
Razgledi 

Nekaj misli o agrarni geografiji.* 

V l a d i m i r K o k o l e 

Redkokatera panoga geografije more tako instruktivno pokazati geo-
giafske sozavisnosti kot agrarna geografija — to je geografija kmečkih našel j 
in zemljišča, od katerega ta živijo, na kratko, geografija ruralne pokrajine. 
Osnovna aspekta geografskega proučevanja, t. j. povezava s prirodnim oko-
ljem in povezava pojavov med seboj, prideta tu še dosti bolj jasno do izraza 
kot pri kompleksnih pojavih kakor so mesta. Soodvisnosti so tudi dosti bolj 
neposredne in očitne, kot v marsikaterem drugem območju geografije. Pri-
kazati, kritično premotriti in obrazložiti te soodvisnosti, to je vsebina agrarne 
geografije. 

Agrarna geografija se zato tudi ne more omejiti zgolj na premotrivanje 
naselij. Težišče premotrivanja mora biti na terenu, na zemljišču, od katerega 
naselje živi. Polje, njive, travniki in pašniki, marsikje tudi vinogradi in 
sadovnjaki so objekti, ki zanimajo agrarno geografijo na prvem mestu. Prvo, 
kar bo geograf skušal ugotoviti, j e pač orientacija, k je so polja, k je travniki, 
k je gozdovi in k je neplodno zemfljišče. In če bo mogel ugotoviti, da so n. pr. 
na Krasu njive po vrtačah in suhih dolinah ali kraških poljih, ob rečnih 
dolinah na prodnatih terasah, po gričevju pa na ostankih starih ravnot, starih 
teras, se mu bo takoj porodilo prvo vprašan; zakaj so njive po večini tu, 
travniki pa drugje, in takoj se bodo pokazale prve osnovne povezave agrar-
nega zemljišča e prirodnim okoljem. Povezava njiv s sušnimi terasami, z 
debelejšo plastjo prsti ali travnikov s poplavnim ozemljem ob samih strugah 
rek, vinogradov s prisojnimi pobočji. Seveda pa tako preproste soodvisnosti 
nikakor niso povsod pravilo, četudi kažejo že takoj prednosti, ki jih nudi 
določena oblika reliefa, določene mikroklimatske prilike ali določene hidro-
grafeke in pedološke razmere. 

Običajno pa more opaziti geograf, da kulturno zemljišče nikakor ni tako 
dosledno navezano na pogoje, ki jih nudi priroda. Ze na bližje razdalje bo 
lahko opazil, da so n. pr. podobna pobočja ponekod pod gozdom, drugje pa 
zopet izkrčena in spremenjena v njive ali travnike in pašnike in to pri 
pogojih, ki so vsaj v velikem enaki. Pri tem se bo moral ozreti za vzroki, ki 
dovedejo do teh neenakomernem ti v izkoriščanju tal. Pomisliti moramo namreč, 
da kulturno zemljišče nikakor ni nekaj stabilnega, temveč da se spreminja 
in se je spreminjalo tudi v preteklosti. Agrarna površina naselij se je v teku 
stoletij širila, prav kakor so se tudi večala naselja in kakor je naraščalo 
prebivalstvo. Ni pa povsod šel razvoj isto pot. Marsikje je krčenje iz raznih 
vzrokov napredovalo hitreje, drugje počasneje. Številna ledinska imena nain 
vedo mnogo povedati o posameznih fazah tega razvoja, v skromni meri ga 
moremo zasledovati celo iz zgodovinskih virov. Za najnovejšo dobo pa nam 
ga prikažejo spremembe v katastrskih navedbah. 

Temeljito poznavanje lokalnih, fizično-geografskih prilik pa je osnova, 
na kateri mora sloneti vse razglabljanje. Seveda pa se bo proučevalec omejil 
predvsem na tiste osnove, ki SO' važne za kmetijstvo. P r s t sama je ena takih 
osnov. Še daleč smo od tistega idealnega stanja, ko bomo imeli na razpolago 

* Referat na I. kongresu slovenskih geografov v Kamniku septembra 1952. 
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podrobne pedološke špecialke, toda o osnovnih značilnostih prsti ve kmečko 
prebivalstvo samo v praksi zelo mnogo. In prav ti učinki svojstva raznih prsti 
so ono, kar geografa v tej zvezi zanima. Debelina prsti, njena sestava, glinasta 
ali peščena, zmožnost prsti, da zadržuje vodo, vse to se često izraža že v 
imenih za posamezne vrste prsti. Kmetovalci jih poznajo lepo število, sa j tudi 
sami razlikujejo številne vrste prsti. Poznavanje vrst prsti je prav tako 
pomembno, kakor poznavanje drugega važnega fizično-geografskega faktorja, 
t. j. m i k r o k 1 i m e. 

Naša mreža meteoroloških postaj nam ne bo povsod omogočila pogleda v 
mikroklimo, četudi je bila v zadnjih letih močno izpopolnjena, toda osnovne 
podatke nam pa vendar nudi. Izbor podatkov o klimatskih elementih, ki jih 
uporablja proučevalec, pa zavisi seveda od pomembnosti, ki jih imajo posa-
mezni vremenski elementi za agrarno izkoriščanje. Podatki o povprečni tem-
peraturi za štiri letne dobe nam ne povedo mnogo, vse k a j drugega pa pove 
podatek o številu dni s povprečno temperaturo, n. pr. nad 15 ali 20 stopinj 
Celzija, saj je s tem neposredno povezano trajanje vegetacijske dobe za 
posamezne rastline. Povprečni nastop prve pozebe v jeseni in zadnje spo-
mladi pove geografu mnogo več, kakor pa zgolj povprečne temperature za 
posamezne mesece. Številka o množini padavin v posameznih mesecih so 
dragocene, še bolj pa je dragoceno ugotavljanje učinkovitosti teh padavin. 
Vemo, da pomeni n. pr. 100 mm padavin v področju z znatno oblačnostjo ali 
nižjimi povprečnimi temperaturami vse k a j drugega kakor n. pr. v sončnem 
Primorju ali v večjih ravninah z močnim izhlapevanjem. Teh neka j misli 
pokaže, kako mora biti analiza klimatskih elementov prilagojena potrebam 
proučevanja. Ker je v agrarni geografiji tako važno poznavanje dejanskega 
podnebja, ki se menja lahko že na bližnje razdalje, ima poznavanje mikro-
klime še poseben pomen. Te, za dejansko obliko kmetijstva tako pomembne 
razlike, meteorološka mreža ne bo mogla nikdar zajeti, vendar se odpirajo 
geografu pri proučevanju še drugi viri informacij, to so fenološki pojavi. 
Začetek brstenja, cvetonja in zorenja zanesljivo ponazarjajo letni ritem pod-
nebja. To so obenem pojavi, ki jih človek na podeželju dobro pozna. Tako 
more zasledovanje razlik v fenoloških pojavih dati proučevalcu ono, česar 
ne more dobiti iz podatkov meteoroloških postaj. Ta osnovna orientacija o 
izrabi tal, ki pripadajo nekemu kmečkemu naselju, je osnova za nadal jn je 
premotrivanje, k a r t a izrabe tal pa prvo orodje, s katerim geograf operira. 
Važnost takih v agrarno-geografskem proučevanju, pa tudi za praktične po-
trebe pri gospodarjenju z zemljo so prav posebno spoznali v Angliji, deželi, 
k je r je dragocena izraba vsake krpe plodne zemlje. 2e pred dobrimi dvajse-
timi leti so začeli na pobudo geografov s sistematičnim kartiranjem izrabe tal 
na podrobnih specialkah in delo v glavnem končali tik pred izbruhom druge 
svetovne vojne. V težkih vojnih letih, ko j e postal dovoz hrane iz preko-
morskih dežel zelo težaven in ko se je bilo treba ozreti za lokalnimi viri, 
so se izkazale karte izrabe tal neprecenljive važnosti. Na osnovi informacij, 
ki so jih dajale te karte in njim pripadajoči teksti, j e bilo mogoče hitro 
določiti predele, k je r so nato spremenili travnike in pašnike v njive in tako 
močno povečali obseg ornice oziroma proizvodnjo kruha, sladkorja, sočivja 
itd. Ta angleški uspeh je vzbudil povsod po svetu odkrito priznanje in željo 
po posnemanju. Tako so na mednarodnem geografskem kongresu v Lizboni 
leta 1949 sestavili posebno komisijo, ki ima nalogo, da daje vzpodbudo in 
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nasvete, obenem pa da koordinira delo pri agrarno-geografskem kartiranju po 
vsem svetu. Težave s prehrano, ki so se pojavile po vojni skoraj povsod po 
svetu, so resno opozorilo, da ne gre izgubljati časa, temveč si je treba povsod 
ustvariti čimbolj točno podobo o izrabi tal po svetu. Pri tem pa so prav karte 
izrabe tal ali lahko bi rekli agrarno-geografske specialke nujna, neobhodno 
potrebna podlaga za načrtno gospodarjenje z agrarnimi površinami. Resna 
doba povojne obnove in socialistične preobrazbe gospodarstva je tudi pri 
nas pokazala, da je treba močno korigirati mnenje, da je Jugoslavija bogata 
agrarna dežela, ki si more privoščiti še znaten izvoz. To mnenje je temeljilo 
na prikrivanju resnice, da j e bila prehrana velikega dela agrarnega prebi-
valstva v gorskem in primorskem predelu k a j revna in da je celo vojvodinski 
kmet moral jesti koruzo, da je lahko prodajal pšenico. Zato se mi zdi, da so 
nam, Slovencem še prav posebej, potrebe po smotrnem gospodarjenju z agrar-
nimi površinami k a j lahko razumljive. Za nas geografe se pri tem nudijo lepe 
možnosti, da pri konkretnem delu v te j smeri tudi sami prispevamo to, za kar 
nas usposablja naša stroka. Kart iranje izrabe tal in primerjava današnjega 
stanja s prirodnim okoljem pa tudi s historičnim razvojem izrabe je delovno 
področje, k je r so geografi drugje po svetu prispevali mnogo dragocenih 
spoznanj, zlasti v Angliji, k je r so večino dela opravili prav geografi. Kakor 
je pomemben praktičen rezultat agrano-geografskega kart iranja, prav tako je 
podoba izrabe tal pomembna tudi v zgolj geografskem proučevanju. Pregled, 
evidenca kategorij kulturnega zemljišča po dejanski razprostranjenosti in 
prilagoditvi fizično-geografskemu okolju že sama spodbuja k nadaljnjim raz-
motrivanjem. 

Zemljiške kategorije: ornica, travniki, pašniki, vrtovi, sadovnjaki in 
vinogradi, včasih tudi gozdovi, so osne 'a za različne vrste kmetijstva. Različna 
pa je lahko tudi izraba vsake izmec navedenih vrst kulturnega zemljišča. 
Dobro vemo, da se ornica lahko izkorišča na zelo različne načine, ki dajejo 
poljedelstvu v ožjem smisla, t. j. izkoriščanju ornice poseben značaj. Nasled-
nje, kar bo geograf storil, je tedaj, da ugotovi, kakšen je način izrabljanja 
ornice, kakšne vrste poljskih sadežev se gojijo, ali žita, ali okopavine, ali 
industrijske ali krmne rastline, pa tudi, kakšen je odnos teh rastlin do pod-
nebja, do prsti, do talne vode v konkretnih primerih. Vemo, da ima vsaka 
kulturna rastlina svoje minamalne in optimalne zahteve, zato j e njihovo 
gojenje vezano vedno na povsem določene prirodne pogoje. Vsak kmetovalec 
lahko geografu zanesljivo pove, kako uspeva žito na enem kosu njive, kako 
na drugem, pa tudi ^li je temu vzrok plitva ali globoka prst, sušna ali vlažna 
tla. Seveda geograf pri tem ne sme vzeti žito, n. pr. pšenico kot neka j enot-
nega, ki povsod enako reagira na prirodne pogoje. Saj vemo, da je pšenice 
veliko posameznih zvrsti, ki se posameznim elementom prirodnega okolja ne 
prilagodijo v enaki meri. Zato je važno, da geograf upošteva in pozna dejan-
ske zvrsti, ki jih sejejo ali sadijo v določenem predelu. Nič manj ni pomemben 
tudi način, kako se kulturne rastline izmenjavajo na posameznih njivah v 
teku več let, ali z drugimi besedami, kakšen je način kolobarjenja. Saj ta 
ne odloča le fiziognomije ornice, temveč tudi površinsko razmerje med posa-
meznimi kulturnimi rastlinami in s tem tudi obseg njihove proizvodnje. Zopet 
se nam tu postavlja vprašanje, kakšen je odnos kolobarjenja do prirode, do 
podnebja, do prsti, do talne vode. Dobro vemo, da vsaka vrsta prsti ne more 
venomer hraniti iste kulturne rastline, ne da bi se izčrpala in zgubila ugodne 
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strukture. Upoštevati je treba, da moderna agronomija priporoča za vsako 
kombinacijo prirodnih pogojev posebno kolobarjenje, tako za hribovite kraje, 
za ostrejšo klimo, za mediteranska področja, za aluvialne ravnice itd. Znano 
je, da se j e najstarejši način kolobarjenja (takozvani tripoljski sistem) razvil 
zaradi neenakosti v kvaliteti prsti na ozemlju, ki je pripadalo posamezni vasi. 
Proučevalec v agrarni geografiji se mora vedno zavedati, da j e razmerje med 
posameznimi vrstami poljščin v veliki, četudi ne izključni meri prav posledica 
določenega kolobarjenja. Vpliv prirodnih osnov na značaj poljščin pa se kaže 
še na drug način. Vemo, da marsikje dolgo poletje omogoča dvojni pridelek 
na isti njivi, kakor po drugi strani n. pr. kratko poletje v gorskih kraj ih 
omogoča le setev jare pšenice. Ker je vsaka kulturna rastlina vezana na dolo-
čene pogoje, jo je mogoče gojiti le na ozemlju, ki ima te pogoje, predvsem 
klimatske pogoje. Določevanje kritičnih meja, do katerih je možno gojiti 
posamezne kulturne rastline, je tedaj ena izmed glavnih nalog agrarne geo-
grafije. Pri nas pomeni to predvsem določevanje višinskih meja kulturnih 
rastlin. 

Kakor pri izkoriščanju ornice, najdemo tudi pri izkoriščanju travnikov 
celo vrsto dokaj različnih načinov. Travnata površina se lahko izkorišča za 
pašo, za pridobivanje sena, torej kot travnik ali zgolj kot senožet. Travnato 
površino lahko izkoriščajo tako, da jo enkrat kosijo, nato pa pustijo kot 
pašnik. Ne smemo tudi prezreti, da travnati svet ni povsod obrasel z enako 
vrsto trave. Vemo, da uspevajo po vlažnih poplavnih travnikih posebne trave, 
ki so uporabne le za konje. Dal je j e travnati svet marsikje tako skalovit, 
da je uporabljen za pašo ovac, torej spet tip travnatega zemljišča zase. 
Agrarno geografijo zanimajo vzroki, zakaj se travnata površina izkorišča 
nekje za travnik, drugod za pašnike, ali j e temu vzrok oddaljenost od naselja 
ali posebna vrsta prsti ali drugačen relief. Kakor pri ornici, tako tudi pri 
travniški površini ne gre prezreti, da se v posameznih letnih dobah določen 
kompleks lahko izrablja na različne načine in za različno živino. Vsi dobro 
vemo, kako se travnati svet nad gozdno mejo prav zaradi svoje visoke lege, 
kratke vegetacijske dobe in oddaljenosti od stalnih naselij izkorišča na povsem 
svojski, planšarski način, ki je ena izmed oblik gospodarjenja s travnatimi 
površinami. 

Kadar proučujemo, kako se izkoriščajo posamezne vrste, kategorije kul-
turnega zemljišča v podrobnem, nas kartografska metoda, ki tako odlično 
služi za ugotavljanje in prikaz osnovnih tipov izrabe tal, pusti nekoliko na 
cedilu. Zato pa da je jo izboren dokumentaren material za ponazar janje kme-
tijske statistike. Po naših okrajnih statističnih uradih so se nabrali v zadnjih 
letih zelo dragoceni podatki, ki jih geografi vse premalo izkoriščamo. Na te j 
osnovi je možno ugotoviti razmerje med posameznimi vrstami poljščin po 
teritorialnih enotah, ki so razmeroma homogene in imajo zato podatki močno 
realno vrednost. Prav tako je mogoče na podlagi kmetijske statistike ugotav-
ljati razmerje med posameznimi vrstami domačih živali, kakor tudi njihovo 
število v celoti, seveda pa tudi odnos njihovega števila do agrarne površine, 
od katere se prehranjuje jo . 

Čimbolj gre agrarno-geografsko proučevanje v detajle, tembolj se pri-
čenjajo kazati v značaju in izrabi kulturnega zemljišča poleg prirodnih tudi 
faktorj i iz socialnega in gospodarskega področja. P o s e s t n a s t r u k t u r a 
je eden izmed bistvenih faktorjev, saj često ovira smiselno izrabo prirodnih 
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pogojev in ustvarja tip agrarnega izkoriščanja, ki je lahko bistveno različen 
od sosednjega; po prirodi enakega ozemlja. Mala posestva, usmerjena k samo-
preskrbi z osnovnimi živili, imajo pogosto nj ive na zemljišču, ki bi ga velik, 
moderen obrat prepustil travnikom. Prav tako taka gospodarstva zlasti v bolj 
odročnih gorskih predelih sejejo mnogo več žita kakor bi bilo smotrno z 
ozirom na relief in podnebje. Povsem drugače morejo usmeriti svojo proiz-
vodnjo in izrabo tal večji obrati. Možnost, da svoje zemljišče smotrno izko-
ristijo zaradi večjega obsega posestva, je pri njih večja. Saj lahko usmerjajo 
proizvodnjo na znatnem delu svojega posestva, ki ne pride v poštev zgolj za 
preskrbo z osnovnimi živili, tudi za specialne kulture. Velika moderna zadruga 
z arondiranim zemljiščem in primerno mehanizacijo more prav zaradi kolek-
tivne uporabe teh proizvodnih sredstev svojo agrarno površino smotrno izko-
ristiti do skrajnosti. Specializacija na določene kulture, ki odgovarjajo pri-
rodnim pogojem, je pri takih obratih mnogo lažja kakor pri drobnih posestvih, 
ki nimajo ne zemlje, ne sredstev za moderno obdelovanje. Pa ne samo sedanja 
struktura kmečkih obratov, temveč tudi dediščina iz preteklosti še lahko 
vpliva na značaj izrabe tal. Pomislimo samo na skupne pašnike — gmajne. 
Razdelitev gmajn je ponekod vplivala v te j smeri, da se je povečal obseg 
ornice, drugje pa je prav z razdelitvijo- nazadovalo ovčarstvo. 

Gospodarska usmerjenost kmetijskih obratov vpliva prav tako v močni 
meri na značaj kultur, pa tudi na značaj izrabe tal. Komercializacija kme-
tijstva je mnogokje že porušila staro avtarkijo, težnjo po samopreskrbi in 
s tem sprožila usmerjenje kmetijske površine v specializacijo za določene 
kulture. Usmerjanje kmetijstva v živinorejo, ki je že dal j časa značilno za 
Slovenijo, lahko bistveno spremeni razmerje med posameznimi poljščinami, 
na splošno pa v škodo žita in v korist krmilnih rastlin. Podoben učinek more 
imeti tudi specializacija v pridelovanje industrijskih rastlin. Znano je, da 
je uvedba sladkorne pese v nekaterih predelih Evrope obrnila na glavo vse 
dotedanje razmerje med poljščinami, spremenila način kolobarjenja in do-
vedla tudi do naraščanja večjih obratov. Specializacija lahko dovede do 
smotrnejšega izrabljanja agrarne površine s tem, da se prilagodi prirodnim 
osnovam. To pa lahko pomeni, da se opuščajo njive na slabši zemlji, ki so 
mogle obstojati v avtarhičnem gospodarstvu, v travnike ali pa celo v pašnike. 

Zelo močno lahko vpliva na značaj agrarnega gospodarstva tudi možnost 
z a s l u ž k a v neagrarnih poklicih. Tako moremo opažati pri kmečkih obratih, 
k je r je del članov zaposlen n. pr. pri delu v tovarni, prestavljanje težišča v 
proizvodnji na pridelovanje zelenjave in krompirja pa krmil za prašiče ali 
kravo. Če je delež takih posestnikov znaten, se bo rezultat te usmerjenosti 
pokazal tudi v razmerju med deležem posameznih poljščin, pa tudi v deležu 
posameznih vrst živine. Otvoritev nove tovarne ali rudnika pomeni običajno 
znatno spremembo v gospodarski strukturi naselja in agrarnega izkoriščanja. 
Zveča se delež vrtov, poveča se delež krompirja in vrtnin, pade pa delež žit. 
Prav tako se običajno poveča delež prašičev med živino. Odvisnost od tržišča 
je lahko za značaj izrabe tal in tip kultur bistvene važnosti. Bližina potrošnih 
centrov sproži običajno pridelovanje povrtnin v obsegu, ki daleč prekaša 
lokalne potreibe kmetijskih obratov. Seveda je taka specializacija mogoča le 
tam, k je r je mogoče pridelke hitro spraviti do potrošnikov. Bližine tržišča 
seveda ne moremo meriti po kilometrih, temveč po času, ki ga rabi proizvod 
do potrošnika, zato je proučitev prometnih zvez z večjim urbanskim središčem 
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prav važna naloga agrarne geografije. V zvezi s komercializacijo postaja važen 
faktor, ki soodloča pri deležu posameznih vrst agrarnega zemljišča in pa tudi 
pri deležu posameznih kulturnih rastlin, rentabilnost proizvodnje. Pri tem 
ni pomembna samo možnost prodaje, temveč tudi donos posameznih vrst kul-
turnih rastlin. Znano je, da je n. pr. gojenje a jde v nazadovanju. Ta občut-
ljiva rastlina res neposredno prispeva ,k ljudski prehrani, toda daje zelo 
neenakomeren pridelek in se zato umika bolj odpornim krmilnim rastlinam. 
Podobno je z razmerjem med koruzo in pšenico. Marsikje v slovenskem sub-
panonskem področju daje koruza večji hektarski donos kot pšenica, poleg 
tega pa je še manj občutljiva in omogoča tudi vmesne kulture. Zato je v tako 
močni prevladi nad ostalimi žiti. 

Eden izmed zelo pomembnih faktorjev, ki vplivajo na značaj izrabe tal 
in kultur, j e preskrba z delovno silo v najširšem smislu. Vsako kmečko 
opravilo zahteva določeno množino dela. V agrarnem gospodarstvu pa je 
vprašanje delovne sile zlasti važno. Tu nimamo opravka z delom, ki je enako 
skozi vse leto in vsak dan, kakor v tovarni ali uradu. Ciklus kmetijskih 
opravil je močno odvisen od prirode, od vsakoletnega poteka vremena. Poleg 
tega pa zahteva vsaka vrsta kmetijske dejavnosti, vsaka vrsta kultur različno 
množino delovne sile in ob različnem času. Gospodarjenje z delovno silo preko 
leta je zato izredno pomemben moment v funkcioniranju agrarne proizvodnje 
ter ima močne geografske vzroke in učinke. Osnova mu je različen vegeta-
cijski ciklus posameznih rastlin. Pregledna tabela stopnje zaposlenosti v posa-
meznih ' letnih dobah je tedaj geografu osnova za nadal jn ja premotrivanja. 
V različnih klimatskih prilikah in pri različnih tipih agrarnega gospodarstva 
je letni ritem dela lahko precej različen, celo pri našem sistemu mešanega 
kmetijstva, t. j. poljedelstva v povezavi z živinorejo ali eventualno vinograd-
ništvom. Seveda pa ne gre prezreti tudi značaja delovne sile. Delovna sila, 
potrebna za neko delo, se lahko zbere tako, da se zaposli pri delu več ljudi 
ali pa namesto povečanega števila ljudi več živine in bolj učinkoviti stroji. 
Proučevalca v agrarni geografiji zanima tedaj, kakšna je delovna sila, kako 
se uporablja preko leta in odkod izvira. Vsi dobro vemo, kakšne posledice 
sproži vsako leto n. pr. obiranje hmelja v Savinjski dolini, ki mora biti oprav-
ljeno v razmeroma kratkem času. Podobno je povsod, k jer se goji intenzivno 
sladkorna pesa. Uspevanje teh kultur v večjem obsegu bi bilo brez dotoka 
delovne sile ob času žetve skoro nemogoče. Prav tako je dobro znano, da je 
vinogradništvo v večjem obsegu možno le tam, k je r je na razpolago obilna 
delovna sila. Pomanjkanje delovne sile po drugi strani pa more vplivati na 
propad vinogradov, kar moremo lepo opazovati okrog Reke, k je r je prebival-
stvo našlo boljši zaslužek v tovarnah in je obdelovanje vinogradov, ki zahte-
vajo zelo mnogo dela, popolnoma opustilo. Sprememba v preskrbi z delovno 
silo more spremeniti tako značaj kultur kakor tudi značaj izrabe tal. Znan je 
tudi nekam daljnji , a zelo poučen primer žitnega gospodarstva na veliko v 
mladih kolonizacijskih deželah, kakor je n. pr. Kanada. Tam je monokulturo 
žita na veliko omogočila le obilica delovne sile, ne sicer človeške, temveč 
mehanične, t. j. visoka stopnja motorizacije in mehanizacije. 

Neposreden vpliv na značaj izrabe tal in značaj kultur ima tudi sam 
način obdelovanja zemlje in sploh tret iranje kulturnih rastlin in živine, 
skratka tehnologija kmečke proizvodnje. Način in obseg gnojenja njiv in 
travnikov je bistvene važnosti za njihovo rodovitnost. Pomanjkanje gnojila 
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lahko nekatere vrste kultur onemogoči in osiromaši zemljo, nasprotno pa 
more obilno in smotrno gnojenje usposobiti za njive marsikateri kos zemlje, 
ki bi sicer služil le za boren pašnik. Potreba po gnojilu, ki ga n. pr. vinogradi 
zahtevajo prav mnogo, nujno zahteva v vinogradniških področjih tudi znatno 
živinorejo. Prav take važnosti je način obdelovanja zemlje. Oranje z lesenim 
ali z modernim traktorskim plugom daje pač zelo različne osnove za kvaliteto 
prsti. Znan je primer ameriških prerij , k jer j e šele moderen plug z globokim 
oranjem omogočil konzervacijo vlage v tleh in s tem proizvodnjo žita v sub-
aridnih predelih, ki jih domačini niso mogli uporabiti drugače kot za pašo. 
Kakšen pomen ima uporaba raznih zaščitnih sredstev proti rastlinskim škod-
ljivcem, je vsakomur znano. Samo pomislimo, kakšen geografski efekt bi 
sprožilo v vinogradništvu, če bi prenehali škropiti trto. Vsi dobro vemo kakšen 
učinek je imela na n jé invazija filoksere v preteklem stoletju. Neuspeh borbe 
proti škodljivcem more privesti celo do tega, da neka kulturna rastlina 
povsem izgine iz agrarnega izkoriščanja. Znano je tudi, kakšne revolucionarne 
spremembe je prinesla v kmetijstvo selekcija rastlin in živali. Poučna sta 
primera Kanade in Sibirije, k je r se je polarna meja pridelovanja pšenice 
pomaknila močno proti severu, potem ko je uspelo vzgojiti tàko vrsto pšenice, 
ki je odporna proti mrazu in hitro raste. Konstatacija, v kakšni meri se kme-
tijstvo poslužuje znanstvenih metod pri proizvodnji, d a j e proučevalcu 
agrarno-geografskih prilik marsikdaj ključ za razumevanje značaja kultur 
in izrabe tal. 

Geografsko proučevanje agrarnih naselij pa s tem še ni končano. Ugo-
tovitev, kakšen je značaj izrabe tal in tipov kultur v vsestranski odvisnosti 
od prirodnih, socialno-gospodarskih, tehničnih in geografskih faktorjev je 
osnova za premotrivanje strukture agrarnih naselij, njihove fiziognomije, 
njihove funkcije in njihovega prebivalstva. 

S stališča fiziognomije, to se pravi s stališča tipov naselij, tipov poljske 
razdelitve in tipov hiš so naša kmečka naselja vsaj v splošnih obrisih že 
obdelana, toda tudi tu more v regionalnem okviru in detajlnem proučevanju 
odkriti geograf še dosti interesantnega. Proučevanje geneze agrarnih naselij, 
k je r so historični vidiki razumljivo močno povdarjeni, pa prinaša dragocena 
spoznanja tudi za razumevanje današnje funkcije ruralnih naselij. Mnogo 
naših vasi, ki so se obdržale kot .take, je vsrkalo že zelo dosti neagrarnih ele-
mentov, tako v gospodarstvu kot v fiziognomiji. Poznavanje geneze daje 
geografu možnost, da zasleduje zapovrstne faze v krčenju gozdov in sploh 
osva jan je prvotno kmetijsko neizkoriščenih tal. Po večini pomeni to krčenje 
iobnega zemljišča okrog prvotnega jedra agrarnega zemljišča. Pri tem eo 
dragoceni historični viri, veliko zakladnico informacij pa predstavljajo ledin-
ska imena. Y proučevanju zaporednih faz krčenja odkrivamo borbo za plodno 
zemljo, stvar pa danes ni manj aktualna kakor je bila v preteklosti. Dediščina 
te borbe v preteklosti so značilni sistemi poljske razdelitve, t. j. razporeditve 
njiv po vaškem polju. Enako j e pomembna za današnje stanje tudi razdelitev 
travnatega sveta, ki pripada posameznim naseljem, oziroma kmetijskim obra-
tom v njih. Za možnosti racionalnega izkoriščanja pač ni vse eno, ali so njive 
majhne, nepravilne in razmetane po vsem kompleksu vaškega polja ali pa so 
v zaključenih celkih. Prav tako je pomembno, ali so travniki in pašniki blizu 
ali pa so odročni. Vsi vemo, da je za snovanje in razšir jenje zadrug vpra-
šanje komasacije in smotrnega izrabljanja tal lahko preizkusen kamen za 
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njihove življenske možnosti. Geografska analiza more dati prav v tem pogledu 
dragocene informacije. 

Poznavanje geneze naselij, ki pokaže osnovna jedra ruralnih naselij in 
tendence njihovega razvoja, j e važno tudi za razumevanje današnjega videza 
naselij, sa j se je moderni razvoj po večini naslonil na stare osnove. Pri tem se 
proučevalec, ki hoče prodreti v današnje življenje vasi, seveda ne bo zado-
voljil s konstatacijo tipa naselij, temveč bo analiziral tudi njegove sestavne 
dele po njihovi funkciji. Pri tem mu bo karta zopet važen pripomoček. Skica, 
narisana po podrobni specialni karti ali še bolje po katastrski mapi, bo osnova, 
v kateri bo označil vsako poslopje po njegovi funkciji, pa n a j bo to kmečki 
dom ali gospodarsko poslopje, delavska ali kajžarska hiša, trgovina, gostilna, 
zadružni dom, železniška postaja, obrtna delavnica ali karkoli že. Prav tako 
so objekti, ki jih bo očrtal na skici, tudi studenci oziroma izviri, eventualni 
vodovod, sejmišče, pokopališče, športni prostor ali podobno. Saj vsi ti objekti 
govorijo o značaju naselja. Na podlagi karte pa je mogoče ugotavljati tudi 
smiselno ali neprimerno razporeditev po teritoriju vasi. Funkcijo, ki jo ima 
naselje, pokaže tudi njegova povezava na prometno mrežo. Lega ob železnici 
ali ob daljnovodni cesti pomeni za naselje pač veliko prednost. Funkcija 
naselij se pokaže dal je tudi v stopnji, do katere je naselje obdržalo agrarno 
gospodarstvo. Statistika prebivalcev po poklicu nudi z deležem agrarnega 
prebivalstva prvo orientacijo, anketa na terenu pa detajle. Tudi prebivalstvo, 
ki se uradno preživlja od kmetijstva, more živeti v znatni ali celo v prav 
izdatni meri od domače obrti, od sezonskega dela n. pr. v gozdu ali pri tovor -
jenju. Pomislimo pri tem le na našo domačo Ribnico, na naše Ribničane in 
njihovo suho robo. Tak postranski zaslužek je lahko v kmečkem gospodarstvu 
prav jeziček na tehtnici, ki vzdržuje agrarni videz naselja. 

Pomemben element podeželskega prebivalstva j e često tudi delavstvo. 
Proučevalca funkcije naselja ne zanima le njegov delež od celotnega prebi-
valstva in oblika njihovih domov, temveč prav tako, v kakšnem gospodarskem 
odnosu živi delavstvo z agrarnim prebivalstvom. Ni vse eno, ali živijo delavci, 
ki prebivajo v vasi, izključno od zaslužka v tovarni ali podobnem podjet ju 
ali pa so vsaj še na pol kmetovalci. Y prvem primeru se gospodarstvo vasi 
pač ne bo mnogo spremenilo, medtem ko se v drugem primeru pokažejo 
znatne spremembe v usmerjenosti agrarne. proizvodnje. Proučevanje pode-
želskih naselij s te strani je aktualno prav v Sloveniji, k je r je delež pol 
kmečkega, pol delavskega prebivalstva zelo velik. Funkcija podeželskega 
naselja se kaže tudi v tem, kako je naselje povezano s sosednimi naselji in 
kam gospodarstvo teži. Mnogo j e tu vprašanj, ki si jih mora proučevalec 
zastaviti: kam prodaja prebivalstvo svoje proizvode, kateri so ti proizvodi in 
kakšna je njihova važnost za dohodke, dalje ali gredo proizvodi, ki se pro-
dajajo, neposredno do potrošnikov v bližnjem mestu ali preko kmetijskih 
zadrug ali pa se zamenjujejo kot blago za blago. Prav zanimiva j e tudi analiza 
vaških sejmov. Koliko sejmov ima vas, kedaj so, k a j se na njih prodaja ozi-
roma kupuje in kakšno območje zajamejo sejmi; vso to lepo pokaže gospo-
darsko orientacijo naselja. Prav tako za značaj podeželskega naselja ni brez 
pomena, ali je tam sedež lokalne administracije (občine) ali uslužnostnih 
ustanov (pošta in podobno), šol, itd. 

Z ozirom na vse to je lahko funkcija podeželskega naselja v neki pokra-
jini zelo različna, lahko celo razločimo z ozirom na funkcijo nekatere tipe. 
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Eden izmed takih tipov so agrarna naselja s povsem kmečkim prebivalstvom in 
kmečkimi domovi вкотај brez obrtnikov. Bolj razvit tip so ruralna naselja, 
k je r se prebivalstvo že v znatni meri bavi z obrtjo, ki pa dela skoraj le za 
okoliško agrarno prebivalstvo. Še bolj utrdi regionalno funkcijo ruralnega 
naselja vrsta ustanov kot so trgovine, večje obrtne delavnice, šole, pošta. Taka 
naselja so že regionalna središča najnižjega tipa. Nadalnjo stopnjo v derura-
lizaciji predstavljajo vasi, k j e r se je del prebivalstva oprijel mezdnega dela. 
V prvi fazi obdržijo v takih naseljih hiše sprva še kmečko lice, v nadaljnjem 
razvoju pa delavske hišice že začnejo izpodrivati prvotne kmečke domove. 
Taka naselja so le še deloma vezana na lokalno agrarno izkoriščanje, njihova 
povezava s širšim svetom pa postane vse bolj tesna, s a j so po svoji funkciji 
že vključena v gospodarstvo mnogo širšega ozemlja. Zadnja stopnja v razvoju 
se pojavi tedaj, ko delavske hišice potisnejo v ozadje kmečke domove, tako 
da večina prebivalstva ne živi več od kmetijstva, četudi imajo delavci lahko 
manjše komplekse njiv, toda izkoriščanje agrarnih površin je v gospodarskem 
oziru le še privesek ostalih panog in se temu primerno preusmeri. 

Značaj izrabe tal, kultur in funkci j naselij se odraža slednjič v demo-
grafski strukturi vaškega prebivalstva. Ze samo število prebivalstva v agrarnih 
področjih z ozirom na površino, t. j. gostota prebivalstva, odraža do neke mere 
značaj agrarnega gospodarstva, obseg agrarno izkoriščanih površin, pa tudi 
način izrabe teh površin. Jasno je, da prevlada pašnikov omogoča mnogo 
manjšo gostoto kot prevlada njiv. Zato poda mnogo bolj zanesljivo sliko tako-
imenovana agrarna gostota prebivalstva, t. j . odnos agrarnih prebivalcev do 
agrarne površine. Vendar tudi ta metoda ne more podati zanesljivo podobo o 
intenzivnosti agrarne poselitve, s a j vemo, da ne da je jo vse vrste površin 
enakih dohodkov. Bolj precizno pokaže zmožnosti za preživl janje v kmetijskih 
področjih poljedelska gostota prebivalstva, t. j. razmerje agrarnega prebival-
stva do površine njiv, vrtov, sadovnjakov in vinogradov, to j e sveta, ki daje 
temeljne prehrambene proizvode. Gorski kra j i bodo pokazali običajno mnogo 
večjo poljedelsko gostoto ali z drugimi besedami mnogo skromnejše možnosti 
za preživljanje. Seveda pa ima tudi ta metoda to slabo stran, da zajame tudi 
vinograde, ki ne prispevajo običajno ničesar za temeljno prehrano, vendar 
pomenijo dosti za gospodarsko vrednost take površine. Za precenjevanje 
gospodarskih zmožnosti, od katerih se preživlja agrarno prebivalstvo, nam 
pove mnogo tudi živinorejska gostota prebivalstva, ki pove odnos agrarnega 
prebivalstva do travnatega sveta. Pr imer jan je različnih vrst gostot agrarnega 
prebivalstva prispeva k razumevanju tistega pojava, ki je bil zlasti pred osvo-
boditvijo in je še danes marsikje tako pereč, agrarne prenaseljenosti. Agrarna 
prenaseljenost je pojav in to zelo resen pojav, s katerim mora vsako aktivno 
poseganje v realno življenje računati pri nas na zelo obsežnih področjih. 
Temeljito poznavanje vzrokov agrarne prenaseljenosti ima zato mnogo širši 
pomen kakor strokovno-geografski. 

Pojav agrarne prenaseljenosti oziroma intenzivnosti agrarne obljudenosti 
je mnogo bolj kompleksen, da bi se dal izraziti zgolj z različnimi vrstami 
gostote agrarnega prebivalstva. Saj to lahko zavede do igračkanja s številkami 
in tako sumljivo spominja na statistično manijo, ki se je v preteklosti skušala 
razbohotiti tudi v geografiji. Kakor povsod v geografiji, imajo taki indekei 
svojo pravo veljavo šele, če jih ne vzamemo izolirane, temveč kot izraz 
pojava, ki je enoten. Agrarna prenaseljnost ne zavisi le od obsega kulturnega 
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zemljišča, temveč tudi od načina njegovega izkoriščanja in od intenzivnosti 
tega izkoriščanja. Upoštevati pa moramo tudi dvoje aspektov: zmožnost za 
preživljanje s hrano, ki jo nudi agrarna površina, in zmožnost gospodarskega 
obstoja na tej površini, saj je gospodarski obstoj kmečkih obratov odvisen v 
prav znatni meri tudi od življenjskega standarda kmečkega prebivalstva. Pro-
učevanje agrarne obljudenosti dalje še močno komplicira dejstvo, da je obra-
tov, ki bi bili stoodstotno agrarni, vedno manj; saj dobro vemo, da predstavlja 
postranski zaslužek v obrti, industriji ali pri raznih uslužnostnih panogah kar 
znaten vir dohodkov. Zato je nujno, da sicer koristne številke o agrarni 
obljudenosti spremlja tudi podrobna analiza značaja vaškega gospodarstva. 
Zelo zanesljiv kažipot za agrarno prenaseljenost je pojav izseljevanja iz 
kmečkih področij, pojav ruralne depopulacije. Obseg izseljevanja ni manj 
pomemben kot značaj izseljencev (moški ali ženske), važno pa je tudi, v 
kakšnem odnosu ostanejo izseljenci do svojcev, ki ostanejo v vasi. Za gospo-
darske prilike v vasi je pač važno, ali so to izseljenci, ki se vrnejo po nekaj 
letih in medtem s svojimi zaslužki vzdržujejo svojce, ali pa so taki izseljenci, 
ki zapustijo vas za stalno. Odhajanje mladih moških na delo po svetu je 
n. pr. v Beli Krajini privedlo do nenormalno visokega deleža ženskega pre-
bivalstva. 

Prebivalstva tudi ne gre premotrivati kot nekaj enotnega. Razlike v 
starosti oziroma bolje povedano delež starostnih grup v sestavi prebivalstva 
nikakor ni nepomemben, prav tako ne delež aktivnega prebivalstva, ki je 
prav na podeželju zelo visok. Vemo, da pomanjkanje za delo najbolj sposob-
nih mladih ljudi lahko usodno vpliva na zmogljivost kmečkih obratov. Zato je 
važno proučiti, kdo opravlja določena dela in v kakšni meri, ali moški ali 
ženske, stari ali mladi. Dragocen pogled v stanje agrarne obljudenosti, even-
tualno agrarne prenaseljenosti in depopulacije, daje analiza rasti in upadanja 
števila prebivalstva. Upadanje števila prebivalstva na podeželju je običajno 
prav odraz agrarne prenaseljenosti. Lahko jo pa tudi ustavi oziroma regulira, 
seveda je treba pri premotrivanju gibanja prebivalstva upoštevati tudi 
naravno gibanje prebivalstva, povprečno razmerje med rodnostjo in umrlji-
vostjo, za kar imamo podatke vsaj za večje enote kakor so okraji. Vsi ti 
demografski aspekti vaškega prebivalstva so tako faktor kot rezultat agrarno-
geografske strukture kmečkih naselij, prav kot so vsi elementi ruralnega živ-
ljenja, od prirode do gospodarstva in prebivalstva, vedno faktorji in rezultati 
hkrati. Ta neločljiva povezanost z medsebojnim vplivanjem je vzrok, zakaj 
najde moderna geografija v proučevanju agrarnih naselij, agrarnega ambienta 
tako hvaležen objekt proučevanja. 

Kras in klima 

I v a n G a m s 

V 1. 1953 je razvila živahno delovanje komisija za kraške pojave, osno-
vana prejšnje leto na 17. mednarodnem geografskem kongresu v Washingtonu. 
V septembru 1953 je njen predsednik prof. H. Lehmann iz Frankfurta na 
Maini organiziral mednarodno kraško ekskurzijo, ki so se je udeležili ugledni 
kraški raziskovalci iz Francije, Nemčije in Jugoslavije. Začela se je v Nemčiji 
in se nadaljevala na jugoslovanskem krasu od Notranjske do Crne gore. 
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