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•Hrvatski speleologi so zaradi svoje dolgoletne jamarske tradicije lahko
izvedli kongresne sklepe do k r a j a 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 severovzhodne Istre ter Primorja.
Slovenski jamarji so v tem času obiskali v 75 ekskurzijah 70 jam. S pomočjo 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 Pivkinim 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.
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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 tendence v demografskih dogajanjih. Ker je človek element, ki s svojim gospodarjenjem s prirodnimi dobrinami zavestno' spreminja zunanji videz pokrajine, so drobni demografski podatki o rasti in migracijah prebivalstva, o
njegovi zaposlitvi, spolu, starosti in poklicih za vsako sodobno regionalnogeografsko delo neobhodno potrebni. Če pa hoče geograf svoje delo s statističnim 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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Za kompleksno demogeografsko analizo pa ni dovolj, da ima geograf
na razpolago vse demografske podatke za različna razdobja, s katerimi lahko
osvetli razvoj prebivalstva v preteklosti, stanje v sedanjosti in tendence v
bodočnosti. Da lahko odkrije dogajanja v prostoru, so mu potrebni podatki
za čim manjše teritorialne enote, za naselja, če že ne za posamezne hiše ali
kmetije. Saj se pri nekaterih naseljih že posamezni deli po socialni strukturi
med seboj močno razlikujejo (kajžarji ali bajtarski deli naselij), kar se
s povprečnimi podatki za vse naselje največkrat zabriše.
Pri študiju geografije prebivalstva Slovenije pogosto naletimo na težave,
ki izvirajo iz pomanjkanja statističnega gradiva za manjše krajevne enote,
hiše ali naselje. Za naselja imamo iz štetij od srede 19. stoletja dalje samo
podatke o celotnem številu prebivalstva in o številu moških in žensk, ne pa
podatkov o socialni in poklicni strukturi prebivalstva ter drugih. Izjema so
slabo razčlenjeni rokopisni podatki o zaposlenosti prebivalstva po gospodarskih panogah dejavnosti po pbčinah v okviru Dravske banovine iz leta 1931.
Pravi preokret pomeni za geografijo prebivalstva povojna doba, ko potrebe pri načrtnem usmerjanju gospodarstva zahtevajo vse bolj podrobno
statistično gradivo o prebivalstvu in gospodarstvu. Ze prvi povojni popis
leta 1948 kaže velik napredek v smeri modernizacije popisov prebivalstva,
drugi leta 1953 pa predstavlja po metodah in izvedbi bistveno novost, ki bo
za razvoj geografije prebivalstva kot znanstvene panoge zelo važnega pomena. Saj bomo na njegovi osnovi lahko sistematsko osvetlili in obravnavali
pojave, ki jih doslej zaradi p o m a n j k a n j a gradiva ni bilo mogoče.
Osnova vsakega popisa j e prav gotovo absolutno število prebivalstva.
Iz njega razberemo v primerjavi s starejšimi popisi populacijsko rast ali
nazadovanje, kar je v zvezi z ostalimi podatki lahko najvernejši odraz gospodarskega razvoja. Pri popisih leta 1848 in leta 1953 so prebivalci porazdeljeni
v trajno prisotne, začasno prisotne in začasno odsotne. Razlike v številu teh
treh kategorij prebivalstva lahko geografu odkrijejo področja sezonskega
izseljevanja, prav tako pa področja sezonskega doseljevanja delavcev na gradilišča in kmetijska dela, ali tujcev v turistične predele. Seveda bomo morali
upoštevati, da nam rezultati zadnjega popisa, ki j e bil izvršen 31. marca 1953,
v tem pogledu ne bodo služili v taki meri kakor če bi bil popis izvršen sredi
poletja.
Nadalje nas zanima razmerje med moškim in ženskim prebivalstvom, ki
nas lahko navaja k iskanju določenih vzrokov ali nam pa služi za dokumentacijo že ugotovljenih dejstev o razvoju gospodarstva. Tako bo v predelih
s prevladujočo težko industrijo najbrž drugačno kot v področjih z lahko
industrijo.
Važni bodo tudi podatki o rojstnem k r a j u stalno naseljenega prebivalstva. Ze več geografskih študij j e za Slovenijo ugotovilo področja s stagnacijo ali nazadovanjem števila prebivalstva — kar skoraj vedno pomeni znak
za odseljevanje — ne da bi ob tem mogli točneje ugotoviti, kam se j e prebivalstvo iz teh področij odseljevalo v preteklosti in kam se seli danes. Na
drugi strani pa poznamo nekatera področja, k j e r prebivalstvo že dalj časa
znatno močneje raste, kakor bi to dopuščala domača prirodna rast, ne da bi
k a j prida vedeli o tem, od kod so se l j u d j e sem doseljevali in se še doseljujejo.
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Z ugotavljanjem smeri migracij, razmerja med moškim in ženskim prebivalstvom, starostne strukture in kvalifikacije prebivalstva, števila sproščenih
delovnih mest zaradi upokojitve dela zaposlencev, bomo pri istočasnem upoštevanju nadaljnjih možnosti gospodarskega razvoja lahko nakazali, kakšna
bo v prizadetem področju v bodočnosti potreba po novih delovnih mestih za
novi prirastek odraslega prebivalstva. Pa ne samo to, podrobna analiza nas
bo opozorila oziroma nam že kar nakazala, k j e . n a j se zaradi zaposlitve prebivalstva grade večja industrijska podjetja, pa tudi, kar je zelo pomembno,
kakšna n a j bodo ta podjetja glede na možnosti zaposlitve razpoložljive moške
ali ženske delovne sile.
Na osnovi popisov bo tudi zanimiva razvrstitev prebivalstva po narodnosti in materinem jeziku. To poglavje bo glede na pestro nacionalno strukturo, ki je za Jugoslavijo posebno značilna, silno zanimivo. Prvi popis leta 1948
je upošteval le narodnost, drugi leta 1953 pa poleg tega še materin jezik.
Tu se odpira vprašanje delitve prebivalstva po narodnosti in materinem ter
občevalnem jeziku. Saj zaradi nacionalne neopredeljenosti dela muslimanskega prebivalstva nismo mogli -stanja prebivalstva po narodnosti točno ugotoviti. Medtem ko tudi z drugim popisom leta 1953 z rubriko o narodnosti ne
bomo dobili točne slike, nam bo to deloma dopolnila razvrstitev prebivalstva
' po materinem jeziku. Pri tem se bo zopet pri obdelavi popisnega gradiva
odprlo vprašanje, koliko j e pojem občevalnega jezika umestno istovetiti s
pojmom materinega jezika. S a j j e lahko Srbkinji, ki živi v Sloveniji, materin
jezik srbski, a j e zaradi okoliščin prisiljena v svojem dnevnem življenju
uporabljati slovenščino. D a l j e bo pa morda musliman iz Bosne, ki živi v
Kosmetu med prebivalci albanske manjšine, po narodnosti neopredeljen, po
materinem jeziku se je pa lahko opredelil za srbski ali hrvatski jezik, vendar
zaradi objektivnih okoliščin v dnevnem življenju uporablja albanski jezik.
Verjetno bo še več takih primerov, ki pa celotne slike ne bodo pokvarili.
Vendar se mi zdi primerneje, da bi pri naslednjem popisu prebivalstva rubriki
za narodnost in materini jezik priključili še rubriko za občevalni jezik.
Pomembno poglavje bodo predstavljali pri rezultatih popisa prebivalstva
podatki q zaposlitvi prebivalstva. Medtem ko j e bil pri popisu leta 1948 večji
poudarek na socialni delitvi prebivalstva, j e pa pri popisu leta 1953 prebivalstvo deljeno po poklicu, po položaju v poklicu, zaposlitvi po panogah
dejavnosti in po stranskih poklicih. To bo v primerjavi med posameznimi
predeli z upoštevanjem produkcije pokazalo kako, v kakšni smeri in k j e se
posamezne gospodarske panoge razvijajo. Poleg tega ee po stopnji delitve
dela in po številu zaposlencev v določenih poklicih lahko nakaže stopnja
gospodarskega razvoja posameznih krajev, mest ali večjih gospodarskih področij.
Za geografijo in družbeno analizo bodo pomembni podatki zadnjega
popisa o postranskem poklicu. Pri tem se loči aktivno zaposleno prebivalstvo,
ki opravlja kak postranski poklic, in prebivalstvo, ki j e sicer vzdrževano,
a mimogrede opravlja kak postranski poklic. S pomočjo teh podatkov bo
lahko geograf ta pojav dvojnega življenja prostorno omejil in nakazal v zvezi
s celotno gospodarsko strukturo njegove oblike, načine, vzroke in posledice.
Mislim, da bomo s tem osvetlili enega od vzrokov, zakaj j e storilnost industrijskega in obrtniškega delavstva, ki se po strani bavi še s kmetijstvom,
nižja, in zakaj se kmetijske površine, ki eo last v urbanskih poklicih zapo189
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slenih polkmetovalcev, m a n j racionalno izkoriščajo in d a j e j o nižji hektarski
donos.
Pomembnost drugega povojnega popisa leta 1953 j e v delitvi kmečkega
prebivalstva po posameznih kmetijskih panogah. Kmete privatnega sektorja,
ki nimajo specializiranega gospodarstva, so uvrščali enostavno pod pojem
kmetovalec. Kmetovalce, ki se u k v a r j a j o v pretežni meri z eno kmetijsko
panogo, na primer v gorskih predelih z živinorejo, so šteli med živinorejce in
jih še podrobneje delili v ovčerejce, govedorejce itd. Delavce večjih kmetijskih obratov družbenega sektorja so uvrstili po pretežni zaposlitvi. Na
podoben način so razdelili poljedelce, sadjerejce, svilorejce, čebelarje itd.
Rezultati te podrobne delitve so verjetno precej problematični, še posebno,
ker se načela delitve spričo drobne pestrosti našega kmetijstva niso mogla
povsod enako uveljaviti. Rezultati so lahko zanesljivi samo v krajih, k j e r je
delitev dela zaradi višje stopnje kmetijske proizvodnje že izrazito izvedena.
Oba popisa delita prebivalstvo v aktivno zaposleno in vzdrževano. Pri
prvem povojnem popisu leta 1948 so uvrščene vse kmečke žene in sploh vse
kmečko prebivalstvo preko 14. leta starosti med aktivno zaposleno kmečko
prebivalstvo, to tudi kmečke žene z veččlansko družino, četudi zaradi obilice
dela v gospodinjstvu niso delale v kmetijstvu. Zaradi tega se je nerealno
povečalo število v kmetijstvu zaposlenega prebivalstva, delež aktivnega prebivalstva v primeri z vzdrževanim se j e pa pokazal kot prevelik. Pri popisu
leta 1953 so uvrstili med aktivno zaposlene le tiste kmečke žene, ki so v kmetijstvu dejansko delale, zato bodo rezultati pokazali pravilnejše razmerje med
aktivnim in vzdrževanim kmečkim prebivalstvom ter dejansko število v kmetijstvu zaposlenega prebivalstva.
V posebni rubriki j e pri obeh popisih prebivalstvo glede na zaposlenost
po gospodarskem sektorju razdeljeno na državni, zadružni sektor, sektor
družbenih organizacij in privatni sektor, k a r nam lahko služi za dokumentacijo stopnje socializacije gospodarstva posameznih predelov.
Ze ta skromni in nepopolni pregled odkriva bogato vsebinsko vrednost povojnih popisov, ki nam bodo odločilno služili pri obravnavanju naših gospodarsko-geografskih problemov. Podatkov pa ne bomo smeli obravnayati zgolj
statistično po administrativnih enotah, temveč se nam bodo ustrezne enote izluščile šele iz podrobnega študija, nakar borno lahko izdelali karte za obsolutno,
relativno in prirodno rast prebivalstva Slovenije, karte migracij prebivalstva,
karte socialne in poklicne strukture prebivalstva, karte prebivalstva po panogah
zaposlitve ter več na osnovi kombinacij dveh ali treh elementov sestavljenih
kart.
Z iskanjem zakonitih zvez med elementi demografskega, gospodarskega
in prirodnoga značaja bomo končno šele lahko odkrili objektivne kriterije
za gospodarsko rajonizacijo Slovenije in določili njene gospodarske enote ali
rajone, kar je za gospodarskega geografa ena glavnih nalog.
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