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XVII. mednarodni geografski kongres v Washingtonu
S v e t o z a r 11 e š i č
XYII. mednarodni geografski kongres, drugi po zadnji vojni (prvi, XVI., je
bil leta 1949 na Portugalskem), se je vršil v dneh od 8. do 15. avgusta 1952 v
Washingtonu (ZDA). Hkrati z njim je zasedala Mednarodna geografska unija
in njen Izvršni komite. Kongres, ki ga je vodil Izvršni komite pod vodstvom
predsednika G. Cresseya (ZDA) in sekretarja G. Kimble ja (ZDA), organiziral pa
zelo spretno Nacionalni geografski komite ZDA pod vodstvom predsednika
W. W. Atwooda in sekretarja W. Ristowa, je zasedal v posebnih prostorih reprezentativnega washingtonskega hotela Statler, ki so s svojimi večjimi in manjšimi
dvoranami idealno ustrezali organizaciji kongresa, s svojo sodobno klimatsko
ureditvijo pa zaščitili kongresiste pred težko avgustovo washingtonsko vročino.
Kongresa se je udeležilo čez 1300 udeležencev iz blizu 50 držav. Razumljivo
je, da je bilo od tega največ Amerikancev. Samo iz ZDA je bilo okrog 2/s vseh
udeležencev, močna so bila tudi zastopstva iz Kanade ter iz držav Latinske
Amerike, zlasti iz Brazilije, tako da so na udeležence iz »novega sveta« odpadle
približno tri četrtine vseh članov kongresa. Evropa je dala slabo petino članstva,
komaj okrog 200 ljudi. Od tega je bila najmočnejša delegacija Velike Britanije
(blizu 60), zatem Francije (čez 30), Zahodne Nemčije (okrog 20), Švedske (12)
in Italije (10), medtem ko so druge evropske države poslale manj kot po
10 članov. Udeležencev iz Sovjetske zveze in kominformovskih držav ni bilo.
Precej kompletno so bile zastopane azijske države (razen Ljudske republike
Kine), nekaj članov je bilo iz Avstralije in Nove Zelandije, posamezniki pa tudi
iz Afrike (Egipta, Nigerije, Alžerij^ in Obale zlata). Za izvenameriške udeležence je bila seveda udeležba na kongresu združena z velikimi finančnimi
težavami. Njihov delež bi bil nedvomno še znatno manjši, če ne bi Nacionalni
komite ZDA zanje razpisal iz sredstev, ki so jih dale na razpolago nekatere
ameriške institucije, pa tudi posamezniki, 120 subvencij (10 v znesku po $ 500,
ostale po $ 200), nekaterim pa omogočil z začasno strokovno zaposlitvijo vzdrževanje za časa bivanja v ZDA. Samo na ta način so se lahko udeležili kongresa
tudi geografi iz Jugoslavije. Profesorju B. Z. M i l o j e v i č u iz Beograda je
Nacionalni komite ZDA posredoval zaposlitev v kartografskem oddelku washingtonske Library of Congress, profesorju J. R o g 1 i ć u iz Zagreba in podpisanemu pa podporo v znesku po $ 200. Na osnovi tega je Akademski svet
v Beogradu odobril udeležbo naše delegacije na kongresu pod vodstvom sekretarja nacionalnega komiteja prof. A. M e 1 i k a. Sredstva za samo potovanje
z domačo ladjo do New Yorka za profesorja Milojevića, Melika in Roglića so
prispevale republiške oblasti, medtem ko si je podpisani kot drugi udeleženec
iz Slovenije potovanje plačal sam.
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Kongres se je pričel 8. avgusta popoldne z uvodnimi formalnostmi in pozdravi ter s prvo splošno sejo Mednarodne geografske unije pod predsedstvom
prof. G. Cresseya. Na tej seji je G. Kimble, sekretar in blagajnik unije, podal
pregledno poročilo o njenem delu od zadnjega kongresa. Iz njega smo izvedeli,
da je živahno delo unije in njenih komisij omogočila samo finančna podpora
v znesku 40.000$, ki jo je uniji naklonila UNESCO. Poročilo je navedlo tudi,
da nekatere države že več let niso izpolnjevale svojih finančnih in drugih
obveznosti do unije ter so zato prenehale biti njene članice. To so Argentina,
Bolgarija, Čile, Južnoafriška unija, Ljudska republika Kina, Madžarska, Poljska
in Romunija. Poročevalec pa je posebej omenil Jugoslavijo kot primer države,
ki vestno izpolnjuje svoje obveznosti. Za sprejem v unijo je na novo prosilo
9 držav, in sicer: Avstrija, Dominikanska republika, Finska, Indonezija, Izrael,
Kolumbija, Mehika, Pakistan in Urugvaj. Vse so bile sprejete; naknadno, ob
zaključku kongresa, sta se jim pridružili še Ceylon in Venezuela. S tem se je
število članic povečalo od 33 na 44.
Samo strokovno delo kongresa se je začelo 9. avgusta. Skupni seji sta bili
dve. Prva, dne 9. avgusta dopoldne, je imela na programu simpozijum o tropski
Afriki. Zdi se mi, da ni dosegla svojega uspeha, ker so imeli referati povečini
regionalen značaj ter niso nakazovali splošne problematike, razen tega je iz
njih več ali m a n j odsevala kolonialno-imperialistična miselnost, ki vidi prav
v Afriki še zadnje možnosti kolonialnega izkoriščanja. Mnogo tehtnejši je bil
drugi simpozijum dne 13. avgusta, ki mu je bila tema preskrba sveta s hrano
(world food supply). Glavni referat predsednika Cresseya z značilnim naslovom Land for 2.4 billion neighbors, kakor tudi koreferati, med katerimi je
vzbujal pozornost posebno referat znanega brazilskega geografa J. de Castra,
aktivnega sodelavca pri FAO, organizaciji za prehrano in kmetijstvo pri OZN,
so nazorno nakazali problematiko prehrane na svetu ter razmerje med prehranbenimi viri in naraščanjem prebivalstva." Ravno s tem simpozijem je
kongres pokazal močno usmerjenost k aktualnim vprašanjem sodobnega sveta
in vzbudil največ pozornosti v svetovni javnosti.
Vse drugo delo kongresa je bilo, kakor navadno, organizirano po posebnih
sekcijah odnosno sejah komisij mednarodne unije. To je imelo seveda svoje
dobre, pa tudi svoje slabe strani. Geografu s širšim interesom ni bilo mogoče
slediti vsem rejferatom, ki bi ga zanimali, delo se je močno razdrobilo in specializiralo. Človek se pogosto ni mogel ubraniti vtisa, da gre bolj za slučajni
manifestativni zbor specialistov najrazličnejših strok kakor pa za kongres
enotne stroke. Pogrešal je enotnega geografskega aspekta in načelnega razglabljanja o geografiji. Tehnična organizacija kongresa je bila sicer vzorna
in tudi priprava programa, ki jo je vodil prof. Valkenburg, zelo skrbna. Morda
je pripravljalni odbor pustil preveč svobode osebni iniciativi posameznih
članov-referentov. Program posameznih sekcij je namreč jasno kazal, da so
teme referatov dotekale čisto slučajno in neenakomerno, brez usmerjenega programa in da so bile včasih razvrščene v posamezne sekcije po kriterijih, ki niso
povsem prepričljivi. Zanimivo je, da se je za bodoči kongres sprožila ideja, da
se referati čim bolj omeje na vnaprej določena vprašanja. Pri obilici referatov
(vsega skupaj jih je bilo nad 220), je po navadi tudi zmanjkalo časa za diskusijo. Zelo koristno je bilo, da so člani kongresa dobili že ob pričetku v roke
1

Vso to problematiko sem predstavil naši javnosti v članku »Rast prebivalstva na svetu in vprašanje njegove prehrane« v »Naših razgledih« 1953, št. 2.
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publikacijo s kratkimi izvlečki vseh referatov. Čeprav je bil delež evropskih
geografov v samem delu mnogo močnejši, kakor bi sklepali po njihovem številu
(saj so imeli skoraj polovico vseh referatov), je vendar dajala močna prevlada
ameriških udeležencev kongresu svoj izraziti pečat. Med petimi »službenimi«
jeziki je daleč prevladovala angleščina; francoščina se je nekaj močneje
uveljavila le v sekcijah, kjer so prevladovali evropski udeleženci (n. pr. v geomorfološki), ali pri delegatih z nekaterih področij, ki so se angleščini očitno
izogibali iz prestižnih vzrokov (Egipt, Latinska Amerika). Nemci so predavali
povečini v nemščini, značilno pa je, da so se po potrebi, zlasti v diskusijah,
radi in z lahkoto poprijeli angleščine. Pri svojem jeziku so dosledno vztrajali
italijanski referenti, pa zato tudi ostali skoraj brez poslušalcev. Udeležba na
sejah posameznih sekcij je bila močno odvisna od dotoka ameriških udeležencev.
Značilno je, da so ostale skoraj brez njih seje nekaterih komisij, v katerih
delajo predvsem evropski geografi, da pa so močno ameriško izzvenele seje
komisij za tako imenovano medikalno geografijo, za erozijo zemljišča, za
izkoriščanje zemljišča itd. Značilna, v bistvu dobra stran amerikanizacije
kongresa se je očitovala še v tem, da sta barvna fotografija in barvni film
spadala k povprečnemu ponazorilu kongresnih prireditev. Vendar bi ne mogel
nivoju šir.okega kroga kongresistov šteti v dobro, da sta bili najbolj obiskani
kongresni prireditvi večer barvnih ekspedicijskih filmov, ki jih je v znani
Constitution Hall priredila tipično ameriška National Geographic Society in
predvajanje barvnega filma o ekspediciji k izvirom Orinoka s strani venezuelske delegacije.
Sekcij je bilo dvanajst. V sekciji za k l i m a t o l o g i j o je vzbudil pozornost referat vodilnega ameriškega klimatologa Thornthwaita o klimi v odnošaju
do gojenja in namakanja rastlinskih sadežev ter referat K. Trolla o termičnih
klimatskih tipih na zemlji. Sekcija za h i d r o g r a f i j o je delala v skromnem,
a intenzivnem obsegu, na žalost so izostali napovedani referati Maurica Pardéja,
ki ni prišel na kongres. Zelo obsežno delo je opravila geomorfološka sekcija,
ki je zasedala kar petkrat. Y njej je bilo zelo veliko diskusije, zlasti s strani
Francozov. Na programu so bile oblike obal, glacialne oblike, oblike normalne
erozije (zelo dolga in živahna je bila tu diskusija o referatu Marguerite Lefevre
o splošnem erozijskem nivoju v višini 200 m, ki ga je večina diskutantov
odklanjala) ter specialne oblike erozije (tu je referiral tudi prof. J. Roglić
o korozijskih ravnikih v dinarskem krasu). V sekciji za b i o g e o g r a f i j o
je najbolj zanimal izredno vsestranski in originalni K. Troll z referatom o vegetacijskem profilu severne in južne polute. V sekciji za de m o g r a f i j o in
k u l t u r n o g e o g r a f i j o je imel človek vtis, da so se zbrali referati bolj
po slučajni poti, iz zadrege, ker jih ni kazalo uvrstiti drugam. Zlasti demografskega je bilo malo. Zanimivo je, da so v sekciji z a m e s t n a in k m e č k a
n a s e l j a prevladovale teme o izvenevropskih predelih. Kontinuiteta z nekdanjo
Demangeonovo komisijo je bila torej slaba, pač spričo odsotnosti vodilnih
evropskih strokovnjakov te vrste. Zanimive so bile nekatere teme iz Amerike in Evrope, ki so obravnavale funkcijsko in populacijsko prepletanje mesta
in agrarnega podeželja. Zelo bogat program s štirimi sejami je imela sekcija,
ki bi jo na kratko imenoval g o s p o d a r s k o - g e o g r a f s k o (Section on
Resources, Agriculture and Industry). V njej so bile napovedane nekatere
načelne gospodarskogeografske teme, ki pa so na žalost povečini odpadle. Zelo
veliko je bilo referatov o agrarnem gospodarstvu in o agrarni pokrajini, zlasti
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tudi iz tropskih krajev. Predsednik sekcije prof. Boesch iz Švice je imel nad
vse zanimiv referat o novih pogledih na študij alpske ekonomije. V to vrsto
sta spadala tudi oba referata slovenskih udeležencev, prof. Melika o planinah
v Sloveniji in podpisanega o sistemih poljske razdelitve v Sloveniji. H geografiji
industrije so dali zanimive prispevke nekateri ameriški referenti (n. pr. o Clevelandu). Na programu je bil tudi referat švicarskega geografa Kiindig-Steinerja
o problemu industrializacije agrarnih dežel na primeru Jugoslavije. Ker avtor
ni prišel na kongres, referata nismo slišali ter smo ga spoznali le po kratkem
izvlečku. Sekcija za t r g o v i no in p r o m e t je imela precej skromen in
slučajno nametan program. Zanimala je sekcija za h i s t o r i č n o in p o l i t i č n o geografijo z referati, kakor je bil n. pr. referat pakistanskega geografa
Nafis Ahmada o indopakistanskem obmejnem problemu. У tej sekciji je referiral tudi naš znanec Wilkinson o etnografskih kartah, za nas posebno zanimiv
referent pa je bil mladi ameriški geograf dalmatinskega porekla Louis Kostanick s svojim poročilom o povojni ekspanziji slovanske naselitve v vzhodni
Evropi. Sekcija za r e g i o n a l n o g e o g r a f i j o , ki ji je izmenoma predsedoval tudi naš B. Ž. Milojević, je poleg konkretno-regionalnih vsebovala tudi
nekaj načelnih referatov, n. pr. Amerikanca Whittlesseya o pogledu na regionalni študij in Nemca Lautensacha o tako imenovani univerzalni pokrajinski
sistematiki. Y tej sekciji je tudi prof. Milojević referiral o geografskih regijah
v Jugoslaviji. Y k a r t o g r a f s k i sekciji, kjer je dober del programa zasegla
zgodovina kartografije, so močno sodelovali Italijani. Zadnja sekcija, za g e o g r a f s k i p o u k , pa se mi zdi, da je životarila v precej skromnem obsegu.
Več sistematike so kazale popoldanske seje posameznih komisij, ker so pač
te komisije v dobah med enim in drugim kongresom stalna institucija MGU
s sistematskim vodstvom. Poročila komisij, ki so bila deloma tudi tiskana, so
bila za nas tem bolj zanimiva, ker so nam omogočila kontinuiteto, pretrgano
po tem, da se nismo udeležili kongresa na Portugalskem in tudi ne prejeli
njegovih publikacij. V dobi med portugalskim in ameriškim kongresom je
delovalo 12 komisij. Od tega so nekatere obstajale k o m a j na papirju ali pa
niso na kongresu zaradi odsotnosti svojih vodilnih članov prišle dovolj do izraza
(n. pr. komisija za terase, ki jo vodi Baulig, in komisija za populacijo). Zelo
velik interes je vzbudila s svojimi poročili komisija za inventarizacijo izkoriščanja zemljišča na svetu (Commision on Inventory of World Land Use).
Komisija, o katere delu sem poročal že v lanskem Geografskem vestniku 2 je
zelo aktivna. Značilno je, da so o konkretnem delu na poti k svetovni karti
izkoriščanja zemljišča referirali nekateri najbolj prominentni svetovni geografi
(Aran Valkenburg, Dudley Stamp, Boesch, James itd.). Tudi Italijani (prof. Colamonico) so se že postavljali s prvimi poskusi takšne karte. Ker se delo
komisije veže s celotnim problemom svetovne prehrane, ki mu je bil — kakor
rečeno — posvečen drugi simpozijum na kongresu, je njeno delo močno v
ospredju Mednarodne geografske unije. Zato bomo skušali tudi pri nas uveljaviti njena navodila. S komisijo za Land Use se bo združila dosedanja komisija za agrarno geografijo, ki jo je vodil znani francoski agrarni geograf
D. Faucher in ki je na svoji seji obravnavala nad vse zanimive referate
o polikulturi, o ureditvi agrarnega zemljišča, o kartografskem prikazovanju
agrarnih pojavov itd. V komisiji za regionalno planiranje, ki jo je vodil znani
francoski geograf Gottmann, so se uveljavili zlasti Skandinavci. Komisija za
2

G V 1952, str. 204.
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erozijo zemljišča ni pokazala posebne aktivnosti in se je razšla. Za njo je
največ interesa med Amerikanci, ki pa opravljajo to delo po drugih linijah.
Komisija za industrijska pristanišča je izdala prav zanimivo preliminarno
poročilo. Močno ameriško pobarvana je komisija za medikalno geografijo,
ki jo vodi J. May, avtor pomembnih medikalnogeografskih člankov, ki so izšli
v zadnjih letnikih Geographical Remiem. Komisija, v kateri je razen Amerikancev posebno aktiven M. Sorre iz Francije, je izdala kratko, a nad vse
zanimivo poročilo, v katerem označuje medikalno geografijo kot »ekologijo
zdravja in bolezni«. Močno aktivna je komisija za periglacialno morfologijo
pod vodstvom slovitega Ahlmanna, ki je imel v okviru slavnostnega banketa
referat o sodobnih klimatskih kolebanjih. O svojem delu so nadalje poročale
še komisije za mednarodno karto sveta, katere delo pa bo odslej prešlo v okvir
Organizacije združenih narodov, komisija za geografsko izrabo zračne fotografije in komisija za bibliografijo starih kart. Svoji poročili sta podala tudi
komite za aridne zone in komite za tako imenovani World Directory of Geographers (svetovni seznam geografov), ki je med tem že dokončal svoje delo.
Ker so komisije samo začasne organizacijske oblike, se je njihova slika za
razdobje do bodočega kongresa močno spremenila. Od dosedanjih komisij bodo
delovale nadalje samo komisija za medikalno geografijo, komisija za periglacialno morfologijo, komisija za inventiranje svetovnega izkoriščanja zemljišča in komisija za bibliografijo starih kart. Pač pa je bilo ustanovljenih
sedem novih komisij: za aridne zone, za kraške pojave, za razvoj pobočij, za
erozijske površine okrog Atlantskega oceana, za obrežno sedimentacijo, za
šolsko geografijo in za knjižnično klasifikacijo knjig in kart. Član nove komisije za kras je tudi prof. Roglić iz Zagreba.
Kongres se je končal v petek 15. avgusta popoldne z zaključno skupno sejo
plenuma Mednarodne geografske unije. Na n j e j so bili izvoljeni novi funkcionarji izvršnega komiteja. Za predsednika je bil namesto G. Cresseya izvoljen
L. Dudley-Stamp (Vel. Britanija), tajnik pa je ostal G. Kimble (ZDA). Od
dosedanjih podpredsednikov so v skladu s statutom obdržali svoja mesta Hans
Boesch (Švica), George Kuriyan (Indija) in Orlando Ribeiro (Portugal), na
druga, izpraznjena podpredsedniška mesta pa so bili izvoljeni Max Sorre
(Francija), H. O'Reilly Sternberg (Brazilija) in H. W. Ahlmann (Švedska), medtem ko je dosedanji predsednik G. Cressey avtomatično postal podpredsednik.
Za k r a j bodočega, XVIII. kongresa, ki bo 1.1956, so bila tri vabila: od Avstrije
(za Dunaj), od Brazilije (za Rio de Janeiro) in od Vel. Britanije (za Edinburgh).
Zanimivo je, da je 22 delegacij glasovalo za Rio, 9 za Edinburgh in samo 3 za
Dunaj. Tako se bo tudi prihodnji kongres vršil onstran oceana. To je vsekakor
znak, da se je težišče naše znanosti v veliki meri prevesilo čez Atlantik. Za
evropske udeležence bodo seveda s prihodnjim kongresom še večje gmotne
težave. Zato se je sprožila ideja, da bi se še poprej sestali na ožjem, medevropskem zborovanju.
Vzporedno s kongresom je bila cela vrsta strokovnih ali drugih kulturnih
prireditev. Med strokovnimi prireditvami je omeniti, da se je v dneh pred
kongresom, od 25. julija do 4. avgusta, vršila v reprezentativnih prostorih Panameriške unije tako imenovana panameriška konsultacija geografov, v dneh
6. in 7. avgusta pa letno zasedanje asociacije ameriških geografov in nacionalnega sveta učiteljev geografije. Na vsa ta zasedanja so bili vabljeni tudi
izvenameriški geografi. V dneh 4. in 5. avgusta je bila v New Yorku slovesna
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proslava stoletnice American Geographical Society. Jugoslovanski udeleženci
se proslave niso mogli udeležiti, pač pa so ob priliki svoje poti skozi New York
obiskali prostore društva jubilanta in izrekli svoje čestitke. Ob začetku kongresa je državni sekretar D. K. Bruce priredil udeležencem kongresa slovesen
sprejem, ki se ga je za našo državo poleg naših delegatov udeležil tudi naš
ambasador v Washingtonu V. Popović. Organizirani so bili ogledi raznih
institucij, med njimi National Geographic Society, Library of Congress, Army
Map Service in Panameriške unije. S te strani je bil Washington kot k r a j
kongresa zelo srečno izbran: saj je tu kar nakopičena vrsta osrednjih ameriških
znanstvenih in drugih kulturnih institucij. Bistven sestavni del kongresnih
prireditev so bile razstave. Na eni strani je bila to komercialna razstava geografskih publikacij, pri kateri so sodelovale predvsem ameriške ter nekatere
nemške in italijanske založbe, na drugi strani pa nacionalne razstave, kjer
so nacionalni komiteji posameznih držav razstavili predvsem kartografsko, pa
tudi knjižno produkcijo svoje domovine. Razstava je dala prav pregledno sliko
ne samo topografskih kart, temveč tudi geoloških, kart za posamezne geografske probleme itd. Posebno pozornost so v evropskem delu razstave, ki je bil
nameščen v kongresnih prostorih hotela Statler, vzbujali oddelki Francije,
Velike Britanije, Belgije in Švice, medtem ko je bil njen ameriški del, nameščen
v zgradbi Panameriške unije, za nas v celoti nenavadno zanimiv. Jugoslavija
na razstavi zaradi tehničnih težav ni sodelovala.
Udeleženci kongresa so kakor običajno prejeli vrsto kongresnih publikacij,
pa tudi drugih dragocenih izdaj, ki so jih poklonile razne geografske in
sorodne institucije.
Med samim kongresom je bila za inozemske udeležence organizirana nad
vse zanimiva enodnevna ekskurzija v apalaški Blue Ridge t j a do Zahodne
Viržinije. Ekskurziji smo lahko vzorno sledili na osnovi priročno prirejenega
strokovnega vodnika. Pö kongresu in deloma pred njim so bile na programu
osemdnevne ekskurzije v Novo Anglijo, v industrijska mesta ob jezerih in na
Jugovzhod ter velika 28-dnevna čezkontinentalna ekskurzija. Iz finančnih
razlogov se je teh ekskurzij udeležil le majhen del kongresistov, od Jugoslovanov nihče. Prejeli pa smo zanje strokovne vodnike, ki sami na sebi vsebujejo
obilo dragocenih geografskih informacij skoraj o vseh ZDA. Sami smo potovali
v bližnjo notranjost vsak po svojem zanimanju in po svojih možnostih.
H koncu n a j omenim, da smo bili udeleženci iz Jugoslavije na kongresu
zelo ljubeznivo sprejeti. Ameriški kolegi z gg. Cresseyem, Van Yalkenburgom,
Jamesom, W. Atwoodom in Ristowom na čelu so se vsi zelo zavzeli za nas in
poskrbeli, da smo se v njihovi deželi dobro počutili. Ne sme ostati prezrto, da
smo od prosilcev za razpisane subsistence grant edino iz Jugoslavije vsi, ki
smo zaprosili zanje, doživeli pozitivno rešitev. Še posebno pozornost in mnogo
časa pa so nam posvečali tisti ameriški geografi, ki že poznajo našo državo
ali se specialno zanimajo za njo. Med njimi n a j omenim prof. Chauncy D. Harrisa iz Chicaga, našega gosta na II. kongresu geografov FNRJ v Makedoniji,
prof. Hoffmanna s teksaške univerze in že omenjenega potomca dalmatinskih
doseljencev L. Kostanicka, profesorja v Los Angelesu v Kaliforniji. Zadnja dva
sta v toku leta po kongresu tudi že obiskala našo državo. Mnogo smo občevali
tudi s francoskimi, švicarskimi in nemškimi geografi, še posebno pa so bili
zanimivi novi stiki in razgovori š kolegi iz Kanade in Latinske Amerike.
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Dosedanja raziskovanja jam na Slovenskem
Roman

Savnik

Y Jugoslaviji se bavi s proučevanjem krasa, posebej še z raziskovanjem
jam več društev in ustanov. V Beogradu je ustanovil Speleološko sekcijo
Geografskega društva še Jovan Cvijič. Razen tega obstaja tu od 1952 dalje
v okviru Geografskega instituta na univerzi Institut za proučevanje krša
»Jovan Cvijić«. Na Hrvatskem sta dejavni dve planinski društvi, ki imata
posebno jamsko sekcijo. V Sloveniji sta že pred prvo svetovno vojno raziskovali podzemeljski svet dve društvi v Trstu ter po eno na Rijeki in v Ljubljani.
Od tod se je po zadnji vojni preneslo težišče raziskovalnega dela v Postojno,
kjer se je ustanovil Zavod za raziskovanje krasa. Tu obstaja tudi podjetje
Kraške jame Slovenije, ki upravlja turistično pomembne jame, in od 1952
dalje krajevna sekcija Društva za raziskovanje jam. Delno s kraškimi problemi
se bavijo v naši državi razne gospodarske in znanstvene ustanove, v kolikor
rešujejo na kraškem področju praktična vprašanja preskrbe z vodo, elektroindustrije, poljedelstva in gozdarstva.
Najbolj raziskan je kras v Sloveniji. Domačini in tujci so namreč dobili
tod prvo pobudo za raziskovalno delo že 1.1818., ko je jamski vodnik Luka čeč
slučajno odkril notranje prostore Postojnske jame. Tako se je za slovensko
ozemlje nabralo sčasoma toliko gradiva o jamah, da si moremo ustvariti vsaj
približno podobo o poedinih tipih in o geografski razširjenosti jam, dasi ta še
zdaleč ne more biti niti popolna niti točna.
Jamska društva so namreč temeljiteje preiskovala le nekatere predele.
Tako je bilo težišče dela Društva za raziskovanje jam pred prvo svetovno
vojno na Dolenjskem, v času do druge svetovne vojne na Notranjskem, zlasti
na prostoru med Planinskim poljem in Vrhniko, ker je tod jamarje posebe
zanimal neznan podzemeljski tok Unice. V novih razmerah pa je težišče dela
v Slovenskem Primorju. Na drugi strani so tržaški in reški jamarji preiskovali
jame predvsem v svojem bližnjem okolišu, to je na kraških tleh z borno vegetacijo, ki so domala vsa prevotljena. Nasprotno poznamo doslej na gozdnatih
kraških planotah sorazmerno malo jam, ker je ta del našega krasa odročen,
nepregleden ter marsikje rastje popolnoma zakriva vse ožje vhode v jame.
Društvo za raziskovanje jam je od ustanovitve 1910 do razpada stare
Jugoslavije vključilo v svoj jamski kataster 630 jam na slovenskem ozemlju.
V času narodnoosvobodilne borbe je delo počjvalo, takoj po osvoboditvi pa so
pogoji za nadaljnje delo mnogo boljši, ker je postala razen centralnega društva
v Ljubljani dejavna tudi Postojna. Tako je do konca avgusta 1953 narastlo
število registriranih jam na 895. Ta čas je bilo samo v Slovenskem Primorju
registriranih 191 jam, med njimi 106 takih, ki niso bile doslej v slovstvu še
nikdar zabeležene. Po svoji legi je 684 jam na kraških in 211 jam na alpskih tleh.
Italijani, ki so med obema svetovnima vojnama v bivši Julijski Krajini
razvili predvsem iz vojaških vzrokov živo speleološko dejavnost, so ob naslonitvi na starejše raziskave v dobi Avstrije sestavili svoj jamski kataster, ki so
ga publicirali 1.1930 (Catasto delle grotte italiane. Fascicolo I: Grotte della
Venezia Giulia). Ako upoštevamo še kasnejše tiskane italijanske vire, ter
203

Obzornik

izločimo vse jame, ki jih že vključuje slovenski jamski kataster, dobimo za
ozemlje onstran bivše rapallske meje naslednje podatke:
Osvobojeni del Slovenskega Primorja . . . 1245 jam
Slovenski del STO-ja
481 jam
Slovensko ozemlje, ki je v Italiji
54 jam
Skupaj . . . 1780 jam
Število vseh doslej raziskanih ali vsaj registriranih jam na Slovenskem
znaša torej 2675. Dosedanji zbrani podatki o teh jamah pa so zelo različne cene.
Tako nahajamo v slovenskem jamskem katastru 271 jam brez podrobne navedbe lege in bo treba te jame ponovno poiskati. Se več je jam, za katere
manjkajo podatki o nadmorski višini. Tudi italijanski viri pogrešajo za mnoge
jame temeljne podatke. Kjer pa so ti v celoti na razpolago, se je često pokazalo,
da so netočni: napačna je lega, napačna nadmorska višina, izkrivljena so imena
jam, nepopolni so načrti jamskih prostorov, še posebej kjer gre za aktivne
vodne jame.
Tako čaka domačo speleologijo kljub 150-letni tradiciji ogromno dela in
bodo pretekla še dolga leta, preden bomo mogli objaviti naš kolikor toliko
popoln in zanesljiv jamski kataster. Kako zelo je razen tega dosedanje
poznanje našega podzemlja pomanjkljivo, kažejo dosedanje izkušnje na Sežanskem in v okolišu Postojne, torej celo na dveh posebej intenzivno raziskanih
in sorazmerno lahko dostopnih področjih našega krasa. To je dalo pobudo tudi
slovenskim jamarjem domačinom v coni A, od koder so posredovali že v malo
mesecih svojega dela Zavodu za raziskovanje krasa v Postojni vrsto novih
dragocenih podatkov.

Prvi mednarodni speleološki kongres v Parizu
Roman

Savnik

V času od 7. do 12. septembra 1955 je zasedal v Parizu prvi mednarodni
speleološki kongres. Organiziral ga je Comité National Français de Spéléologie, skupni forum za vsa francoska jamska društva in ustanove, ki se
bavijo s proučevanjem kraškega podzemlja.
Kongresu je prisostvovalo 82 udeležencev iz 25 držav, med njimi dva iz
Jugoslavije. Ker posega speleologija na raznovrstna znanstvena področja in je
bilo na kongresu prijavljenih nad 100 predavanj in referatov, je obenem delalo
7 sekcij, med temi sekcija za hidrogeologijo in kraško morfologijo, za proučavanje človekovega odnosa do jam nekdaj in sedaj, za dokumentacijo ter za
tehniko raziskovanja jam. Izven tega se je v posebnih komisijah obravnavalo
poenotenje kraške terminologije in topografskih znakov ter pravilnik za
mednarodne speleološke kongrese. Na zasedanjih so prevladovale geološke in
biološke teme. Zastopnikov geografije krasa na kongresu skoraj ni bilo.
Pariški kongres je prvič v zgodovini povezal speleologe vsega sveta. Ob
tej priložnosti se je pokazalo, da je speleologija v večini držav še zelo mlada
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veda in da jo čakajo ogromne naloge. Sami referati, diskusije in osebni stiki
udeležencev pomenijo zato odlično pobudo. To velja v posebno obilni meri za
našo državo, ki se ponaša s klasičnim, pa marsikje skoraj neznanim krasom.
Tako smo tu navezali stike z mnogimi tujimi speleologi in znanstvenimi ustanovami, hkrati pa nam daje kongres obilo pobud za naše domače speleološko
delo, ki je še tako pomanjkljivo, neorganično in nepovezano. Prvi izhod iz tega
stanja je bil prvi kongres speleologov Jugoslavije v Postojni, ki mu je bil
glavni namen ustanovitev Speleološke zveze za vso državo. O kongresu, ki je
bil konec januarja 1954, bomo poročali posebej.

Raziskovalna smer moderne oceanografije
Miroslav

Zei

Znanost o morju, oceanografija, je razmeroma recentna znanstvena skupina.
Sistematično proučevanje morja se je začelo šele v času, ko je angleška raziskovalna ladja C h a l l e n g e r (1872—1876) zarezala prvo brazdo po svetovnem
oceanu in ko so postavili istega leta prve temelje veliki marinsko-biološki
postaji v Neaplju. Prav tako pa je vse bolj intenziven morski ribolov kot
posledica hitrega napredka tehnike in uvajanja modernega ribolovnega brodovja postavljal pred znanost mnoge biološke probleme, kot so n. pr. življenje
severnomorskega sleda, trsk, bokoplut in drugih rib. Spoznanje velike metabolije morja je dobivalo vse večjo vrednost za človeka in njegovo gospodarstvo.
Spoznali so, da je vse življenje v morju medseboj tesno povezano in da je
zavisno od samega okolja, to je od menjanja fizikalnih in kemijskih činiteljev,
kot so temperatura, struje, razne morske soli in v morju raztopljeni plini.
Tako je dobila oceanografija vse bolj splošen značaj: odpirala se je nova
šola o ekonomiji morskega življa v odnosu do fiziko-kemijskih elementov
oceana. To je bila nova struja o notranji dinamiki morske vode, o geološkem
odnosu submarinske topografije in sedimentacije. Prehod od stare deskriptivne
in še v prejšnjem stoletju prevladujoče smeri k analitično-kavzalni in praktična pomoč ribištvu, skratka hidrobiologija v ožjem smislu besede, je bil
glavni značaj metamorfoze, ki jo je doživela oceanografija v XX. stoletju.
Oceanografija proučuje danes ocean v vseh njegovih aspèktih vključno
interelacijo morskih organizmov z njihovim okoljem ter oceana z njegovimi mejnimi področji — atmosfere, morskega dna in obale. Ko proučuje oceanografija
razmere in pojave, kot se dogajajo v oceanu, se izogiba eksperimentalnega dela
v laboratoriju. Ta znanost je preobširna, da bi mogla vsaj približno kontrolirati
pojave v morju, ki so značilni po svoji izredni kompliciranosti in prostorski
ter časovni variabilnosti; prav zaradi te preobširnosti delimo oceanografsko
raziskovanje vsaj v dve osnovni skupini tako po problematiki kot po sami
metodi dela: geofizično in biološko. V svoji sintezi pa je oceanografija vendarle
organska celota.
Prav isto velja za drugo, to je fizikokemijsko smer, ki je v oceanografiji
gotovo osnovnejši del od biološkega. Če raziskujemo morje kot celoto in analiziramo pri tem n. pr. morske struje, potem moramo nujno povezati ta razisko205
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vanja z vsemi tistimi, ki ta problem — čeprav ostane ta zato še vedno lahko
centralni problem — bolj ali manj osvetljujejo. Oceanofizik ne bo svojega
problema rešil zgolj s strujomerom, ampak se bo moral zateči k temperaturnim
podatkom, poznati bo moral kolebanje slanosti in drugih kemijskih činiteljev
(kisika, nitratov, fosfatov in drugih), predvsem pa bo moral poznati biološko
sestavo analiziranih struj, to je sestavo njihovega fito- in zooplanktona. Saj so
morske struje značilne po tem, da se obnašajo kot kompaktne vodne mase, ki
se medsebojno ne zmešajo, ohranjujejo zelo dolgo svojo specifično temperaturo,
saliniteto, sestavo planktona in drugo. V tem pogledu so plavajoča planktonska
bitja podobna steklenkam z označbo kraja, kjer jih spuste v morje, a s katerimi
določujejo smer in potek morskih struj. Značilno južnojadranski plankton v
severnojadranskem kanalu je najbolj prepričljiv dokaz za usodo južnojadranske
struje! Prav tako ne bo mogel geolog proučevati sedimentov, če ne bo poznal
biologije in ekologije živalic in alg, ki te sedimente sestavljajo. Še bolj kompleksna so vprašanja, kjer proučujemo najvišji člen oceanske metabolije, n. pr.
ribe in kite. Tako se n. pr. seli populacija kitov za ribami selivkami, za sledmi
in sardelami. Te se zopet prehranjujejo predvsem z drobnimi planktonskimi
rakci, a ti s še manjšimi fitoplanktonti; slednji uspevajo, če imajo zadostno
hranljivih mineralnih soli v morju, predvsem fosfatov in nitratov. Vsa ta planktonska bitja ter fosfate in nitrate pa razširjajo in prenašajo morski tokovi,
nanje vplivajo temperaturne in slanostne razmere in tako naprej. Človek, ki se
močno zanima za kite in ribe, mora upoštevati torej tudi druge činitelje, to je
vso ostalo verigo živih in neživih činiteljev, ki predstavljajo sklenjen krog
oceanskega metabolizma.
Tako kompleksno raziskovanje rešujejo zato večinoma z daljšimi oceanografskimi ekspedicijami, kjer je lahko raziskovanje poudarjeno v tej ali drugi
smeri, nikdar pa se ne drži samo v mejah svojega ozkega raziskovalnega problema; prav isto opazimo na oceanografskih zavodih, kjer poteka vsestransko
raziskovalno delo predvsem na morju in sicer z raziskovalnim plovnim
objektom in nikoli samo ob obali. Primeri takega raziskovalnega tipa so
predvsem veliki Oceanografski institut v Woods-Holeu (Massach.) in Morskobiološki laboratorij v Plymouthu, pri nas pa Oceanografski institut v Splitu
(Institut za oceanografiju i ribarstvo). Tip obalnega, večinoma le biološko
usmerjenega laboratorija pa je velika neapeljska Zoološka postaja in večina
drugih marinsko-bioloških institucij ob morskih obalah: pri nas je tovrstni
institut v Rovinju (Institut za biologiju mora).
Vsestranskega oceanografa danes ni. Večinoma so usmerjeni ali v fizikokemijsko ali v biološko področje. Prav tako seveda ni danes v svetu posebne
oceanografske specializacije v polnem smislu besede, saj bi bila preobširna in
noben človek bi ne bil zmožen biti raziskovalec v vseh teh disciplinah. V zelo
razvitih in znanstveno visoko stoječih državah je oceanograf usmerjen le v eno
izmed štirih skupin: fizikalno, kemijsko, geološko ali biološko oceanografijo.
Princip dinamičnega ravnotežja v oceanu pa je tisti usmerjevalec, ki ga pravi
oceanograf mora imeti pred očmi, ko rešuje svoje probleme; ta princip združuje
šele vse te discipline v enotno celoto.
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Medvojni in povojni proces industrializacije ZDA v geografski luči
Svetozar

Ilešič

V svetu močno prëvladuje mnenje, da se je geografska razporeditev industrije v ZDA v toku nagle rasti industrije med zadnjo vojno in v prvih povojnih
letih močno spremenila: predvsem da je opešal tempo industrializacije na
industrijskem Severovzhodu, da je večina nove industrije vzrasla na Jugu in
na Zapadu ter da se je s tem tudi težišče ameriške industrije pričelo močno
prestavljati tja. Študija profesorja wisconsinske univerze J. W. Alexandra,
objavljena v reviji »Economic Geography« No. 2, April 1952 pod naslovom
»Industrial Expansion in the United States 1939—1947« nam pove, da temu ni
čisto tako.
Primerjava industrijskih štetij za 1.1939 in 1947 pokaže, da je število
industrijskih delavcev v ZDA v tem razdobju naraslo od 7,808.000 na 11,914.000,
t. j. za 52%. V tem visokem odstotku se jasno zrcali silni tempo medvojne in
povojne industrializacije ZDA, saj je v istem času vse prebivalstvo ZDA naraslo samo za 9 %. Več kot 4 milijone novih delavcev so torej na novo vsesale
tovarne. Toda pri tem niti zdaleč niso bile prve tovarne z Juga ali Zapada.
Zakaj največji del tega absolutnega prirastka je še vedno vsrkal Severovzhod.
Od 31 velikih industrijskih področij (v obsegu tako imenovanih metropolitanskih
področij ali pa okrožij — counties), v katerih je število delavcev naraslo za več
ko 20.000, jih je kar 27 na severovzhodu dežele. To so: New York, Čikago,
Detroit, Filadelfija, Pittsburgh, Cleveland, St. Louis, Milwaukee, Buffalo, Boston,
Minneapolis-St. Paul, Dayton, Cincinnati, Akron, Indianopolis, Baltimore, Hartford County (Connecticut), Youngstown, Rochester, Fairfield County (Connecticut), Louisville, Toledo, Hampden County (Massachusetts), New Haven County
(Connecticut), Kansas City, Providence County (Rhode Island) in Worcester
County (Massachusetts). Na Jugu je več ko 20.000 delavcev pridobilo samo
eno področje (Houston), na Zapadu dve (Los Angeles in Seattle). Še več, med
U področji, kjer je število delavcev najmočneje naraslo, jih je 10 na Severovzhodu, 24 pa jih ima močnejši absolutni prirastek kakor po svoji rasti na
zunaj kričeči Houston. To se pravi: področja, ki so bila že doslej najbolj industrijska, so dobila največ novih tovarn in delavstva.
Značilno je, da je pet področij, ki so povečala svoje delavstvo za več ko
100.00,0 (New York, Čikago, Los Angeles, Detroit in Filadelfija) zajelo 27 %
vsega porasta delavstva v ZDA od 1939—1947. Pri tem pa se je vrstni red po
številu zaposlencev najmočnejših industrijskih področij nekoliko spremenil.
New York in Čikago sta sicer ostala na prvih dveh mestih, na tretje pa je stopil
Detroit namesto Filadelfije, ki je padla na četrto. Na petem mestu je Pittsburgh,
ki pa ga je že skoraj dosegel Los Angeles. Tudi pri nekoliko manjših centrih
so spremembe: živo se razvijajoča Buffalo in Milwaukee sta prekosila Baltimore
in Providence.
Če je tako Severovzhod dobil — absolutno vzeto — daleč največ nove
industrije in delavstva, pa s tem ni rečeno, da to povsem velja tudi za relativno,
odstotno rast delavstva, za prirast industrije glede na dotedanje stanje industrializacije v posameznih krajih in s tem za relativni pomen nove industrije
za te kraje. Vpogled v relativno rast zaposlencev nam torej stvar osvetli
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z drugega vidika ter je nad vse poučen. Pokaže nam, da je delavstvo relativno
nadpovprečno (nad 52 %, kar je povpreček za ZDA) naraslo na vsem področju
naglo se razvijajoče industrije, ki sega od severnega Ohia čez južni Michigan,
severno Indiano in severovzhodni Illinois tja v jugovzhodni Wisconsin. Relativni
porast je tu mnogo močnejši kakor bolj na vzhodu, v državah Nove Anglije
ter v državah New York, Pensilvanija, New Jersey in Maryland. Tudi na Jugu
je relativna rast najmočnejša v zapadnih pokrajinah, pri tem pa je značilno,
da se tam menjavajo področja z izredno močno rastjo (v Houstonu se je
delavstvo povečalo za 108 %) s številnimi pokrajinami, kjer je število delavstva
celo nazadovalo. Tudi na Zahodu imamo na eni strani področja z neverjetno
relativno rastjo (Los Angeles 122 %), med njimi pa kraje s podpovprečno rastjo
ali celo z izgubo. Med vsemi naštetimi področji z najkrepkejšo relativno rastjo
v ZDA gre torej ob Velikih jezerih za teritorialno enakomerno razširjeno hitro
rast industrije na že industrializiranem področju, na Jugu in Zapadu pa za
posamezne, dokaj osamljene otoke nove, nagle industrializacije. In če sta Los
Angeles in Houston po relativni rasti na prvih dveh mestih, ne smemo prezreti,
da jima sledita dve mladi industrijski področji v Ohiu: to sta Erie in Dayton
s 100 % in 98 %\ nedaleč za njimi pa so še Minneapolis-St. Paul z 92 %, Akron
in Indianopolis z 88 %, Toledo s 86 %, Milwaukee s 75 % itd. Nasprotno nas
začudi pri nekaterih manjših mestih na Jugu, ki slove kot mesta hitre industrializacije, sorazmerno nizka relativna rast zaposlencev (Atlanta 60 %, Birmingham 56 %, New Orleans celo le 49 %, torej pod povprečkom).
Zanimiva je analiza rasti delavstva po industrijskih panogah. Najmočnejšo
rast je dožvela kovinska industrija (93 %), od nje posebno močno industrija
električnih strojev (157 %). Medtem ko je kovinska industrija 1. 1939 zajela 33 %
vseh zaposlencev v ZDA, jih je 1.1947 že 41 %. Močneje od povprečka (52 %)
so narasle še industrija gumija (77 %), kemična industrija (69 %) in industrija
naftnih ter premogovih proizvodov (57 %). Nasprotno je število zaposlencev
v tekstilni industriji naraslo samo za 6 %; medtem ko je 1.1939 pomenilo 14 %
vseh zaposlencev, jih zdaj pomeni samo še 10 %.
Geografsko zanimiva je analiza podatkov po velikih administrativnih
divizijah (divisions), ki so, kakor vemo, hkrati gospodarskogeografska področja.
Pokaže se, da se je na Jezersko-ohijskem področju (East North Central
Division) število delavcev absolutno najbolj povečalo in zavzelo s svojimi
3 Yt milijona delavci 30 % vseh industrijskih zaposlencev v ZDA. S tem je to
področje postalo najmočnejše industrijsko področje v ZDA namesto Srednjeatlantskih držav, ki so doslej zavzemale prvo mesto. Med 31 področji z največjo
absolutno rastjo, jih je tu kar 10. Pri tem gre v glavnem za kraje južno od
Michiganskega in Eriejskega jezera, v južnem Michiganu, severni Indiani in
Ohiu. Še močneje kakor v povprečku za vse ZDA prevladuje v tej rasti kovinska
industrija: Jezerskoohijsko področje je področje najmočnejše »metalizacije«
v ZDA. Pri tem je treba še enkrat podčrtati, da je tudi relativna rast tu med
najmočnejšimi (63 %).
S tem so Srednjeatlantske države (Middle Atlantic Division), ki so po
absolutni rasti na drugem mestu, zaostale ter po svojem deležu od vseh industrijskih zaposlencev v ZDA (27 %) padle tudi na drugo mesto. Med 31 mesti
z najkrepkejšo absolutno rastjo jih je tu samo pet. Relativna rast (45 %) pa
ni zaostala celo le za rastjo Jezersko-ohijskega področja, temveč tudi za
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povprečno rastjo v ZDA. Toda ne udajmo se prenapačnim vtisom: 45 % pri že
itak tako mogočni industriji pomeni še vedno mnogo.
Tretje po absolutni rasti so Južnoatlamtske države (South Atlantic Division).
Zavzemajo še vedno 12 % vseh industrijskih zaposlencev v ZDA. Toda njihova
relativna rast je bila slaba (37 %), najslabša razen v Novi Angliji, pa tudi
tistih 366.000 delavcev absolutne rasti pomeni manj kot ustrezajoče število za
industrijsko področje New Yorka samo (407.000). Od 31 mest z močno absolutno
rastjo je tu samo eno (Baltimore). Najmočnejša je tudi tu relativna rast strojne
industrije, razen tega je še rast tekstilne in lesne nad vsedržavnim povprečkom.
Tihooceanski zapad (Pacific Coastal Division) pride po absolutni rasti šele
na četrto mesto. Toda relativna rast je bila tu najmočnejša (81 %). Tu je zajeto
ožje področje z največjo relativno rastjo sploh (Los Angeles 122 %), ki pa je
tudi po absolutni rasti na tretjem mestu, takoj za New Yorkom in Čikagom.
Močno sta narasli še industrijski področji San Francisco-Oakland in Seattle.
Industrijske panoge, ki so tu vzrasle, so po svoji odstotni rasti domala vse
daleč presegle vsedržavni povpreček.
Po absolutni rasti sledi nato Nova Anglija (Nem England Division), kar
priča, da je napačno mnenje, da tamošnja industrija propada; saj odpade kar 7
od 31 področij z najkrepkejšo absolutno rastjo delavstva na Novo Anglijo, od
teh jih je pet dobilo več novega delavstva kakor Houston, ta na zunaj in
relativno tako kričeči primer z Juga. V relativni rasti (32 %) je seveda Nova
Anglija na zadnjem mestu. Gre pač za gospodarsko že dozorelo pokrajino
s staro, organsko razvito lažjo industrijo, ki v svoji rasti ne prenese in ne
potrebuje več — če smemo tako reči — polkolonialnih skokov, kakor jih na
svojih industrijsko še deviških tleh poznata Jug in Zapad.
šesti {>0 absolutni rasti je Agrarni srednji zapad (West North Central).
Toda ta absolutni porast (260.000 delavcev) je manjši kot v samem Čikagu.
Relativno pomeni seveda ta rast mnogo (69 %). Najmočnejši center je pri tem
dvojno mesto Minneapolis-St. Paul, ki po svoji relativni rasti (92 %) zaostaja
samo za Los Angelesom, Houstonom, Eriem in Daytonom. Močna je rast še
v industrijskih področjih St. Louisa in Kansas Cityja.
Jugovzhodno centralno področje (East South Central) je sedmo po absolutni
rasti. To je področje mlade, komaj vzklile industrializacije (Tennessee!), ki
v absolutnem merilu še ne pomeni mnogo: med industrijskimi področji z več
kot 20.000 novimi delavci je tu samo eno (Louisville). Tòda relativna rast (57%)
je nad povprečkom. Nadpovprečni odstotek kažejo poleg strojne industrije in
industrije prometnih sredstev še tekstilna in lesna industrija.
Podobno velja za Jugozapadno centralno področje (West South Central)
s slovitimi novimi industrijskimi področji Teksasa in sosednjih držav. Po
relativni rasti (76 %) je sicer na drugem mestu, takoj za Tihooceanskim zapadom, saj zajema tudi Houstonsko industrijsko področje, ki ga po relativni rasti
prekaša samo Los Angeles, toda absolutno merilo postavi Jugozapad šele na
osmo mesto. Število novih delavcev je tu manjše kot samo v New Yorku ali
Cikagu. Podatki nam morda pretirani vtis o tamošnji industrializaciji popravijo
tudi v toliko, ker nam pokažejo kot panoge najmočnejše relativne rasti živilsko
ter lesno industrijo in ne še kemične kljub njenemu znanemu razvoju. Kot pri
vseh mladih industrijskih področjih ZDA pa pri tem spet ne smemo pozabiti,
da gre za podatke iz 1.1947 in da je od takrat preteklo že precej let, nedvomno
v znamenju prav tako hitrega razvojnega tempa.
14 Geografski vestnik
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Zadnji po absolutni rasti je Gorati zapad (Mountain Division). Njegovih
blizu 50.000 novih delavcev je komaj k a j več kakor samo v dvojnem mestu
Minnesote (Minneapolis-St. Paul). Relativno pomeni seveda to za redko naseljeni
in malo industrializirani Gorati zapad veliko (73 %). S te strani je njegova
številka na tretjem mestu, takoj za Tihooceanskim zapadom in Jugozapadnim
centralnim področjem.

N o v e poteze v gospodarski geografiji Sovjetske zveze
Igor

Vrišer

Peta sovjetska petletka je prinesla poleg običajnih stremljenj za dvigom
industrijske kapacitete in produkcije tudi obsežen načrt sprememb v pokrajinskem licu države. Gre predvsem za tri različne načrte, ki pa so po svojih
prirodnih zasnovah nujno med seboj povezani. Prvi najobsežnejši načrt stremi
za tem, da bi se s pogozdovanjem zavrl pogubonoeni vpliv sušnih vetrov iz
Sovjetske Centralne Azije, ki resno ogražajo letine v rodovitnem črnozjomskem
pasu. Osnovo pogozdovanja bi tvorili namakalni kanali, ki, razumljivo, nikakor
ne bi služili zgolj za namakanje zasajenih dreves, ampak zlasti za dvig kmetijske proizvodnje v stepskem pasu ob pridobitvi novih polj na dosedaj sušnih
in za agrikulturo neuporabnih zemljiščih. Namakalni sistem bi hranila številna
zajezitvena jezera na Dnjepru, Donu in Volgi, ki bi bila obenem osnova hidrocentralam. Tok iz novozgrajenih elektrarn bo deloma služil v indu^riji, njegova
glavna naloga pa bo, da bo poganjal črpalke za namakanje. S tem bi se ves krog
sklenil. Z izpolnitvijo teh načrtov bi mnogo pridobila zlasti Ukrajina in Povolžje in to ne samo v produkcijskem, temveč tudi v prometnem pogledu.
B o j z o p e r s u š o . Načrt o pogozdovanju, ki je danes v dobršni meri že
izvršen, posega na črnozjomsko področje od izliva Donave do Urala. Njegov
namen je, da čimbolj prepreči pogubonosne suše, ki se pojavljajo povprečno
vsako tretje leto, a vsakih dvajset let zavzamejo naravnost katastrofalne oblike
(suši leta 1921 in 1946). Suhaoeji, ki vejejo iz Sovjetske Centralne Azije, imajo
na stepsko področje podoben učinek kot znani duststorms na ameriškem Srednjem vzhodu. Pretirana obdelava in paša sta uničili zaščitno vegetacijsko
odejo. Erozija odnaša najboljšo prst, po pokrajini se razpredajo ooragi, ki počasi požirajo rodovitno zemljo. Obenem je padla gladina talne vode. Kakor v
ZDA, skušajo tudi v SZ te žalostne pojave zavreti. Na novo zgrajeni zaščitni
gozdni pasovi nimajo le namena, da zaustavijo sušne vetrove, ampak tudi, da
dvignejo vlažnost in preprečijo prenaglo odtekanje že itak majhnih količin
deževnice. Poskusnih postaj, ki delujejo že od leta 1930, katastrofalna suša
leta 1946 zares ni prizadela. Zaščitna gozdna vegetacija omogoča, da je donos
na postajah tri do štirikrat večji kot na ostalih poljih.
Ogrodje pogozdovanja tvori osem velikih gozdnih pasov, ki potekajo v
meridijanski smeri. Med njimi bodo kolhozi zasadili še lokalne pasove, ki bodo
ožji (8,20 m široki), in bodo v prvi vrsti varovali- domača polja. Prvi veliki
pas se vleče izpod Urala ob reki Ural do njenega izliva. Sestavljen bo iz šestih
po 60 m širokih pasov v medsebojni razdalji 100—200 m (dolg bo 1080 km).
Nekoliko ožji bo pas vzhodno od Volge, ki bo neposredno ščitil Povolžje.
Ob sami Volgi bo potekal od Saratova na jug tretji pas. Pri Stalingradu se bo
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odcepil pas, ki bo potekal po razvodju med Volgo in Donom. Reki Don in
Doneč bosta ravno tako obdani od gozda, ta dva pasova bo križal poslednji,
ki bo potekal od Pense na jug do Rostova. Pogozdenih bo okoli 1179 km',
medtem ko odpade na lokalne pasove nadaljriih 57.900 km 2 .
Pogozdovanje je v stvari veliko bolj komplicirano kot se zdi na prvi
pogled. Novo zasajeni gozdovi so mešani, sestavljeni iz hrasta, breze, jesena,
topola, bresta, bora in drugih. Prednost ima hrast, vendar ravno to drevo potrebuje za vzklitje posebno hrastovo prst, ki jo morajo dovažati iz hrastovih
gozdov. Poleg pravih dreves morajo delavci zasaditi še podgozdno rastje:
grmičevje, trave in razna zelišča. Potrebne so žuželke in ptiči, po drugi strani
pa morajo paziti, da preprečijo š i r j e n j e škodljivcev od raznih insektov do glodalcev. Tudi semena morajo predhodno aklimatizirati na ostro stepno podnebje.
Za normalno rast mladih gozdov je potreben več ali manj normalen dotok
vode in vlage. To n a j zagotove številni ribniki in vodne kotanje, v katerih bi
se nabirala prepotrebna voda tekom pomladi in namakala zemljo preko suhega
poletja. Vodni bazeni, ki bi nastali z zajezitvijo strug, bi obenem ustavili erozijo prsti, ki tako ogroža črnozjomska področja.
Zanimive so še ostale podrobnosti, od načina in metod pogozdovanja do
gradnje drevesnic in izučitve gozdarjev. Mlada drevesca bodo v prvih letih pred
soncem in neurji ščitila koruza in sončnice. Z rastjo novih gozdov se bodo
občutno izpremenile mikroklimatske prilike, predvsem v zračnih plasteh prvih
treh metrov od tal. Poleg običajnih gozdnih dreves sade gozdarji tudi sadno
drevje in grmičevje.
Dela so uspešno napredovala in leta 1951 je bilo že 41 % po načrtu določenih
tal pogozdenih. Tudi 15.000 vodnih bazenov je bilo zajezenih.
N a m a k a l n i k a n a l i . Načrt namakalnih kanalov predvideva štiri ločene -eisteme: dnjeprskega, donskega, volško-uralskega in amudarjinega. Prvi
je najobsežnejši. Poleg že obstoječega jeza pri Zaporožju, znanega Dnjeprogesa,
gradijo pri naselju Kahovka še enega, ki bo prav tako služil hidrocentrali z
letno kapaciteto 1,2 milijarde kWh. Voda iz Zaporoškega bazena bo ob času
visoke spomladanske vode tekla po »Južnoukrajinskem kanalu« v veliko zajezitveno jezero pri kraju Moločnaja; naloga tega jezera bo, da bo hranil Dnjeprovo vodo za sušno poletje. Iz bazena bo tekel »Severnokrimski kanal« preko
Askanije Nove in Sivaša do Kerča. Dodatna voda bo prihajala po zveznem
kanalu iz jezera nad Kahovko. Med te glavne kanale, od katerih bo eden tudi
vezal Moločnajo z Azovskim morjem pri Melitopolu, bo zgrajeno omrežje lokalnih kanalov. S pomočjo njih bo namakanih skupno 15.000 km 2 in oskrbovanih
z vodo 17.000 km 2 sveta. Velik del produciranega toka pa bo služil za poganjanje
črpalk. Ostala energija bo napajala okoliško industrijo in v slučaju potrebe tudi
donbaško. Dnjepr bo v spodnjem toku izpremenjen v ogromno jezero s prostornino 14 milijard m 2 ; jezero bo segalo prav do Dnjeprogesa.
Enake perspektive vsebuje tudi donski namakalni sistem. S pomočjo 13,5 km
dolgega in 26 m visokega jeza pri Zimljanskaji, nadalje zajezitvenega jezera,
elektrarne s kapaciteto 160.000 KW (napram 250.000 KW hidrocentrale pri Kahovki) in številnih kanalov bo namakano obširno področje ob spodnjem Donu
in še obsežen del nižine ob Maniču, skupaj 7000 km2, a z vodo bo oskrbovanih
še nadaljnjih 20.000 km 2 . Razen jeza pri Zimljanskaji bodo do Rostova zgrajeni
še štirje drugi. S pomočjo njih bo preprečen odtok 60—85 % celotne donske
vode za časa kratkega pomladanskega viška.
14'

211

Obzornik

Volško-uralski kanalski sistem spada že v okvir izprememb prirodnih osnov
Pavolžja. Voda, ki bi se nabirala v velikem jezeru za jezom stalingrajske hidrocentrale, bi odtekala po stalingrajskem kanalu (dolgem okoli 600 km) čez Prikaspijsko nižino na vzhod do reke Ural. Od glavnega kanala bi potekali proti
Kaspiju stranski kanali, ki bi z namakanjem omogočili, da bi vegetacija prekrila pesek, in tako znova oživili ekstenzivno pašo v tem nekoč tipičnem
živinorejskem področju. Gradnja pa bo naletela na velike težave zaradi slanosti
tal. Še vedno je odprto vprašanje ustvaritve Kamiš-Samarskega umetnega jezera, ki bi tvoril osnovo celotnemu sistemu.
Pri četrtem sistemu, ki pa je zaenkrat tudi samo še v načrtu, gre za zajezitev reke Amudarja in njeno preusmeritev po nekdanji strugi, sedaj suhem
Uzboju, v Kaspijsko morje. Ta načrt je zaradi gradbenih, prometnih in vodnogospodarskih težav zelo problematičen. Ni dvoma, da bi področje Krasnovodska,
kot sploh Sovjetska Centralna Azija, s takim širokopoteznim načrtom ogromno
pridobilo, vendar so zelo upravičene kritike inozemskih strokovnjakov, ki opozarjajo na izredne stroške in težave ter na premajhno proučitev celotnega
problema (močna akumulacija Amudarje, neurejen vodni režim, propustnost
in slanost tal, ogromne kotanje, ki bi jih morala reka zapolniti, predno bi
pritekla v Kaspij).
I z p r e m e m b e v P o v o l ž j u . Volga predstavlja za SSSR eno od najvažnejših notranjih poti, vendar ima kot vse ruske reke močno neuravnovešen
režim, ki ovira normalno plovbo. To neugodnost občutijo tudi vse hidrocentrale. Obe pomanjkljivosti skuša odpraviti sovjetski petletni načrt za »rekonstrukcijo Volge<. Njegova prva naloga je izboljšanje plovbe in nadaljnja
povezava Volge z drugimi porečji. Danes gre po Volgi 46,3 % vsega notranjega
vodnega prometa v SSSR. Z izgraditvijo kanala Volga-Don pa bo njen promet
še nadalje povečan, saj bo vodna pot nadomestila dražjo železniško zvezo.
Regulacija Volge bo obenem omogočila izrabo ogromnega potenciala reke,
ki ima sicer le 135 m padca na 2600 km dolgi za izrabo ugodni črti, a zaradi
velikih množin vode krije v sebi 32 milijard kWh. Ureditev vodnega odtoka
z bazeni nudi velemestom dovoljne množine pitne vode (Ribinsko morje in
oskrbovanje Moskve), na sušnem jugu pa kot že rečeno omogoča namakanje
sušne stepe.
Rekonstrukcija Volge je star načrt, čigar izvedbo je zavrla druga svetovna
vojna. Od leta 1935, ko so začeli z gradnjo, pa do vojne so bili dovršeni trije
objekti: jezova pri Ivankovu in Ugliču, kanal Moskva-Volga in Ribinsko morje
(4550 km2, na četrtem mestu v Evropi) z hidrocentralo in jezom pri Ščerbakovu.
Po vojni so pričeli skoraj istočasno graditi ogromne hidrocentrale pri Gorkem,
Kujbiševu, Stalingradu in na Kami pri Molotovu. Te hidrocentrale bodo izrabile
okoli 75 % Volgine kapacitete.
Posebno pozornost vzbujata centrali pri Kujbiševu in Stalingradu, ki se
bosta po velikosti kosali z znanim Hoover Damom. Kot vsi jezovi bosta tudi
ta dva le deloma betonska (zatvornični in strojniški del), večinoma pa iz zemlje.
25 m visoki jez pri Kujbiševu bo zajezil reko 500 km daleč navzgor in bo
ustvaril jezero s površino 5000 km2. Produkcija energije bo znašala 12 milijard kWh, od česar bo po 800 km dolgem daljnovodu z napetostjo 400.000 voltov
odtekalo v Moskvo 6,1 milijarde kWh. Produkcija stalingrajske elektrarne bo
le za 2 milijardi kWh zaostajala za kujbiševsko, medtem ko so dimenzije jezu
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in jezera podobne. Po načrtu bo 50 % energije porabila Moskva, 26 % Povolžje
in 17 % umetno namakanje.
Kanal Volga—Don je že stara zamisel, ki jo je kot prvi skušal izvesti že
turški sultan Selim II. 1568, za njim je z gradnjo začel Peter Veliki 1696/97,
vendar je pričeto delo opustil v prid kanala, ki je zvezal povirje Dona z Oko.
Tudi po revoluciji se je o kanalu med Volgo in Donom veliko govorilo. Obravnavali so predvsem dve varianti, in sicer preko Kamišina in Kačalinska. Predvojna merjenja so pokazala, da je najboljša varianta, ki poteka nekoliko
južneje od mesta, kjer se obe reki najbolj približujeta, in sicer od Kalača ob
rečici Karpovki do Krasnoarmejska na Volgi. Poleg navadnega kanala so dodali
še zamisel o namakanju in to s pomočjo kanala, ki bi potekal po Jergenskih
gričih. Kanal Volga-Don je dolg 101 km in se vzpne od 35 m na Donu do
razvodne višine 77 m in se nato spusti 88 m dol k Volgi na točko —11 m. Višina
je premagana s pomočjo zatvornic. Vodo za kanal bodo črpali iz donskega
jezera pri Zimljanskaji in kot nadomestek za izgubljeno volško vodo pošiljali
le-tej.
Peta sovjetska petletka je prenesla torej središče investicij do neke mere
od moskovskega centra, Urala in Kuzbasa na Povolžje. V splošnem pa se ni
oddaljila od investicijskega centra prejšnjih petletk. Še vedno se posveča največ
pozornosti osrednji Rusiji in Ukrajini, medtem ko so drugi predeli, da omenim
samo Baltiško področje in Zakavkazje, povsem zanemarjeni. Še več, celotni
sistem investiranja je osredotočen na posamezne točke.
Vsekakor sta najnaprednejši misli načrta oni, od katerih prva stremi za
preprečenjem stalnih suš, druga pa, da poveže industrijsko-premogovni in žitorodni bazen Donbasa in Ukrajine s petrolejskim ob Kaspiju ter rudarskim in
gozdnim rajonom Urala. Kanal Volga—Don in Stalingrajski kanal zavestno
stremita za uveljavljenjem vzporedniške smeri. Kljub temu pa ostane sovjetsko
gospodarstvo še vedno osredotočeno na staro rusko jedro, ki je tudi v predrevolucijski dobi doživljalo najhitrejši razvoj. In če primerjamo SSSR z ZDA,
se izkaže, da sta na primer Vzhodna Sibirija in Daljni vzhod kot gospodarsko
novi deželi v primeri z ameriškimi Mountain in Pacific Division daleč zaostala.
Medtem ko odpade na oba rajona v ZDA (1.1947) v produkciji rud brez zlata
20,6 %, v proizvodnji električnega toka 16,1 %, v setvenih površinah 10,8 % in
v mestnem prebivalstvu 12,9 % (naselja nad 50.000 prebivalci), sta v SSSR
(1.1950), obe vzhodni področji daleč zaostali, saj odpade nanju v proizvodnji rud
brez zlata le 4,6 %, v proizvodnji električnega toka 2,2 %, v setvenih površinah
5,3 % in v mestnem prebivalstvu 2,8 %. Razlika bi bila še ostrejša, če bi primerjali Baltik z Novo Anglijo ali pa Južni Atlantik z Turkestanom. Isto nam
ilustrirajo tudi navedbe v tabeli na strani 214.
Obravnavani projekti skrivajo v sebi še vse polno vprašanj. Eno od teh je
vodno gospodarstvo Kaspijskega morja, ki kaže izrazito negativno bilanco
(gladina je padla na —28 m). Z njim v zvezi je ribolov, izkoriščanje soli v Kara
Bugazu in napredovanje slane pustinje z umikanjem morja. Tudi sama gradnja
jezov se mora ponekod boriti s težavami. Pri Kujbiševu imamo veliko tektonsko
pretrtost, medtem ko bo moral biti jez pri Zimljanskaji zgrajen na slabo sprijetih
peskih. Z ustvaritvijo vodnih bazenov pri hidrocentralah gre veliko rodovitne
zemlje v izgubo. Ogromen del producirane energije bodo porabile črpalke, tako
da je vprašanje njene komercialne vrednosti še močno odprto. Tehnična zadeva
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Severozah. Rusija
Severna Rusija
Baltik
Osrednja Rusija
Ural
Ukrajina . . .
Povolžje . . .
Kavkaz
. . .
Zakavkazje . .
Srednja Azija ,
Zahodna Sibirija
Vzhodna Sibirija
Daljni vzhod .
SSSR

Električna
energija
1926
1950
v kWh

Produkcija kovin
brez zlata
1926
1950
v dolarjih

Regija

.

1,2
—
—

.
.
.
.
.
.
.
.
.

4,9
21,3
83,4
3,6
28,3
54,0
3,8
4,0
1,9
1,4

30,6
24,3
7,0
63.8
354
442
52,4
69,4
164
162
134
27,0
36,7

208,0 1567

0,06
1,25
0,06
0.53
0,14
0,18
0,29
0,05
0,04
0,04
0,04

7,0
1,5
1,0
21,0
16,0
20,0
5,5
2.0
4,5
4.0
5,5
0,5
1,5

3,5

90,0

0,81
—

'

Setvene
površine
1926
1950
v mil. ha

1,7
1,1
3,4
26,3
7,8
25,6
16,5
9,5
2,1
7,8
7,6
1,7
1,5
113

2,1
1,4
10,8
31,8
12,2
33,5
18,2
11,6
2,6
13,0
11,3
3,1
1,6
153

Mestno
prebivalstvo
1926
1950
nad 50.000 v %

1,69
0,13
0,42
3,79
0,52
2,65
1,03
0,97
0,87
0,75
0,41
0,24
0,16
13,6

3,65
0,40
2,30
10,10
2,60
7,70
2,50
1,75
1,90
2,40
2,20
1,00
0,85
39,30

so daljnovodi z napetostjo 400.000 voltov. Tudi kanal Volga—Don ima svojo
slabost v večmesečni zamrznjenosti, kar bo slabotna železniška mreža le stežka
nadomestila. Zanimivo vprašanje je, čemu potrebuje Moskva tako ogromne količine električnega toka, ki daleč presegajo potrebe samega Povolžja. Nekateri
strokovnjaki menijo, da pri tem verjetno ne gre za moskovske potrebe, ampak
za razvijajočo se atomsko industrijo, ki potrebuje ogromne količine elektrike.
Takih in podobnih vprašanj se stavi še vse polno. Kljub temu pomenijo vsi ti
načrti velikopotezne poskuse, da se premagajo klimatske in reliefne neugodnosti, ki resno zavirajo gospodarski razvoj SSSR.
Povzeto po:
O. L a n g b e i n : Veränderungen der Kulturlandschaft in der Sovjetunion.
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft Wien. 1952/1—6.
A. A. G r i g o r i e v : Soviet Plans for Irrigation and Power: a Geographical
Assesment. Geographical Journal. 1952. Part 2.
D. B. S h i m k i n : Economic Regionalization in the Soviet Union. Geographical Review. 1952. Part 4.

Industrija v novi Kitajski
S. Ilešič
Jasno je, da si je tudi Ljudska republika Kitajska pri svojih gospodarskih
načrtih postavila za eno glavnih nalog, da okrepi svojo industrijo. Ta naloga
ni lahka, kajti prvi korak k njeni izvršitvi mora biti obnova industrije, ki jo je
priklicala v življenje japonska zasedba. V kolikor prodro v zahodni tisk informacije o delih in načrtih kitajskega petletnega plana, se iz njih vidi, da kitajska
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premogovna in metalurgična industrija še nista dosegli tiste proizvodnje, ki sta
jo imeli ob polnem razmahu japonskega vojnega potenciala. Proizvodnja surovega železa, ki je znašala leta 1943 1,710.000 ton in ki je padla do leta 1949
na 172.000 ton, je sicer hitro porasla, vendar šele do 818.000 ton v letu 1952.
Podobno je z jeklom (1,328.000 ton leta 1943, 172.000 ton leta 1949 in 762.000 ton
leta 1952) ter s premogom (25,320.000 ton leta 1943, 11,000.000 ton leta 1949 in
19,382.000 leta 1952).
Će morajo torej na Kitajskem najprej s težavo obnavljati dosedanjo industrijo, je razumljivo, da so »ključna« področja nove industrializacije še vedno
na severu dežele, zlasti v Mandžuriji ter na SV in SZ prave Kitajske. Največ
je še vedno govora o Anšanu, kjer so Japonci zgradili slovite jeklarne Sova,
pa o znanih premogovnih centrih Fusing in Fušung. Posebno krepak val industrializacije pa je očividno zajel Harbin. V notranjosti so centri industrijskega
razvoja Sian (Singan), glavno mesto pokrajine Sensi, Lančou, glavno mesto
pokrajine Kansu, Taiuan, glavno mesto pokrajine Sansi in Čunking v Sečuanu.
Izraz težnje, da se gospodarsko razvijejo tudi kraji dalje proti severozahodu in
zahodu, je pospešena gradnja t. im. »železnice kansujskega koridorja«, to je
železnice iz Lančou-a (Kansu) proti Urumči-ju v Sinkiangu. Gradi se tudi
železniška zveza med Lančouom in Cengtujem v Sečuanu.
Konkretno predvideva načrt zgradnjo ali obnovo desetih industrijskih podjetij, od katerih bodo štiri nova, šest pa obnovljenih ali povečanih. Nova so
težka strojna industrija v Taiuanu, velika avtomobilska industrija nekje na SV
(verjetno v Harbinu), t. im. severovzhodna industrija merilnih aparatov in t. im.
severovzhodna industrija električnih naprav, obe v Harbinu. Obnovile se bodo:
tovarna električnih (rudarskih) strojev v Fušungu (pri Mukdenu v Mandžuriji),
tovarna telekomunikacijskih naprav (tudi n e k j e v Mandžuriji) in razne,
druge strojne tovarne na severozahodu. Velika obnovitvena dela so predvidena v jeklarskem centru Ansan. Kar zadeva lahko industrijo, so po
letu 1950 zgradili šest novih tekstilnih tovarn: dobili so jih kraji Urumči
(Sinkiang), Hengčou (Hunan), Hsenjang (Sensi), Han tang (Ho pei), Vuhan (Hupe)
in Harbin. Gradijo ali pa imajo v načrtu še več tekstilnih, papirnih ter kemičnih
(farmacevtskih, gumijevih) tovarn.
Osnovno vprašanje vse industrializacije pa je vprašanje energije. Energetska
baza Kitajske je še šibka: po statistiki za leto i949 je bilo instaliranih 1 milijon 350.000 kilovatov, od tega okrog 900.000 uporabnih. V gospodarstvo z električno
energijo so takoj po vojni odločilno posegli Rusi: večino mandžurskih elektroenergetskih naprav so prestavili v Hsiaofengmen blizu Kirîna, ali pa v premogovne centre Fušung in Fusing. V Fusingu, južno od Mukdena, gradijo veliki
energetski kombinat, sloneč na bogatem dnevnem premogovnem kopu. Drugo
veliko centralo gradijo na severozahodu (verjetno v Sianu), v pripravah pa so
še gradnje večjih central v Čunkingu, Hengčou-u (Honan) in Taiuanu, manjše
tudi v Junanu, Urumči ju in drugje. Za daljšo bodočnost se govori o načrtih
velikih central na reki Hoangho. Močan sovjetski poseg v kitajsko energetsko
omrežje je razviden tudi iz najnovejše kitajsko-sovjetske pogodbe o trgovski
izmenjavi (marca 1953), ki predvideva v tem pogledu »pomoč« Sovjetske zveze.
Velike težave kitajskemu energetskemu gospodarstvu je prineslo med korejsko
vojno bombardiranje velike centrale Suiho na severni strani reke Jalu, od koder
jc nekdaj južna Mandžurija dobivala dodatno energijo.
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Vprašanje prehrane v Indiji
Stanko

Polajnar

Indijska unija ali Bharat je poleg Kitajske dežela z največjim številom
prebivalstva v monsunskem delu Azije. Obsega 2,938.000 km 2 površine in je
štela marca 1951. leta 356,83 milijonov ljudi. Od leta 1941 se je torej prebivalstvo
povečalo za okoli 40 milijonov. V tem desetletju znaša zatorej prirastek prebivalstva 13 %, manj sicer kot v desetletju 1931—1941 (15 %), a več ko v desetletju 1921—1931 (10 %). Naglo naraščanje prebivalstva postavlja vedno bolj
v ospredje vprašanje prehrane, ki je v gosto naseljeni Indiji že od nekdaj
problem. Vsakoletnim lakotam zaostalo indijsko kmetijstvo ni kos. Obdelovalna
površina se ne veča niti zdaleč tako hitro kot raste prebivalstvo.
Indija je tipična agrarna dežela, kjer živi približno 83 % ljudi na poljedelskih področjih in 70 % ljudi je direktno odvisnih od poljedelstva. Osnova
poljedelstva je 294,800.000 ha obdelovalne površine. Posejanih tal je 94 milijonov
530.000 ha, medtem ko je namakanih le 19,600.000 ha. Velik del posejane površine daje dvojno žetev. Povprečna gostota prebivalstva je 95 ljudi na km s ,
tako da pride danes povprečno 0,24 ha posejane površine na prebivalca.
Leta 1911. pa je prišlo na prebivalca 0,36 ha posejanih tal. Obseg obdelane
zemlje se le malo veča, marsikje se ta celo manjša. Mnogo zemlje gre vsako
leto v nič zaradi erozije in izčrpavanja tal. Tropske iin subtropeke prsti so že
po sestavi bolj revne, tako da vsebuje indijska prst povprečno komaj 0,05 %
dušika (v Angliji 0,12—0,16 %). Naglo slabšanje kakovosti tal se vrši po prirodni
poti, kjer pospešujejo degradacijo tal številni insekti v prsti in visoke temperature. Močno pa prispeva tudi človek, ki zemljo preveč izčrpava. Zaostalost in
revščina sili kmete, da goje na istem prostoru skozi leta iste rastline. Kljub
visokemu številu živine indijski kmetje le poredko gnoje s hlevskim gnojem.
Le okoli 40 % živalskega gnoja pride v zemljo, ostali del pa porabijo za kurivo
namesto premoga in lesa.
Osnovno vprašanje indijskega kmetijstva je vprašanje vode. Glavne vodne
rezerve, ki pridejo v poštev za poljedelstvo, so dež, ki ga prinaša vsakoletni
monsun, severne himalajske reke in talna voda.
Najpomembnejšo vlogo v indijskem agrarnem gospodarstvu ima monsun.
Največ padavin pade v severovzhodnem delu Indije v Bengaliji in Asamu, kjer
znaša povprečna množina padavin okoli 5000 min in več na leto. Po veliki Gangeški ravnini proti vzhodu padavine naglo pojemajo, tako da znašajo okoli
Sinda le še 50 mm na leto. V Beludžietanu, Rajputu in Makrasu so še manjše.
Toda večino ravnine namakajo številne himalajske reke, ki imajo vse zelo
velike vodne množine, tako da nadomeste dež. Proti jugu na Dekanski planoti
je tudi še precej padavin, vendar so tod značilne razlike. Posebno mnogo padavin ima primorski predel pred Zahodnimi Ghati (do 1500 mm). Manj padavin
ima vzhodni predel Dekanskega polotoka. Na jugu imajo dežele Mysore in
Travancore nekoliko več padavin, vendar je še vedno 29 % posejanih površin
v državi Travancore namakanih. Centralni del Dekanskega polotoka je mnogo
bolj odvisen od padavin, ker reke niso ugodne za namakanje. Tod je le od
1—7 % umetno namakanih tal. Najbolj suho je področje Bombayske province
in še posebno širok pas za Zahodnimi Ghati, kamor ne seže poletni monsun
iz Arabskega morja, ker ga prestreže gorovje. Nekaj padavin pade v času
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zimskega monsuna, ki prihaja preko Bengalskega zaliva. Te padavine so neredne in v obliki neviht. Povprečno pade tod le 350—450 mm padavin.
Prav na Bombayskem področju so se pričeli prvi poskusi z novimi obdelovalnimi metodami. Uveljavilo se je posebno suho kmetovanje, ki ima v
Indiji naziv »Bombay dry-farming sistem«. Obdelovalne metode so prilagojene
krajevnim prilikam. Sistem se razdeli v tri dele: prsti, debele do 45 cm, se
uporabijo za zimske posevke, plitve prsti, ki so tanjše od 23 cm, se uporabijo
za poletno sočivje ali v strmejših legah za travo, srednje debele prsti pa za
poletne pridelke.
Za indijsko poljedelstvo je vodilne važnosti umetno namakanje. Seveda so
pa stari načini namakanja danes že zastareli in potrebna je modernizacija namakalnih naprav. Prve začetke modernega namakanja so v Indiji uvedli Angleži v 18. stoletju. Leta 1900 je imela Indija okoli 12 milijonov ha namakanih
površin, do leta 1947. se je to število dvignilo na 19,6 milijona ha. Namakanje
je posebno potrebno v bolj sušnih delih Gangeške ravnine in velikem delu
Dekanske planote, medtem ko bi bilo potrebno namakati ozimno v celi Indiji.
Vsekakor predstavlja umetno namakanje, ki je danes še relativno skromno,
eno od najvažnejših nalog indijskega petletnega načrta.
Glavni prehrambeni produkti v Indiji so riž, proso, pšenica in koruza, ki
so jih v gospodarskem letu 1949/50 pridelali okoli 45,5 milijonov ton. Razen
tega so še pridelali 4 milijone ton sočivja, 6,2 milijona ton oljnih rastlin,
1,5 milijona ton krompirja in 4,9 milijona ton sladkornega trsa. Skupno so
v tem letu proizvajali 64,1 milijonov ton hranil. Vendar n a j za primerjavo navedemo leto 1943, ko je produkcija riža, prosa, pšenice in koruze znašala
51,7 milijona ton in je še primanjkovalo hrane za tri tedne (bengalska lakota).
Prav na tem primeru vidimo, kako je še nezadostna produkcija hranil in kako
se indijska prehrana preriva iz dneva v dan in si ne more ustvariti rezerv.
Živalski produkti kljub visokemu številu živine ne predstavljajo tako važnega člena v prehrani. Število živine je preveliko, tako da pridobljena krmila
ne zadoščajo. Zato je živina slaba, daje premalo mleka in mesa, pa tudi za
delo je malo uporabna. Hindujska vera prepoveduje klati govedo, ki velja za
sveto žival. Zaradi tega je nemogoče vsako zmanjšanje števila živine ali načrtna
reja, niti ni mogoče povečati proizvodnjo mesa. Norman Wright ceni, da znaša
povprečna količina mleka, ki ga lahko da indijska krava, le od 1,7—2,8 litra
na dan. Bivoli dajejo okoli 50 % več mleka. Kljub skromnemu številu bivolov
so ti vendar v letu 1936 dali polovico proizvodnje mleka v Indiji. Komaj У»
mleka porabijo v tekoči obliki, ostalo predelajo v tako imenovani »ghee«. To je
neke vrste skoncentrirano mleko in priljubljena jed preprostejših ljudi. Meso
jedo le redki. Povprečna poraba na osebo je 2,26 kg na leto. Še manj pojedo
Indijci rib in to le prebivalci ob morju.
Nagli rasti prebivalstva ni sledila enaka rast potrebnih hranil, tako da je
padla količina žit na osebo od 428 g dnevno iz predvojne dobe na 314 g dnevno
v letu 1949/50, kalorična vrednost hrane pa od 2000 kalorij na 1600 kalorij
v letu 1949/50. Uvoz hrane daje le 30 g hrane ali okoli 100 kalorij dnevno na
osebo.
Današnje pomanjkanje prehrane lahko pripisujemo vsaj deloma izgubi produktivnih površin na severu (sedaj Pakistan), od koder je prišlo okoli 1 milijon ton žita letno. Prav tako sedaj ne uvažajo več riža iz Burme, ki je
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bistveno dopolnil prehrambeno stanje v Indiji. Vzporedno pa se krči tudi
delež posejane površine, ki odpade na enega prebivalca. Zaradi tega je današnja prehrana nezadovoljiva, daje premalo kalorij, je neuravnovešena in
vsebuje premalo maščob, živalskih proteinov, vitaminov in mineralov. Proučitve prehrambenih razmer v letu 1944 so pokazale, da bi morala Indija
povečati produkcijo sočivja in sladkorja za 30 %, maščob in oljnih semen petkratno, zelenjave štirikratno, produkcijo mesa in rib osemkratno in mleka
petkratno. Vendar je ta program nerešljiv v današnjem gospodarskem stanju
Indije.
Tako je leta 1948 nastal ob podpori »Načrta Colombo« nov bolj skromen
program, ki obsega:
1. Razširitev namakalnih naprav.
2. Obvarovanje zemlje pred erozijo in obdelavo površin, ki so sedaj ledina
ali puščava.
3. Uvedbo takih rastlin, ki bodo ustrezale krajevnim prilikam.
Posebna gospodarska komisija je leta 1951 izdelala petletni gospodarski
načrt, ki poleg ostalih nalog vsebuje tudi projekte za nove hidrotehnične
gradnje. Te bi služile za namakanje, proizvodnjo elektroenergije, preprečevanje
poplav, obvarovanje zemlje pred erozijo in plovnost rek. Večina teh naprav je
planiranih na rekah, ki prihajajo iz himalajskega pogorja, nadalje na Dekanski
planoti v Bombayskem področju, v Madrasu, Haiderabadu, v Biharju in v
zahodni Bengaliji. Eden največjih načrtov v severnem področju je »Projekt
Bhakra-Nangal« na reki Sutley v Pendžabu. Razen velike produkcije elektroenergije, ki bo oskrbovala celo področja do Delhija, bo ta naprava namakala
okoli 2,67 milijona ha zemlje v Pendžabu. Celotni sistem n a j bi bil dovršen
v gospodarskem letu 1955/56. Poleg tega načrta je važen še »Projekt Mahanadi«
v bližini Sambelpura v Orissi, s pomočjo katerega bi namakali okoli 362.200 ha
površine. »Projekt Kosi< predvideva zajezitev reke Kosi na mestu, kjer zapusti
gorovje Nepala. Jez, ki bo zgrajen, bo eden najvišjih na svetu, visok 238 m;
obvaroval bo zemljo pred poplavami v Biharski nižini. Na meji med Haiderabadom in Madrasom nastaja »Projekt Pungabhadra«, ki bo namakal okoli
121.400 ha površine v državi Madras in 271.128 ha površine v državi Haiderabad.
Med največje projekte spada tudi projekt Damodarske doline (»Damodar Valley
Project«; DVA). Prvotni načrt je imel namen le regulirati poplave, ki so
katastrofalno uničevale ljudi in zemljo, danes pa nameravajo celo dolino Damodarja zagraditi s številnimi jezovi, ki bi dajali vodo za namakanje in
hidroenergijo. Skupno bi namakali 350.000—400.000 ha zemlje in pridobivali do
240.000 kWh električne energije. Celotni načrt pa je zelo obsežen in pomeni
podobno rekonstrukcijo prirodnih osnov neke doline, kot znameniti TVA v
Združenih državah Amerike. Poleg naštetih gradenj jih je še vrsta večjih in
manjših po vseh predelih Indije.
Drug važen člen za dvig indijske agrarne produkcije je prst. Ker je erozija
tal povsod v Indiji zelo močna, se posveča n j e j prav posebna pozornost. Najvažnejša je ploskovna erozija, ki na z u n a j ni opazna, pa vendar n a j b o l j
razširjena. Svoj vzrok ima v pretirani sečnji gozda v vlažnih področjih, medtem ko v suhih predelih veter odnaša izsušeno prst, ki jo ne ščiti stalna
rastlinska odeja, pogosto uničena po pretirani paši. Borba zoper erozijo prsti
obsega gradnjo nasipov, ki bodo obvarovali zemljo pred odnašanjem in za218
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drževali vlago v tleh. S tem bi znova pridobili kakih 25,9 milijona ha
neobdelanih površin, ki je včasih bila obdelana. Predvsem pa je potreba rodovitnost tal obnavljati s pomočjo gnojenja. Računajo, da bi vsi organski
odpadki vasi in mest dali okoli 25 milijonov ton gnoja in če bi se vsi uporabili
samo za gnojenje, bi to zadoščalo komaj za 1,6 milijona ha od 94,53 milijonov ha posejane zemlje. Tako bi bilo še daleč najbolj uspešno sredstvo za
povečanje proizvodnje uporaba umetnih gnojil kot dušika, nadalje fosfata in
bolj redko apnenca. Indija sama še skoraj ne proizvaja umetnih gnojil temveč
jih uvaža. Večjo tovarno za umetna gnojila nameravajo zgraditi pri Sindhriju; leta 1955. bi dajala že pol milijona ton umetnih gnojil. Indija bi potrebovala za primerno gnojenje svojih površin okoli 2 milijona ton umetnih
gnojil, kar je ogromna količina, če upoštevamo, da znaša svetovna produkcija
k o m a j nekaj nad 4 milijone ton. Tako je leta 1949. prejela Indija kot pomoč le
100.000 ton dušika, to je 5 % potrebnih količin. Potrebe Indije po umetnih
gnojilih so velike in krila jih bo lahko le s povečanjem lastne proizvodnje in
uvozom z zahoda.
Zadnji člen v izboljšavi indijskega poljedelstva je uvedba novih zvrsti
kulturnih rastlin, ki bi bile prilagojene krajevnim prilikam. Na področju selekcije rastlin je bilo že mnogo narejenega, vendar ovira vsako tako delo
. revščina kmetov. Okoli 87 % celotne površine sladkornega trsa že zavzemajo
zboljšane vrste kultur, dočim je na žitnih površinah komaj 20 % izboljšanih
vrst. Še manjša je površina posejana z" novimi vrstami riža, sočivja in prosa.
Vzrok za to je premala povezava med tistimi, ki vzgajajo nove rastline, in
obdelovalci.
Na podlagi tega lahko zaključimo, da ima Indija še znatne možnosti povečati produkcijo hrane. Poskusne farme nam pokažejo, da so pridelki na
skrbno obdelanih in gnojenih tleh mnogo nad indijskim povprečkom. Vzrok,
da je poljedelstvo še na tako nizki stopnji, je v siromašnosti in zaostalosti
prebivalstva, v slabi živini, ki ni sposobna za delo, v slabem orodju, ki ga je
premalo, tako da se setev zakasni ali sploh izostane, ter v premajhnem gnojenju.
Na zaostalost v kmetijstvu pa vpliva tudi zemljiška posest. Indija pozna v
glavnem 2 tipa zemljiške posesti: zemindarski, kjer posestnik daje zemljo v
najem za delež pridelka in rajotvarski, kjer obdelujejo kmetje lastno zemljo
in plačajo davek državi. Ta sistem skuša indijska vlada odpraviti, mesto tega
pa uvesti zadružno kmetovanje.
Kakor povsod na svetu poznajo tudi v Indiji močan beg z dežele. Mladi
ljudje, ki so se izučili v poljedelskih šolah, se nočejo vračati nazaj na deželo
in tako ni nikogar, ki bi prinašal in razširjal nove obdelovalne metode.
Problem prehrane ostane še vedno zelo pereč. Prirodni prirastek sicer pada,
vendar pri današnjem naraščanju prebivalstva morajo v naslednjih desetih
letih povečati obdelovalno površino za okoli 13 milijonov ha, ali pa zvišati
hektarski donos za 15 %. Edino s tako dalekosežnimi ukrepi bo odstranjena
večna grožnja lakote.
Povzeto po:
E. J o h n R u s s e l l : »India's Peoples and their Food.« Geography. 1952/3.
G. F. H e a n 1 e y : »The Survey of India Since the Second World War.«
Geographical Journal 1952/53.
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Uranova ruda v svetu
S. I.
Med surovinami, katerih pomen je zadnji čas v skoku porasel in katerih
razširjenost po svetu vzbuja кат naenkrat velik interes, so uranove rude. Saj
ne bo dolgo, ko se bodo zaradi njih in iz njih pridobljene atomske energije
bistveno spremenili temelji svetovnega energetskega gospodarstva, pa tudi vloga
posameznih držav in področij v tem gospodarstvu. Ker se na žalost o atomski
energiji govori povečini samo še v zvezi z vojno strategijo, so tudi javno dostopni podatki o uranovih rudah kar se da pomanjkljivi, nezanesljivi, prikriti.
Vendar lahko iz pregleda, kakršnega podaja H. Lechleitner v Mitt. Geogr. Ges.
Wien 1952. B. 94. H. 9—12, str. 375, razberemo nekatere zanimive poteze, bistvene
za sodobno gospodarsko geografijo.
Kolikor je doslej znano, ima največ urana Afrika. Že 1915 so v Katangi v
Belgijskem Kongu pri krajih Sinkolobve in Kasola, zahodno od Jadotvilla,
odkrili ležišča uranove rude (t. im. »smolne rude«), ki vsebuje do 3 % urana.
Do leta 1939 je več ko polovica svetovne proizvodnje radija izvirala od tod,
čeprav so se že nekaj let prej pričela uveljavljati tudi kanadska ležišča. Zaradi
velikega povpraševanja s strani ZDA je proizvodnja uranovega oksida iz konške
uranove rude od leta 1941 dalje silno narasla (100 do 2000 ton na leto v primeri
s celotno svetovno proizvodnjo 6500 ton pred letom 1939). Po geološki zgradbi
sodeč, se katanška nahajališča uranove rude nadaljujejo na sosednja področja.
Res so leta 1947 našli uranovo rudo blizu Zambezija v Portugalski Vzhodni
Afriki, zasledili pa so jo tudi na Madagaskarju, kjer je letos že vzrasla prva
predelovalna tovarna, v peskih »zlatega« področja Witwatersrand v Južnoafriški uniji, pa tudi v Alžeriji.
Drugi najmočnejši posestnik uranove rude na svetu je Kanada. Produkcija
na tamošnjih starih ležiščih ob Velikem medvedjem jezeru (El Dorado in
Contact Lake), ki je do leta 1939 dala 200g radija, je zdaj narasla za letnih
60 do 70 g. Našli pa so nova ležišča ob Velikem Suženjskem jezeru (Yellow
Knife), ob jezeru Athabasca, kjer snujejo t. im. Uranium City, pa tudi med
Quebecom in Ontarijskim jezerom. Tudi ZDA imajo celo vrsto manjših nahajališč t. im. karnotita, ki so že do leta 1939 dala 200 g radija, pa so proizvodnjo
odtlej kajpada močno stopnjevali. Glavna nahajališča so Gibson Canyon,
Monumento Canyon in Monticello (vse troje v Koloradu) in Fislake National
Parc (Utah). V Ameriki so razen tega odkrili uranovo rudo še v Braziliji
(država Minas Gérais). Brazilija ima razen tega v večjih množinah še drugi
radioaktivni mineral, torij odnosno njegovo rudo monacit (ob obalah držav
Espirito Santo in Baia).
V Evropi so največja in najstarejša ležišča uranove rude v Češkem rudogorju (Jâchymov). Tamošnja ruda vsebuje do 80% uranovega oksida in je
do leta 1944 producirala okrog 800 ton. Spričo velikega sovjetskega interesa
pa je leta 1949 proizvodnja dosegla že 1500 ton, pri čemer pa so všteta še
druga manjša, po SZ kontrolirana nahajališča v Dolnji Šleziji, na Thiirinškem
in na Saškem. Iz same Sovjetske zveze vemo za uran pri Novigrad-Volinskem
v Ukrajini, v Kareliji in na zahodnem Uralu, a glavno nahajališče je TujaMuju v Kirgizstanu (z rudo, ki vsebuje do 80% uranoksida) in v bližnjih krajih
Tabošar in Sarymsakla. Druga ležišča so še Kara Kaghir v južni Ferganski
220

Obzornik

kotlini, Agadik vzhodno od Samarkanda, Kara Čagin severno od Andižana in
Gandza na Kavkazu. Za sovjetsko produkcijo uranovih mineralov v letu 1949
navajajo številko 6500 ton.
Y Evropi izven sovjetske sfere proizvaja največ urana Francija, Glavno
nahajališče je Saint Sylvestre blizu Limogesa, druga pa so Crouzeville (Haute
Vienne), Lachaux pri Vichyju in Grury pri Bourbon-Lancy-ju (v povirju Loire).
O uranu vemo še s Portugalskega (Maceira pri Guardi), iz Italije (Lurisia v
dolini Pesia v Piemontu), Anglije (Cornwall), Norveškega (Evje) in Švedskega,
kamor se nadaljujejo ležišča iz Karelije.
V Aziji izven Sovjetske zveze uran še ni znan. Pač pa je torij zelo po-,
memben v Indiji in na Ceylonu. V Avstraliji so najdišča uranovih rud pri
Stanthorpe v zaledju Brisbana (Mt. Painter in Radium Hill), pri Alice Springs
ter južno od Darwina (Finnis in Rum Jungle).

Nova krajevna imena v Bolgariji
S. I.
Spričo sicer pomanjkljivih informacij o Bolgariji posredujemo tu našim
geografom nekatera nova imena bolgarskih krajev. Znano je novo zgrajeno
industrijsko mesto Dimitrovgrad ob Marici. Drugo novo mesto v Rodopih ima
po partizanki Veli Pejevi ime Velingrad. Simeonovgrad (še prej Sejmen) nad
ustjem Sazlijke v Marico je postal mesto Marica. Znano je, da se Varna zdaj
imenuje Stalin. Manj znana so tale preimenovanja: Sumen je postal Kolarovgrad, Dobrič v Dobrudži — Tolbuhin, rudarsko mesto Pernik — Dimitrovo,
Dupnica — Marek, Gornja Džumaja — Blagojevgrad, Carevo (nekdanji Baziliko)
— Mičurin, Hadži Jejlos ob Marici — Prvomaj, Ferdinandovo (še prej Kutlovica)
v severozahodni Bolgariji — Mihajlograd, Bjela Cerkva na Rosici — Pavlikeni
in Kasim v Dobrudži — General Toševo. Znano je, da je najvišji vrh Bolgarije,
Musala (2925 m) zdaj Stalinov vrh, najvišji vrh Stare planine, dosedanji Jumrukčal (2373 m) pa Vrh Hrista Boteva.

Prebivalstvo Jugoslavije po prvih rezultatih popisa
z dne 31. marca 1953
S. 1.
Zvezni zavod za statistiko in evidenco je v Statističnem biltenu št. 17 objavil
prve pregledne rezultate letošnjega popisa prebivalstva. Iz njih povzemamo
tele osnovne podatke.
V vsej državi so našteli 16,927.275 ljudi, kar pomeni 1,155.000 več kakor
leta 1948. Prebivalstvo je torej naraslo za 7,3 %. Po republikah so zabeležili
v celotni Srbiji 6,983.544 ljudi (od tega v ožji Srbiji 4,460.405, v AP Vojvodini
1,713.905 in v Kosmetu 809.234), v Hrvatski 3,913.753, v Sloveniji 1,462.961, v
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Bosni in Hercegovini 2,843.486, v Makedoniji 1,303.906 in v Črni gori 419.625 ljudi.
Največji odstotni prirastek je zabeležila Makedonija (13,1 %), za njo Črna
gora (11,3 %), Kosmet (11,2 %) in Bosna in Hercegovina (10,8 %). Rahlo nad
državnim povprečkom je bil prirastek še v ožji Srbiji (7,9 %), medtem ko je
bil v Sloveniji (5,1 %), Hrvatski (4,2 %) in Vojvodini (3 %) precej pod njim.
Gostota za vso državo se je od 61,5 ljudi na km s leta 1948 povečala na 66.
Najgosteje naseljena je ožja Srbija (80 ljudi na 1 km2, leta 1948 je bila najgosteje naseljena Vojvodina), sledi Kosmet (87,4), Vojvodina (77,1), Slovenija
(73,3), Hrvatska (69,6), Bosna in Hercegovina (55,1), Makedonija (49,2) in Črna
gora (30,3).
Med evropskimi državami se je Jugoslavija po številu prebivalstva povzpela z osmega na sedmo mesto (pred njo so Nemčija, Velika Britanija, Italija,
Francija, Španija in Poljska). Po površini je na devetem, po gostoti na sedemnajstem mestu.
Mest z več ko 100.000 prebivalci je šest (Beograd 469.988, Zagreb 350.452,
Ljubljana 158.211, Sarajevo 155.657, Skopje 121.551, Subotica 115.402). Prav tako
šest mest ima od 50 do 100 tisoč ljudi (Novi Sad 83.223, Maribor 77.124, Split
75.377, Reka 75.112, Niš 60.677, Osijek 57.320), dvanajst pa med 10 in 50 tisoč
(Zrenjanin 44.217, Kragujevac 40.615, Banja Luka 37.770, Karlovac 31.738,
Mostar 31.608, Tuzla 31.227, Zenica 28.809, Pula 28.089, Celje 25.455, Priština
24.199, Dubrovnik 19.065 in Titograd 16.533). V vseh teh 24 mestih živi 12,5 %
prebivalstva, torej vsak osmi prebivalec (leta 1948 — 10,8 %). V razdobju 1948
do 1953 so najmočneje narasla mesta Zenica (za 85.3 %), Titograd (58 %),
Split (56,2 %), Mostar (46,3 %), Karlovac (39,3 %), Skopje (38,7 %) in Pula
(34,6 %), Za 20 do 30 % so narasla mesta Kragujevac (29,3 %), Beograd (27,8 %),
Zagreb (25,3 %,), Priština (23,3 %), Niš (23,0 %), Dubrovnik (22,5 %), Banja Luka
(21 %) in Ljubljana (20,1 %). Slede po izdatnosti porasta Sarajevo (19,2 %),
Maribor (18,6 %), Celje (17,3 %), Osijek (16,9 %), Zrenjanin (14,6 %), Tuzla (14 %),
Novi Sad (10,7 %), Reka (9,9 %) in Subotica (2,9 %).

N e k a j novih podatkov o prebivalstvu
I.V.
Publikacija Zrimec-Potočnik >Svet v številkah« je povečini že prinesla vsaj
sumarne podatke ljudskih štetij, ki so se vršila po svetu v letu 1950 in leta 1951.
Naj dodamo nekaj podatkov, ki tam še niso bili objavljeni.
V Evropi je bilo leta 1950 štetje še na P o r t u g a l s k e m , kjer je takrat
živelo 8,441.312 ljudi (9,3% več ko leta 1940), in v Š p a n i j i , kjer so našteli
26,626.830 prebivalcev (10,4 % več ko leta 1940). V Š v i c i so istega leta našteli
4,714.922 ljudi (15 % več ko leta 1940). Zanimivo je, da so v Švici najmočneje
napredovala velika mesta, medtem ko je okoli 42 % kmečkih občin nazadovalo,
to posebno v goratem svetu okrog Vel. Sv. Bernarda, ob gornjem Ticinu, ob
gornjem Renu ter v nekaterih predelih Jure in Schwarzwalda. Tudi na Por222
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tugalskem so močno napredovala le obrežna mesta in bližnja področja, medtem
ko je agrarna notranjost marsikje nazadovala.
Od evropskih štetij iz leta 1951 so zanimivi še rezultati iz V e l i k e B r i t a n i j e , kjer so našteli 50,210.172 ljudi (od tega v Angliji 41,147.938, v Walesu
2,596.986, na Škotskem 5,095.986 in na Severnem Irskem 1,369.579). V F r a n c i j i
je po začasnih rezultatih štetja iz leta 1951 živelo 42,110.000 ljudi, kar pomeni
3,9 % prirastka v primerjavi s štetjem leta 1946. Zanimivo je, da med obema
povojnima popisoma v Franciji prebivalstvo ni nazadovalo nikjer razen v
nekaterih departmajih Centralnega masiva in v departmaju Artois, medtem
ko je v primerjavi s štetjem iz leta 1936 močno (za čez 9 %) nazadovalo prebivalstvo v vsej mediteranski Franciji. V I t a l i j i so 4. novembra 1951 našteli
47,020.536 ljudi, kar pomeni kljub ozemeljskim izgubam 11,6 % prirastka od
leta 1936. Najmočnejši je prirastek v južnih pokrajinah, kjer je Rimska pokrajina narasla za 35 %, pokrajina Cagliari za 31 %, Taranto za 31 %, Foggia
za 25 %, Brindisi za 23 %, Matera za 22 % in Neapel j za 20 %. V severni Italiji
so najmočneje narasle province Varese (20 %), Benetke (17 %), Bergamo, Brescia
in Gorica (vse po 15 %). Nazadovale so pokrajine Asti, Alessandria in Cuneo.
Največji mesti Italije sta Rim (1,606.000) in Milan (1,264.000), med milijonska
mesta pa se je uvrstil še Neapelj (1,003.000). Slede Torino (711.000), Genova
(687.000) in Palermo (482.000). Mest z več ko 100.000 prebivalci je zdaj 25; na
novo so se uvrstila med nje Modena, Reggio (Emilia), in Bergamo. Od mest sta
najmočneje narasla Taranto (42 %) in Rim (39 %), zelo močno tudi Bari (35 %)
in Cagliari (32 %). V severni Italiji sta najmočneje narasli Bologna in Padova
(za 20 %).
Od štetij izven Evrope n a j navedemo štetja iz 1950 v Siriji, kjer so našteli
3,177.751 prebivalcev, v Perziji z 18,771.538, v Izraelu z 1,390.000 in v Avstraliji
z 8,126.000 prebivalci. Objavljeni so tudi že podatki za K a n a d o leta 1951.
Našteli so 14,009.000 ljudi. Od zadnjega štetja je torej prebivalstvo Kanade
naraslo za okrog dva in pol milijona ali za 21,8 %„ kar pomeni takšen prirastek, kakršnega ni pokazalo nobeno prejšnje desetletje. Prirastek je deloma
pripisati priključitvi Nove Fundlandije, pri čemer pa gre le za 361.000 ljudi,
vse ostalo je učinek okrepljenega doseljevanja po drugi svetovni vojni (dobrega
pol milijona ljudi), še bolj pa visokega prirodnega prirastka, ki je znašal
leta 1950 17,9 °/oo in je posledica znova povečane rodnosti (26,8 °/oo) in močno
zmanjšane umrljivosti (8,9°/oo). Zelo poučna je slika o rasti prebivalstva po
posameznih pokrajinah. Primorske pokrajine (brez Nove Fundlandije) so od
leta 1941 do leta 1951 šibko narasle, samo za 10 %» in so štele 1,255.000 ljudi.
Med Lavrentijskimi pokrajinami je prebivalstvo Quebeca naraslo na 4,055.000
(za 22 %) in Ontaria na 4,597.000 (za 24 %). Najhitreje raste, podobno kakor
v ZDA, tihooceanska stran: Britanska Kolumbija je povečala svoje prebivalstvo
kar za 42 % (na 1,165.000). Pač pa zaostajajo agrarne Prerijske pokrajine: v
Saskatchewanu se je število prebivalstva za malenkost zmanjšalo in v Manitobi
je naraslo samo za 6 % ; edina prerijska pokrajina, kjer se je prebivalstvo
izdatno povečalo (za 18 %), je Alberta, področje, kjer se naglo razvija petrolejska industrija.
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Popravek k tabelam »Kratek pregled temperatur
in padavin v Ljubljani v 100-letni opazovalni dobi 1851—1950«,
(Geografski vestnik 1952, str. 135)
Vitalij

Manohin

V navedenem članku sta bili objavljeni tabeli povprečnih mesečnih in
letnih temperatur ter padavin. Kljub trikratni kontroli so v tabelah prišle na
dan tiskovne napake, katere tukaj navajam: prva številka pomeni pravilno
vrednost, številka v oklepaju pa napačno.
Za

temperaturo

Januar: leta 1905 — 5,1 (—1,5); februar: 1888 —2,1 (— 1,2); 1895 —5,8
(—5,9), 1947 —2,2 (—2,4); april: 1871 9,9 (9,0), 1875 8,7 (8,8), 1877 8,8 (8,7),
1923 9,6 (9,7), 1939 12,4 (12,6); julij: 1878 18,8 (18,2); oktober: 1862 12,5 (12,6),
1945 9,8 (7,4); november: 1857 3,5 (3,6), 1901 2,4 (5,4), 1941 2,1 (2,6); december:
1944 0,4 (0,5), 1946 — 1,3 (— 1,7).
Za

padavine

Februar: 1925 171 (117); marec: 1921 24 (23), 1940 83 (84), 1947 106 (101),
v deceniju 1901—1910 88,2 (89, 2); april: 1918 120 (125), 1919 195 (190); maj:
decenij 1901—1910 98,0 (98,3); junij: 1886 214 (124), v deceniju 1911—1920 137,2
(137,5); julij: 1883 144 (145), 1898 251 (151); avgust: 1919 121 (122); oktober: 1881
242 (142), 1943 63 (73); december: 1933 136 (138); leto: 1908 1066 (1064), 1935
2001 (2003), 1940 1519 (1520).
P o l e g t e h t i s k o v n i h n a p a k sta bili po moji krivdi izpuščeni v
seznamu hudih zim zimi 1854—1855, 1904—1905. V stoletju 1851—1951 je torej
bilo 20 hladnih zim in iz njih 16 (80 %) zim v mesebojni periodični povezavi
49—50 let.
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Iz slovenske geografske književnosti
Geografski zbornik I, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, razred
7a prirodoslovne in medicinske vede, institut za geografijo, Ljubljana 1952.
Strani 166.
V povojni dobi, zlasti v zadnjih petih letih, je začenjala dobivati slovenska
geografija čedalje večji razmah. Га se najbolj odraža v večjem številu mladih
geografov, med katerimi so se našli tudi taki. ki so se izkazali sposobne za
samostojno znanstveno delo. K uresničenju njih teženj je mnogo pripomogel
v letu 1949 ustanovljeni Inštitut za geografijo SAZU, ki jim je nudil materialno
pomoč. Njihove prve študije objavlja inštitut v prvi knjigi »Geografskega
zbornika«. Izhajanje zbornika je v načrtu tudi za naprej in pomeni poleg Geografskega vestnika novo slovensko geografsko periodično publikacijo.
Prvi Zbornik zajema štiri dela, od katerih sta dve geološko-geomorfološkega
značaja (Anton M e 1 i k , Zasnova Ljubljaničinega porečja, in Polde O b l a k ,
Morfogeneza dna Ljubljanske kotline), drugi dve (Ivan G a m s , Človek na
zemlji Slovenjgraške kotline, in Vladimir K l e m e n č i č , Agrarna geografija
luhinjske doline) pa iz področja gospodarske geografije. Poleg mentorja slovenske geografije vidimo, da so ostali trije avtorji zastopniki mlade generacije,
kar je še posebej razveseljivo. Vsa tri dela so bila izvršena še v letih študija.
Gains in Klemenčič sta bila za svoji deli nagrajena s Prešernovo nagrado.
V dobi, ko je imela Ljubljanica še normalni nadzemski tok, je odmakala
široko področje jugozahodne Slovenije. V svoje porečje je zajela skoraj vso
Notranjsko, zahodno in severozahodno Dolenjsko ter Barje in njegov širši obod
v območju nepropustnih kamenin. Z morfogenetskimi problemi vsega tega
obsežnega področja se je prof. M e 1 i k bavil že v več podrobnih študijah.
V novi razpravi, objavljeni v »Zborniku«, nam podaja še nove ugotovitve in
kažipote k ugotavljanju geneze Barja na osnovi geoloških in morfoloških momentov. Tako se dinarske direktrise z južnega dela Barja, ki pod barsko nasipino
navidezno potonejo — toda ne povsod — verjetno nadaljujejo v severnem nepropustnem barskem obrobju, kjer kažejo na to tehtni morfološki znaki. Ti
navajajo tudi na to, da ima Barje v genetičnem pogledu dva dela, od katerih
se je vsak razvijal samostojno. Vsekakor važna ugotovitev, ki bo gotovo pritegnila pozornost geologov. Tudi glede razvoja liidrografske mreže med Horjulom in Poljansko dolino je podanih nekaj novih ugotovitev. Prvič slišimo
tudi domnevo, da je seglo sprva eocensko morje do Logatca, m o r d a c e l o
d o V r h n i k e (podčrtal D. M.). Dan je tudi nov napotek k tolmačenju geneze
Logaške kotlinice, o kateri doslej ni bilo še skoraj ničesar napisanega.
V drugi morfološki razpravi »Zbornika« se je Polde O b l a k lotil težavne
naloge, podati morfološki razvoj dna Ljubljanske kotline, toda brez Ljubljanskega barja. O Ljubljanski kotlini je bilo z geološko-morfološkega področja
že mnogo napisanega, ni bil pa problem zajet v tako širokem obsegu za celotno
kotlino. Vsa pozornost je posvečena razvoju kotlinskega dna od sledi, ki jih je
v njem zapustila terciarna doba, pa vse do sedanjosti. Pliocenskega razvoja
kotlinskega obrobja avtor ni zajel v obravnavanje.
Snov je razdeljena v tri poglavja. V prvem z naslovom »Nepropustna osnova«
skuša avtor podati sliko reliefnega dna kotline iz dobe, preden se je začela
kotlina napolnjevati z akumulacijskim materialom. V ta namen je na terenu
poiskal številna mesta, kjer prihaja pod prodnim ali konglomeratnim pokrovom
na dan nepropustna osnova, še več pa je nabral podatkov o globini talne vode
na osnovi globine vodnjakov.
15 G e o g r a f s k i v e s t n i k
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V poglavju »Pregled nivojev in teras«, ki zavzema dobršen del razprave,
podaja na osnovi literature in lastnih opažanj pregled teras od Radovljice do
vstopa Save v litijsko antiklinalo. Glede razvrstitve teras se je držal Ilešičevega
poimenovanja. Postglacialne terase obravnava v posebnem delu drugega
poglavja.
V tretjem poglavju poda na osnovi zbranega gradiva sliko razvoja terasnega
sistema. Izvedel je tudi primerjavo med pleistocenskimi in postpleistocenskimi
terasami Ljubljanske kotline ter terasami ob Dravi in drugod v Podonavju, na
osnovi česar je prišel do presenetljivih sličnosti v razvoju obeh predelov.
Zaključki, ki jih podaja, so izredno bogati in nekateri že kar revolucionarni.
Preveč jih je, da bi na tem mestu vse navajal. Omenim n a j le glavna dva.
Mnenja je, da plasti proda in konglomerata še daleč ne dosegajo takih debelin,
kot se je smatralo doslej; po njegovem mnenju so erozijski konglomeratni osamelci le starejši erozijski hrbti kotlinske nepropustne osnove, na katere je
kasnejša sedimentacija odložila bolj ali manj debele plasti proda, ki se je
kasneje sprijel v konglomerat. V zvezi s to domnevo je drugi zaključek, ki je
morda še presenetljivejši, in sicer, »da je diluvialno in postglacialno hidrografsko omrežje tako rekoč istovetno s hidrografskim omrežjem iz zgornje
terciarne dobe«.
Ne morem se spuščati v to, koliko so ti in ostali rezultati trdni in sprejemljivi, sem pa mnenja, da je avtor opravil veliko delo že s tem, da je zbral
toliko bogatega gradiva, ki je gotovo plod dolgotrajnega dela na terenu. Morda
sp res nekatere njegove trditve preuranjene — in če so, naj se upošteva, da ima
v sebi še mladostnega duha — zato bi pa bilo želeti, da njim v potrditev
še dela na tem polju in nabira novo dokazno gradivo.
Tudi razpravi G a m s a in K l e m e n č i č a sta v geografskem proučevanju
Slovenije novi. Obe obravnavata gospodarsko dejavnost neke manjše, več ali
manj zaključene pokrajinske enote; ker sta poleg tega obe enoti v alpskem
svetu, nudita dobro osnovo za medsebojno primerjanje. Ne bi bilo napak, če
bi bili obe zajeti v okvir celotne geografske monografije — kar je vodilno
načelo sodobnega geografskega proučevanja — ki edina lahko poda ves zapleteni odnos med človekom in naravo. Tako pa je kratko poglavje o prirodnem
okviru, ki uvaja obe razpravi in je kajpak zelo koristno, vendar več ali manj
deskriptivnega značaja. V Gamsovi razpravi je obsežnejše in je v njem tudi več
lastnih izsledkov, medtem ko je v Klemenčičevi skoraj čisto deskriptivno in
nas vodi do vprašanja, ali je tak uvod sploh še potreben. Poglavje o podnebju,
ki bi moralo biti osnova vsem okvirnim geografskim proučitvam, je opravljeno
v vsega 13 vrstah. Res je, da za to ni bilo na razpolago dovolj meteoroloških
podatkov, mislim pa, da bi se dalo iz obstoječih razbrati več. V tem pogledu
bi bila koristna primerjava s sosedstvom ali s podobno pokrajino k j e drugje,
kakor je to napravil Gams v svoji razpravi.
Težišče obeh razprav je seveda v antropogeografskem delu. Iz njega se
nam šele pri obeh področjih pokaže gospodarska pasivnost v celoti, v podrobnem pa močna tendenca k depopulaciji hribov in zgoščevanju prebivalstva
v bližini večjih mest in industrijskih krajev: v Slovenjgraški kotlini se prebivalstvo zgoščuje v področja okrog Slovenjega Gradca in delno Mislinj, iz
Tuhinjske doline pa gredo migracijski tokovi proti Kamniku in to ne samo
v dnu doline, temveč tudi na obrobnem hribovju blizu mesta.
Za obe dolini značilna skupna poteza je tudi v tem, da bi se njuno gospodarsko stanje moglo izboljšati s preusmeritvijo gospodarstva v intenzivno živinorejo, za katero so dani ugodni pogoji, in z opustitvijo brezsmiselne drobne
proizvodnje, ki v obeh dolinah še vedno krepko gospodari. To je težavna naloga,
ki je pa na osnovi smotrnega gospodarstva uresničljiva. Samo en primer, kako
ne bi smelo biti, iz Slovenjgraške koltine. Z depopulacijo hribov v zadnjih letih
se zmanjšuje tudi površina orne zemlje, kar je glede na načrtno uvajanje
živinoreje normalen pojav, vendar to zmanjševanje ne bi smelo iti v prid gozda,
kot se tam dogaja, temveč v prid travnika, kot je to pojav v nekaterih dolinah
Zahodne Nemčije in Švice.
Oba avtorja dajeta ob zaključku na osnovi izkušenj, ki sta jih pridobila
pri podrobni proučitvi napotke, ki n a j bi prispevali k izboljšanju gospodarskega
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stanja v obeh dolinah, ki n a j bi jih odgovorni gospodarstveniki vzeli resno
v pretres.
Gospodarski del je v obeh razpravah podrobno in temeljito obdelan, k a r
velja še posebej za Tuhinjsko dolino. Y obravnavaiiju kmetijstva seže Klemenčič zelo na široko, morda včasih kar preveč, s a j se tesno dotakne čisto
agronomskih problemov, pri čemer se pojavi vprašanje, če to še spada v geografijo. Zavedam se pa, da je to vprašanje zelo delikatno, ker je težko pri tem
potegniti zadovoljivo mejo.
Pri poteku poselitve, pri naselitvenih oblikah in tolmačenju njihove geneze,
se je bolj in podrobneje pomudil Gams, pri čemer je prišel tudi do novih
ugotovitev ali pa je popravil dosedanje. Skušal j e tudi tolmačiti n e k a t e r a
krajevna imena.
Med glavnimi tremi poglavji, to je prirodni okvir, prebivalstvo in gospodarstvo, daje Gams prednost gospodarstvu pred Človekom, Klemenčič pa
obratno. Klemenčičevo zaporedje utegne biti bolj utemeljeno, saj se v tej obliki
bolj uporablja v večini regionalno geografskih knjig.
Oba sta nekoliko premalo izrabila statistični material, ki ga nudijo uradni
popisi prebivalstva. Klemenčič je sicer na njihovi osnovi izdelal grafični prikaz,
ki je pa pomanjkljiv v toliko, da upošteva le eno od obeh metod prikazovanja
razvoja prebivalstva.
Gamsu se je na strani 68 vrinila napaka; tam omenja agrarno gostoto,
čeprav gre pravilno za poljedelsko. V tabeli I ima obe pravilno izračunani,
čeprav zanje ne podaja te označbe.
Obe razpravi odlikujejo grafični prikazi in več tabel z zgoščenimi podatki,
ki že same po sebi mnogo povedo. V celoti sta razpravi kljub navedenim
pomanjkljivostim zelo uspešni ter obetata mnogo za prihodnost.
Ker vrši SAZU široko zamenjavo knjig z inozemstvom, bi bilo v bodoče
priporočati obsežnejše résumé-je, kakor je to opaziti tudi v inozemskih knjigah
in revijah manjših dežel.
Drago Meze
Slovensko primorje v luči turizma. Uredili d r . V a l t e r B o h i n e c , F r a n c e
P l a n i n a in Jožko S o 11 e r. Str. 266. Med tekstom 38 slik. Priložen zemljevid
Slovenskega Primorja.
V osvobojenem delu Slovenskega Primorja, ki je ostalo brez lastne obale
in naravnih gospodarskih središč, so pomembni vsi v poštev prihajajoči viri
za gmotni dvig te dežele. Ugodni prirodni pogoji se odpirajo posebej turizmu,
ki je šele na začetku možnega razvoja. Iz te turistične perspektive je napisaDa
pričujoča knjiga, pri kateri je sodelovalo sedem avtorjev. Jedro knjige so
geografski orisi, ki so jih prispevali v glavnem dr. Bohinec, Planina in deloma
Pretner. Ti doneski so tem bolj dragoceni, ker se ne opirajo le, na dosedanje
slovstvo, temveč so dobršen del napisani ob lastnih dognanjih in vtisih na
terenu.
Naše Primorje je sintetično prikazano v geološkem, podnebnem, biogeografskem in deloma v antropogeografskem pogledu. Morfološka in topografska
podoba pokrajine je razčlenjena na 17 manjših geografskih enot. Žal se krajepis
obravnava po drugačnem kriteriju in zopet po drugem kriteriju planinstvo,
alpinizem in smučarstvo, kar škoduje preglednosti. Posebej je obdelan podzemeljski svet, zlasti njegovo vodovje, j a m e in živalstvo.
V sicer odličnem delu moti n e k a j nesoglasij, ki gredo večinoma na račun
različnih avtorjev. Tako obravnavajo nekatera poglavja le osvobojeno Primorje, druga (n. pr. podnebje, podzemeljski svet, krajepis) pa ves sedanji
postojnski o k r a j do Babnega polja; višine za Ajdovščino in Vipavo se n a v a j a j o
različno (p. 33, 104—105); k r a j pod Snežnikom piše eden dosledno Gomanec,
drugi Gomance itd. Pojem Pivške kotline oziroma Zgornje in Spodnje Pivke
ni jasno razviden (p. 20). Studeno je na Spodnji in ne na Zgornji Pivki (p. 81).
Bitinja pod Premom je sicer uraden naziv, ljudstvo pa imenuje k r a j le Bitnje.
Dolžina železniških prog v Slovenskem Primorju seveda ne znaša 1400 km
(p. 174). D a je tržaško italijansko planinsko društvo zelo aktivno delovalo na
tleh Julijske Krajine, je sicer res, da pa je samo raziskalo do leta 1940 nad
4000 jam (p. 138), je zelo pretirana trditev. Toliko jam so Italijani pač regi15*
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sirirali, a tu so vključena vsa starejša in novejša odkritja ne le tržaških in
reških, temveč tudi slovenskih ljubljanskih jamarjev in raznih ustanov celo
na starem jugoslovanskem ozemlju onstran bivše rapallske meje.
Kvaliteto knjige bistveno dviga izbran in nov slikovni material, njeno uporabnost pa poleg slovstvenih napotkov in priloženega zemljevida abecedni
seznam krajev z navedbo strani, kjer se obravnavajo. Tudi solidna oprema
knjige daje delu reprezentativen značaj. Slovenci smo dobili z njo tako obširno
in pomembno poljudnoznanstveno delo, kakršnega po zadnji vojni še ne premoremo za noben del naše ožje domovine.
^ Savnik
Slovenija in sosedne pokrajine. Turistični zemljevid. Priredila profesor
dr. V. B o h i n e c in prof. F. P l a n i n a . Izdelal I. S e 1 a n. Merilo 1 : 300.000.
izdal Komite za turizem in gostinstvo pri vladi LR Slovenije. Založila Državna
založba Slovenije. Tiskala tiskarna Ljudske pravice v Ljubljani.
Zemljevid je izšel v dveh listih. Po zasnovi in izdelavi je povsem samostojno
in hkrati zelo uspelo delo, ki dostojno predstavlja našo kartografijo pred
zunanjim svetom. Njegova posebna odlika je plastičen relief z izoliipsami in
izredno posrečeno barvno lestvico. Razen slovenskega ozemlja zajema karta vso
Istro, Gorski kotar in dobršen del Like še preko Plitvičkih jezer. Zemljevid
je vsebinsko izredno bogat, kar pa ne moti njegove preglednosti. V podrobnem
vsebuje vse, kar utegne zanimati turista: prometna pota, njihovo uporabnost
in razdalje, velikost krajev in njih turistične zanimivosti, planinske koče,
pomembnejše gradove, rudnike, arheološka najdišča, dostopne jame ter druge
pokrajinske in zgodovinske posebnosti.
Avtorja upoštevata nova uradna imena krajev, vendar mestoma uvajata
pravilne ljudske nazive, ki se z uradnimi poimenovanji ne ujemajo (n. pr. Opatja
sela). Nista pa v tem povsod dosledna. Tako je n. pr. Šmartno pri Litiji na karti
vpisano kot Šmartin, medtem ko so vsi ostali Šmartini ostali v napačni uradni
rabi (ob Savi, v Tuhinju itd.). Ker je to delo po večdesetletnem presledku prvi
podrobnejši zemljevid Slovenije, ki vključuje celotno bivšo Julijsko Krajino, so
na tem sektorju kljub posebni vestnosti avtorjev ostale nekatere vrzeli, ki pa
so seveda spričo pogrešanja podrobnih predhodnih domačih del za to področje
neizbežne. K r a j Rižana je le ob meji STO-ja, bliže Kopru pa je Lazaret, ki je
povsem nepomemben. Šembilje pri Ilirski Bistrici so Šembije, Gomanec pod
Snežnikom Gomance, Suhorje v Brkinih nazivajo domačini Suhorja, Jurišče
na Pivki Juršče. Med ležišči premoga manjkata rudnika pri Vremskem Britofu
in Sečovljah, med pomembnimi jamami pa Labodnica pri Trebčah in obsežen
jamski sistem pod Jamskim gradom v Pred jami. Imenitna paleolitska najdišča
so označena le v jamah na alpskih tleh, na krasu pa vsa manjkajo (vsaj
Betalov spodinol in Pod kalom). Na Zgornji Pivki n a j bi bile vrisane razvaline
gradu Kaleč, ki je imel pomembno vlogo v naši literarni in politični zgodovini.
R. Savnik
Rudolf Badjura, Ljudska geografija. Terensko izrazoslovje. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1953. 338 strani, 136 črtežev, 77 slik.
Badjura je širši slovenski javnosti znan predvsem po svojih turističnih
vodnikih iz dobe med obema vojnama. Skoraj ni izletnika in planinca, ki teh
vodnikov ne bi vsaj od daleč poznal. Toda premalo smo se povečini zavedali,
da te knjižice niso imele samo svoje trenutne praktične vrednosti, temveč da
je v zvezi s tem svojim delom Badjura kot eden izmed naših najmarkantnejših
planincev podrobno prehodil in pregledal vse slovenske gore in sploh vso slovensko zemljo, pri tem skrbno beležil prava ljudska krajevna imena, pa prevzel
od ljudstva tudi obilico splošnih krajepisnih izrazov, marsikdaj takih, ki jih
dotlej naša knjiga ni poznala.
Badjurova knjiga, ki jo imamo danes pred seboj, je sinteza te strani njegovega dela. Avtor ji je dal naslov »ljudska geografija«, s čimer je hotel podčrtati, da je po njegovem mnenju ena izmed temeljnih nalog geografije
ustvariti si terensko terminologijo, vzeto iz živega ljudskega jezika. V tem
smislu izzveni tudi apel, ki ga avtor na strani 109 svoje knjige upravičeno
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naslavlja na slovenske poklicne geografe in geografske institucije. Dejstvo,
da so nam doslej ljudsko terminologijo o terenskih pojavih poskušali ustvariti
nekateri posamezniki negeografi, planinci, najprej Henrik Turna, zdaj pa z
mnogo solidnejšimi kriteriji in z m a n j samovoljnosti Rudolf Badjura, res ne
more biti nam poklicnim slovenskim geografom v čast. Seveda imamo ob tej
samoobtožbi tehtna opravičila: naših nalog izven same terminologije je preveč,
naših sil pa premalo, da bi zmogli vse. Ustvarjali smo si ter si ustvarjamo
terminologijo kar sproti, ad hoc, s tem da z več ali manj srečno roko uvajamo
nove ljudske ali knjižne izraze za geografske pojave tam in takrat, ko jih
nujno potrebujemo. Pri tem se stalno zavedamo, da bi bilo treba čim prej
ubrati drugačno, to je sistematično pot ter težiti za terminološko enotnostjo ne
le med nami samimi, temveč tudi med strokovnjaki vseh drugih vej, ki imajo
opravka s »terenskim izrazoslovjem«. Zakaj doslej vlada v našem pisanju o
terenu še precejšnja anarhija. Celo o nekaterih temeljnih izrazih si še nismo
edini: medtem ko n. pr. praktiki hidrologi govore o »podtalnici«, se geografi
ogrevamo za »talno vodo«, ker smo mnenja, da voda ni pod tlemi, temveč
v njih, in medtem ko so pedologi dosledno uvedli »tla« za plast t. im. pedosfere,
se nam geografom dozdeva izraz »tla« v tem pomenu premalo nazoren in preširok, preohlapen, ter se držimo »prsti«, za katero pa vemo, da tudi ne ustreza
povsem. Podobnih primerov je še mnogo; vsepovsod potreba naravnost kliče
po ustaljeni terminologiji.
Zato je velika zasluga Badjure, da se je v upravičenem negodovanju nad
dosedanjim stanjem skušal lotiti prepotrebne naloge, da sistematsko uredi naše
»terensko izrazoslovje«. K temu ga je kar gnalo bogato imenoslovno gradivo,
ki ga je z izredno veščim posluhom in dobrim smislom za ljudski jezik zbral
v dolgih letih svojih poti po slovenski zemlji. To gradivo je objavil v knjigi,
ki je pred nami, ga opremil s klenimi komentarji, z dosledno kritiko vsega, kar
je po njegovem mnenju napačnega v dosedanjem pisanju in z jasno izraženimi,
v globokem prepričanju zakoreninjenimi, samostojnimi pregledi. Pretresel je
tudi Pleteršnikovo gradivo ter šel po pomoč v literaturo, ne samo v strokovno,
temveč tudi v leposlovje. Vojsko z dosedanjim pisanjem je začel Badjura že
s svojo razpravo o izrazu »sedlo« v našem »Vestniku« 1950 in v njenem nadaljevanju, ki je izšlo leta 1951 v posebni brošuri. Čeprav so lahko o njegovih
trditvah in zahtevah različna mnenja, mu gre že v tem ožjem primeru izrazov
o gorskih prehodih zasluga, da skuša po pravici uveljaviti dobre ljudske izraze,
ki jih ima za to naš jezik vse polno. V knjigi »Ljudska geografija« so podobni
terminološki problemi kar nakopičeni. Nekateri niso novi, pa vendar še koristni,
ko gre n. pr. zato, da dokončno izkoreninimo »planino« v pomenu gore ali
»zemljišče^ v pomenu sveta, terena. Zelo mnogo pa jih je Badjura postavil pred
nas sploh prvič. Razvrstil jih je sistematično v poglavja o ravnem svetu, o
vzvišenem svetu, o poglobljenem svetu, o vodovju, o površinski odeji, o občilih.
Razumljivo je, da niso vsa poglavja enako izčrpno obdelana. Tako je gradiva
o vodovju sorazmerno malo — malo se na primer govori o razvodju —
zato pa je avtor v nekaterih drugih poglavjih presegel naloge »terenskega«
izrazoslovja. Tako obravnava, čeprav le na kratko in nekompletno, kot »terenske predmete« tudi senike, kozolce in planinske stanove, ne pa kmečke hiše,
ki bi bila seveda v tem smislu tudi »terenski predmet«.
Nemogoče se je kajpada v kratkem referatu dotakniti vseh terminoloških
problemov, ki jih načenja Badjura. To je stvar bodočega sistematičnega pretresa naše terminologije, ki mu bo Badjurovo delo nedvomno tehtno izhodišče.
Celo vrsto izrazov, ki jih Badjura navaja, bomo lahko brez pomisleka uvedli
v terminologijo, v kolikor že niso obveljali. Težko je iz bogatega prispevka,
ki ga je glede tega Badjura nabral iz ljudskega jezika, našteti le najprimernejše. Opozorim n a j samo na nekatere med njimi, ki nam pridejo posebno
prav: vrh pol je, osredek, rebri, vršina, razvršje, lom, prag, koleno, rob, klin,
rigelj, preval (in drugi izrazi za prehode), kuk, golica, sovodnje, raztoke,
nanos (za vršaj), zatrep, tokava itd. Marsikateremu že znanemu je pravilno
označil pomen (kot, kočna, konec itd.). Pri marsičem pa se bo treba tudi še
temeljito ustaviti in razgovoriti. Tu naj na kratko naznačim samo nekatera
načelna vprašanja, ki se odpirajo ob Badjurovi knjigi. Ko namreč'človek lista
po njej, ima v splošnem vendar močno mešane vtise: na eni strani č\iti, da je
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osnova Badjurove terminologije zares zdrava, »ljudska«, na drugi strani pa ga
plaši nevarnost, da bi pri pretogem naslanjanju na ljudski jezik in nekatere
njegove arhaizme terminologija ne postala sama sebi namen in prenehala služiti svoji glavni nalogi, to je jasno opredeljevati pojave ter zadostiti praktični
potrebi znanosti, ki so ji termini samo sredstvo za označevanje poedinih pojavov.
Osnovno načelno vprašanje pri vsem tem je, ali naj se terminologija prav
do konca naslanja na stare ljudske izraze in če ne, kako daleč jim mora
slediti. To velja tudi za krajevno imenoslovje. Ali n a j vidimo v krajevnih
imenih nespremenljive petrefakte ali žive označbe, ki se lahko spreminjajo?
Prav glede tega nas bogato toponomastično gradivo, zbrano pri Badjuri, k a j
rado spravlja v dvome. Ali je res naša dolžnost, da skušamo vedno in za vsako
ceno vztrajati pri izrazih ali krajevnih imenih, ki v življenju iz katerih koli
razlogov zamirajo ali so celo že zamrla? Ali niso jezik ter z njim krajevna imena
in topografski izrazi stvar, ki se stalno spreminja? Morda se nam bo s težavo
še posrečilo rešiti Jermanova vrata pred Kamniškim sedlom, morda tudi Storžec
pred Storžičem. močno pa dvomim, če bomo uspeli, da iz Šmarne gore napravimo zopet Holm (ali ni v kranjski izgovarjavi točneje Hom?), ali iz danes
žive Uršlje problematični Plešivec? Kakšen smisel ima preostro se boriti proti
Kokrskemu in Mlinarskemu sedlu, če za njuna prvotna ljudska imena sploh
ne vemo več in jih moramo skonstruirati? Zdi se mi, da spadajo taka imena
pogosto v sicer zanimivo, a ne več živo zgodovino, česar se tudi Badjura sam
v nekaterih primerih zaveda, n. pr. ob primeru gore Kočne (prvotno Poldne).
Poklicni geografi smo včasih tudi zavestno m a n j odporni zoper nekatere neljudske izraze kakor so »rob«, »obrobje«, »pobočje« itd. ter jih uporabljamo
namesto predlaganih izrazov »kraj«, »stran« itd., ker dajemo prednost jasneje
označenim, čeprav morda bolj papirnatim izrazom, da z njimi čisto točno opredelimo pojme. Ne dvomim v točnost prvotnega pomena »kraja«, kakor ga
označuje Badjura, jasno pa je, da je ta beseda dobila v slovenščini tudi druge
pomene (celo za pojem naselja), zato lahko preozka njegova uporaba vodi
v nejasnosti. Tudi se razlika med »robom« in »krajem« v ljudski terminologiji
ne čuti povsod tako ostro kot podrčrtava Badjura: med Lovranom in Moščeniško Drago n. pr. je značilno naselje Kraj, pod katerim se svet s strmim
robom odlomi v morje. Geografi se bomo težko odrekli »robu« in »obrobju« tudi
iz razloga, ker nam manjka primernejših izrazov za pojme, ki jih ljudstvo
sploh ni potrebovalo. Zakaj naj bi bilo n. pr. Panonsko obrobje slab izraz?
V ljudski terminologiji boljšega ni, ker ni bil potreben. Še kočljiveje je s
»stranjo«. »Stran« ima po samem Badjuri toliko različnih pomenov, da bi težko
shajali ter se nejasno izražali, če bi hoteli dosledno govoriti o »straneh« v
pomenu bregov in pobočij (kako bi bil n. pr. v tem nejasen izraz »na severni
strani doline«!). Saj poznamo tudi nebesne strani! Glede neprikladnega ljudskega »vrha« za prevale je v istem smislu povedal svoje že lani Cene Malovrh
(GV. 1952, str. 214). Podobno bomo težko pogrešali »preliv«, saj nas »vrata«,
ki jih je obilo tudi v gorah, daleč od morja, ne morejo vedno na prvi pogled
nazorno opozoriti, da smo na morju. Prav tako bi zaplavali v nejasnost, če bi
hoteli za krnice ali podobne oblike uvesti sicer ljudski, pa dokaj ohlapni izraz
»gorska jama«, ali za »klif« besedo »pečine«, ki ima lahko tudi drugačen pomen.
Pri vsem tem ne gre pozabiti, da geografija in druge znanosti, ki imajo
opravka s terenom, že v načelu nikakor ne morejo shajati samo z ljudskimi
izrazi, saj obravnavajo pojave, ki jih ljudstvo prvotno ni premotrivalo odnosno ki za njegovo vsakdanje življenje niso bili važni. Nobena znanost nikjer
na svetu ne more zgraditi svoje terminologije samo iz živih ljudskih izrazov,
temveč mora za znanstvene pojme kovati nove besede ali si jih izposojati
drugod. Kakšna n a j bi bila sicer ljudska terminologija matematike, fizike ali
kemije? Geografija je res vezana na zemljo, na kateri ljudstvo živi, a gleda
to zemljo v marsičem z drugimi očmi. Zato bo geomorfolog lahko videl, da so
reke planoto »razrezate« in ne samo »razjedle«; za kraške »suhe žlebine«, kakor
jih imenuje Badjura, in za katere ljudstvo kajpada ne ve, da so po večini
doline nekdanjih nadzemeljskih voda, bo geomorfolog vendar raje uporabljal
izraz »suha dolina«, da z njim poudari tudi to genetsko stran, v nasprotju
z drugimi kraškimi globelmi, ki so nastale na drugačen način. Namesto izraza
»kotlina«, proti kateremu Badjura ostro nastopa (ki pa povečini ni prevod iz
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nemškega »Kessel«, temveč iz »Becken«), med ljudstvom ne najdemo boljšega,
s a j ga ni potrebovalo, ker »kotlin«, kakor jih pozna geografija, po navadi ni
označevalo s svojimi imeni. Izraz »dnina«, ki ga namesto »kotline« predlaga
Badjura. ni nič jasnejši in nazornejši, pa v tem pomenu tudi ni med ljudmi živ.
Zato ne bomo odpravljali »kotline« pri širokih geografskih pojmili, ki jih je
uvedel knjžni zemljepis (n. pr. Panonska, Ljubljanska kotlina itd.). Pri »kotlinah«, ki so manjše, manj izrazito zaprte ali za katere imamo druga živa pokrajinska imena, pa smo se geografi že doslej izogibali temu izrazu: namesto
ponesrečene Grosupeljske kotline govorimo raje o Grosupeljskem polju, namesto nič k a j kotlinaste Postojnske »kotline« o Pivki. Da v strokovni geografski
terminologiji ne gre brez skovanih, papirnatih izrazov, je dokaz sama »Ljudska
geografija«, v kateri jih Badjura sam predlaga celo vrsto, n. pr. razgol, sip,
podolje (v drgačnein pomenu kot mi geografi), gorska panoga, končina (s pravilnim poudarkom, da skupnega imena za »končine« naši predniki niso poznali),
grebenski skrajnik, gorski trup (ki ni nič manj prevod iz nemškega »Bergrumpfa«, kakor je »kotlina« prevod iz »Becken« in »Kessel«), medgorska praznina,
ki ni prav nič boljša od »presledka«, in še množico drugih. Jasno je seveda, da
tudi posavskih »gub« ljudstvo ne pozna, ker o geoloških gubah do nedavna
ničesar ni vedelo. Zato pa lahko geolog in geomorfolog vendar govorita o njih!
Razlika med znanstveno in čisto »ljudsko« terminologijo je tudi v tem, da znanost zahteva jasno kategorizacijo pojmov, ki v vsakdanjem življenju ljudstva
ni vedno tako potrebna, vsaj ne z istega gledišča: zato je tudi razlikovanje med
»nižavjem« in »nižino« (str. 49) papirnato, čeprav koristno, stopnjevanje brežine
od »brega« v »strmino« (str. 58—59) po mojem mnenju umetno podčrtano,
odstavek o oblikah vršin (str. 118—119) poln težav z razmejitvijo med posameznimi tipi. Težave s kategorizacijo pojavov so tudi v odstavku o vodovju. Ali
sta »struga« in »rokav« prav tako »tokavi« kakor »deber«, »grapa« ali »kanjon«
(str. 215)? Ali nima tudi vsaka deber in grapa svoje »struge«?
Tako se ob Badjurovem nadvse bogatem gradivu na vsakem koraku postavlja načelno vprašanje, kako daleč moremo, smemo ali moramo iti z »ljudsko« geografsko terminologijo. Marsikje se seveda pojavijo tudi stvarni jezikovni pomisleki, ki pa jih bodo morali razčistiti jezikoslovci. Nekaterim
Badjurovim jezikoslovnim trditvam manjka utemeljitev. Samo nekaj primerov.
Da bi vasi Police v nižjem svetu bile »poljice« in ne »police«, ni z ničemer
izpričano. Prav tako ne, da je »Pišnica« iz »Kopišnice« in »Molnik« iz »Melnik«.
Ne moremo enostavno trditi, da so Nemci naše Soteske prevedli v »Einöde«
(v vsakem primeru bi to govorilo za nekoliko drugačen svoječasni pomen besede »Soteska«, kakor pa ga razumemo danes, prim, vasico Sotesko pri Svetem
Jakobu ob Savi), da je vsak njihov »Winkel« prevod slovenskega »Kota« in
»Trog« »Korita«. Tudi trditve o preostankih nekdanjih slovenskih imen v toponomastiki potuičenih Vzhodnih Alp niso zadostno dokumentirane: vprašanje
je, če so sestavljenke z Ort-, Rett- itd. zares vse v zvezi s slovenskim »rtom«
(str. 84), če je Blaser Kar res v zvezi s »plazom« (str. 152), če je Ganzer Alpe
zatrdno v zvezi z našim »koncem« (str. 200) in Dössener Tal, Desnen itd. v zvezi
z našimi »tesnmi« (str. 212). Pri takih trditvah bi moral biti avtor povsod tako
previden kot na str. 203, kjer prepušča jezikoslovcem, da bodo ugotovili, če
so imena kakor Tripp Alm izvedena od slovenskega »zatrepa«. Tudi na str. 34
označena pomenska razlika med pridevkoma »spodnji« in »dolenji« pri vaseh ni
prepričljiva. Y Ziljski dolini pri Šmohorju imamo v neposrednem sosedstvu,
na isti ploskovni enoti, Spodnje in Grednje Bele!
Končno še nekaj malenkostnih pomislekov: ali je res potrebno, da mednarodno »koto« slovenimo s problematičnim »bodom« (str. 56) in mednarodni
»zenit« namesto z zares neužitnim »nadglaviščem« z »viškom« (str. 117), ki ga
uporabljamo v slovenščini še v drugem, običajnejšem pomenu (maksimum)? Ali
kaže tako udomačeno »markacijo« nadomestiti z morda sicer ljudskim, toda
mnogo širšim pojmom »lisa«?
Teh nekaj kritičnih, po večini načelnih pripomb, ki se vsiljujejo ob izidu
dragocenega Badjurovega dela, nima namena zmanjševati njegove vrednosti.
Nasprotno, z njimi hočemo samo podčrtati, kako potrebno je bilo, da je to delo
i/šlo in s tem dalo nujno pobudo, da se vprašanja terenske terminologije čim
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prej sistematsko rešijo ob sodelovanju vseh prizadetih, predvsem geografov
in jezikoslovcev. Rudolfu Badjuri k temeljito opravljenemu delu iskreno čestitamo in želimo, da bi uspel čim prej objaviti še druga svoja dela te vrste.
Svetozar Ilešič
R. Badjura, Izbrani izleti po Gorenjskem, Goriškem, Notranjskem, Dolenjskem in Zasavju. Državna založba Slovenije, 1953. Strani 237.
Skoraj istočasno s svojo »Ljudsko geografijo« je marljivi pisec naših turističnih vodnikov izdal tudi svoj prvi vodnik po zadnji vojni. Vanj je uvrstil
55 najrazličnejših krajših in daljših izletov od podrobnega opisa poti na Ljubljanski Grad pa tja do izleta na Učko. Opisi izletov so sestavljeni v znanem
in priljubljenem Badjurovem stilu. Kriterij za izbiro izletov ni razviden, morda
so izbrani preveč s stališča Ljubljane in m a n j s stališča drugih naših centrov
izletniškega življenja, n. pr. Maribora. Za geografa je največja vrednost knjižice v bogatem imenoslovnem gradivu, ki se le do neke mere ponavlja iz
prejšnjih Badjurovih vodnikov, povečini pa je na novo nabrano in objavljeno.
Pri njem Badjura v praksi dosledno uveljavlja načela, ki jih zagovarja v »Ljudski geografiji«. Velika škoda je, da založniki vodniku niso privoščili niti ene
kartice ali slike.
_
bvetozar Ilesic
Šerko Alfred-Michler Ivan, Postojnska jama in druge zanimivosti krasa.
Ljubljana 1952. Str. 166.
Omenjena knjiga v žepnem formatu, ki je izšla tudi v srbohrvatskem,
angleškem, francoskem in nemškem prevodu, je bila spričo rastočega tujskega
prometa nujno potrebna. Na domači' knjižni trg je prišla sicer v času od
sredine 19. stoletja do prve svetovne vojne lepa vrsta slovenskih informacnskih
priročnikov, zlasti o sami Postojnski jami, vendar so bili pisci (Etbin Costa
1858, Fran Nedeljko 1901, Ferdo Juvanec 1910, poleg nekaterih anonimnih in
neznanih avtorjev) poglavitno le sestavljala, ki so se oprli na nemške vire.
Tako pomeni delo, ki sta ga opravila najbolj poklicana slovenska jamarja, našo
dokončno strokovno osamosvojitev tudi na klasičnih kraških tleh.
Knjiga obravnava na poljudnoznanstven način najprvo svojstva krasa ter
njegovo razširjenost v Jugoslaviji in posebe na Notranjskem, zatem pa po vrsti
vse tiste pomembne jame na Slovenskem, ki jih upravlja podjetje Kraške jame
Slovenije v Postojni. Besedilo podpira 69 podob ter več načrtov jam in drugih
ponazoril. Šematičen prerez ponikalnice Ljubljanice (raje Shematičen prerer
kraškega toka Ljubljanice) odgovarja le deloma temu, kar obeta naslov. Manjše
stilistične in stvarne napake, ki so se ponekod vtihotapile, morejo v ponovni
izdaji zlahka odpasti. Posebej pa se bo treba zediniti o poimenovanju Predjamskega gradu. Naše starejše slovstvo pozna le Jamski grad ali grad v Jami
(Hitzinger, Malavašič). Zdi se, da bi bilo ime Jamski grad najbolj umestno,
medtem ko je za naselje pred gradom že stoletja v rabi naziv Predjama.
R. Savnik
R. Potočnik-S. Zrimec, Svet v številkah, geografsko-statistični priročnik,
str. 616 + 7 zemljevidov, DZS, Ljubljana 1951.
Avtorjema tega obsežnega in skrbno izdelanega priročnika gre vse priznanje ne le zato, ker sta se lotila dela še v času, ko je bilo pri nas občutno
splošno pomanjkanje preciznejših informacij o svetu, ampak tudi zato, ker sta
ustvarila prototip domačega priročnika.
Vsebina, ki zajema statistične in ostale informativne podatke gospodarskega, geografskega pa tudi političnega in historičnega značaja, je razdeljena
v splošni in posebni del.
Količinski prikazi proizvodnje zastopajo jedro • splošnega dela. Nanašajo
se v glavnem na letno povprečje 1934/38 ter na leta 1945, 1948 in 1949. To
omogoča komparacijo dveh bližnjih, a z vojno cezuro močno ločenih obdobij
in hkrati tudi zasledovanje razvoja v povojni dobi. Zal moramo ugotoviti, da
je leto 1949, spričo naglih sprememb, ki so v svetovnem gospodarstvu na232
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stopile ravno po tem letu, razvojno motreno že nekoliko neaktualno. Seveda
velja to le za najbolj dinamično proizvodne panoge in proizvode, med katere
sodijo predvsem razni strateško važni materiali.
Razvrstitev snovi v splošnem delu ima po mojem mnenju neko hibo, ki bi
jo bilo treba korigirati pri sledečih izdajah priročnika. Poglavje o »industrijski
proizvodnji«, ki sta mu na čelu preglednici o indeksu industrijske proizvodnje
in o zaposlenosti v industriji, je pomaknjeno na sredo snovi, pripadajoči t e j
panogi gospodarstva. Keir obsega navedeno poglavje le preglednice lahke predelovalne, nekaj kemične in nekaj strojne industrije, bi mogli sklepati, da se
indeksi nanašajo le na te veje. Pripomba, da se v Tunisu in Maroku indeksi
nanašajo samo na rudarsko proizvodnjo (str. 171) pa opozarja, da obsežejo
zadevne vrednosti celokupni industrijski proizvodni kompleks.
V posebnem delu so pregledi po državah zelo bogati. Geograf more iz
njih črpati obilo konkretnih faktov, ki mu služijo pri analizah in interpretacijah aktualnega gospodarskega stanja po raznih delih sveta. A ne le to! Prav
tovrstni, dobro razčlenjeni podatki (o proizvodnji, vnanji trgovini, narodnem
dohodku itd.) opozarjajo geografa na tiste pojave geografske sredine, katerim
mora dajati prednost pri analizah zato, ker pomagajo tolmačiti družbeno in
ekonomsko specifičnost posameznih dežela.
Cene Malovrh
Stane Zrimec, Gospodarski atlas sveta. Državna založba Slovenije, L j u b ljana 1952, 120 strani kart in diagramov.
Skrbno sestavljena ter izredno dobrodošla publikacija »Svet v številkah«,
ki nam jo je predlanskim izdala Državna založba Slovenije, je očividno rodila
idejo, da se statistični podatki o gospodarstvu posameznih držav ponazore tudi
kartografsko odnosno grafično. Tako smo dobili pod naslovom Gospodarskega
atlanta zbirko kartogramov in grafikonov, v katerih so statistični podatki za
posamezne države mehanično preneseni v obrise teh držav. Kartogrami so izdelani za posamezne proizvode odnosno proizvajalne panoge, kakor so pač
dopuščali podatki, pri čemer je serija skoraj kompletna. Nekatere vrzeli sicer
kličejo po izpopolnitvi: tako bi si želeli n. pr. še posebno karto za hidroenergijo,
za proizvodnjo lesa itd., kar pa očividno ob razpoložljivih statistikah ni bilo
izvedljivo. Pri prometu bi si prav tako želeli tudi karte pomorskih in letalskih
linij, pri železnicah pa poleg dolžine in gostote po državah tudi pregleda dejanske železniške mreže. Dobrodošle bi bile tudi nekatere kompleksne gospodarske karte, n. pr. karta celotne industrializacije, karta tekstilne industrije,
karta kemične industrije in podobno. Toda te vrzeli za atlas, kot je zamišljen,
niso bistvene in bo publikacija nedvomno zelo dobrodošla za grobo orientacijo
o razporeditvi važnejših gospodarskih panog po svetu.
Atlas je izrazito statističen in ne geografski. Zato morda načelni pomisleki,
ki se ob njegovem prelistavanju odpirajo geografu, niso na mestu, ne more
pa jih zamolčati. Če primerjamo n. pr. Zrimčev atlas z nedavno (1951) v Bernu
izišlim B o e s c h-ovim atlantom (»Wirtschaftsgeographischer Atlas der Welt«),
ne čutimo bistvene razlike samo v tehnični izdelavi, ki je seveda opravičljiva,
temveč tudi v zasnovi. Tam se podatki o proizvodnji ne nanašajo mehanično
z enim samim znakom na teritorij ustrezajoče države, temveč se skuša ponazoriti tudi njihova dejanska razporeditev po vsej državi, kar je posebno
važno pri velikih teritorijih kakor sta ZDA in SZ. Pri Zrimcevem atlantu vsega
tega ni. Človek se ne more ubraniti občutka, da gre pri tako poenostavljeni
kartografski upodobitvi za močno potrato prostora in papirja. Podatki, ki so
po državah že itak razvrščeni — in to na majhnem prostoru — v »Svetu v številkah«, so tu nanešeni na strani velikega formata, ne da bi pravzaprav povedali k a j drugega, kot da pri vsakem proizvodu posebej znova dopovedujejo
gledalcu, kje so ZDA, kje je SZ in kje so druge države. Posebno bode to v oči
pri proizvodnih panogah, ki so omejene samo na določene države. Kakšen
smisel ima n. pr. pri karti poljedelskih traktorjev in gnojil (11—13) tratiti prostor s praznimi areali za dežele izven Evrope, ZDA in SZ? Dva velika in nekaj
manjših znakov za sojo potrebujejo celo stran, podobno je pri oljni repici, pri
sončičnem semenu, pri olivnem olju, še posebno pri bobu, čaju, hmelju, ali
iz rudarstva pri niklju, živem srebru, pepeliki in žveplu. Pomislek glede eno233
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stavnega prenašanja podatkov za celotne države na karto se vzbujajo tudi
drugod: tako dobi n. pr. na karti 8 (delež gozdne od celotne površine) vsa
Severna Amerika enoten znak, vsakdo pa ve, kako velike so v tem tam razlike;
na karti kmetijskega prebivalstva je vsa Afrika bela, ker poda/kov ni, kar daje
celotni karti čisto napačen videz in ji jemlje ves smisel.
Će je avtor statistično zamišljenemu atlantu namenil kot uvod še nekaj
prirodnogeografskili in populacijskih kart, je to delu samo v prid. Pri tem pa
bi se moral opreti na tehtnejše osnove. Karta 2 n. pr. nima pravice do naslova
»Razporeditev prebivalstva«, kajti dejanska razporeditev je zlasti v velikih
državah daleč drugačna, kakor jo kažejo sumarni znaki za države. Dejstvo,
da je Afrika razdeljena na veliko malih političnih enot, Severna Amerika pa
na dve, tri velike, ustvari na karti povsem napačen vtis o razporeditvi prebivalstva. Ne vem, po katerem viru je povzeta klimatska karta. Vsekakor se
na njej označeni podnebni tipi ne ujemajo z najbolj običajnimi in povprečnemu
čitatelju znanimi opredelitvami. Prepričan sem. da celo povprečen geograf ne
ve, k a j je »sinijsko podnebje«. Označba oceanskega podnebja z »milo, vlažno«
je precej brezbarvna. Nikakor pa si klima zapadne Evrope in vzhodnih ZDA
nista podobni! Preveč generalizacije pomeni združitev subtropskega in zmernotoplega podnebja v eno samo skupino, še posebno, ker je »sinijsko«, ki se navaja
posebej, tudi subtropsko. Tako lahko karta prinese samo zmedo v pojme geografsko povprečno izobraženega človeka. Ni mnogo bolje s karto vegetacije.
Tu se sicer razlikujejo posamezni tipi gozdov, zato pa se v en koš meče savana,
prerija in stepa. Ne vem, kateremu viru se imamo zahvaliti tudi za stvarne
netočnosti: da sega v Južni Ameriki južno od La Plate subtropski gozd vse
do Atlantika, v Kongu savana vse do ekvatorja, da raste ob Nilu subtropski
gozd in grmičevje, da sega v vzhodni Avstraliji na široko do morja prerija in
stepa itd.
Pozitivna zasluga atlanta je, da je uporabil prvič pri nas Goodejevo raztrgano projekcijo, ki ni posebno daleč od površinske točnosti in omogoča na
statističnih kartah dobro medsebojno primerjavo površin. Tem manj je razumljivo, da se je pri uvodnih kartah odločil za projekcijo, na kateri se površine
proti tečajema tako raztegujejo. S tem se brez potrebe ustvarja pretiran vtis
o razširjenosti tistih gostotnih, klimatskih in vegetacijskih pojavov, ki zavzemajo kraje v višjih geografskih širinah.
Menim, da iz navedenih razlogov, vkljub skrbni izdelavi, stroški atlanta
niso v skladu z njegovim uspehom in dejansko vrednostjo. Dobršen del materiala bi se ceneje, priročneje in smotrneje ponazoril z grafikoni. Zato so tudi
grafikoni, ki jih je avtor obilo uvrstil poleg kart, daleč najbolj uspeli, najdragocenejši in najzgovornejši del publikacije. Le-ta bi mnogo pridobila na
vrednosti, če bi avtor podobno kot B o e s e h v zgoraj omenjenemu švicarskem
atlantu posamezne karte stvarno in metodično komentiral s kratkim besedilom.
Svetozar Ilešič
Svetozar Ilešič, Amerika, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1952,
str. 463.
Odveč bi bilo na tem mestu poudarjati pomen, ki ga imajo danes izčrpnejši
geografski prikazi katerega koli dela sveta in Amerike posebej. Več pozornosti
zaslužijo nekateri drugi principielno važni fakti, ki so zvezani s pojavom označene knjige. Tako je, na primer, zanimiva ugotovitev, da je v območju slovenske splošne strokovne literature ostvarjen prototip velikopotezne geografske
monografije neke tuje dežele. Profesor Ilešič se je sam lotil dela, kakršnega
se tuji avtorji lotevajo navadno šele po avtopsiji. Izvršil ga je v razmeroma
kratkem času tako solidno, da ga moremo vzporejati s sorodnimi v tujini, nastalimi ob neprimerno ugodnejših objektivnih okoliščinah. S smotrno izrabo
predvsem najnovejšega literarnega, kartnega in slikovnega gradiva je dosegel
to, da ima porabnik knjige predstavljeno glavno problematiko geoekonoinskih
enot ameriškega kontinenta ter se lahko še samostojno poslužuje bogatega
dokumentacijskega materiala. Posebno ceno imajo mimo tega številne interpretacije, ki so na ravni, katera ustreza zornemu kotu našega in tudi demokratičnega svetovljanskega intelektualizma.
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Navedene odlike podeljujejo knjigi še poseben značaj. To ni delo tiste vrste,
ki bi ga prebrali in odložili potem, ko smo si iz njega prisvojili glavno znanje
o posebnostih zlasti družbenega in ekonomskega življenja na ameriški celini.
Po njem bo še dolgo časa vztrajno posegal vsakdo, ki se bo v tej ali drugi
zvezi moral še specialno podučevati; to je hkrati priročnik ne le za geografa,
ampak tudi za ekonomista, družboslovca, historika in še za marsikoga.
Knjiga je razdeljena v poglavja o Severni, Srednji in Južni Ameriki. Vsako
izmed teh poglavij ima na začetku podrobnejši oris prirodnogeografskih značilnosti in družbenega razvoja celote. Temu sledi opis posameznih držav glede
na njih gospodarsko strukturo, problematiko in pomembnost, ta opis dopolnjuje
še slika gospodarskogeografskih področij znotraj državnih meja. Prof. Ilešič
je torej v glavnem ohranil isti koncept in dispozicijo, ki ju že poznamo iz
njegove gospodarske geografije sveta.
Označena zgradba omogoča sistematični opisni redosled. Njena slaba stran
pa je v tem, da avtorja naglo spelje ali v geografski formalizem ali v nekakšno
enciklopedičnost. Nevarnost za drugo nastane zlasti takrat, kadar se mora pisatelj boriti z gromado po sebi zanimive in aktualne materije iz sfere družbenega in posebej ekonomskega dogajanja. V takem primeru bo nehote skrenil na
pot pretiranega »ekonomiziranja«, zanemarjajoč pri tem geografsko analizo
korelacijskih zvez med specifičnostjo družbene proizvodnje in njenega prostorskega, fizičnogeografskega ambienta.
Značilno je, da so te vrste stranpota opazna v novem Ilešičevem delu pri
obravnavanju ŽDA in Kanade, medtem ko je v poglavjih o Latinski Ameriki
neprimerno čvrstejši geografski aspekt ter so prav zategadelj ta poglavja bolj
plastična in homogena. Navajam dva primera.
Avtor razčlenjuje glavne poteze razvoja kanadskega gospodarstva pretežno
s pomočjo ekonomskih argumentacij, ki niti niso vselej prepričljive. Osnove
tega razvoja pa so le v prepletanju družbenih silnic s čisto določenimi materialnimi pogoji dežele. Močna usmerjenost v specializirano industrijsko proizvodnjo, ki dalje usposablja Kanado kot faktor na ustreznih svetovnih tržiščih
in v svetovni ekonomiki vobče, je pojavni kompleks oziroma izraz procesov, ki
potrebujejo ne samo ekonomsko, ampak tudi jasno geografsko tolmačenje.
O težki, posebej črnometalurški industriji ZDA podaja avtor v knjigi obilo
tehtnih ilustracij, toda samo v zvezi s posameznimi elementi te proizvajalne
panoge (surovine, lokacija in kapacitete, politika »konservacije« zemeljskega
bogastva, integracija proizvodnje, koncentracija kapitala itd.). Nikjer ni podana
slika kompleksa v njegovi korelacijski zvezi s konkretnim gospodarskim prostorom, katero določujejo vsi elementi hkrati. Zato tudi ne pridejo v knjigi do
plastičnega izraza zakonitosti v razvoju geografske dekoncentracije te industrije, značilne regionalno-horicontalne kombinacije, formiranja najnovejših
jeder te industrije v atlantski in pacifiški obalni coni ter postopne orientacije
na preskrbovanje s surovinami iz prekomorskih dežel. Vsi ti pojavi pa so za
umevanje strukturnih posebnosti gospodarstva ZDA prav krepko pomembni.
Ob premotrivanju takih in njim podobnih primerov, ki pričajo o nekakem
spontanem zapostavljanju geografskih aspektov, se vsiljuje misel, kako potrebna
so za sodobno ekonomsko geografijo razčiščenja principielnih metodoloških
vprašanj. Zlasti je vredno razmišljati o tem, k a k o n a j bo pri ekonomskogeografskih analizah postavljena problematika in kakšen smoter n a j zasleduje
analiza, oziroma opis. Medtem ko je vprašanje samega predmeta proučevanja
že precej jasno, so označena vprašanja še vedno odprta. Zaenkrat vemo le to,
da ekonomska ali socialna geografija ne sme postati horološka sistematika
družbenih dogajanj, ki n a j bi ji za formalno poglabljanje služile bolj ali manj
apodiktične argumentacije čisto sociološke in političnoekonomske narave. V tej
zvezi se uveljavlja tudi zgoraj omenjeno vprašanje zgradbe, koncepta in dispozicije geografske monografije. Ko na hitro primerjam s tega vidika Ilešičevo
delo s knjigo J. Gottmanna, L'Amérique (Paris, 1949), bi dal prednost francoskemu avtorju zato, ker je, morda na škodo sistematičnosti, podelil p o k r a j i n s k i e n o t i funkcijo osnove, na kateri je zgradil celotno delo. Na ta način
so tudi objektivno preprečeni odmiki v stran.
Pravo bogastvo je v Ilešičevi Ameriki številen in pester kartni ter fotoslikovni ilustrativni material. Morda bi bilo potrebno ponekod dodati še dia235
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grame, ki so navadno uporabljivejši od številk; zlasti, kjer le-te, kot ponazorilo
razvoja, brez potrebe bremenijo tekst. Zelo smiselna in koristna je avtorjeva
ideja navajanja originalnih imen za najrazličnejše pojave (vetrove, drevje, teritorialno-politične enote, gospodarske naprave, socialne plasti, gospodarska združenja itd.), ki jih srečujemo širom ameriškega sveta. Tak način bi se sploh
moral uveljaviti v sodobnih geografijah že zaradi tega, ker moremo v mednarodni geografski terminologiji operirati samo z originalnimi izrazi.
Pri podrobnejšem kritičnem pregledovanju knjige bi morda našli to ali ono
stvar, ki bi zahtevala korekture. Vendar v splošnem večjih pogrešk ni. Le na
tole sem naletel in je prav, da se popravi na tem mestu. »Aluminijevo mesto«
Arvida v Kanadi ni nastalo ob reki Sv. Mavricija (str. 220), ampak ob hidroelektroenergetsikem sistemu na reki Saguenay.
Cene Malovrh
Slovenski Etnograf. Letnik III—IV. Izdal Etnografski muzej v Ljubljani.
Ljubljana 1951. 464 strani teksta.
Združeni III. in IV. letnik slovenske etnografske revije je za geografe
važen posebej zaradi tega, ker je vsa prva polovica posvečena domači ali
hišni delavnosti in domači obrti, torej panogi, ki je geografiji zelo blizu. Ker
so v t e j obsežni izdaji objavljene razprave o načelni problematiki domače
obrti in taki regionalni opisi o pretekli in sedanji obrtni domači dejavnosti,
da jih bo moral poznati vsak antropogeograf, preden bi se lotil proučevanja
teh pokrajin, je na mestu, da navedemo vsaj najvažnejše članke.
Prva dva sestavka, Borisa O r l a »Domača delavnost in obrt v etnografiji« in Ivana M o h o i i č a »Problematika domače obrti v zadnjem stoletju«,
nas seznanjata z načelno problematiko in dajeta zgodovinski pregled slovenske
domače obrti, o kateri Mohorič upravičeno meni, »da celo strokovnjaki niso
povsem na jasnem, kakšna je razlika med domačo obrtjo, hišno industrijo,
delom na domu in delom v štero«. Zelo široko je zasnovana Janka T r o s t a
razprava »Ribniška suha roba v lesni domači obrti«, s a j ima v uvodu celo
poskus geografskega opisa obravnavane pokrajine (Pokrajina »suhe robe« je
k l j u b nazadovanju te obrti ostala še do danes obsežna, saj so njeni robni
k r a j i Pijava gorica, Višnja gora, Dane in Bloke). Druga razprava, ki opisuje
posamezno panogo obrti v slovenskem merilu, je K a r l o v š k o v o »Lončarstvo na Slovenskem«. Prekmursko lončarstvo pa nam podrobneje opisuje
Vilko N o v a k . Boris O r e l obravnava v dveh člankih (»Piparstvo na Gorjušah v Bohinju« in »O izdelovanju živinskih zvoncev v okolici Gorjan pri
Bledu«) dve teritorialno m a n j razširjeni, a interesantni domači obrti. Slično
kot je dal Karlovšek v svoji razpravi o lončarstvu poudarek predvsem na
tehnično stran dela, je osvetil Božo R a č i č v razpravi »Domače tkalstvo v
Beli krajini«, tkalstvo podrobneje predvsem s tehnološkega vidika in izrazil
ob koncu tudi n e k a j misli o vprašanju organizacije te obrti v današnjosti.
O tkalstvu razpravlja tudi F r a n j o B a š , toda njegova razprava »Cehovsko
tkalstvo v Dravski dolini« (Vuzenica) nima samo drugega obravnavanega
predela, marveč tudi drug, historično-pravni vidik.
Druga polovica revije, očividno četrti letnik, je posvečena ljudskemu
pripovedništvu in pesništvu. Najdaljša in najpomembnejša razprava tega dela
je vsekakor Ivana G r a f e n a u e r j a »Slovenske ljudske pesmi o k r a l j u
Matjažu«. O svojem delu pravi avtor v uvodu: »Namen sledečih sestavkov je,
da Slovence, ki se zanimajo za narodopisje, seznanijo z izsledki Kuzeljevega
raziskovanja, da pa te izsledke, kolikor je to mogoče na osnovi novega gradiva, spopolnijo in. če treba, tudi porabijo.« Sledi še osem, za etnografijo
vsekakor pomembnih razprav, od katerih pa na tem mestu navedem le tri,
v katerih bo našel marsikaj koristnega tudi geograf: G. D. A r o n c o — •
M. M a t i č e t o v : »Folklorna anketa v Furlaniji 1946: Odgovori slovenskih
šolarjev«. France B e z 1 a j : »Nekaj besedi o slovenski mitologiji v zadnjih
desetih letih« in France K o t n i k : »Potovanje po Koroškem leta 1795.«
Preko sto strani teksta zavzemajo razna poročila, razvrščena pod naslovi
Rajniki, Bibliografija, Knjižna poročila in ocene (kjer je najti tudi poročilo
o Ilešičevih Sistemih poljske razdelitve na Slovenskem) in Razno.
Ivan Gams
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Kranjec—Vazzaz: Zemljepis za prvi razred nižjih gimnazij, Ljubljana
1952.
Po osvoboditvi je izšlo več učnih knjig za prvi razred gimnazij, ki sta jih
napisala omenjena avtorja. Do novih izdaj je prišlo zaradi tega, ker so
p r e j š n j e pošle in ker so se pogosto spreminjali učni načrti. Razlike med posameznimi izdajami so predvsem v razvrstitvi učne snovi. Ta poslednja izdaja
se drži učnega načrta iz leta 1951, zato snov ni razvrščena tako kot v učbenikih
za višjo gimnazijo ali univerzo, temveč po načelu od lažjega k težjemu. Zato
se položaj Zemlje v vsemirju in gibanja Zemlje ne obravnavajo v začetku knjige.
Ta razvrstitev je smiselna, čeprav je zaradi tega na primer kartografija
pretrgana na dva dela. Kljub t e j razvrstitvi pa so nekatera poglavja za prvošolce pretežka in jih lahko razumejo le najinteligentnejši, na primer »Pravi
vzrok m e n j a v a n j a letnih časov« in »Zakaj so dnevi in noči različno dolgi«.
To pa je seveda stvar učnega načrta, ki sta se ga pisatelja morala držati.
Posamezna poglavja niso predolga in jih lahko predelamo v eni šolski uri.
Za prvi razred je to zelo važno.
Jezik je lep, nekatere definicije in izrazi so v t e j izdaji izboljšani. Imena
lanetov, ozvezdij in Severnica so pisana z veliko začetnico, Zemlja, Sonce in
una pa dosledno z malo. Mislim, da bi bilo treba tudi ta imena pisati z veliko
začetnico, kadar se govori o njih kot o nebesnih telesih, čeprav je Slovenski
pravopis glede tega nedosleden.
Knjiga je tiskana na dobrem papirju in dobro ilustrirana. Dobro bi bilo,
ako bi poleg slike afriških črncev bile tudi slike pripadnikov drugih glavnih
ras. Knjiga dobro služi svojemu namenu, pomanjkljivosti so nebistvene.
Milan Vreča

E

Zgonik: Zemljepisni pregled zemljin. II. del, Ljubljana 1950.
Knjiga obravnava vse zemljine razen Evrope in se uporablja v drugem
razredu gimnazij.
Velika hiba te knjige so njene številne napake. Na primer na str. 129 je
Tarimska kotlina del Han-Haja, pri povzetku na str. 130 pa ne. Vse polno
netočnosti je pri prikazu politične ureditve Indije. Polpreteklost in sedanjost
se tu dobesedno mešata. O Indiji se tudi ne da več trditi, da je najdragocenejša britanska posest. Napačna je trditev, da je Burma dejansko še vedno
odvisna od Angležev. Na str. 139, k j e r našteva države, ki so si v novejši dobi
pridobile samostojnost, omenja med ostalimi Indonezijo, Indije, Pakistana in
Ceylona pa ne.
Pri Aziji, Afriki in Severni Ameriki pisec obravnava rudarstvo takoj za
reliefom. V drugem razredu to ni primerno, ker dijaki zveze med enim in
drugim ne razumejo dovolj, k l j u b temu da so se o tem v prvem razredu
n e k a j učili. Bolje bi bilo rudna nahajališča obravnavati pri gospodarstvu,
kar je pisec storil pri Južni Ameriki.
Precejšnjo zmedo ustvarja pri dijakih način obravnavanja Izraela in
Jordanije. Ti dve državi bi bilo treba obravnavati ločeno, s a j sta dovolj
različni, zlasti v antropogeografiji. Tu je škodljivo mešati še pojem Palestine
in jo posebej obravnavati, ker dijaki dobijo vtis, da je to neka t r e t j a država
na tem ozemlju, čeprav pisec pove, kako je z nadaljnjo politično usodo
dežele. Ime Hašemitski Jordan bi kazalo nadomestiti z imenom Jordanija,
čeprav se v našem tisku rado še uporablja prvo.
Slabo je obdelan Arabski polotok; zlasti moti to, da pomen nafte na
vzhodni obali ni dovolj poudarjen. Omenjeno je samo Bahreinsko otočje,
čeprav je bila leta 1950, ko je knjiga izšla, Saudova Arabija že n e k a j let zelo
močan producent nafte.
Izvire nafte v Perziji je izkoriščala samo angleška in ne tudi ameriška
petrolejska družba. Iran se sedaj zopet imenuje Perzija.
Ko govori o številnih jezikih v Indiji, bi lahko omenil tudi pomen angleščine, ki je ostala še po osamosvojitvi nekak posredovalni jezik.
Izmed zemljin je Azija najslabše obravnavana. Treba je pa priznati, da je
bila piščeva naloga tu tudi najtežja, saj ni lahko podati dobrega gospodarskega
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in političnega pregleda zemljine, ki se nacionalno in socialno prebuja ter doživlja močne politične in družbene spremembe.
Lep je opis monsunskega deževja in njegovega pomena za človeka.
Afrika je bolje obravnavana kot Azija. Ne zdi pa mi se dobro obravnavati
afriška pristanišča še le za odvisnimi ozemlji in samostojnimi državami. Na ta
način so mesta istih področij obdelana v dveh različnih poglavjih. Belgijski
Kongo pomeni že toliko, da zasluži več kot en stavek.
Razdelitev Amerike ni poda:
' ' — ~~
~stu. Namesto da obravnava Južno Ameriko ločeno
obravnavati skupno
vso Latinsko Ameriko. Pri Južni Ameriki je izpuščena navedba za površino.
Podatki o prebivalstvu in gospodarstvu so pogosto zastareli. Zelo moti to,
da je topografskim imenom le malokje dodana fonetična transkripcija.
Knjiga je dobro ilustrirana, mnoge slike pa so najbrž vsled obrabljenih
klišejev in slabega papirja nejasne.
Prelepljanje teksta ni koristno, ker samo podžiga dijaško radovednost. Dijaki nalepke odlepljajo in si pozorno ogledujejo in berejo, kar je spodaj.
Milan Vreča
Novi šolski atlas. Veliko p o m a n j k a n j e zemljevidov po slovenskih šolah
je odpravilo zagrebško podjetje »Učila«, ko je leta 1951 izdalo i. snopič
Šolskega atlasa z 10 zemljevidi. Snopič je izšel kmalu v drugem natisu, za
šolsko leto 1952/53 že v novi razširjeni izdaji s 24 kartami. Atlas je uredil
za hrvatsko izdajo J. Roglić s sodelovanjem Zv. Dugačkega, P. Mardešiča in
V. Bohinca, ki je še posebej pripravil slovensko izdajo. Tehnična dela je vodil
kartograf A. Milohnoja.
Razširjena izdaja prikazuje kartografske projekcije, severno zvezdno
nebo in sončni sistem, polute, vse kontinente, Sredozemlje, Balkanski polotok
s Podonavjem, Jugoslavijo, evropske države, Sovjetsko zvezo, važne azijske
države in Združene države Amerike. Pokrajine so narisane z daljnim okoljem,
da se vidi njihova geografska lega. Tako obsega zemljevid Azije še dele vseh
celin razen Južne Amerike in Antarktike. Na karti Sredozemlja je priključeno ozemlje do Plzna in Pariza. Na takih zemljevidih so lahko razumljive medsebojne zveze pokrajin, lahka je tudi primerjava njihove velikosti,
gospodarskega pomena itd. Vsi zemljevidi d a j e j o topografsko sliko dežele,
tudi stranski, ki bolj podrobno prikazujejo najvažnejša ozemlja. Zemljevidi
so narisani na novo in so tudi geografske koordinate znova izračunane. Pri
vsakem je navedena projekcija, kar bo dober pripomoček pri pouku kartografije. Zemljevidi so natisnjeni v prijetnih sočnih barvah, ki so v skladu
z dogovorjeno barvno lestvico za mednarodno karto sveta 1:1,000.000. "Večina
evropskih držav je upodobljena v merilu 1:3,500.00, kontinenti v merilu
1:20,000.000. To bo pomagalo, da bo imel dijak pravilnejšo predstavo o njihovi velikosti. Višine so označene z nepregostimi izohipsami in barvno lestvico, morske globine z modrimi toni, ki se dobro ločijo med seboj. Železnice
so zarisane rdeče, državne meje so zaznamovane tako, da ne motijo pokrajinske slike, čeprav so dobro vidne. Imena so zelo razločna in ne zakrivajo
pokrajine, ker niso pregosta in groba.
Razširjena izdaja že kar zadošča za srednje šole .pri opisovanju pokrajin.
V splošnem so označeni vsi objekti, ki jih omenjajo učne knjige. Le tu in tam
manjka ime kake pokrajine (Midland, Yorkshire) ali države (posamezne sovjetske republike, Minas Gérais), nekatera imena manjših ali novejših krajev
(ffiva, Džez Kazgan, Kounrad, Čiatura, Volta Redonda), gorovij ali rek (Alajsko
gorovje, Zeravšan). Vendar je pričakovati, da bo to izpopolnjeno v nadaljnjih
podrobnih kartah, ki jih kartografski oddelek Učil že izdeluje za 3. izdajo
(SSSR v dveh delih, Indonezija, afriške dežele, vzhodni del ZDA, Srednja Amerika, jugovzhodni del Južne Amerike, Avstralija, polarna ozemlja, severozahodna Evropa, LR Slovenija ter politični in prometni zemljevid sveta). Nujno
potrebni bodo še geološki, klimatski, demografski in gospodarski pregledi celin
in važnejših držav, posebno Jugoslavije. Upajmo, da bo atlas imel v končni
obliki tudi take karte. S tem bo naša šolska kartografija šele izpolnila svojo
veliko nalogo in se bo naš atlas dostojno uvrstil med atlante visoko kulturnih
narodov.
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Slovenska izdaja je v marsičem boljša od hrvaške. Nekateri objekti so bolje
lokalizirani (Grand Coulee Dam, rt del Faro, Waidhofen ob Ybbsi, ne ob Ennsi,
Užgorod na ukrajinski, ne na slovaški strani), mnogo imen je pravilneje napisanih (Zermatt, Vierwaldstättsko јегето, Hallstatt, Badgastein, reka Lys-Leie,
Ijssel, Gottwaldov, Guadalaviar, Longtown itd.), predvsem so rabljena imena,
kakor jih tamkajšnje ljudstvo uporablja (danski Aabenraa in Haderslev, nam.
nemškega Apenrade in Hadersleben, slovaški Ipel nam. madžarskega Ipoly,
slovenska Raba nam. madžarske Raab) ali so upoštevana slovenska imena
(Beljak nam. Villach, Predel — ne Predil, saj predeljuje pokrajino, Zidani most
nam. Zidani Most itd.). Poljska, češka, madžarska, romunska imena so opremljena s pravilnimi znaki, na primer Lodž.
Največja težava pri prirejanju slovenskega atlanta je bilo vsekakour slovenjenje imen na narodnostno mešanih ozemljih in takih, ki nam jih s transkripcijo
posredujejo Angleži ali Francozi. Za nekatera taka imena dobiš skoro v vsakem
atlantu drugačno ime, na primer romunsko Peitrosul, Pietros, Petrosul, Pietrosu,
Pitrosul; grški otok Khios, Chios, Chio in Hios; gora Levkâ ori na Kreti tudi
Leukas, Teodoios, Theodoroi, Madaras, Madara Vouna, Madharaes, Aspra Vuna).
Jmena morajo biti prenešena v duh našega jezika. Urednik je pri tem delu
ubral pravo pot. Otoke, zalive, prelive, ki imajo ime po osebah, imenuje s svojilno obliko, na primer Aucklandovi, Kermadekovi, Pitcairnovi otoki, Fanningov,
Stewartov otok, ne otoki Auckland, Kermadek, Pitcairn, kakor stoji v hrvatski
izdaji. Če je ime po ladji ali kaki lastnosti, je uporabljeno v samostalniku, na
primer otoki Chatn am, zaliv Carpentaria (imena ladij), otoki Bounty (= radodarnost), ne Chanthamovi ali Cnathamski otoki, Bountyjevi otoki, Carpentarijski zaliv. Imena, ki izvkajo od drugih krajev, imajo pridevniško končnico,
na primer Arnhemska zemlja, ne Arnhemova, ker so jo Nizozemci imenovali
po svojem mestu Arnhemu. Večina tujih jezikov nima takih problemov, ker
lahko ime kar pritakne k splošnemu nazivu in mu ni treba dodajati različnih
končnic. Slovenci pa moramo taka vprašanja podrobno reševati in zato brskati
po zgodovini odkrivanj, kar je zamudno in včasih težko izvedljivo. Čim podrobnejši je zemljevid, tem več je problemov s transkripcijo imen. Urednik
atlanta je opravil pri tem precejšnje delo.
Karta zvezdnega neba bi precej pridobila, če bi bile črte meridianov, paralelo v in zvez med zvezdami rahlejše. Površje Meseca je preveč zabrisano.
»Morja« na Mesecu so navedena z latinskimi imeni in razložena z boljšimi
izrazi, kot jih imata L. Čermelj v Ljudski astronomiji in F. Dominko v astronomski prilogi Proteusa, na primer Tiho morje nam. Morje mirnosti.
Zemljevidi so točno in jasno narisani. Nakladni zavod Hrvatske jih je
natisnil na dobrem, močnem papirju. Veseli smo, da s svojimi skromnimi sredstvi
žc zmoremo tako zamotano tehnično delo. Vendar bo morala tiskarna odpraviti
še nekatere netočnosti pri tiskanju. Na več zemljevidih se namreč barve ne
krijejo s črtno risbo. Tako je na primer pri revoluciji Zemlje senca 21. ITI. tako
premaknjena, da leži na osvetljenem delu, osenčeni del površja je pa bel. Slabo
so natisnjene sence pri mrkih ter kopne in vodne polute. Pri Sredozemlju so
rjave lise gora na morju namesto na otokih. Na karti SSSR sega modrina
Kaspijskega jezera na treh straneh čez obalno črto. napis Bajkalsko jezero je
napol na kopnem. Pri San Franciscu mostovi ne dosežejo nasprotnih bregov.
Znak za mesto Apia v otočju Samoa stoji na morju namesto na otoku Upolu.
Tudi v barvnih lestvicah segajo čez okvir tiste barve, ki so bile nazadnje odtisnjene.
Topografski znaki so dobro izbrani in so razloženi spredaj v tolmaču
znakov. Manjka pa znak za most, ki je uporabljen na stranski kartici San
Francisca. Naslovni list za razširjeno izdajo je po nepotrebnem uporabljen od
1. natisa in opremljen z letnico 1951, ter z napisom 1. snopič. Ta napis kaže, da
je imelo podjetje Učila namen, izdajati serije kart v zaporednih snopičih. Toda
žal je to namero opustilo in je drugo serijo kart izdalo vezano skupaj s prvo
serijo. Dijaki, ki so imeli 1. izdajo z 10 zemljevidi, so morali te zemljevide še
enkrat kupiti z novimi vred. V času, ko' moramo varčevati na vseh straneh, je
to precejšnja potrata in znatno finančno breme za starše. Zakaj ne bi izdali
vsako serijo zemljevidov kot posebni snopič, celotni atlas pa šele potem, ko
bodo izšli vsi predvideni zemljevidi? Saj atlas vendar ni knjiga samo za eno
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leto in ga dijaki obdržijo za vsa leta študija. Ali bodo morali s 3. izdajo kupiti
spet vse karte prvih dveh izdaj?
Ko bo atlas izpopolnjen še z napovedanimi oro-hidrografskimi in s potrebnimi antropogeografskimi kartami, bo to lepo delo trajne vrednosti, ki bo
odločilno dvignilo in olajšalo pouk geografije na srednjih šolah.
Fr. Planina
Iz srbske, hrvatske in makedonske geografske književnosti
Borivoje Ž. Milojević, Glavne doline u Jugoslaviji. Geografska proučavanja i promatranja. Srpska Akademija Nauka, Posebna izdanja, knjiga
CLXXXVI, odelenje prirodnomatematičkih nauka, knjiga 5, Beograd 1951.
Strani 447.
Prof. Milojević je v zadnjih letih izredno produktiven. Pri tem je njegovo dèlo še bolj kot poprej izrazito usmerjeno k regionalnim monografijam
ali primerjalnim regionalnim študijam, v skladu z njegovim pravilnim naziranjem, da so ravno regionalne študije najčistejša naloga geografije. Po
monografijah o vojvodinskih peščarah in puliličnih platojih ter o Durmitorju, o katerih smo poročali v zadnjih letnikih našega Vestnika, je zdaj
izšla obsežna knjiga »Glavne doline u Jugoslaviji«, razen tega pa še monografiji »Dolina Velike Morave, regionalno-geografska ispitivanja« (v 3. knjigi
Zbornika Radova Srpske akademije nauka. Beograd 1952, 66 strani) in »Boka
Kotorska, regionalno geografska ispitivanja« (v 5. knjigi iste publikacije,
Beograd 1953, 52 strani).
Od teh del ni knjiga o glavnih dolinah v Jugoslaviji samo najobsežnejša,
temveč tudi najzanimivejša. Zasnovana je čisto analogno kot svoječasno Milojevićevo delo o visokih planinah v Jugoslaviji. Tudi tu si je avtor izbral
nekatere naše glavne doline (ne vse, zlasti ne tiste, ki jih je že drugje posebej
obdelal) in to doline Save, Bosne, Drine s Pivo in Taro, Južne Morave, Zrmanje, Neretve, Vardarja in Crne Reke ter jih v prvem delu knjige obravnava s splošnim, primerjalnim pogledom, medtem ko v drugem posebnem
delu opisuje vsako posebej. Kakor vsa Milojevićeva regionalnogeografska
dela, je tudi ta knjiga napisana zelo živo. Polna je dragocenih navedb in
ugotovitev, slonečih v veliki meri na avtorjevih lastnih opazovanjih v terenu.
Kljub vsem tem pozitivnim stranem Milojevićevega dela pa smatram za
svojo dolžnost, da zabeležim nekaj iskreno mišljenih kritičnih pripomb,
kakor sem to storil že v oceni knjige o visokih planinah (GV 1939, str. 147).
Prva vrsta pripomb je načelnega, metodičnega značaja. Gre namreč za
to, da si pridemo na jasno v vprašanju, ali je dovolj, da se sintetično
znanstveno delo, kakršno je nova Milojevićeva knjiga, naslanja v glavnem
le na študij kart in na avtorjeve beležke s terena, pa le ponekod in ne
dosledno na že obstoječo literaturo, da je torej nekakšen temeljit zapisnik
avtorjevih ekskurzij, ali pa je potrebno, da avtor navede in upošteva vse
dosedanje izsledke ter jih sprejme ali pa kritično zavrne. Mislim, da odločitev ni težka. Na žalost se z Milojevićevo metodo v tem pogledu nikakor ne
moremo strinjati. Da se na primer za zgornjo dolino Save razen geoloških kart
in enega ali dveh Kossmatovih del sploh ne upošteva nikakršna literatura, da
so prezrta druga Kossmatova in vsa Winklerjeva dela in da kratko in malo ni
sledu o izdatni domači; slovenski, lahko dostopni literaturi, je pomanjkljivost,
ki je ne more nič opravičiti in ki je tem bolj usodna, ker je — kakor bomo
videli — zapeljala avtorja tudi k stvarnim napakam ali zastarelim interpretacijam.
Zapisal bi še drug metodični pomislek. Naloga sintetične regionalnogeografske knjige bi bila, da čim bolj enakomerno obdela vse strani geografske
slike. Milojevićevo delo je v tem pogledu močno enostransko. Medtem ko so
geomorfološka poglavja podrobno obdelana tudi z genetske strani, so klimatski
pojavi le prepogosto odpravljeni z bolj splošnimi formulacijami, brez zadostne
naslonitve na meteorološke podatke ali specialne študije. Isto velja za hidro240

Književnost

grafske odstavke, še prav posebno pa za vegetacijskogeografske in kulturnogeografske, ki so izrazito deskriptivni, včasih pa tudi površni.
Svoje trditve n a j podprem s konkretnimi primeri iz slovenskega dela obravnavanega področja, iz zgornje doline Save, kjer so pač navedene pomanjkljivosti mojim očem n a j b o l j vidne.
Ze v uvodu (str. 5) nas zmoti, da avtor pri naštevanju jadranskih dolin
sploh prezre eno najbolj tipičnih, to je dolino Soče. V poglavju o kotlinah na
str. 8 in si. nas moti izraz trboveljska kotlina za sinklinalno terciarno podolje,
ki pač ni nikaka »kotlina«. Tudi se nam ne zdi posrečeno združiti Brežiškokrško kotlino z dolino Krapine v geografsko enoto »Krkino-Krapinske kotline«.
Na str. 8 se avtorju prvič maščuje preziranje novejših virov in literature: na
osnovi stare rokopisne geološke karte govori o eocenskih sedimentili v Ljubljanski kotlini; opravičljivo je do neke mere, da ne pozna novejše, Kossmatove
karte, list Ljubljana, ker je ta ostala v rokopisu; toda če bi le površno pogledal
v literaturo ali na pregledne geološke karte, bi videl, da na podonavski strani
Slovenije o eocenskih plasteh sploh nikjer ni sledu, če izvzamemo neznatne
zaplate eocenskega fliša pri Logatcu. Napaka je tem bolj kričeča, ker se ponavlja v vseh ustrezajočih odstavkih knjige. Ce bi se nadalje avtor potrudil
spoznati temeljito Rakovčevo študijo o posavskih gubah (Geografski vestnik
1931), bi na str. 14 in drugje tudi točneje pisal o terciarnih zvezah med Ljubljansko kotlino in srednjo Savo ter ne bi ostankov miocena južno od Save
smatral za učinek neke nove, čisto ločene zveze, itemveč za ostanek širokega
miocenskega pokrova, ki je verjetno svojčas na široko prekrival litijsko antiklinalo. Na str. 26 in 27 se navajajo štiri »akumulacijske ravni« v terciarnih
plasteh Ljubljanske kotline. Iz vse geneze Ljubljanske kotline je jasno, da tu
ne gre za akumulacijske ravnine, temveč za mlajše, v oligocenske in miocenske
(nikakor pa ne eocenske!) plasti vrezane erozijske nivoje. V poglavju o abrazijskih terasah prevladuje tradicionalno Cvijičevo, danes že nevzdržno pretiravanje abrazijskili učinkov na panonskem obodu. Ze v abrazijsko poreklo
zagrebške terase so upravičeni dvomi. Še bolj velja to za terase ob Krkino-krapinski kotlini. Povsem v nasprotju s številnimi podrobnimi ugotovitvami v
literaturi pa je trditev na str. 44, da so nivoji v višinah 1100, 1170, 1250, 1350
n 1600 m ob Ljubljanski kotlini abrazijski in predpliocenski. Dejstvo, da leže
više od pliocenskih sedimento v, ne dokazuje ne enega ne drugega. Samo bežen
vpogled v nemške in slovenske geomorfološke razprave zadnjih desetletij ali
v Melikovo »Slovenijo« bi avtorja poučil, da ni več dvoma o njihovem fluvialnem in to vsaj spodnje-, če ne srednjepliocenskem nastanku! V skladu
s temi netočnimi trditvami seveda v poglavju o fluvialnodenudacijskih površinah nad kotlinami o dolini Save sploh ni govora. Nedokumentirana je trditev
na str. 73/74. da so terase v litijsko-krški »klisuri« od relativne višine 105 m
navzdol pleistocenske (zakaj bi ne mogle biti mladopliocenskc?). Y hidrografskem poglavju se o vsej talni vodi in izvirkih v gornji Savski dolini pove
samo to, »da u litijskoj klisuri izbijaju vrela na dodiru krečnjaka in škriljaca«
(str. 193). K a j pa ves problem izvirkov in talne vode v gorskih dolinah in v
prodnatih ravninah Ljubljanske kotline? V odstavku o rekah ni niti besede
o zgornji Savi (str. 108/109). O hidrografskih razmerah na rekah se n a v a j a j o
samo zelo splošne, ohlapne označbe, kot na primer na str. 114: »one panonske
reke, koje izviru u visokim oblastima — naročito Sava i Drina — nose i leti
relativno velike količine vode.« Ali je to res dovolj za monografijo o velikih
rečnih dolinah? Rastiinsko-geografski pregled je, kakor rečeno, ohlapen in deskriptiven. Pri tem ni vedno točen. Ali je na primer čisto res, da so na okviru
Ljubljanske kotline v nižjih predelih listnati, v višjih pa iglasti gozdovi (kaj
pa iglasti gozdovi v samem dnu kotline?) ali da so »u dolini Save Dolinke
liščari ograničeni na rečne obale, a četinari su odmah na stranama« (str. 115)?
O b odstavku »Privrednogeografske oblasti« se vprašamo, ali res pojmi stepsko,
zmerno-kontinentalno, sredozemsko in planinsko področje označujejo gospodarskogeografska področja in ne enostavno prirodnogeografska? V poglavju
o naseljih se ne bi mogli več čisto strinjati s trditvijo, da so ob zgornji Savi
»kuće većinom od drveta« (str. 160). Ali je res na Gorenjskem glavni vzrok za
eksistenco kozolca v tem, da se »usled magli grah ranije bere i seno ranije kosi
pa se suši prema s u n c u . . . « (str. 161)? V odstavku o začasnih naseljih se ome-
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njajo v Bohinju seniki, ni pa besede o planinah (str. 163), čeprav je imel za to,
kot za vse planinsko gospodarstvo avtor na razpolago izčrpno Melikovo monografijo »Planine v Jul. Alpah«. Mesta ob zgornji Savi so površno karakterizirana.
Tudi tu so netočnosti: ali je Zidani most sploh mesto in če bi bil, ali je res
»drumskog tipa« kakor Krško ali Samobor (str. 193)? Ali se novejši del Ljubljane res širi predvsem na severovzhod (str. 193)? — Pri poglavju za prebivalstvo
je neopravičljivo, da se podatki o gostoti prebivalstva navajajo po karti za
leto 1921 (str. 198) ! Pomislek vzbujajo izrazi kakor »materijalni život umerenokontinentalnog tipa«, ki preveč diši po determinizmu (str. 208). Poglavje o današnjih gospodarskih spremembah in bodočem razvoju je površno in ohlapno
izdelano. Dvome vzbuja na primer nedokumentirana formulacija » . . . p r o i z vodnja mrkog uglja pojačače se u trbovljanskoj in zagorskoj kotlini...«
(str. 221). Če se na str. 222 konkretno omenjajo hidrocentrale pri Jajcu, v Bogatićih, na Drini in Vlasini, ne bi smel avtor preiti mimo gornje Save in
njenih central v Mostah in Medvodah z ohlapno omembo, da je zgornji tok
Save »pogodan za podizanje hidrocentrala« (str. 222).
Tudi v posebnem delu se za področje ob zgornji Savi ponavljajo iste ter
nove pomankljivosti in napake. Vasi Martuljek, ki se omenja, ni: Martuljek je
dolina odnosno potok (str. 228). Terase v Ljubljanski kotlini so na str. 228 navedene brez naslonitve na bogato literaturo in dokaj površno. Ne opazimo jih
samo pri Lescah, pa tudi ne samo toliko kakor jih navaja avtor. Ce na str. 231
znova istoveti pojem trboveljske kotline s pojmom tamošnje sinklinale (čeprav
nedaleč od tod govori vzporedno o trboveljski in zagorski kotlini), pride
seveda dosledno do trditve, da Rača izvira v trboveljski kotlini (str. 231), kar
vsekakor čudno zveni. Na str. 232 se govori o kranjsko-ljubljanskem jezeru.
Kakšno jezero je tu mišljeno? Primer nezadostne klimatološke karakteristike
čitamo na str. 241, k j e r se avtor pri obravnavanju megle v Ljubljanski kotlini
ne nasloni na literaturo ali opazovalni material, temveč odpravi meglo s to-le
beležko, verjetno s svojih ekskurzij: »U gornjem toku Save k r a j e m leta i
početkom jeseni često se j a v l j a j u magle. 1938 godine u drugoj polovini septembra skoro vsakog dana u prepodnevnim časovima bila je magla počev od
Save Dolinke i Save Bohinjke pa do krško-krapinske kotline. Gustina magle
je u tom pravcu opadala«. Ljubljanska kotlina pač ni odročno, k o m a j znano
področje, morda n e k j e v kolonialnem svetu, za katero bi imela taka beležka
v geografski monografiji svoj pomen. Iz kulturno-vegetacijske slike za dolino
zgornje Save na str. 241 dobi čitalec vtis, da sta koruza in a j d a tu daleč prevladujoči kulturi, kar seveda ni res. Na drugi strani se krompir sploh ne
omenja. V odstavku o naseljih je netočno, da leži vas Gozd v dolini Save
Dolinke »na padini«, prav tako, da leži Bitnje »na dodiru ravni i padine«
(str. 245). Na str. 249 navaja avtor, da sta poleg Kranja v Ljubljanski kotlini
samo še dve mesti: Škof ja Loka in Ljubljana. K a j pa Kamnik. Radovljica,
Tižič, Jesenice?
Izbral sem teh nekaj kričečih primerov iz slovenskega dela obravnavanega
področja, ker se mi zdi, da je treba n a n j e k l j u b vsemu spoštovanju do Milojevičevega dela opozoriti iz načelnih razlogov. Nehote se namreč čitatelj boji,
da se iste metodične pomanjkljivosti in podobne stvarne napake pojavljajo,
čeprav verjetno v manjši meri, tudi v odstavkih o drugih, avtorju bližjih
dolinah. H koncu še n e k a j : težko je oprostiti avtorju nepazljivost glede krajevnih imen. vsaj slovenskih: če je že m a n j znani Soteški hrib na osnovi
stare karte krstil za Oljsko goro (str. 229) in Šmarjetno goro pri Kranju za
Šmarjetno Glavo (str. 8), pa nikakor ne bi smel iz Šmarne gore,, ki jo pozna
vsak povprečni obiskovalec Ljubljane, dosledno napraviti »Šmarne Glave«.
Svetozar Ilešič
Ivo Rubić, Naši otoci na Jadranu. Izdanje odbora za proslavu desetgodišnjice mornarice (1942—1952). S predgovorom dr. Grga Novaka. 167 strani
teksta s povzetkom v angleščini. Split 1952.
Težko je reči, komu je ta knjiga namenjena, pedagogu, ljubitelju poljudnoznanstvene literature, poklicnemu geografu ali turistu. Dejstvo, da je
knjiga v t e j obliki iz leta 1952 že peta zboljšana in razširjena izdaja tega
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dela (prejšnje so imele letnice 1926, 1927, 1928), priča, da najde knjiga pri
vseh teh in še pri drugih ljudeh kupce in bralce. Kot pravi avtor v zaključnem »Pogovoru«, so predzadnjo izdajo pokupili predvsem turisti. Če upoštevamo, da je to poljudnoznanstven regionalni opis, nas ta opomba na videz
preseneča, a obenem razveseli, ko vidimo, da tudi turisti rajši vzamejo v roko
dober geografski opis kot pa ozek turistični potopis, v katerem lahko zvedo
najrazličnejše podrobnosti o neki poti, k r a j u ali stavbi, nič pa o celotnem
značaju pokrajine. Rubičevi »Otoci« pa nam ne prikažejo samo temeljne geografske poteze otokov kot celote in posameznih k r a j e v v podrobnem, marveč
nam skušajo razširiti obzorje tako, da bi lahko sami razumeli vse najvažnejše
pojave na teh »gorah, vrženih v morje«. V prvi polovici knjige, v preglednem
delu, ne izvemo samo o geoloških, morfoloških, oceanografskih, bioloških
i. dr. značilnostih otokov, marveč tudi o osnovah geologije, geomorfologije,
biologije itd., seveda tistih, ki so potrebne pri opazovanju obravnavane pokrajine. Če pa spoznamo v prvem delu avtorja kot univerzitetnega profesorja,
ga najdemo v drugem, regionalnem delu kot človeka, ki te otoke pozna in ki
ima topel odnos do otočana, do t. im. malega človeka, ki živi na kamenu z
morjem. Če pri tem opisu poseže avtor daleč v zgodovinsko preteklost, je to
delu samo v prid, saj se je na tem koščku naše zemlje s »kamenito kulturo«
preteklost boli kot k d a j drugod ohranila v sedanjost. Poznati jo moramo tudi
za to, da si lahko razložimo tako občutne razlike v antropogeografskih potezah
na površinsko podobnih otokih, ki jih avtor po funkcijan deli na poljedelske,
vinogradniške, oljčne, gozdne, sadjerejske in zelenjadarske, pašniške, rudarske,
ribolovske, spužvarske in koralske (Zlarin in Krapanj), solinarske, na otoke
pomorcev, izseljencev, ladjedelcev, na turistične, svetilničarske, strateške, periodično naseljene, puste in druge otoke. Vsem tem razlikam skuša najti avtor
vzrok v fizičnogeografskih in zgodovinskih razmerah. Jadranski otoki so s
sorazmerno bogato zgodovinsko tradicijo eden najbolj hvaležnih predelov, kjer
lahko zasludujemo, kako se ie pokrajina spreminjala pod vplivom človeka in
kako je ta spreminjal svoja bivališča, delo i. dr. Vse te spremembe so našle v
Rubiču izvrstnega kompleksnega opisovalca, ki pa se ni ustavil samo pri opisu
preteklosti in sedanjosti, marveč je ob koncu pod naslovom »Akcije in perspektive za povečanje blagostanja naših otokov« pridal tudi nekaj tehtnih
predlogov, kako bi se preprečila nadaljna depupulacija otokov, dvignilo gospodarstvo in tesneje povezalo s kontinentom, ki ima v teh otokih, kjer se je morje
vrinilo v kopno in kopno v morje, ne samo »ogromne nepremične bojne ladje»,
marveč tudi prepotrebno gospodarsko dopolnilo. Knjiga torej ne služi samo
turistu, marveč tudi gospodarstveniku in vsem onim, ki se bavijo z reševanjem
drugih problemov tega predela naše države. S pridom jo bo vzel v roke tudi
geograf.
Delo odlikuje lahko razumljiv jezik, ki ostane živ in plastičen ne samo
pri krajepisju, marveč tudi pri podajanju osnov posameznih ved. Jasnosti
pripomore tudi to, da so pri posameznih krajih ali predelih opisane predvsem
geografske značilnosti in razlike. Prav zato bo morda delo vzbudilo pri boljših
poznavalcih otokov vtis pretirane enostavnosti.
Vse gornje in še druge odlike, ki jih na tem mestu ni mogoče vseh našteti, d a j e j o knjigi značaj standardnega geografskega dela o naših otokih.
Pozna se, da je plod dolgoletnega spoznavanja in proučevanja otokov in
izboljševanja ter dopolnjevanja dela, ki je od skromnega članka v Almanahu
Jadranske Straže leta 1926 do današnje oblike zraslo v reprezentativno delopoljudnoznanstvene literautre. Želeti je le, da bi bila tudi ta naklada kmalu
razprodana — in da bi naslednja izdaja vsebovala m a n j tiskarskih napak, več
ilustrativnega materiala, fotografij, skic in digramov, predvsem pa boljšo
in večjo topografsko karto v prilogi.
Ivan Gams
Ivo Rubić, Slavonski i Bosanski Brod. Studija o ekonomsko-geografskoj
strukturi grada i okoline. Separat iz »Zbornika za narodni život i običaje«,
knjiga 36. Gradski narodni odbor Slavonski Brod 1953. Strani 110 in 34 slik
v prilogi.
Avtor, ki se že od n e k d a j posebno zanima za geografsko proučevanje
razmerja med mestom in njegovo okolico, odnosno njegovim gravitacijskim
16*

243

Književnost

območjem, je v tej študiji uporabil svoje izkušnje na primeru Slavonskega
in Bosanskega Broda, dvojnega mesta, ki se je razvilo ob važnem prehodu
čez Savo. Kakor pove že podnaslov, v študiji ne gre za geografsko monografijo mesta, temveč je njena naloga ožja: ugotoviti hoče ekonomskogeografski odnošaj Broda do njegove bližnje in daljne okolice ter s tem ekonomsko funkcijo mesta vobče. Zato je težišče razprave na poglavjih, ki
obravnavajo Brod kot središče posameznih gravitacijskih con. Brod je n a j p r e j
gravitacijsko središče najbližje okolice, od koder hodijo l j u d j e vsak dan
redno po poslu v mesto (delavci, dijaki itd.). To je pravzaprav »veliki« Brod.
Zatem je središče d a l j n j e okolice, od koder l j u d j e sicer redno z a h a j a j o v
mesto, toda ne vsak dan, temveč samo od časa do časa, na primer na tedenske
sejme. Tretja gravitacijska cona je še bolj oddaljena okolica, od koder l j u d j e
ne obiskujejo mesta toliko iz gospodarskih, kakor iz upravnih in zdravstvenih
vzrokov. Sem spadajo že bolj oddaljeni k r a j i Slavonije. Ko je avtor obravnaval te tri cone za Slavonski Brod, obravnava posebej še Bosanski Brod
kot gravitacijsko središče bosanskega dela Brodskega Posavja. Sledi še
poglavje o Brodu kot gravitacijskem središču gospodarskih dobrin, k j e r se
obravnava razvoj brodske industrije in vloga mesta v trgovini. Vsa ta poglavja so izdelana na osnovi temeljitih avtorjevih študij za predvojno stanje
(1940). Kasnejši razvoj je nakazan v zaključnem poglavju, k j e r se opisujejo
spremembe v Brodu med vojno (katastrofalna bombardiranja) in povojne
perspektive mesta in vsega Brodskega Posavja.
Študija prinaša zlasti za predvojno stanje obilo dragocenega gradiva.
Prepričani smo, da nas bo avtor ob priliki seznanil s podobno analizo brodskih
gravitacijskih področij tudi za današnje stanje, ki je spričo spremenjene
prometne funkcije Broda (zgraditve proge Šainac-Sarajevo) ter zaradi splošnih
družbenih in gospodarskih sprememb nedvomno precej drugačno. Obdelal
bo nedvomno tudi druga geografska poglavja o Brodu, zlasti njegov teritorialni razvoj in njegovo zunanjo strukturo, s čimer bo Brod eno redkih naših
mest, ki bo geografsko izčrpno obdelano.
Svetozar Uešič
J. Roglić, Unsko-koranska zaravan i Plitvička jezera. Geomorfološka promatranja. Geografski glasnik, Zagreb, XIII, 1951, str. 49—68.
S pričujočo študijo, ki ji je predmet pokrajinsko tako značilni, kar po
šolsko uravnjeni ravnik, ki sega od zgornje Korane in Plješivice čez Bihaško
kotlino daleč na severovzhod ob Uni, nadaljuje Roglić svoja plodovita. samostojnih pogledov polna proučevanja geomorfologije dinarskega krasa, ki jih
je bil pričel že s svojimi predvojnimi razpravami o zahodnobosamskih kraških
poljih. Razprava ima mnogo več kakor lokalen pomen, s a j poskuša najti nova
tolmačenja za nastanek »zaravni« na krasu sploh. O tem splošnem genetskem
problemu je zato Roglič referiral tudi na lanskem mednarodnem geografskem
kongresu v Washingtons
Roglič zavrača Cvijičevo tolmačenje, po katerem je unsko-koranski
ravnik abrazijski učinek terciarnega jezera, ki je obstajalo v Bihaški kotlini
in odložilo tamošnje terciarne plasti. Kakor že svoj čas na primeru bosanskih
polj, je Roglič tudi tu z uspehom dokazal, da je kotlina mlajša od jezerskih
plasti, da so le-te svoj čas segale daleč čez n j e n okvir ter bile dislocirane in
erodirane, zaradi česar ne more biti govora o tem, da bi se mogel jezerski
relief ohraniti do danes. Toda Roglić zavrača tudi možnost, da bi ravnik
nastal po fluvialni bočni eroziji in denudaciji. Zdi se mu neverjetno, da bi
mogla bočna erozija razmeroma majhnih rek ustvariti v trdih apnencih tako
široke uravnave, tem manj. ker se ravnik ne nadaljuje in širi enostavno ob
rekah navzdol, temveč se v to smer oži, cepi in izgublja, vrh tega pa je najnižji ravno pod najvišjim gorskim robom, pod Plješivico. Roglič postavlja
novo, čisto drugačno tolmačenje. Po njem je bihaške jezerske sklade (ki so
staropliocenski in ne oligomiocenski, kot je mislil Katzer) mladopliocenska
tektonika dvignila visoko, n e k a j više nad apniško okolico. S tega višjega sveta
so se pričele vode odtekati proti nižjemu apniškemu predelu, k j e r so ponikale ali pa tekle čezenj v alogene reke. Svet se je nižal, vode so tekle
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vedno počasneje, posebno v mejnem pasu med nepropustnimi plastmi in
apnencem, k j e r so nastajale glavne aluvialne ravnice. Te ravnice so se širile
na škodo apnenca po koroziji, ki so jo pospeševali močni biotitski procesi kot
posledica toplega in semiaridnega podnebja v mladem pliocenu. Tako se je
v območje apnenca vedno bolj širil ravnik, ki je prvotno imel podobo 1110krotne ravnice. Roglić torej pripisuje odločilen pomen kraškim korozijskim
procesom, na katere sta že svojčas po pravici opozorila Terzaghy in Kayser.
Rogličeva korozijska hipoteza vzbuja veliko zanimanje. K temeljitemu
razmišljanju sili tudi poznavalca slovenskega krasa, k j e r smo doslej z uspehom ugotavljali precej jasne sledove nekdanje fluvialne erozije. Marsikje
je hipoteza kar prikupna in bi človeku kar olajšala nova tolmačenja nekaterih značilnih pokrajinskih potez, na primer k j e r še danes — po analogiji
z Rogličevim tolmačenjem za Bihaško kotlino — tekô vode z višjega nepropustnega (flišnega) sveta na nižje kraško obrobje in k j e r ima to obrobje
izrazit značaj ravnika. Pomislimo samo na sosedstvo Brkinov in uravnjenega
dna Herpeljsko-podgrajskega podolja z aluvialnimi ravnicami ob ponikvah
brkinskih potokov, na sosedstvo flišnih hribov pri Stjaku in sosednjega,
n e k a j nižjega Krasa, na sosedstvo flišne vzpetine z Bujami in nižjega apniškega ravnika proti Umagu.
Toda kakor vsaka vabljiva nova hipoteza, nas sili tudi ta k previdnosti.
Že sama Rogličeva dokumentacija pušča odprtih še mnogo vprašanj in vzbuja
nemalo pomislekov. Ali je res v tem. da so bile bihaške jezerske plasti dvignjene nad višino današnjega apniškega roba, že dokaz, da so tvorile že
spočetka, v takratnem reliefu, relativne vzpetine in sprožile ves opisani korozijski proces? Kje je rečeno, da so bile nove aluvialne ravnice zares vedno
na meji med apnencem in nepropustnimi plastmi? Če dvomimo v možnost,
da bi bila bočna erozija v stanju, da izoblikuje tako široke ravnice (čeprav
vidimo, da ustvarja pred našimi očmi široke ravnine), ali ni mogoče prav
toliko razlogov za dvome, da bi jih bil ustvarjal silno počasni denudacijskokorozijski proces, kakor ga opisuje Roglič? Ali res dejstvo, da se ravnik
ne širi vedno bolj ob reki navzdol, izključuje fluvialno razlago? K a j pa
potem današnja bočna erozija in tvorba teras v bolj ali m a n j zaprtih kotlinah? Ali res ravnik ni razčlenjen, kakor se trdi na str. 58, medtem ko avtor
sam na drugih mestih navaja, kako se obod ravnika povsod, razen ob
Plješivici, zajeda v obliki zatokov med izrastke višjega sveta ter te zatoke
celo razlaga, čeprav drugače, z intenzivnejšo korozijo. Zakaj pripisovati zniževanju ravnika proti robu pod Plješivico tak pomen in ga smatrati za
odločilen dokaz, če pozneje slišimo, da je bil ravnik po tektonskih silah marsikje dvignjen in izvit? Zakaj so končno morale vode z nepropustnega sveta
teči »koncentrično« proti apniškemu ravniku (str. 61)? Ali so nadalje zares tekle
samo z nepropustnega sveta? Današnji Una in Korana ne pritečeta z njega!
Ali je končno res, da se vse dinarske kraške »zaravni« n a h a j a j o ob meji med
apnencem in neprodirnim svetom? Zdi se mi, da jih imamo precej tudi sredi
čisto apniškega sveta in to v nizkih legah. N a j spomnim samo na ravnik ob
Mrežnici pa na uravnjene površine Bele krajine, ki je v ostalem močno sorodna unsko-koranskemu ravniku in postavlja podobne probleme.
Vse te pomisleke omenjam samo zato, da pokažem, kako važna splošna
problematika se odpira z Roglićevo hipotezo. Naravnost izziva nas k nadaljnjemu geomorfološkemu proučevanju našega krasa in je že s te strani zelo
plodovita.
Zelo pozitiven je tudi drugi del Rogličeve študije, k j e r gre za Plitvička
jezera. Roglič popravlja tudi tu z uspehom dosedanja naziranja. Ugotavlja,
da so Plitvička jezera s svojimi lehnjakovnimi pregrajami postglacialne in ne
pleistocenske starosti, kot je mislil Gavazzi, da so torej zelo mlada in se
tudi danes hitro spreminjajo, s tem da se ob toku navzdol pomika stalni
proces zasipavanja gornjih jezer in erozije, odnosno uničenja pregraj. Zato
se zgornji del Zgornjih jezer pred našimi očmi krči, v kanjonu Spodnjih
jezer pa tvorba p r e g r a j in jezerskih kotlin potuje navzdol.
Svetozar Ilešič
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J. Poljak, Je li krška uvala prijelazan oblik izmedju ponikve i krškog
polja? Geografski Glasnik, Godina 1951, b r o j 13. Zagreb 1952. Strani 25—43.
S prilogo 8 fotografij.
V mišljenju, da jugoslovanski geografi premalo pišejo o krasu, to je o
panogi, k j e r bi lahko največ prispevali k razvoju svetovne geografije, vzamemo v roke z zanimanjem vsako razpravo iz kraške morfologije. Gornja
razprava pa je zanimiva še po tem. ker jo je napisal geolog — in za kras je
znano, da so na njem površinske oblike močno navezane na tektonske razmere.
Iz razprave izvemo več kot nam obeta sam naslov. Govora ni samo o
uvalah, marveč tudi o vrtačah in kraških poljih ter o kraški hidrografiji.
Teren, ki ga zajema razprava, je hrvaški in zapadnobosanski kras. Videti pa
je, da gre avtorju m a n j za prikaz posameznih kraških oblik s tega predela
kot pa za kritiko t. im. erozijske teorije o nastanku uval in kraških polj. Če
j e najti v razpravi obilo polemike s Cvijičevimi naziranji, to ni naključje.
Na prvih straneh najdemo bežen pregled hrvatskih in zahodnobosanskih
uval, ki jih avtor premotriva predvsem s stališča, ali kažejo sledove nastanka
iz vrtač, kakor je mislil Cvijič. Avtor je prišel do zaključka, da n e k a j uval
res kaže tak razvoj. Imenuje jih »ponikavske uvale«. Toda te so redke. Večina
kaže navezanost na tektonske razpoke. Da bi razčistil vprašanje, v koliko
kažejo navezanost na slojne razpoke (kot je trdil Cvijič), je opisal lego uval
v Gorskem Kotaru, na Veliki Kapeli, Plješevici in Dinari. Povsod je v podolžni osi zaslediti tektonske linije, ki so v večini primerov iste kot potek
slojev. K j e r pa se te smeri križajo, ostajajo uvale še n a p r e j navezane na
tektonsko smer. Še celo vrtače kažejo razporejenost ob tektonskih (in ne
slojnih) linijah, kar kaže po Poljakovem mnenju primer v južnem delu Velebita, kjer so nastale na brezslojnih spodnjekrednih brečah — v dinarski smeri.
Avtor se tudi ne strinja s Cvijičevim mnenjem, da imajo pri podzemeljskih vodnih pretokih največjo besedo slojne razpoke. Terenska opažanja
so mu dala prepričanje, da so za ta pretok slojne razpoke manjše važnosti
kot se misli. Odločilne so tektonske razpoke.
Po Poljakovem mnenju tektonika uval ni le predisponirala, marveč jih
je tudi dejansko ustvarila z razlomljenjem kraških planot in premikanjem ob
podolžnih in prečnih prelomnicah. Dokaz za to mu je dejstvo, da se geološka
svojstva na dnu polj u j e m a j o s svojstvi obrobnih planot.
S tektonsko razlago razvoja uval je med vrtačami in uvalami ter le-temi
in erozijskimi kraškimi polji prekinjena tista razvojna zveza, ki jo je
domneval Cvijič. Da bi avtor dokazal nevzdržnost Cvijičevih postavk, dokazuje, da je dosedanje razlikovanje pojma uvala od pojma polje netočno.
Polje se ne loči od uvale samo po ravnem dnu, ker obstoje tudi uvale, ki
imajo ravno dno, in polja, ki ga nimajo. Pri mnogih primerih so že ugotovili,
da je ravno dno. le navidezno, plod mladega nanosa; pod njim se skriva
neravna kraška osnova z vrtačami in sledovi podzemeljske korozije. To je
avtorju razumljivo, k a j t i tako slabe pretočne vode niti niso bile sposobne
izravnati polja, kot to trdi Cvijič. Če bi bilo polje delo erozije, potem bi
moral biti n e k j e material, ki so ga potoki odnesli pri poglabljanju. Nadaljnji
dokaz proti erozijski teoriji so po avtorjevem mnenju humi, ki ne kažejo
nikjer erozijskih sledov. Po vsem gornjem ostane torej za razlago le ena
možnost — tektonika. O tektoniki živo govore še današnje hidrografske razmere, ki so ozko navezane na tektonske linije, tako po smereh kot po
oblikah pretočnih rovov. Ob nastanku uval in polja so tektonski premiki
p r e j š n j e podzemeljske pretoke prekinili in narasla voda je preplavila novonastalo dno polja. Ponovna prestavitev pretokov pod površje se je vršila
počasi. Posledice tega procesa se kažejo še v današnjih poplavah polj. V nasprotju s teorijo, po kateri n a j bi polje erodirali skoncetrirani nadzemeljski
vodni pretoki, postavlja avtor mišljenje: »Razvoj hidrografije kraških polj
Hrvatske in zahodne Bosne, a verjetno tudi ostalih kraških polj, se je začel
šele s postankom kraškega polja kot posebne morfološke oblike.« (str. 38)
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Nadaljnji dokaz o tektonskem postanku polj vidi avtor v tem, da so robovi
večine kraških polj premočrtni (»kakor da so z nožem odrezani«, str. 39).
Če bi polje izdelala erozija, bi se morali njeni sledovi ohraniti na robovih, na
dnu polja pa bi morali biti odkriti starejši sloji kot na obrobju. Takih primerov po avtorjevem mnenju ni. Polje t o r e j ni nastalo erozijsko, s stapl j a n j e m kraških uval, kot meni Cvijić. Obratno, nastanek polj je razrušil
uvale na področju novonastalega polja (primer je Kupreško polje).
• V nadaljnjem se avtor ustavi pri tem, kako hipotetične so dosedanje navedbe o vodnih zvezah na obravnavanih poljih in kako številni so primeri,
ko gre pretok pod površjem polja. Netočnost dosedanjih navedb ovržejo tu
in tam opažanja temperatur, rib i. dr. v domnevno zvezanih vodotokih. V mišljenju, da so podzemne pretoke omogočile tektonske razpoke, avtor odklanja
i »Grundwasser« i »Karstwasser«. Proti prvi navaja primer Primišljanske
Mrežnice. N e k a j metrov od njenega toka je vrelo, ki je 1,6 m višje od normalne višine potočne vode.
Preden bi ocenili vrednost Poljakovih rezultatov, bi ponovili njegovo
mišljenje, zapisano na strani 37: »Ker so geološke strukturne lastnosti pri
kraških poljih različne, ne smemo na temelju geoloških lastnosti enega polja
sklepati, da je postanek vseh kraških polj isti.« To mišljenje ni v skladu s
celotno razpravo, ki ima tendenco, da bi podala občeveljavno shemo o razvoju
uval in polj. Ta namen izdaja že sam naslov in pa metoda, po kateri služijo
obravnavane oblike le za idejne trditve. Videti je, da so rezultati plod
dolgotrajnega terenskega opažanja, toda na žalost v razpravi podrobnih
analiz ni. Zato smo upravičeni, da pristavimo n e k a j opomb, ki se nam vsil j u j e j o , ko skušamo aplicirati gornje rezultate na slovenska kraška polja in
«vale.
Kdor pozna slovenski nadzemeljski kraški in morda še n e k a j podzemeljskega sveta, bo našel v razpravi obilo takega, kar velja tudi za naš kras.
T udi pri nas je opaziti navezanost kraških pojavov na tektoniko in vtis je,
da smo to navezanost doslej nekoliko zanemarjali. Vendar v celem le ni
mogoče soglašati z avtorjem. Na naših poljih erozijski sledovi niso neznana
stvar (na primer v osamelcih Cerkniškega ali Radenskega polja, bodisi v terasah ali pa po istih višinah). V Logaškem polju je n a j t i višino, v kateri je
dno više ležečega polja, v pobočnih terasah niže v podolju nekdanje pliocenske Ljubljanice. Če so pri nas kot na Hrvatskem ali zahodni Bosni geološke razmere dna polja iste kot pa pri višjem obrobju, to še ni direktni
dokaz, da bi polje ali uvala nastala z grezanjem. Enako je z neravno zakraselo živoskalno osnovo dna polja. Pričakovati je, da je zapadlo zakrasevanju takrat, ko je prenehala nadzemeljska bočna erozija in ko so se vodni
tokovi prestavili pod površje. Soglašati je z Poljakovo trditvijo, da si z
današnjimi erozijskimi in hidrografskimi razmerami ne moremo raztolmačiti
nastanka uval in polj. Toda treba je upoštevati, da take klimatske in erozijske ter korozijske razmere vladajo šele nedolgo dobo v k v a r t a r j u in da
sežejo pričetki uval in polj verjetno še dalje v preteklost, ko je bila klima
povsem drugačna. Avtor na dveh mestih (str. 36 in 39) trdi, da so kraška
polja »nastala v začetku diluvija, a nekatera tudi kasneje«, vendar za to ne
navaja nikakih dokazov in se ne sklicuje na nobene vire. Za naša polja v
porečju Ljubljnice prevladuje mnenje, da so nastala, ko je zakrasela pliocenska Ljubljanica. Na to kažejo tudi nove proučitve (glej Srečko Brodar,
Prispevek k stratigrafiji kraških jam Pivške kotline. Geografski Vestnik,
L j u b l j a n a 1952). Če so mladi nanosi iz pleistocena ali celo aluvija, to še ni
dokaz, da so tako mlade tudi kotanje same. Kot kaže, je erozijo in korozijo
zamenjala akumulacija šele v glacialnih dobah, ko so se zaradi prevelikega
krušenja skale zatrpali vodni pretoki. V pliocenu moramo računati tudi z
živahnejšo korozijo, ki je ne gre zanemariti tudi danes. 1
1
V Angliji so izračunali,.da odnesejo podzemeljske vode z ene kvadratne milje kraškega površja letno 140 ton raztopljenega materiala (S. W.
Wooldridge-R. S. Morgan, The Physical Basis of Geography. London 1948,
str. 279).
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Če so vrtače res navezane na tektonske (ne sloine) razpoke in če j e
večino uval in vsa kraška polja tektonika ne le predisponirala. marveč direktno ustvarila z grezanjem, potem bi bilo treba n a j p r e j dokazati večjo
obilico tektonskih linij in živahnejšo tektonsko razpokanost kot pa jo poznamo danes. Premalo je nadalje govoriti o eni ali dveh tektonskih prelomnicah na robovih polj, marveč je treba dokazati n a j m a n j tri, če ne štiri.
Celotni vtis razprave, ki izzveni v dokazovanje pomembnosti tektonike
na račun erozije in denudacije, je hotel avtor v zadnjem odstavku sam
omiliti, ko je zapisal: »tako je tektonika tisti činitelj, ki usmerja tako delo
erozije in denudacije kakor tudi delo in cirkulacijo nadzemeljskih in podzemeljskih voda v krasu. Iz združenega dela vseh teh činiteljev na predelu,
zgrajenem iz apnenčasto-dolomitnih slojev, rezultirajo razne morfološke
oblike nadzemlja in podzemlja, ki sestavljajo pojav krasa.«
S tem mišljenjem (ki se ne sklada z jedrom razprave) se mora strinjati
tudi opazovalec slovenskih kraških oblik, posebno, če ve, da gredo vsi zgoraj
označeni procesi roko v roki, da usmerja tektonika linearno in ta bočno
erozijo in denudacijo, skratka, da se ti procesi dopolnjujejo in ne izključujejo. K j e pa je v današnjih oblikah v prevladi ta in k j e oni proces, to pa
lahko pokažejo le podrobne analize.
T
0
^
Ivan Gams
Ant. Lazit', Režim Drine. Posebna izdanja Srpskog Geografskog društva,
sveska 30. Beograd 1952. 78 strani.
Svojim dosedanjim študijam o rečnih režimih je zdaj Lazič dodal še
študijo o Drini, ki ni največja samo po obsegu, temveč tudi najtemeljitejša
po poglobljenosti analize. Vrh tega je Drina reka, ki je po zapletenosti svojega
režima med najzanimivejšimi v Jugoslaviji, s a j prihaja z visokih dinarskih
gora v ravnino, iz gorskega področja z mediteranskimi vplivi vedno bolj v
področja z zmernokontinentalnim podnebjem. Zato se n j e n režim giblje v
okviru meje med nivo-pluvialnim in pluvio-nivalnim tako v prostornem smislu
ob toku navzdol, kakor tudi v časovnem smislu, v okviru spremenljivosti od
leta do leta. Študij Drininega režima je še tem poučnejši, ker njeno gorsko
ovirje sega zelo na široko, ne samo s Pivo in Taro, ki veljata kot izvornici
»rine, temveč tudi z Limom, ki je hidrografsko n a j m a n j tako važen sestavni
člen Drine, kakor sta Piva in Tara, saj d a j e Drini kar 37 % njene vode pri
Višegradu, sam režim Drine pa je pri Višegradu v marsičem celo bolj odvisen
od režima Lima kakor od režima glavne reke nad sotočjem. Še posebno
izčrpna in zanimiva je Lazičeva analiza rednih in izrednih pomladanskih
visokih voda, ki niso samo gorskega nivalnega, temveč tudi pluvialnega
izvora, pri čemer se deleža obeh faktorjev, s tem pa tudi čas nastopa
povprečnega pomladanskega viška, zelo spreminjata od leta do leta.
K temeljiti Lazičevi študiji bi imel samo nekaj manjših, nebistvenih
pripomb. Ni dovolj premišljena trditev na str. 12, da ima priroda zemljišča
vpliv na količino pretočne vode samo v toku Drine po ravnini. K a j pa razlika
med propustnimi in nepropustnimi kameninami v gorah? Zelo problematična
so sklepanja na režim Drine v glacialni dobi in v interglacialnih presledkih
(str.43). Metodično je nujno, da bi avtor pri karakterizaciji pluviometričnega
režima (str. 20) navedel razdobje, za katerega veljajo podatki in postopek, po
katerem je prišel do pluviometričnih procentov za posamezne letne čase in
posamezne dele porečja. Pri prvi navedbi 15-letne dobe hidrometričnih merj e n j prav tako manjka navedba, za katero razdobje gre (str. 24). Vtihotapilo
se je po pomoti tudi n e k a j terminoloških napak, ki pa jih je na osnovi samega
j-misla lahko popraviti: koeficient »proticaja« na strani 26 je pač »koeficijent
oticaja«, prav tako je »indeks proticaja« na str. 19 v stvari »indeks oticaja«.
Prav tako ni na mestu izraz »kriva proticaja« na str. 55/56. s a j se ta izraz
navadno uporablja za komsumpcijsko krivuljo, tu pa gre dejansko za krivuljo samega kolebanja, samega režima. Končno bi rad ponovno podčrtal, da
uporaba izraza »retenzija« za angleško in francosko »retention« etimološko
nikakor ni pravilna, pa n a j se uporablja še tako pogosto. Po pomenu j e
edino pravilna oblika v naših jezikih »retinenca«.
Svetozar Ilešič

E
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Milenko Filipović, Cincari u Bosni (£bornik radova Etnografskog instituta
SAN, knj.2, str. 55—108, Beograd 1951).
U svojoj veoma dobroj i zanimljivoj studiji za geografiju su zanimljiva
naročito četiri poglavja. U tim poglavljima govori se o romanskim elementima
u Bosni kroz vekove, o vremenu doseljavanja Cincara u Bosnu, o negdašnjim
cincarskim naseobinama i rodovima po Bosni, i o ulozi i značaju Cincara u
kulturnom i političkom životu bosanskih Srba.
Najezdom Slovena balkanski Romani su se i sklanjali u utvrdjene primorske gradove i u visoke planinske oblasti. Ali iz Bosne, kako postiće pisac,
tada se nisu povukli svi Romani već je nešto od toga stanovništva ostalo i ono
se postepeno saživelo i pretopilo u slovenske doseljenike.
Cincari, koji se javljaju u Bosni sredinom 18 veka, uglavnom su se doselili
oko 1770 godine. Tada su se naselile nekolike cincarske grupe u raznim bosanskim mestima. Pojedinačnih doseljavanja, osobito u veće varoši, bilo je i
pre i posle toga vremena. Pisac ubedljivo zaključuje da pomenuti noviji Cincari
ne mogu se smatrati kao neposrednim potomcima Vlaha koji su živeli u Bosni
u srednjem veku.
Kolonije doseljenih Cincara u Bosni delile su se u četiri grupe: jednu
grupu činile su izolovane cincarske naseobine po bosanskim gradovima; drugu
grupu činila su cincarska naselja u podgorini Majevice i Trebave; treću cincarsku naseobinu činili su Cipuljići; četvrta cincarska grupa bila je tešanjska.
U poslednjem poglavlju avtor zaključuje da ne postoji način kako bi se
utvrdilo koliko je Cincara došlo u Bosnu. Njihovo dolaženje preko Makedonije
trajalo je oko dve stotine godina a kako je koji pojedinac, porodica ili grupa
došla, tako je odmah počinjalo i njihovo posrbljavanje. Danas se u Bosni ne
mogu više izdvojiti cincarski potomci od ostalih bosanskih Srba.
M. Filipović. pisac i drugih manjih radova o Cincarima u našoj zemlji,
raznovrsnim podacima i njihovom savesnom obradom sada je dao kapitalnu
studiju o tom pitanju. U svakom poglavlju izlagane su činjenice i na osnovi
njih izvodjeni su zaključci. Kao što je na ovaj način obradjen problem Cincara trebalo bi prikupljati materijal o Cincarima u drugim našim oblastima
jer se oni u novije doba svuda i brzo gube.
j p
Andre Jutronić, Bosansko-hercegovačko poreklo nekih Bračana (Zbornik
radova Etnografskog instituta SAN, knj. 2, str. 37—51, Beograd 1951).
Prilikom izučavanja naselja i porekla stanovništva na Braču, profesor
A. Jutronić je kod mnogih bračkih rodova nalazio na tradiciju »o njihovom
starom poreklu iz Bosne i Hercegovine«. Ovu tradiciju pisac je pažljivo ргоveravao proučavanjem župskih i drugih crkvenih knjiga, zatim je pregledao
knjige bratovština, porodične isprave i druga dokumenta. Iz dobijenih podataka pisac je pouzdano dokazao direktno bosansko-hercegovačko poreklo
nekih bračkih rodova. Ti rodovi doseljavali su se postepeno i to od 17 veka do
novijeg doba. Ali svi bosansko-hercegovački doseljenici sada na Braču niso
očuvani: neki su se sa Brača odselili u vanevropske zemlje, a neki so izumrli
na Braču.
Studija A. Jutronića odlikuje se podacima koji su dobro provereni i stoga
ona pretstaivlja dobar prilog pitanju proučavanja migracija u našoj zemlji.
Veliki broj detalja daje pomenutoj studiji naročitu vrednost i oni održavaju
budno interesovanje čitalaca do kraja.
j p Trifunoski
Zbornik Matice srpske, serija prirodnih nauka, sveska 5, str. 1—180, Novi
Sad 1952.
Pod uredništvom dr. Branislava Bukurova 1952 godine izašla je iz štampe
treća knjiga Zbornika Matice srpske, serija prirodnih nauka. Od 11 članaka
i priloga 5 se odnose na probleme i pojave iz geografije.
B. 2. M i l o j e v i ć u članku »Geografske oblasti FNR Jugoslavije« (str. 5
do 10) najpre govori o tipovima i rasprostranjenju geografskih oblasti u našoj
državi, a zatim iznosi analizu veza izmed ju tih oblasti. Izlaganja B. Z. Milojevića
su sažeta, jasna in ubedljiva.
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Drugi je rad B. B u k u r o v a objavljen pod naslovom »Geografski položaj
bačkih naselja« (str. li—63). Ova opsežna studija odlikuje se znatnom naučnom
vrednošću. Pisac najpre promatra postanak i razvitak naselja, zatim govori o
položaju naselja u aluvijalnoj ravni, o naseljima na lesnoj terasi, o naseljima
na lesnoj zaravni, a na kraju je reč o naseljima na Subotičkoj peščari. Osim
promatranja o opštem položaju naselja, u radu se iznosi i položaj svakog
naselja posebno. Izlaganja B. Bukurova dopunjena su vrlo uspelim ilustracijama.
Treći je rad M. C e š l j a r a sa naslovom »Ribolov na Jegričkoj Bari«
(str. 136—137). Prilog je kratak ali zanimljiv. Ranije ribolov na Jegričkoj Bari
imao je veći privredni značaj nego danas. Sada se ribolovom bave samo pojedinci i to koa uzgrednim zanimanjem.
R. N i k o l i ć objavio je rad »Prilog terminologiji lesa« (str. 137—141).
U njemu so izneti nazivi koje upotrebljava narod u okolini Titelskog brega
i koji se odnose za pojedine morfološke oblike. Uz svaki narodni naziv izradjen
je jasan opis, a uz neke su priložene i pažljivo nacrtane skice.
Na kraju prof. B. Z. M i l o j e v i ć objavio je informativni članak pod naslovom »O jugoslovenskoj geografiji« (str. 141—144). Ovaj članak 1952 godine
objavljen je i na francuskom jeziku u Svajcarskoj.
Matica srpska ovim zbornikom jasno je pokazala da se i kod nas, bez obzira
na teškoće ratne i poratne, može da radi i napreduje. Zbornik u celini je vrlo
koristan doprinos za našu nauku i kulturu.
j p Trifunoski
Še nekatera pomembnejša dela srbskih, hrvatskih in makedonskih geografov.
Poleg razprav srbskih, hrvatskih in makedonskih geografov, objavljenih
v strokovnih revijah in periodičnih publikacijah, ki jih navajamo v »Pregledu
revij«, ter poleg del. o katerih poročamo posebej, je zadnji čas izšlo na
našem jugu še n e k a j obsežnejših del. Yse to so regionalne in sicer pretežno
antropogeografske monografije, ki nam dokazujejo, da smo na najboljši poti,
da se s pomočjo solidnih regionalnogeografskih proučevanj dokopljemo do
temeljite antropogeografske slike naše zemlje, s tem pa tudi do tehtnejših
pojmov o nalogah in načelih antropogeografije ter še posebej ekonomske
geografije.
V »Posebnih izdanjih« Srpske Akademije Nauka, odnosno njenega Geografskega instituta, je leta 1951 kot njihova 2. knjiga izšla študija Branislava
B u k u r o v a »Privredno-geografske prilike i saobraćajne veze Fruškogorske
oblasti« (129 strani, 18 risb v besedilu). Y n j e j nam marljivi novosadski
geograf, znan že doslej po svojih podrobnih študijah iz geografije Vojvodine,
temeljito riše gospodarslkogeografske razmere Fruškogorske pokrajine, ki jo
pregledno razčlenja na gospodarske pasove, vezane na drobne morfološke
pregibe dolin, teras in puhličnih planot. Podobnega značaja je študija Milisava L u t o v c a »Privredno-geografska karakteristika sliva Jasenice«, ki je
izšla kot 3. knjiga istih Posebnih izdan j (70 strani, 6 slik in karta v prilogi).
Tudi Lutovac nam je že davno znan po svojih skrbnih proučevanjih in
vzamemo zato to izčrpno gospodarskogeografsko analizo porečja Jasenice,
pritoka Morave, z velikim zanimanjem v roke. Obe študiji sta med prvimi
rezultati sistematsko zasnovanega dela gospodarskogeografskega oddelka pri
Geografskem institutu SAN ter sta odličen vzgled za podobne študije v bodočnosti.
Pri Srpski Akademiji Nauka je izšla tudi doktorska disertacija makedonskega geografa Jovana F. T r i f u n o s k e g a
»Kumanovsko-Preševska
Crna Gora« (Beograd 1951, strani 237, 4 strani slik in 1 karta v prilogi). V n j e j
j e avtor, ki se je v svojih dosedanjih študijah omejeval največ na proučevanje porekla prebivalstva, zajel antropogeografske podobo KumanovskoPreševske Crne Gore bolj na široko ter je posrečeno očrtal vse njene tako
značilne, po svoje dinamične antropogeografske pojave. Podobna monografija
istega avtorja je izšla kot tretja knjiga posebnih izdanj zgodovinsko-filološkega oddelka skopske filozofske fakultete. V n j e j obravnava avtor porečje
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Kadine Reke, gorskega predela ob levem pritoku Vardarja pod Skopjem
(J. F. T r i f u n o s k i , Porečieto na Kadina Reka, antropogeografska ispituvanja, Skopje 1952, 112 strani, 4 strani slik in 1 karta v prilogi).
Iz bosenskega področja smo dobili monografijo o Rami, doslej zaostalem
poljedelsko-pastirskem področju, ki pa jo z d a j zajema živahen val gospodarske aktivnosti nove Jugoslavije (M. S. F i l i p o v i č , Rama. Promatranja
o privredi, saobraćaju i naseljima. Posebna izdanja Srpskog Geografskog
Društva, sv. 29, Beograd 1951, strani 82). Študija obravnava predvsem dosed a n j e primitivne načine tamošnjega življenja in gospodarjenja, ker j e avtor
svoje gradivo zbral že v letih 1931—1935 in ker je njegov interes bolj na
etnografski strani. Kljub temu bo — kakor pravi avtor v predgovoru —
študija lahko služila kot osnova za primerjavo dosedanjega stanja z novim.
Med krajšimi razpravami v geografskih periodičnih publikacijah se je
treba malo več ustaviti še ob nekaterih. Tako vzbuja pozornost študija P. S.
J o v a n o v i ć a »Epigenetske osobine sliva i doline Topčiderske Reke« (Glas
Srpske Akademije Nauka CCVIII, odelenje prirodno-matematičkih nauka 6,
Beograd 1953), podroben prispevek k novemu genetskemu tolmačenju reliefa
severne Srbije in k uspešni kritiki Cvijičeve sheme »jezerske plastike« za
to področje.
Y zagrebškem »Geografskem Glasniku« za leto 1951 je ne samo geografsko zanimiv, temveč tudi praktično aktualen članek I. R u b i ć a »Suša
na našem Primorju«, v katerem vzame avtor po de Martonnovem vzoru za
osnovo t. im. indeks aridnosti, sloneč na kombinaciji padavinskih in temperaturnih podatkov, analizira na ta način suše na našem primorju v daljši
dobi opazovanj ter se dotakne tudi njihovih kulturnogeografskih posledic.
Y isti reviji pomeni študija I. C r k v e n č i č a »O agrarnoj strukturi
gornjeg porječja Bednje« poleg A. Blanc-ovih prvi poskus na Hrvatskem, da
se prouči razvoj agrarne strukture in agrarne pokrajine od 15. stoletja dalje,
še posebej pa v toku 19. toletja. Študija, ki ji bodo, kakor upamo, sledile
še druge podobne, bo posebno zanimiva v primerjavi z rezultati A. Bianca
za zahodno Hrvatsko in s študijem podobnih problemov v Sloveniji.
Nekaj zanimivih, čisto geografskih prispevkov izpod peresa prof. Vojislava
S. R a d o v a n o v i č a prinaša »Glasnik Etnografskog instituta Srpske Akademije Nauka«, I, 1—2, Beograd 1952. Predvsem je treba omeniti članek z
naslovom »Povodom jednog novog priloga pitanju o promenama i razvitku
geografske sredine«, v katerem avtor ob priliki razprave sovjetskega geografa
V. L. Kotel'nikova »Ob izmenenii geografi češko j sredi selsko-hozjajstvenoj delatel'nostju čeloveka (Na primere jugo-vostočnoj časti Srednje-Ruskoj vozvyšennosti)«, ki je izšla v »Izvestjih Vsesojuznogo Geografičeskogo Obščestva, tom 82,
vyp. 2 (Leningrad 1950), kritično pretresa simplificirana naziranja o odnošajii
med geografskim okoljem in človekom, ki so se s sovjetskih tal skušala presaditi
tudi k nam in proglasiti kot edino marksistična. Ta naziranja so po avtorjevem mnenju v nasprotju z Engelsovo »Dialektiko prirode«, predvsem pa z
ugotovitvami znanosti, ki so pokazale, da geografsko okolje vendar ni tako
»relativno nespremenljivo«, kakor se zatrjuje v Stalinovem »Dialektičnem in
historičnem materializmu«, temveč da se je od pleistocene dalje že ob prisotnosti
človeka zaradi sprememb v klimi bistveno spreminjalo in to včasih celo močneje
kakor družba, ki je ostala v vsem tem predzgodovinskem času v stadiju t. im
»prvotne družbene ureditve«. Radovanovičev poskus takšnega gledanja na razvoj odnošajev med okoljem in človekom je vsekakor zanimiv, čeprav ne bo
prepričal vsakogar. V zvezi s t e l u s e avtor dotakne tudi celotne problematike
geografije in njene cepitve na fizično in ekonomsko, ki je izzvala tako živahno
diskusijo po Vasjutinovi kritiki v Sovjetski zvezi, pri nas pa po članku
M. Hubenija v beograjskem »Univerzitetskem vestniku«. Prav s te strani pomeni Radovanovičev članek nov dragocen prispevek k znanstvenemu razčiščevanju načelnih pojmov v naši geografiji.
Y članku »Pitanja gornje granice stalnih naselja, nekoliko primera iz naše
zemlje«, objavlja Radovanović v isti publikaciji nekaj rezultatov študija povprečne zgornje meje stalnih naselij, ki jih je na osnovi kart izvršil Etnografski
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institut SAN. Objavljeni so primeri s Črne prsti, Kamniških Alp, Triglava,
Durmitora, Suve Planine, Sar Planine in planine Lubušnje v Črni gori. Kakor
je te vrste kabinetno delo sicer koristno, pa se pri njem brez povezave z delom
na terenu le prerade pokažejo usodne slabe strani. Tako n. pr. šteje Radovanović
Kriško kočo pod Krvavcem, Staro Povšno nad Kokro, pa celo planini Krštenico
in Klek pod Triglavom med stalna naselja. S tem se seveda prestavi srednja
zgornja meja stalnih naselij na južni strani Triglava celo v višino 1375 m,
čeprav vemo, da so tam najvišja stalna naselja (Gorjuše in Koprivnik) komaj
nekaj čez 1000 m visoko! Takšno napako je težko razumeti tem bolj, ker v
večini navedenih primerov že karta pokaže, da gre za začasna planinska
naselja, za Julijske Alpe pa je bila celo že na razpolago podrobna Melikova
študija.
Tretji Radovanovičev prispevek v »Glasniku Etnografskega inštituta« je
bibliografija antropogeografskih del v geografskih časopisih in ostalih izdanjih
geografskih društev FLRJ v letih 1945—1950. Škoda, da ta tako koristna in
izčrpna bibliografija ne vsebuje tudi publikacij izven društvenega okvira (zlasti
publikacij akademij).
c T] . . .

Iz inozemske geografske književnosti
A. E. Moodie in Bruno Nice o Gorici in Brdih. »Rivista Geografica Italiana« je v svojem III. (septembrskem) zvezku za leto 1952 prinesla pod naslovom »I problemi derivati dalla spartizione della Venezia Giulia« kratke
pripombe znanega nam Bruna N i c e j a k novemu članku A. M o o d i e j a
»Some New Boundary Problems in the Julian March«, ki je izšel v Transactions
and Papers 1950, Pubi. n. 16 of the Institut of British Geographers v Londonu
1952 na str. 83—93.
Še preden smo v Ljubljani spoznali Moodiejev članek, smo že iz Nicejevih pripomb razbrali, da v njem avtor znova opozarja na gospodarske
težave, ki jih je in bo Trstu povzročala njegova odrezanost od zaledja, še
posebej pa na gospodarsko nesmiselnost nove meje pri Gorici in v Brdih ter
na težavni gospodarski položaj stare Gorice spričo njene odrezanosti od Soške
in Vipavske doline, njenega prirodnega zaledja. Teh nesmiselnosti seveda tudi
Bruno Nice ne more zanikati ter pravilno podčrtava, da v primerih takšnega
neskladja med gospodarskimi in etnografskimi razmerami ne gre brez kompromisov in sodelovanja z obeh strani. Toda pri tem se ne more izogniti jadikovanju o »izgubljeni« enotnosti Julijske krajine. Kako si takšno »enotnost«
predstavlja, sicer ne pove odkrito. Njegova prava miselnost pa jasno odseva
iz tožbe, da obmejni kompromisi ne smejo zahtevati »žrtev« samo z ene strani
(t. i. italijanske) in iz trditve, da kobariški kmet bolj teži h Gorici in celo
k Trstu kakor k Ljubljani ali Zagrebu. Pri tem pač pozabi, da smo tudi na
naši strani za enotnost teh pokrajin, da pa smo tisočkrat podcrtavali, kako
ravno zato Gorica in Trst nujno spadata k svojemu prirodnemu zaledju, ki pa
je na veliko Nieejevo žalost čisto slovensko; poitalijančiti ga ni mogel ves italijanski fašizem, še manj pa sam Bruno Nice s svojimi etnografskimi tezami
o kmečki hiši v Julijski krajini. Od tod komaj prikriti žolč, ki ga Nice zliva
na Moodieja, očitajoč mu, da so vsa njegova dela o italijansko-jugoslovanskih
mejnih vprašanjih in verità poco imparzialiJn da se v njih ne obnaša kot uno
studioso obiettivo, temveč kot un uomo di farte. Mimogrede ga še zelo zaboli,
da Moodie slovenska Brda dosledno imenuje samo z njihovim slovenskim imenom. Težko se je pač sprijazniti z dejstvom, da so minili časi, ko je oddaljeni
svet poznal naše kraje samo pod tujimi, italijanskimi ali nemškimi imeni ter
jih zato tudi avtomatsko štel kar za italijanske ali nemške. Težko je nadalje
preboleti, da si resnica počasi, a sigurno utira pot v svet in da se tudi na
zahodu že pojavljajo posamezni strokovnjaki, ki objektivno rišejo razmere ob
severozahodnih mejah Jugoslavije.
S. Ilešič
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C. Rathjens jun., Der Hochkarst im System der klimatischen Morphologie.
»Erdkunde«, Bonn, Band V, Lfg. 4, 1951, str. 310—315.
V času, ko se v geomorfologiji in posebej v geomorfološkem raziskovanju
krasa iščejo nova pota, je ta kratki, a originalni prispevek nad vse zanimiv.
V njem avtor opozarja, da je treba, podobno kot v geomorfologiji na splošno,
tudi pri proučevanju krasa močno pritegniti vpoštev klimatske vplive, tako iz
sedanjosti kot iz preteklosti. Pri tem postavlja na primerih iz severnih apniških
Alp tole hipotezo za visokogorski kras: v njegovem zgornjem nadstropju, nad
gozdno mejo, nekako do višine 2100—2200 m, se kraški proces uveljavlja z žlebiči
(škrapami), spodnje, klimatsko ugodnejše nadstropje, poraslo z gozdom, pa je
domena vrtač. Prave, zaobljene vrtače nastajajo po avtorjevem mnenju sploh
lahko samo na svetu z že izdatno gozdno odejo in s precejšnjo plastjo prepereline. Kjer se žlebiči in vrtače mešajo, bi šlo za spremembe v višinskih klimatskih pasovih. Vrtače nad gozdno mejo, v nadstropju škrap, so lahko samo
preostanek preteklosti, fosilne vrtače iz dobe, ko je toplejše podnebje in z njim
vegetacija segalo više. Vsekakor so v takih primerih žlebiči mlajša oblika in
če so vrtače lahko ponekod preživele poledenitev, so žlebiči brez izjeme postglacialni. Avtor torej postavlja hipotezo, ki nas kar izziva, da jo preverimo na
naših visokogorskih kraških planotah, bodisi v Sloveniji ali dalje na jugu
(Velebit, Durmitor itd.). Če smo pri tem glede nekaterih trditev (n. pr. vezanosti
nastanka vrtač na izdatno rastlinsko odejo) že vnaprej skeptični, pa celotne
pobude vendar ne gre zavreči.
g Ilešič
Wilhelm Leitner, Die Flurformen der Steiermark. 1 : 300.000. Landeskundlicher Atlas der Steiermark. Kartographie und Druck: Freytag-Berndt und
Artaria, Wien.
Karta o oblikah poljske razdelitve na avstrijskem Štajerskem, uvrščena
med karte novega štajerskega atlasa in izdelana na podlagi Sidaritscha, Klaara
in še nekaterih drugih avtorjev, nas zanima predvsem v primerjavi z rezultati
karte za Slovenijo, objavljene v študiji podpisanega »Sistemi poljske razdelitve
na Slovenskem«. Na njej se prav lepo pokaže, kako se onstran meje iz Slovenije
in iz Koroške n a d a l j u j e j o isti tipi: več tipov celkov (»Einödflur«, »Einödstrei»fenflur«, »neuezeitliche Einödflur«), več tipov grud (»Blockflur« starejšega in
mlajšega nastanka, »blockartige Streifenflur«, ki je naša »razdelitev na grude
z delci«), »Gewannflur«, »gewannartige Streifenflur« (naši »nepravilni delci«),
»Weingartenstreifenflur« (naši »vinogradniški delci«) in »Weingartenblockflur«
(naše »vinogradniške grude«). Prav dobro se vidi, kako se iz zahodnih Slovenskih goric čez mejo v avstrijske gorice nadaljuje področje celkov, prekinjeno
samo z vinogradniškimi, razdrobljenimi kompleksi, in kako je precej drugačna
slika v Grabenlandu, kjer se podobno kot na bližnjem prekmurskem Goričkem
močno uveljavlja razdelitev na grude z delci (»blockartige Streifenflur«). Karta
vsebuje še nekatere tipe za novo razdeljena zemljišča, ki jih na karti za Slovenijo nismo upoštevali, ker smo tam taka zemljišča izločili.
g Ilešič
Henri Baulig, Essais de géomorphologie. Publications de la Faculté des
Lettres de l'Université de Strasbourg, fase. 114, Paris 1950. Strani 160.
Knjiga je zbornik razprav slovitega strasburškega geomorfologa, ponatisnjenih iz »Annales de Géographie«, iz izdanj geografskih kongresov ter iz
drugih publikacij na pobudo njegovih učencev, še posebej G. Chabota in
J. Drescha. Vendar ne gre niti zdaleč za enostavne ponatise. Sam Baulig je
svoje članke predelal odnosno dopolnil v skladu z vsem, kar se je od njihove
prvotne objave dalje razpravljalo o posameznih geomorfoloških problemih.
Tako se iz knjige zares zrcali Bauligovo stališče do številnih geomorfoloških
problemov, ki so prav danes v ospredju zanimanja. In nihče ne dvomi, da je
stališče očeta »evstatične hipoteze« v geomorfologiji še vedno več ko zanimivo.
V zborniku najdemo klasične Bauligove morfološke študije: razpravo o
ravnotežnem profilu, ki jo je obogatil s svojim stališčem do vseh novejših
hipotez in dognanj o podolžnih rečnih profilih (med njimi tudi do metode
P. Jovanovića), razpravo o nižavju Crau v Provansi v zvezi v wiirmsko gla253
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ciacijo, študijo o dalmatinski obali, o rečnih pretočitvah in o ravnotežnem
profilu pobočij. Zelo značilen za progresivno Bauligovo vlogo v geomorfologiji
je zaključek knjige: čeprav je bil Baulig Davisov učenec in čeprav je vsa
njegova geomorfološka, zlasti »evstatska« koncepcija izšla iz Davisovih idej,
vendar Baulig ni nikdar postal slep suženj »ciklične« sheme: ravno v zaključnem sestavku »Questions de terminologie« zelo svari pred nekritično in neumestno rabo terminov, kakor so »konsekventni«, »subsekventni«, »kataklinalni«,
»monoklinalni«, pa »mladi«, »zreli« in »stari«, ki so se tako pogosto kar nekam
mehanično ponavljali v geomorfoloških študijah.
g
W. Lauer, R. D. Schmidt, R. Schröder und C. Troll, Studien zur Klimaund Vegetationskunde der Tropen. Bonner Geographische Abhandlungen,
Heft 9, Bonn 1952. Strani 82, dvobarvna karta in tabela v prilogi, 4 karte in
25 skic v tekstu, 4 tabele, 5 kart in 1 slika v dodatku.
Troll je nedvomno eden najsamoniklejših in najbolj vsestranskih sodobnih
geografov. Njegov delovni krog v Bonnu se ne odlikuje samo po svoji •produktivnosti, temveč tudi po novih, neobrabljenih metodah. Troll sam je zadnja
leta povedal marsikaj novega v različnih vejah geografije in s tem dokazal
svojo prožnost in široko obzorje. Njegovo delo pa je vendar najtemeljitejše
v klimatologiji, ki jo vedno veže z vegetacijsko geografijo, v pravilnem prepričanju, da sama statistična klimatologija brez pritegnitve vegetacijske odeje
lahko vodi k napačnim zaključkom, ne glede na to, da je vegetacija najbolj
očiten neposredni učinek klime v pokrajini. Ker je Troll proučeval največ
tropske kontinente, predvsem Južno Ameriko, pa tudi Afriko, je klimatološki
interes njega in njegove šole usmerjen največ v še ne prejasne probleme tropske
klime in vegetacije. V znaku te smeri je tudi pričujoča knjiga. V njej je morda
najbolj splošno zanimiva razprava Trollovega učenca L a u e r i a »Humide
und aride Jahreszeiten in Afrika und Südamerika und ihre Beziehung zu den
Yegetationsgürteln«, ki temeljito analizira klimatsko-vegetacijske pasove teh
dveh kontinentov predvsem na osnovi dolžine vlažnega letnega časa (za to
uporablja t. im. izonigromene, t. j. črte istih vlažnih mesecev). Analiza v marsičem precizira in korigira dosedanjo shemo tropskih pasov. Zanimivo je na
primer, da omejuje zares trajno vlažno ekvatorialno podnebje samo na ozko
področje ob srednjem Kongu, povsod drugod pa bi šlo za ekvatorialni tip
podnebja z eno ali dvema suhima dobama.
Po metodi originalnejša je T r o 11 o v a študija »Die Lokalwinde der Tropengebirge und ihr Einfluss auf Niederschlag und Vegetation«, v kateri obravnava avtor osrednji klimatološki problem, ki ga je zanimal pri njegovem
raziskovanju tropskih gora, zlasti Andov. V teh gorah in njihovih dolinah je
zasledil drobne razlike v vegetaciji, ki jih je nemogoče razložiti s podatki
meteoroloških merjenj. Avtor jih spravlja v sklad s krajevnimi gorskimi vetrovi,
ki jih je tam opazoval. Trollova proučevanja prinašajo novo luč v poznavanje
tropskega gorskega podnebja. V primeri z njimi prinaša tretja razprava, v kateri
obravnava R. D. S c h m i d t razporeditev padavin v andski Kolumbiji, neprimerno manj novega.
g Ilešič
Darrel Haug Davis, The Earth and Man. A Human Geography. Revised
Edition, Macmillan, New York 1950. Strani 696, 474 ilustracij.
Knjiga je prikladno napisan in bogato ilustriran priročnik odnosno učbenik
za ameriške visoke šole. Čeprav ima podnaslov Human geography, je zasnovana
pH) koncepciji, ki je v Ameriki zelo pogosta: da namreč human geography ni
nič drugega kakor homocentrično napisana obča geografija, kjer je sicer težišče
na obravnavanju odnošajev med človekom in prirodnim okoljem, kjer pa se
vendar obravnava sistematsko tudi to okolje samo zase. Tako je v Davisovi
knjigi IV. del, ki obsega dobro tretjino knjige, pravzaprav sistematičen pregled
fizične geografije, resda napisan s stališča, kako pri tem na prirodno okolje
reagira človek. Pred njim sta uvrščena oddelka, ki obravnavata razporeditev
populacije ter celotni odnošaj med človekom in okoljem. Za obravnavanjem
o samem prirodnem okolju pa slede poglavja o posameznih oblikah gospo254
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darjenja od lova in ribištva do sodobne industrializacije in urbanizacije. V
bistvu torej spominja knjiga po svoji zasnovi na Huntingtonove Principles of
Human Geography. Značilno je, da se konča z dodatkom, ki vsebuje poleg
glavnih elementov kartografije celo praktična poglavja o meteoroloških opazovanjih, vštevši vremenske napovedi, ter glavne pojme ameriške pedološke
klasifikacije.
S . Ilešič
Pierre George, Introduction à l'étude géographique de la population du
monde. Institut national d'études démographiques. Travaux et documents,
Cahier no. 14. Presses Universitaires de France, Paris 1951. Strani 284.
V našem ožjem, slovenskem krogu populacijskih problemov v geografiji
nismo nikdar zanemarjali. Pri tem pa smo kar nekako prezrli, da drugje na
svetu ni tako. Človek se kar začudi, ko spozna iz članka profesorja wisconsinske univerze G. T. T r e w a r t h e z naslovom A Case for Population Geography (v »Annals of the Association of American Geographers, XLIII, 2,
June 1953), vsebujočega pregled dosedanjega deleža populacijskih poglavij v
najimenitnejših svetovnih antropogeografskih sintezah, kako so se doslej v
antropogeografiji zanemarjali populacijski problemi. Zato predlaga Trewartha
svoj sistem populacijske geografije, ki vključuje vso demografsko problematiko,
gledano z geografskega vidika, Pri vsej tej dosedanji revščini v populacijski
geografiji, je delo Pierra Georga, izdano pod okriljem francoskega demografskega inštituta, zelo temeljit in dragocen prispevek. Ne da bi hotel biti
preozko »geografski« in ne da bi se mnogo brigal za to, kje so meje do demografije, sociologije, politične ekonomije in drugih ved (ki jih po pravici ne
smatra same sebi namen), je Pierre George v svoji knjigi na široko in globoko
zajel vse populacijske probleme ter jih skušal osvetliti v geografski luči, to se
pravi, v njihovih prostornih razlikah in v njihovi prostorni in vzročni povezavi
z vsemi drugimi antropogeografskimi dejstvi. Knjiga sloni na solidni obdelavi
obilnih statističnih podatkov in kaže dobro poznavanje demografskih metod.
Njen prvi del govori o geografski razporeditvi prebivalstva in njenih pogojih,
pri čemer se pravilno omejuje direktni vpliv fizičnogeografskih faktorjev,
poudarja pa njihov indirektni vpliv po poti različne produktivnosti posameznih
področij, posebno pa podčrtava učinek, ki ga imajo na razporeditev populacije
sistemi gospodarske in socialne organizacije. Posebej se govori o medsebojnem
odnošaju agrarnega in mestnega prebivalstva ter o posebnih populacijskih
potezah tako pretežno agrarnih kakor industrializiranih dežel. V okviru le-teh
skuša George posebej karakterizirati razporeditvene poteze populacije v socialističnem gospodarstvu (pri čemer seveda po svoji politični »disciplini« izpusti
Jugoslavijo iz pregleda socialističnih dežel). Ves ta prvi del knjige daje vtis
poglobljene in temeljite analize, ki ne prezre zapletene povezanosti populacijskih razmer z vso ekonomsko in socialno problematiko. Šibkejši se zdi drugi
del knjige, ki govori o spremembah v populaciji. Zlasti pri odstavku o naravni
rasti nas preseneča, da ne gre preko rodnosti, umrljivosti, naravnega prirastka,
starostne piramide in t. im. trikotnega diagrama k statističnim sredstvom, ki
nam to stran demografskega dogajanja ilustrirajo z daljše razvojne perspektive.
Izčrpnejši je odstavek o migracijah. Velika zasluga vseh poglavij Georgove
knjige kot dela o g e o g r a f i j i populacije pa je v tem, da skuša z uspehom
opredeliti tipe demografske razporeditve ali demografskega razvoja, ki se zapleteno menjavajo po površini našega planeta v skladu s kompleksnimi družbenimi m gospodarskimi procesi, s katerimi so v zvezi.
g Ilešič
L. Dudley Stamp, Land for Tomorrow. The Underdeveloped World. Indiana University Press, Bloomington; American Geographical Society, New
York 1952. Strani 230.
Knjiga ne zaostaja po svoji pomembnosti za Georgovo, o kateri poročamo
zgoraj. Ne samo zato, ker uživa tudi njen avtor širok sloves, temveč ker se
ukvarja s prav tako aktualno, pravzaprav še aktualnejšo problematiko. Čeprav
konkretno navezana na t. m. Trumanovo četrto točko o pomoči nerazvitim deželam, seže knjiga bolj na široko, saj obravnava celotni problem preskrbe
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sveta in njegovega naraščajočega prebivalstva s prehrano. Ta problem ne
zadeva samo nerazvitih dežel, temveč tudi tiste med razvitimi deželami, ki
imajo preskromno prehranitveno bazo (zahodna Evropa) in takšne, kjer je
treba že paziti na smiselno očuvanje te baze (erozija prsti v ZDA!). To je
problem, ki ni samo v ospredju zanimanja organizacije za prehrano (FAO)
pri Združenih narodih, temveč tudi svetovne geografije, kakor je to pokazal
zadnji mednarodni geografski kongres v Washingtonu (prim, naše poročilo
v »Obzorniku«). Geografe čaka pri tem praktična naloga, da kartografsko
inventarizirajo sedanje stanje izrabe zemlje na svetu; to nalogo si je postavil
že XVI. mednarodni geografski kongres na Portugalskem (gl. poročilo o tem
v lanskem »Geografskem vestniku« na str. 204), dalje pa jo je razvila na
lanskem kongresu v Washingtonu posebna za to določena komisija Mednarodne
geografske unije (Commission for Inventory of World Land Use). Ker je bil
avtor knjige L. Dudley Stamp že davno poprej pobudnik takšnega kartiranja
v Veliki Britaniji, vzbuja njegova knjiga še posebno pozornost. Odlikuje jo
tudi zmernost v presoji, saj se avtor ne pridružuje niti preoptimističnim niti
prepesimističim napovedim glede bodoče prehrane sveta.
g Ilešič
Samuel Van Valkenburg-Colbert C. Held, Europe. Second edition, John
Wiley & Sons, New York 1952, Strani 826.
Pred nami je druga izdaja ameriškega dela o geografiji Evrope, ki sta ga
leta 1935 prvič izdala ugledna ameriška geografa Van Valkenburg (sam še
nizozemskega rodu in evropske vzgoje) ter E. Huntington. Namesto Huntingtona,
ki je med tem umrl, je pri ponovni izdaji kot drugi avtor sodeloval mladi
ameriški geograf C. C. Held.
Delo je pravzaprav čisto na novo napisano. Po navedbah v uvodu je 80 %
novega besedila. To je zahtevala na eni strani čisto nova podoba Evrope po
drugi svetovni vojni, nedvomno pa tudi veliki metodični napredek, ki ga je
medtem doživela ameriška (a tudi sploh svetovna) geografija. Čeprav se knjigi
pozna še marsikatera deterministična slabost Huntingtonovega kova, je knjiga
v osnovi dobra, pisana v stvarnem in kritičnem stilu, vsekakor izdatno boljša
kakor v prvi izdaji. Dobrodošla nam je iz dveh razlogov: najprej ker spada
med najtehtnejše ameriške regionalnogeografske knjige, potem pa ker je ena
redkih regionalnogeografskih knjig o Evropi, ki so bile po zadnji vojni sposobne, da zagledajo beli dan. Prvo četrtino knjige zavzema splošni pregled
Evrope, ki je prav soliden, nakar slede opisi posameznih držav, ki so napisani
živo in brez oklepa pretirane shematičnosti. Avtorja sta se potrudila, da narišeta
čim točnejšo sliko nove Evrope in to z obeh strani »železne zavese«. Pri tem
sta imela seveda veliko težav s podatki za Sovjetsko zvezo in njene satelite.
V splošnem so tudi politično-socialne strani knjige dovolj stvarno in objektivno
napisane. Če se sicer na eni strani avtor čudi, da je Albanija po drugi svetovni
vojni »iz neznanega razloga« (for some unknown reason) postala komunistična,
je njegova karakterizacija češkoslovaške usode po letu 1939 zelo točna in napisana s simpatijo. Tudi poglavju o Jugoslaviji ni k a j prida očitati, niti z
geografske, niti s politične strani. Knjiga izrecno poudarja, da se je Jugoslavija
osvobodila sama, pravilno pa osvetli tudi njeno vlogo v sporu s kominformom,
kjer da jo je vodila predvsem želja, da se ne podredi nikakšni tuji dominaciji.
Podatki o novem razvoju našega gospodarstva so sicer skromni, niso pa prezrti.
Celo v vprašanju naše zahodne meje knjiga ni preenostranska: čeprav zatrjuje,
da je Trst essentially an Italian city wanting to return to Italy (str. 488), prizna
na drugi strani, da je Istra z Reko področje of essentially Slavic population
<str- 649>S. Ilešič
George B. Cressey, Asia's Lands and Peoples. A Geography of One-third
the Earth and Two-thirds its People. McGraw-Hill Book Company, New York
1951 (second edition). Stranj 597.
Tudi Cressejeva knjiga o Aziji je znana že po svoji prvi izdaji (1944). Reprezentativno delo po svoji opremi, napisano jasno in pregledno od avtorja znanega imena, dela na prvi pogled prav tako čast ameriškim regionalnogeografskim
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publikacijam, kakor Van Valkenburg-Heldova knjiga o Evropi. Dejansko pa
v marsičem zaostaja za njo, ker je še za spoznanje bolj prepojena z nekakšnim
primitivizmom geografskega prikazovanja, ki je bil značilen za predvojne
ameriške geografske knjige. In čeprav je avtor veliko prostora posvetil gospodarski geografiji, se je v glavnem izognil obravnavanju današnjega družbenega
dogajanja v Aziji, tako da iz knjige nikjer ne zaveje novi duh, ki danes pretresa nekdaj čisto kolonialni svet tega kontinenta. Dobra stran knjige je v tem,
da je njena zasnova zares regionalna, to se pravi, da so v pregledu kontinenta
ali večjih njegovih delov uvrščene samo glavne stvari, težišče pa je na orisu
posameznih večjih ali manjših pokrajin.
g llešič
L. Dudley Stamp, Africa. A Study in Tropical Development. John Wiley
& Sons, New York 1953. Strani 568.
L. Dudley Stamp, znan že doslej po svojih regionalnogeografskih priročnikih, je obogatil vrsto svojih del z novo knjigo o Afriki. Njegova spretnost
v obravnavanju regionalne geografije se pokaže tudi v tej knjigi, katere prvi
del podaja splošni pregled kontinenta, drugi posamezna področja, tretji pa na
kratko naznačuje današnje afriške probleme. Med redkimi novimi sintetičnimi
deli o Afriki je to eno najboljših. Želeli bi samo, da bi se v takih knjigah
bolj obravnavala družbena problematika domačega prebivalstva. S tem bi se
iznebili vtisa, da se tudi geografski interes za Afriko oživlja največ iz razloga,
ker so tamošnji kraji — vsaj do nedavna — ostali najbolj v zatišju pred
splošnim prebujanjem kolonialnega sveta in so lahko še predmet »kolonialnega
apetita«. Vrenja na raznih straneh Afrike so dovolj zgovorno opozorilo, da tudi
»črni« kontinent ne more biti več samo predmet teženj za kolonialnim izkoriščanjem. Avtorju je šteti v dobro, da se v zaključnem poglavju jasno zaveda,
da se v Afriki stvari sredi 20. stoletja morda »najhitreje spreminjajo« in da je
tudi ta kontinent zajela živa gospodarska in socialna dinamika sodobnosti.
S. llešič
World Cartography, Volume 1, 1951, United Nations, New York. Izhaja
letno.
Spoznanje, da more uporaba kartografije uspešno pomagati pri reševanju
mnogih mednarodnih problemov in s tem pri splošnem gospodarskem in socialnem razvoju, je povzročilo, da je postala kartografija ena tistih znanosti, ki
so se pričele v zadnjem času pospešeno razvijati in kazati neslutene možnosti
napredka. Poročati o tem razvoju ter o dejavnosti in načrtih na področju
kartografije po vsem svetu je naloga publikacije »World Cartography«, ki jo
izdaja Kartografski urad Organizacije združenih narodov v skladu s sklepom
Gospodarskega in socialnega sveta OZN. Končni smoter pri tem je mapiranje
vsega s pomočjo najmodernejših metod in pripomočkov. Ker pa so možnosti
kartografije danes še zelo slabo izkoriščene, je treba javnost seznaniti z njimi
in stremeti za njih splošno uporabo. Pri tem so glavni cilj točni zemljevidi,
ki so osnova za dobro načrtno gospodarstvo ter za študij ukrepov OZN o miru
in varnosti med narodi.
Po definiciji odbora kartografskih strokovnjakov
je kartografija
znanost,
ki pripravlja ose vrste zemljevidov ter obsega ose postopke od začetnega merjenja do končnega tiskanja zemljevidov. V tem smislu bo to glasilo tudi prinašalo poročila in razprave z vseh področij, ki so s kartografijo zajeta.
Prva razprava govori o vlogi kartografije pri raziskovanju in izkoriščanju
naravnih zakladov, pri načrtih za preskrbo prebivalstva, uporabi energetskih
virov itd. Poudarja zlasti povezanost kartografskega programa s fazami proučevanega načrta. Druga razprava se bavi s problemom t. im. talne kontrole
(geodetskim določanjem kontrolnih točk na samem terenu) kot opore pri aerokartografiranju in z možnostmi čim večjega eliminiranja te kontrole z najmodernejšimi pomočki aerometrije.
Od novih iznajdb in izpopolnitev, ki jih obravnava ta prvi zvezek, n a j
navedem najpomembnejše. Prva je prikazana nova, še malo znana metoda
aerofotografije, ki uporablja namesto vertikalne zelo poševno širokokotno foto17
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grafijo z dvema kamerama (twinpleks), ki poleg drugih prednosti izkazuje
veliko ekonomičnost napram vertikalni fotografiji.
Velik napredek je dosegla topografska optika. Leta 1950 so izdelali leče,
ki so skoraj brez optičnih napak, kar seveda zelo poveča preciznost fotogrametričnih operacij.
Uvedba helikopterjev pri terestričnem merjenju je silno pospešila kartografsko delo, prav tako amfibijski avtomobili za obalna merjenja ter posebne
barke za plitvo vodo.
Zanimiva je najnovejša »preskočna« metoda preciznega barometričnega
merjenja višin, ki obeta zelo majhne pogreške. Napredek je dosežen tudi pri
merjenju višin z radarjem. Opisana je priprava, ki na posebnem vozilu med
vožnjo avtomatično registrira višinske intervale na cesti, potem naprava »Polastrodial« za olajšano točno in hitro določanje azimuta. Velikega pomena je
»električni uravnavalec merilne mreže«, ki avtomatično brez računanja korigira
odstopanje od določene merilne linije.
Zelo velika pridobitev je »Shoran«, t. j. elektronska metoda merjenja velikih
razdalj iz aviona, uporabljiva za aerotriangulacijo, za kontrolo poleta pri aerofotografiranju ter za lokacijo sondaž pri merjenju morskih globin na visokem
morju.
Pri predstavljanju tretje dimenzije je bil dosežen tehnični napredek v izražanju reliefa na dvodimezionalnem zemljevidu s senčenjem. Izreden uspeh
pa pomeni povsem nov način izdelave samih reliefov. Z zelo natančnim postopkom se iz plastične mase (v obliki tanke folije) izoblikuje relief enake
točnosti kot jo ima karta istega merila.
Perspektivni razkroj pa obeta: zmanjšanje terenske kontrole na minimum,
nove in izboljšane zarisovalne instrumente (aeroplanigrafe), mednarodno standardiziranje kartografskih simbolov in začetek izdelave enotnih zemljevidov
za ves svet.
Poseben sestavek se bavi z elektronskimi pripomočki na podlagi radija in
radarja. To so sistemi Shoran, Loran, Decca, Raydist, Lorac itd. Elektronske
metode služijo za večjo sigurnost navigacije na ladjah in letalih, za geodetska
m e r j e n j a in triangulacijo iz zraka, za ugotavljanje točk in velikih razdalj na
Zemljini površini itd.
Sledeči izvlečki pa so vzeti iz poročila o kartografski dejavnosti v ZDA in
prinašajo nekaj nadaljnjih tehničnih novosti. Tako n. pr. izkoriščajo sedaj tudi
pogoste zvezdne mrke za zelo natančna merjenja velikih razdalj na zemeljski
obli.
Pri dolgoveznem računanju se danes tudi v kartografiji poslužujejo elektronskih računskih strojev. Obalno triangulacijo pa vrše kar z obalne ladje.
Omenjeni so tudi načini merjenja v podzemeljskih jamah.
Izmed novih vrst aero-fotokamer bi bilo posebej omeniti kamero z elektronskim zaklopom, film pa se odvija z isto hitrostjo kot slika zemeljskega
površja. Izdelana je že tudi kamera za letala z nadzvočno hitrostjo, kamera
s hemisfernim slikovnim poljem ter kamera z goriščico 6,1 m za fotografiranje
z izrednih višin. Zanjo je bilo treba tudi letalo šele skonstruirati!
Dalje so omenjene novosti pri vrsti raznih stereoplanigrafov in multipleksov. Zelo zanimiv je »multiskop«, aparat za prenašanje s slike na zemljevid, zlasti uporabljiv za dopolnjevanje zemljevidov s podrobnostmi. Razen
njega je še vrsta novih zarisovalnih aparatov. Niso pa doslej povsem zadovoljive razne umetne mase in vlaknasto steklo kot podlaga za risanje. Poskusi
z njimi se nadaljujejo.
Zelo pomemben napredek pomeni novi fototiskarski stroj, prirejen za
tiskanje napisov na zemljevidih.
'
Za izdelavo orientacijskih zemljevidov srednjega merila (1 : 250.000) se poslužujejo aerofotografiranja iz velikih višin (10.000m in višje).
Reakcijska letala uporabljajo obstoječe letalske karte, zmanjšane na merilo
34,000.000 in vpete v posebna navigacijska držala. Na aeronavtičnih kartah je
zelo važno senčenje terena, ki ga dosežejo z novimi postopki.
Zanimiv je povsem mahanični način, s katerim se spremeni celotni zemljevid iz ene projekcije v drugo.
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Radarske karte so izdelane tako, da je na običajne navigacijske karte
odtisnjena radarska slika istega področja s posebno fluorescirajočo barvo, ki
zažari pri osvetlitvi z utravijoličnimi žarki, dočim pri navadni svetlobi vidimo
le navadno pomorsko karto.
Posebni načini aerofotografije se uporabljajo pri mapiranju gozdov, pri
klasificiranju tal, v agrotehniki itd.
Precejšen niz izpopolnitev zaznamuje tudi tiskarska tehnika. Med temi je
ač najpomemnbejši Hersol postopek, ki omogoča reprodukcijo vsake večarvne predloge, n. pr. tiskanega večbarvnega zemljevida (unikuma) brez
kakršnegakoli predhodnega risanja tako, da se z zamotanimi fotoizvlečki izdelajo tiskarske plošče za vsako barvo posebej. Tudi za črno! Jasno je, da je
postopek sila ekonomičen in pripraven. Danes je ta postopek še zelo izpopolnjen. Enako pomemben je Ansco-Printon postopek, s katerim je možno doseči
direktno pozitivno barvno fotokopijo barvaste karte brez vmesnega barvnega
negativa. Ti dve odkritji utirata nova pota v reproduciranju kart in sta spričo
vedno večjih potreb ogromna olajšava za pospešeno izdajanje kart, zlasti v
vojnem času.
V tretjem poglavju knjige je prikazana dejavnost Panameriškega geografskega in zgodovinskega instituta ter Interameriškega geodetskega urada. Posebej se še govori o kartografski dejavnosti v Braziliji, Kanadi in ZDA, kar
ponazarja pregledne karte in sheme. Poročilo med drugim navaja milijonsko karto Latinske Amerike v 107 listih, ki jo je izdelalo Geografsko društvo
v New ïorku. Isto društvo je zdelalo karto obeh Amerik v petih listih merila
1 : 5,000.000, na njej so poleg fizičnih elementov, političnih meja, cest in železnic
vnešena tudi letališča.
Zadnje poglavje prinaša bibliografijo, ki jo je zbral Kartografski urad
OZN (za razdobje 1945—1950) s sodelovanjem znanstvenih organizacij.
Ogromne so naloge, ki jih mora zmagovati Kartografski urad Združenih
narodov pri koordiniranju kartografske dejavnosti. S publiciranjem kartografskih problemov in novih metod dela si bo po vsem svetu vzgojil kadre
strokovnjakov, ki mu bodo te naloge olajšali.
p. „
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French North Africa — W. B. J o h n s t o n : Land, People and Progress in the
Cook Islands — L. H e w e s : Tontitown : Ozark Vineyard Center — E. W.
M i l l e r : Connelsville Beehive Coke Region — A Declining Mineral Economy
— J. G a r r i s o n : Barstow, California: A Transportation Focus in a Desert
Environment — W. A. H a n c e : The Fishing Industry of the Outer Hebrides.
— Vol. 29 (1953), 3: E. A. A e k e r m a n : Regional Research, Emerging Concepts in the Field of Geography — G. B. C r e s s e y : Changing the Map of
the Soviet Union - W. M. K e l l m o r g e n : Settlement Control Beats Flood
Control — P. P. K a r a n : Economic Regions of Chota Nagpur, Bihar, India —
R. H. F i t z g i b b o n : Uruguay's Agricultural Problems — J. R. M a c k a y : Percentage Dot Maps — Sh. R. A b r a h a m s o n : Petroleum in the Soviet Union.
Bulletin de la Société Belge d'Études Géographiques, Louvain, Tome XXI
(1952), 1—2: M. E. D u m o n t : Le principe du durée ou de répétition en
Géographie — C. P e t i t . : Géographie et compréhension internationale —
M. A. L e f e v r e : Carte morphologique de la Belgique — H. B a u 1 i g : Essai
d'une théorie des terrasses fluviales — F. G u l l e n t o p s : L'intercision de
l'Orneau et le recoupement du méandre de Jemmeppe-sur-Sambre — A. D e 1 m e r : Les communications par eau entre l'Escaut, la Meuse et le Rhin —
O. T u l i p p e : Le vieillissement de la population belge; Étude régionale —
L. G. P o l s p o e l : Geo-economische Structuurveranderingen in net Zuidoosten van de Vereenigde Staten — M. A. L e f e v T e : Note sur les PédLments
du désert Mo jave, Californie — J. V e r e e r s t r a e t e n : Contribution à
l'étude hydrologique du bassin de la Meuse en Belgique — H. V a n D e r
H a e g e n : De Brusselse Werkforensen — P. G o u r o u : Progrés de la connaissance géographique au Congo belge en 1951.
Annales de Géographie, Paris, LXIe Année, No. 323—328 (1952): H. E n j a 1 b e r t : La vallée moyenne de la Charente, Esquisse morphologique —
Et. J u i 11 a r d : L'assolement biennal dans l'agriculture septentrionale, Le
cas particulier de la Basse Alsace — P. B i r o t : Le problème des piémonts —
P. G a r e n c : Les aménagement hydroélectriques du bassin de la Viene —
H. B a u 1 i g : Surfaces d'aplanissement — W. B. F i s h e r : Quelques facteurs
géographiques de la répartition d e la malaria en Moyen-Orient — M. R o n c a y o l o : Évolution de la banlieue marseillaise dans la basse vallée de
l'Huveaune — H. I s n a r d : La répartition saisonnière des pluies en Tunisie
— R. D i o n : Querelle des anciens et des modernes sur les facteurs de la
qualité du vin — M. L a m o t t e - G . R o u g e r i e : Coexistence de trois types
de modelé dans les chaînes quartzitiques du Nimba et du Simandou (HauteGuinée française). — No. 329—330 (1953): A. C h o l l e y : Quelques aperçus
nouveaux sur la morphologie du Bassin du Paris — M. P a r d é : Sur la genèse
et les caractères des plusieurs grandes inondations récentes — J. D r e s c h :
Aspects nouveaux dè l'Afrique du Nord — A. P e r p i l l o u : Le XVIIe Congrès International de Géographie (Washington, 8—15 août 1952) — A. B 1 a n c :
Problèmes d'habitat rural en Croatie occidentale.
Revue de Géographie Alpine, Grenoble* Tome XL (1952), 1—4: J. B l a c h e :
La sculpture glaciaire — P. V e y e r e t : L'élevage et le milieu naturel —
P. B e r n a r d : Un exemple d'industrie dispersée en milieu rural: deux vallées
du Bas-Dauphiné: la Bièvre et le Liers — F. G r é a u m e : Tendances nouvelles de l'agriculture en Valloire — L. M o r e t : La structure de Fille d'Elbe
— P. E s t i e n n e : Le problème des variations climatiques en pays tempéré
— L. G a c h o n : Récentes déprises et reprises humaines sur les massifs
anciens du Centre de la France — J. B e r l a n : La vigne en Ethiopie —
R. D é s o r g e s : Le déneigement des routes en montagne — A. B o u r g i n :
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A propos du réseau souterrain du Vercors: Goule Noire — M. P a r d é :
Quelques indications sur le régime des rivières alpestres piemontaises —
M. T. B a r e t : L'élevage des bovins et le lait en Bas-Dauphine — F. B o u r d i e r : Morphologie et pédologie, à propos de la Bièvre-Valloire — M. B o n n e rn a i s o n : Évolution de la propriété dans une commune du Grésivaudan
depuis le XVIII siècle — J. N i c o d : Micro-reliefs appalachiens en Basse
Provence calcaire — G. V e y e r e t - V e r n e r : Les différents types de régimes démographiques — L. E. H a m e l i n : La position structurale du BasDauphiné — X. D e P l h a n o l : Les migrations de travail en Turquie —
P. L é o n : La naissance de la grande industrie en Dauphiné — E. B e r l a n :
L'installation humaine au Choa, La Chancora en Basse Woina Dega et la vie
d'un paysan — M. A l l e f r e s d e : Les fabrications fromagères en HauteSavoie — M. S e r r e : Problèmes démographiques d'hier et d'aujord'hui. Notes
sur l'immigration italienne à Toulon et dans le Var. — Tome XLI (1953), 1—2:
P. V e y e r e t : La population du Canada — P. M o n b e i g : La croissance
de la ville de Sao Paulo — M. D e r r u a u : Un »village-tombeau« dans le BasLanguedoc: Capestang — J. M a s s e p o r t : Notes morphologiques sur la
Chartreuse septentrionale — P. E s t i e n n e : Notes de météorologie tropicale
— J. M. R o y : Les grandes étapes de la pénétration touristique dans le Dauphiné alpestre.
Rivista Geografica Italiana, Firenze, LIX (1952), 3: R. A l m a g i à : Il
XVII Congresso Geografico Internazionale — M. V a n n i : Insediamento e
dimore rurali nelle valli d'Ayas e di Gressoney.
Bolletino della Società Geografica Italiana, Serie Vili, Vol. IV (1951), 1—6:
D. G r i b a u d i : I moderni orietamenti della geografia antropica ed il loro
riflessi nel campo della geografia economica — O. B a 1 d a c c i : Nota introdutiva alla lettura della carte topografiche con costruzione Gauss-Boaga e con
quadrettatura chilometrica — M. B i a n c h i n i : La geografia della manioca —
G. M u s s i o : Contributo alla topografia e alla toponomastica del distritto di
Kangra e dello stato di Chamba (Punjab) — M. R i c c a r d i : Alcune notizie
sulle condizioni economiche postbelliche delle Filippine — L. F r a n c i o s a :
La popolazione sparsa e i centri della Basilicata — M. B a i n c h i n i : Il petrolio nell'Arabia Saudita — H. L a r s e n : Il viaggio della goletta »St. Roch«
attraverso il Passagio di Nord-Ovest — G. C e r a c i : Novità canadesi nel
campo della geografia — G. C a r a c i : I problemi vespuciani e i loro recenti
studiosi — M. R i c c a r d i : Nuove ricerche sulla Piana di S. Vittorino —
A. T. S a l a : Le condizioni climatiche e idrografiche deì'isola del Giglio —
Vol. V (1952), 1—6: A. G i l a r d o n : Ricerche antropogeografiche sulla Val Lagarina — A. R a n i e r i : Inversione del brandisimo di Pozzuoli — P. A 11 u o n i : Appunti sulla geografia dell'arachide — M. R i c c a r d i : La produzione
cartografica dell'Army Map Service degli Stati Uniti — C. M e n n e i l a :
L'andamento pluviometrico del decennio 1941—1950 nei suoi riscontri storici —
O. B a l d a c c i : Saggio di carta della distribuzione di alcuni tipi di tetti in
Italia — M. B i a n c h i n i : La Val Bognaco. Appunti de geografia alpina —
A. G i a r r i z z o : Risultati di alcune ricerche sul Lago di Patria — O. B a l d a c c i : Le intensità medie delle piogge in Italia — M. B i a n c h i n i : L'immigrazione a Roma nel decenio 1941—1950 — R. P r a c c h i : Gli »horreos«
della Galizia spagnola — L. P e d r e s c h i : Minorca, la meno nota delle Baleari — G. M u s s i o : I nomi di luogo del Distretto di Kangra e dello stato di
Chamba (Punjab) — C. D e l l a V a l l e : Studi italiani per l'emigrazione in
Brasile — G. B o a g a : Geografia e cartografia a grande scala — A. T. S a 1 a :
L'insediamento umano nell'isola del Giglio — U. T o s c h i : Il IV Congresso
Nazionale di Urbanistica e la Geografia — C. D e l l a V a l l e : La Vallassina,
con particolare riguardo alle condizioni economiche — R. R i c c a r d i : Su
alcuni recenti atlanti stranieri.
Geografica Helvetica, Bern, VI (1951), Nr. 1—4: M. R i n g i e r : Zur Entwicklung der Landschaft um Schönenwerd — R. M a r t i n : Miami — H.
S c h m i t t h e n n e r : Zur Problem der Algemeinen Geographie — E. W i n k l e r : Landschaft als Inbegriff der Geographie — C. B i e r m a n n : Divisions
régionales du Canton de Vaud — A. B ö g 1 i : Probleme der Karrenbildung —
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H. A n n a h e i m : Morphochronologische Parallelen — P. W i r t h : Die Wanderschäferei in der Schweiz — VII (1952), Nr. 1—2: W. O. G u y a n Beitrag
zur topographischen Lokalisation einer Wiistlegung mit der Laktatmethode —
H. S c h o l z : Insediamento umano e sfruttamento dei terreni nella Sicilia centrale e meridionale — H. C a r o 1 : Das agrargeographische Betrachtungssystem.
Beitrag zur landschaftkundlichen Methodik, dargelegt am Beispiel der Karru —
J. H ö s 1 i : Mit der Südostbahn nach Kärnten und Salzburg — E. H e l b l i n g :
Morphologie des Sernftales — B. 2. M i 1 o j e v i ć : De la science géographique
yougoslave — G. F o c h l e r - H a u k e : Wachstumsprobleme und Bevölkerungsbewegung von Buenos Aires — P. S c h a u f e l b e r g e r : Zur Gliederung des
tropischen Klimas.
Erdkunde, Bonn. Bd. VI (1952), H. 4.: B. F r i s t r u p : Die Klimaänderungen in der Arktis und ihre Bedeutung besonders für Grönland — H. B l u m e :
Die landwirtschaftsgeographische Struktur von vier Gebirgstälern der Britischen
Inseln — F o c h l e r - H a u k e : Das Camp de Velazco — Bd. VII (1953), H. i—2:
P. S c h ö l l e r : Stadtgeographische Probleme des geteilten Berlin — W. H a r d t k e : Die soziale Differenzierung der Agrarlandschaft in Rhein-Main-Gebiet —
E. W a g n e r : Kulturgeographische Beobachtungen in Nordwestdeutschland —
J. G e n t i l l i : Die Ermittlung der möglichen Oberflächen- und Pflanzenverdunstung, dargelegt am Beispiel von Australien — T h . K r a u s : Die Altstadtbereiche westdeutscher Grossstädte nud ihr Wiederaufleben nach der Kriegszerstörung — K. S c h a r i a u : Periglaziale und rezente Verwitterung und
Abtragung in den hessischen Basaltberglandschaften.
Die Erde, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1953, H. 1:
H. L e h m a n n : Die mykenische Landschaft — L. G a m b i : Geographische
Betrachtungen zur Überschwemmung des Po im Polesine — H. M e n s c h i n g :
Formen der Eingeborenenwirtschaft in Marokko — S t e h n - R e i n e r : Morphologische Untersuchungen am Südabfall des Himalaya bei Dehra Rum — H. 2
USA-Heft): J. H. P a r s o n s : Die amerikanische Golf-Küste: Ein neuer industrieller Schwerpunkt — L. H e w e s : Die Entwässerung der nördlichen nassen
Prärie der Vereinigten Staaten — H. J. N e l s o n : Die Binnenwanderung in
den USA am Beispiel Kaliforniens — M. P e r l e : Neue Entwicklungen der
Landnutzung im Südosten der USA.
Berichte zur Deutschen Landeskunde, Remagen, 10. Band, 2. Heft (1951):
L. F i s c h e r : Zur Entwicklung der Einwohnerzahlen in Köln sowie in den
grossen Städten des Landes Niederrhein-Westfallen in der deutschen Bundesrepublik 1946 bis 1950 — H. M o r t e n s e n : Neue Beobachtungen über WüstungsBandfluren und ihre Bedeutung f ü r die mittelalterliche deutsche Kulturlandschaft — E. L e n d 1 : Die jüngste Wandlungen der österreichischen Kulturlandschaft — R. A n i o 1 : Die Bodenfrostverhältnisse des Winters 1950/51 in Bayern,
Hessen und Würtenbea-g-Baden — 11. Band, 1. Heft (1952): H. H a h n : Geographie und Konfession — W. S t r z y g o w s k i : Die Einteilung Österreichs und
der Ostalpen in Landschaften — 11. Band, 2. Heft (1952): A. M o r g e n : Die Bedeutung der Phänologie für die Landeskunde — G. T h i e d e : Die naturräumliche Gliederung als Aufbereitungsschema für Agrarstatistik — A. S c h ü t t l e r : Die Behandlung Deutschlands im modernen Erdkundelehrbuch.
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft Wien, Band 93 (1951)H. 7
bis 12: H. H a s s i n g e r : Vorkolumbische Beziehungen zur Neuen Welt —
H. P a s c h i n g e r : Probleme aus Bevölkerung und Wirtschaft in Französisch
Nordafrika — F. L a u s c h e r : Nimmt der Niederschlag auf der Erde wirklich
ab? — F. H a d e r : Neue Beiträge zur Kenntnis der Nebel Verhältnisse Österreichs — Band 94 (1952), H. 1—8: H. K ü p p e r : Neue Daten zur jüngsten Geschichte des Wiener Beckens — K. S u t e r : Timimun. Zur Anthropogeographie
einer Oase der algerischen Sahara — O. L a n g b e i n : Veränderungen der Kulturlandschaft in der Sowjetunion — G. G ö t z i n g e r : Karsterscheinungen in
den Voralpen — H. B 1 u m e : Die Landschaft des Peak. Ein Beitrag zur Landeskunde der Südlichen Pennines — E. S e e f e l d n e r : Die Entwicklung der
Salzburger Alpen im Jungtertiär — M. S c h a n t l : Pläne zur Verkürzung der
Eisenbahnlinien über die Alpen — H. L e c h l e i t n e r : Beiträge zu einer Stadt264
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geographie von Mailand — S t i g l e r - S l a n a r : Ein Beitrag zur Geschichte
der Erforschung Ugandas — E. L e n d 1 : Die jüngsten Wandlungen der mitteleuropäischen Kulturlandschaft — S. M o r a w e t z : Periglaziale Erscheinungen
auf der Koralpe — H. P u t z e r : Beitrag zur Grundwasserführung der Dobrudscha — E. A r n b e r g e r : 100 Jahre Veränderungen des Goldberggletschers in der Sonnblickgruppe — H. D v o r a k : Waldwirtschaftspläne als geographische Quelle — F. F r i s c h m u t h : Wald und Salz.
Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark, Graz,
79/80 (1951): J. E g g l e r : Walduntersuchungen in Mittelsteiermark — S. M o r a w e t z : Der Winter 1950/51 in Graz — 81/82 (1952): A. W i n k l e r - H e r in a d e n : Neue Beobachtungen im Tertiärbereich des mittelsteirischen Beckens.
Carinthia I, Celovec, 142. Jahrgang (1952): R. E g e r : Die Ausgrabungen
auf dem Magdalensberg 1950 — V. P a s c h i n g e r : Die ursprünglichen Grenzen der Diözese Gurk — H. K r ü g e r : Kärnten auf Erhard Etzlaubs RomwegKarte, der ältesten Strassenkarte des modernen Europa zum Heiligen Jahr 1500.
Carinthia IL Celovec, 141. Jahrgang (1951): K. T r e v e n : Das Witterungsjahr 1950 — H. S t e i n h ä u s s e r : Langjährige Schwankungen des Abflusses
und Niederschlages im Draugebiet verglichen mit der Donau — H. M e i x n e r :
Geschichte der mineralogischen Erforschung Kärntens — E. T s c h e r n i g :
Das Schwerspatvorkommen bei Tliörl-Maglern — E. N e u w i r t h : Ein Beitrag
zur Kenntniss des Lesachtaler Kristallins — F r . K a h l e r : Über das Kohlenvorkommen des Turiawaldes südlich Velden am Wörthersee — H. P a s c h i n g e r : Der Gletscher im Eiskar in den Karnischen Alpen — A. P a p p : Über
die Altersstellüng der Tertiärschichten von Liescha bei Prävali und Lobing —
H. S p r e i t z e r : Über die Entstehung der Grossformen der hohen Gurktaleralpen — L. L o h r : Kritik und Leistungen des Bergbauerntums — L. K u t s e h e r a : Vegetationsausbau und Standorte der Pflanzengesellschaft des »Knollingen Sternmiere-reichen Schwarzerlen-Eschenwaldes in Kärnten«.
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Tretji kongres geografov Jugoslavije
Vladimir

Kokole

Ob koncu septembra 1953 so se po dveh letih spet zbrali jugoslovanski
geografi na tretjem povojnem skupnem zboru, to pot v LR Bosni in Hercegovini.
Začetek kongresa je bil 14. septembra dopoldne s svečano otvoritvijo v
Domu JLA v Sarajevu, k j e r se je zborovanje nadaljevalo tudi popoldne. Ze
prvi dan je bila na programu vrsta referatov. Prof. dr. Tvrdko Kanaet s sarajevske
univerze je predaval o prirodno geografskih področjih v Bosni in Hercegovini,
prof. Bora Milojević pa o geografskih regijah dinarskega krasa. Dr. Dorde
Paunković je predaval isti dan še o principih ekonomsko geografskega rajoniranja, dr. Mihajlo Radovanović pa o regionalnem p l a n i r a n j u ekonomskega
razvoja dinarskega krasa. Drugo jutro so si kongresisti ogledali Sarajevo in
njegov imenitni muzej, popoldne pa je bila prva ekskurzija, k izviru reke Bosne
in v Ilidžo, k j e r j e asistent Stojčič p r e d a v a l o S a r a j e v s k e m polju. T r e t j i dan
ie bila zopeit ekskurzija v Zenico. Tu so si mogli udeleženci ob ogledu metalurškega k o m b i n a t a in ob p r e d a v a n j u bosenskega ekonomista dr. D u š a n a
Brkiča (O i n d u s t r i j s k e m r a z v o j u Bosne in Hercegovine) ustvariti nazorno
sliko o velikem n a p r e d k u , ki ga j e deželi prinesla nova doba.
Ves n a s l e d n j i dan, 17. septembra, so bili kongresisti z avtobusi na poti v
Mostar. Spotoma so si ogledali g r a d n j e na naši n a j v e č j i hidrocentrali v Jablanici. V opoldanskem odmoru j e eden od i n ž e n i r j e v v k r a t k e m pregledu poročal o h i d r o e n e r g e t s k i h osnovah in p e r s p e k t i v a h doline Neretve, o n j e n i h
geografskih značilnostih pa j e p r e d a v a l prof. Bora Milojević. T a vtisov polni
dan se j e že v večernih u r a h zaključil z ogledom naše n a j m o d e r n e j š e tekstilne
t o v a r n e v Vrapčićih pri M o s t a r j u .
N a s l e d n j a dva dni j e kongres n a d a l j e v a l z delom v M o s t a r j u . Večji del
z a s e d a n j a p r v e g a dne, k i j e bilo v novi, moderni zgradbi gledališča, j e bil
posvečen problematiki geografskega pouka. Diskusijo j e začel prof. Huso
Brkić s svojim r e f e r a t o m o teh v p r a š a n j i h . Za tem pa so si še isti dan in
n a s l e d n j i dopoldan sledili r e f e r a t i v glavnem klimatološkega z n a č a j a . Milan
Vemič je predaval v podnebju Bosne in Hercegovine, prof. Pavle Vujević pa
o p r o d i r a n j u morskih vplivov v n o t r a n j o s t Jugoslavije, delegati republiških
g e o g r a f s k i h društev pa so v k r a j š i h r e f e r a t i h še p o d r o b n e j e analizirali obseg
in intenzivnost m e d i t e r a n s k i h klimatskih potez v posameznih zveznih republikah. D a l j e j e p r e d a v a l še Ante Lazić o rečnem režimu N e r e t v e in profesor Josip Roglić o kraških p o l j i h zahodne Bosne. D r u g i dan b i v a n j a v
Mostarju je bil popoldne krajši izlet do izvira Bune, enega najlepših kraških
izvirov pri nas.
20. in 21. september sta bila v celoti o d m e r j e n a e k s k u r z i j i po hercegovskih
in zahodnobosenskih k r a š k i h p o l j i h in planotah. Za mnoge udeležence j e bil
t o n a j d r a g o c e n e j š i del kongresa, s a j so se spoznali s sicer odročnim, a n a j b o l j
izrazitim p o d r o č j e m velikih k r a š k i h p o l j v Jugoslaviji. Pot j e vodila od
M o s t a r j a na Mostarsko blato in d a l j e skozi nizko Hercegovino na Imotsko
polje, od tu pa spet navzgor na D u v a n j s k o in L i v a n j s k o polje. Po prenočev a n j u v gostoljubnem Livnu so n a d a l j e v a l i pot na K u p r e š k o p o l j e in potem
n a p r e j v dolino Vrbasa ter po n j e j v zgodovinsko J a j c e . Na K u p r e š k e m p o l j u
so se ustavili v velikem državnem živinorejskem posestvu v Riliću, k j e r jim
j e u p r a v n i k živo p r i k a z a l gospodarsko p r o b l e m a t i k o v visokem, k r a š k e m
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svetu. N e k a j o tem so mogli slišati tudi iz referata N. Zdanovskega o gorski
živinoreji v Bosni in Hercegovini, ki je bil tam prebran v odsotnosti avtorja.
Zvečer j e bila za kongresiste v Jajcu slavnostna a k a d e m i j a v čast desete
obletnice II. zasedanja AVNOJ-a.
Kongres je končal z delom v Banjaluki, kamor so delegati odpotovali
naslednji dopoldan, potem ko so si ogledali geografske in zgodovinske značilnosti Jajca. Spotoma j e bil še ogled velikih hidrotehničnih del na Vrbasu,
predvsem hidrocentrale J a j c e II. Ob prihodu v banjaluški o k r a j so o k r a j n e
oblasti presenetile udeležence s prisrčnim sprejemom in zakusko na prostem.
Zborovanje pa se ie nadaljevalo isti dan popoldne v Domu J LA v Banjaluki. Vojaško poveljstvo je tu kongresiste nadvse ljubeznivo sprejelo in jih
pogostilo. Ta večer in naslednji dopoldan so bila na vrsti še z a d n j a pred a v a n j a . Prof. Kanaet je predaval o sledovih glaciacije na Krvavcu (Bjelašnica), dr. Vojislav Radovanović o temi: Jugoslavija, n j e n geografski položaj,
n o t r a n j e in z u n a n j e vezi, delegati republiških društev pa so poročali o s t a n j u
erozije prsti v posameznih republikah Jugoslavije. Na sporedu je bil še ogled
Banjaluke, n a k a r je bil 23. septembra popoldne kongres končan s s p r e j e t j e m
resolucije, ki jo o b j a v l j a m o posebej. Obenem je bil razglašen tudi sklep, da
se sedež Sveta geografskih društev FLRJ prenese v Zagreb, ker tam stalno
živi novoizvoljeno vodstvo. Za predsednika je bil izvoljen dr. Josip Roglić,
za podpredsednika dr. Ivo Rubič in za t a j n i k a asist. Ivan Crkvenčič iz Zagreba. Sprejet je bil tudi predlog, da prihodnji kongres organizira Srpsko
geografsko društvo na področju LR Srbije.
V glavnih potezah je III. kongres jugoslovanskih geografov dosegel svoj
namen. Po zgledu prvih dveh kongresov je imel tudi ta dvojni značaj, zborovalni in ekskurzijski. Taka oblika geografskega kongresa je vsekakor prav
koristna in se je že p r e j š n j a leta dobro obnesla. Predvsem v e l j a to za
ekskurzijski del. Ekskurzijski del, za katerega je organizator kongresa,
Geografsko društvo Bosne in Hercegovine, izbralo tokrat izredno primerno
ruto, j e bil tako zanimiv in poln spoznanj in opažanj, da ga je treba tudi pri
bodočih kongresih postaviti močno v ospredje. Toda pokazalo se je, da je
zaradi tega nujno trpel drugi, zborovalni del kongresa. Kajti predavanja,
diskusije in seje so bile po vseh postojankah ob poti, k a r je organizacijske
težave močno povečalo, s a j j e bilo udeležencev okrog dve sto. Tako je bilo
treba večkrat m e n j a t i in prestavljati termine za posamezna p r e d a v a n j a in
deloma celo sproti spreminjati program sam. To gotovo ni najbolje vplivalo
na izvedbo. Podobne težave se pri takem etapnem zborovanju pojavijo skoraj
vedno, pa najsi se organizatorji še tako trudijo. Za prihodnji kongres
kaže razmisliti o tem, da se uvrstijo e k s k u r z i j e pred, ali kar je bolje, po
zborovanju, ki n a j bo v celoti le v enem k r a j u , r r i ekskurzijskem delu je
treba še posebej pohvaliti iniciativo prof. Rogliča, ki j e za sektor od Mostarja
d o Kupresa pripravil in dal razmnožiti ter razdeliti med vse udeležence prav
posrečen in pregleden vodič. V n j e m je podal v zgoščeni obliki vse, k a r je
sproti na terenu podrobneje tolmačil. Podoben »Potsjetnik na III. kongresu
geografa FNRJ«, ki ga je izdal pripravljalni odbor, je imel isti namen. Skoda
da je obsegal le sedem in pol strani malega formata, ker zato geografskopojasnjevalna plat teksta seveda ni mogla priti tako do izraza kot bi želeli.
K e r lahko pričakujemo, da geografi topografijo in glavne značilnosti poti že
od prej dokaj poznajo, bi bilo umestno, da se za ekskurzije na prihodnjem
kongresu izda le en vodič, vendar b o l j obširen, k j e r bo v ospredju geografska
problematika področij, skozi k a t e r a e k s k u r z i j a vodi, tako kot j e pri Rogličevem vodiču.
V organizaciji p r e d a v a n j in diskusij je bil na tem kongresu storjen korak
n a p r e j s tem, da se j e program v glavnem omejil na določene probleme. V
o s p r e d j u je bila problematika krasa in gospodarsko-geografskih področij, pa
tudi v p r a š a n j e mediteranskih klimatskih vplivov in erozije prsti v Jugoslaviji. Tudi v bodoče kaže, da j e treba obdržati podoben izbor programa.
Pokazalo pa se je- da za diskusijo, na kateri n a j bi bilo težišče dela, s k o r a j
vedno z m a n j k a časa. Že pri p r e j š n j i h dveh, še b o l j pa pri tem kongresu, so
mnogi izrazili m n e n j e , da bi bilo bolje, če se delo organizira po sekcijah, ki
Bi zasedale ločeno. Seveda teh sekcij, v katerih program bi bila uvrščena
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p r e d a v a n j a s sorodno tematiko, ne bi smelo biti preveč. V tem p r i m e r u se
n a m r e č kongresisti, ki so zainteresirani v delu več sekcij, ne bi mogli vseh
udeležiti. Zlasti p a bo t r e b a uvesti delo v posebni sekciji za v p r a š a n j a geografske vzgoje, s a j j e p r a v na tem živo zainteresiranih daleč n a j v e č udeležencev. Poldnevno zasedanje, tudi če se e v e n t u a l n o p o d a l j š a še n a drugo
polovico dneva, še zdaleč ne zadostuje, da bi mogli t e m e l j i t o in vsestransko
pretresti vso problematiko, ki se p o j a v l j a v zvezi s poukom geografije. To se
j e lepo pokazalo tudi na t r e t j e m kongresu. Zanimivo je, da j e bila pri formulaciji sklepov, ki so bili s p r e j e t i v zvezi s šolsko geografijo, p r a v a k t i v n a
slovenska delegacija, k e r j e p r o b l e m a t i k o p r e d i s k u t i r a l a že p r e j na zborov a n j u v K a m n i k u . Pokazalo se j e tudi, da j e znanstvena p r o b l e m a t i k a ostala
še mnogo b o l j nerazčiščena, kot bi bila po daljši in intenzivnejši diskusiji.
Zlasti v e l j a to za problematiko gospodarsko-geografskih področij, ki močno
zanima tudi našo gospodarsko in u p r a v n o operativo. V zvezi s tem j e t r e b a
poudariti tudi, da so vsi, ki so hoteli diskutirati o znanstveni problematiki,
pogrešali, da niso poznali referatov že od p r e j . Zato bo t r e b a v bodoče
misliti na to, da se p r e d a v a n j a o b j a v i j o že predhodno, v s a j na k r a t k o z
nakazano p r o b l e m a t i k o in n a j n u j n e j š o , bistveno dokumentacijo. Le v t a k e m
p r i m e r u bo lahko delo v s e k c i j a h res plodno.
K l j u b določenim p o m a n j k l j i v o s t i m pa j e bil III. kongres jugoslovanskih
geografov za vse udeležence p r a v koristno dopolnilo n j i h o v e g a geografskega
obzorja in vzpodbuda za n a d a l j n j e delo.

Resolucija III. kongresa geografov FLRJ
v dneh od 14. do 23. septembra 1953 v LR Bosni in Hercegovini
Geografi iz vseh l j u d s k i h r e p u b l i k FLRJ, zbrani na III. kongresu v
LR Bosni in Hercegovini, s m a t r a j o na t e m e l j u r a z p r a v l j a n j a o problemih
svoje stroke za potrebno, da sklenejo tole resolucijo.
I.
1. Na osnovi poročil, ki so pokazala dosedanje delo na problemu erozije
zemljišča v naši državi, smatra III. kongres geografov F L R J za nujno, da se
delo na tem v p r a š a n j u n a d a l j u j e še intenzivneje ter priporoča, da se organizira
komisija, ki bo vodila omenjena proučevanja in v katero n a j pošlje vsako
geografsko društvo svojega zastopnika;
2. ker se je na svojih ekskurzijah pobliže seznanil s svojstvi našega k r a škega sveta, smatra III. kongres geografov F L R J za potrebno, da se ob priliki
proučevanja naših kraških področij posveti posebna pozornost vprašanjem
oskrbe prebivalstva, živine in železniškega prometa z vodo, da geografska
društva v ta namen sodelujejo med seboj in da na IV. kongresu poročajo o
svojem delu na omenjenih vprašanjih. S tem v zvezi je kongres mišljenja, da
je treba koordinirati tudi speleološko delo v naši državi ter predlaga, d a se
pri Svetu geografskih društev F L R J formira v ta namen komisija, ki n a j jo
sestavljajo zastopniki vseh geografskih društev;
3. da bi se omenjene in druge znanstvene naloge z uspehom izvršile, misli
III. kongres geografov F L R J , da je potrebno, da Svet geografskih društev F L R J
organizira komisije, sestavljene iz zastopnikov vseh geografskih društev. S tem
v zvezi n a j Svet geografskih društev premotri vprašanje najboljših oblik organizacije znanstvenega dela v naši državi, predvsem koordinacije dela med
Svetom geografskih društev FLRJ in Nacionalnim komitetom za geografijo pri
Akademskem svetu F L R J . Y tem smislu priporoča kongres vsem geografskim
društvom, da razen v komisijah, ki jih bo organiziral Svet geografskih društev,
aktivno sodelujejo t u d i v komisijah, ki že obstoje pri Nacionalnem komitetu
(komisija za proučevanje krasa, komisija za karto izkoriščanja zemljišča);
4. v prepričanju, da je izmenjava znanstvenih mišljenj posebnega pomena
za razvoj geografske vede, je III. kongres geografov F L R J mišljenja, da je treba
omogočiti čim pogostejše in širše stike jugoslovanskih geografov z inozemskimi
in inozemskih z jugoslovanskimi.
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IL
1. Potem, ko je slišal referat o odnošajih med poukom geografije na univerzi in na srednji šoli, je III. kongres geografov F L R J mišljenja, da je potrebno
v univerzitetskem študiju dati več prostora regionalni geografiji; ker pa tako
razširjeni študij regionalne geografije ne more zajeti vseh dežel, priporoča
kongres našim strokovnjakom, da izdelajo kompendije, v katerih bo za potrebe
univerzitetskega š t u d i j a p r i k a z a n o stvarno in sodobno s t a n j e vseh delov zem e l j s k e površine;
2. v v p r a š a n j u študija ekonomske geografije na visokih šolah je prišel
III. kongres geografov F L R J do tega-le mišljenja: a) na prirodoslovno-matematičnih (filozofskih) fakultetah, k j e r n a j po prepričanju kongresa tudi nadalje
ostane glavni center ekonomske geografije kot dela celotne geografske znanosti,
n a j se okrepi in izpopolni študij ekonomske geografije odnosno n a j se organizira, k j e r ga še ni; b) ekonomske fakultete n a j jasno opredele, ali ima ekonomska geografija n a njih z n a č a j geografske znanosti odnosno njenega dela
kot pomožnega predmeta za potrebe ekonomistov, ali pa z n a č a j samostojne
discipline v sklopu ekonomskih ved;
3. v svrho realizicaje naštetih predlogov in r a z p r a v l j a n j a o drugih načelnih
v p r a š a n j i h študija geografije na univerzah je potrebno, da se čim pogosteje
sklicujejo skupne konference profesorjev geografije z vseh prirodoslovnomatematičnih (filozofskih) in ekonomskih fakultet;
4. III. kongres geografov F L R J je razpravljal tudi o vprašanjih pouka
geografije na višjih pedagoških šolah in je mišljenja, da so ta v p r a š a n j a
povezana s plošnim problemom višjih pedagoških šol ter da je treba o n j i h
razpravljati na posebni medrepubliški konferenci.
III.
Zaradi izpopolnitve pouka geografije v srednjih šolah in zaradi zaposlitve
novih strokovnih kadrov, ki dotekajo, kakor tudi tistih diplomiranih študentov,
ki so še nezaposleni, smatra III. kongres geografov F L R J za potrebno:
1. da se pouk geograf je v srednjh šolah poverja strokovnim učnim močem
in ne n e s t r o k o v n j a k o m (učiteljem osnovnih šol, izrednim in rednim študentom
ter u č i t e l j e m d r u g i h s r e d n j e š o l s k i h predmetov). V tem pogledu j e posebno
p o m e m b e n pouk g e o g r a f i j e v I. in V. r a z r e d u gimnazije, ki mora biti vsek a k o r v rokah strokovnih učnih moči z daljšo prakso;
2. da se preneha z vpisovanjem izrednih slušateljev geografije po višjih
pedagoških šolah, ker le-ti o d h a j a j o s študija z zelo pomanjkljivim znanjem,
nezadostnim za profesorja geografije;
3. da se geografija kot pomemben predmet splošne izobrazbe in nacionalne
vzgoje uvede kot predmet višjega tečajnega izpita;
4. da šolske sekcije posameznih geografskih društev začno borbo proti
verbalizmu in deskripciji v pouku geografije ter da n a p r a v i j o potrebne korake,
da se naše srednje šole oskrbe z vsemi potrebnimi učili in, k j e r je to mogoče,
tudi s prostori za geografski pouk;
5. da se učni načrti in programi za geografijo v s a j v glavnih črtah izenačijo
po vseh republikah;
6. da se pisanje, p r e v a j a n j e in recenzija učbenikov geografije poverja samo
geografskim društvom;
7. da se nadzor (inšpekcija) nad poukom geografije v srednjih šolah poverja geografskim društvom ali znanim strokovnjakom;
8. da se profesorjem geografije omogoči tudi posamična izraba režijske
k a r t e na vseh p r o m e t n i h sredstvih v s a j e n k r a t na leto, in sicer v času velikih
počitnic;
9. da se v p r o r a č u n u posameznih republik stalno predvidijo zadostna
sredstva za obvezne d i j a š k e e k s k u r z i j e in da se p r o f e s o r j e m , ki vodijo te
e k s k u r z i j e , p l a č a j o dnevnice k a k o r drugim državnim uslužbencem na službenem potovanju;
10. da se pri Svetu geografskih društev F L R J organizira odbor, ki bo
skrbel za realizacijo sklepov, ki jih je v zvezi s poukom geografije sprejel
kongres;
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11. da šolska sekcija Geografskega društva Hrvatske začne z izdajanjem
informativnega geografskega časopisa zveznega značaja, v katerem so bo tretirala aktualna problematika geografije. Redakcijski odbor tega časopisa se bo
sestavil v Zagrebu, vsako republiško društvo pa bo določilo svojega urednika,
ki bo v stiku z redakcijskim odborom. Vprašanje finansiranja časopisa n a j
reši Svet geografskih društev FLRJ ali odbor, ki se bo organiziral pri svetu za
realizacijo sklepov v zvezi s poukom geografije.
Banja Luka, 23. septembra 1953.
G e o g r a f s k o d r u š t v o v L j u b l j a n i od o k t o b r a 1952 do f e b r u a r j a 1954
V razdobju od zadnjega poročila v »Geografskem vestniku 1952« je pokazalo
društvo aktivnost s strokovnimi predavanji v okviru rednih sestankov ter s
poglabljanjem stikov z novoustanovljenimi sekcijami izven Ljubljane.
V tem času so na pobudo aktivnejših članov Geografskega društva, profesorjev v Celju, ustanovili »Celjsko sekcijo Geografskega društva«. Na pobudo
geografov-klimatologov, zaposlenih na »Hidrometeorološkem zavodu« v Ljubljani
pa je bila ustanovljena »Klimatološka sekcija«.
Redni občni zbor društva je bil 23. marca 1953. Na njem so člani izvolili
naslednji odbor: Dr. Anton Melik, predsednik; dr. Svetozar Ilešič, podpredsednik;
"Vladimir Klemenčič, tajnik I; Ivan Gams, tajnik II; Vladimir Leban, blagajnik;
dr. Valter Bohinec, gospodar; Vladimir Kokole, knjižničar; Cene Malovrh,
upravnik; Milan Vreča, načelnik odseka za šolsko geografijo; Vladimir Fajgelj,
načelnik študentskega odseka; Danilo Furlan, načelnik klimatološke sekcije;
Anton Sore, načelnik sekcije v Celju; Zvone Hočevar, načelnik sekcije v Mariboru; dr. Roman Savnik, Silvo Kranjec in France Planina, revizorji.
V okviru odbora sta delovali še komisija za zbiranje naročnikov Geografskega vestnika in komisija za p r o u č e v a n j e pouka na srednjih šolah.
Strokovni sestanki so imeli ta-le program: 12. novembra 1952 univ. prof.
dr. Svetozar Ilešič, »O XVII. mednarodnem geografskem kongresu v Ameriki«;
17. decembra 1952 univ. asistent Vladimir Kokole »O kmetskih naseljih med
Savo in Sotlo«; 21. j a n u a r j a 1953 univ. prof. dr. Anton Melik »O slovenskih izseljencih v ZDÀ«; 11. februarja 1953 Danilo Furlan »O novih pogledih o kroženju zraka v atmosferi«; 11. marca 1953 univ. prof. dr. Svetozar Ilešič »O geografskih vtisih iz Amerike«; 22. aprila 1953 dr. Svetozar Ilešič »Od Atlantika
do Mississippija«; 20. m a j a 1953 univ. prof. dr. Božo Škerlj, »O aridnem jugozahodu ZDA«; 11. novembra 1953 sta poročala dr. Anton Melik in dr. Svetozar
Ilešič »O III. kongresu jugoslovanskih geografov v Bosni«; 25. novembra 1953
prof. dr. Roman Savnik »O prvem mednarodnem speleološkem kongresu v
Parizu«; 20. j a n u a r j a 1954 asistent SAZU Ivan Gams »O poti III. kongresa jugoslovanskih geografov po Bosni in Hercegovini«.
O b v e s t i l o o II. k o n g r e s u s l o v e n s k i h g e o g r a f o v
V skladu s sklepi I. kongresa slovenskih geografov v Kamniku leta 1952
bo Geografsko društvo organiziralo letos II. kongres v Mariboru, in sicer ob
koncu septembra 1954. Odbor Geografskega društva se j e z Mariborsko društveno sekcijo dogovoril o okvirnem programu. Tudi na tem kongresu nameravamo postaviti v o s p r e d j e p r e d a v a n j in diskusije problematiko pouka
geografije, ki prav posebno zanima večino naših članov; s tem želimo nadaljevati delo, začeto v Kamniku. Toda obenem želimo primerno pažnjo posvetiti
znanstvenemu raziskovalnemu področju, in sicer s pregledom izvršenega dela
ter s tem, da nakažemo naloge, ki so še pred nami. Ob sebi se razume, da so
postavljena v program tudi p r e d a v a n j a o Mariboru in njegovi okolici kakor
tudi z' njimi povezana ekskurzija. Za svoje člane, ki se bodo želeli udeležiti
kongresa, bo Geografsko društvo skušalo izposlovati primerne olajšave ter po
možnosti doseči gmotno podporo. Natančnejši program in potrebne informacije
bo društveni odbor posredoval članom o pravem času, a Mariborska sekcija
j e že začela s pripravami. Vabimo vse člane, da s pobudami in predlogi intenzivno sodelujejo, da bomo mogli kongres izvesti čim uspešneje.
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GEOGRAFSKI VESTNIK XXV-1953
Izdalo Geografsko druStvo Y Ljubljani. — Založila Državna založba Slovenije v Ljubljani.
Izšel aprila 1954. — Naklada 1000 izvodov. — Tiskala Triglavska tiskarna v Ljubljani

