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Geografija in regionalno planiranje
Igor

Vrišer

Potrebo po usmerjenem gospodarstvu so že pred drugo svetovno vojno
uvidele celo vodilne kapitalistične države. Zlasti velika gospodarska kriza
v tridesetih letih je njihovo gospodarstvo zamajala v temeljih in končno za
vselej pomedla s kapitalističnim laissez faire. Državni posegi v ekonomijo niso
ostali omejeni zgolj na gospodarske ukrepe; za korenito ureditev nezdravih
razmer je bilo potrebno, da se podvzamejo mnoge širokopotezne akcije, ki so
po eni strani vplivale na razvoj prirodne pokrajine, po drugi pa segle pogosto
globoko v družbeno strukturo in njeno presnavljanje.
V ZDA se je menda prvič v večji meri pokazalo, da zahteva smotrna
gospodarska in socialna politika koordinacijo raznih strok, tako geografije
kot arhitekture, ekonomije, statistike, sociologije in drugih, pri velikem urbanističnem projektu za mesto New York. Se bolj je prišla do izraza taka potreba
v času Nem Deala, ko so se zasnovali velikopotezni načrti TVA, Grand Coolee
Dam in Hoover Dam, ki so zahtevali sodelovanje številnih panog in temeljito
znanstveno analizo, saj so posegli s svojimi spremembami daleč v naravno in
družbeno ureditev celih pokrajin.
V Angliji je kriza po letu 1930 prav posebno prizadejala velike mestne
industrijske anglomeracije v urban axis. Pojavil se je načrt, da se del tamkajšnje industrije preseli širom Anglije v nova special areas in se tako umetno
izboljša brezupno stanje v starih industrijskih krajih. Vendar je bilo za ukrep
potrebno proučiti pogoje v novih naseljih, upoštevati, katera industrija pride
v poštev, eventualne surovinske vire, energetske osnove, ekonomske možnosti
in zlasti delovno silo. Od prvotno ozkih, majhnih študij, ki so se omejevale
le na lokalne razmere, se je polagoma ob podpori Trgovinske zbornice in številnih univerz ter ob sodelovanju ekonomov, arhitektov, sociologov, agronomov,
statistikov in tudi geografov razvilo široko zasnovano regionalno planiranje
z namenom, da ustvari v kulturni pokrajini ugodne razmere za uspešen, smotern
razvoj gospodarstva in družbe.
Od dne do dne rastoče potrebe so pospešile zanimanje oblasti, pa tudi
številnih privatnih krogov, društev in institucij. Pri tem so močno sodelovali
geografi. Pod vodstvom vodilnih angleških geografov D. Stampa in A. Geddesa
so izvedli znamenito kartiranje izrabe tal (Land Utilisation Survey of Britain).
R. Taylor, A. E. Smailes in A. Geddes so ogromno doprinesli k drobni problematiki
regionalnega planiranja in pod njihovim vplivom je Association for Planning
and Regional Reconstruction osnovala inštitut za proučevanje in prvo šolo za
planiranje, ki so ji kmalu sledile tudi državne šole. V okviru birminghamske in
bristolske univerze se je zbral podoben proučevalni krog. Pri Great London
Plan-u je delovala skupina z D. Štampom, P. Abercrombiem in K. C. Edwardsom
na čelu. G. H. J. Daysh je v svojih študijah o premogovnih centrih v Midlandu
in o Cumberlandu opozoril na težke razmere v prvem in na razvojne možnosti
v drugem. Vrsta razprav je premotrivala probleme angleške obale, nevarnih
posledic, ki ga ima povojno razseljevanje mest v agrarno okolico, uničevanje
kompleksov rodovitnih tal v okolici mest z razbrzdano gradnjo enodružinskih
hišic. Lahko bi našteli še dolge vrste študij, ki so prispevale k današnji vlogi
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regionalnega planiranja v Angliji in mu pripomogle, da se je povzpelo med
vodilne družbene panoge.
Yes čas, tudi med vojno, je posebna Barlom Commission zasledovala stanje
v kritičnih področjih in priporočila sklepe, ki so bili 1945 izdani kot Distribution of Industry Act. Medvojne potrebe pa se niso omejevale zgolj na reorganizacijo prenatrpanih industrijskih mes,t, ampak so zahtevale tudi intenzivno
izrabo razpoložljive zemlje, pozidavo mest, marsikje pa tudi široko zasnovano
planiranje celotnega razvoja dolečene pokrajine v prihodnosti. Tako je leta 1943
nastalo novo Ministry for Town and Country Planning, ki je kasneje sicer še
dvakrat izpremenilo svoje ime, čigar nameni in delo pa so ostali ves čas isti.
Angleški geografi so bili že od samega pričetka močno zainteresirani za novo
panogo. Regionalno planiranje je podobno kot geografija raziskovalo pokrajino
in njene razvojne možnosti, čeprav z nekoliko drugačnimi cilji. Ni čudno, da
so se številni geografi uveljavili poleg arhitektov in sociologov kot planerji.
Razvoj regionalnega planiranja v Nemčiji je po zadnji vojni šel podobno
pot kot v Angliji. Že pod nacizmom so se pojavili inštituti za Raumforschung,
ki so širili nacistične ideje, sanjali o osvojitvi sveta, kolonizaciji Brazilije, o
preureditvi Ukrajine v nemško žitnico, o nemškem Drang nach Osten in o podobnih fantazijah. Nasprotno pa so povojne prilike zahtevale načrtne ukrepe
za obnovo porušenih mest in komunikacijskih zvez, potrebno je bilo usmerjati
industrijo z vzhoda na zahod in zlasti skrbeti za naselitev in zaposlitev preštevilnih beguncev. Praktične potrebe so priklicale številne pokrajinske Instituten für Landesplanung, .v katerih je tudi precej geografov kot pomembnih
sodelavcev.
Pomena regionalnega planiranja se zavedajo tudi druge, manjše države,
zlasti skandinavske, kjer se brez analize v smislu regionalnega planiranja danes
ne podvzame noben nov ukrep. Prav lep primer države, ki se zaveda velikega
pomena regionalnega planiranja, je Švica. Sodelovanje geografskega inštituta
pri Eidgenössische Technische Hochschule v Zürichu pri ureditvi številnih naselij, pri regionalnem načrtu mesta Ziiricha, pri izdaji gospodarskega atlasa za
Švico in pri ohranjanju prirodnih lepot, nam kaže, da ima geografija kot
sintetična panoga izredno velike razvojne možnosti.
Kot že rečeno ima regionalno planiranje namen, da vzpostavi ali kot je
največkrat primer, da povrne pokrajini izgubljeni red in ravnotežje. Regionalno
planiranje raziskuje isti prostor kot geografija. Velikokrat predstavljajo geografski pojmi osnovne temelje, na katere se nasloni bodoče delo planerja. Niso
pa edini, pri manjših enotah, prav posebno pri mestih so potrebnejši arhitekti
in druge tehnične panoge. Vendar so se tudi t u k a j uveljavili številni geografiurbanisti, kar velja posebno za primer Pariza. Nasprotno pa je v širših področjih geografija nenadomestljiva. Podobno kot geograf, mora tudi planer
marsikdaj uporabljati izsledke drugih strok: urbanizma, sociologije, gradnje
cest, vodnega gospodarstva, pedologije itd. ter jih koordinirati pri svojem delu.
Toda upoštevati mora tudi preštevilne pravne in gospodarske zakone ter tehnična pravila. Zaradi tega se njegovo delo marsikdaj močno oddaljuje od geografije. V Nemčiji se je regionalno planiranje marsikje razvilo v samostojno
panogo Raumforschung, ki sicer sloni na geografskih pojmih, a ima v marsičem
drugačne težnje in metode. Premotrivanje raznih populacijskih problemov,
klasifikacija v tako imenovane Gemeindetypen, problematika tako imenovanih
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Centralen Orte, raziskovanje novih načinov o razdelitvi državnega teritorija na
regije, zveni včasih precej drugače kot smo bili navajeni v geografiji. Končno
pomenijo geografska premotrivanja samo osnovo za planiranje. Res je, da mora
planer poznati to osnovo, res je pa tudi, da bi moral geograf, ki bi se hotel
uvrstiti med planerje, študij geografije delno spopolniti s specializacijo iz kakega
tehničnega predmeta: iz ekonomije, agronomije, arhitekture ali gradbeništva.
Regionalno planiranje ne potrebuje od geografije zgolj strukturne analize
preteklosti in sedanjosti. Pogosto je veliko tehtnejši prikaz vseh dinamičnih
tendenc, ki vplivajo na bodoči razvoj kulturne pokrajine. Ne smemo pozabiti,
da je planiranje usmerjeno v prihodnost in da se ta pokrajina veliko hitreje
izpreminja, kot to včasih dojemamo. Planer potrebuje za svoje jdelo vrsto
drobnih geografskih študij, prav posebno pa kulturno-geografske monografije.
Če jih ni, je razumljivo, da se poslužuje zasilnih pripomočkov, ki običajno
geografske pojme pačijo in širijo diletantstvo. Zaradi pogoste slabe povezave
geografije z regionalnim planiranjem prevzemajo njeno delo ekonomisti, v mestih
pa arhitekti. Geografija mora pri svojem sedanjem znanstvenem razvoju posvetiti veliko več pozornosti proučitvam zapletenih odnosov med prebivalstvom
v industrijskih in agrarnih pokrajinah: delovni sili, obrtništvu, možnosti z
intenzifikacijo proizvodnje, prometu, preskrbi z vodo, izrabi tal, socialnogeografskim študijam o razmerah v mestih in na vasi, analizi aktivnosti ali
pasivnosti področij. Pa tudi fizično-geografske razmere ne smejo ostati ob
strani: erozija prsti, zaščita zemlje pred vodo in vetrom, fitoklimatske študije,
ekologija, agroklimatologija itd. Možnosti za sodelovanje med geografi in planerji se še posebno odpirajo pri pripravljanju načrtov za manjše administrativne enote, v našem primeru zlasti za okraje in mesta, odnosno za bodoče
komune in skupnosti komun. Tak primer imamo v Angliji in v skandinavskih
državah, kjer stremi široko razpredena organizacija regionalnega planiranja,
da ima v vsaki community ali toron svojega planerja. Geograf bi bil lahko
stalen in koristen sodelavec pri vsakem ukrepu, ki je v zvezi z urejanjem prostora, pri mestnih regulacijskih načrtih, pri usmerjanju izgradnje industrije
ali pri urejanju komunikacijskih naprav. S svojimi proučitvami historičnosocialnogeografskih razmer bi lahko pomagal arhitektom pri izgradnji naselij.
Paziti p a mora, da pri svojem delu ne bi zašel samo v preteklost in zanemaril
potrebe sedanjosti. Vrsta mestnih geografij je vse preveč historično pisana in
more le malo služiti planerju pri njegovem delu.
Široko razvito regionalno planiranje v Angliji in Skandinaviji potrebuje
vrsto izšolanih planerjev. Za njihovo izobrazbo skrbe poleg posebnih tečajev
na univerzah tudi samostojne planerske šole. Kurz na univerzi traja tri leta
in vsebuje dodatno specializacijo že diplomiranega geografa, ekonoma, arhitekta
ali statistika. Levji delež programa odpade na geografijo. Podobna je situacija
na šolah Toron Planning Institute. Ponekod ima geografija kljub svojemu pomenu še vedno samo značaj pomožnega predmeta, čeprav se njeno stanje v
zadnjih letih močno popravlja. Marsikje zavira sodelovanje geografov pri praktičnih vprašanjih regionalnega planiranja precejšnja odmaknjenost univerzitetne geografije od tovrstnih nalog. Ni čudno, če so si v Angliji nekatere višje
šole, kot London School of Economic Studies, birminghamska, bristolska in durhamska univerza zaradi svoje elastičnosti in ozke povezanosti z dnevno problematiko osvojile nekako prvenstvo v povezavi geografije z regionalnim
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planiranjem in so prav zaradi tega postale osnovni centri za izobraževanje
bodočih planerjev. Iz tega se lahko tudi za nas marsikaj naučimo. Tudi pri nas
naletimo vse prepogosto pri geografih in drugod na starokopitne nazore, da je
geografija le izobraževalni predmet. Toda mislim, da je bodočnost naše panoge
ravno v ozki povezavi z aktualnimi problemi sodobnosti, med katerimi je eden
najvažnejših ravno problem regionalnega planiranja.

N e k a j misli o speleogenezi
(Ob obisku slovenskih jamarjev v Avstriji)
France
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Ko je letos Zveza avstrijskih jamskih društev praznovala 75-letnico ustanovitve prvega jamskega društva, so se te proslave poleg jamarjev iz drugih
držav udeležili tudi slovenski jamarji (4 iz Ljubljane, 3 iz Postojne). Pred
proslavo smo si ogledali jame na Salzburškem in Štajerskem, zatem pa poslušali na Dunaju v Speleološkem inštitutu predavanja, ki so zajela predvsem
vprašanja geneze podzemeljskih prostorov in širine pojma speleologija.
Najživahnejša debata se je razvila ob obisku Mamutske jame, ki leži
v neposredni bližini znanih dachsteinskih ledenih jam v višini 1322 m. Starejša generacija speleologov pripisuje te ogromne prostore erozijskemu delovanju nekdanje reke Paleotraun, mlajša generacija (z dr. Trimmlom na čelu)
pa koroziji in podorom v obliki rečni eroziji sličnih profilov. Svoje trditve
je T r i m m e 1 praktično podprl s primeri iz Mamutske jame. Pokazal je,
kako se polkrožni podorni bloki točno ujemajo s profilom sedanjega polkrožnega stropa. Za take dele Mamutske jame se nam je zdela trditev v redu,
nismo si pa mogli predstavljati, da bi korozija ustvarila ogromen podzemeljski
»tunel« (15 do 20 m visok in 20 do 25 m širok), ki je imel obliko tipičnega
erozijskega tlačnega profila.
Debata o genezi se je nadaljevala tudi v Speleološkem inštitutu na Dunaju. Vodil jo je vodja Geografskega inštituta dunajske univerze, dr. Hans
S p r e i t z e r . Debata je pokazala velike skušnje, ki so si jih pridobili
avstrijski speleologi ob raziskovanju skoraj 2400 jam v razdobju med prvo
in drugo svetovno vojno. Zlasti važen je bil razgovor o vzrokih nastanka
n a j b o l j spornega jamskega objekta, Mamutske jame. Pri t e j priliki je
dr. Trimmel načel nekatera načelna vprašanja, ki jih je dokončno razvil v
svojem članku v »Izvestjih jamske komisije«. Ker nam bodo te pripombe
prav gotovo dobro služile pri raziskovanju naših jam, bi jih rad tu navedel.
Pri vsakem raziskovanju podzemeljskih prostorov bi morali posvetiti vso
pozornost dvema vrstama opažanj: 1. historično-analitičnim in geografskogeološkim.
Prva vrsta opažanj ugotavlja dejansko stanje jamskih prostorov. Raziskovalec skuša ugotoviti izvor in starost jamskih sedimentov, sige in druge jamske
vsebine ter sklepa iz tega, kako so poedini faktorji vplivali na razvoj podzemeljskih prostorov. Če moremo ugotoviti, koliko se je jama v zgodovinski in
prazgodovinski dobi spremenila, nam ta oprijemališča vsaj približno osvetle
le mlajše razvojne faze neke jame. Iz najdb fosilnih živali in artefaktov so
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