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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 n e pospeševali še n a d a l j n j e g a
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 pri 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 bolj 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 preživljanje sebe in svoje družine izpodkopuje eksistenčno možnost svojim naslednikom« (Kraška ilovica, Ljubljana,
1953, str. 51).
Ker je pospešena erozija prsti zelo kompleksen prirodni pojflv, ki ga izzove
človek, in ker je h k r a t i življenjskega pomena z a n j in njegovo gospodarstvo,
lahko pri njenem proučevanju, na katerega rezultate se mora nasloniti uspešna
borba, mnogo doprinesejo tudi geografi, ki jih stroka n a v a j a h kompleksnemu
p o j m o v a n j u pojavov. •
,

O lokalni geografiji
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O lokalni geografiji se zadnje čase pri nas in po svetu mnogo govori in
piše, predvsem o vsebini in metodi. P r e j ko se spustim v razglabljanje o teoretičnih predpostavkah lokalne geografije, se mi zdi potrebno, da se sploh vprašamo, kakšne vrste geografija je tako imenovana lokalna geografija.
Po svojem bistvu lokalna g e o g r a f i j a ni n i k a k r š n a posebna g e o g r a f i j a ;
je p r a v tako geografija kakor geografija Jugoslavije ali pa daljnega Peruja
v Južni Ameriki. K a d a r koli govorimo o lokalni geografiji, ne smemo nikoli
pozabiti, da izhaja geografska interpretacija, tolmačenje in proučevanje v lokalnem merilu iz p r a v istih osnovnih izhodišč kot k j e r koli ali k a d a r koli drugje.
To izhodišče je ugotavljanje, merjenje in tolmačenje vzročne povezave pojavov
na zemljini površini v njihovi prostorni sozavisnosti. Ali, bolj preprosto rečeno,
geografija skuša pri svojem delu ugotoviti, kateri in kakšni so pojavi, ki kažejo
zavisnost od svojstev Zemljinega površja in kako ter z a k a 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,
k a t e r i h geografsko pogojenost in vplivnost obravnava. Vemo tudi, da sme
p r a v z a p r a v izvzeti teoretično le one, ki so po vsem svetu enaki ali pa enako
vplivajo na druge in t e d a j v prostoru našega Zemljinega površja niso diferencirani. Iz naše geografske skušnje vemo, da je takih pojavov le p r a v 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 psihološke zakonitosti. Vemo, oziroma sklepamo in verjamemo, da se da tudi še vse
to končno zreducirati na gibanje materije, ki v različnih variacijah tvori ves
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kozmos in seveda tudi vse pojave na zemljini površini. Ti pojavi pa imajo
v okviru kozmosa še vsak svoje interne, posebne zakonitosti. Ne da bi nadaljevali ta razmišljanja v področja, ki niso geografska, lahko trdimo, da je le zelo
malo posamičnih pojavov, ki na svetu, v prostoru Zemljinega površja ne bi bili
drugačni. Vemo, kako silno različen je živi svet kot p o j a v po zemljini površini.
Interno strukturo, biološke zakonitosti funkcioniranja pojavov živega sveta ali
tudi drugih pojavov geografija sama ne proučuje. To je domena posameznih
sistematičnih v e j znanosti. To, kar geografija proučuje, so eksterne vezi teh
pojavov z drugimi pojavi na nekem konkretnem prostoru, na Zemljinem površju.
S tem p a ni rečeno, da te eksterne vezi ne bi bile odvisne od interne strukture,
k a r seveda pomeni za geografa, da jih mora poznati, če že ne p r a v n j i h o v e
interne — na primer biološke — zakonitosti, pa v s a j po načinu in učinkovitosti
njihovih eksternih vezi z drugimi pojavi, oziroma po njihovem vplivu na druge
pojave. Tista s t r u k t u r a odnosov med pojavi, ki j e posledica eksternih vezi
posamičnih pojavov, je ono, kar zanima geografijo. Jakost in število vezi med
pojavi sta lahko zelo različni. Nekateri pojavi vplivajo šibko in le na malo
drugih pojavov, drugi pojavi pa vplivajo močno in na množico drugih pojavov.
Glede na to so lahko take vezi dominantne ali podrejene. Njihov vpliv lahko
seže tudi v teritorialnem pogledu bliže ali dlje. P r a v ta različni teritorialni
obseg posameznih vplivov nas v geografiji seveda še p r a v posebej zanima.
Nekateri pojavi se uveljavljajo in vplivajo na druge s k o r a j po vsej zemljini
površini, drugi pa so po svojem učinku omejeni le na manjše ozemlje, oziroma
se učinkovito poznajo le na malem ozemlju. Tudi glede na ozemlje Zemljine
površine so t e d a j pojavi po svojih vplivnih vezeh lahko dominantni ali podrejeni tudi v teritorialnem smislu.
To teoretsko razglabljanje o geografiji se bo zdelo nemara odveč, v bistvu
pa je tesno povezano z vprašanjem tako imenovane lokalne geografije. Toda
p r e j se vprašajmo, k a j si p r a v z a p r a v sploh lahko predstavljamo pod pojmom
lokalna geografija. O geografiji med geografi ne gre izgubljati časa, pač pa
se mi zdi važno ustaviti se pri besedi lokalna. Locus pomeni po latinsko kraj,
beseda, ki pove v teritorialnem obsegu p o j m a le toliko, da ni to vsa celota,
temveč le del neke celote. Teoretsko lahko pomeni to, da je področje premotrivanja lokalne geografije vsak del zemljine površine, ki je manjši kot celotna
površina. V slovenščini ima beseda k r a j (lat. locus) več pomenov. Po Pleteršniku
pomeni: konec, rob, gredo in končno k r a j ali pokrajino. Tudi če vzamemo v
pretres le zadnji dve tolmačenji, k j e r je k r a j teritorialni pojem, pomen ni nedvoumen in povsem jasen ter lahko pomeni oboje. Vendar pa je res, da v današnji rabi beseda k r a j običajno pomeni k r a j v smislu naselja. Etimologija
pušča t e d a j geografu precej svobode pri teritorialnem omejevanju pojma k r a j .
Zdi se, da etimološko tolmačenje samo ne bo pripeljalo daleč, ker je pojem
sam preveč arbitraren. Vsekakor p a ostaneta dve možni tolmačenji: i. k r a j kot
naselje (statistično opredeljeno kot samostojno naselje z zaključeno numeracijo),
torej antropogeografski pojav, in 2. pokrajina, četudi m a n j š a glede na neko večjo
enoto, t o r e j regionalno geografski pojem. Iz tega i z h a j a t a teoretsko dve možni
metodi o b r a v n a v a n j a lokalne geografije. Pri obeh pa je važno, da ne pozabimo,
da v vsakem primeru rabimo besedo krajeven, lokalen pojmovno s k u p a j z besedo geografija. To pa pomeni, da moramo teritoriju kraja-naselja priključiti
v geografskem o b r a v n a v a n j u še oni teritorij, od katerega živi, oziroma teritorij,
ki je s k r a j e m funkcijsko povezan. To tudi, če se odločimo za prvo tolmačenje
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pojma lokalna geografija. Logika geografije kot take nas sili, da celo pri ožjem
tolmačenju pojma lokalna geografija ne vzamemo v obravnavo le kraja samega,
temveč tudi ozemlje okrog njega, ozemlje, sredi katerega in od katerega naselje
živi. V drugem primeru, ko nam je k r a j že pomensko neka regija, neko ozemlje,
pa je lokalnogeografsko obravnavanje regionalna geografija. To razlikovanje
se mi ne zdi čisto brez pomena, posebno če gre za proučevalno stopnjo v obravnavanju lokalne geografije. Kajti, če je kraj-naselje, četudi z ozemljem, od katerega živi, izhodišče našega premotrivanja, je antropogeografski vidik vodilen,
ali drugače povedano, opraviti imamo z geografijo naselij v ožjem smislu,
oziroma z antropogeografijo v širšem smislu. Pri tem seveda fizičnogeografskega okolja ne smemo prezreti. Na proučevalni stopnji v tem primeru ni nujno
proučevanje geneze fizičnogeografskega okolja. To pa ne pomeni, da ne bi bilo
treba fizičnogeografskega okolja po njegovih učinkih temeljito poznati. Njegove
vplive je treba vsekakor skrbno registrirati in oceniti. Po drugi strani pa smo
že pri takem tolmačenju lokalne geografije obvezani, kadar jo proučujemo
znanstveno, da ugotovimo genezo antropogeografskih svojstev, ne pa da jih
zgolj registriramo in ocenimo po vplivnosti.
V drugem primeru, če z izrazom k r a j označujemo drobno regijo, je lokalno
geografsko proučevanje, kakor povedano, regionalna geografija v polnem pomenu te besede. Premotrivanje fizičnogeografskega in antropogeografskega
okolja sta si nekako v ravnovesju, oziroma enakovredna. To pomeni, da je treba
genetsko proučiti tudi fizičnogeografsko okolje. Poleg tega je pri tako pojmovani lokalni geografiji nujna tudi geografska sinteza vseh svojstev teritorija,
fizičnogeografskih in antropogeografskih. Y tem primeru je cilj proučevanja
regionalnogeografska sinteza o pokrajini, regionalnogeografska monografija iri
ne le sinteza antropogeografskih elementov, antropogeografska monografija.
Glede na to, da se lokalna geografija obravnava tudi v srednjih šolah,
in to v zadnjem času v vzpodbudnem razmahu, se mi zdi potrebno podati tudi
nekaj misli o raznih možnih stopnjah obravnavanja lokalne geografije. Ta varianta geografije se pravzaprav pojavi v učnih načrtih naših šol že prej, v osnovni šoli, kjer se formirajo prve koordinirane geografske spoznave mladega človeka.
Četudi sem sam povezan z zadnjo, proučevalno stopnjo geografije, z znanstveno
geografijo, nikakor ne mislim, da je ves pomen geografije vedno samo v geografski znanosti. Seveda sem pri tem pa prav tako trdno prepričan, da je le
znanstvena geografija vir novih spoznanj. Nihče, odgovoren za njeno posredovanje in tolmačenje, se ne more izogniti zasledovanju ugotovitev, ki jih daje
znanstvena geografija, pa najsi bodo ta pri posameznem problemu ali za posamezno področje še tako nepopolna in le še tipajoča. Yse velja seveda prav tako
tudi za lokalno geografijo. Obravnavanje lokalne geografije ima pri tem celo
neke prednosti. Vsakdo, ki tolmači spoznanja o svoji domači drobni pokrajini,
ima najlepšo priliko, da izsledke kritično preveri in da s kritičnim opazovanjem,
študijem pojavov tudi sam prispeva kako novo spoznanje. Pri tem zaide že v
znanstveno geografijo. Toda kakor tudi sicer v geografiji se začne obravnavanje
lokalne geografije iz skromnejših začetkov. Tudi v lokalni geografiji začnemo
najprej z ugotavljanjem pojavov v domačem, lokalnem okolju, s tem, da se
seznanimo z oblikami pojavov in njihovo razprostranjenostjo v prostoru. Topografska karta, zlasti podrobna specialka, pa katastrske mape in talni načrti
so nam pri tem osnovno pomagalo, ker nam omogočajo primerjati pojave v njihovih realnih, četudi pomanjšanih dimenzijah med seboj. Topografska karta pa
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je tudi osnova za karte drugih pojavov, ki jih običajne topografske karte ne
beležijo. Osnovna naloga je tedaj, da pojave, ki jih opazimo na terenu ali
ugotovimo iz drugih virov, ponazorimo na karti, jih prikažemo v njihovi prostorni razporeditvi. Zlasti velja to za mnoge antropogeografske pojave, za katere
si je sicer težko ustvariti točno predstavo o njihovi teritorialni razprostranjenosti. Gostota prebivalstva, rast prebivalstva, gibanje prebivalstva od kraja
zaposlitve do doma so pojavi, o katerih nam le karta omogoča precizen vpogled
v njihovo razprostranjenost. Isto velja tudi za razporeditev raznih pojavov
gospodarskega značaja, od vrst kulturnega zemljišča, poslopij in drugih naprav
do razporeditve industrije ali obrtne dejavnosti. Karte so dejansko najboljše
delovno orodje za geografa tudi v lokalni geografiji.
Tej prvi stopnji natančnega fiksiranja pojavov v prostoru sledi druga.
Na n j e j niso več v ospredju oblike pojavov in zgolj njihova razporeditev,
temveč ugotavljanje njihovih medsebojnih povezav. To lahko začnemo že s primerjanjem različne razporeditve posameznih pojavov na raznih kartah, ki jih
imamo na razpolago ali ki smo si jih izdelali. Ugotavljamo, v kolikor je razporeditev dveh ali več pojavov enaka, podobna ali pa različna in se začnemo
spraševati, zakaj. Kjer se razporeditvi dveh pojavov močno ujemata, je očitno,
da mora biti med njima neka vzročna povezava. Najbolj sistematično postopamo, če se najprej lotimo enega pojava in ga študiramo glede na njegovo
razprostranjenost in povezavo z drugimi pojavi, katerih razprostranjenost že
poznamo. Ti ostali pojavi lahko vplivajo na razporeditev pojava, ki ga premotrivamo, pospeševalno ali zaviralno. Pri tem moramo seveda vedeti, za katere
vplive je pojav bolj občutljiv, za katere manj, kateri vplivajo na njegovo razporeditev dominantno, kateri le v drobnem. Pa n a j to prikažem na bolj konkretnem primeru. Vzemimo potek, to je razprostranjenost neke ceste. Cesta kot
sredstvo povezave v prostoru je nedvomno geografski element pokrajine par
excellence. V fizičnem pogledu je namen ceste, da služi kot podlaga za vozila.
Toda v svoji funkcionalni vzročni povezanosti dobi svoj pravi smisel šele,
kadar se po n j e j vozijo vozila, ki pravzaprav šele vežejo kraje med seboj.
Tako kaže cesta odvisnost od fizičnogeografskega okolja kakor od antropogeografskega. Dovolj trdna podlaga, dovolj gladka površina, dovolj zmeren naklon, vse to tvori fizične značilnosti ceste, ki omogočijo njeno funkcioniranje.
Takoj je moči opaziti, da so vse te sicer tehnične značilnosti ceste zelo tesno
povezane s fizičnimi svojstvi okolja, z oblikami reliefa, z geološko strukturo tal,
z razpoložljivim materialom za podlago, s hidrografskimi svojstvi tal in podobnim. Premotrivanje odnosa teh svojstev s tehničnimi svojstvi ceste je premotrivanje vzročnih povezav ceste in njene trase s prirodnim okoljem. Cesta
pa je funkcionalno povezana predvsem s pojavi v okolju tudi v ekonomskem
smislu, kjer stopi glavni ekonomski moment, moment ekonomičnosti, v ospredje
in lahko bistveno vpliva na potek trase kakor tudi na čisto fizični značaj ceste.
Cesta ekonomsko veže vsaj dva kraja in najbolj ekonomičen transport po n j e j
je v najkrajši, to je v ravni črti med njima. Po drugi strani mora biti pa cesta,
kjer je velik avtomobilski promet, temu primerno zgrajena, medtem ko za
komunikacije med dvema vasema lahko zadošča tudi kolovoz. Na ekonomičnost
pa, kakor vemo, ne vpliva le razdalja, temveč tudi poraba goriva. Nekoliko
daljša cesta brez hujših vzponov je lahko bolj ekonomična kot pa čisto ravna,
a s strmejšimi vzponi. Ekonomičnost transporta lahko dalje modificirajo tudi
še drugi faktorji, ki so dani v ostalih svojstvih okolja. Dejanski potek, trasa
355

Razgledi

ceste, je lahko, oziroma normalno tudi je, kompromis med več faktorji, ki so
v raznih svojstvih krajev in pokrajine, skozi katero cesta poteka. Poleg ekonomskih momentov lahko na potek vplivajo še drugi vzroki, druge okoliščine. Take
so na primer strateške ceste, kjer je ekonomski moment v ozadju. Vse to pa je
premotrivanje vzročnih povezav ceste, oziroma njene trase, s svojstvi antropogeografskega značaja. Teh svojstev, ki delujejo kot faktorji, je lahko še več
kot fizičnogeografskih in lahko bolj vplivajo na potek ceste ali v širšem smislu
cestne mreže. Na tak način pridemo v premotrivanju ceste od ugotavljanja
oblike, to je gradbenega značaja in trase pri cesti, do premotrivanja vzročne
funkcijske povezave te oblike do drugih elementov okolja.
Podobne vzročne funkcionalne povezave do fizičnogeografskega in do
antropogeografskega okolja kažejo tudi drugi pojavi, le na drugačen način.
Vedno pa so te povezave v soglasju z načinom funkcioniranja tistega pojava,
z njegovimi internimi značilnostmi. Na tej stopnji torej predvsem ugotavljamo
vzročne funkcijske povezave enega posamičnega pojava z ostalimi pojavi, s katerimi je v prostoru v zvezi in od katerih je njegova razprostranjenost odvisna.
Obenem pa tudi že ocenjujemo jakost posameznih vplivov oziroma posameznih
faktorjev. Se dalje gremo in tudi moramo iti, če se le da, če jakost posameznih
faktorjev lahko merimo z eksaktnimi merili, ki se dajo izraziti v številkah in
postanejo tako primerljivi. To stopnjo bi v razliko od prve stopnje ugotavljanja
in opisovanja pojavov lahko imenovali stopnjo premišljevanja, ocenjevanja in
merjenja. Čim širši krog možnih vzročnih povezav, čim večje število možnih
faktorjev vzamemo v poštev, tem bolj se bomo približali stvarnemu pomenu
vsakega posamičnega faktorja. Tem laže bo v ocenjevanju njihove važnosti
ločiti važne od postranskih, bistvene od nebistvenih. Pri tem pa bi rad poudaril,
da je premotrivanje današnjih funkcionalnih povezav vedno vezano na določen
časovni presek. Kakor hitro se spustimo v genezo, kar je pravzaprav že premotrivanje na zadnji, znanstveni stopnji, moramo upoštevati še čas kot nekako
četrto dimenzijo v geografiji. V preteklosti, na drugačni tehnološki, ekonomski
in civilizacijski stopnji, je bila lahko jakost posameznih faktorjev, ki vplivajo
na določen pojav, drugačna, včasih celo zelo drugačna.
Naslednja stopnja v obravnavanju je premotrivanje vzrokov, ki so dovedli
do današnje razporeditve in povezanosti pojavov na nekem področju. Tu ne gre
več zgolj za ugotavljanje sedanje medsebojne odvisnosti med pojavi, temveč za
proučevanje okoliščin, ki so dovedle do formiranja teh odvisnosti v obliki, ki se
javlja danes. Genetski vidik stopi tedaj na tej stopnji v ospredje. Tu gre tedaj
za prikaz vzrokov v razporeditvi posameznih pojavov, ki jih zgolj s stališča
racionalne razporeditve danes delujočih faktorjev ni mogoče razložiti. Tak primer je n. pr. železarska industrija na Jesenicah, katere lokacijo je mogoče
razložiti le na podlagi tradicije, ne pa na podlagi racionalnega izkoriščanja
proizvodnih faktorjev, predvsem fizičnih, pri današnji stopnji tehnološkega
razvoja. Ta lokacija je nekaka usedlina kombinacije faktorjev, ki so delovali
v preteklosti in jih je bilo mogoče za tisti čas tudi racionalno obrazložiti.
Podobno je še z nič koliko pojavi, katerih lokacijo obravnavamo v antropogeografiji. Brez poznavanja geneze, brez poznavanja okoliščin, ki so bile odločilne v preteklosti, lahko pri tolmačenju vzrokov za posamezne lokacije ali
zaidemo v slepo ulico, ko ne najdemo odgovora oziroma logične utemeljitve,
ali pa zapademo v površno presojanje jakosti posameznih faktorjev, oziroma
sploh zaidemo v plitva in napačna tolmačenja. Druga važna stran genetskega
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premotrivanja v primerjavi z zgolj vzročno funkcionalnim pa je, da lahko
težnje v razvoju zakonitosti razvoja kot nekega dogajanja doženemo le v primerjavi dveh ali več zaporednih stanj v času. Le če zasledujemo posamične
spreminjajoče se faktorje v njihovem razvoju, v spreminjanju njihove jakosti,
lahko razumemo tudi vlogo, ki jo imajo, ko so kompleksno prepleteni v posameznih fazah, to je v posameznih dobah. To velja seveda predvsem za faktorje
antropogeografskega značaja, ki so mnogo m a n j stabilni kakor pa faktorji
fizičnogeografskega značaja, ki se vsaj v merilih človeške zgodovine sami po
sebi le komaj opazno, neznatno spremenijo. Premotrivanje pojavov na ta način
vodi v svojem zaključku do geografske sinteze pojavov na lokalnem ozemlju,
ali vseh ali pa samo antropogeografskih, kakor pač lokalno geografijo razumemo. Vodi do regionalnogeografske ali do antropogeografske sinteze. Zavedam
se, da to ni lahka stvar, zlasti če gre za regionalnogeografsko sintezo, podprto
z vsem podrobnim proučevanjem. Saj gre tu za proučitev zlitosti vseh posamičnih pojavov v neko celoto, ki je v geografiji pokrajina, velika ali majhna.
Lokalna geografija v tem smislu, oziroma na t e j stopnji, seveda v polnem
obsegu ni mogoča v srednjih šolah, kjer gre predvsem za podajanje nekih
spoznanj, v tem primeru geografskih spoznanj. Ker pa je prav pri lokalni
geografiji objekt dostopen opazovanju i predavatelja i dijaka, se mi pa zdi,
da je več kot samo koristno, če se v obravnavanju ne omeji le na podajanje,
temveč da se pri tem, vzporedno s tem vključi tudi že neke vsaj elementarne
osnove proučevalnega premotrivanja. Rad bi poudaril, da se mi zdi dragocen
vsak, četudi droben prispevek v t e j smeri. Koristil bo učencem in dijakom
v boljšem poznavanju domačega okolja pa tudi predavatelju v njegovem strokovnem izpopolnjevanju in če bo dozorel do take stopnje in bo prišel na svetlo
tudi v tiskani obliki, vsej naši geografiji ter — primerno prikazan — tudi
praksi. Vsak tak prispevek je nova opeka v zgradbi dokončne znanstveno
pretehtane geografske analize tiste pokrajine ali tistega kraja. Gotovo je, da bo
tak aktiven način obravnavanja lokalne geografije navajal v šoli dijaka k razmišljanju o geografskih vzročnostih v njegovem okolišu. Pot do takega načina
obravnavanja lokalne geografije v šoli ni tako zelo težka. Za marsikak pojav
bo našel vsak nekaj že v geografski literaturi, ki že obstaja. Pa tudi negeografska literatura krajepisnega značaja vsebuje pogosto mnogo podatkov, ki čakajo
le še geografske osvetlitve prav tako kot kopica podatkov raznih statistik,
objavljenih ali v arhivih, in zlasti je seveda tu teren z vso svojo neposrednostjo.
Doslej je bilo govora v glavnem o vlogi proučevalca in predavatelja v
obravnavanju lokalne geografije. Zdi se mi pa, da je mogoče v šoli obravnavanje
lokalne geografije zelo plodno razširiti tudi že na dijake. Aktivno sodelovanje
dijakov se mi zdi prav v obravnavanju lokalne geografije posebno primerno,
saj obravnava življenjsko okolje dijaka. Tisto okolje, ki ga je vajen in ga pozna
iz lastnih izkušenj. Ta okoliščina se mi zdi neprecenljive važnosti. Odkrivanje
geografskih vzročnosti v domačem okolju bo dijaka gotovo mnogo bolj pritegnilo kakor pa obravnavanje pokrajine, o kateri si lahko le na podlagi teksta
ali v najboljšem primeru slik ustvari neko predstavo, a daleč manj živo in
življenjsko. Noben diagram ne more povsem nadomestiti tega, kar lahko dijak
z lastnimi očmi opazuje okrog sebe v živem okolju. Na pojave, ki jih sicer
razumeva individualno, bo lahko pri aktivnem obravnavanju lokalne geografije
gledal mnogo bolj kompleksno. Druga metodična prednost takega obravnavanja
lokalne geografije pa se mi zdi v tem, da omogoča merjenje osnovnih detajlnih
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podatkov in njihovih vezi z drugimi, s a j so mu objekti dostopni. S tem začne
dijak aktivno sodelovati v procesu, ki prinaša geografska spoznanja. Ponazarj a n j e , v n a š a n j e podatkov na karto, nemara sprva le v obliki skice, je lahko
n a j b o l j primerna oblika pouka o značaju in uporabi karte, ker dijaka vsaj
v generalizirani obliki privede v proces n a s t a j a n j a karte. Poznanje osnovnega
znanja o karti pa se mi zdi zelo važen, četudi morda ne bistveni del izobraževalnega dela geografije na šolah.
Nedavno sem imel priliko spoznati, s kakšnim uspehom uveljavljajo tako
aktivno obliko geografskega pouka na angleških srednjih šolah, kjer sploh
polagajo na aktivno, samostojno delo dijakov veliko pažnjo. V geografiji je
lokalna geografija že d a l j časa bistveni sestavni del geografskega pouka.
Aktivno zbiranje podatkov na terenu, njihovo o c e n j e v a n j e in p r i m e r j a n j e ,
njihovo ponazarjanje na karti in interpretacija se je zlasti uveljavila, kadar
obravnavajo v lokalni geografiji agrarno izrabo tal, funkcijsko strukturo naselij
in povezavo urbanskih naselij s podeželjem. Predavatelj je pri vsem tem le
vodnik v skupnem delu razrednega kolektiva. Tak način dela pri obravnavanju
lokalne geografije pomeni v pouku geografije isto kakor eksperimenti pri pouku
fizike ali kemije. Kakor so zanimive konkretne metode, tu ni prostora, da bi jih
mogel na kratko v podrobnostih posredovati. Poudaril pa bi rad, da taka oblika
geografskega pouka, nemara bolje rečeno geografske vzgoje, prispeva k vzgoji
samostojnega in kritičnega opazovanja geografskih dejstev več kakor cela poglavja iz knjig. Ne glede na to primerno vlogo aktivnega šolskega dela na
lokalni geografiji pa omogoči zbiranje takega gradiva in kart — če so skrbno
zbrani in sestavljeni — proučevalcu širše pokrajine neprecenljiv vir za proučevanje drugih geografskih vzročnosti med pojavi, onih, ki se pokažejo šele
na širšem teritoriju. Tak material šolskega dela je tako lahko tudi neke vrste
stranski proizvod. Lahko pa postane dragocena osnova pri sintezah za velike
pokrajine. Tako je nehote in brez vsakega dodatnega truda zbiralcev prav
dragocen prispevek predavatelja in šole h geografskemu proučevanju velikih
pokrajin, n. pr. pri nas vse Slovenije, in je tudi prispevek k poznavanju osnov
naše stvarnosti nasploh.
Opomba: Članek je nekoliko predelan tekst predavanja, ki ga je imel avtor
na terenskem seminarju slovenskih geografov v Pomurju avgusta 1956.

P r o b l e m i krasa v n o v e j š i g e o m o r f o l o š k i literaturi
Ivan
Bralce Geografskega vestnika
vejšimi razpravami iz geografskih
geomorfologijo.
Med opisi slovenskega krasa, ki
in znanstvenih r e v i j a h 1 po p r e c e j

Gams

n a m e r a v a m t u k a j seznaniti s tistimi norevij, ki so važne za teoretsko kraško
jih objavljajo v tujih poljudnoznanstvenih
številnih obiskih naših k r a j e v , j e n a j -

1
Ti opisi so koristni tudi zaradi uveljavljanja domačih slovenskih imen krajev in jam, ki jih marsikje (tudi še v novejših kraških učbenikih iz slovanske sfere,
na primer J. K u n s k ^ , Kras a jeskyné, Praha 1950, ali N. A. G v o z d e č k i j ,
Karst, Geografgiz, Moskva 1954) še vedno imenujejo z italijanskimi ali nemškimi nazivi.
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