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Jugoslovanska speleologija se je našla na skupni poti 

F r a n c e H a b é 

t. 

Raziskovanje podzemeljskega sveta se je začelo na našem krasu. Točno 
pred eto leti je izšlo prvo speleološko delo A. Schmidla o notranjskih jamah. 
Skoraj istočasno" je jame Karlovškega generalata opisal Julij Frass. Oba, 
kakor tudi vsi njuni nasledniki v raziskovanju našega podzemeljskega sveta, 
so bili tujci, ki jih je k temu dovedel problem melioracije kraških polj ali 
pa zanimanje za jamsko favno. Sistematično društveno raziskovanje jam so 
začeli na našem Krasu Nemci in Italijani v devetdesetih letih preteklega sto-
letja. Narodnoobrambni in raziskovalni interesi so končno leta 1910 vzbudili 
tudi Slovence, da so ustanovili Društvo za razisjsavanje jam v Ljubljani. 
Še istega leta se je v Zagrebu ustanovil poseben odbor za raziskovanje jam 
Hrvatske in Slavonije v okviru »Geološkega povjerenstva«. Dobrih deset let 
pozneje je ustanovil Jovan Cvijić Speleološko sekcijo v okviru Geografskega 
društva. 

Vse do zadnjega so slovenski, hrvatski in srbski speleologi — največkrat 
geografi, geologi in biologi — ločeno vsak zase raziskovali podzemeljske pro-
store. Njihova pota se niso združila. Še po osvoboditvi 1945. leta ni prišlo do 
koordiniranega dela. Slovensko speleologijo je postavil na noge pokojni 
dr. Alfred Šerko, upravnik novoustanovljenega Zavoda za raiskovanje krasa. 
Zavodu je pomagalo Društvo za raziskovanje jam Slovenije s podružnico 
v Postojni. Na Hrvatskem je po vojni nadaljevala s speleološkim delom 
»Komisija za istraživanje krša« v okviru Jugoslavenske akademije v Zagrebu 
in pa tri speleološke sekcije v okviru planinskih društev. Od teh je najbolj 
agilna sekcija planinskega društva »Željezničar«, ki je na pragu jugoslo-
vanskega speleološkega kongresa izdala prvo številko »Speleologa«, prvega 
strokovnega glasila jamoslovcev v naši državi. V Srbiji pa je od leta 1952 
dalje poleg Speleološke sekcije deloval še Institut za proučevanje krša »Jovan 
Cvijić«. V vseh ostalih republikah ni bilo nobenih speleoloških organizacij. 

Takšno je bilo stanje jugoslovanske speleologije, ko sta dva dogodka 
dala pobudo za koordinacijo speleološkega dela v naši državi. Istočasno, ko 
je bil I. mednarodni speleološki kongres v Parizu, na katerem sta sodelovala 
dva slovenska jamarja, so zborovali tudi jugoslovanski geografi v Bosni in 
Hercegovini. Na tem kongresu so slovenski geografi-jamarji predložili kon-
gresu, na j se v okviru geografskih društev poedinih republik ustanove komi-
sije za speleološka proučevanja. Slovenski jamarji pa so šli še dalje. Društvo 
za raziskovanje jam Slovenije in Zavod za raziskovanje krasa sta organizirala 
v času od 21. do 23. januarja 1954 prvi jugoslovanski speleološki kongres v 
Postojni. Prvič v zgodovini naše speleologije so se sešli na klasičnih kraških 
tleh speleologi vseh republik. Iz republik, k jer še ni bilo speleoloških orga-
nizacij, so poslala svoje delegate geografska društva. Kar 106 strokovnjakov 
iz vseh znanstvenih in gospodarskih področij je sodelovalo na kongresu. 

Ze v uvodnem pozdravu je prof. Anton Melik naglasil velik pomen speleo-
loških raziskavanj za geografijo in naše gospodarstvo. Sledili so referati 
informativnega značaja; obravnavali so dosedanji razvoj speleološkega raz-
iskovnja v poedinih republikah. Glavni del kongresa — 17 referatov — pa 
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je bil posvečen znanstvenemu raziskovanju našega krasa. Prva skupina 
predavanj je obravnavala geološko-geomorfološka raziskavanja in se dotak-
nila celotne kraške problematike. Druga skupina je obravnavala biološka in 
arheološka vprašanja jamskega sveta. Skoraj vsa teža referatov je slonela 
na domačih predavateljih. Le Mirko Malez s Hrvatske je opisal 150 jam 
Učke in čičari je, inženir Draškoci iz Srbije je prikazal jame in ponore na 
povirju Resave v vzhodni Srbiji, beograjski univ. prof. Sima Milojevič pa je 
na primeru proučevanja slankastih izvirov na Korčuli in Pelješcu načel 
problem preskrbe obmorskega prebivalstva s pitno vodo. 

Kongres je v svojih sklepih ugotovil, da naša speleologija zaostaja za 
splošnim kulturnim razvojem Jugoslavije in za speleologijo drugih držav. 
Sklenjeno je bilo, da se v 6 mesecih osnuje Speleološka zveza Jugoslavije, 
v vmesnem času pa na j vodi delo iniciativni odbor Zveze Društvo za raz-
iskavanje jam Slovenije in Zavod za raziskovanje krasa. V roku 6 mesecev 
n a j rebupliški delegati formirajo v svojih republikah speleološko društvo 
oziroma sekcijo. V vseh republikah n a j se ustanove speleološki inštituti, za 
vso državo pa centralni biospeleološki inštitut. Y vseh republikah n a j se 
uvede kataster kraških objektov in prične s sistematičnim zbiranjem gradiva 
in terminologije. Posebno pozornost n a j posvete speleologi raziskovanju visoko-
gorskega krasa in raziskovanju podmorskih vrulj. Vsako jamsko ekspedicijo 
velikega obsega n a j sestavljajo zastopniki vseh republik. Spopolni n a j se 
mreža ombrometrskih in limnografskih postaj na krasu in stalno opazovanje 
sprememb na kraškem površju. Kongres je tudi naglasil potrebo koordi-
nacije znanstvenih in gospodarskih ustanov pri ugotavljanju podzemeljskih 
vodnih tokov. Za raziskavo podzemeljskega sveta na j se zainteresira čim 
širši krog ljudi iz vseh slojev, turizmu pa n a j se odpre čimveč kraškega 
podzemeljskega sveta. Rezultate speleološkega dela n a j objavlja skupna stro-
kovna revija. Zadnja točka sklepov je izzvenela v željo, da bi III. mednarodni 
kongres bil v Jugoslaviji. 

Ves čas kongresa je bila odprta v prostorih Zavoda za raziskovanje krasa 
v Postojni speleološka razstava, ki je pokazala glavno speleološko literaturo 
našega krasa ter primerke podzemeljskega kapniškega bogastva in živalstva. 

Sestanek iniciativnega odbora z delegati novoustanovljenih republiških 
speleoloških društev oziroma sekcij je bil 24. oktobra 1954. Več kot polletni 
obračun je pokazal, da je jugoslovanska speleologija na pravi poti. Iniciativni 
odbor je dosegel, da je Slovenska akademija znanosti in umetnosti prevzela 
izdajo kongresne publikacije. Z informativnimi članki pa je seznanila tuji 
znanstveni svet o razvoju naše speleologije (v Znanstvenem biltenu Jugo-
slavije in v avstrijski reviji »Die Höhle«). 

Delegat za Srbijo je poročal, da pri nj ih zaenkrat še ni pogojev za usta-
novitev društva. Poleg Speleološke sekcije in Instituta za proučevanje krša 
obstaja še speleološka sekcija na resavskem področju. Vse njihovo speleo-
loško delo je predvsem gospodarskega značaja, izvršeno v praktične namene, 
na poziv raznih gospodarskih podjetij . 

V Črni gori se je osnovala Speleološka sekcija v okviru »Prirodnjačkog 
društva« na Cetinju, v Makedoniji pa se šele snuje sekcija v okviru Geo-
grafskega društva. Več življenja so pokazali speleologi Bosne in Hercegovine, 
k je r je že začela novoustanovljena sekcija Geografskega društva z zaščito 
jamskih objektov in uvedbo jamskega katastra. 
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•Hrvatski speleologi so zaradi svoje dolgoletne jamarske tradicije lahko 
izvedli kongresne sklepe do kra ja in ustanovili speleološko društvo, v katerega 
so včlanjene speleološke sekcije Planinarskega društva »Željezničar«, »Zagreb« 
in »Velebit« ter manjše skupine v Varaždinu, Dubrovniku in Reki. Hrvatski 
jamarji so v letošnjem poletju raziskali porečje Cetine in predel severo-
vzhodne Istre ter Primorja. 

Slovenski jamarji so v tem času obiskali v 75 ekskurzijah 70 jam. S po-
močjo potapljačev iz Šibenika so preiskali odtočni sifon Pivke v Pivki Jami. 
Sifon se končuje z ozkimi razpokami in ni prehoden. V zvezi s tržaškimi 
jamarji sta bili raziskani globoki brezni Kačna jama pri Divači (304 m) in 
336 m globoko Habečko brezno pri Črnem vrliu nad Idrijo (Italijani navajajo 
zanj globino 480 m). Društvo je začelo s sistematično obdelavo Križne jame 
in raziskavo visokogorskega krasa, Zavod za raziskovanje krasa pa skuša 
odpreti brezno v bližini Pivke jame in priti do neznanih delov jame za Piv-
kinim sifonom. Sedem članov je v letošnjem poletju obiskalo avstrijske jame, 
en član pa se je seznanil s tehniko potapljanja v podzemeljskih vodah. 

Vsa ta poročila so pokazala, da pomeni I. jugoslovanski speleološki kongres 
važno prelomnico v razvoju jugoslovanske speleologije. Ze kratka doba nekaj 
mesecev je pokazala, da se je jugoslovanska speleologija znašla na skupni 
poti, trdno odločena, da dohiti tiste države, ki so v speleološkem delu že daleč 
pred nami. 

Skupen sestanek je na koncu poveril nadaljnje vodstvo Speleološke Zveze 
do dokončnega formiranja speleologom v Hrvatski z željo, da bi »Speleolog«, 
glasilo speleološke sekcije Planinarskog društva »Željezničar«, spremenilo v 
skupno strokovno revijo jugoslovanske speleološke zveze. 

Pomen popisov prebivals tva leta 1948 in 1953 
za geogra f i jo prebivals tva Sloveni je 

V l a d i m i r K l e m e n č i č 

Gradivo popisov prebivalstva pomeni važen pripomoček geografiji za 
proučevanje in karakterizacijo pokrajine. Pravilno in moderno izvedeni popisi 
pokažejo geografu pri kompleksnem premotrivanju posameznih demografskih 
elementov v njihovi povezavi z gospodarstvom in prirodo vse bistvene poteze 
ter vzročnosti v razvoju prebivalstva na določenem teritoriju. Geograf skuša 
na osnovi popisnega gradiva sestaviti indekse, s katerimi lahko nakaže ten-
dence v demografskih dogajanjih. Ker je človek element, ki s svojim gospo-
darjenjem s prirodnimi dobrinami zavestno' spreminja zunanji videz pokra-
jine, so drobni demografski podatki o rasti in migracijah prebivalstva, o 
njegovi zaposlitvi, spolu, starosti in poklicih za vsako sodobno regionalno-
geografsko delo neobhodno potrebni. Če pa hoče geograf svoje delo s stati-
stičnim gradivom res temeljito opraviti, mora spoznati tudi kriterije, po 
katerih je statistik prišel do določenih podatkov in statističnih indeksov, to 
se pravi, poznati mora metode za izvedbo popisa ter način njegove obdelave. 
Šele na osnovi tega more podatke pravilno oceniti, analizirati in uspešno 
primerjati s podatki popisov prebivalstva drugih razdobij ali drugih pokrajin. 
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