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Tako je našlo skupno delo vseh, ki so zainteresirani na speleoloških raziska-
vah našega krasa, že v kratki dobi po I. speleološkem kongresu v Postojni 
razveseljive pozitivne rezultate. Prav ti so obenem s potrditvijo pravil Speleo-
loške zveze Jugoslavije v jeseni 1955 privedli 6. novembra do sestanka slovenskih 
speleologov in ustanov ter podje t i j , ki se interesirajo za kras, v Ljubl jani . 
Sestanek je podčrtal, da n a j tako v bodoče kot doslej naše Društvo za raziska-
vanje jam Slovenije tvori ono osrednjo organizacijo, ki bo povezovala delo 
slovenskih speleologov. Obenem je bilo sklenjeno, da se v januar ju 1956 sesta-
nejo delegati republiških speleoloških društev in sekcij vseh naših republik 
v Sarajevu. Tako prehaja naša speleologija v drugo, organizirano fazo svojega 
razvoja. 

Dokumentacija o Dravski dolini pred njeno zajezitvijo 

(Poročilo o delu ekipe) 

M. Z g o n i k 

Industrializacija in elektr i f ikaci ja naše domovine ne pomeni samo izbolj-
šanja življenjskih pogojev, temveč marsikje tudi spreminjanje zemeljske po-
vršine in njenih zemljepisnih značilnosti. Napredek tehnike in uvajanje njenih 
številnih pridobitev povzročata, da človek bol j in bol j preobl ikuje podobo 
narave. Vzporedno s tem se spreminja tudi kulturna slika pokrajine. 

Na preobrazbo pokrajine vplivajo najbol j gradnje velikih tehničnih del, 
kakor so velike hidrocentrale. Za njihovimi pretočnimi jezovi ne potonejo samo 
več kilometrov dolge rečne doline z vsem geografskim inventarjem, temveč tudi 
mnogi, mnogi spomeniki človekove gospodarske in kulturne dejavnosti. Spremeni 
se prvotna rečna struga, voda zalije kul ture in številne gradbene objekte, 
kmetije, nasel ja in prometne poti. Za vedno izgine tudi marsikatera etno-
grafska in kulturnozgodovinska znamenitost. 

V naši državi so potonili po osvoboditvi ob novih velikih dolinskih pre-
gradah in akumulacijskih bazenih že veliki deli pokraj ine . Pomislimo le na 
dolino Neretve nad Jablanico, na Mavrovo, Vlasino, na dolino Drine pri 
Zvorniku, na dolino Vrbasa pod Jajcem, na savske in dravske hidrocentrale! 
Kako močno se je spremenila povsod tod pokraj ina . Razumljivo je, da dru-
gega izhoda tudi ni, kakor da se vsi ti fizično geografski, antropogeografski 
in kul turni spomeniki prepust i jo propadu. 

Toda še pred potopitvijo pokra j ine moremo rešiti prizadete predmete 
pozabe s točnim evidentiranjem in tehnično dokumentacijo. Na ta način bo 
ohranjena stara podoba pokra j ine vsa j dokumentarno. Topografska registra-
cija, š tudi j ogroženih geografskih in kulturnih objektov, n j ih kartografski 
in fotografski posnetki bodo važen tehnično dokumentarni material o po-
topljeni dolini oziroma pokrajini. 

Eminentna naloga geografa je, da pravočasno obdela ves ogroženi teren, 
s a j so v nevarnosti prav geografski objekti. Pravočasna dokumentacija pri-
zadete pokra j ine pa ni le samo zadeva, ki bi imela historično muzealno 
vrednost, temveč je tudi praktičnega pomena. Čemu še hočemo tehnično do-
kumentirat i ogroženi del pokraj ine? 

Pri gradnj i mostov in prehodov čez reko ob novem vodnem nivoju je 
treba računati tudi s starim profilom doline. Tudi uspešen rečni promet po 
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novi potopljeni pokrajini zahteva poznavanje njene stare podobe. Nemoteno 
obratovanje generatorjev v hidrocentrali in čiščenje jeza te r ja prav tako 
dobro poznavanje potopljenega profila. Dal je so tu še vojaškostrateški inte-
resi, ki tudi želijo vedeti, kakšna je bila potopljena pokrajina. 

Evidentiranje in dokumentacija potopljene pokrajina sta seveda še prav 
posebej važni iz geografskoznanstvenih aspektov. Saj bomo na ta način ohra-
nili dokumentirano podobo prejšnje rečne struge z vsemi aluvialnimi in 

fluvioglacialnimi terasami, ježami in vršaji ter kulturami. Zanamci bodo točno 
poznali, kakšne kulture so gojili l judje, kakšna je bila vegetacija. Eviden-
tiranje antropogeografskih objektov s kmečkimi domovi, naselji, žagami in mlini, 
prometnimi potmi, pristani in mostovi bo važen zgodovinsko-geografski vir. 

Y tem smislu ni bilo pri nas storjenega mnogo. Geodetske in geološke 
gradbene priprave za izgradnjo hidrocentral so resda dale mnogo dokumen-
tarnega materiala in njihovi gradbeni biroji imajo precej tega, vendar je 
bilo to zarisano in fotografirano iz gradbenih potreb ali zaradi odškodnine 
in nadomestila lastnikom izgubljenih parcel in posestev. 

Na zadnjem republiškem kongresu geografov v Mariboru je bil sprejet 
sklep, n a j geografi Slovenije pri svojem znanstvenem delu s topnjujejo po-
vezanost raziskovanj s potrebami našega gospodarstva, našega družbenega 
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presnav l jan ja in našega ž iv l jenja vobče. Do seda j smo zamudili priliko pravo-
časno dokumentirat i potopljeno pokra j ino ob Soči, Savi in Dravi. Važne in 
pestre morfološke in antropogeografske posledice, ki bodo nastaja le ali že 
nas ta ja jo v dravskem povodju zaradi naglega izkoriščanja Drave kot hidro-
energetskega vira, pa nudijo geografom še obilo pril ike za nada l jn je pro-
učevanje. 

Kar je potonilo v strugo Drave nad Mariborskim otokom, Falò, Vuzenico 
in Dravogradom, je izgubljeno. Dravsko dolino med Ožboltom in Vuzenico 
pa je danes možno evidentirati in dokumentirati , preden jo zalije voda. Ta 
odsek je geografsko še prav posebno pomemben zaradi njegove geomorfo-
loške in petrografske pestrosti ter kot jedro nekdanjega splavarstva. Nova 

železnica 

vuhredska hidrocentrala zahteva tudi tu velike spremembe v premestitvi 
ceste, deloma železnice in celo gradnje novih bivališč in naselij. Treba je 
zavarovati železniški nasip na več kilometrov dolgi poti. Kratko malo, pred 
našimi očmi nas t a j a jo velike geomorfološke in antropogeografske spremembe, 
deloma v negativnem, rušilnem smislu, deloma v pozitivnem smislu. 

Poglejmo na priloženi skici Dravske doline (si. 1, 2), kako se bo spre-
menila podoba pokra j ine na enem samem sektor ju! Pri Spodnji Vižingi bo 
na pr imer bodoči nivo Drave segel še čez današnjo cesto in s tem žalil tudi 
ves levi breg. Zginilo bo n e k a j kmet i j z žago, brod, potonila bo spodnja 
aluvialna terasa s kul turami (glej profil Hlade — Drava). Bodoči dravski 
profil bo zaradi tega p rece j spremenjen. Desni breg je pa treba zopet visoko 
zavarovati, nova cesta se preloži znatno više nad današnjo, tako se bo že 
samo na tem sektor ju močno spremenilo zunanje lice pokraj ine . Na splošno 
se bo bo l j spremenila pokra j ina na levem bregu, na desnem dosti manj , še 
na jbo l j ob izlivu Vuhredskega potoka. Jasno, da bo potonila tudi marsikatera 
kul turna in etnografska zanimivost. 

Geografska sekcija v Mariboru je organizirala jeseni 1955 s pomočjo Po-
kra j inskega muzeja ekipo, ki je obdelala znanstveno na terenu ogroženo 
Dravsko dolino od vuhredske elektrarne do Vuzenice. Ekipo je vodil kot 
geograf podpisani. V n j e j je bil še etnograf — kul turni zgodovinar. Ekipa je 
še imela fotografa, r i sa r ja tehnika in merilca. V treh dneh je obdelala pri-
zadeto dolino, evidentirala vse ogrožene objekte in j ih dokumentirala teh-
nično, kartografsko in fotografsko. Tehnik risar je napravil na željo geografa 
več profilov, prečnih in podolžnih na markantnejš ih odsekih in narisal več 
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pokraj inskih razglednih skic z ogroženimi objekti, na jveč na levem bregu. 
Ekipa je začela z delom na levem bregu pri sami elektrarni, šla ob Dravi 
navzgor, prvič do Vuhreda, nato do Vuzenice ter nadal jevala potem z delom 
na desnem bregu. Sedaj je ves material zbran in čaka podrobnejše teoretične 
obdelave.1 Fotografski posnetki so spravljeni v fotoarhivu Pokrajinskega muzeja 
kot dokumentarni material ter je vsakemu na razpolago. Zal nekateri fotografski 
posnetki niso najboljši zaradi poznega letnega časa. Ta pomanjkljivost nas 
opozarja, da moramo izvršiti tehnično dokumentacijo v primernem letnem času, 
najbolje poleti. 

. Tako sestavljena ekipa je izvršila prvič v zgodovini naše elektrifikacije 
celostno dokumentacijo ogrožene pokrajine pred njeno zajezitvijo. Mnenja sem, 
da je kljub pomanjkljivosti opravila s tem tudi geografsko potrebno in koristno 
delo. Voda lahko sedaj zalije dolino: vsi ogroženi predmeti, tako geomorfološki 
in antropogeografski kakor kulturnozgodovinski in etnografski, so rešeni. 
Rezultati dela ekipe n a j bodo geografom v vzpodbudo, da začnejo s pravo-
časno dokumentacijo tudi v drugih ogroženih predelih. 

Problemi odnašanja prsti v Jugoslaviji 
(Ob priliki I. posvetovanja o znanstvenih osnovah borbe proti eroziji 

v Beogradu decembra 1955) 

I v a n G a m s 

Erozije prsti (tla ali zemljišče) ne pojmujemo enotno. V geomorfološki 
terminologiji nam pomeni brez ozira na intenzivnost procesa tisto odnašanje 
prsti, ki ga opravlja tekoča voda z erozijo v sklopu uravnavanja vzpetin iznad 
erozijske baze. V širši javnosti pa z njo označujejo tisto pospešeno, vidno erozijo, 
ko je odnašanje prsti izdatnejše kot njeno tvorjenje. To erozijo je predvsem 
sprožil človek, ki je izkrčil gozd, s pašo degradiral travje, preoral površino 
in podobno, s čimer je omogočil, da se je porušilo prirodno ravnotežje med 
tvorbo in odnašanjem prsti. Pojem erozije prsti navadno ne vključuje samo 
linearne fluvialne erozije, marveč tudi denudacijo ter eolski, kraški in druge 
procese destrukcije prsti. 

Da bi se izognil dvoumnostim, bom skušal uporabljati besedo odnašanje 
prsti, če pa gre samo za fluviatilno odnašanje, spiranje prsti. 

Še pred nekaj desetletji smo vedeli za tako imenovano erozijo prsti samo 
iz tuj ih virov, predvsem iz mladih kolonizacijskih držav Amerike, Afrike in 
Avstralije. Vedeli smo tudi za staro mediteransko ogoličenost, ki se javlja tudi 
v jugoslovanskem Primorju, vendar smo videli v n je j posledico zgodovinskega, 
predvsem rimskega in srednjeveškega gospodarjenja. Nismo pa se zavedali, 
da t ra ja tod pospešeno odnašanaje prsti še danes, prav tako tudi ne, da je 
gospodarjenje v polpretekli in v moderni dobi zelo pospešilo odnašanje prsti 
v jugovzhodni Jugoslaviji. Zaradi zaostalega hribovskega gospodarstva so nas 
nanjo tu kot tudi drugod opozorili šele sekundarni pojavi, prekomerno hudo-
urniško zasipavanje cest, železnic, vodnih bazfenov hidrocentral in drugih indu-
strijskih objektov v nižinah. 

Ogoličene pokrajine Makedonije so vzbudile udeležencem II. povojnega 
kongresa jugoslovanskih geografov v Makedoniji v letu 1951 potrebo po siste-

1 Podrobnejša š tudi ja o dokumentaci j i vse pr izadete pokra j ine bo izšla v p r ihodnj i številki 
Geografskega vestnika. 
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