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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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matičnem proučevanju odnašanja prsti, kar je našlo svoj izraz tudi v sklepih 
kongresa in v formiranju komisije za proučevanje erozije prsti v nacionalnih 
geografskih društvih in koordinacijske komisije pri Svetu geografskih društev 
FLRJ. Na sledečem sarajevskem zveznem kongresu smo slišali prva poročila 
o tem delu, nismo jih pa slišali na zadnjem kongresu jugoslo\anskih geografov 
v Beogradu leta 1955. Da pa to delo pri geografih ni prenehalo, kaže pred krat-
kim izišli »Zbornik radova« Geografskega inštituta beograjske univerze, ki je 
posvečen regionalnim proučitvam erozije prsti, pa tudi druge študije, ki pričajo, 
da posvečajo geografi pri proučevanju pokrajine veliko pozornost tudi zelo 
pomembnim vprašanjem odnašanja prsti. 

Zadnji čas pa je uvidela potrebo po proučevanju in po borbi proti odna-
šanju prsti širša javnost. Plod tega je bilo I. posvetovanje o znanstvenih osnovah 
borbe proti eroziji prsti, ki ga je sklical Akademski svet FLRJ v sodelovanju 
z Zvezo kmetijskih zbornic FLRJ in z Jugoslovanskim društvom za proučevanje 
zemljišča. Bilo je od 21. do 23. decembra 1955 v Beogradu. Ker so bili nan j 
povabljeni tudi delegati geografskih ustanov, sva se ga od slovenskih geografov 
udeležila asistent Milan Sifrer kot zastopnik Inštituta za geografijo SAZU in 
podpisani kot delegat Geografskega društva Slovenije. Naša udeležba pa je bila 
omejena samo na diskusijo, ka j t i med 30 referenti, ki so se zvrstili v treh dneh, 
ni bilo nobenega geografa ali geologa. To dejstvo in značaj prebranih referatov, 
ki so jih napisali predvsem hudourničarji, gozdarji, agronomi, pedologi in drugi 
praktiki, je prestavljalo težišče posvetovanja in obravnavanja od znanstvenih 
osnov, kar je obetal naslov, na izmenjavo tehničnih izkušenj dosedanje prakse 
v borbi proti eroziji prsti. 

Referati, ki so jih v tiskanih izvlečkih predložili udeležencem, in plodna 
diskusija, v kateri so sodelovali strokovnjaki iz zelo številnih znanstvenih panog 
in ustanov, so razširili in poglobili znanje o odnašanju prsti v Jugoslaviji. 
Na t e j podlagi je bilo možno napraviti naslednji pregled o razprostranjenosti 
pojava in o njegovih vzrokih. 

V Panonski kotlini in na gričevnatem obrobju so ogrožene predvsem banat-
ske peščare in Ramska peščara južno od Donave, lokalno pa posamezne vzpetine 
v Slavoniji in v subpanonskem področju (slovensko Goričko). 

Najobširnejši erodirani predel predstavlja Dinarski kras, kjer je odnašanje 
prsti na jbol j napredovalo na primorski strani in kjer se ogoličenost stopnjuje 
od severozahoda proti jugovzhodu. 

Predel najbol j akutnega odnašanja pa je jugovzhodna Jugoslavija. V severni 
in vzhodni Srbiji je odplakovanaje še lokalno omejeno (porečje Timoka, Drine, 
Kolubare), v južni Srbiji (porečje Južne in Zahodne Morave) ter v Kosmetu-, 
predvsem v Makedoniji, pa se uveljavlja na večini pobočij. 

Govorniki so povedali tudi nekaj konkretnih podatkov. V NR Hrvatski 
računajo, da je od 32.120 km2 ogroženega zemljišča 22.572 km2 zelo erodirane, 
4875 km2 srednje in 4673 km2 malo erodirane površine. Samo v Istri je okrog 
45 km2 ogroženih površin. Poročilo hudourniške službe v NR Srbiji pravi, da 
napada pospešena erozija 13.670 km2 gozdnih tal in 18.800 km2 kmetijskih tal. 
Hudourniški material zasipa na poplavnem področju večjih hudournikov okrog 
70.000 ha večinoma orne ravninske zemlje, ki je zato sterilna. V Kosmetu ogroža 
erozija 28.335 ha; od tega je 9000 ha že golih. V Srbiji napravijo hudourniki 
letno okrog 80 milijard dinarjev škode, v Kosmetu skupno z erozijo v povi r ju 
za 28 milijonov. O ogromni škodi pospešene erozije prsti v Makedoniji govore 
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rezultati pedološkega raziskovanja, ki pravijo, da je okrog 71 °/o vseh raziskanih 
zemljišč v kotlinah nerazvitih, skeletnih ali drugače prizadetih zaradi erozije, 
ker jih vedno znova in znova prekrivajo nanosi rek in hudournikov. Fotografije 
70 do 80 let starih dreves, ki so jim mladi rečni nanosi zasuli debla že do višine 
krošnje, so ta izvajanja nazorno potrdile. Da ni bolje v makedonskih gorah, 
ni treba posebej poudarjati . 

Gornjih številk seveda ne moremo sumirati, ker niso dobljene po enotni 
metodi evidentiranja predelov s pospešenim odnašanjem. Čeprav so le fragmen-
tarne, jasno pričajo, da je odnašanje prsti resen problem, ki je toliko bolj 
kočljiv, kolikor večje so ob naraščanju prebivalstva potrebe po kmetijski pro-
dukciji in kolikor več je industrijskih objektov. Računi, da nam vode in veter 
odnašajo veliko več dragocenih mineralnih snovi, kot jih vračamo zemlji v obliki 
umetnega ali hlevskega gnoja, da so letne škode zaradi prekinitev prometa, 
slabe rodnosti (ponekod v južni Srbiji sejejo na erodiranih področjih žito samo 
zaradi slame!) itd. daleč večje od vsot, ki jih trosimo za borbo proti eroziji 
prsti, so morda neeksaktni, a so v osnovi gotovo resnični. Zaradi nj ih smo 
razumeli številne govornike, ki so trdili, da je erozija prsti problem št. 1 tudi 
v naši državi. 

Bilo je zanimivo, kako so strokovnjaki iz raznih panog skušali naj t i glavne 
vzroke za pospešeno erozijo prsti v procesih, ki jih obravnava njihova veda. 
Tako je pedolog utemeljeval erozijo prsti predvsem s spremenjenim agregatnim 
stanjem prsti kot posledico staranja prsti, geolog je dajal prvenstveno važnost 
geološki podlagi, klimatolog klimatskim elementom, gozdarji krčenju gozda itd. 
Kot celota pa so le omogočili vpogled v glavne vzroke za pospešeno odnašanje 
prsti po posameznih predelih. 

E o l s k a e r o z i j a se ne uveljavlja samo v območju košave, na vojvodin-
skih peščarah in na Ramski peščari, ampak tudi na tistih kraških tleh, kjer 
silno gospodari bur ja (na Belašnici so namerili maksimalno hitrost bur je 205 km 
na uro!). Burja deluje škodljivo tudi s tem, da kot padajoči veter suši tla in 
s tem lajša odnašanje po tekočih vodah. — Kolik je njen učinek na slovenskih 
tleh (tudi v Vipavski dolini), bo treba še proučiti. Vtis je, da ni majhen. 

Na daleč največjem prostoru pa se uveljavlja e r o z i j a t e k o č e v o d e . 
Med klimatskimi faktorji , ki jo pospešujejo, moramo omeniti znatno intenziteto 
padavin, ki dosega viške na primorski strani Dinarskega gorovja in slovenskih 
Alp. Za erozijo je važnejša kot letna količina padavin. To vidimo že po prek-
murskem Goričkem, kjer je v severnem srednjem delu za slovensko povprečje 
zelo močno spiranje prsti, čeprav ima severovzhodna Slovenija na jman j letnih 
padavin v naši domovini. Kot važen faktor, ki pripravlja ugodna tla za vodno 
spiranje prsti, je poleg strmine zlasti s u š a . Ni slučaj, da leže v Jugoslaviji 
glavna ogrožena področja v območju poletnih suš, ki so posledica vplivov 
mediteranskega podnebja. Kako ruši suša kompaktnost kraške ilovice, vemo 
tudi iz Hrovatove knjige »Kraška ilovica« (Ljubljana 1953). 

Kakor je v svojem referatu naznačil prof. inž. Rajner iz Ljubljane, lahko 
razdelimo naša področja intenzivne erozije prsti na humidna in aridna. Med 
prve spada gorati svet severozahodne Jugoslavije (n. pr. porečje Save Dolinke). 
Tuka j je na delu predvsem linearna erozija hudournikov, ki je škodljiva samo 
na večjih strminah. Večjo škodo kot planinskemu gospodarstvu z odnašanjem 
dela dolinskemu gospodarstvu z nanašanjem materiala. Gozd je ne prepreči, 
ker mu na strminah hudournik s poglabljanjem struge in izpodkopavanjem 
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pobočja izmakne tla, da se včasih sesede v celih zaplatah. Zato je osnova melio-
racije v hidrotehničnih delih. V aridnih predelih je škodljiva predvsem plo-
skovna denudacija prsti, ki se javlja tudi na zložnejših pobočjih, kjer je človek 
degradiral vegetacijo. Kaže se v žlebičih, jarkih, grapah in podobnih oblikah. 
Vegetacijsko melioracijo je treba tu navadno izvesti pred hidrotehnično; včasih 
že sama zadostuje, da zavre odnašanje. Zaradi suše pa je obnova vegetacije 
otežkočena, tako da je treba pričeti s pionirskimi vrstami, ki šele napravijo 
tla ugodna za pašnik ali gozd, v kolikor se ne posadi sadno drevje. Morda so 
v Jugoslaviji pri podobnih melioracijah pozabljali na staro izkušeno metodo 
borbe proti spiranju — na terase, zlasti na terase z rentabilnimi kulturami 
(sadno drevje, vinogradi), ki bi marsikje prišle zelo prav. 

Najbolj zapleteno je odnašanje prsti na k r a s u . Tukaj se uveljavlja poleg 
eolske in površinske erozije še spiranje v votlikavo kraško podzemlje. Pogoste 
ugotovitve, da je ostalo za opuščenim vinogradom ali njivo samo golo skalovje, 
govore o tem, da je orna zemlja najbolj podvržena temu procesu, ki je živahen 
tudi na pašnikih, posebno na višinskih; tudi degradirani gozdovi so slabi 
čuvarji prsti, pač pa proces spiranja na jbol j zadržuje polno razvit gozd 
(s koreninami, z zadrževanjem vlage v tleh, s tako imenovanim dvakratnim 
dežjem, s humusom in tako dalje). Potrebno bi bilo, da bi ta proces tudi kvanti-
tativno proučili, z merjenjem količine blata, ki ga prenašajo kraška vrela, 
katerih porečja so brez površinskih vodnih tokov (pri nas na primer Krupa, 
tako imenovana Globodolska reka, Vipava), ali z merjenjem zniževanja tla. Ta 
potreba je tem večja, ker je kraško ozemlje, ki ga prizadeva označeni proces, 
v Jugoslaviji obsežnejši in tipičnejši kakor kjer koli drugje. 

Č l o v e k deluje škodljivo tudi s tem, da s preobilnim izkoriščanjem 
zemlje spreminja agregatno stanje prsti in z degradiranjem zemlje zmanjšuje 
humus, ki je sposoben, da vpija tudi do devetkrat več vlage kot znaša njegova 
teža. Najbolj pa je človek posegel v prirodno ravnotežje med tvorbo in odnaša-
njem prsti s krčenjem gozda. Vtis je, da je bila najbolj usodna doba ekstenzivne 
živinoreje s požiganjem gozda; s tem so se uničile tudi korenine, ki vežejo 
prst. Ko je ta sprana, se tudi zaradi poletne suše gozd sam le s težavo obnovi. 
Ker je v severozahodni Jugoslaviji požigalništvo zamrlo v glavnem že pred 
več stoletji, je verjetno, da je tu glavni val pospešenega odnašanja, ki je odkril 
naše kraške goljave, že daleč za nami, medtem ko ga sedaj doživljajo v jugo-
vzhodni Jugoslaviji, kjer se je je zavlekel do moderne dobe. 

Pospešeno odnašanje prsti se je uveljavilo na nekaterih prsteh in sedimentih 
bolj kot na drugih. Med sedimenti, ki so v Jugoslaviji najbolj erodirani, so na 
posvetovanju omenjali breče, dolomitne in ploščaste apnence, serpentin, laporje, 
slabo sprijete mladoterciarne sedimente, predvsem pa fliš, na katerem so tudi 
v Sloveniji, v Slovenski Istri, najakutneje erodirana površja. Opazili so, da se 
na prisojnih straneh prst odnaša intenzivneje kot v osojah. Milan Šifrer je 
v diskusiji razložil mišljenje, da so erozijo pospešile tudi klimatske spremembe 
kvartarne dobe. Pleistocenska doba je razprostrla obilo glacialnega in perigla-
cialnega materiala po pobočjih in dolinah in na tem materialu je erozija 
v sedanji humidnejši klimi najživahnejša. 

Na posvetovanju je bilo izrečenih in tudi v resolucijo sprejetih mnogo 
koristnih predlogov. Predvsem je treba borbo proti prehitremu odnašanju prsti 
razširiti od urejanja samih hudourniških grap na izvorna mesta in na vse 
ogrožene površine. Vzbuditi je treba ljudsko zavest o nevarnosti pojava in 
poglobiti znanje o odnašanju prsti že v srednjih šolah. Ker so konturni rovi, 
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brazde in police, zidovi, plotovi, umetno pogozdovanje in drugi načini tehniške 
borbe proti eroziji zelo zelo dragi, je danes marsikje edini mogoči način široke 
borbe proti t e j nesreči z vzgojo kmetovalcev, ki n a j bi z brezobzirnim oziroma 
nestrokovnim obdelovanjem in izkoriščanjem zemlje ne pospeševali še nadal jnjega 
spiranja. Umestna je bila pobuda, da bi proučili načine, s katerimi je doslej 
čuval zemljo jugoslovanski kmetovalec. Spoznali bi obseg konturnega oranja, 
nadalje kje zadržujejo, kot pr i nas v goratem Posočju, vodne curke z vrstami 
drevja ali grmovja, ki ga puščajo vzdolž pašniških in njivskih strmin, dalje 
obseg kulturnih teras, ki ni odvisen samo od prirode, temveč morda še bol j od 
kulturno-zgodovinskih vplivov in ki so ponekod edini areali z znatnejšo debelino 
prsti na sicer golih strminah, in tako dalje. Treba je ne samo sanirati že načete 
površine, marveč s preventivnimi ukrepi obvarovati še ostale, da se ne bi 
vršilo to, kar je ugotovil inž. Hrovat za slovenski kras, ko je zapisal, »da kmet 
na kraškem svetu s težkim delom za preživl janje sebe in svoje družine izpod-
kopuje eksistenčno možnost svojim naslednikom« (Kraška ilovica, Ljubl jana, 
1953, str. 51). 

Ker je pospešena erozija prsti zelo kompleksen prirodni pojflv, ki ga izzove 
človek, in ker je hkra t i življenjskega pomena zan j in njegovo gospodarstvo, 
lahko pri njenem proučevanju, na katerega rezultate se mora nasloniti uspešna 
borba, mnogo doprinesejo tudi geografi, ki jih stroka navaja h kompleksnemu 
pojmovanju pojavov. • , 

O lokalni geografiji 

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

O lokalni geografiji se zadnje čase pri nas in po svetu mnogo govori in 
piše, predvsem o vsebini in metodi. Pre j ko se spustim v razglabl janje o teore-
tičnih predpostavkah lokalne geografije, se mi zdi potrebno, da se sploh vpra-
šamo, kakšne vrste geografija je tako imenovana lokalna geografija. 

Po svojem bistvu lokalna geograf i ja ni n ikakršna posebna geograf i ja ; 
je prav tako geografija kakor geografija Jugoslavije ali pa daljnega Peruja 
v Južni Ameriki. Kadar koli govorimo o lokalni geografiji, ne smemo nikoli 
pozabiti, da izhaja geografska interpretacija, tolmačenje in proučevanje v lokal-
nem merilu iz prav istih osnovnih izhodišč kot k jer koli ali kadar koli drugje. 
To izhodišče je ugotavljanje, merjenje in tolmačenje vzročne povezave pojavov 
na zemljini površini v njihovi prostorni sozavisnosti. Ali, bol j preprosto rečeno, 
geografija skuša pri svojem delu ugotoviti, kateri in kakšni so pojavi, ki kažejo 
zavisnost od svojstev Zemljinega površja in kako ter z aka j so takšni in tako 
povezani med seboj in z določenim ozemljem, na katerem jih najdemo, pa najsi 
bo to ozemlje malo ali veliko. Vemo, da je moderna geografija s tega svojega 
zornega kota na svet okrog nas zelo, zelo široka, kar se tiče števila pojavov, 
ka ter ih geografsko pogojenost in vplivnost obravnava. Vemo tudi, da sme 
pravzaprav izvzeti teoretično le one, ki so po vsem svetu enaki ali pa enako 
vplivajo na druge in teda j v prostoru našega Zemljinega površja niso diferen-
cirani. Iz naše geografske skušnje vemo, da je takih pojavov le prav malo in se 
dajo zreducirati na fizikalne, kemijske in biološke zakone in, kolikor imamo 
opravka s človekom in njegovim udejstvovanjem, še na osnovne biološke in psiho-
loške zakonitosti. Vemo, oziroma sklepamo in verjamemo, da se da tudi še vse 
to končno zreducirati na gibanje materije, ki v različnih variaci jah tvori ves 
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