KNJIŽEVNOST
Iz slovenske geografske književnosti
Anton Melik, Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, razred za prirodoslovne vede. Ljubljana 1955. Str. 161.
Zanimanje za različne kraške probleme, ki ima na Slovenskem že stoletno tradicijo, je po zadnji vojni v svetu izredno narastlo. To kaže okrepljena, pa tudi čisto nova speleološka dejavnost, ki je zajela mnoge dežele,
koordinacija speleološkega dela na prvem speleološkem kongresu 1953 v Parizu,
prav tako pa študij krasa z drugih posebnih znanstvenih vidikov. Tako se za
različne kraške pojave močneje zanimajo vsepovsod tudi geografi, saj je leta 1952
Mednarodna geografska unija ustanovila posebno komisijo, ki se poslej
posveča specialnemu študiju kraške morfologije in utrditvi splošno veljavne
mednarodne kraške terminologije. Tako slovstvo o krasu zelo narašča in se
odpirajo ob specialnem študiju novi problemi in novi vidiki zlasti na problem
nkraševanja in njegov potek.
Povečano zanimanje za kras je otipljivo tudi v Jugoslaviji. Tu ga narekujejo tako čisto znanstveni kot pereči gospodarski problemi, saj je na
primer oskrba s pitno vodo in zajezitev kraških kotanj v elektroenergetske
namene za prebivalstvo krasa življenjskega pomena. Posebej v Sloveniji je
razen tega novo zanimanje za kras pobudila tudi pridružitev vsega klasičnega
notranjskega krasa k Jugoslaviji po drugi svetovni vojni.
Y domačem kraškem slovstvu zavzema pričujoča Melikova študija posebno
mesto v več ozirih. Studija zavzema namreč silno važen tako znanstveni kot
gospodarski problem slovenskih kraških polj v celoti, izhajajoč pri tem iz nove
predpostavke o postanku in razvoju teh polj, s čimer daje obilo gradiva za
načelno diskusijo s svojimi stališči, ki jih zastopa. Zato pomenja tako v poznanju slovenskega kot tudi v podobnih okoliščinah se razvijajočega krasa kjer
koli na svetu pomemben prispevek.
Ze pred 20 leti je Melik na temelju svojih opazovanj domneval, da je sedanja površina kraških polj na Slovenskem rezultat različnih preoblikovalnih
činiteljev in s tem posebej morfogenetskih in hidrografskih sprememb, ki jih je
povzročila ledena doba. Zato je menil, da je bil takrat prekinjen kraški proces
in da so iz tistega časa še sedaj ohranjene oblike kraških polj, zlasti njihovo
dno, tuj element na našem krasu. Njegova kasnejša nadrobna proučevanja so
mu hkrati z izsledki izkopavanj Brodarja v nekaterih jamah na robu Pivške
kotline in vrtanj hidrotehnikov in geologov v Cerkniškem in Planinskem polju
zatrdno pokazala, da so bili v pleistocenu kraški procesi dejansko bolj ali manj
izločeni in da so se namesto njih uveljavili fluvialni faktorji. Vzroke za te
spremembe vidi Melik v drugačni klimi pleistocena v takratnem periglacialnem
območju, kateremu je pripadal naš kras. Nižja temperatura je pospešila
mehanično preperevanje, razpadanje kamenin in hkrati tako močno fluvialno
denudacijo in solisflukcijo, da v kraških poljih ponori niso več mogli sproti
odvajati vode in plavja. Zato so se prej ali slej zatrpali in se je razlivala voda,
ki se je sčasoma ustalila v podobi trajnih jezer. Nasprotno je bilo v pleistocenu
kemično preperevanje oslabljeno in s tem ukraševanje bolj ali manj zadržano.
Tako je Melik splošno znana dognanja o izredno močnih diluvialnih zasipanjih
glavnih dolin, ki so imela neposreden ali posreden stik s takrat zaledenelimi
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gorami, dopolnil s tezo, da velja to tudi za majhne, doline in kraška polja, ki
sploh niso imela s področji takratnega ledu nobenih stikov. Zato sodi, da je
treba spričo nastalih sprememb v ledeni dobi pri proučevanju kraških polj
dosledno ločiti še do danes ohranjene nekraške oblike, ki so učinek pleistocenskih klimatskih sprememb (površinske vodotoke z izvirki in ponikvami na
robeh, povodnji, ravno naplavljeno površje), od kraških oblik (votlikava razjedena tla, stari požiralniki), ki so navadno še skrite pod to pleistocensko odejo.
To pomenja, da ima vnanja podoba kraških polj obilo ohranjenih potez nekraške dediščine iz dilüvialne dobe, da torej predstavljajo na našem Krasu
dejansko tuj obdoben pojav, ki se postopno umika.
Da dokumentira to svojo osnovno tezo, ki jo je postavil na čelo razprave,
obravnava Melik sedanje površje ter hidrografske in morfološke razmere večine
naših kraških polj in marsikaterega drugega tipičnega konkavnega reliefa na
slovenskem krasu. Ker zajema ta del razprave, ki je njeno poglavitno jedro,
najraznovrstnejša področja našega krasa od Ljubljanskega Barja do Materije,
ga je avtor zaradi boljše preglednosti razdelil v štiri večja poglavja. Ta so:
Kraška polja na Dolenjskem, Kraška polja na Notranjskem, Drobne kraške
oblike, Prečensko jezero in druge. Poglavje o drobnih kraških oblikah obravnava Logaško kotlino s Petkovcem, Ponikve pri Preserju in dvoje brkinskih
slepih dolin. Zadnje poglavje pa je pridružil Melik svoji študiji zato, ker je bil
že prej dokumentiran obstoj diluvialnega jezera v okolišu Novega mesta in na
Ljubljanskem Barju. Ker obravnava vsako naštetih poglavij posamezne kraške
objekte posebej, predstavlja ta del knjige pisan mozaik bolj ali manj izčrpnih
posebnih monografij. Samo po sebi se namreč razume, da avtor ni mogel tako
razsežnega področja analitično enako izčrpno obdelati. Ker se je sam podrobno
največ bavil s študijem Dobrepolj, Mišjega dola, Grosupeljske kotline in Radenskega polja, so ta področja najbolj dognana in izčrpna; pa še tu omenja vrsto
nerešenih vprašanj, ker so dosedanje geološke in petrografske raziskave prepičle. Drugod je našel v nekaterih lastnih raziskovanjih trdnejšo dokumentacijo
z izsledki drugih proučevalcev, ki so prišli po drugi metodi in poti do podobnih
zaključkov. To velja posebno za Cerkniško polje in Pivško kotlino. Sicer pa
nadrobne izčrpnejše študije posameznih kraških polj niso niti namen pričujoče
razprave. Povsem namreč zadošča, če je avtorju vsestransko uspelo s konkretnimi dokazi bolj ali manj podpreti svojo uvodoma postavljeno tezo. V tem
oziru sodim, da je svoj cilj v glavnem dosegel. Tako navaja otipljive argumente
o obstoju nekdanjih pleistocenskih jezer ali vsaj često se ponavljajočih periodičnih poplav, o obstoju starih zatrpanih požiralnikov in sedaj aktivnih mladih
ponorov, o nekaterih mladih površinskih tokih, ki so nastali šele po splahnenju
nekdanjega jezera, o obsežnih nasipinah in naplavinah iz diluvialne dobe, pa
tudi o danes fosilnih strugah, na primer Rašice in Pivke, kjer imamo že primere,
kako se je normalno nekraško odtekanje po diluviju deloma skrčilo itd.
Na drugi strani pa je mogel Melik malokje ugotoviti živoskalno kraško
osnovo iz pliocenske dobe, ker je za to doslej še malo doprinesenih dokazov.
Dno je namreč skoraj povsod pod bolj ali manj debelo pleistocensko in aluvialno naplavino in zato avtor po pravici pričakuje v tem oziru mnogo razjasnitve
posebno od sistematičnega morfološkega študija votlin na robeh kraških polj.
Le po tej poti in s številnimi vrtanji bi mogli dobiti jasnejšo sliko o procesu
preobražanja v pleistocenski dobi,, ki se ni izvršilo, kot kažejo Brodarjeve
ugotovitve, na področju Pivke in paleobotanične raziskave ponekod drugod,
v premi razvojni črti, saj je doživelo hkrati z nihanjem podnebja v ledenih in
medledenih dobah ustrezajoče spremembe tako v ojezeritvah kot v odtekanju
vode skozi više ali niže ležeče požiralnike ali v istih ponikvah v različnem
nivoju. Prav ta prepletenost kraških in nekraških procesov odpira obilo nerešenih vprašanj, tako da je na mestu posebno poglavje, v katerem avtor odpira
diskusijo v celoti. Predvsem se vsiljuje vprašanje, zakaj so naša kraška polja
kljub nekaterim skupnim potezam bistveno tako različna, da predstavlja vsako
v morfološkem in hidrografskem oziru čisto svojsko mikroregijo? Saj imamo
pri nas zastopane vse tipe od suhih do pogosto poplavljenih kraških polj,
z eno poglavitno pritočno in odtočno stranjo, pa s podzemeljskim odtekanjem
v različne smeri, kot je to primer Pivške kotline. Ali bi se naj potem na teh
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posameznih področjih učinki pleistocenske dobe v hidrografskem in morfološkem
oziru res razlikovali med seboj le nebistveno zgolj zaradi specifičnih topografskih pogojev? Vsekakor bo treba nadrobno proučiti vse faze v preoblikovanju
kraških polj v pleistocenu, kajti sedanji tuji nekraški element v njih se prepleta
s kraškim elementom v pleistocenskih plasteh, ki niso homogen pokrov na pliocenski živoskalni osnovi, kot to kaže primer v Pivški kotlini. Le po tej poti bi
utegnili najti zadovoljivo razlago o postanku Prečenskega diluvialnega jezera,
kajti obstoj podzemeljskega pretoka Temenice—Prečne bi ob upoštevanju
avtorjeve presplošne teze, da je bil ves pleistocen obdobje, v katerem je ukraševanje silno oslabelo ali sploh prenehalo, ne mogel biti posebna izjema (str. 146).
Tudi postanek inverznih tokov v Pivški kotlini, kot si ga zamišlja avtor,
vzbuja nekaj pomislekov. Podzemeljski svet pri Pred jam i je spričo svoje razsežnosti rovov, ki se prepletajo v raznih nivojih in segajo daleč vsaksebi, gotovo
zelo star, tako da je preživel različna obdobja. Zato bo njegova morfološka
proučitev verjetno mnogo doprinesla k poznavanju geomorfoloških in hidrografskih procesov celotne Pivške kotline za daljše obdobje. Ze danes lahko trdimo,
da sta poleg Lokve bistveno izoblikovala ta ogromni jamski sistem vsaj še
potoka Mrzlek in Belska voda, ki izginjata v dele istega podzemlja blizu
Bukovja.
Spodnja Rakulščica, ki izginja pod zemljo v Ponikvah in blizu tod v požiralniku pod Markovim spodmolom, ima menda res inverzen tok. Vendar ni verjetno, da bi se spodnja Rakulščica pretočila šele v času zadnje poledenitve,
kajti izoblikovanje ogromnih prostorov Ponikev in zlasti Markovega spodmola
menda ni moglo trajati tako malo časa. Tako terja zanimivo Sajevsko polje še
posebno nadrobne proučitve. Ni izključeno, da je doživelo v pleistocenu od ostale
Pivške kotline neodvisen razvoj, kajti sedanja razvodnica je tudi utegnila biti
malo metrov višja, kot je verjetno bila tudi sedanja razvodnica Pivke pri
Razdrtem ali Sentpetru na Krasu. Morda prinese v tem oziru več razjasnitve
speleološko raziskovanje Slavinskega ravnika jugovzhodno od Sajevč, kjer je
ugotovljenih doslej več podzemeljskih pretokov tako skozi stalno aktivni požiralnik v jugovzhodnem kotu Sajevškega polja v zračni črti ca. lkm vzhodno
od vhoda v Markov spodmol, pa na samem ravniku na dnu globokega brezna
v Črnoleški ogradi in v spodnjem delu še danes zamočvirjene kotlinice Ponikev
z istoimenskim stalnim vodotokom, ki izginja v požiralnik Pekel.
Vsekakor bo pod novimi vidiki, ki jih je v svoji študiji postavil in dokumentiral Melik, izredno zanimivo raziskovanje kraških polj in podzemeljskega
sveta. Njegovi vidiki so toliko pomembnejši, ker so nekatere študije Rogliča
v tej smeri prinesle več dragocenih izsledkov, ki kažejo, da je tudi ostali Dinarski
kras doživel v ledeni dobi podoben razvoj. Razen tega je njegova teza, da se je
kraški relief ohranil v naših kraških poljih pod pleistocensko in aluvialno
naplavino, pomembna tudi zato, ker vabi k primerjavi med našimi kraškimi
področji v mlajšem pliocenu, ko je verjetno tod vladalo tropsko podnebje, in
nekaterimi vlažnimi in vročimi pokrajinami Azije in Amerike, kjer je dosedanji
študij krasa dognal svojevrstne higrografske in geomorfološke poteze.
Tako smo dobili Slovenci s to študijo prvo osnovo za podrobna raziskavanja našega krasa, ki je v ledeni dobi pripadal periglacialnemu območju.
Ker je v tem pasu ležečih kraških pokrajin malo, kot ugotavlja avtor, obeta
tak študij tudi splošno važen teoretičen pomen.
Med besedilo je vrinjenih nekaj kart, ki dobro služijo za orientacijo.
Razprava bi še pridobila na preglednosti, če bi bila napisana bolj sintetično
in se v svojih izvajanjih ne bi toliko ponavljala.
Roman Savnik
Prvi jugoslovanski speleološki kongres, Postojna 21.-24. I. 1954. Ljubljana 1955. Ob sodelovanju Valterja Bohinca in Romana Savnika uredil
Jovan Hadži. Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Inštitut za
raziskovanje krasa) in Društvo za raziskovanje jam Slovenije. Založila Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Strani 125, 4 fotografije, 2 skici in
2 diagrama.
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Zbornik bi lahko razdelili v štiri dele: uvod, bilanca dosedanjega dela,
smernice bodočega znanstvenega dela z vidika posameznih znanstvenih disciplin
in program bodočega dela. Vse to je vključeno v 23 predavanjih, ki so jih posamezni strokovnjaki imeli na kongresu. Na uvodnem mestu prinaša zbornik
poročilo o poteku kongresa, njegove zaključke in osnutek statuta bodoče Speleološke zveze Jugoslavije. Uvodu sledi pregled dosedanjega speleološkega dela.
Iz poročil za posamezne republike je razvidno, da so šla speleološka raziskovanja povsod lastna pota. Tako smo dobili prvi kritični pregled dosedanjega
speleološkega dela v naši državi.
V tretjem delu sta važna dva prispevka z geološko-geomorfološkega področja: predhodno poročilo A. Me l i k a o »Kraških poljih v Sloveniji v pleistocenu«, kratek izvleček njegove kasneje izišle študije in referat M. P l e n i č a r ja
»Geološki problemi na Primorskem in Notranjskem krasu«. Referat daje pregled geoloških proučevanj na našem krasu do ustanovitve današnjega Geološkega
zavoda v Ljubljani. Y ta okvir spada tudi poročilo P. K u n a ver ja o raziskovanju našega visokogorskega krasa. V njem pokaže referent, da čakajo tudi
v visokogorskem krasu Julijskih in Savinjskih Alp globoka brezna in ledenice
na speleologa-raziskovaica. Prvi začetki so bili storjeni prav v zadnjih letih
na Malih Podili pod Skuto.
Zelo interesantno je dal jše poročilo Mirka M a le z a o zadnjih speleoloških
raziskavah Učke in Cičarije v Istri. Speleolog-amater inž. D r aš k o ci poroča
v prispevku »Pečine, bezdane i potkapine izvorišta Resave« o jamah v severovzhodni Srbiji.
Velike važnosti so tudi biološko-arheološka poročila. J. H a d ž i nakazuje
v svojem referatu »Značaj pećinske faune za speleologiju i biologiju« izredno
važnost speleoloških raziskav v jamah za ugotavljanje podzemeljskih zvez in
jamskih sistemov prav tako tudi za sam študij naše jamske faune. Izčrpno
poročilo o »Posebnostih flore in vegetacije podzemlja in krasa« podaja
G. T o m a ž i č V idejno-programskem delu referata osvetli z vseh strani predmet, cilj in rezultate botaničnega raziskovanja na področju speleologije. Za
geografa je vsekakor posebno interesantna inverzija vegetacijskih pasov po
globokih vrtačah in dolinah ter vegetacija ledenic. Drugi del njegovega poročila
obravnava zgodovinski razvoj florističnih raziskav na našem krasu.
V B r o d a r j evem »Paleolitiku na Krasu« je zbran zgodovinski razvoj
paleolitskih raziskovanj na našem krasu. Njegova uspela izkopavanja v povojnih letih so paleolitske postojanke tako pomnožile, da upravičeno govorimo
o kraškem paleolitiku. Te raziskave pa so še prav posebno važne za kraškega
morfologa, ker so dale podatke za stratigrafijo kraških jam in njihovo speleogenezo. Pregled naseljenosti naših jugoslovanskih jam v neolitiku pa je zajel
J. K o r o š e c v poročilu »Arheološke ostaline v jugoslovanskih jamah po
paleolitski dobi«.
A. H r o v a t o v o poročilo o »Dinamiki v kraških tleh« je plod njegovih
dolgoletnih opazovanj spreminjanja kraške površine. Pojave dinamike razdeli
avtor v dve veliki skupini: v površinsko erozijo in podpovršinsko dinamiko.
P. S t e f a n č i č e v članek »Važnost speleologije za hidrološko raziskovanje
krasa« in F. J e n k o v prispevek »Vloga speleologije v našem vodnem gospodarstvu« obravnavata praktično stran kraškega hidrološkega raziskovanja predvsem na nekaterih naših poljih. Praktične cilje obravnava tudi F. M i k l i č
v »Geofizikalnih meritvah pri Postojni«. Iz teh meritev, izvršenih leta 1955,
sklepa avtor na dva vodna podzemeljska pasova v S—N smeri, to je od Stare
vasi proti Postojni.
Zbornik zaključuje dvoje programskih referatov. V. B o h i n e c je v poročilu »O speleološki bibliografiji« naglasil, da je eden najbolj perečih problemov napredka speleološke znanosti pomanjkanje literature, ki je posebno za
slovensko ozemlje raztresena po mnogih tujih, težko dostopnih delih. Referent
nam podaja pregled naše speleološke bibliografije od njenih začetkov do danes
in poudarja potrebo čimprejšnje objave tega, gradiva.
R. S a v n i k obravnava »Kataster kraških objektov in probleme naše kraške nomenklature«. Tako smo imeli na ozemlju Slovenije pred drugo svetovno
vojno dva jamska katastra: na italijanski strani kataster Julijske krajine, na
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jugoslovanski strani pa kataster Društva za raziskovanje jam Slovenije. Vsak
je imel svoje napake. Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni je zajel ta
kataster širše in ga izdeluje za vse tipične kraške objekte. Tak kataster naj
bi se organiziral po enotnih vidikih v vseh naših republikah, kar bi nam hkrati
tudi omogočilo priti do sistematičnega zbiranja bogatega ljudskega kraškega
izrazoslovja.
Tako je ta zbornik mala speleološka enciklopedija, pravo izhodišče speleološkim raziskavam pri nas z vseh vidikov, znanstvenih in praktičnih. Važen
je v trojnem oziru: 1. dal je pregled dosedanjega našega speleološkega dela.
2. nakazal je tehnično in idejno pot znanstvenega dela, in 3. pokazal je na
bodoče oblike speleološkega dela pri nas.
p
,, .
Poročila. Acta carsologica I. Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Inštitut za raziskovanje krasa. Ljubljana 1955. 175 str. teksta in 3 priloge.
To je prva številka prve slovenske speleološke periodične publikacije. Kdor
pozna zgodovino raziskovanja slovenskega krasa, ki je po svetu zaslovel predvsem po tuji literaturi, se zaveda tudi pomena te izdaje.
Izdaja nima običajnega naslova akademijskih publikacij »Razprave«,
marveč skromnejšega, »Poročila«. Če pa pogledamo na pregled vsebine na tretji
strani, vidimo, da so prispevki deljeni na razprave in poročila.'Že ti naslovi
sami nakazujejo značaj publikacije in obenem razvojno stopnjo slovenske
speleologije. Vkljub večstoletnemu raziskovanju je pri nas še obilo jam neraziskanih. Vsaka speleološka študija, ki hoče biti regionalna, si mora osnovni
material šele odkrivati ali vsaj dopolnjevati. S te strani je slovenska speleologija razvojno tam, kjer je bila geografija v in neposredno po dobi odkrivanja
kontinentov in tujih dežel. Drugod pa je zbranega materiala že toliko, da so
možne prve znanstvene analize in sinteze, skratka razprave.
Med »Razprave« so v pregledu vsebine uvrščeni trije prispevki. Prvi je
Romana S a v n i k a »Razvoj domače speleologije in nekatere njene aktualne
naloge«. Vodja Inštituta za raziskovanje krasa SAZU, katerega glasilo so Poročila, je hotel v tem sestavku osvetliti vlogo Slovencev oziroma na slovenskih
tleh bivajočih raziskovalcev pri razvoju speleologije. Z nekaterimi novimi podatki, ki jih je dobil deloma iz arhivov, je avtor otel pozabi ime marsikaterega
slovenskega vodnika ali jamarja, ki je tujcem jamo pokazal, bil z njimi istočasno
na dnu, a so ga pri publiciranju rezultatov raziskovanja prezrli. Škoda, da
avtor ni vključil tudi vloge domačinov pri raziskovanjih, ki so jih vršila tržaška društva. Razprava je obenem kratek pregled vsega speleološkega razvoja
na naših tleh in je eden od važnih kamnov, iz katerih bo nekoč zrasla zgodovina raziskovanja slovenskega krasa.
Druga razprava z naslovom »Habečkov brezen« je delo treh avtorjev
(F. H a b e , F. H r i b a r , S. S t e p a n č i č ) , ki so uredili material slovensko-tržaške ekspedicije v Habečkov brezen pri Črnem vrhu v dneh 25. in 26. julija 1954.
Kot je znano že iz drugih virov, je ta ekspedicija korigirala medvojne tržaške
raziskave, po katerih naj bi bilo brezno globoko 480 m. Ugotovila je namreč
globino 336 m in s tem »degradirala« to brezno tako, da je izpadlo iz seznama
desetih najglobljih brezen v Evropi. Istočasno je bilo z barvanjem vode dokazano, da pripada črnoveška okolica porečju Idrijce.
Tretja razprava, ki jo je napisal znani biospeleolog Egon P r e t n e r , je
biološka. Razprava je plod dolgotrajnega dela, katerega vrednost bodo lahko
ocenili samo biologi.
Med »Poročila« je uvrščenih šest prispevkov, ki so močno različni po vsebini in obsegu. Starosta slovenskih jamarjev Ivan M i c h 1er opisuje Rakov
rokav Planinske jame (v starejši slovenski literaturi jo poznamo pod imenom
Malograjska jama ali tudi Jama pod Gradom). Obenem objavlja rezultate
barvanja, ki je pokazalo zelo zanimiv in edinstven pojav, da ne teče voda ob
nizkem stanju v drugi polovici Rakovega rokava navzven, marveč navznoter,
proti končnemu sifonu. Na površju se pojavi v izvirih Malenščice. Med »Poročili« najdemo tudi opis dveh jam izven Notranjskega Krasa. Prvi je G a n t a r j e v
opis 815 m dolge Arneševe luknje, ki se odpira pri Spodnjih Dupljah v starejši,
pretežno konglomeratni kvartarni zasip Udenboršta oziroma Dobrav. Drug
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opis prikazuje Mitoščico, ki je zahodno od železniške postaje Trbovlje, in sigav
vršaj, ki ga odlaga iz jame izvirajoči savski pritok Mitoščica. Krajše je poročilo
o potapljaškem raziskovanju odtočnega sifona v Pivki jami in poročilo o neuspelem barvanju Lokve pod Jamskim gradom, o kateri še danes ne vemo
točno, kam teče.
Najdaljši sestavek med »Poročili« in v publikaciji vobče so napisali
F. H r i b a r , F. H a b e in R. S a v n i k pod naslovom »Podzemeljski svet Prestranškega in Slavinskega ravnika«. Za uvodom sledi kratek opis 49 na novo
raziskanih ali na novo izmerjenih jam in brezen ter njihovi načrti. V bistvu
je to publicirani kataster nekaterih jam. ki ga urejuje Inštitut za raziskovanje
krasa v Postojni. Objaviti tak kataster je bilo potrebno posebno za teritorij, ki so ga
pod italijansko okupacijo raziskovali tujci, ker je bilo pri publikaciji rezultatov
marsikatero domače ime jame in krajev popačeno in narejen marsikateri načrt
pomanjkljivo ali netočno. Pri štirih petinah jam bralec pogreša podatke o legi
skladov, ki tako pogosto vplivajo na lego in obliko jamskih prostorov. Podatke
o morfogenezi ima 41 jam. Zanimivo je, da so pri teh jamah našli raziskovalci
sledove vodnih tokov oziroma erozije pri 27 primerih, pri petih jamah so omenjene samo korozijske oblike, pri sedmih je navedeno kombinirano delo erozije
in korozije, pri dveh pa kombinirano delo kemičnega in mehaničnega preoblikovanja. Če pa podrobneje pogledamo, po kakšnih kriterijih so morfogenetsko
delili jame, najdemo pomanjkljivo dokumentacijo, ki je ponekod taka morda
zaradi skopo odmerjenega prostora za opis. Navajam dva primera. Prvi s strani
101: »Na močan vodni tok spominja desno za vhodom po kotlicah zelo razširjeni in s sigastimi slapovi zaliti prostor, ki sega z 8m visokim odprtim kaminom
na površje (stransko okno). Na str. 115 beremo: »Skedenj je bivši požiralnik.
Brezno je po koroziji razširjena in po mehaničnem preperevanju preoblikovana
razpoka. V njegovih navpičnih stenah segajo kotliće od dna do stropa zgornje
etaže«. Take oznake se mi zdijo nejasne in pomanjkljive. Pri prvem prizoru
se ne da sklepati na »močan vodni tok« ne po kotlicah, ki jih lahko izoblikujejo
različni procesi, ne po kaminu, ki je najpogosteje delo pronicajoče vode. Največ
jam ima kratko karakteristiko, da so nekdanji požiralniki. Če je pojasnil še
kaj več, je videti, da misli avtor s tem na erozijski nastanek. Ponekod vidi
dokaz za erozijo v kotlicah. Izjema je primer, ki ga zgoraj citiram kot drugega.
Pri jami, ki je bila nekoč požiralnik, govori opisovalec samo o koroziji in o
mehaničnem preperevanju in to vkljub kotlicam. Kaže, da je tekoča voda po
avtorjevem mnenju ponekod samo erodirala, drugod pa samo korodirala. Če je
tako, bi bilo treba pojasniti razlike s specifičnimi pogoji. Tam, kjer se je po
navedbah nekoč izlival v spomol ali brezno vodni tok, bi pričakovali pojasnila,
kam je šel vodni tok naprej v skalno podzemlje, in to vsaj tam, kjer dno in
stene še niso prevlečene ali zapolnjene s sigo, blatom in gruščem. Le pri redkih
»nekdanjih požiralnikih« je naznačena sled tekoče vode tudi na površju. Pri
regionalni proučitvi krasa bi pričakovali, da bi raziskovalci Inštituta za raziskovanje krasa (ne morda kraških jam!) skrbneje opisali vse tiste površinske
oblike, ki so v zvezi z jamami.
Y celem pa moramo priznati, da je malokatera prva številka znanstvene
periodične publikacije stopila pred javnost na taki višini kot so naša Poročila.
Ivan Gams
Vitalij Manohin, Temelji teoretične meteorologije in klimatologije, Ljubljana 1955.
V izdaji Agronomske in gozdarske fakultete v Ljubljani smo dobili ob
koncu 1955 prvo obsežnejše delo iz navedenih sorodnih področij. Da gre le za
temelje obeh vej, je povsem razumljivo, saj sta v zadnjih decenijih doživeli
toliki razmah kot redko katera druga znanstvena disciplina.
V prvem, meteorološkem delu, se avtor drži ustaljenega zaporedja. Začenja z opisom atmosfere, njenim kemičnim sestavom in razdelitvijo na posamezne sloje. Drugo poglavje obravnava zračni pritisk, fizikalno bistvo
pritiska, njegovo spreminjanje v zvezi s spreminjanjem višine. V tretjem
poglavju obravnava vpliv sončnega vžarevanja na ozračje; fizikalni pojem
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toplote in temperature, procese v zvezi s prehajanjem sončnih žarkov skozi
ozračje ter zakone o pretvarjanju toplote v žarkovno energijo in obratno.
Sledi poglavje o žarkovni energiji in zemeljskem površju. Najobsežnejše je
peto poglavje o kroženju toplote. Y logičnem zaporedju si sledijo pojavi
v zvezi z adiabatnimi procesi: konvekcija, njene posledice, temperaturna
inverzija; vlažni adiabatski procesi, aerološki papirji, razni načini izražanja
toplotnega stanja: potencialna, ekvivalentpotencialna in psevdopotencialna
temperatura. Po tej utemeljitvi vertikalnega gibanja zraka, ne le teoretično,
temveč tudi v realni atmosferi, preide na vodoravni tok toplote v ozračju,
pri čemer ostaja zvest termodinamični teoriji, po kateri predstavlja temperaturno nasprotje med ekvatorialnimi predeli in polom ter med morjem in
kopnim oni motor, ki spravlja v gibanje zračne mase obeh polut. Y poglavju
o vetrovih dobimo vpogled v razne vrste vetrov, njihovo fizikalno-matematično utemeljitev, o njihovi odvisnosti od reliefa, razmerju med višinskimi
in nižinskimi vetrovi. Y istem poglavju so obravnavani tudi anticikloni in
cikloni, teorije o njih nastanku, o frontalni coni in končno o cirkulaciji.
Sedmo poglavje je posvečeno oblakom in padavinam, to se pravi, govori o
nastanku padavin po teoriji Bergerona in podrobno prikaže vrste oblakov
v različnih baričnih situacijah. Obravnavana je tudi električnost oblakov.
Zadnje poglavje je zopet zelo obsežno, saj mu je avtor odmeril dobro četrtino
prvega dela knjige. Obravnava prognozo, in to tako kratkoročno kot tudi
dolgoročno.
Strogo strokovna ocena prvega dela knjige spada glede na fizikalnomatematični karakter izvajanj v odgovarjajočo strokovno publikacijo. Zaključki izvajanj pa predstavljajo stično področje meteorologije in klimatologije in mora o njih vrednosti imeti predstavo tudi klimatoiog in posredno
geograf.
Zaključki v obravnavanem prvem delu knjige — do vetrov — niso v navzkrižju z onimi v sodobnih učbenikih izven naših meja. Tudi nepomembnih,
neizbežnih spodrsljajev skoraj ni (pritisk je označen kot sila — str. 79, izraz
kalme rabimo običajno le za tropski pas — str. 83).
V drugi polovici meteorološkega dela pa se pokažejo nekatere resnejše
hibe, vendar moramo takoj podčrtati, da ne gredo na račun avtorja, temveč
da so posledica posebnih prilik. V uvodu je bilo poudarjeno, da je meteorologija v zadnjih decenijih doživela vzpon, kot redkokatera znanost. Najboljše
potrdilo te ugotovitve predstavlja dejstvo, da je Manohinova knjiga v nekaterih stvareh že zastarela in to samo zato, ker je bila pripravljena za tisk
leta 1950, v prodajo pa je prišla pet let kasneje. V tem času je Rosby postavil novo teorijo o planetarni cirkulaciji v zvezi z jet-streamom, podrobneje
smo se seznanili z učinki višinskih ciklonov ali kot smo prevedli iz nemščine
^kapelj hladnega zraka« in končno je bila pokopana Scherhagova divergenčna
teorija o ciklogenezi. Zadnja od navedenih novitet klimatologa v živo ne
zadene, vendar pa jo mora poznati. Teže je s prvima dvema.
Po Luckeju naj bi Rosbv zanikal termodinamično utemeljevanje planetarne cirkulacije. Osnovno gonilno silo naj bi dajala rotacija zemlje.
(Rosby sam doslej še ni objavil svojih ugotovitev.) Pa naj bo osnovna sila
rotacija ali pa temperaturno nasprotje med različnimi zemljepisnimi širinami,
za klimatologa ostane trdno, da imamo okoli zemlje v zmernih širinah tako
imenovani jet-stream, pas vetrov z viharno hitrostjo. Ta pas dela meandre,
katerih lega je v veliki meri odvisna od temperaturnih prilik podlage (letni
časi) in katerih povezava s položajem polarne fronte je dokazana odnosno
izven debate. V knjigi je jet-stream sicer omenjen, opaziti pa je takoj, da
je bilo poglavje vrinjeno tik pred tiskom, pa da zato ni bilo časa, da bi ga
avtor organsko povezal s celotnim sistemom planetarne cirkulacije. Podobno
bi lahko dejali tudi za višinske ciklone in njih učinek ter za vprašanje pogostosti jadranskih ciklonov, za katere je avtor po dolgoletnem študiju medtem prišel do zaključka, da so mnogo redkejši, kot se je prvotno mislilo.
Saj so posledica prodorov hladnega zraka skozi Dunajska vrata; v ogromni
večini primerov pa prodre hladni zrak k nam z jugozahoda ali zahoda in je
zato ciklogeneza nad Jadranom, kot omenjeno, redek pojav. Iz knjige izzveni
obratno.
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Kritično opazko zasluži tudi prognostični del. Bralec nestrokovnjak bi
namreč mogel priti do napačnega zaključka, da sta si dolgoročna in kratkoročna prognoza dve enakovredni veji, kar pa nikakor ne odgovarja stvarnosti. Res je sicer, da imamo o ciklogenezi in frontogenezi le teorije in nič
več, pa da zato niso izjemni primeri, ko pride do nepredvidenih procesov
in kratkoročna prognoza je zgrešena. Ne moremo pa zanikati, da se pomikajo barične tvorbe po že močno poznanih zakonih in da je kratkoročna
prognoza fizikalno in računsko — torej znanstveno — utemeljena. Drugače
je z dolgoročno prognozo! Singularitete so sicer dejstva, toda o njihovi persistentnosti ni mogoče govoriti. Tudi metoda Multanovskega celo v Rusiji ne
rodi prepričljivih uspehov, čeprav je prognoziranje sredi kontinenta v primerih z našim prehodnim področjem neprimerno lažje. Amerikanci pa se
kljub ogromnemu aparatu, ki je angažiran v dolgoročni prognozi, ne upajo
dlje, kot da naznačijo, da bo n. pr. v naslednjih dveh ali treh tednih srednja
temperatura za 1° F pod normalo, padavine pa za 1 0 % nad njo. Hidroenergetiki si s tako prognozo res nekoliko pomagajo; agronom, ekspert za promet,
iujski promet in podobno pa komaj komaj potegnejo iz nje kako korist.
Ne glede na eventualno izkoriščanje pa ostane dejstvo, da o kaki preverjeni
metodi dolgoročne prognoze še ni slišati in da bi bilo prav, če bi avtor to
v knjigi izrazito poudaril.
Resnično priznanje pa zasluži avtor za poglavje o lokalnih znakih vremena, ki je plod njegovih dolgoletnih opazovanj, izkušenj.
Drugi del knjige je posvečen, kot je iz naslova razvidno, klimatologiji.
V uvodu pravi avtor, da spada klimatologija med statistične znanosti. Kam
uvrstiti klimatologijo, to je sporno vprašanje. En ekstrem predstavljajo avtor
in z njim vsi tisti, ki trde, da je zgolj statistika. Na nič boljši poti niso oni,
ki jo smatrajo za pomožno vedo geografije ali meteorologije. Morda bomo
laže prišli do odgovora, če si ogledamo, kako je avtor obdelal temelje teoretične klimatologije. Y prvem poglavju spoznamo činitelje, ki določajo podnebje: astronomski, geofizikalni in biološki faktor. V prvem poglavju obravnava
podrobno le astronomski faktor, medtem ko je geofizikalni faktor predmet
drugega poglavja, ki vsebuje tele točke: vpliv fizikalnega sestava ozračja na
toplotno bilanco, vpliv fizikalnih lastnosti zemeljskega površja na toplotno
bilanco in končno vpliv geografske lege na podnebje. Tretje poglavje govori
o različnih načinih klasifikacije podnebja, četrto pa o fizikalnem bistvu podnebnih tipov: tropskega, subtropskega, zmernoširinskega, subarktičnega, arktičnega in visokogorskega.
Iz tega kratkega pregleda ni težko zaključiti, da avtor ni ostal zvest
besedam v uvodu, temveč je sledil raje predgovoru, kjer pravi, da se drugi del
knjige naslanja na prvega. Dodati je le še treba, da je mimo fizikalnega tolmačenja procesov v atmosferi osnova drugega dela knjige prestavitev teh procesov v geografsko okolje, v katerem se ti procesi razvijajo in že pridemo do
sodobne in verjetno najpreciznejše definicije klimatologije, katere oče je vodilni
nemški meteorolog Flohn in ki se glasi: samostojna disciplina, v kateri se
združujeta fizikalno-meteorološka metoda raziskavanja s specifično geografsko
metodo rajonske primerjave.
Sicer je bistvena poteza drugega dela knjige sledeča: avtorjev koncept je
podoben strategovemu načrtu za napad: težišče je na prometnih sredstvih, ki
jih v klimatologiji predstavljajo vetrovi, čeprav so ti ne le vzrok, temveč tudi
posledica kvantitativnih razlik v posameznih elementih. Medtem ko je v prvem
delu avtor še utegnil omeniti jet-stream, v drugem delu to ni bilo mogoče, ker
bi bila zrušena celotna zgradba, kar je pri zadnji korekturi nemogoče. Tako
nas seznani avtor z že znanim sistemom planetarnih vetrov. Kar je novega, pa
predstavljajo monsuni. Kot klasično monsunsko področje smo poznali Jugo-'
vzhodno Azijo med Indom in Amurjem. Manohin pa je očividno vzel za temelj
svojemu izvirnemu tolmačenju klimatov Scherhagov princip monsunov, po
katerem naj bi bila monsunska cirkulacija vsa tista, ki se redno spreminja
s spreminjanjem letnih časov in kar je posledica različnega reagiranja kopnega
in morja na spremembe v insolaciji. Poudariti je treba, da je Manohinu
v polni meri uspelo prikazati monsunsko cirkulacijo na vSeh kontinentih.
Različni klimati so rezultat prevladujočih ali pasatov ali monsunov ali pa
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interferenc med tema dvema vetrovnima sistemoma. Vprašanje ki ostane
odprto, je, kako naj bo mogoče vključiti jet-stream, katerega obstoj potrjujejo
vsakodnevni aerološki vzponi, v prikazano cirkulacijsko shemo. Nekaj je
gotovo: če je z monsunsko in pasatno cirkulacijo mogoče tolmačiti klimate
obeh polut, jet-stream in njegov vpliv na cirkulacijo pa sta izven debate,
potem je nujno, da je tudi jet-stream utemeljen s temperaturnim nasprotjem
med polom in ekvatorjem in kopnim ter morjem. Sicer pa smo se s tem korakom oddaljili od teme — knjižnega poročila.
Doslej sem se dotaknil v glavnem le problematičnih odstavkov knjige,
ki pa ne morejo zmanjšati njene prave vrednosti. Material je skrbno, vestno
izbran, sistematično urejen in opremljen s potrebno grafično ponazoritvijo.
Če pri tem še upoštevamo, da smo Slovenci na obeh obravnavanih poljih
brez tradicije, zasluži avtor toliko večje priznanje. Po knjigi ne bodo posegali s pridom zgolj meteorologi in klimatologi, temveč tudi vsi tisti, ki
pridejo v svojem delu kakor koli v stik z vremenom odnosno podnebjem.
Danilo Furlan
Zgodovina Ljubljane. Prva knjiga: Geologija in arheologija. Ljubljana 1955.
S sodelovanjem dr. Sergija V i l f a n a uredil dr. Ivan R a k o v e c . Založila Državna založba Slovenije. Strani 458.
Fragmentarno je bilo o zgodovini Ljubljane že veliko napisanega. Celotnega
pregleda o nji pa do sedaj nismo imeli. Zato se že dalj časa pojavlja želja po
takem delu. Prve misli in tudi že konkretni načrti segajo še v predvojni čas,
ko je nekdanja mestna občina dala pobudo in podprla delo tudi s precejšnjimi
denarnimi sredstvi. Začeto delo pa je prikinila vojna.
V novejšem času je zamisel za zgodovino našega glavnega mesta ponovno
oživela. Delo se je začelo v letu 1950, ko je prevzel organizacijo ljubljanski
Mestni arhiv v sklopu tedanjega Poverjeništva za znanost in kulturo. Po večkratnih menjavah načrta za snov samo in njeno razporeditev je dokončno obveljal načrt, naj bo celotna snov zajeta v štirih knjigah, in sicer: I. geologija
in arheologija, II. od naselitve Slovencev do začetka XVIII. stoletja, III. od
začetka XYlII. stoletja do osvoboditve in, kot zadnja, geografija Ljubljane.
Poleg tega pa bosta v tem okviru izšli še dve samostojni knjigi, katerih povzetki
bodo vključeni tudi v Zgodovino Ljubljane, in to: srednjeveška topografija in
kulturna zgodovina Ljubljane.
Geografija bi morala biti po prvotnem zasnutku zajeta že v prvi knjigi,
kjer pa bi bil glede na vsebino te knjige lahko obravnan le fizikalno-geografski
značaj ljubljanskega prostora. Drugi, antropogeografski del, ki bi se nujno
moral naslanjati tudi na nekatere rezultate historičnega dela v celoti, pa naj
bi izšel kasneje. Te okolnosti so upravičeno narekovale osamosvojitev geografskega opisa, zato bo geografija podana samostojno, in to kot zaključna knjiga
cele zbirke.
Prva knjiga Zgodovine Ljubljane je torej pred nami. Vsebinsko je razdeljena na dva dela. Prvi nosi naslov Zemlja, drugi pa Arheologija.
Prvi del prinaša zelo obširno, preko 160 strani obsegajočo razpravo dr. Ivana
R a k o v c a pod naslovom »Geološka zgodovina ljubljanskih tal«. Znano je,
da je avtor prav na širšem območju Ljubljane veliko raziskoval in napisal o tem
več znanstvenih razprav. Zlasti je proučeval tektonske, stratigrafske in geomorfološke razmere na Ljubljanskem Barju in njegovem obrobju, kakor tudi
na Ljubljanskem Polju in tudi v celotni Ljubljanski kotlini. Pri opisu se ni
omejil le na ozki prostor tal, kjer stoji Ljubljana, ampak je moral poseči na
mnogo širši teritorij, kar je popolnoma razumljivo, saj je nemogoče prikazati
geološko-geomorfološki razvoj, ki ga avtor obravnava, na ozko omejenem področju, ker je ta odvisen od dogajanj na širokem ozemlju. Tako sta zajeta v okvir
opisovanja geološkega razvoja Ljubljansko Polje in Barje z obrobjem, često pa
je okvir razširjen na vso Ljubljansko kotlino in celo na vso Slovenijo. To
zadnje prihaja do izraza zlasti pri opisovanju tektonskih razmer, kakor tudi
v razpravljanju o paleogeografskem razvoju. V razpravi so omenjena vsa dosedanja dognanja in so večkrat tolmačena z najmodernejšimi geološkimi metodami in izsledki v svetu, kar je še posebej dragoceno. Vidi se, da je avtor
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dober poznavalec svetovne in domače geološke literature. Ob zaključku navedeni »Seznam uporabljene literature« nam je zelo dobrodošel. Škoda je le,
da so v seznamu upoštevana samo dela, ki se nanašajo na opisano področje, ne
pa tudi tista, po katerih so povzeti izsledki iz svetovne geologije, ki jih avtor
omenja med tekstom. Marsikomu bi bila v prid. Posebej naj omenim tu še
izsledke naših geologov mlajše generacije, zlasti Toneta Ramovša in pokojnega
Cveta Germovška. Prvi je proučil razmere v Borovniški dolini in okolici, na
vzhodnem barskem obrobju in delno tudi .na vzhodnem obrobju Ljubljanskega
Polja, Germovšek pa v Želimeljski dolini in na več mestih Dolenjske. Škoda je
tudi, da se avtor ni držal ustaljene metode citiranja, kot je to v polni meri
izpeljano v večjem delu drugega dela knjige, ki obravnava arheologijo.
Študijo je razdelil avtor takole. Po kratkem uvodu prehaja na prvo poglavje z naslovom »Opis kameninskega gradiva in njegova časovna razporeditev«,
v katerem prikazuje petrografsko-geološko sestavo tal na ljubljanskem prostoru,
začenši s karbonsko dobo, iz katere so najstarejše plasti. Podrobno je klasificirano in teritorialno omejeno tudi kameninsko gradivo iz kasnejših dob vse
do geološke sedanjosti — holocena. Pri opisu kamenin je moral iti avtor včasih
preko tako imenovanega ljubljanskega prostora, ker so tako narekovale specifične razmere. Za vsako od posameznih geoloških dob je tudi vsaj približno
podan čas trajanja, kar v zadnjem času omogočajo moderni znanstveni rezultati
v tej smeri. To je naredilo delo tudi poljudnejše, kar naj bi bil eden izmed
vodilnih ciljev knjige. Za zadnji dve, najmlajši geološki dobi so podrobno
opisani tudi vsi geološki profili vrtin v nasutini Ljubljanskega Polja in Barja.
V poglavju »Tektonska zgradba ljubljanskih tal« nam na širšem področju,
ki zajema vsaj še ves zahodni del Posavskega hribovja, prikazuje avtor tektonska dogajanja iz starejših dob, ki se odražajo v strukturi tal, tektonska premikanja iz mlajših dob pa se nam javljajo v potresih. Prikazani so vsi večji
ugotovljeni prelomi, nakazani pa tudi le domnevni, pri čemer avtor kritično
presoja dosedanje rezultate. Od potresov, ki so odraz še neustaljene zemeljske
skorje in katerih je bilo na ljubljanskem prostoru veliko, je z geološkega vidika
podrobneje opisan predvsem potres iz leta 1895.
V tretjem poglavju z naslovom »Izoblikovanje površja na ljubljanskem
prostoru« je opisan razvoj površja od srednjega pliocena dalje. Temu je mogoče
slediti po posameznih ostankih srednjepliocenskega-panonskega površja, ki so,
po dosedanjih ugotovitvah, najnižji v predelu med Toškim čelom in Molnikom,
med 440 in 460 m. Vzrok nizke lege je v tem, da se nahajajo ob nadaljevanju
žužemberškega preloma, ob katerem ležijo grude najniže. Bolj obširen je opis
razvoja Ljubljanskega Polja in Ljubljanskega Barja, v katerem je avtor zgoščeno zajel vse dosedanje izsledke proučevanj in jih kritično pretresel.
V zadnjem poglavju je opisan »Paleografski razvoj ljubljanskega prostora«,
in to spet od karbona do danes. Opis razvoja je oprt na prvo poglavje, kjer
je razloženo kameninsko gradivo. Največ govora je o pleistocenski dobi, iz
katere imamo tudi največ oprijemljivih sledov tako v gradivu samem kakor
v geomorfoloških oblikah. Upoštevana je vsa novejša literatura, domača in tuja,
ki prinaša marsikatere nove osvetlitve, zlasti s področja kronologije in nomenklature ledenih in medledenih dob, kakor tudi tako imenovanih umikalnih
Stadijev. Omenim naj tu le nekatere od novejših ugotovitev. V zadnjem času
govorijo nekateri avtorji še o peti, tako imenovani donavski poledenitvi, ki naj
bi bila najstarejša, torej pred-giinška. Dalje se vedno bolj uveljavlja mnenje,
da je bila v Srednji Evropi temperatura v zadnji wiirmški ledeni dobi za
8—12° C nižja od današnje, nižje so bile posebno poletne temperature in to
v mejah od 6—12° C, kar je imelo velik pomen zlasti na razvoj takratnih ledenikov in za dogajanje v nepoledenelem področju, kjer so se na široko raztezale
brezdrevesne tundre in stepe ter je bilo zato razpadanje kamenin zelo izrazito.
Ne smemo pozabiti, da niso bili ledeniki v zadnji ledeni dobi več kot 40—50 km
daleč od Ljubljane in da je bila ločnica večnega snega v Alpah nižja od današnje, približno v višini 1200 m. Temperatura v zadnji medledeni dobi pa je bila
za 2—3° C višja od sedanje. Temperaturne spremembe so bile torej izredno
močne, kar pri proučevanjih danes morda vse premalo upoštevamo. Vmesni
toplejši sunki — interštadiali — so bili tudi v poledenitvenih dobah (wiirm naj
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hi imel, v nasprotju s prvimi tremi poledenitvami, ki so imele po en interstadial,
kar dva, in torej tri poledenitvene sunke, čemur pa nekateri v zadnjem času
oporekajo in menijo, da je bil tudi v zadnji poledenitvi le en interstadial, ki naj
bi združeval oba do sedaj domnevana). Poudariti pa je treba, da so v zadnjem
času raziskovanja pleistocena tako intenzivna, da niso izključeni spet novi
rezultati. Wtirmski poledenitvi je sledila nekaj toplejša, a še vedno suha aubarktična doba, tej pa še toplejša, a še vedno suha allerödska doba (povpr.
julijska temperatura je bila v južnem delu Srednje Evrope samo za 4° C nižja
od današnje), nato pa je nastopila ponovno hladnejša subarktična doba, v katero
stavljajo paleoklimatologi umaknitvene štadije v Alpah. Toda po novejših
ugotovitvah tudi tolikokrat imenovani biihlski umikalni štadij ne obstaja več.
Nadomestil ga je — schlernski. Tudi za zadnji umikalni daunski štadij se
čedalje pogosteje uporablja naziv egesenski. Zanimiva je tudi ugotovitev, da je
bila v poledenitvenih dobah morska gladina 85—90 m nižja od današnje, kar je
bistveno vplivalo na geomorfološki razvoj, vsaj v obmorskih pokrajinah.
Avtor se je delj časa pomudil pri opisu razvoja pleistocena na Ljubljanskem Barju in na Ljubljanskem Polju, o katerem pa dokončne slike, žal, še ne
moremo podati, saj nam manjkajo rezultati vrtin, ki bi segle prav do živoskalnega dna; to bi pripomoglo tudi k zaključeni sliki tektonskega razvoja vsaj
od mlajšega terciara, oziroma pri barski kotlini od pleistocena dalje.
Tudi za holocen, geološko sedanjost, so navedene nekatere spremembe, do
katerih so prišli na osnovi novejših proučevanj, ki korigirajo klasično shemo
holocena (tudi imeni holocen in pleistocen sta se pojavili šele v zadnjem času).
Tako n. pr. ne priznavajo več tako imenovane subborealne dobe, ki naj bi po
starem sledila atlantski, ampak jo vključujejo v atlantsko dobo. Glaciologi postavljajo v holocen tudi »postglacialno toplo dobo«, ki naj bi trajala skoraj do
konca starega veka (podnebje je bilo toplejše od današnjega — v Srednji
Evropi je bila poletna temperatura višja 2—3° C in je tako segala snežna ločnica
200—400 m više od današnje).
Iz holocena je več govora o zadnjem mostiščarskem jezeru in to zlasti o
flori in favni, saj so našli številne ostanke ob različnih prilikah, zlasti pri
odkrivanju predzgodovinskih kolišč.
Na koncu razprave je tabelarični pregled geoloških dob in stratigrafske
razvrstitve kameninskega gradiva na ljubljanskem prostoru in v njegovem zaledju. Tabela je zelo pregledna, še posebej zatò, ker nam za vsak oddelek in
tudi pododdelek posamezne geološke dobe podaja stratigrafsko sliko za posamezna področja, ki so zajeta v opis ljubljanskega prostora. Novost tabele
je tudi v tem, da za vsako geološko dobo podaja približni čas trajanja, kar
nepoučenim vsaj v glavnem lahko predstavi nedojemljivo dobo nastajanja zemeljskega površja. Med tekstom je tudi več fotografij, risb in skic, ki še nazorneje potrjujejo med tekstom izrečene trditve.
Razpravo zaključuje obširen izvleček, preveden v angleški in nemški jezik,
na koncu knjige pa je priložena večbarvna geološka karta ljubljanskega prostora, ki jo je priredil avtor na osnovi Kossmatovih, Kiihnelovih, Ramovševih,
Germovškovih in svojih izsledkov.
Na začetku drugega, arheološkega dela knjige je podan »Uvodni pregled
zgodovine ljubljanskega okoliša do naselitve Slovanov«, ki ga je napisal
dr. Bogo G r a f e n a u e r . Pregled prikazuje kratek prerez čez razdobja, ki jih
v nadaljevanju prve knjige »Zgodovine Ljubljane« obravnavajo podrobneje
trije avtorji.
»Ledenodobni človek na ljubljanskih tleh« je prispevek, ki ga je dal naš
znani proučevalec in poznavalec paleolitika Srečko B r o d a r . Ze takoj na
začetku nam pove, da na ljubljanskem prostoru v ožjem pomenu besede paleolitskih sledov ni. Izvenjamske pleistocenske plasti so pokopane v barskem območju pod mlajšimi sedimenti; na Ljubljanskem Polju, kjer so na površini
nesprijete prodne plasti iz würmske dobe, pa bi bila taka odkritja možna le
iz mlajšega paleolitika. Bila bi pa zgolj slučajna, saj so do danes na prostem
odkriti le prav redki sledovi ledenodobnega človeka (pri nas pri Nevljah in
Kostanjevici ob Krki in netrdni dokazi zanj pri Vrhniki in v novejšem času
v Bobovku pri Kranju). Kolikor je na ljubljanskem prostoru apnenih jam, pa
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do danes še niso raziskane. A tudi če bi v teh naleteli na sledi jamskega človeka, jih gotovo ne bi mogli prišteti v dobo zelo starega paleolitika. Znano je
namreč, da so v Srednji Evropi jame, v katerih so plasti, starejše od riškowiirmskih, zelo redke.
S področja ljubljanskega prostora so se do sedaj omenjali sledovi dveh
najdb paleolitskega človeka. O prvi govori Seidl, ko opisuje najdbo dveh fragmentov spodnjih čeljustnic staropleistocenskega losa, odkritih v mindelskih
plasteh viške terase. Vreze, ki so bili na teh kosteh, naj bi naredil ledenodobni
človek. Po ponovnem natančnem pregledu, ki ga je izvršil avtor, se je, žal,
Seidlova trditev pokazala kot nevzdržna: vrezi niso delo človeka, ampak so
nastali pri prhnenju kosti na površini, delno pri transportu v vodi in tudi pri
izkopavanju, saj se je dalo dokazati, da je bila »čelj ustnica zasekana v omehčanem stanju, kakršne so navadno kosti v mokrih glinah, z ostrino železnega
krampa«. Če bi Seidlova domneva držala, bi moral živeti tedaj v naših krajih
predneandertalski heidelberški človek, ki pa je živel pred več kot 400.000 leti.
Spadal bi torej v najstarejšo paleolitsko kulturno stopnjo, tako imenovani
abbevillien, ki ga pa doslej v Srednji Evropi sploh še ne poznajo.
Enako kritično presoja Brodar tudi najdbo rogovja severnega jelena v jami
bivše Petričeve opekarne pri Vrhniki, kjer so bili opisani vrezi in zareze na
notranji strani rogovja, ki so jih prav tako pripisovali človekovemu delu. Zal
tudi tu niso našli nobenih drugih tipičnih izdelkov človeka, ki bi potrdili nakazano domnevo. Po starih ugotovitvah bi tega človeka šteli k mlajšepaleolitski
magdalenski kulturi zahodnoevropskega tipa. Ker pa ta južno od Alp ni nikjer
zastopana, smemo po današnjem stanju izsledkov najdbo prištevati mlajšepaleolitskemu človeku, ki je na zaključku würmske poledenitve živel istočasno z
magdalenskimi lovci na zahodu in severno od Alp, ni pa prevzel njihove kulture. Trdnejših zaključkov pa ta najdba ne nudi, ker se ni ohranila, in zato
kritična presoja starih trditev ni mogoča.
Toda čeprav je dokaz za bivanje ledenodobnega človeka na ljubljanskem
prostoru zelo skromen, s tem še ni rečeno, da človek tedaj tod ni bival ali da
se vsaj ni posluževal ugodnega prehoda. Menjavanje klime v pleistocenu je povzročalo selitve ledenodobnega lovca iz alpskega območja v toplejše kraje ob
morju in narobe, pač kakor se je selil njegov glavni lovski plen, ki mu je zagotavljal življenjski obstoj. Po dosedanjih paleolitskih nahajališčih v Sloveniji
vidimo, da se je človek zadrževal v glavnem na dveh področjih: na jugozahodnem, ki se razteza približno od Tržaškega Krasa do postaje na planem
na Vrhniki, in na severovzhodnem, ki zajema alpski svet od Dravske doline
do postaje na planem v Nevljah pri Kamniku. Ljubljanska kotlina je na sredi
med tema, ljubljansko področje pa na važnem prehodu, ki je nedvomno služilo
tudi ledenodobnemu človeku. Zato je bil potreben opis paleolitskih postaj iz
širšega okolja, v našem primeru iz vse Slovenije in še naprej z jugozahoda
in severozahoda.
Avtor je izvzel iz obravnavanja vse dvomljive postaje in upošteval le tiste,
v katerih je prisotnost diluvialnega človeka že dokazana. Iz tega okvira je
izločil tudi jamo na Mokrici, ki v času, ko je to delo nastajalo, še ni bila
v toliki meri preiskana, da bi izpričevala prisotnost ledenodobnega človeka,
ki so jo šele kasnejša raziskavanja v polni meri potrdila, s čimer je naš paleolitik dobil novo važno paleolitsko postajo.
V nadaljnjem je podan pregleden prerez čez paleolitik na Slovenskem,
naslanjajoč se predvsem na stratigrafske razmere, dalje na favnistične in zlasti
še na kulturne ostanke, ki so ponekod, kot n. pr. v- Betalovem spodmolu pri
Postojni in v Potočki zijalki na Olševi, kar bogati. Najstarejši doslej znani
sledovi paleolitskega človeka so iz Betalovega spodmola. Geološko sodijo v riško
poledenitveno dobo, torej v dobo starega paleolitika; uvrščajo se v kulturno
stopnjo, imenovano praemousterien. Prisoditi jim je mogoče vsaj 150.000 let.
Tudi sicer je Betalov spodmol bogat s favnističnimi ostanki. Plasti, ki so do
sedaj raziskane, segajo do globine 9 metrov.
Podrobneje je poleg Betalovega spodmola prikazana tudi Potočka zijalka,
ki je dobila zasluženo mesto tudi v mednarodni paleolitski literaturi, saj se po
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njej imenuje posebna »olševska kultura« in postaje tega tipa kulture »olševske postaje«.
Natančnejše stratigrafske proučitve jamskih plasti, ki imajo povečini to
prednost, da so se več ali manj neovirano odlagale v vsej dobi, ko je bila jama
suha, pa bodo razčistile marsikako nejasnost pri razčlenjevanju pleistocena, ki
je danes še tako zelo neenotno. Dosedanje delo prof. Brodarja je tudi v tej
smeri prispevalo pozitivne rezultate.
Dosedanje paleolitske proučitve na Slovenskem so dale tudi važne zaključke iz antropologije, pa čeprav do sedaj kostnih ostankov diluvialnega
človeka še niso našli. Pokazale so namreč, »da sta živela pri nas tako neandêrtalski človek kakor tudi mlajšepaleolitski človek od riško-wiirmske medledene
dobe do zadnjih poledenitvenih faz zadnje poledenitve«.
V razpravi je med tekstom zanimiv »poskus časovne opredelitve paleolitskih
postaj severozahodne Jugoslavije in Tržaškega ozemlja po dosedanjih ugotovitvah«, prikazan v tabelarični obliki. Med tekstom je tudi karta paleolitskih
postaj na Slovenskem in na obmejnem ozemlju. Na koncu je seznam uporabljene
literature in izvleček v francoskem in nemškem jeziku.
V kronološkem nadaljevanju opisa Ljubljane je razprava Josipa K o r o š c a
z naslovom » O r i s p r e d z g o d o v i n s k e L j u b l j a n e « . Y tej je zajeto razdobje od neolitika skozi bakreno, bronasto in železno dobo do prihoda Rimljanov na naša tla. Snov je avtor razdelil v naslednja poglavja: neolitska in začetek kovinske dobe, bronasta doba, starejša železna doba, cvetoči halštat, in
kot zadnje — mlajša železna doba.
Lokacija predzgodovinskih nahajališč ne nudi dovolj snovi in opore, da
bi mogli obravnavati razmere v tem času samo na ožjem prostoru našega glavnega mesta, temveč je treba poseči bolj na široko. Zato je avtor pritegnil
k opisu celotno Barje in velik del Ljubljanskega Polja. Najdbe iz zgoraj omenjene dobe so na mestnem teritoriju razmeroma pičle, v nasprotju s tem p,a je
Barje prava zlata jama za arheologe, saj je znano, da so v dobi zadnjega
barskega jezera in kasneje barja prebivali na njem ali vsaj na njegovem
obrobju prebivalci, imenovani »mostiščarji«, in to vse od konca mlajše kamene
dobe skozi bakreno tja v začetek bronaste dobe. Iz tega časa so do danes
odkrita na Barju že številna nahajališča, predvsem v obliki kolišč, ki so doslej
znana s področja Iga, Notranjih goric, Blatne Brezovice in Preserja. Domnevajo,
da je bilo kolišče tudi na področju mesta Ljubljane, na kar kažejo dosti pogostne slučajne najdbe. Po starejših odkritjih kolišč, zlasti pa po odkritjih iz
povojne dobe, v kateri so se arheološke najdbe po zaslugi marljivih arheologov
in znatne podpore ljudske oblasti v Sloveniji sploh zelo pomnožile, danes lahko
uvrščamo barjanska kolišča v štiri skupine: 1. ižansko kolišče, kjer je bilo
doslej odkritih sedem kolišč; 2. Notranje gorice z dvema odkritima koliščima;
3. Blatna Brezovica s štirimi kolišči in 4. Preserje, kjer sta odkriti doslej dve
kolišči. Časovna uvrstitev bi bila po dosedanjih ugotovitvah približno takale:
ižanska kolišča (razen onega na Vel. Mostišču) in kolišče pri Kamniku blizu
Preserja uvršča avtor v razdobje neolitik — mlajša bakrena doba (staro odkrito
kolišče pri Preserju bi bilo bronastodobno), kolišče ob Lipovcu pri Blatni Brezovici, ob šivčevem prekopu pri Preserju, verjetno na Vei. Mostišču pri Igu in
morda tudi staro kolišče pri Notranjih goricah, ki ga je odkril Smid, pa bi
uvrstili v starejšo bronasto dobo. Še prej odkritih kolišč pri Blatni Brezovici
pa za sedaj še ni mogoče časovno opredeliti.
Avtor se najdlje ustavlja pri prvi dobi, to je pri neolitski in začetku kovinske. Iz tega razdobja so kolišča najštevilnejša. Posebej podrobno obravnava
kolišča pri Igu in kolišče pri Notranjih goricah, za katero meni, v nasprotju
s starejšimi avtorji, ki so mu pripisovali največjo starost, da je mlajše od
ižanskih. Med drugimi najdbami omenja tudi čolne izdolbence, ki so_ jih do
sedaj odkrili okrog deset, in to na različnih krajih Barja, a se jih, žal, časovno
ne da razporediti, ker manjkajo za to natančnejši stratigrafski podatki. Našli
so tudi precej pasti, ki jih prav tako ni mogoče natančneje časovno uvrstiti.
Ob teh avtor kritično presoja dosedanje ugotovitve Dežmana, Mtillnerja in
Melika ter je mnenja, da niso samo iz železne dobe, temveč tudi precej mlajše,
saj so jih našli na raznih krajih Evrope v nahajališčih, ki jim pripisujejo
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starost od bronaste dobe pa vse do srednjega veka. »Zato bo barjanske pasti
mogoče točneje opredeliti šele z novimi najdbami in ustreznimi analizami.«
Bronasta doba je v najdbah mnogo skromnejša in v Sloveniji sploh »še
več ali manj nerazjašnjena«. Toda iz samega mesta Ljubljane je nekaj bronastih najdb, ki izpričujejo, da je bila Ljubljana, kakor tudi njena širša okolica,
naseljena tudi v tej dobi v dosti večji meri, kot se na splošno misli. Tudi za
Barje so že dokazi, da so bile v tej dobi na njem naselbine: leta 1953 je bilo
odkrito kolišče ob Šivčevem prekopu v bližini Preserja, ki spada nesporno že
v razvito bronasto dobo; enako tudi nekatera druga, kakor že spredaj omenjeno. Ob teh ugotovitvah ovrže avtor Ložarjevo domnevo, »da se kultu ra
bronaste dobe na Ljubljanskem Barju iz neznanih vzrokov ni mogla razviti«.
Najdbe iz starejše železne dobe so razmeroma skromne. Doslej največja
je na dvorišču SAZU, kjer so odkrili veliko grobišče, kurišče in nekaj keramičnih ter kamnitih predmetov. Naselbine, ki bi ustrezala tem najdbam, pa
doslej še niso odkrili. Domnevajo, da je bila na Ljubljaskem Gradu, kjer so
našli fragmente predzgodovinskih posod, ali na šišenskem hribu; avtor sam
pa je mnenja, da ni izključena tudi v ravnini in to blizu odkritega grobišča.
Ni namreč nujno, da bi morala biti ta le na eni od bližnjih vzpetin, čeprav je
res, da so skoraj vse bližnje ilirske naselbine, ki so odkrite doslej — in teh ni
malo — na bližnjih gričih. Po Staretu bi bilo grobišče iz prehoda med bronasto in železno dobo, delno pa tudi iz najstarejše železne dobe. Iz starejše
železne dobe bi bili po njem tudi grobišči: prvo na Trgu Revolucije in drugo
poleg mostu čez Gruberjev prekop ob dolenjski železnici.
Posebno pozornost pa vzbujata dve najdbi z Barja. Prva predstavlja
čoln izdolbenec, ki je imel pod kljunom razpoko, speto v štirioglato, na sredi
prevrtano zakovico. Na sredini zakovice pa je bil še žebelj. Druga najdba pa
je velika prevozna ladja, zbita z lepo izdelanimi žeblji. O obeh najdbah se je
že veliko pisalo. Po stratigrafski legi, v kateri sta bili odkriti, uvršča Melik
obe najdbi v železno dobo, Miillner pa ladjo celo v čas kolišč na Barju. Po
avtorju razprave, ki nima za osnovo samo stratigrafije, ampak predvsem arheološka dejstva, bi mogli čoln v najboljšem primeru pripisati šele mlajši železni
dobi, oziroma času rimske okupacije v naših krajih, ladjo pa najzgodnejšemu
času rimske okupacije, če ni še veliko mlajša, kot sta že domnevala Vrhovec
in Rutar.
Tako imenovani cvetoči halštat je na ljubljanskem prostoru zastopan le
z nekaterimi posameznimi najdbami. Tudi iz mlajše železne dobe so najdbe
skromne. Tudi vpliva, ki naj bi ga imela na ljubljanski prostor keltska ekspanzija, doslej skoraj ne poznamo, saj je iz te dobe le malo najdb.
Na zaključku razprave daje avtor v obliki dodatka pregled najdb, ki so
bile odkrite v času med oddajo rokopisa .in začetkom tiska. Te so bile omejene
na odkrivanje kolišč na Barju, ki so se v letih od začetka 1953 do začetka
1955 zelo pomnožila. Rezultati teh so v glavnem zajeti že spredaj.
Med tekstom so tri karte, ki prikazujejo: 1. najdbe bakrene in zgodnje
bronaste dobe v Ljubljani in okolici; 2. najdbe bronaste dobe in 3. najdbe iz
železne dobe v Ljubljani in okolici. Prav na koncu razprave pa je poleg izvlečka v francoskem in nemškem jeziku še na 21 straneh prikazan ilustrativni
slikovni material nekaterih najdenih predmetov.
»Zgodovina Emone« je razprava Josipa K l e m e n c a . Njegovo delo je bilo
razmeroma lahko, saj je bilo doslej o rimskem mestu na današnjem ljubljanskem območju že veliko napisanega, in to na osnovi bogatih izkopanin, kakor
tudi nekaterih pisanih virov. Glavni vir za prikaz Emone so še vedno rezultati
obsežnih izkopavanj Walter ja Schmidta, ki jih je vršil v času od 1909. do 1916. leta,
in pa nekatere starejše in novejše antične najdbe, zlasti izkopavanja J. šašla
1950. leta na nunskem vrtu.
Nekateri so mnenja, da je Emona najbrž še ilirskega izvora, na kar kažejo
na dvorišču SAZU izkopani halštatski grobovi, ki naj bi bili dokaz, da naselbina ni mogla biti daleč proč. Vsi raziskovalci se s tem ne strinjajo.
Po uvodu, kjer daje avtor kratek zgodovinski prerez Emone, deli v nadaljnjem snov na sledeča poglavja: emonske utrdbe; emonska grobišča; Emona,
prometno središče v antiki, kjer opiše stare rimske ceste, ki so .vodile iz Emone
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na vse strani; materialna kultura; verstvo, in kot zadnje — vojaštvo in uprava.
Iz vsega navedenega dobimo lepo zaokrožen pregled čez prvotno vojaško taborišče, ki se je pa kasneje spremenilo v pravo rimsko mesto z vsemi ugodnostmi in svojstvenim življenjem, ki so ga v sužnjeposestniški družbi taka
mesta imela. Emona je bila upravno središče s širokim zaledjem, saj je zajemala današnjo Gorenjsko, del Notranjske in del Dolenjske v okviru rimske
province Panonije, oziroma Gorenje Panonije. Kasneje je bila pritegnjena v neposredni obrambni sistem Italije, iz katerega pa je bila proti koncu spet izločena. V času slabljenja Rimljanov je bila večkrat težko prizadeta, dokler je
ni leta 452 po n. š. hunski poglavar Atila do tal porušil. A tudi s tem življenje
v Emoni še ni popolnoma zamrlo; prebivalci so si zgradili skromne hišice,
morda je bilo obnovljeno celo mestno obzidje. Do leta 568, t. j. do prihoda
Slovanov, so bili v njej Langobardi, po tem letu pa ni o Emoni več pisanih
zgodovinskih virov.
Na zaključku razprave je poleg seznama uporabljene literature in izvlečka
v francoskem in nemškem jeziku še bogat fotografski ilustrativni prikaz najdenih predmetov iz območja Emone.
Knjigo zaključuje krajša razprava Josipa K o r o š c a z naslovom »Arheološke najdbe iz dobe selitve narodov iz zgodnjega srednjega veka«, ki nas popelje skozi čas, o katerem, žal, zelo malo vemo. Dosedanje najdbe so tako
skromne, da si za ljubljanski prostor ne moremo ustvariti zadovoljive slike
o poteku življenja, ki je trajalo skozi več stoletij, saj se prva zanesljivejša
znamenja naših prednikov pojavijo šele nekje iz 9. stoletja, o čemer pričajo
izkopana grobišča iz te dobe na ozemlju Ljubljane. To zatišje nas toliko bolj
preseneča, ker vemo, da se je v bližnjem današnjem Kranju življenje za časa
Langobardov bujno razvijalo. Nekateri so sicer mnenja, da so živeli ti tudi na
ozemlju nekdanje Emone, toda za to manjkajo trdni dokazi. Tudi o prihodu
prvih Slovanov na ljubljanska tla ne vemo ničesar. Neznatne izkopanine so
šele iz nekoliko kasnejše dobe, vendar nam vsaj v skromni meri nudijo vpogled
v zgodovino ljubljanskega okoliša prvih stoletij po naselitvi naših prednikov.
O tela pa bo z zgodovinskega vidika več povedanega v drugi knjigi.
Razpravo zaključuje izvleček v francoskem in nemškem jeziku in več
strani obsegajoče ilustrativno slikovno gradivo najdb opisanega zgodovinskega
obdobja.
Prva knjiga Zgodovine Ljubljane je bogat prispevek k spoznavanju našega
glavnega mesta; za to gre hvala predvsem sodelujočim priznanim strokovnjakom
in pa Mestnemu arhivu kot organizatorju celotnega dela. Če bodo tudi nadaljnje knjige na isti strokovni ravni, v kar pa niti najmanj ne dvomimo, bomo
dobili Slovenci historiat našega glavnega mesta, ki se bo lahko s ponosom
postavil ob stran najboljšim tovrstnitn delom v svetu. Želeli bi samo, da se
delo ne bo zavleklo v desetletja, česar se-, glede na to, da je prva knjiga tako
dolgo izhajala, lahko upravičeno bojimo.
Drago Meze
Nekateri današnji in jutrišnji problemi Ljubljane. Izdal in založil Okrajni
ljudski odbor Ljubljana, 1956. 75 strani.
Sredi študijskih priprav za novi urbanistični načrt Velike Ljubljane se je
OLO Ljubljana odločil publicirati nekaj gradiva in problematike o našem
glavnem mestu. To je vsekakor pohvale vredna gesta. Na ta način je dobilo
prebivalstvo, posebno pa odgovorni činitelji in vsi, ki so zainteresirani na rešitvi mestnih problemov, kar precej obsežen dokumentacijski material. Da ne
bo nesporazuma. To, kar nam knjiga podaja, niso še podrobne analize strokovnjakov, to še ni analitični del idejnega projekta za urbanistični načrt. Za to
so poglavja prekratka, premalo podrobna in premalo vsestranska. Pa to tudi
ni bil smoter knjige in takih analiz v tem okviru tudi še ne moremo pričakovati. Z izjemo kratkega predgovora, ki ga je napisal prof. A. Melik, je
vsebina omejena res samo na današnje stanje; in na probleme, ki jih današnje,
v mnogih pogledih neustrezno stanje raznih naprav postavlja tudi za bodočnost. In teh v Ljubljani ni malo, kakor ve vsak Ljubljančan in kar tudi ta
publikacija prav zgovorno pokaže. Od komunalnih naprav, z razvpitim vpra-
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šanjem ljubljanskega »gordijskega« železniškega vozla, preko prav tako težavnega stanovanjskega vprašanja, pa zdravstvene službe, telesnovzgojnih naprav, prosvetnih in kulturnih ustanov do socialnega skrbstva na koncu, se
vrstijo problemi, ki jih prikazujejo posamezni odstavki. Napisali so jih v
glavnem referenti za obravnavane zadeve pri OLO, ki jih gotovo dobro poznajo iz svojega vsakodnevnega dela. Grafični prikazi pa so delo inž. B. Gvardijančiča in njegovih sodelavcev. Urbanističnih problemov v ožjem, strožjem
smislu besede tedaj knjiga ne prikazuje, ker se problemi tretirajo ločeno. Podatki, zbrani v tekstu in deloma prikazani na kartah, pa o njih govore tem
bolj zgovorno.
Y poglavju o tako imenovanih komunalnih napravah so poučni podatki
o obremenjenosti železniške postaje, ki — po mnenju pisca — že za polovico
ali več presega normalno zmogljivost in kar kriči po temeljiti rešitvi. Med
tekstom je priložena skica nekaterih variant tras železniških prog, vendar brez
utemeljitve prednosti ene ali druge, kar vrednost take skice seveda silno
zmanjša. V zvezi s tem pa je zanimiva tudi karta kanalizacijske mreže, ki
pokaže, da predstavlja površina železniških naprav ljubljanske postaje (od
Tivolija do Šmartinske ceste) nekako bariero. Kanali v severnem delu Ljubljane
se stekajo v glavni kanal, ki šele s šmartinskim podvozom zavije pod progo in
proti Ljubljanici. Eventualna poglobitev železnice ne bi mnogo ovirala danes
obstoječe mreže. Drugače je z vodovodno mrežo, saj prečkata železnico dva
glavna in en manjši vod ob prelazih na Titovi, Parmovi in Celovški cesti.
Zaradi drugačnega značaja vodovodnih napeljav (so manjši kot kanali za kanalizacijo in ne temeljijo na težnosti) ne predstavljajo ovire za poglobitev
železnice. Podatki ó vodovodu so poučni tudi sicer, četudi o prirodnih osnovah
za preskrbo z vodo v tekstu ni govora. Tu so številke vse, kar dobimo, in najvažnejša stvar, ki se pokaže, je samo tehnična preobremenjenost vodovodnega
omrežja.
Cestna mreža se nam v enem izmed sledečih odstavkov predstavi v mnogo
slabšem stanju, kakor bi sklepal obiskovalec mestnega centra. Le 9,6 °/o vseh
cest je tlakovanih, asfaltiranih ali kako drugače moderno utrjenih. Se bolj kot
karta cestnega omrežja po kvaliteti cestišča je zanimiva karta ovir v prometu.
Nikogar ne preseneti, če vidi, da je glavna železniška postaja s svojim okoljem
prva, najbolj resna med njimi. Vidimo pa, da še zdaleč ni edina. Ze v današnjih pogojih naše motorizacije, ki v svojem razvoju komaj zapušča zibko,
se pokaže, da so prav ceste tiste, ki bodo zahtevale najbolj nujne izboljšave.
V poglavju o drugih komunalnih napravah so zlasti interesantne nekatere
karte. Karta z naslovom »stanovanja v Ljubljani« loči ozemlje stanovanj v
večjih in višjih zgradbah in v družinskih stanovanjih, bolje povedano stanovanjskih zgradbah. Tako poda vsaj pregledno, generalizirano predstavo o vertikalnem profilu in potrjuje splošno znano dejstvo, da je Ljubljana, razen
v centru — a niti tu dosledno — mesto s prevlado nizkih, pritličnih ali enonadstropnih hiš. Med tekstom je tudi karta »zoninga«, površin, ki služijo po
funkciji različnim namenom. Kategorije so naslednje: javne zgradbe, stanovanja,
prosveta, bolnice, industrija. Po tej klasifikaciji si je mogoče ustvariti o funkcijski vlogi posameznih mestnih površin in mestnih delov le močno generalizirano podobo. Nekatere vrste površin so izvzete (predvsem zelene površine).
Očitno gre pri tej karti za zoniranje stavb po funkciji in to prikazano ploskovno z barvnim znakom na parceli oziroma parcelah, na katerih te stavbe
stojijo, ne pa za zoniranje obstoječega stanja površin nasploh, za urban land
use po anglosaški terminologiji. Karta je tedaj kompromis in ne enega ne
drugega možnega zoniranja, po funkciji stavb ali po izrabi tal, ne pokaže
dosledno. Prostor tržnic in odprtega živilskega trga ob Ljubljanici, ki gotovo
predstavlja važno funkcijsko površino, na karti sploh ni označen. Zaradi uporabljene metode tudi niso označeni sektorji s trgovinami, ki nedvomno opravljajo važno funkcijo v centru mesta. Vprašamo se, če je umestno, da se vojašnice
mečejo v isti koš s tako imenovanimi javnimi zgradbami? Četudi ne gre za
podrobne karte, bi vendar želeli več jasnosti, tako da bi bila karta lahko
uporabna za nekoga, ki ne pozna dobro vsakega dela mesta. Zakaj je karta
zelenih površin ločena od zoninga, tudi ni jasno.
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Poglavje o stanovanjih je zanimivo za geografa, ker pokaže, da manjka
stanovanj za približno 15.500 gospodinjstev od skupnih približno 50.000. To
pomeni, da je računati, da bo treba skoraj za tretjino ljubljanskega prebivalstva
preskrbeti nova stanovanja, kar dalje pomeni potrebo po sorazmerno tako
veliki površini za zazidavo stanovanj. Če bi vzeli današnje razmerje med številom gospodinjstev in bruto površino, zazidano s stanovanjskimi zgradbami,
bi to pomenilo povečanje za 3 0 % samo za kritje že obstoječih potreb. In to
brez upoštevanja naravnega prirastka in doseljevanja. Vsekakor smemo pričakovati z obilnejšimi sredstvi za stanovanjsko zelo močan porast mestne zazidane površine samo za že obstoječe prebivalstvo.
Poglavja o zdravstveni službi, o prosvetnih in kidturnih ustanovah in
telesnovzgojnih napravah pokažejo Ljubljano, če se smem nekoliko slikovito
izraziti, kot naglo rastočega otroka, ki je suknjo, ukrojeno pred leti, že prerastel. Okoliščina, ki kaže, da so potrebe po novih površinah za tovrstne naprave in ustanove tudi s te strani zelo občutne. Nove, zaželene lokacije pa so
v tekstu le tu pa tam nakazane. Le izjemoma je med tekstom nakazana tudi
problematika že obstoječih lokacij za tovrstne naprave in ustanove, kar vrednosti te »bele knjige« o težavah ljubljanskega mesta prav gotovo ne dvigne.
Vsekakor pa moramo pozdraviti — kljub šibkostim — že tak pregledno informativni prikaz kot je ta publikacija. Z živim interesom pričakujemo geografi
tudi še drugih, študijsko bolj utemeljenih del ne le o problematiki Ljubljane,
temveč tudi nekoliko širšega ozemlja, ki je z mestom tesno povezano.
Vladimir Kokole
Milko Kos, Srednjeveška Ljubljana. Topografski opis mesta in okolice.
Knjižnica »Kronike«, zv. I. Ljubljana 1955.
Srednjeveška Ljubljana prof. Kosa je knjižica, ki smo se je geografi zelo
razveselili. V njej najdemo zbrane vse ugotovitve dosedanje precej številne,
pa močno razmetane in ne vedno zanesljive literature o topografiji ljubljanskega
ozemlja v srednjem veku. Toda avtor ni ostal le pri kompilaciji. Na osnovi
svojih lastnih proučevanj je kritično pretresel dosedanje trditve, jih marsikje
popravil in jih dopolnil tudi z novimi spoznanji. Tako si moremo ustvariti na
podlagi nove Kosove knjige precej zanesljivejšo podobo o Ljubljani v drugi
polovici srednjega veka in v začetku novega veka (kajti nekatere navedbe
segajo tudi še v kasnejšo dobo), kakor smo jo imeli doslej. Predvsem je zanimiva in se zdi dobro podprta trditev, da je treba nastanek Mestnega trga ali
»Mesta«, kakor se imenuje v sodobnih virih, postaviti nekoliko nazaj v preteklost, kot se je smatralo doslej, to je že v 13. stoletje, kar pomeni le prav
malo kasneje, kot je nastal Novi trg onkraj Ljubljanice. Dragoceni so tudi novi
podrobni podatki o mestnem obzidju in o vsaj deloma pozidanih površinah
v mestnem pomirju, zlasti še onkraj špitalskih vrat, ob današnji Trubarjevi
in Kolodvorski ulici. Očitno je bilo to področje že v srednjem veku vsaj po
svojih funkcijah del mestnega organizma, kakor ga pojmujemo danes, in je tudi
obsegalo relativno kar znatno površino. Nekaj podrobnosti se omenja še za
okolišne vasi na področju današnje Velike Ljubljane. Prav gotovo je novo delo
profesorja Kosa dokajšen korak naprej k poznavanju srednjeveške Ljubljane
in tako tudi geografom nadvse dobrodošel prispevek.
Vladimir Kokole
Dolfe Vogelnik, Natalitetna in mortalitetna področja Jugoslavije. Ekonomski zbornik Ekonomskega oddelka Pravno-ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, I. letnik, Ljubljana 1956, str. 211—239.
Avtor ugotavlja v tej razpravi na osnovi statistične metode stvarnega in
teritorialnega grupiranja statističnih podakov o rodnosti in umrljivosti v letih
1950 in 1952 mortaliteto in nataliteto posameznih področij Jugoslavije.
Jugoslovanski povojni povpreček natalitete znaša okoli 30 %o, mortalitete pa
okoli 12%o. Razlika med območjem z najnižjo nataliteto, ki presega 17%o, ter
ono z najvišjo, ki presega 45 %o, je sorazmerno velika, razlika med področjem
z najnižjo in najvišjo mortaliteto med 8%o in 20 °/oo pa manjša.
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V območju državnega teritorija se oblikujeta dva pasova, ki sta po nataliteti različna. Področje LR Slovenije, Hrvatske ter severne Srbije z Vojvodino
predstavlja več ali manj sklenjen pas z nataliteto od 21—25 %o, na ostalem, večali manj sklenjenem področju državnega ozemlja, v Bosni, Južni Srbiji in
Makedoniji pa koleba nataliteta med 35 in 40 %o.
Pri mortaliteti pasovi s podobno umrljivostjo niso tako obsežni in sklenjeni.
Jedro visoke umrljivosti nad 16°/oo je pretežni del Bosne, z izjemo jugozahodnega ter severovzhodnega dela, drugo je ozemlje Kosmeta z zahodnim in severnim delom Makedonije. Visoko umrljivost, nad 14 %o, izkazujejo še južni del
Vojvodine, Podravje izven Slovenije, del Posavine, Timoška krajina in severna
Dalmacija. V večini ostalih predelov pa mortaliteta koleba med 8 in 14°/oo.
V Sloveniji sta mortaliteta in nataliteta precej homogeni. Na Primorskem
znaša nataliteta 21,7%o, v osrednji Sloveniji 22,8 %o, v pretežnem delu Podravja
in Pomurja 25,2 %o, na Kočevskem in v Beli krajini 25,4 %o, v jugoslovanskem
delu Koroške pa 28,8 %o. Tudi mortaliteta je v Sloveniji precej enotna. V območju
Dolenjske, Notranjske in Gorenjske znaša 10,6 %o, na Primorskem 12,4%o, na
štajerskem 12,1 °/oo, na Koroškem pa 10,4 %o.
Pri presojanju ugotovitve in oblikovanja po mortaliteti in nataliteti enotnih
področij v Jugoslaviji, ki so bila narejena na osnovi okrajnih statističnih povprečkov, nastaja vprašanje, če smo res prišli do pravih in pravilno omejenih,
dejansko obstoječih mortalitetnih in natalitetnili področij. Ze samo pri Sloveniji
se odpira vprašanje, ali ni razdelitev Slovenije na »Geografsko-ekonomska področja« (slika 1), če to delitev tako sploh lahko imenujemo, precej problematična.
Ze medvojna doba je zahtevala v Sloveniji ponekod močne selitve prebivalstva in terjala v nekaterih predelih med njimi večje žrtve v določeni starosti.
Po vojni je pa sprožila gospodarska razgibanost močna premikanja prebivalstva
v različne smeri, kar je zaradi sprememb ekonomskih pogojev vplivalo na
formiranje demografskih področij. Ta se največkrat z okrajnimi mejami ne
ujemajo. Pokrajinsko heterogenost Slovenije moramo v gospodarskem in demografskem pogledu zaslediti v večji ali manjši meri v prav vseh okrajih. Okrajni
povpreček rodnosti in umrljivosti za ptujski okraj prikriva značilnosti dveh
med seboj v socialnem in ekonomskem pogledu močno različnih demografskih
področij, po revščini že v literaturi dobro poznanih Haloz in Slovenskih goric,
ter gospodarsko bolj bogatega Dravskega in Ptujskega polja na drugi strani.
Pa tudi ptujski okraj kot celota po svoji gospodarski in verjetno tudi demografski strukturi skoraj bolj sodi skupaj s pomurskim kakor z industrijsko
razgibanim podravskim področjem. Kranjski okraj obsega poleg sklenjenega
industrializiranega področja v območju Kranja, Škofje Loke in Tržiča (po pravni
razdelitvi 1952) zelo obsežna agrarna področja škofjeloškega hribovja, ki po
svojem gospodarskem in verjetno tudi demografskem pogledu bolj sodijo v skupno enoto s Cerkljanskim hribovjem. Le-to pa je bilo zaradi upravno-teritorialne
razdelitve vključeno v idrijski okraj skupaj z rudarskim idrijskim področjem.
Če bi razpolagali s statističnim gradivom za manjše enote in te pri analizi
upoštevali, bi zgoraj omenjeni činitelji demografskih področij morali priti do
izraza. Potem bi ne prišlo na sliki 2 (»Natalitetna področja Jugoslavije«) do
videza, kakor da bivša jugoslovansko-italijanska meja loči dvoje natalitetno
različnih področij.
Že v grobem nakazana gospodarska in tudi demografska raznolikost
Slovenije bi pri upoštevanju manjših, bolj homogenih statističnih enot odkrila
pravilnejšo sliko mortalitetnih in natalitetnih področij in območij. Demografska
heterogenost bi prišla mnogo bolj do izraza in bi nam služila za pripomoček
pri iskanju manj obsežnih jeder -Slovenije z visoko umrljivostjo, ki terjajo
zdravstveno, kulturno in gospodarsko pomoč, kar lahko dosežemo le s pospeševanjem gospodarskega razvoja.
vladimir
Klemenčič
Cene Malovrh, Nekaj smernic za proučevanje gospodarske problematike
goratih pokrajin. Ekonomski zbornik Ekonomskega oddelka Pravno-ekonomske
fakultete I., Ljubljana 1956, str. 301—315.
V tej razpravi načenja avtor problematiko metodologije proučevanja
gospodarstva goratih pokrajin. Ze v uvodu označi prirodne pogoje kot teže
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opredeljiva in določljiva proizvajalna sredstva. Teže določljiva pa jih imenuje
zato, ker je zakonitosti, ki izhajajo iz njihovega povezovanja v konkretnem
prostoru, teže ločiti in določiti ter izmeriti kakor ostala proizvajalna sredstva
mehaničnega in kemičnega značaja.
Avtor zelo na drobno razčlenjuje naravne in družbene značilnosti ter
njihovo vzročno odvisnost, zlasti razmerje dolin in vzpetin v goratih pokrajinah
Zelo je značilna kategorizacija pobočij, ki jo določuje na osnovi mikroreliefnih
oblik ter opredelitve funkcije teh oblik s soupoštevanjem klimatskih, pedoloških
in hidrogeografskih činiteljev v kmetijskem gospodarstvu. Posebno pa naglaša,
da je pri vrednotenju naravnih činiteljev za načrtno urejanje gospodarstva
treba upoštevati trenutno uporabo proizvajalnih sredstev, njih višjo tehnično
razvitost, kakor tudi spremembe funkcijskih vrednosti prirodnih činiteljev
v prihodnosti.
Y poglavju z naslovom »Končne misli« išče avtor možnosti za rešitev
gospodarske krize goratih pokrajin. Tu je posebno težišče na analizi vloge
poljedelstva, ki naj ostane tudi v bodoče za ustvarjanje gospodarskega ravnovesja pomemben člen kmetijskega gospodarstva.
Delo je bogato z idejami in mislimi, ki so važne za geografe in tudi druge
strokovnjake ob reševanju gospodarske krize goratih pokrajin.
Iz navedb v tekstu je čutiti naslonitev na lastna terenska zapažanja in na
strokovno geografsko literaturo. To delo bi s citati in konkretnimi navedbami
na vrednosti mnogo pridobilo. Ne morem se pridružiti trditvam, da so v delih,
ki obravnavajo gorato pokrajino, zaključki doslej tako posplošeni. Mislim,
da nam pri proučevanju goratih pokrajin ne bo treba iskati novih metodoloških
prijemov, ampak bomo dosedanje metode in izkušnje najprej dopolnjevali in
jih s pridom uporabljali.
•
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r
J
Vladimir Klemencic
Vasilij Melik, Rast prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno.
Ekonomski zbornik Ekonomskega oddelka Pravno-ekonomske fakultete Univerze
v Ljubljani, I. letnik, Ljubljana 1956, str. 193—210.
V uvodu avtor najprej nakaže principe, po katerih je ločil urbanska od
ruralnih naselij. Med urbanska naselja je vključil skoraj vsa naselja, ki so štela
pred prvo svetovno vojno več kot 1000 prebivalcev. Za tak kriterij je našel zelo
prepričljivo utemeljitev v razčlenitvi gostote prebivalstva po hišah, ki je nižja
pri kmečkih kot pri urbanskih naseljih.
Kako dober indeks za prikaz urbanizacije je povečanje povprečne gostote
na hišo od popisa do popisa prebivalstva, nam avtor lepo ilustrira na primeru
naselij okoli Jesenic, kjer se je gostota po hišah zaradi nagle rasti prebivalstva
in gradnje večstanovanjskih hiš urbanskega tipa med leti 1869 in 1910 zelo hitro
večala. Od leta 1869 do leta 1910 se je povečala na Javorniku od 6,1 na 16,8,
v Hrušici od 5 na 7,2, na Savi od 8,1 na 10,3, na Jesenicah pa od 6,2 na 9,2
prebivalca na hišo.
Na vsem širšem slovenskem ozemlju je le 71 naselij štelo pred prvo svetovno vojno več kakor 1000 prebivalcev. Na začetku kapitalističnega obdobja
na Slovenskem pa so šteli le Trst, Ljubljana, Celovec in Gorica več kakor
10.000 prebivalcev. Pridružil se jim je še pred letom 1869 Maribor in leta 1900
Beljak. Nad 5000^ prebivalcev so pa presegla mesta Celje, Idrija, Jesenice,
Trbovlje, Milje, Koper in Piran. Velika večina mestnih naselij pa je štela od
2000 do 3000 in le Ptuj okoli 4000 prebivalcev.
Večina manjših mest, z manj kakor 5000 prebivalci v prvih 60 letih kapitalističnega gospodarjenja na Slovenskem, ni mogla napredovati in je bilo 45
takih, ki svojega prebivalstva niso pomnožila niti za 500 ljudi, nekatera med
njimi pa so celo nazadovala.
Na vsem širšem slovenskem ozemlju je naraslo število prebivalstva od
leta 1880—1890 za 79.244 ljudi, od tega v kmečkih naseljih za 48.779 prebivalcev. V razdobju 1890—1900 pa je naraslo prebivalstvo na Slovenskem za 70.610
in v kmečkih naseljih za 8141 ljudi. V letih 1900—1910 je naraslo skupno za
141.969 ljudi, a v kmečkih za 31.485 ljudi.
Te ugotovitve nam nazorno ilustrirajo premikanje prebivalstva iz agrarnih
v mestna naselja. Vendar je to premikanje v razdobju 1880—1890 sorazmerno
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manjše kakor v naslednjih desetletjih, ko prebivalstvo agrarnih krajev zaostaja
za rastjo mestnega prebivalstva. Ker pa počasna rast industrije verjetno niti
ni mogla po vseh mestih zadostiti potrebam prirastka odraslega prebivalstva,
se je moralo prebivalstvo v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno iz
Slovenije izseljevati.
Zaključki razprave so dober prispevek za poznavanje populacijskih tendenc
v agrarnih in mestnih naseljih za prva desetletja kapitalističnega gospodarjenja
na Slovenskem. Gotovo bodo proučevanja razvoja kapitalizma posameznih predelov Slovenije odkrila specifičnost populacijskih tendenc, ki so s sumarnimi
podatki za vso Slovenijo več ali manj zabrisane. Ločili bomo področja, kjer so
težke gospodarske razmere silile prebivalstvo k izseljevanju, na drugi strani
pa se bodo pokazala območja okoli redkih industrijskih središč, kjer je prebivalstvo istočasno naraščalo.
Studija naj bo spodbuda k sistematičnemu proučevanju kapitalistične
industrializacije na Slovenskem, kar bo geografom solidna osnova za študij
geografije naselij in prebivalstva.
Vladimir Klemenčič
Anton Melik, Amerika in ameriška Slovenija. Popotni zapiski. Ljubljana
1956. Strani 320.
Knjiga »Amerika in ameriška Slovenija« je potopis široko razgledanega
in za geografsko opazovanje izvežbanega strokovnjaka, s posebnim poudarkom
na problematiki našega izseljenstva v ŽDA.
V uvodnih poglavjih nas avtor seznanja z nekaterimi problemi našega
pomorstva ter s številnimi prirodnimi procesi s področja klimatologije in
oceanografije, ki jih srečamo ob poti med jugoslovansko in vzhodnoameriško
obalo. Knjiga nas pelje v Tanger, ki leži, kakor pravi avtor, na križišču treh
kontinentov, nato pa v alžirsko mesto Djidjelli; ob tej priliki nam nazorno
nakaže razmerje med domačim prebivalstvom in družbeno favoriziranimi nosilci
kolonialnega sistema.
V precej obširnem poglavju nam nazorno predstavlja podobo in življenje
velikih ameriških mest Philadelphije, New Yorka, Chicaga, Clevelanda, Washingtona. Vzbuja nam predstavo o njihovi talni zasnovi, nadstropnosti, o prometnih
razmerah; prikazuje nam tudi življenjski ustroj velikih mest, ki vključujejo
v svoj mehanizem največje tehnične pridobitve današnje dobe.
Zelo spretno nam avtor ob tolmačenju ameriških spomenikov, muzejev ter
Washingtonove domačije opisuje ves zgodovinski razvoj poselitve Severne
Amerike z belim prebivalstvom, nastanek ZDA in njihov razvoj do danes.
Dobro so orisana družbena nasprotja v zgodovinski preteklosti, ob tolmačenju
ekonomskega razvoja pa razlaga avtor razvoj kulturne pokrajine od prve poselitve do danes. V poglavju o življenju črncev ter njihovem odnosu do belega
prebivalstva se bralec z lahkoto dokoplje do objektivne slike o vlogi zamorcev,
ki danes predstavljajo desetino vsega prebivalstva ZDA. Ob opisovanju svojega
potovanja od vzhodne obale proti Chicagu ter obiska na slovenski farmi v
bližini Washingtona pa nas avtor seznani z razmerami na modernem podeželju,
z obliko predmestnih naselij, od koder potujejo dnevno na velike razdalje
zaposlenci na delo v mesta; predstavi nam agrarna naselja in farme ter način
kmetijskega gospodarstva zaradi mehanizacije proizvodnje po farmah.
V posebnem poglavju o mednarodnem geografskem kongresu v Washingtonu
predstavlja avtor čitalcu vlogo in funkcijo geografije v sodobnem svetu, njen
delež pri reševanju mednarodnih in gospodarskih problemov posameznih dežel
ter ob tem podčrta doprinos slovenske geografske znanosti v tej smeri.
V poglavju o Ameriki in ameriškem življenju nas avtor pravzaprav tudi
za uvod seznanja z okoljem, v katerem so živeli in žive naši izseljenci, skratka,
z dobrimi in slabimi stranmi 'ameriškega življenja. Ze v poglavju, ko opisuje
New York, nas seznani s prvimi začetki doseljevanja, kjer so naši doseljenci
preko slovenskih organizacij prihajali v stik z ameriškim življenjem, in od koder
so se razkropili za delom skoraj po vsej ZDA z močnim odlivom v območje
Chicaga in Clevelanda. Ob opisovanju svojih srečanj s slovenskim življem nas
seznani z vso družbeno in gospodarsko problematiko, s katero se morajo naši
ljudje boriti od svoje preselitve v Ameriko naprej. Mnogo pozornosti posveča
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avtor poznavanju kulturnega življenja ameriških Slovencev ter njihovim zvezam
s Slovenijo; pri tem ugotavlja ne ravno razveseljivi, toda glede na ameriško
življenje precej razumljivi proces amerikanizacije, ki se stopnjuje od generacije
do generacije. Po stopnjah amerikanizacije deli slovenski živel j v tri generacije:
v nad 55 let staro, ki se je Ameriko naselila v glavnem že pred prvo svetovno
vojno in je še najbolj navezana na domovino ter na slovensko kulturno življenje,
na drugo mlajšo, ki predstavlja v glavnem otroke teh doseljencev, ki so že zrasli
v ameriškem svetu in so v glavnem dvojezični ter se v kulturnem življenju
udejstvujeio nekoliko manj aktivno, ter na najmlajšo, že skoraj čisto amerikanizirano, pod 35 let staro generacijo, ki slovenščino komaj še obvladuje. Pripadniki
te generacije so deloma še člani slovenskih organizacij, toda njihov občevalni
jezik je že skoraj brez izjeme angleščina. Y tem jeziku izhaja v glavnem tudi
že mladinski tisk slovenskih organizacij. Avtor se ob razčlenitvi življenjske moči
slovenstva v Ameriki sprašuje, kakšna bo bodočnost slovenstva v Ameriki, ali
smo v preteklosti za ohranitev slovenstva napravili dovolj in kaj slovenski
javnosti ter ameriškim Slovencem nalaga sedanjost.
Za zaključek avtor na kratko, toda živo in nazorno še enkrat nakazuje
problem našega izseljenstva v poglavju »Amerikanci se vračajo«. Z orisom
življenjske poti številnih povratnikov, z analizo socialno-gospodarskih razmer
naših pokrajin v času njihove izselitve pred prvo svetovno vojno, z opisom
usode izseljencev ob preseljevanju iz ene zahodnoevropske dežele v drugo,
s prikazom selitve preko Kanade v ZDA in iz enega predela ZDA. v drugega,
ter končno z opisom vračanja v domovino na stara leta, prikazuje vse vzroke
in posledice izseljevanja slovenskega naroda, ki je v svojem ekonomskem razvoju ter v absolutni in relativni rasti zaostajal za večjimi sosednimi narodi.
Knjiga ie za slovensko geografsko in kulturno javnost tudi zato zelo pomembna pridobitev, ker nas seznanja na poljudnoznanstven način s slovenskim
ekonomskim razvojem v zadnjih 70 letih in s sociološkim okoljem, ki je gnalo
naše ljudi v izseljevanje. Zelo nazorno nam osvetljuje ameriške razmere,
v katerih se utaplja velik del slovenske krvi. Za geografe, pa tudi za sociologe
in zgodovinarje, so v zvezi z izseljenstvom nakazani številni odprti problemi,
ki že dolgo čakajo
znanstvene obdelave.
. ТЛ1
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Vladimir Klemencic
Igor Vrišer, Razvoj prebivalstva na območju Ljubljane. Knjižnica »Kronike«. časopisa za slovensko krajevno zgodovino, zv. 2. Ljubljana 1956, 67 str.,
19 slik, 2 diagrama, 7 zemljevidov v prilogi.
V tej samostojni publikaciji, ki je opremljena s preglednimi kartogrami
in statističnimi tabelami, nam avtor nadrobno prikazuje populacijski razvoj in
urbanizacijske tendence v Ljubljani in njeni okolici.
V uvodu najprej poudarja, ob naslonitvi na literaturo, funkcijo mest na
splošno, in njihov vpliv na okolico. Mesto Ljubljano z okolico deli v tri cone:
mestno ter ožjo in širše gravitacijsko območje. Po statističnih pokazateljih
(odstotek kmečkega prebivalstva in prebivalstva, zaposlenega v svobodnih poklicih in v državnih organih; rast prebivalstva v letih 1869—1953 in 1931—1953,
gostota prebivalstva in hiš na 1 ha ter število prebivalstva na hišo in gospodinjstvo) kategorizira posamezne dele naselja na mestne, predmestne in obmestne ter na Urbanizirana, polagrarna in agrarna naselja. Kritično ocenjuje
uporabnost gradiva vseh popisov prebivalstva od leta 1857 do 1953 ter prikazuje
upravnoteritorialne spremembe, ki so se izvršile od srede 18. stoletja do danes.
V obsežnejšem odstavku posebno podčrtuje, kako nujno je upoštevati pri rezultatih popisov prebivalstva razmerje med trajno prisotnim in začasno odsotnim
prebivalstvom, kar je za pravilno poznavanje populacije v mestih s številnimi
funkcijami zelo važno.
V precej obširnem poglavju je s spretnim grupiranjem statističnih podatkov
po naselbinskih tipih ter gravitacijskih območjih avtorju uspelo zelo dobra
razčleniti rast prebivalstva in prikazati relativno zaostajanje rasti. Y nekaterih
mestnih delih ugotavlja močno naraščanje prebivalstva, v ožji mestni okolici
stagnacijo, nazadovanje pa v agrarnih naseljih. Ob rasti prebivalstva je sicer
zelo nazorno, toda nekoliko slabše dokumentirano nakazal teritorialni razvoj
mestnega jedra; pri tem bi bilo koristno upoštevati rast hiš, in to s posebnim
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poudarkom na preobrazbi in zraščanju nekdaj agrarnih naselij z mestom ter
širjenju mesta v obcestnih conah, kar kaže nadaljnje prodiranje mesta v okolico.
Dalje nam je avtor prikazal, kateri teritorij ali naselje v bližini mesta zaradi
neugodnih, reliefnih, talnih in drugih prirodnih svojstev zaostaja v urbanizaciji.
Publikacija je pomemben prispevek za poznavanje rasti prebivalstva in bo
lahko služila pri nadaljnjem razčlenjevanju populacijskih tendenc kot solidna
osnova. Seveda pa, kakor podobna dela v literaturi, tudi to le nakazuje številna
metodološko in terminološko manj razčiščena vprašanja.
Problematična je že samo delitev mesta na ustrezna gravitacijska območja,
za kar je število indeksov odločno premajhno. Menim, da bomo morali pred
razdelitvijo Ljubljane z okolico na mestna območja temeljito ugotoviti vse
mestne funkcije in elemente, ki mesto vežejo z bližnjo ali bolj oddaljeno okolico.
Najbolj vidna in najlaže določljiva bo upravna funkcija, katere območje
je z upravno mejo že določeno. Vendar bomo ločili tiste upravne funkcije, ki
narekujejo večjo ali manjšo povezanost mesta z okolico in obratno. Mestna
industrija, ki v inozemstvu ali v oddaljenih pokrajinah nabavlja surovine in
prodaja svoje izdelke, za določanje območij ne bo tako karakteristična. Drugače
je z industrijo, ki dobiva surovino iz okolice in prodaja pretežni del svojih
izdelkov v mestu ali v njegovem območju. Med pomembnejše pokazatelje
moremo uvrstiti območje kupcev v splošnih in bolj specializiranih mestnih
trgovinah. Nadalje območja, ki direktno, po individualnih kmetijskih pridelovalcih ali preko zadrug dnevno zalagajo s svojimi pridelki mestni trg ter
ločeno tista, ki prodajajo svoje pridelke mestu samo ob določenem letnem
času (n. pr. za potrebe ozimnice) in tista, ki prodajajo svoje pridelke mestu
preko grosističnih trgovskih podjetij. Zelo značilen bo tudi pokazatelj, od kod
dobiva mesto dnevno mleko, kjer bomo zopet ločili tista področja, od koder
proizvajalci potrošniku sami direktno dostavljajo mleko, od tistih, ki prodajajo
mleko preko mlekarn. Med najvidnejše pokazatelje za prostorno določanje
gravitacije mesta bodo služili podatki o dnevnem premikanju delovne sile iz
okolice v mesto, kjer bomo z razmerjem med skupnim številom v urbanskih
poklicih zaposlenega prebivalstva in številom v mestu zaposlenega prebivalstva
precej točno nakazali soodvisnost med okoliškimi naselji in mestom.
S študijem gravitacijskih con je tudi povezana klasifikacija naselij. Saj
imamo v Sloveniji naselja, ki so bila v fevdalni dobi mesta, pa so v moderni
dobi urbanski značaj že povsem izgubila, a jih še vedno označujemo za mesta,
na drugi strani pa so številna ter pred nekaj desetletji čisto agrarna in majhna
naselja, ki so pod gospodarskim vplivom mesta ali zaradi novo nastale industrije v samem naselju dobila pretežno urbanske funkcije. Priznati moramo,
da smo pri kategorizaciji takih krajev vedno v zadregi. Odprto ostaja tudi
vprašanje, kakšno naselje v moderni dobi lahko imenujemo predmestje. Avtor
je bil prav gotovo v zadregi, ko je označil po genezi, gospodarski strukturi,
zunanji podobi in funkciji ter po povezanosti z mestom bistveno različna naselja Dravlje, Bežigrad, Spodnjo Šiško in Moste enotno kot predmestna naselja.
Vprašanje je tudi, kakšna naselja lahko uvrščamo med mestna, urbanizirana,
polagrarna in agrarna naselja, če pri tem pomislimo na vsa naselja Slovenije?
Ali ne bomo šele nato odgovorili, ko bomo s pomočjo številnih pokazateljev
določili razvoj, strukturo, zunanji videz, funkcijo ter povezanost kraja z mestom.
Pri tem se bo hitro pokazala, ne glede na oddaljenost od mesta, velika razlika
med naselji, ki oddajajo pretežni del delovne sile v mesto, in tistimi, ki zaposlujejo velik del delovne sile v krajevni industriji. Pri tipološkem razvrščanju naselij se bomo vprašali, kam uvrstiti naselje, ki je po poklicni
sestavi močno urbansko, število hiš in prebivalstva pa stagnira in je po gostoti
prebivalstva na hišo ter po zunanji podobi čisto agrarno? Vprašali se bomo
nadalje, kam uvrstiti naselja, kjer živi še precejšen del prebivalstva od kmetijstva, število prebivalstva in hiš rahlo napreduje, med agrarnimi hišami pa
se že javljajo manjša urbanizirana jedra. Tako vprašanje se je moralo pojaviti
tudi avtorju, ko je uvrstil Zalog med polagrarna in Zg. Zadobrovo med urbanizirana naselja. Pa tudi agrarna naselja se v širšem ali ožjem gravitacijskem
območju mesta razlikujejo od drugih agrarnih naselij. Kmetje v bližini mest
so svoje gospodarstvo že komercializirali in se ukvarjajo z vrtnarstvom in
mlečno živinorejo, poleg tega pa še s prevozništvom. Prevozništvo je avto-
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mobilizem v agrarnem zaledju velikih mest po svetu že v celoti izrinil, zato
ga v literaturi, ki obravnava mesta, ne omenjajo, a ga pri študiju naših mest
ne bomo mogli prezreti.
Na taka in še številna druga vprašanja bomo naleteli ob geografskih proučevanjih kulturnih pokrajin tudi v bodoče, zato bo treba misliti na sestavo
enotnih kriterijev, ki bodo specifični za razvoj, strukturo, zunanjo podobo in
funkcijo slovenskih naselij. Vse te misli se nam vzbujajo pri branju Vrišerjeve
knjige.

Vladimir Klemencic

France Bezlaj, Slovenska vodna imena. I. del (A—L). Slovenska akademija znanosti in umetnosti, razred za filološke in literarne vede. Dela 9.
Inštitut za slovenski jezik 6. Ljubljana 1956. Strani 365.
Če bo naše poročilo o Bezlajevi knjigi kratko, to ne pomeni, da ji ne prisojamo velike vrednosti. Kratko bo pač zato, ker gre knjigi podrobna strokovna
ocena s filološke strani. Geografi, ki nas topografska, pa seveda tudi vodna
imena močno zanimajo, naj samo poudarimo, da cenimo ves velikanski trud,
ki ga je avtor vložil v zbiranje in obdelavo svojega gradiva, ter da nas samo
veseli, da je knjiga že doživela vse priznanje, ki ga zasluži, s strokovne strani.
Saj je temeljita obravnava vodnih imen, kakor se je je lotil Bezlaj, tudi za nas
sila dragocena, tembolj, ker se nam zdi, da se je avtor teh imen lotil, če smemo
tako reči, tudi z geografskim čutom, to se pravi, da ni videl v njih samo mrtvih
»besed«, temveč živ izraz pokrajine in ljudi, v kateri in med katerimi so nastale.
Poudarjeno je že bilo, da so Bezlajeva tolmačenja še tem širšega pomena, ker
zadevajo pogosto razen imen voda tudi krajevna (Ljubljana, Kranj) ali celo
pokrajinska imena (Kranjsko itd.). Geografom bodo Bezlajeva tolmačenja dobrodošla tudi v primerih L.'.sed, ki smo jih pričeli uporabljati kot splošne termine;
velikokrat so potrdila smiselnost naše rabe (n. pr. konta, krnica, kropa), ponekod pa so z njo v nasprotju (n. pr. kočna). Utrdila so nas tudi v načelu
uporabe nekaterih imen, ki so ista za vode in kraje, ki pa jim je različna etimološka pot dala danes nekoliko različne oblike (n. pr. Lendava za kraj, Ledava
za reko).
Geografi se končno zelo strinjamo s pravopisno pobudo, ki jo je dal Bezlaj
bolj ob robu (str. 17): da se namreč poenostavi pisanje sestavljenih krajevnih
imen tako, da se vsi njihovi deli pišejo z veliko začetnico. To enostavno načelo
je že svoj čas hotel uveljaviti dr. Josip Tominšek kot urednik »Planinskega
vestnika«, pa ni našel razumevanja pri filologih, ki so po mojem mišljenju
pozneje, tudi v »Slovenskem pravopisu«, stvar brez potrebe komplicirali.
Mislim, da bo tudi nam geografom olajšano, če se uveljavi načelo, ki ga je
razen Bezlaja izrazil tudi že prof. Kolarič v »Geografskem obzorniku« 1956,
št. 4, str. 79.
,
T I v. v
c

svetozar llesjc

Karavanke, Kamniške Alpe in soseščina. Merilo 1:75.000. Serija: Planinske
karte Slovenije, list 2. Planinska založba pri Planinski zvezi Slovenije. Tiskarna Ljudske pravice. Ljubljana 1954. Sestavili dr. Valter Bohinec, profesor
France Planina in arh. Vlasto Kopač. Risal arh. Vlasto Kopač.
Prav gotovo so se vsi planinci in izletniki razveselili, ko je po osvoboditvi Planinska zveza Slovenije objavila svoj sklep, načrtno izdajati turistično-topografske karte postopoma, dokler ne bi bila obdelana vsa Slovenija.
Načrt, ki ga je še v stari Jugoslaviji zasnovalo takratno matično planinsko društvo v Ljubljani, se je po vojni v skromnejši obliki uresničil
v A. Brilejevem »Priročniku za planince«, za katerega je z veliko marljivostjo izdelal kar 30 zemljevidov zaslužni planinski delavec Vilko Mazi. Te
kartice so majhnega merila, izdelane v grebenski maniri. PZS pa si je zastavila nalogo upodobiti celotno Slovenijo v sodobni kartografski tehniki
modernih turističnih kart. Namera je bila dovolj drzna, kajti najtežji problem pri stvari je pomanjkanje kartografskega kadra pri nas. Vendar je že
prva karta, prikazujoča Julijske Alpe, pokazala razveseljiv začetek dela.
Kamniške Alpe pa so se že kar za precejšnje število korakov približale do-
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vršeni kartografski obliki. Karto je z lahkotno roko rutiniranega risarja izdelal arhitekt Vlasto Kopač, ki je v skopo odmerjenem času ustvaril estetsko
dobro kartografsko podobo odmerjenega področja, razen tega pa prispeval
tudi toponomastično gradivo za osrednje Grintavce. Imenoslovje in reambulacijo ostalih predelov pa sta pripravila dr. Valter Bohinec in prof. France
Planina.
Karta kaže veliko skrbnost avtorjev pri vejanju našega planinskega
imenoslovja. Kakor pa sami pravijo, bo treba, da zadnjo besedo izrečejo jezikoslovci in zgodovinarji, ki se vse doslej v te vrste »planinstvu« niso utegnili
dovolj udejstvovati. Tu se še posebno jasno pokaže, kako zelo so nam potrebne
karte domačega izvora, vsestransko obdelane po strokovnjakih, ki svoj življenjski okoliš najbolje poznajo.
Karta je, žal, iz raznih opravičljivih vzrokov, izdelana v preglednem
merilu, zaradi česar mnogo nabranega gradiva ni našlo mesta na njej. Iz
istega vzroka tudi za podrobnejše morfološko razvedanje nudi premalo. Za
visokogorski svet je vsekakor nujno potrebno merilo 1:25.000. Tudi namen
izdajateljice je bil od vsega početka izdati pozneje tudi take karte za najvažnejše in najbolj obiskane visokogorske predele.
V celoti napravlja karta prav dober vtis, ki pa bi bil lahko še povečan
s primernejšo izbiro barve za izohipse, kajti sedanja rjava barva izohips je
preveč v sorodu z rdečo barvo markiranih potov, ki zavoljo tega slabo izstopajo, zlasti v najvišjem svetu. Največja odlika karte je njeno senčenje, ki ji
daje plastiko, po kateri daleč izstopa pred vsemi dosedanjimi domačimi izdelki. Po principu prirodne osvetlitve je svetloba usmerjena od jugovzhoda,
kar se dobro prilega oblikovitosti predstavljenega terena in ustvarja videz
plastičnosti, ki bi prav gotovo bil še lepši, če bi ne bila barva izohips tako
težka. Hvalevredna je označba gozdnih površin, ki so važen element za turista in zato vsekakor sodijo na turistično karto. Na vsej površini je vsebina
enako skrbno obdelana, tako tostran kot onkraj meje na Slovenskem Koroškem. Ni pa karta dosledna v označbi zavetišč, ki jih precej manjka. Prav
tako na njej niso označeni bivaki. Na turistično karto vsekakor sodijo tudi
označbe pomembnih krajev iz NOB.
Od »obveznih« pomanjkljivosti je kaj malo omeniti: med razveseljivo
množico jam pogrešamo Rokovnjaške jame v Kamniški Bistrici. Zapisana ni
Dolžanova soteska. Visoki Stol bi moral biti kotiran z 2238 m. Ne bilo bi
napak, če bi bile ceste klasificirane po kvaliteti, namesto da so zarisane vse
od kraja enotno.
Ne oziraje se na te podrobnosti, lahko rečemo, da je karta prav lepo
uspela in je dokaz, da stopamo tudi kartografsko na višji kulturni nivo. Tu
pa se je sedaj nepričakovano ta pot navzgor pretrgala. Upajmo, da ne za
dolgo. Lepi načrt PZS je zavrla uredba o prepovedi izdajanja in razpečevanja kart v podrobnejših merilih. Prepričani smo, da je ta uredba, narekovana iz kakršnih koli razlogov, le prehodni ukrep. Kulturi naprednega
naroda so nedvomno potrebne tudi kartografske stvaritve s podrobno topografijo, prirejene po domačih strokovnjakih, kajti tuji izdelki s popačeno
sliko naše zemlje ne morejo biti predmet naše kulturne rabe.
Vilko Finžgar
M. Verk, Ročni zemljevid Slovenskih goric, Prekmurja, Dravsko-Ptujskega polja in Haloz.
Mariborska založba Obzorja je izdala jeseni 1955 nov ročni zemljevid Slovenskega Podravja. Izdelal ga je mariborski kartograf Milan Verk v merilu
1 :180.000.
Novi zemljevid severne Slovenije obsega štiri večje zemljepisne enote in
ga odlikuje nekaj značilnosti, na katere bi rad opozoril. Zemljevid je hipsografsko pregleden, kar je za valoviti teren Slovenskih goric, kjer so razlike
v relativni višini razmeroma majhne, njegova dobra stran. Tak teren zahteva
namreč od kartografa kar dokaj natančno izdelavo. Avtor je to zahtevo s primernim senčenjem kar dobro rešil. Tako prihaja do izraza naklon pobočij tudi
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pri nizkih vzpetinah, n. pr. strmi rob Slovenskih goric na odseku med Šentiljem
in Cmurekom, ali značilni južno-severni hrbti goric severno od Pesnice ali na
Goričkem v Prekmurju. Ce primerjamo v tem pogledu zemljevid Prekmurja,
ki je izšel istega leta, se mi zdi Verkov boljši, saj ga odlikujeta ravno ta reliefna
preglednost in natančnost. Vertikalna oblikovitost je prikazana v ostalem s šestbarvno skalo. Ekvidistance so po sto metrov in zadoščajo.
Druga dobra stran Verkovega ročnega zemljevida je pravilna topografska
lokalizacija naselij. Ta so narisana v dejanski, vertikalni projekciji, to se pravi,
kakor resnično ležijo, torej v tlorisu. S tem je vrednost karte v praktične namene povečana. Prav posebej velja to za gričevnati teren Slovenskih goric, kjer
je le malo večjih strnjenih naselij. Ravno v tem pogledu znani turistični zemljevid Slovenije ne zadovoljuje toliko, saj označuje kraje po administrativni moči.
ne pa po dejanski legi. Tako so nekateri kraji na njem označeni s prevelikimi
konvencionalnimi znaki, čeravno jih na terenu niti ni ali pa so zelo majhni
(značilna je n. pr. primerjava v naznačeni velikosti med Lenartom in Velko
v Slovenskih goricah, ali pa naselje Kozjak nad Pesnico, ki ga dejansko ni).
Turist, ki bo imel Verkov zemljevid v roki, bo kraj res tudi našel, kakršnega
kaže karta. V tem pogledu je Verk znatno prekosil tudi svoj predvojni zemljevid
Slovenskih goric.
Verk je narisal zemljevid dokaj natančno tudi v ostalih zahtevah. Tako je
nanesel geografske predmete, ki jih na nekaterih zemljevidih ne vidimo, tako
n. pr. obe jezerci v Pesniški dolini pred Lenartom (Pristava in Komarnik) ali
ribnika pri Betnavi in čreti pri Slivnici. Vidi se, da je upošteval tudi zadnje
izpremembe: Brestrniško jezero je pravilno široko, označena je celo trenutna
enotirnost proge od Maribora do Šentilja. Narisan je stranski tir od Radencev
do Boračeve itd.
V primeri z Verkovim zemljevidom Pohorja je dobra stran tega zemljevida,
da so topografska imena razločneje in večje napisana, seveda je to pripisati
tudi večjemu merilu. Vrednost zemljevida dviguje označitev kilometrskih razdalj
ter lokalizacija kulturno-zgodovinskih krajev, arheoloških najdišč in krajev,
pomembnih iz NOB.
Nekaj manjših pomanjkljivosti, ki jih kaže zemljevid, ne zmanjšuje njegovih dobrih strani. Verjetno se mu je vrinila nepravilna raba »avtomobilske«
ceste. Napačna je lega topografskega imena Gibina pri Razkrižju. Škoda, da ni
avtor vrisal avtomobilske ceste Lemerje—Zenkovci—Bodonci v Prekmurju
(Maučecev zemljevid jo pozna!). Nepravilno je označen spodnji tok potoka nad
Dobrovnikom. D o b r o bi bilo, če bi bil vrisal tudi novo umetno jezero v istem
področju.
Verkov zemljevid Slovenskih goric bo prišel zelo prav pri domoznanskem
pouku v šolah, služil pa bo tudi turizmu in ostalim potrebam. Škoda le, da še
vedno nimamo za ročne zemljevide boljšega papirja, čeravno je v tem primeru
papir vendar boljši kakor je bil pri prvotnih povojnih zemljevidih.
Mariborska litografija se je s tiskom tega zemljevida potrudila. Želeti pa
bi bilo, da bi bila celokupna barvna lestvica za nianso močnejša, tako bi bil
relief še ostrejši in živahnejši. Mariborska Obzorja so z izdajo Verkovega
zemljevida precej doprinesla k boljšemu poznavanju našega slovenskega Podravja. Prepričani smo, da je javnost izdajo zemljevida pozdravila in ga tudi
koristno uporablja.
M
z&omk

Iz srbske, hrvatske in makedonske geografske književnosti
P. S. Jovanovič, Ravnotežni profil i saobrazni profil. Srpska akademija
nauka, Zbornik radova, knj. XL, Geografski institut, knj. 8, Beograd 1954,
str. 1—53.
Razprava prof. Jovanovića v 8. knjigi »Zbornika radova« je — verjetno
po pomoti — objavljena, odnosno naznačena v kazalu pod preozkim naslovom.
Razpravljanje o ravnotežnem in »saobraznem« profilu obsega namreč samo
njen prvi del, v katerem avtor podrobneje razlaga svoje stališče do klasičnega
pojmovanja erozije ter do Bauligove opredelitve ravnotežnega profila, ki ju,
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kakor znano, oba zavrača, namesto njih pa postavlja svojo koncepcijo t. im.
skladne (»saglasne«) erozije in njej ustreznega skladnega (»saobraznega«) profila.
V drugem delu študije pa gre, kakor pove njegov posebni naslov »Kritičke
primedbe na shvatanje o saglasnoj eroziji i na metode genetske analize — osvrt
i problemi«, za avtorjevo stališče do dolge vrste ocen in kritičnih pripomb,
ki sta jih njegovo pojmovanje o skladni eroziji in njegova metoda genetske
analize, razložena svoj čas v delu »Uzdužni rečni profili, njihovi oblici i stvaranje« (Beograd 1938) doživela v strokovni literaturi po svetu in doma (de
Martonne, Machatschek, Markov, Pardé, Péguy, Lewis, Baulig, podpisani). Ker
je bil Baulig najskeptičnejši do Jovanovičeve metode ter jo je, lahko se reče,
docela negativno ocenil, je razumljivo, da imajo obsežni odstavki Jovanovičeve
razprave značaj diskusije z naziranji navedenega avtorja. Diskusija se je ponekod pretvorila v dokaj ostro polemiko: če je Baulig v svojih »Essais de
géomorphologie« (Paris 1950) na str. 70 označil Jovanovičev »idealni ravnotežni
profil« kot »čisto fiktivno konstrukcijo«, meni obratno prof. Jovanovič, da je
Bauligova teorija ravnotežnega profila »plod sholastične spekulacije« (str. 21).
Ne more biti namen tega knjižnega poročila, da bi se podrobno spuščala
v težavno in zapleteno problematiko celotnega erozijskega procesa in oblikovanja podolžnih rečnih profilov. Porabili bi to priliko le za nekaj pripomb.
Najprej glede Bauligovega r a v n o t e ž n e g a in Jovanovičevega k o n č n e g a
(»idealnega ravnotežnega«) profila. Predvsem ima človek vtis, da je teoretsko
poznavanje celotnega procesa vendar še tako v začetkih in tako daleč od
»objektivne stvarnosti«, da se zdi preuranjeno, če avtorji pri tem drug drugemu
očitajo fiktivnost, sholastičnost itd. Ce ima n. pr. prof. Jovanovič prav, ko zatrjuje, da je Bauligov »mobilni ravnotežni profil« vsaj v toliko zgolj konstrukcija, da ga realna reka nikdar ne more doseči v vsem svojem toku, ne gre na
drugi strani prezreti, da velja podobno tudi za Jovanovičev »završni« profil,
ki ga je sam prvotno imenoval »idealni ravnotežni profil« ter zanj na str. 39
študije, o kateri poročamo, izrecno poudarja, da je »idealiziran«. Ali niso končno
vsi ti profili za nas samo pomožne in poenostavljene miselne konstrukcije,
s katerimi se skušamo v celotnem procesu nekako orientirati? Zdi se mi, da smo
najbliže pravi poti, ki bi pomenila tudi zbližanje na videz tako različnih stališč,
na tistem mestu Jovanovičeve študije (str. 28 si.), kjer se govori o s t a d i j i h
v razvoju podolžnega profila. Dvomim, če si je Bauling sam lahko predstavljal
realno reko, ki bi bila v vsej svoji dolžini v stadiju ravnotežja med bremenom
in močjo, saj sam ponovno opozarja, kako se tam, kjer je realni profil nad
ravnotežnim, vrši erozija, kjer pa je pod njim, pa akumulacija. Gre pač za to,
da doseže reka v določenem času in na določenem mestu trenutno stadij ravnotežja med bremenom in močjo, ki mu seveda ustreza določen strmec na profilu.
Tega trenutnega stadija seveda tudi Jovanovič ne izključuje, ko govori o »graničnom teretu« (str. 24). Skupek vseh takih strmcev, ki predstavljajo določen
razvojni stadij, ki pa dejansko nastopajo na različnih mestih profila v različnem času, bi nam lahko pomenil nekakšen zares fiktivni, pomožni »ravnotežni profil« v Bauligovem smislu. Mislim, da ne smemo nikdar pozabiti, da je
vsak realen rečni profil v različnih svojih delih v različnih stadijih razvoja,
kar nikakor ni v nasprotju z Jovanovićevim naziranjem o medsebojni odvisnosti erozije v vsem obsegu profila. Kadar bi reka dosegla Jovanovičev skladni
profil, bi teh razlik v razvojnem stadiju ne bilo več — toda prepričan sem.
da nihče ne more navesti realne reke, ki bi tak profil realizirala v vsem svojem
toku; še več, iz Jovanovičeve koncepcije stadijev na str. 28—30 se vidi, da sta
tudi njegov tretji in četrti stadij — po dosegu skladnega profila — konec
koncev le »teoretsko uopštavanje«, ker »u uslovima zemljine geološke istorije
nije postojala mogućnost da se on ostvari« (sc. v vsej dolžini profila). Zavedati
se moramo torej, da v prirodi ni »idealnih«, »skladnih« in podobnih pojavov,
pa tudi »končnih« ne, ker se vse naprej razvija, da je v njej tudi vsako
»ravnotežje« lahko samo trenutno in lokalno. To pa ne izključuje možnosti,
da proces t e ž i za skladnostjo ali za ravnotežjem, ki jih pa nikdar za dalj časa
ne doseže. Zato se je težko strinjati z Jovanovićevo trditvijo, da »ako se ravnoteža ne može uspostaviti..., onda ne može postojati ni težnja da se uspostavi«
(str. 16).
Geografski vestnik — 26
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Z vprašanjem ravnotežja se veže vprašanje o b r e m e n j e n o s t i reke. Tudi
tu se zdi, da se Jovanovićevo naziranje in naziranje »šaržistov«, kakor jih
imenuje Jovanovič, brez potrebe preveč razhajata. Ne da se tajiti, da je slaba
stran Jovanovićeve metode ter njegovega »skladnega profila«, da premalo ali
sploh ne upošteva bremena. Te pomanjkljivosti pa ne bi zagovarjal s tem,
da breme za konstrukcijo tega profila ni važno, temveč edino s tem, da ga je
za zdaj številčno nemogoče zajeti. Na drugi strani pa se mi zdi zelo pozitivna
in prepričevalna Jovanovičeva omejitev — skoraj bi lahko rekli — »modne
bolezni«, s katero se pretirava vpliv bremena ter se mu pripisuje odločilna vloga
ne samo v izgradnji podolžnega profila, temveč v erozijskem procesu sploh.
Kakor da bi ne bilo breme šele posledica erozije — saj ga brez nje ne more biti!
Jovanovičeva teza o v s k l a j e n i (»saglasni«) e r o z i j i je nedvomno dober
korak naprej k pravilnemu pojmovanju erozijskega procesa. Težko bi bilo ugovarjati mišljenju, da se »erozija na uzdužnom rečnom profilu vrši saglasno pod
integralnim utecajem izvršene erozije na svim padovima na eroziju nekog pada,
kao što i izvršena erozija na njemu utiče na eroziju svih ostalih padova« (str. 26).
Ce Jovanovič pri tem zavrača klasično pojmovanje regresivne erozije, ki naj
bi e d i n a vodila erozijski proces, pa morda greši, če jo sploh izloči. Zdi se mi,
da erozijski proces res ni s a m o regresiven, pač pa je t u d i regresiven. K temu
nas navaja pojmovanje prof. Jovanoviča samega o izpodjedanju (»potsecanju«)
višjega strmca po nižjem, pri čemer se »uticaji izvršene erozije na nizvodnim
padovima, koji se izražavaju u potsecanju uzvodnih padova i stvaranju njihove
dopunske energije i erozije, s a b i r a j u u z v o d n o « (str. 26). K temu naj omenim,
da Jovanovičeva skica na str. 25 o dveh sosednjih enakih strmcih v toliko ne
prepriča, ker je težko razumeti, zakaj naj bi spodnji strmec — pri isti vodni
množini in celo ob večji obremenjenosti — izpodjedal zgornji strmec.
Zanimive so Jovanovićeve pripombe h kritiki njegove m e t o d e g e n e t s k e
a n a l i z e . Povsem zavrača tu po pravici pomislek, da je njegova metoda brez
vrednosti zato, ker zanjo še ni na razpolago zanesljivih podatkov. Takšno stališče bi res pomenilo »defetizam u nauci, koji vodi ka agnosticizmu« (str. 47).
Prav tako upravičeno zavrača Bauligov očitek, da ne bi smel pri analizi procesa, ki je kompleksen, razčlenjevati posameznih faktorjev ter precenjevati
vpliva vsakega posebej. Res si je težko predstavljati, kako naj bi se sicer
v znanosti analiziral kak proces. Močan korak naprej pomeni v tem delu
Jovanovićeve študije poizkus, da se pri konstrukciji profila pretočne vode ne
vzame za osnovo povprečna letna voda, kakor je to storjeno v »Uzdužnih profilih«, temveč tisti »dominantni pretok«, ki najučinkoviteje izgrajuje podolžni
profil. K možnostim rešitve tega problema, ki vključuje tudi vpoštevanje rečnega
režima in na katerega je opozoril tudi že podpisani v študiji o podolžnem
profilu Soče (Geografski vestnik 1951, str. 9, prip. 10), je Jovanovič na str. 46—7
prispeval prvo idejo, ki naravnost izziva k nadaljnjim proučevanjem. To velja
končno za celotno Jovanovićevo študijo. Poglobljena diskusija, četudi je ostra
in morda neizbrušena ali enostranska, vodi vedno k napredku. Tega bi bilo
treba v naši geografiji na splošno več.
Med čisto formalnimi pomanjkljivostmi študije bi rad opozoril na precejšnje število napak v številkah, ki citirajo dela, navedena v seznamu literature.
Svetozar Ilešič
Dušan Dukič, Prilog regionalnom poznavanju rečnih režima u Jugoslaviji.
Glasnik Srpskog Geografskog Društva, sv. X X X V , br. 5, Beograd 1955, str. 119
do 138.
Dukićeva razprava je nadvse koristna dopolnitev svoječasne študije podpisanega o rečnih režimih v Jugoslaviji. Dopolnilo predvsem v tem smislu,
da je Dukič na osnovi urejenih vodostajnih podatkov, objavljenih v Hidrološkem godišnjaku za leto 1949, kartografsko prikazal osnovne poteze režimov.
Sestavil je izohronske karte za čas najvišjega in najnižjega mesečnega povprečka
ter za čas povprečnega dnevnega minimuma male vode in dnevnega maksimuma
velike vode. Karte tudi podrobno komentira, pri čemer je zlasti poučen pregled
razlik med meseci najvišjega in najnižjega mesečnega povprečka na eni strani
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in časom nastopa povprečnega dnevnega minimuma in maksimuma na drugi.
Največja takšna razlika je pri šumadinskih rekah, ki imajo srednje mesečne
vode najvišje v marcu (nivalni moment), dnevne visoke vode (pluvialne) pa so
v maju. Nova in zelo koristna je v Dukičevi študiji tudi naslonitev na Obuljenove podatke o razmerju med padavinami in evapotranspiracijo. Dukič je
s svojim prispevkom zares koristno zapolnil vrzel v moji študiji, ki ji je manjkala predvsem kartografska . ponazoritev, hkrati pa je poživil iniciativo za
nadaljnje, še podrobnejše analize režimov. Zlasti bi bilo koristno obdelati na
podoben način tudi sekundarne maksimume in minimume. Imel bi samo eno
pripombo: dejstev rečnega režima (visokih in nizkih voda) ne bi razčlenjeval
mehanično po zimski in letni polovici leta, temveč bi jih razvrstil bolj v smislu
kompleksov hidrološkega dogajanja: marčnih visokih voda (bodisi povprečnih
mesečnih ali dnevnih) ne bi navajal skupno z novembrskimi in decembrskimi,
s katerimi nimajo niti časovne niti genetske zveze, temveč bi jih povezal
z aprilskimi in majskimi, ki so vsaj deloma tudi nivalnega izvora. Prav tako
panonski minimum srednje vode v oktobru po ničemer ne sodi v zimsko polovico leta, saj je še izrazit odmev vročega poletja. In še nekaj: imam vtis,
da avtor ponekod, tudi v svojem zaključku, nekoliko podcenjuje vpliv pomladanskega nivalnega momenta v aprilu in maju pri naših rekah pluvio-nivalnega
režima, zlasti pa zimski nivalni »retinenčni« vpliv, ki je vendar marsikje tudi
pri teh režimih še jasno začrtan. Res pa je, da nam bodo ravno glede tega
lahko mnogo pojasnile šele podrobne analize.
Svetozar Ilešič
Branislav Bukurov, Geomorfološke prilike Banatskog Podunavlja. Srpska
akademija nauka, Zbornik radova, knj. XV, Geografski institut, knj. 8, Beograd
1954. Str. 1—53.
Branislav Bukurov je svojim dosedanjim vestnim, solidnim študijam o geografskih problemih Vojvodine dodal še eno. V njej obravnava geomorfološke
razmere Banatskega Podonavja ter s tem nadaljuje delo, ki ga je bil začel
v južni Bački. Razmere in problemi so podobni kot tam. Bukurov navaja za
Banatsko Podonavje pet geomorfoloških enot: 1. puhlične planote, 2. puhlično
teraso, 3. aluvialne ravnine, 4. Banatsko peščaro in 5. Bavaništanski puhlični
»pod«. Nastanek puhličnih planot (Deliblatske in Tamiške) tolmači Bukurov
tudi tu z eolsko akumulacijo, do katere je prišlo v dveh razdobjih suhe klime
v mladem pleistocenu. Puhlična terasa tudi tu ni erodirani del puhlične planote,
temveč nova akumulacijska tvorba v širokih rečnih dolinah. Aluvialne ravnine
so plod mlajše fluvialne akumulacije. Vprašanje nastanka Bavaništanskega
puhličnega »poda«, ki ga ni mogoče uvrstiti niti k puhličnim planotam niti
k puhlični terasi, pusti Bukurov še odprto. Glede nastanka Banatske peščare
se Bukurov ne pridružuje Milojevičevemu mnenju, po katerem bi njene sipine
nastale pod vplivom vetrov, ki so v pleistocenu pihali sem od severovzhoda,
s Karpatov,'prečno na smer sipin, temveč meni, da jih je v suhih razdobjih
pleistocena ustvaril veter njihove podolžne smeri, kosava, in to iz gradiva,
ki ga je v vmesnih vlažnih dobah nanesla Donava. Bukurov ugotavlja časovno
in genetsko ujemanje med akumulacijskimi fazami puhlice in peska. Akumulacijske faze bi tako pri puhlici kot pri pesku ustrezale suhim razdobjem,
medtem ko se je v času vlažnejšega podnebja docela uveljavil proces fluvialne
erozije in akumulacije. V celoti bi si od mladega pleistocena dalje sledile štiri
akumulacijske in štiri erozijske faze. Geomorfološke študije Bukurova o Vojvodini kličejo po analognih podrobnih proučitvah drugih panonskih in subpanonskih področij. Ce bi bilo takih študij več, bi tudi Bukurov svoje zaključke
lahko uspešno kontroliral z zaključki na analognih področjih.
Svetozar Ilešič
Milisav Lutovac, Gora i Opolje, antropogeografska ispitivanja. Srpska
akademija nauka, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 35, Beograd 1955, str. 1—111.
Pitanja Gore i Opolja, poznatih srpskih srednjevekovnih župa u Šar-Planini,
do sada su raspravljali i drugi naučni radnici, naročito I. S. Jastrebov i J. Cvijić.
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Ali njihova ispitivanja nisu zaključna. Ranijim ispitivačima nedostajalo je
dovoljno materijala o prošlosti pomenutih župa, o naseljima, stanovništvu i
narodnim umotvorinama. Zbog tog a problemi Gore i Opolja bili su uglavnom tamni.
M. Lutovac, poznat kao dobar poznavalac naročito naših jugozapadnih
krajeva, u Gori i Opolju bavio se duše vremena (1936, 1937, 1948, 1949, 1951
i 1953 godine), proputovao je sve njiheve delove, sva naselja i ušao u sitnice.
Ne samo da je pisac dugo proučavao, nego je on i fini posmatrač. O tome se
može svako uveriti ko pročita skoro sve odeljke rada. Sve što je urađeno
odlikuje se marljivošću i savesnošću. Samo je ovako i moglo biti da je napisan
iscrpan rad o Gori i Opolju.
Iz ovog rada, bogatog materijalom i zaključcima, navešću neke podatke
koji su od osobitog interesa. A vredno je knjigu svaki da pročita. Župe Gora
i Opol je zauzimaju visoku korutinu, prostranu oko 500 kv. km, ograničenu vencem najviših šarskih vrhova, zatim Koritnikom i nižom planinom Cviljenom.
Severoistočni deo pomenute korutine je ravan i položit, a jugozapadni više ili
manje brdovit. Ta dva dela, iako sačinjavaju izrazitu geografsku celinu, uvek
su nosili posebne nazive.
Gora i Opolje pominju se kao župe u doba srednjevekovne srpske države.
Tada su one imale dosta veliki značaj. To je i razumljivo, kako ističe pisac,
jer su bogate pašnjacima i leže u neposrednoj blizini Prizrena, druge prestonice
srpskog carstva. O pomenutim oblastima postoje pomeni i iz kasnijeg doba.
Prošlost oblasti lepo se prati i po starinama. U svima goranskim naseljima vide
se tragovi crkava hrišćanskili predaka današnjeg stanovništva. Opolje je siromašnije ostacima iz prošlosti jer su u njemu rano izvršene etničke promene.
Sem crkvina i hrišćanskili grobalja, postoje selišta i topografski nazivi čak
iz Srednjeg veka.
Danas je Gora naseljena Srbima muslimanske vere (20 sela, ukupno 2200
domova),. Gorani, kako sebe često nazivaju stanovnici Gore, pretežno su starinci.
Oni su za vreme Turaka najpre bili pravoslavni, a njihovi susedi muslimani.
Da bi se održali pod Turcima i oni su počeli primati muslimansku veru.
Prelazak na islam bio je postepen (od kraja XVII i početka XVIII veka).
Najpre su primali islam najugroženija i najmanja sela, a naposletku najveće
naselje Brod. U Brodu je poslednja hrišćanka umrla 1856 godine.
Stanovnici Opolja (15 sela, ukupno 1032 doma) u etničkom pogledu razlikuju se od Gorana. Oni pripadaju arbanaškoj govornoj grupi. Na doseljenike
dolazi 578, a na stanovnike nepoznatog porekla 455 domova. Doseljenici uglavnom potiču iz Arbanije, Hasa, Podrimlja, Ljume itd. Njihovo doseljavanje
počelo je sredinom XVIII veka i završilo se u toku 50 godina. Doseljenici
nepoznatog porekla su ostatak starog srpskog stanovništva.
Vrlo su lepo obrađeni i drugi odeljci opšteg dela: o privrednim osobinama,
privrednom životu, naseljima, zatim o etničkim, društvenim i psihološkim odlikama. U posebnom delu iznet je opis svih naselja Gore i Opolja. Tu je glavna
pažnja posvećena topografskim nazivima, starinama i poreklu rodova. Uz ovaj,
u svakom pogledu odličan rad, ide detaljna antropogeografska karta Gore i
Opolja, 26 uspelih fotografija i 5 skica.
J. F. Trifunoski
Branislav Rusić, Polje Debarsko. Godišen zbornik na Filozofski fakulteti
na Univerzitetot vo Skopje, istorisko-filološki oddel, kniga 7, Skopje 1954,
str. 1—62.
Pisac daje antropogeografsko-etnološku monografiju Debarskog Polja, male
oblasti u zapadnom delu Makedonije. Debarsko Polje leži između predela Donje
Reke na istoku, Župe na jugu, Golog Brda na jugozapadu, Debarske Malesije
na zapadu i Donjeg Debra na severu. Prikaz reljefa, podneblja, hidrografije
i biljnog sveta je kratak. Ipak u njemu su iznete glavne prirodne odlike oblasti
koje su potrebne za objašnjavanje antropogeografske stvarnosti.
Naročito je značajan odeljak o etničkoj prošlosti. Pisac utvrđuje da je
oblast vrlo rano naseljena. U neposrednoj blizini Debra nađeni su tragovi
naselja i predmeti iz preslovenskog doba. Znatno je više tragova starina iz
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slovenskog vremena. Delovi Makedonskih Slovena naseljavali su se u Debarsko
Polje na prelazu između VI i VII veka. Ti prvobitni slovenski stanovnici bili
su »u malom dodiru sa nekim poromanjenim narodnim celinama« (sa Vlasima
i drugim). Od 1449 godine cela oblast oko Debra potpala je pod tursku vlast
i pod njom je ona ostala do 1912 godine. Turska uprava bila je sudbonosna
za etničke prilike ovog kraja. Tada su u debarsku oblast počeli prodirati
Arbanasi iz predela zapadno od Drima. Naseljavanje Arbanasa počelo je od
poslednjih godina XVIII veka i vršilo se sve do najnovijih dana.
Dobru pažnju pisac je posvetio i proučavanju sastava i porekla stanovništva. U selima i zaseocima Debarskog Polja (svega 11) Makedonci imaju po
domaćinstvima (svega 68) 22,44%, Arbanasi (233 domaćinstva) 76,90% i Cigani
(2 kuće) 0,66%. Makedonci imaju dva čista manja sela i toliko isto pomešana
s Arbanasima. Arbanasi su samo nastanjeni u šest sela i zaselaka, i u jednom
su izmešani sa malim brojem poarbanašenih Cigana. Starinci u Debarskom
Polju danas broje 38 domova; njih je više među Makedoncima. A doseljeni
makedonski rodovi potiču većinom iz susednih predela sada pod Arbanijom.
I arbanaški rodovi vode poreklo iz obližnjih predela u Arbaniji: iz sliva Mure,
iz Malesije, Donjeg Debra itd.
Poseban problem Debarskog Polja pretstavlja često iseljavanje makedonskog stanovništva. Makedonci su se počeli iseljavati iz svojih sela posle dolaska
Arbanasa i to uglavnom od 1840 godine. Iseljavanja su naročito ojačala krajem
XIX veka. Ona su vodila u pojedine istočne gradove Makedonije (Skoplje i
druga), u Bugarsku i Srbiju. Uzroci raseljavanja Makedonaca bili su teške
privredne prilike, nasilja i pljačke. Kako ističe pisac, bez etničkog oslonca,
bez zakonske zaštite, s ugroženom ličnom bezbednošću moralo je pobeći mnogo
Debarskih Poljana daleko od svoga kraja.
Kraći odeljci u Rusićevom radu posvećeni su proučavanjima imena naselja,
mesta i voda; postanku starosti sela; tipovima kuća; privredi itd. Dobar interes
za geografe izaziva i posebni deo. Na zbijenom prostoru od svega 22 stranica
prikazani su jedanaest sela i zaseoka Debarskog Polja. To su: Raičica, Elevci,
Krivci, Harne, Baništa, Spas, Selokući, Konari, Sušica, Borovo i Trnanik. Iza
ovog dela navedena je mnogobrojna literatura i izvori.
Rad B. Rusića, kao rezultat brižljive studije raznih podataka pribranih
u samoj oblasti, ima dobar značaj. Posle rada »Malesija« štampanog 1953 godine,
ovo je novi rad pisca posvećen problemima Zapadne Makedonije. Slični radovi
bili bi poželjni i za ostale naše granične oblasti, naročito za one prema Arbaniji.
J. F. Trifunoski
Miroslav D. Popović, Kragnjevac i njegovo privredno područje. Prilog
privrednoj i socijalnoj geografiji grada i okoline. Srpska akademija nauka,
Posebna izdanja, knjiga CCXXXIX, Geografski institut, knjiga 8, Beograd,
1955. Strani 411.
V monografiji o Kragujevcu in njegovem gravitacijskem področju se nam
predstavlja z doslej — kakor sodimo — najobsežnejšim in najtehtnejšim rezultatom svojega dela Oddelek za ekonomsko geografijo pri Geografskem inštitutu
Srbske akademije znaosti. Avtor monografije, znanstveni sodelavec inštituta
M. D. Popović, je svojo snov obdelal v dveh delih, splošnem in posebnem.
Splošni del obravnava gospodarski razvoj celotnega področja, mesta in agrarne
okolice, od ustanovitve mesta v turški dobi do danes. Pri tem razlikuje pet
razdobij, ki se v bistvenih potezah sicer ujemajo s splošno gospodarsko-zgodovinsko periodizacijo, v podrobnostih pa jih določa svojstveni razvoj Srbije in
posebej kragujevškega področja. Prvo razdobje obsega čas turške vladavine
vključno avstrijsko okupacijo v letih 1718—1739. To je bil čas naturalnega
gospodarstva, hkrati pa ostrega nasprotja med zaostalim agrarnim, še močno
ekstenzivno živinorejskim podeželjem in mestom, ki je bilo sredi tega podeželja
osamljen center osovražene turške fevdalne uprave. Drugo razdobje pomeni
čas, ko je bil Kragujevac prestolica osvobojene Miloševe Srbije (1818—1841).
To je doba, ko se začne v kragujevški pokrajini podobno kakor drugje v Šumadiji zgoščevati naseljenost, ko se na veliko krčijo gozdovi, ko se spričo Miloševe
trgovinske politike prične prva močna akumulacija kapitala v ostrem nasprotju
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s splošno revščino in zaostalostjo dežele, ki je tedaj stopila komaj na prag
denarnega gospodarstva. Mesto samo prične v tem času hitro rasti ter postane
poleg upravnega in gospodarskega tudi prometni in kulturni center Srbije. •
Y njem se naglo uveljavlja srbski živelj namesto turškega, ki je dotlej prevladoval; stare vzhodnjaške obrti se umikajo evropskim, zahodno od starega mesta
pa se razvija novejši mestni del. Tretje razvojno razdobje, od osnovanja »topolivnice« do zgraditve železnic (1851—1887), pomeni dokončno u vel ja vi jen je denarnega gospodarstva in blagovne proizvodnje. Na kmetijstvo vedno bolj vpliva
mestno tržišče: gozdovi se po rodovitnih tleh vedno intenzivneje krčijo, živinoreja začne nazadovati v prid poljedelstva, stare zadruge prično razpadati,
pojavijo se izposojevalci denarja (»zelenaši«), pri čemer se mesto čedalje bolj
gospodarsko krepi na račun kmečkega podeželja. V njem raste meščanski
razred, z ustanovitvijo livarne topov pa se pojavijo tudi prvi začetki delavskega
razreda. Zato ostane Kragujevac, kljub temu da ni več prestolica, eden izmed
najaktivnejših političnih centrov Srbije, v katerem se najlepše zrcali družbenopolitični razvoj takratne Srbije. Četrto razdobje, razdobje gradnje železnic
(Lapovo—Kragujevac 1887 in Kragujevac—Kraljevo 1929) pomeni razcvet kapitalistične proizvodnje. Na vasi se v tem času nadaljuje proces masovnega
zadolževanja kmetov, naglega razpadanja rodbinskih zadrug, nadaljnje drobitve
zemljiške posesti, stopnjevanja agrarne prenaseljenosti, pospešenega propadanja
vaških obrti, odpiranja vaških trgovin, snovanja kmetijskih zadrug, pri vsem
tem pa dokončnega prehoda od živinoreje k poljedelstvu. V poljedelstvu
vedno bolj prevladuje žito, ki ga pridelujejo tudi za širši trg, celo za izvoz.
Napredujeta sadjarstvo in vinogradništvo. Pointenzivi jen je poljedelstva gre
na škodo gozda, pa tudi travnika in pašnika. Pri tem se začne zemlja izčrpavati in uveljavljati erozija — nastane usodna disharmonija med prirodnimi
možnostmi in družbenimi potrebami. Denar, pa tudi prebivalstvo se vedno
bolj kopičita v mestu, kjer je vedno več semnjev, pa tudi vedno več specializiranih trgovin ter industrijskih podjetij; pojavijo se prve banke in nova
prometna sredstva. Kragujevac je v tej dobi za Beogradom najvažnejši prometni center Srbije, ves ta čas pa ostane tudi pomembno upravno in kulturno središče. V dobi med obema vojnama je eno družbeno najnaprednejših
in najborbenejših mest v Srbiji. Toda njegovo prometnogeografsko vlogo proti
koncu te dobe bistveno oslabi dograditev železnice Kragujevac—Kraljevo (1929).
X njo preneha biti Kragujevac veliko prometno vozlišče oziroma izhodišče
poti v zahodno in jugozahodno Srbijo ter ostane več ali manj samo tranzitna
prometna postojanka. Drugo svetovno vojno preživi Kragujevac krvavo kot
mesto mučenik, po osvoboditvi pa doživi čisto novo, peto ero svojega razvoja
s tem, da stopi na pot socialistične preobrazbe. To pomeni korenite spremembe
tako za mesto kot za okolico: na deželi se izoblikuje dokaj močan socialistični
sektor v zemljiški posesti (21,5 °/o vsega zemljišča), pa tudi v živinoreji, sadjarstvu in vinogradništvu, kolektivizacija pa še posebno zajema vaško trgovino in
obrt. V mestu napreduje proces socializacije gospodarstva še mnogo hitreje, pa
tudi druge mestne funkcije se preoblikujejo v smislu novega družbenega reda.
Drugi, »posebni« del knjige je posvečen izčrpni, podrobni analizi gospodarstva mesta posebej. V njem avtor podrobno zasleduje razvoj posameznih
gospodarskih panog v Kragujevcu po zgoraj označenih razvojnih periodah.
Gradiva je tu toliko, da ga je težko pregledno reproducirati.
O vsebini Popovičeve knjige ne poročamo podrobneje samo zato, ker je
Kragujevac s svojim svojstvenim razvojem eno izmed geografsko najzanimivejših
naših mest. Še bolj nas navaja k temu vtis, da je knjiga po značaju svoje vsebine
in svoje metode pomembna in to zelo pozitivna novost v naši geografski literaturi. Daleč prekaša okvir svojega skromnega podnaslova; nikakor ne gre
samo za »prilog« gospodarski in socialni zgodovini Kragujevca in okolice,
temveč za nadvse izčrpno in vsestransko monografijo o gospodarskem razvoju
mesta od njegovega nastanka do danes. Iz nje živo in plastično odseva utrip
Kragujevca v vseh fazah njegovega razvoja. Çitalec se čudi silnemu bogastvu
gradiva, ki ga je avtor zbral kljub temu, da je imel arhivskih virov le malo
na razpolago; čudi se tudi široki razgledanosti in spretnemu kompleksnemu
pogledu, s katerim je avtor obdelal začrtano si nalogo. O uspehu njegove pro406
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učevalne metode najzgovorneje priča dejstvo, da se gravitacijsko področje
Kragujevca, kakor ga je s to metodo določil, docela ujema z ozemljem novega
kragujevškega okraja po novi politično-administrativni ureditvi po komunah,
ne da bi avtor za to predhodno kaj vedel. Popovičeve knjige je človek res
vesel: v njej vidi razveseljiv demanti naših prečrnogledih trditev, da ubirajo
naše in še posebej srbske antropogeografske regionalne študije preveč uhojena
pota in da si ne znajo poiskati novih, sodobnejših. Avtorju je nedvomno lepo
uspel eden izmed ciljev, ki si jih je bil postavil v uvodu: da poda vzorec
ekonomsko-geografske študije, ki naj jasno opredeli vlogo prirodnih in družbenih faktorjev v gospodarskem razvoju določenega področja.
Res je sicer, da se avtorju pozna, da je izšel iz družbenih ved. Marsikdo
bo menil, da je knjiga premalo geografska, da v njej čisto ekonomska in družbena razglabljanja prevladujejo nad samim proučevanjem prostora. Ne bi sicer
mogli reči, da Popović nima bistrega in veščega geografskega očesa. Nasprotno,
ožja geografska poglavja v knjigi so med najboljšimi. To velja na primer za
odstavke o prilagajanju kmetijstva prirodnim pogojem oziroma prirodni trojnosti nizkega, srednjevisokega in hribovitega sveta (str. 102 in si.), za že omenjene odstavke o porušeni harmoniji med prirodnimi možnostmi in družbenimi
potrebami, za uspelo kritiko ponekod neustrezne geografske razmestitve posevkov, zlasti koruze (str. 146), za označbo vloge prirodnih pogojev pri krmni bazi
(str. 163) in še posebej za opredelitev gravitacijskih con mesta (cone trga, cone
delovne sile, cone surovin, str. 209 in si.). Ravno ker se ta poglavja odlikujejo
po odlični plastiki, bi si jih v knjigi morda želeli še več in obširneje obdelanih.
Z geografskega gledišča bi bilo dobrodošlo tudi več podrobnosti o teritorialnem
razvoju mesta ter več in izčrpnejših kartografskih prikazov o tem in o vseh
drugih, v prostoru raznoličnih pojavih. Toda ne pozabimo: kakor nobena stroka
tudi geografija ni sama sebi namen in tudi pri njej ni potreba, da bi se vklepala v preozke plotove. Ce se je pri Popoviću tehtnica malo prevesila z ožje
geografske strani na širšo, zelo široko splošno razvojno, je to knjigi kot taki
samo v prid: Kragujevac nam v njej zaživi ves takšen, kakršen je v resnici živel
in živi še dalje. Ce bo Popovičevi sledilo še veliko podobnih knjig, nam ni treba
skrbeti za usodo ekonomske geografije ter se tudi ne preveč izgubljati v teoretskih diskusijah o njej: njena stavba bo po tej poti solidno zrastla sama od sebe.
Svetozar Ilešič
M. S. Vasović, Lovćen i njegova podgorina, regionalnogeografska ispitivanja. Naučno društvo NR Crne Gore, Odjelenje za prirodno-matematičke
nauke, Cetinje 1955, str. 1—101.
Delo ima ovu sadržinu: Lovćen, njegova primorska i kraškokontinentalna
podgorina; geološki sastav; reljef; glavne klimatske odlike; hidrografske prilike i snabdevanje vodom; današnji morfološki procesi i vrste tla; visinski
raspored vegetaciie i njene opšte osobine; privredno-geografske prilike; saobraćajne veze; naselja i stanovništvo; na kraju govori se o budućem značaju
I.ovćena za ljudski život.
Težište rada je pretežno u odeljcima o reljefu i privredno-geografskim prilikama. To je i razumljivo, jer problemi reljefa i privrede lovćenske oblasti
su najraznovrsniji. Posle njih dovoljna pažnja posvećena je problemu hidrografiie, visinskom rasporedu vegetacije, zatim naseljima i stanovništvu.
U odeljku o reljefu pisac jasno naglašava kako se svaki deo Lovćena bitno
razlikuje. Primorska podgorina karakteriše se fluvijalnim elementima reljefa.
Istočna i severna podgorina su i zžl jebi jene mnogobrojnim vrtačama i uvalama
i pretstavljaju zonu tipskog holokarsta. U posebnim izlaganjima pisac iznosi
postanak i razvitak pojedinih morfoloških oblika.
Istočna podgorina Lovćena nema izvora, bunara i površinskih tokova.
Karstifikacija je uništila sve površinske hidrografske vidove. Na samom grebenu planine u hidrografskom pogledu izdvaja se prostrana uvala Ivanovi
Korita. Ona je, za razliku od drugih planinskih delova, bogata vodom. Prava
slika o Lovćenu, kao velikom vodenom rezervoaru, iz koga izbijaju mnogobrojni
izvori, dobija se upoznavanjem južne i jugozapadne podgorine. Samo u Gornjem
Grblju izbija preko 100 izvora, vrela i česama.
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U rasporedu vegetacije vidi se velika zavisnost od sastava zemljišta,
reljefa, klime itd. Pod uticajem mnogih činilaca izdvajaju se vegetacioni katovi.
U primorskoj podgorini najpre dolazi kat u kome su zastupljene formacije
makije i suptropske kulture. U vrtačama i uvalama pomenutog kata razvila
se planinska zemljoradnja. Najviši je travni kat. Na severnoj strani Lovćena
razvijena su samo dva zemljoradnička kata: kat umereno-kontinentalne i kat
planinske zemljoradnje.
U odeljku o privredno-geografskim prilikama najpre su prikazani imovinski odnosi i ranije privredno-geografske prilike primorske podgorine
lovćena. Zatim su iznete sadašnje privredne prilike u pomenutoj podgorini.
Iza toga sledu ju izlaganja o privrednim prilikama kraško-kontinentalne podgorine i planine. Posebna su izlaganja o stočarstvu, trgovini, dopunskoj privredi. M. Vasović ističe da lovćenska oblast, makoliko neprehodna, kamenita i
slabo naseljena, ima uslova za razvoj nekih privrednih grana. Potrebno je samo
izvesti niz planinskih i drugih radova koji do danas nisu preduzimani.
Stanovništvo Lovćena i njegove podgorine potiče najvećim delom od doseljenika iz severozapadnih dinarskih krajeva. Doseljavanja su vršena od
kraja XV, pa kroz XVI i XVII vek. Kako su privredni izvori ove oblasti nedovoljni. to je znatan broj primljenih doseljenika kasnije silazio u primorje,
u Cetinjsko Polje, ili se iseljavao u druge krajeve, naročito u Srbiju i Vojvodinu.
M. Vasović morao je da savlada znatne teškoće prilikom ispitivanja na
terenu. I pored toga on je dobro upoznat sa predmetom o kome piše. Njegova
se rasprava odlikuje tačnim opažanjima i konstatacijama. Iako je rad namenjen
na prvom mestu geografima, on će biti od interesa i za sve koji žele da upoznaju naše oblasti i život stanovništva. Ova će monografija, dalje, nesumnjivo
služiti kao primer za slične regionalno-geografske monografije o drugim našim
predelima.
j F Trifunoski
G. Mileski, Struga — antropogeografska monografija. Godišen zbornik na
filozofskiot fakultet, prirodno-matematički oddel, kn. 8 (sa 8 fotografija
i 2 skice u tekstu), Skopje 1955, str. 109—139.
Za poslednjih trideset do četrdeset godina naša geografija gradskih naselja napredovala je: na njoj se danas i više i bolje radi, i sada ona zahvata
sve veći broj krajeva. Geografi iz Skoplja proučili su u poslednje vreme i
najzapadnija gradska naselja NR Makedonije. Jedno tamošnje naselje, koje
je do danas bilo nedirnuto, pretstavlja varošica Struga (1955 g. — 4996 st.).
G. Mileski je uzeo na se da prikaže u celini odlike te varošice.
Pisac nam je dao, zahvaljujući prikupljenim i sređenim podacima, dobru
antropogeografsku monografiju Struge. U njoj su prikazani položaj, postanak,
prošlost, privredni razvitak, stanovništvo, topografski razvitak i tip. Od
izuzetnog značaja je prikazivanje zanimljive prošlosti ove makedonske varošice. Struga se prvi put u pisanim izvorima kao gradsko naselje navodi
u XVI veku. Ali je ona postojala i pre toga. Prema ostacima od starina postojanje Struge može se povezati još za vreme prvog doseljavanja Slovena.
U pojedinim istoriskim periodama Struga je rasla i opadala. Druga polovina
XIX veka bila je »sjajna perioda« u prošlosti varošice.
Mileski posebno ulazi u pitanja stanovništva, koje se nalazi na sadašnjoj
etnografskoj granici između Makedonaca i Arbanasa. Zbog toga u naselju
postoji mešovito stanovništvo. Pri ispitivanju porekla pojedinih makedonskih
rodova, koji čine znatnu većinu, utvrđeno je da jedan njihov priličan deo
vodi poreklo iz oblasti koje su u Arbaniji i koje su danas isključivo arbanaške. Struga se u tome ponašala kao važna stanica na migracionom putu
Makedonaca koji je skoro dva veka vodio od zapada prema istoku i severoistoku. Neke naše rodove Struga je zadržavala za stalno, dok je mnogima
služila kao etapa u njihovom daljnjem preseljavanju. Pisac ovde retko zaključuje, ali zato je materijal sređen tako da čitalac može sam da prosuđuje.
Mileski mestimično teško piše. Zato čitalac zažali što forma nije uvek na
visini sadržine rada. Ali opšti utisak, koji ostaje od cele rasprave, suzbija
nelagodno osećanje zbog spoticanja u stilu. Pisac bi trebalo da ne napušta
proučavanje svog rodnog kraja. On zna prilike u tom delu Makedonije, osobito oseca duh stanovništva i njegov karakter.
j jr Trifunoski
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Iz svetovne geografske književnosti
Richard Forster Flint, Glacial Geology and the Pleistocene Epoch. Fourth
Printing, New York — London, 1953. Strani 589.
Na 589 straneh je avtor kritično razčlenil uspehe stoletnega dela strokovnjakov vseh strok, ki so uspešno sodelovali pri odkrivanju razvoja naše zemlje
v pleistocenu. Pri tem pa se ni omejil samo na rezultate tistih vztrajnih terenskih delavcev, ki so z razložitvijo številnih oblik in gradiva v pokrajini odkrili
nove značilne poteze pleistocena, marveč je dal tudi izčrpno sliko obsega pleistocenskih dogajanj.
Vsa osnovna spoznanja kvartarne geologije je skrbno obdelal v 23 poglavjih.
Začenja z zgodovino glaciološke znanosti in s karakteristiko nam že poznanih
najbolj splošnih učinkov pleistocena kot so fluvialna jezera, tektonski premiki
širokih področij in s tem nastale spremembe na šelfnih obalah ter pleistocenska
stratigrafija.
V sledečih poglavjih opisuje dosedanje znanje o nastajanju in strukturi
ledu ter o načinu premikanja ledenih mas. Bolj se zaustavi še pri glacialnih
režimih in problemu odnosa med tanjšanjem in umikanjem ledenikov.
Pri navajanju obstoječih ledenikov se posebno zadrži pri Grönlandu.
Osnovni problem mu je nastanek in ohranjevanje ledu na tem çtokn. Z anticiklonsko teorijo se ne strinja, saj z njo ne more razložiti razmestitve pasov
najmočnejše akumulacije na otoku. Zavzema se za drugo možno hipotezo, ki
daje poseben poudarek depresijam.
V naslednjem poglavju na široko razpravlja o ledeniški eroziji in transportni moči ledenikov. Ugotavlja, da je lomljenje in razpadanje kamenin hitrejše
kot brušenje in je zato sestava in pretrtost živoskalne osnove osnovnega pomena
za nastanek oblik reliefa pod ledom. To razlago utemeljuje s konkretnimi primeri iz Severne Amerike in Evrazije.
Po podrobni analizi lastnosti iedu in ledenih mas ter diskusiji o njihovi
preoblikovalni sposobnosti preide v šestem poglavju na morfologijo glacialnih
oblik v alpskem reliefu in v območju kontinentalne poledenitve.
Poseben napredek glacialne geologije je razviden iz sedmega poglavja, kjer
obravnava nesortirano gradivo, z različno primesjo glinenih delcev in drugih
večjih skal (till). V tem poglavju prikaže, da tili ne sestavlja samo moren,
ampak je tudi drugačnega, predvsem periglacialnega izvora. Posebno živ je opis
ablacijskih moren in premikajočega grušča (Rock Glaciers).
Nato karakterizira sortirano pleistocensko gradivo, nanos rek ter odkladnin
v ledenodobnih jezerih in na morskih obalah. Zveza vsega tega gradiva z ledeniškim mu je dokaz, da je nastalo pretežno v zadnjih fazah nihanja ledenikov.
Za nas je zanimivo tudi poglavje, v katerem obravnava Flint najbolj
splošne pojave, ki so nastali pod pritiskom ledenih mas. Na naslednjih straneh
razčlenjuje odnos akumulacije do nihanja morske gladine in uvršča poglavje
o razširjenosti in nastanku puhlice. Meni, da so bili na severni poluti in v
južnem delu Južne Amerike okrog velikih ledenih ščitov v hladnih dobah še
najugodnejši pogoji za nastanek puhlice. Takrat so bile slabo poraščene mlade
akumulacijske ravnine in druge odkladnine brez rastja osnovni pogoji za njeno
nastajanje. Najodločilnejši klimatski element za njen nastanek pa je sušnost,
ki omogoča tvorbo puhlice tudi v toplih dobah.
V sledečem poglavju poudari posebnosti glacialne stratigrafije. Navaja
kemične in mehanične procese, ki preoblikujejo kvartarno gradivo in omogočijo
ločitev plasti. Prav tako pa nas seznanja s terminologijo postpliocenske stratigrafije. Razloži kriterije za določevanje meje med pliocenom in pleistocenom
in kako sta postglacial in recentna doba odvisni čisto od krajevne glacialne
zgodovine.
Ko konča s splošnim delom, preide na opis najvidnejših pleistocenskih
dogodkov. V dveh obsežnih poglavjih očrta zadnjo poledenitev v Severni Ameriki in ustrezajoče vodilne dokazne plasti. Za ves ostali pleistocen pa porabi
samo eno poglavje. Evropo obdela pregledno v dveh, poledenitve v ostalem
svetu pa v enem, precej obširnem poglavju. Zanimivo je, da ugotavljajo tudi
v Severni Ameriki podobno kot v Evropi štiri poledenitve. Iovansko, ki so jo
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imeli za peto, uvrščajo danes vsi vidnejši geologi v starejši stadij »wisconsinskg«
poledenitve.
Poleg velikega napredka v proučevanju različnega pleistocenskega materiala
se kaže velik napredek tudi v novih kronoloških metodah in v izpopolnitvi
starih. Kljub takemu napredku kronoloških metod moramo na koncu zaključiti,
da nobena izmed njih ni absolutna. Kronološki podatki za zadnjih 300.000 let,
dobljeni z radiokarbonsko metodo, so še precej točni, za starejšo dobo pa imajo
samo primerjalno vrednost. Flint meni, da pleistocen ni trajal manj kot t milijon
let, skoraj gotovo pa ne pet in morda ne več ko 2 milijona let.
Posebno obsežno je sledeče poglavje, v katerem sistematično razčleni tektonske procese, ki so bili v tesni zvezi z rastjo oziroma z umikanjem ledenikov.
Presenetljivo skromno pa je obdelano poglavje o klimi v pleistocenu. Zanimivo je tudi, da avtor skoraj v celoti izpušča obsežno periglacialno literaturo.
To me je presenetilo, ker vem, da so doseženi na tem polju že lepi rezultati.
Njih uporaba bi prav gotovo koristno dopolnila to poglavje.
Bolj izčrpno je poglavje o klimi po višku zadnje poledenitve. Cvetni prah
in rastlinski ostanki v jezerskih sedimentih so omogočili ustvariti si popolnejšo
sliko klimatskih sprememb v tem razdobju. Evropa v teh proučevanjih prednjači pred Ameriko, kar je iz Flintovega dela zelo lepo razvidno.
Jedrnato, kot je vse njegovo delo, sta podana tudi poglavje o vzrokih klimatskih sprememb ter sestavek o fosilni flori in favni.
Izredno poznavanje snovi dokazujejo tudi dobro izbrane fotografije. Številne
karte in skice ter diagrami pa so dobro dopolnilo izvajanj in povečujejo priročnost obsežnega dela.
Navedba, da je doživela ta knjiga kljub svojemu značaju specialnosti že
četrto izdajo, je zanjo najboljše spričevalo.
Milan Šifrer
Max Sorre, Les fondements de la géographie humaine. Tome III: — L'habitat — Conclusion générale. Libraire Armand Colin, Paris 1952, 500 strani.
Tretja knjiga Sorrovih Temeljev geografije človeka končuje ta obsežni
traktat moderne antropogeografije. Y njem obravnava avtor tiste aspekte
v odnosih človeka, oziroma človeških združb do okolja, ki jim je v svojih
razpravah v zadnjem času nasploh posvečal posebno pažnjo: bivališča, naselja in naseljenost.
Naselja smatra kot zadnji izraz načinov življenja, če smemo tako prevesti
v francoski geografiji udomačeni pojem genre de vie. Zato je v skladu s to koncepcijo povsem logično, da že v uvodu nakaže tesne zveze med obema pojavoma.
Naselja nasploh so Sorru stabilizacijski faktor vsega, kar razumemo pod genre
de vie, element stalnosti v spreminjajočih se tokovih načinov življenja; element,
ki se končno sam izpremeni. S tem že takoj v začetku postavi perspektivo
svojim razglabljanjem, evolucijskemu in funkcionalnemu premotrivanju človeških bivališč od najmanjših do največjih. La géographie humaine est une
géographie de la vie, je avtorjevo iskreno prepričanje. To je gledanje, kjer so
sile, ki ustvarjajo naselja — tu takšna, tam drugačna — prvenstvena naloga
proučevanja, in kjer so oblike, ki nastajajo, le viden izraz procesov, v katerih
se porajajo, spreminjajo in odmirajo. Silnice teh procesov je avtor analiziral
v njihovi geografski pogojenosti že v prvih dveh knjigah svojih »Temeljev«.
Na ta spoznanja navezuje svoja izvajanja v tem poslednjem zvezku.
Prvo, kar tu analizira, je vprašanje samih genre de vie, saj iz njih izvaja
svojstva naselij. Ti »načini življenja« pomenijo za Sorra v izhodišču kombinacijo »tehnik«, načinov dela in odnosov v najširšem smislu in do najširšega
kroga pojavov, in v zadnji konsekvenci funkcionalno prilagoditev teh sposobnosti konkretnemu okolju, v katerem živijo posamezne skupine človeštva.
Pri tem pa se kompleks teh sposobnosti, teh »tehnik«, ne zadrži pasivno, temveč se razvija tudi interno; pri tem je igrala in igra dominantno vlogo delitev
dela z vsemi svojimi sociološkimi posledicami; pojav, ki je sam tesno zvezan
z iznajdbami, ki se prav tako porajajo in izpopolnjujejo, ter ga, če že ne povzročijo, pa vsaj omogočijo in pospešujejo. Novo okolje, v katerem se znajdejo
skupine človeštva, more evolucijo povzročiti tudi z zunanje strani, podobno kot
prenos izkušenj od drugih skupin človeštva in iz drugačnih področij. To so
problemi, ki tesno vežejo geografsko proučevanje z etnološkim.
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Daleč najbolj obsežen del knjige zavzema seveda premotrivanje naselij.
Kakor je pričakovati, začne z izvorom in razvojem problema, pa seveda z osnovnimi problemi samimi. Prva poglavja obravnavajo kmečka naselja. Predvsem
sta tu dva velika problema: razpršenosti in koncentracije, ter kmečkih in nekmečkih naselij (v nekem smislu tudi mestnih in podeželskih naselij!). Morfološki, funkcionalni in statistični aspekti se pri tem prepletajo. To poglavje, ki
ga seveda ni mogoče na kratko reproducirati, zasluži, da ga vsak, ki se ukvarja
z geografijo naselij, pozorno prebere. Zlasti pa velja to še za naslednje poglavje
o teoriji kmečkih naselij. Ko se sprašuje o vsebini študija kmečkih naselij,
poudarja obilico monografij, ki so se v zadnjih nekaj desetletjih nabrale za
mnoge pokrajine. Toda te monografije poudarjajo individualni aspekt naselij
v teh pokrajinah in zato splošnost pojava, skupne značilnosti in poteze nehote
zastrejo. Da bi dobil čimbolj jasen odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje,
analizira posamezne načine obravnavanja naselij in definicije, oziroma koncepte, ki so se pojavili v literaturi in v smislu ter duhu katerih so proučevali
nekdaj ali še danes proučujejo kmečka naselja, ali — bolje povedano — kmečko
okolje. Če namreč Sorre uporablja besede" L'habitat, je očitno, da nima v mislih
zgolj kmečkih naselij kot fizičnega, arhitektonsko-urbanističnega pojava, pa
četudi skupaj s pripadajočim zemljiščem, temveč še precej več. Ekonomske,
sociološke, demografske in celo psihološke povezave v kmečkem miljéju so mu
prav tako vsebina študija pojava, ki mu Francozi pravijo L'habitat (in podobno Anglosasi the habitat), ter za katerega v slovenščini nimamo ustreznega
izraza. To, kar mi, povečini enotno, imenujemo naselje, imenuje Sorre l'unité
de peuplement; za kriterij njihove klasifikacije predlaga velikost teh »enot
obljudenosti«, kot bi lahko prevedli njegov termin. Po velikosti, po številu hiš
in po številu prebivalstva predlaga štiri skupine: od samotne kmetije (oziroma
lahko tudi skupine dveh skupaj postavljenih »samotnih kmetij«), preko zaselkov (z 2 do 25 hišami) in vasi (od 25 do 150 hiš) do velikih vasi nad to mejo.
Kombinacije teh enot ustvarjajo karakteristične oblike ali tip poseljenosti;
stopnja izrabljenosti kmečkega zemljišča, ki se da najbolj preprosto izraziti
z agrarno gostoto, je Sorru še tretji bistveni element, ki ga je treba upoštevati
pri ugotavljanju teksture obljudenosti. S tem pa seveda še niso zajete vse karakteristike kmečkega okolja. Avtor opozarja še na vrsto drugih okoliščin, kot
so splošne potrebe, družbena struktura in tehnološka opremljenost ter izkušenost kmečkih zajednic. Na nekaterih zelo zanimivih primerih pokaže, kako
na primer potreba po varnosti lahko igra ali je igrala silno pomembno vlogo
pri lokaciji in tudi zunanjem licu čisto kmečkih naselij. Pri tem se spominjam
na naše tabore iz dobe turških navalov, ki so v bistvu začetek procesa, ki je
šel drugje dosti dalje. Večkrat poudarja Sorre, kako je kmečko okolje po svojih
značilnostih polno usedlin iz preteklosti, ki pa se še danes uveljavljajo odnosno
obstajajo. Ne le v fizičnih svojstvih ali ekonomski organizaciji, marveč včas.ih
še bolj v značaju in zadržanju kmečkega prebivalstva.
Kmečki dom in hiša sta v ospredju v naslednjem poglavju, ki govori tudi
o ruralni ekologiji in povzame zaključke o kmečkih naseljih.
Poglavja o kmečkih naseljih prehajajo v poglavja o mestnih naseljih s poglavjem o prehodnih oblikah naselij. Takšne so zelo velike agrarne vasi ponekod v južni Evropi in v Srednjedonavskem nižavju. Sorre obravnava tudi
majhna mesta v agrarnih področjih, ki so sicer po svojih dejavnostih predvsem
neagrarna, a žive domala izključno od uslug raznih vrst, ki jih nudijo agrarnemu prebivalstvu. To so pravi relikti minulih dob in predkapitalistične ureditve prostora. Rojstvo mest v antičnih ruralnih družbah primerja avtor z
nastankom mestnih jeder v področjih mlade agrarne kolonizacije v Braziliji,
kjer poteka razvoj v marsikaterem pogledu drugače. Prodor industrije v agrarno
okolje ustvarja prav tako naselja posebne vrste, ki niso še prava mesta, prav
tako pa ne več le velike vasi. Sorre poudarja, da niti precej velika rudarska
naselja premogovnih bazenov v Zahodni Evropi še ne predstavljajo mest v polnem obsegu, temveč zgolj velike; a močno amorfne aglomeracije ljudi in stavb.
Mesta sama začne obravnavati Sorre z vidika njihovega nastanka, glede
na to, ali so se razvila polagoma ali so bila ustanovljena. Zlasti opozori na
kritične dobe, ko so mesta nastajala v velikem številu, kakor na primer v
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Evropi v visokem srednjem veku ob močnem razmahu trgovinske izmenjave.
Dalje obravnava vprašanje rasti mest in urbanizacijskih teženj nasploh. Spremembe v rasti, vprašanje položaja, stika raznih geografskih področij, drobne
lokacije mest v njihovih relativnih in spreminjajočih se vlogah, vse to je vsebina tega uvodnega poglavja o geografskih karakteristikah mest.
Funkcije mest posamično in v medsebojnih povezavah so predmet razglabljanja za celo poglavje. Avtor razlikuje socialne funkcije (vojaško, duhovno, politično), funkcije izmenjave (izmenjave dobrin, lahko bi rekli trgovinske funkcije) in končno industrijsko funkcijo. Tu avtor razmeroma zelo na
kratko ugotavlja zlasti okoliščine, od katerih je odvisna jakost posameznih
funkcij glede na značaj bližnje ali širše okolice mest, še bolj pa njihov vpliv
na rast mest. Zdi se. da se je to poglavje Sorru od vseh še najmanj posrečilo.
Glede na važnost problematike je prekratko in bolj genetsko prikazano, kot pa
usmerjeno v vzročnost današnje funkcionalnosti. Res pa je, da smo pri tem
že močno na robu geografije in je bil avtor tu nemara namenoma bolj ozek.
Tembolj zgovoren in živ je v poglavju o mestni pokrajini in mestnem
življenju. Tu misli pokrajino, ki jo predstavlja mesto samo in ki jo njegov
angleški kolega Smailes imenuje tomnscape (v razliko z landscape). Zanima ga
predvsem talni načrt, toda ne tako enostransko s formalne strani, kakor nekatere nemške avtorje, temveč z razvojnega stališča. To ga dovede seveda do
vprašanja notranje diferenciacije mest v gradbeno-arhitektonskem in funkcionalnem smislu. Avtor presoja in ugotavlja okoliščine, ki vplivajo na tak razvoj:
od reliefnih in hidrografskih do prometnih ter vrsto drobnih faktorjev. Preoblikovanje prvotnega talnega načrta in vprašanje sistematičnih planov uvršča
na zaključek poglavja.
Dejstvo, da so velika mesta, metropole, pojav s še prav posebno problematiko in da so vedno številnejša in važnejša, navaja Sorra, da se ob njih
posebej ustavi v kar treh poglavjih. Najprej jih premotriva na splošno, zatem
po njihovi svojstveni strukturi, po njihovem prebivalstvu in po njihovih notranjih funkcijah ter končno še kot posebno vrsto okolja za človeka. Kakor so
pronicljiva premotrivanja opažanja v predhodnih dveh poglavjih, je zlasti
zanimivo to zadnje. Tako fizična klima, kot družbeni, oziroma družbeni milje
velikih mest in ritem življenja v njih, tudi čisto demografski in populacijski,
so samo elementi posebnega velikomestnega ambienta. Nedvomno je to poglavje, ki vzbuja še k nadaljnjemu premišljevanju.
Povsem logično končuje avtor obravnavanje mest s tem, da se ozre nazaj
in še v posebnem poglavju kompleksno premorii obširno problematiko povezav
lnesta s podeželjem ter neločljivih njunih medsebojnih vezi. Tu ne gre za podrobne^ posebne povezave, temveč za široko prepletanje mestnih organizmov
s podeželskimi, za dopolnjevanje mestnega načina življenja s podeželskim in
obratno, in to tako v materialnem družbenem kot duhovnem pogledu.
Zadnje poglavje tega zvezka je tudi zaključno poglavje »Temeljev geografije človeka«. Y njem nas avtor popelje nazaj na začetek antropogeografije,
k problemu ekumene. Ekumeno obravnava najprej na splošno in nato po
njenih sestavnih delih, ki so tako različni po raznih rasnih, narodnostnih in
civilizacijskih svojstvih. Področja velikih civilizacij po obljudenem delu Zemljine površine so dejstva, ki za geografski značaj njihovega ozemlja nikakor
niso brez pomena. Nekatere najgloblje in zelo daljnosežne poteze posameznih
civilizacij oziroma ljudi, ki so konkretni nosilci civilizacij, bistveno vplivajo
na njihov odnos do okolja, v katerem živijo. Pri določanju aktivnega ali pasivnega odnosa do svojstev okolja, oziroma do problemov, ki jih ta postavljajo,
imajo razne civilizacije različno, a vedno fundamentalno vlogo. Psihična in
tehnološka pripravljenost, izkušenost in opremljenost so odločilni faktorji, ki
odločajo v njihovi borbi s prirodo, pa tudi o oblikah sožitja ali borbe med
civdizacijami pri osvajanju zemljine površine in njenih bogastev. Dar, ki ga
antropogeografija prinaša ljudem dobre volje povsod po svetu, vidi globokoumni in kultivirani Max Sorre v znanstveno nepristranskem ugotavljanju in
tolmačenju teh skupnih naporov človeštva, ki je navzlic vsej pestrosti in relativizmu različnih združb in pokrajin po svojem hotenju in prizadevanju
vendar enotno.
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S tem humanim gledanjem na smisel geografije človeka, ki naj bi bil širši
kot samo znanstven, zaključi Sorre svoje impozantno knjižno delo, v katerem
si je prizadeval na skoraj dva tisoč straneh nakazati temelje te geografije. To
avtorjevo slovo od bralca na prelomu dvajsetega stoletja, v dobi vodikove
bombe in že kar histerične razklanosti sveta na dva tabora, kar dobro de.
Z njim se nam ne predstavi pisec samo kot prvorazreden geograf, kakor smo
ga spoznavali od strani do strani njegove knjige, temveč tudi kot velik človek.
Vladimir Kokole
A. E. Smailes, The Geography of Towns. Hutchinson's University Press,
London 1953, 116 strani.
Med novejšimi deli o geografiji mest ima Smailesova drobna knjiga posebno mesto. Ni velik, izčrpen priročnik, pa tudi ne zgolj uvod v problematiko,
niti ne kompilacijski pregled raznih vrst mest in mestnih povezav. The Geography of Towns je za tisk predelani povzetek kurza predavanj o geografiji
mest, ki ga ima avtor na londonski univerzi. Ta predavanja nimajo namena
študentom nuditi obilo konkretnega gradiva in podrobnosti — tega je v literaturi že tako dovolj, temveč navajati v premotrivanje problematike snovi in
metod, zlasti za okolje, ki ga dobro poznajo. Ker pa knjiga ni zgolj univerzitetni učbenik, marveč je pisana tudi za širši, čeprav ne preširok krog bralcev,
so nekatera poglavja daljša kot v kurzu, druga, zlasti o drobnih proučevalnih
metodah, pa krajša in bolj pregledna. V tem okviru knjiga seveda ne more
biti nikako monumentalno delo. Glede na zgoraj navedeni značaj je razumljivo,
da je močno naslonjena na specifične prilike ambienta in urbanskih pojavov
v Veliki Britaniji; zato je spisek literature omejen na dela, ki so po avtorjevem
mnenju bistvena in pisana v angleščini ter s tem dostopna angleškemu bralcu
ali študentu. Bralec s »kontinenta« bo pri tem seveda pogrešal marsikaj, kar
je za ostalo Evropo v podrobnostih bolj tipično. Glede na to pa, da je Velika
Britanija matična dežela modernih industrializiranih mest oziroma naše urbanizirane sodobne civilizacije, je nemara geografija pretežno britanskih mest,
kjer je šla urbanizacija izredno daleč, prav zato močno interesantna. Poleg
tega predstavljajo nekatera poglavja do neke mere tudi novo koncepcijo v tretiranju snovi. Smailesova knjiga je zato originalno, četudi v nekih pogledih
nemara preozko zajeto delo.
Prvi dve poglavji sta genetski prikaz faktorjev, ki so ustvarjali, preoblikovali in ohranjevali obstoj mest kot posebnega tipa naselij, ali drugače povedano, mestnih funkcij, zajetih kompleksno in za vsako zaporedno dobo naslonjenih na splošne fizičnogeografske pogoje in civilizacijske značilnosti, iz
katerih funkcije nastajajo. S historične perspektive ugotavlja avtor dve veliki
prelomnici, ki sta bistvenega pomena pri rasti mest. Prva pomeni diferenciacijo
od agrarnih naselij — to je prva mestna revolucija; drugo pa je sprožila industrijska revolucija s silnim razmahom mest in spremembo od pretežno ruralnega
v pretežno urbanski način življenja za pretežni del prebivalstva nekateriii
pokrajin ali držav. Premotrivanje mestnih funkcij in njihovih sprememb postavi avtor prav utemeljeno kot osnovo za premotrivanje obstoja mest.
Poglavje o položaju mest obravnava geografske osnove za podrobno lokacijo mest, lokacijo mestne površine, zlasti jeder, in položaj mest glede na
fizičnogeografska svojstva širše pokrajine. Opozarja na razliko med site in
situation, pa tudi na medsebojne vezi. Pri tem načne tudi problem nodalnosti,
tega tako važnega aspekta pri premotrivanju mest.
V sledečem poglavju se dotakne interesantnega, a še malo razčiščenega
in malo obdelanega vprašanja odnosov med kulturo in značajem mest — to je.
vprašanja regionalnih tipov mest. Pri tem gre zlasti za one značilnosti kulture,
ki najdejo v ureditvi mestnega prostora svoj snovni izraz. S finim občutkom
za podrobnosti in odtenke, kar je tudi sicer avtorjeva odlika, podaja vidike
za dejansko, konkretno prepletenost mestnih prostorov in funkcijskih objektov
pri mestih z različnim kulturnim ozadjem. Razlika med pretežno nizko zazidavo angleških mest v primerjavi z visoko zazidavo v večini evropskih mest
je gotovo odraz drugačnega načina življenja, druge kulture, da navedem le
enega od primerov, ki jih avtor navaja.
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Pri morfologiji mest, ki je na vrsti v dveh sledečih poglavjih, se avtor
ustavi najprej pri razvoju in značaju posameznih mestnih delov, ki se po njegovem mnenju formirajo po centrifugalnem in centripetalnem principu. Tu
obravnava koncept koncentričnega in radialnega razvoja mest z možnimi in
običajno tudi obstoječimi modifikacijami. Posamični mestni deli so diferencirani
po svoji fiziognomiji, kakor tudi po funkciji in načinu življenja. Posebej opozarja Smailes na tendence razvoja mestnih jeder v smislu njihove sedanje in
pretekle funkcionalnosti. Na primeru St. Albansa, mesta s kakimi 50.000 prebivalci severozahodno od Londona, pa tudi še nekaterih drugih mest, ki jih
navaja, se te poteze lepo pokažejo. V drugem delu je govora o razvoju cestne
mreže, oziroma talnega načrta od antičnih mest do danes, z vidika načrtne ali
nenačrtne izgradnje. Posebej se obravnava način širjenja starega mestnega
jedra in oblike razširjanja mest v najnovejši dobi ter s tem v zvezi nastajanje
velikih konurbacij.
Poglavje »Mesto in pokrajina« obsega kratko premotrivanje tistih oblik
in faktorjev, ki vežejo mesto s pokrajino. Tu avtor ne nakaže le problematike
na primeru nekaterih angleških mest, ki jih je povečini sam proučeval, temveč
podaja in obrazloži tudi nekatere konkretne metode proučevanja. Poglavje in
knjigo zaključujejo odstavki o soglasju odnosno o nesoglasju med upravno
razdelitvijo in dejanskimi mejami mestnih območij v Veliki Britaniji, kjer je
ta pojav zelo akuten.
Geografija mest A. Smailesa je geografsko delo, ki se lahko bere, pa je
navzlic temu polno sugestivnih misli in solidno utemeljenih navedb in zaključkov. Zdi se mi, da je zlasti za študente geografije zelo primeren uvod —
in še nekaj več — v problematiko geografije mest.
Vladimir Kokole
A. N. Grazianskij, Priroda Jugoslavii. Gosudarstvennnoe izdatel'stvo
Geografičeskoj literaturi. Moskva 1955. 243 str.
Z naslovno temo si je avtor pridobil v letu 1950 na geografski fakulteti
Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova naslov doktorja znanosti. Disertacijo je Grazianskij nato, kot je rečeno v predgovoru knjige, ob sodelovanju in pomoči Inštituta za geografijo Akademije znanosti ZSSR predelal,
obnovil podatke in jo pripravil za tisk.
Knjiga se deli na obči in regionalni del. V prvem opisuje avtor splošne
fizično-geografske pojave po ustaljeni shemi (geologija in morfogeneza, relief,
rudna bogastva, klima, reke in jezera. Jadransko morje, vegetacija in prst ter
živalski svet). Tukaj je treba pohvaliti, da skuša avtor, kjer je le mogoče,
združevati posamezne pojave v komplekse in te v rajone (na primer rudni
bazeni, reliefni, klimatski rajoni) in da pri razlagi prirode že nakazuje njen
pomen za človeka. V ilustracijo, koliko se je avtor spoznal z reliefom Jugoslavije, navajam njegove reliefne enote, ki so: ravnina Vojvodine, holmi in
nizko gorovje Slavonije, Bosne in Šumadije, srbsko gorovje, gore Vardarske
Makedonije, vzhodnosrbske gore, bosenske gore, Dinarski kras. Jadransko
obrežje, Slovenske Alpe, planotasta gorovja ( = »ploskogorja«) Slovenske in
Hrvatske Krajine. Zadnji rajon obsega na pregledni karti (str. 30) ozemlje
severno od visokih dinarskih planot do Savske doline pod Krškim in do Dravske doline med Dravogradom in Mariborom ter od Une na jugovzhodu do
Triglavskega gorovja na severozahodu.
Vegetacija in prst sta obdelani sorazmerno temeljito, tako da sta ta dva
opisa po napisanih straneh (19 in 21 strani) skoraj enakovredna opisu reliefa
in klime, po tehtnosti pa ju prekašata — v čemer vidim dobro stran ruske
fizično-geografske šole. Od preglednih kart, ki pojasnjujejo razlago prirodnih
elementov, zaslužita posebno pozornost karti vegetacije in prsti. Pri opisu rastja
opisuje avtor ne le rajone in višinske pasove, ampak pogosto tudi poimensko
našteva drevesne vrste.
V uvodu v drugi del knjige, ki ima naslov »Prirodno-geografski rajoni«,
pojasnjuje avtor, da sloni rajonizacija predvsem na reliefnih in klimatskih
pogojih, da pa se ozira tudi na človeka, ki je globoko posegel v podobo
pokrajine. V tem delu knjige deloma obnavlja že prej navedene podatke o
prirodi — pomanjkljivost, ki se ji pri delitvi na splošni in regionalni del
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skoraj ni mogoče izogniti, — deloma pa vnaša podrobnejše opise. Posebno
plastični so opisi makedonskih gora in kotlin ter razlik med njimi, srbskega
reliefa in vojvodinskega pejsaža. V tem delu se le bolj čuti pomislek, ki se
nam vsiljuje že pri branju prvega dela: naslov knjige Priroda Jugoslavije
je malce preozek. V opisih prirodno-geografskih rajonov, ki zavzemajo slabo
polovico knjige, beremo ne le o prirodi, ampak tudi o kmetijskih kulturah,
o obliki in načrtu naselij, tu in tam še o veri in nacionalnosti ter o gostoti
prebivalcev, torej to, kar pri nas navadno imenujemo antropogeografija.
Za ilustracijo, koliko je Grazianski uspel pri rajonizaciji Jugoslavije
in koliko je kulturno pokrajino Jugoslavije vobče pravilno doumel, spet
navajam njegove »prirodno-geografske rajone«: Vojvodina, Slavonija in
severna Bosna, Šumadija, Vzhodna Srbija, Južna Srbija, Vardarska Makedonija, Bosna in Sandžak, Dinarski kras, Slovenija, Dalmacija in Hrvatsko
Primorje, Julijska Krajina. Severno-vzhodno Slovenijo najdemo tukaj — kot
prej pri reliefni rajonizaciji — v okviru širšega rajona z nazivom Slavonija
in severna Bosna, čemur se čudimo, ker ima avtor posebni rajon z nazivom
»Slovenija« in sestavljajo Slovenijo, kot sam drugod poudarja, prirodno neenotne pokrajine. Ne izdvaja posebnega rajona za subpanonski svet, ki je po
mojem mnenju enota zase. Ker v dosedanjih rajonizacijah Jugoslavije močne
variira razdelitev ozemlja med Savo in visokimi dinarskimi planotami, navajam Grazianskega meje rajona Bosne in Sandžaka. Z rajonom »Slavonija
in severna Bosna« meji na liniji Karlovac—Prijedor—Banja Luka—Doboj,
z Dinarskim krasom na liniji Ogulin—Sanski most—Bugojno—Foča, proti Južni
Srbiji pa nekako na črti Peč—dolina Ibra.
Grazianskemu je treba priznati, da je vestno zbral več podatkov, kakor
jih ima o prirodi Jugoslavije katera koli dosedanja geografska knjiga. Pri
rajonizaciji pa se je oddaljil od virov in jih zamenjal s svojo shemo. Jugoslovanskemu bralcu vzbudi knjiga zanimanje, kje je avtor črpal toliko splošnih
in drobnih podatkov, od katerih so nekateri najnovejšega datuma. V uvodu,
kjer našteva vsa dosedanja ruska dela o geografiji Jugoslavije, pravi na
str. 12: »Dela ruskih, jugoslovanskih in bolgarskih raziskovalcev so služila
kot osnovni material pri sestavi pričujočega dela.« Dejansko pa avtor navaja
ne samo najvažnejše jugoslovanske (predvsem Cvijiča, nadalje Petkoviča, Adamoviča, Stebuta, Melika in še nekaj drugih), ruske in bolgarske avtorje,
ampak tudi nekaj madžarskih, nemških (Kossmata) in angleških piscev. Cela
poglavja iz prvega in skoraj ves drugi del knjige pa so brez navedbe virov.
Ker prišteva k Julijskim Alpam še visoke dinarske planote do vključno
Snežnika, se je ozrl ponekod verjetno tudi na italijanske vire.
Avtor je zbral podatke s čutom za medsebojno vzročnost pojavov in za
pravilno mero. Kjer je bilo treba izbirati med različnimi mišljenji, se je
največkrat odločil tako, kot se nam zdi najpravilneje (da je na primer ravnina Vojvodine po prirodi gozdnata in ne stepska, da je veliki ogoličenosti
Dinarskega krasa kriva prvenstveno ekstenzivna živinoreja in šele v drugi
vrsti Turki in Benečani, itd.). Posebno nerazčiščena poglavja pa je menda
rajši izpustil in zato pogrešamo kaj več o morfogenezi reliefa in o razvoju
kraških oblik. Kras je kot celota v knjigi najbolj zanemarjen. Tako se nam
tudi tu kaže avtor za ruskega geografa, ki mu je dal rutino — in to mu moramo
priznati — študij ruske zemlje. Avtorju je treba priznati odliko, ki je nima
večina tujih del o Jugoslaviji — jugoslovanska krajevna imena so pisana z redkimi izjemami pravilno.
Zal moramo pripisati, da vse, kar je zgoraj pozitivnega napisano o knjigi,
ne drži za Slovenijo, ki je najbolj medlo opisana. Začudimo se, ko vidimo, da
pozna avtor takšne podrobnosti, kot so pohorska jezerca (ki jih ima na drugem
mestu za ledeniška), za koprivniške kmetije, ki se dvigajo do višine 1320 m,
za dolenjske kozolce, za Krim in Mokrec, ki se vidita z Ljubljanskega Gradu.
Na drugi strani pa ne ve za osnovne historične in prirodne enote Slovenije.
Ker stavlja Dolenjsko na severno stran Save, piše o dolenjskih rudarskih
naseljih Trbovlje, Zagorje in Hrastnik (str. 218). Od Une do Krke se po njegovem razprostira »Krajina« (str. 218), na sever od katere leži Dolenjska (str. 217).
Ves raznolični relief od Notranjske do Savske doline pod Krškim in do Dravske
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doline med Dravogradom in Mariborom uvršča v rajon z nazivom: »Ploskogorja
Slovenske in Hrvatske Krajine« — nevisoki gorski hrbti s ploskimi vrhovi in
uravnani, mestoma ukrašeni platoji, razčlenjeni z ozkimi rečnimi dolinami
(str. 30). Sadjarstvo naj bi bilo tukaj slabo razvito (str. 217), naselja mala in
raztegnjena vzdolž cest (str. 218). Začudimo se nadalje prirodno-geografskemu
rajonu z imenom Julijska Krajina, ki ima obseg upravnopolitične enote izza
časa italijanske okupacije. Na str. 135, kjer utemeljuje rajone, opravičuje ta
rajon z naslednjim: »Ta teritorij v fizično-geografskem oziru ne predstavlja
celote, toda ga tesno združuje zgodovina in ne bi bilo pravilno, ga cepiti, ker
se Julijska Krajina kaže kot poseben enotni rajon.« Na str. 235 pravi, da je bila
Julijska Krajina dolgo, do leta 1947 ločena od jugoslovanskega teritorija. Nikjer
pa ne pove, da je trajala ta ločenost samo kratko dobo italijanske okupacije
med obema vojnama. Očitno je bil avtor pod vplivom meje visokogorstva Julijskih Alp, ki jih je raztegnil na jugovzhod do Notranjskega Snežnika.
O Sloveniji je v knjigi tudi sicer obilo napak, od katerih naštevam le najočitnejše: HC Fala in Mariborski otok nista na Dravi nad Dravogradom
(str. 93). Po avtorju žitna polja ne severni strani Triglava ne presegajo višine
800 m, medtem ko jih je na južni strani našel še v višini 1100 m (str. 113). Cesta
ob Kokri iz Kranja v Velikovec ne vodi čez preval Fillach z n. v. 1500 m
(str. 220), ampak čez Jezerski vrh (12t6m). Podkorensko sedlo (1073m) imenuje
Vurcner z n. v. 1120 m (str. 220). Tudi nekaj imen gora je zapisanih napačno
(n. pr. Mogila Stol, na severu od blejske pokrajine, ki avtorja spominja na
Kavkaz, Kamniške Alpe imenuje »Kamennie Alpi« in jih loči od Savinjskih
(str. 215). Kot za druge pokrajine Jugoslavije so tudi za Slovenijo navedeni
višiniski vegetacijski pasovi sicer zanimivi, a problematični in shematični.
Ivan Gams
Jean Gottmann, A Geography of Europe, New York, Henry Holt & Co.,
1953. Strani 724.
A Geography of Europe. Edited by George W . Hoffman. London, Methuen
1953, str. 775.
Priročniki in učbeniki so bili in so še vedno močno iskana in močno potrebna vrsta strokovne literature. Gottmannova in Hoffmanova » E u r o p a «
spadata v to vrsto literature in skušata služiti obema namenoma. V tem skupnem namenu ju združuje še ena, za značaj knjige važna poteza, da sta pisani
predvsem za ameriškega bralca, ameriškega študenta ali učitelja geografije, a
prav tako za ameriškega inteligenta. Te okoliščine dajejo obema knjigama
svojske poteze, katerim se pridružuje še individualni odnos avtorjev do snovi,
ki se obravnava. Oba, Gottmann, avtor ene, in Hoffman, urednik druge knjige,
sta odločno usmerjena v antropogeografijo in to se v tekstu vseskozi pozna.
Brez dvoma pa gre pri tem ne glede na usmerjenost piscev tudi za koncesijo
ameriškemu bralcu, ki išče v takih knjigah predvsem ekonomske podatke in,
če je geograf, ustrezna poglavja iz antropogeografije. Temu »okusu«, če smemo
tako reči, in tem potrebam, če le niso širše, se je koncepcija knjig morala prilagoditi, če so upale najti komercialno osnovo (v Ameriki, kjer podobnih knjig
ne manjka, a so drage, to gotovo ni malo važna okolnost). Preglednih geografskih priročnikov o Evropi v angleščini ni malo in če sta hotela avtorja najti
knjigama bralce, sta se morala prvič potruditi, da sta obe deli s podatki povsem
na tekočem, in dati s tem nekaj »novega« znanstvenemu delu bralcev, ki specialnih statističnih publikacij ne bere in ne pozna; drugič pa sta skušala uveljaviti
vsaj skromno koncepcijo ali dati knjigi še s kako drugo stvarjo novo vrednost.
Gottmannu je pri tem gotovo pomagal sloves njegove francoske šole in še bolj
njegov briljantni, duhoviti in plastični stil, za katerega se mora seveda prav
tako zahvaliti kulturni tradiciji svoje domovine. To so nedvomne kvalitete, ki
jih anglosaška publika na tiho, a močno občuduje. Avtor, ki živi delno v Ameriki ter deželo in ljudi tam dobro pozna, a je vendar človek z evropsko razgledanostjo, gotovo ni neprimeren za tako pisanje. Hoffman, redaktor druge knjige,
izhaja iz dunajske geografske sfere, a živi že dolgo vrsto let v ZDA. Poglavje
o Srednji Evropi je zato naravno prihranil zase, sicer pa je skušal zbrati okrog
sebe vrsto sodelavcev, ki so ali specialisti za posamezna vprašanja ali za regije.
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Dobil jih je največ med angleško govorečimi geografi to- in onstran Atlantika,
kjer je strokovna specializacija dokaj močnejša kot sicer v Evropi, in med
kolegi, ki so, kot on, tako ali drugače zapustili svoje evropske dežele in si našli
mesta na ameriških univerzah (poglavje o Severni Evropi je napisal Šved,
poglavje o Centralno-vzhodni Evropi pa Madžar). Zaradi tega je Hoffmanova
»Evropa« seveda precej manj enotna kot Gottmannova, četudi ji je redaktor
skušal dati neko zaokroženost in povezanost.
Obe deli se začenjata s pregledom Evrope kot celote. Toda medtem ko
Gottmannova knjiga logično, a nemara nekoliko stereotipno začne s fizičnogeografsko karakteristiko — dokaj splošno in »po velikem« — je Hoffman
uvrstil na začetek svoje knjige dolgo poglavje z naslovom: Historično ozadje
(Historical Background). Prispeval ga je londonski profesor W. G. East, avtor
zelo obsežne Historične geografije Evrope, ki je izšla že pred vojno in katere
resumé je v bistvu to poglavje, kjer je po angleški tradiciji uvrščen tudi populacijski razvoj in njegove težnje. Zdi se, da je tako poglavje, zlasti če je napisano
solidno in pregledno, vsekakor bolj na mestu, kot pa poglavje o antropogeografskih karakteristikah, ki v takih primerih le prepogosto izpade v izvlečke iz
etnografskih, ekonomskih in podobnih priročnikov ali pa ponavlja stvari, ki
jih je treba itak podati pri posameznih regijah in ki so tam v ožji regionalni
povezavi mnogo bolj žive. Poglavje o fizični geografiji, ki sledi, je skoraj polovico krajše, močno pregledno in ima pač zaradi usmerjenosti avtorja poudarek
na klimatologiji ter obravnava relief več kot močno pregledno. To konec
koncev ne bi bilo treba toliko grajati, ker je geomorfologija, na dokaj elementaren način sicer, obdelana pri regijah za te vrste knjigi še kar obsežno. Seveda
pa bi pri poglavju o podnebju pričakovali več geneze in bi tudi karakterizacija
klimatskih področij bila s tem laže razumljiva. Skopi geomorfološki prikaz
Evrope ne moti toliko iz zgoraj navedenega razloga, seveda, če so bralcu že
znane osnovne poteze geologije in geomorfologije Evrope. Gottmann opravi
s fizično geografijo na 28 straneh, prav tako v splošnih potezah, a dokaj bolj
spretno ustvari plastično podobo o glavnih fizično-geografskih faktorjih v
njihovem učinku na človeka. Kompleksna, genetična karakteristika fizičnega
okolja kot takega, čeprav samo v nekaj potezah, pa to poglavje ni. Nato obravnava Gottmann »človekovo organizacijo prostora« in »izkoriščanje (ekonomskih) virov« na dvakrat več straneh. Obe ti dve poglavji sta duhovito rezoniranje o nekaterih glavnih historično-geografskih in ekonomsko-geografskih
aspektih Evrope. To razglabljanje ni brez soli, a bralcu nudi dokaj manj sistematičen pogled v razvoj evropske kulturne pokrajine, kot bolj suhoparno, a
temeljitejše in bolj izčrpno ustrezno poglavje v Hoffmanovi knjigi. Gottmannov pregled geografije Evrope kot celote bi lahko primerjali kratkemu
kurzu ponatisnjenih rahlo poljudnih predavanj za publiko, ki pretežno ni
geografska. Uvodni del pri Hoffmanovi knjigi pa je odločno knjižni tekst za
priročnik.
Regionalna dela obeh knjig, na katerih je poudarek, se prav tako močno
razlikujeta. Gottmann je pri ustvarjanju predstave o posameznih manjših regijah
gotovo bolj verziran in zna tudi sicer v spretni povezavi podati zlasti antropogeografske poteze in nakazati geografsko ozadje političnega in gospodarskega
razvoja posameznih regij ali držav. V Hoffmanovi knjigi so te karakteristike na
splošno bolj toge, kolikor jih sploh je. Ce se da o upravičenosti nekaterih trditev
debatirati, je to deloma posledica avtorjevega subjektivnega gledanja na problem s stališča bistrega in razgledanega zahodnoevropskega intelektulca, ki
nikakor ni togo konservativno in reakcionarno, a gotovo ne marksistično
usmerjeno. Deloma pa je to splošna težava geografije, pomanjkanje zadovoljivih, matematično točnih meril za določevanje vpliva prirode na človeka in
viceversa. Kakih zakonov v odnosih med prirodo in družbeno-živečim človekom
na žalost še nismo odkrili. Regionalna poglavja v Hoffmanovi knjigi so si
dokaj različna po zasnovi, z večjim ali manjšim znanjem in preciznostjo napisana, a so v splošnem manj zaokrožena kot ustrezna poglavja pri Gottmannu.
Regionalna razdelitev Evrope v Hoffmanovi knjigi je bolj »klasična«, če
smem tako zapisati. Evropo razdeli namreč po straneh neba okoli Srednje
Evrope, le da tu vstavi med njo in Vzhodno Evropo (oziroma Sovjetsko zvezo)
Geografski vestnik — 27
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še novo enoto: Vzhodno-centralno Evropo, od Poljske do Albanije, torej z izjemo
Jugoslavije tako imenovane sovjetske satelitske države. Politična konstelacija
Evrope sredi 20. stoletja ni ostala brez vpliva tudi na Gottmannovo rajonizacijo,
ki je tudi čisto nova (pri tem se človek sprašuje, če je v kateri koli knjigi, ki je
kdaj izšla, rajonizacija, ki se dosledno drži neke obstoječe). Skandinavske dežele
(brez Finske, a z Dansko), Britansko otočje, Benelux dežele (tako jih imenuje
avtor), Francijo in Švico, vse to uvrsti v Zahodno Evropo. Severne ni, Vzhodna
je Sovjetska zveza (zahodno od Urala), Južna Evropa pa obsega poleg Španije
s Portugalsko in Italije seveda še tretji »Balkanski polotok«, to je poleg Jugoslavije vse ozemlje južno od Save in Donave. Ostanek je seveda Srednja Evropa,
stara »klasična Srednja Evropa«, brez Švice, a s Finsko, za katero Gottmann ni
mogel najti prostora v sicer nobeni veliki regiji svoje na novo pregrupirane
Evrope. Ker bomo imeli čez 10 let verjetno spet toliko novih rajonizacij, kolikor
bo izšlo geografij Evrope, prepuščam piscu kakšne bodoče zgodovine geografije,
da ugotovi in pretehta, katera je bolj upravičena. Bojim se, da bo imel zelo
dosti dela in verjetno si bo bolj belil glavo s tem, zakaj je pri obeh knjigah
svojska rajonizacija, kot pa sta si avtorja, ki sta jo konvencionalno potegnila.
Poudarek regionalnega dela je na državah. Politična geografija je namreč
specialna usmerjenost i Hoffmana i Gottmanna. Vendar tudi v državah pridejo
do izraza manjše pokrajine, zlasti pri Gottmannu, medtem, ko se v drugi knjigi
večina avtorjev omeji na karakterizacijo fizično-geografskih regij in je antropogeografska karakteristika večkrat močno blizu ekonomske ali demografske ali
politične karakterizacije.
Zaključno poglavje obeh knjig zopet obravnava Evropo kot celoto;
v Hoffmanovi knjigi je v bistvu karakterizacija evropskega gospodarstva
in njegovih povezav z ostalimi zemljinami in ga je napisal ekonomist. Gottmann postavi v svojem zaključnem poglavju v ospredje politični aspekt, de
facto razdeljeno Evropo sredi 20. stoletja, katere del išče povezavo na zahod, na atlantski svet, drugi na vzhod, na kontinentalno jedrc evropskega
polotoka. In iz te trenutne situacije izhajajo njegove meditacije o usodi
Evrope, meditacije, ki so dokaj skonstruirane in jih najnovejši razvoj sicer
še malo opazno, a vendar že demantira.
Ilustrativna plat je pri Hoffmanu šibka. Zdi se, da bi še tistih nekaj slabo
reproduciranih fotografij lahko odpadlo in prepustilo mesto skicam in kartam. ki so za ponazarjanje nujne in jih je premalo. Gottmann je svojo knjigo
v slikovnem pogledu dobro opremil in je izbira številnih fotografij dokaj
vešče povezana s tekstom. Tudi pri njem pa pogrešamo karte. Statistične
iabele na koncu so za mnoge bralce gotovo koristne, a nekam vsiljivo povečujejo število strani pri Hoffmanu.
Regionalno geografska literatura s tema dvema knjigama ni pridobila
ravno epohalnih del. Do tega jim manjka še zelo mnogo. Sicer pa od dela
te vrste in takega obsega tega itak ne pričakujemo.
Vladimir Kokole
George Jorré, The Soviet Union: The Land and its People, Translated by
E. D. Laborde, Longmans, Green and Co., London—New York—Toronto, 1952,
str. 353.
Pred nami je knjiga Georgesa Jorréja, profesorja na univerzi v Toulouseu, o Sovjetski zvezi v angleškem prevodu E. D. Laborda.
Jorré je svojo knjigo razdelil v štiri poglavja. Fizično-geografskemu pregledu — kot prvemu po vrsti — je odmeril 52 strani od skupnih 341, ali
dobro sedmino po obsegu, kar je za knjigo takega obsega vsekakor malo.
Ze to nam da slutiti, da je avtor — pridružujoč se s tem marsikateremu sodobnemu piscu regionalnih del — usmerjen predvsem v antropogeografijo.
Poudariti pa moram, da je njegov fizično-geografski pregled Sovjetske zveze
za svoj obseg vseskozi soliden, da je na primer poglavje o klimi temeljito
in zelo geografsko podano, da so karakteristike ruskih rek odlično orisane,
da pa na tem mestu malo premalo zvemo o geografskih karakteristikah posameznih klimatsko-vegetacijskih con, n. pr. stepi ali gozda posebno, ker
s fizično-geografskega vidika tudi v regionalnem pregledu niso preveč izčrpno
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obdelane. Ob opisovanju enoličnosti in monotonosti ruske pokrajine pa se
avtor — kar mu lahko štejemo samo v dobro — dotakne vprašanja vpliva te
tipično ruske pokrajine na mentaliteto ruskega človeka.
Drugo poglavje nas seznanja z zgodovinskim razvojem ruskega naroda
in države, ki marsikdaj očitno reflektira vpliv okolja na zgodovinsko dogajanje. Ko obravnava posamezne etape v ekspanziji ruskega življa proti
vzhodu, jugovzhodu in jugu, ostaja Jorré vseskozi geograf in ne zapada
v navajanje zgolj zgodovinskih dejstev. Lep in pregleden je tudi njegov
pregled prebivalstva tako evropskega kot azijskega dela Sovjetske zveze,
v katerem nam lepo podčrta razliko med Sibirijo, ki je domala popolnoma
ruska po svojem značaju in tako imenovano Sovjetsko Srednjo Azijo, ki
z zgolj petino ruskega prebivalstva še daleč nima tega značaja. Posamezne
etnične skupine obravnava z vidika njih številnosti, gospodarske aktivnosti
in stopnje vključenosti v sovjetski gospodarski sistem. O naseljih zvemo
nekaj le mimogrede, dalje pa se avtor zadrži ob karakteristiki posameznih
tipov hiš.
Tretje poglavje z naslovom »Razvoj ekonomskega sistema od zaostalega
k revolucionarnemu«: obsega predvsem karakteristiko sovjetskega kmetijstva,
industrije, prometa in trgovine v dobi pred drugo svetovno vojno. Pri tem
se avtor drži metodične sheme podajanja snovi po posameznih kmetijskih
kulturah in nam karakterizira vlogo posameznih kultur v sovjetskem kmetijstvu ter njihove geografske razprostranjenosti. Pri industriji dobimo najprej vpogled v energetsko zmogljivost dežele in nato pregled ter karakteristiko posameznih industrijskih panog. Morda bi kljub temu kazalo tudi na
tem mestu podati pregled posameznih kmetijskih oziroma industrijskih področij v luči njih svojske karakteristike oziroma vloge v obsegu celotnega
sovjetskega gospodarstva, saj nam regionalno-geografski del s težiščem na
»landšaftnih conah« to lahko le delno nadoknadi.
Težišče celotne kniige je vendar — čeprav ne preveč izrazito — na
regionalnem pregledu. Kot sem že omenila, se je Jordé poprijel »landšaftne
cone« kot osnove svoji rajonizaciji. Pri tem loči pas tundre, gozda, področje
černozjoma, pas stepi ,puščavsko področje z gorskim obrobjem, kot posebno
enoto pa loči Kavkaz. Shema te razdelitve v bistvu ni nova, poznamo jo že
od ruskih avtorjev, vendar jo Jorré nekoliko spremeni. Tako se drži Berg
bolj klimatsko-vegetacijskega pasu kot kriterija (loči: tundro, gozd, lesostep,
step, polpustinjo, pustinjo), dočim je Jorréju tudi pedološki moment včasih
odločilen (Black Earth Country). Dalje priključi Jorré polpustinjo kar
k stepi, prav tako ne pozna lesostepja kot samostojne enote, temveč jo priključi deloma gozdu (v Preduralju), večji del pa coni černozjoma. Avtorjev
prikaz regije je v glavnem lepo zaokrožen, čeprav tudi tukaj čutimo poudarek na antropogeografskem delu. Kot pomanjkljivost bi omenila pomanjkanje vsake omejitve med posameznimi regijami, ki bi v to poglavje vsekakor sodila, da ne omenim problema nihanja teh meja (med tundro in
gozdom na eni in gozdom in stepo na drugi strani), o katerem se precej razpravlja v sovjetski geografski literaturi.
Jorréjeva knjiga bo lahko koristno služila vsakomur, ki ga njen predmet zanima. Uvrstimo jo lahko, kljub pomanjkljivostim, ki smo jih navedli,
v vrsto tistih regionaino-geografskih del, ki jim njihov namen — to so
predvsem priročniki in učbeniki — in s tem obseg narekujeta zaokroženo,
pregledno geografsko sliko področja ali države, ki jO obravnavata. Temu
namenu se je knjiga močno približala.
Tatjana Kraut
Theodor Shabad, Geography of the USSR. A Regional Survey, Columbia
Univ. Press, New York, 1954, str. 584.
Shabadova knjiga o Sovjetski zvezi je brez znanstvenih ambicij. V njej
ne smemo iskati solidnega geografskega prikaza Sovjetske zveze, niti morda
neke nove, izvirne rajonizacije. Morda jo bomo najbolje označili, če jo primerjamo nekaki enciklopediji, v kateri bo zaintersirani verjetno našel podatek, ki ga želi. Avtor sam uvodoma priznava, da je bil njegov glavni
namen pri sestavi te knjige zamašiti veliko vrzel v različnih konkretnih
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podatkih o Sovjetski zvezi (a to je storil na podlagi ruske literature), posebno
tistih, ki ilustrirajo novejši gospodarski razvoj oziroma spremembe, kot so
podatki o upravni razdelitvi, lokaciji posameznih industrijskih podjetij,
gradnji novih objektov; posebno pozornost je posvetil tudi toponomastiki.
S tem je pač sam dovolj jasno opredelil značaj svoje knjige. Iz tega osnovnega
koncepta pa nujno izhaja metoda, katere se je pri svojem delu poslužil.
Težišče je docela prenesel na regionalni del, kateremu je posvečenih 400 strani
od skupnih 500. Da bi lahko tembolj s pridom uporabil razpoložljive podatke,
je svojo rajonizacijo prilagodil oziroma prevzel po upravni razdelitvi Sovjetske zveze. Kot je pričakovati, je poudarek tudi skoraj samo na političnoekonomski plati, saj avtor sam uvodoma naglaša, da lahko bralec brez nadaljnjega preskoči splošni del (v njegovem obsegu je tudi fizično-geografski
pregled), ne da bi s tem izgubil osnovo za branje regionalnega pregleda.
Tudi sicer je splošni pregled (obsega le 95 strani ali petino knjige) Sovjetske zveze neenoten in površen. Fizično-geografsko poglavje obsega vsega
36 strani, kar je za dobro regionalno-geografsko delo odločno premalo. Medtem ko je geološko-geomorfološki pregled za ta obseg še dokaj soliden ( kar
zopet velja samo za evropski del), poglavje o hidrografiji, klimi, prsti in
vegetaciji še daleč ni izčrpno, saj zvemo n. pr. o rečnih režimih ruskih rek
le malo, še bolj pa morda pogrešamo tehtnejše besede o klimatsko-vegetacijskih pasovih, ki so v Sovjetski zvezi tako klasično razviti in služijo marsikateremu avtorju kot osnova za rajonizacijo. Poglavje o prebivalstvu je docela neizčrpno, saj ga avtor odpravi na dveh straneh: na ta način res ni
mogel več kot dotakniti se posameznih populacijskih problemov, gostote in
rasti prebivalstva, odnosa med ruralnim in urbanskim življem, ' notranjih
migracij itd.; odstavek o posameznih etničnih skupinah je povsem deskriptiven, saj se omeji avtor zgolj na njih naštevanje. O naseljih in o tipih
hiš ne zvemo skoraj ničesar. Izčrpnejši sta poglavji o kmetijstvu in industriji, pa o prometu in trgovini. Težišče je seveda na splošni karakteristiki
sovjetskega kmetijstva in industrije in njunih sodobnih razvojnih tendenc,
saj je karakteristiko posameznih kmetijskih oziroma industrijskih področij
prevzel regionalni del knjige.
Regionalnemu pregledu Sovjetske zveze je posvečen — kot rečeno —
daleč največji del knjige. Kot posamezne regije avtor loči: RSFSR, Kazaško
SSR, Centralno Azijo, tako imenovano »Transkavkazje«, Ukrajino, Moldavsko SSR, Belorusko SSR, Baltiško področje in Karelo-Finsko SSR. Osnova
njegovi razdelitvi v velikem so torej republike, ki jih obravnava posamezno
kot enote oziroma jih združuje v večje, bolj geografsko zaokrožene regije.
Tudi v obsegu posameznih večjih republik (RSFSR, Ukrajina) loči manjše,
bolj geografsko dokumentirane enote, ki razpadejo na številne upravne
»oblasti«, in prav na njih je težišče njegovega regionalnega pregleda. S tem
je avtor dosegel silno razdrobljenost, izgubljajoč se v drobnem opisovanju —
krajepisju, kar je sicer v skladu s konceptom njegove knjige, a v nasprotju
z načeli vsakega solidnega geografsko-regionalnega dela. Tudi v regionalnem
delu knjige se čuti popoln poudarek na antropogeografski strani — kar samo
potrjuje celoten vtis o knjigi.
Omenim naj še, da v knjigi absolutno pogrešamo ilustrativnega materiala, saj nam ne prinaša poleg skromnih kart posameznih regij niti ene
fotografije ali diagrama, kar prav gotovo ne prispeva h kvaliteti knjige.
Tatjana Kraut
E. Juillard-A. Meynier, Die Agrarlandschaft in Frankreich. Forschungsergebnisse der letzten zwanzig Jahre. Ubersetzt von W. Hartke. Münchner
Geographische Hefte, Heft 9. Verlag M. Lassleben Kallmünz, Regensburg 1955.
Strani 97, 15 slik.
Dva aktivna sodobna francoska proučevalca agrarne pokrajine, prvi iz
Alzacije, drugi iz Bretanje, nam v tej publikaciji podajata prav nazoren in
nadvse koristen pregled čez te vrste študije v Franciji za vse razdobje od ta-,
krat, ko sta B l o c h (1931) in D i o n (1934) sistematsko načela problematiko
francoske agrarne pokrajine z njenim velikim kontrastom med sklenjenimi
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vasmi z odprtimi openfields na severu in severovzhodu Francije ter razloženo
naseljenostjo z zagrajenimi enclos na jugu in zahodu. Tako poglavja, ki jih
je napisal J u i l l a r d o odprtih agrarnih pokrajinah na francoskem Severu,
v Pariški kotlini, v Loreni, Alzaciji, Burgonji, Limanji ter ponekod v mediteranski Franciji, kakor M e y n i e r j e v i odstavki o zahodnofraneoskih pokrajinah s prevlado enclosures, v katerih skuša avtor preceniti različne tipe te
oblike naseljenosti (po gradbenem gradivu, po obliki parcel, po njihovi smeri,
po njihovi izrabi) ter historične, gospodarske in pravne hipoteze o njihovem
nastanku, so za vse srednjeevropske proučevalce podobnih problemov nadvse
dragocena. V njih bo vsakdo našel pregledno sliko celotne problematike. Zadoščenje bo imel, če bo ugotovil poudarek na problemih, ki so se odprli pri
njegovem lastnem proučevanju. Samo nekaj takih primerov: problem razlike
med pravilnimi in nepravilnimi delci (str. 50), problem tesne povezave vaškega
talnega načrta s poljsko razdelitvijo (str. 46—49), ugotovitev, da glavni vzrok
raztresene naseljenosti ni niti v keltski naseljenosti niti v vodnih razmerah
(str. 56) ter podobno.
Y zaključku skuša publikacija pokazati, koliko je že razčiščeno vprašanje
vzrokov velike osnovne razlike v francoski agrarni pokrajini. Pri tem opozori,
da Blochova ideja o ujemanju teh razlik z razlikami v razvoju socialne strukture še' vedno ni ob veljavo, da pa je vendar treba upoštevati tudi druge
momente. Predvsem se zdi, da smo pod vplivom historične šole zašli v podcenjevanje vpliva reliefa na razlike v agrarni pokrajini. V Franciji na primer so
odprta polja s sklenjenimi vasmi omejena z malimi izjemami na ravna, na velike
razdalje reliefno in pedološko enolična tla. Značilno je, da se v vzhodni Franciji,
za katero so sicer značilna odprta polja, pojavijo osamljena področja raztresene
naseljenosti z ograjenimi zemljišči v glinasti Tiérarche, v t. im. Pays de Caux,
v Yogezih, v Morvanu in drugod v razgibanem svetu. Na drugi strani je ravnina
Limagne pri Clermont-Ferrandu osamljen otok odprtih polj sredi južnega področja t. im. bocage. Zaključek razprave nadalje opozarja, čisto v skladu z ugotovitvami pri nas, da imajo lahko oblike poljske razdelitve, ki so na zunaj
podobne, časovno in vzročno zelo različen nastanek. In še eno opozorilo, ki se
ujema z našimi ugotovitvami: dogma o nespremenljivosti agrarnih sistemov
skozi dolga stoletja ne vzdrži več kritike.
Svetozar Ilešič
P. S. Med tiskanjem gornjega poročila je izšla ista knjiga v francoski,
močno razširjeni izdaji (E. Juillard, A. Meynier, X. de Planhol, G. Sautter, Structures agraires et paysages ruraux. Un quart de siècle de recherches françaises.
Publié à l'occasion du colloque international de géographie et d'histoire
agraires, Nancy 1957, str. 186). Novost v primeri z nemško izdajo so predvsem
odstavki o proučavanjih agrarne pokrajine s strani francoskih geografov
izven Francije — na Britanskem otočju, v Sredozemlju in v tropskih krajih.
Za nas so posebno zanimiva premotrivanja o Sredozemlju in o Bližnjem vzhodu.
Med njimi je tudi kratko poročilo o proučevanjih A. Bianca v Jugoslaviji.
Pierre Birot-Jean Dresch, La Méditerranée et le Moyen Orient. Tome
second: La Méditerranée Orientale et le Moyen Orient. »Orbis«. Introduction aux
Ftudes de Géographie. Collection dirigé par A. Cholley. Presses Universitaires
de France, Paris 1956. Strani 520, 83 kart in grafikonov ter 8 slik na prilogah.
Z velikim zanimanjem smo vzeli v roke drugi zvezek knjige o Mediteranu
v izdaji kolekcije »Orbis«. Zanimal nas je še mnogo bolj od prvega zvezka,
o katerem smo poročali v zadnjem »Geografskem vestniku«, saj obravnava
v njem Pierre B i r o t Balkanski polotok. Isti avtor je v drugem delu knjige,
o kateri danes poročamo, obdelal Malo Azijo, tretji del pa obsega »Arabski
Srednji vzhod« (Le Moyen-Orient arabe) izpod peresa Jeana D r e s c h a .
Celotno delo ima vse tiste odlike, ki smo jih podčrtali že pri prvem zvezku.
Predvsem je tudi zanj značilna tehtnost, prava znanstvena akribija ter bogastvo
originalnih misli in pogledov. Prav tako pa pokaže seveda tudi v njem »zonalni«
koncept celotne zbirke svoje slabe strani. Vsa tri osnovna področja (Balkan,
Mala Azija, Arabski Srednji vzhod) se obravnavajo sistematično, toda samo
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v celoti, posamezne regije odnosno države pa nikjer ne zažive v skupni kompleksni podobi. Tako si bo moral na primer podobo o Jugoslaviji ali o Izraelu
čitatelj sestaviti sam iz cele vrste drobcev, raztresenih po knjigi. Še bolj velja
to za manjše regije.
Posledica te široke sistematike velikih področij je tudi dokajšnja izoliranost posameznih poglavij. V tem pogledu so še posebno značilna poglavja o
reliefu. Zlasti B i r o tu se pozna, da je predvsem geomorfolog. V geomorfologijo
in morfogenezo pokrajin, ki jih obravnava, se je močno poglobil bodisi na
temelju literature ali lastnih opazovanj. Povsod skuša zavzeti svoje stališče.
Toda pri tem je pozabil, da piše delo, ki ima konec koncev vendar regionalnogeografski namen. Tako rekoč niti z besedico se ne dotakne v teh poglavjih
povezave reliefa z drugimi geografskimi dejstvi, še prav posebno pa ne njegove
antropogeografske funkcije. Ze skoraj preživela navada, da visi poglavje o
reliefu nekako čisto zase v zraku kot izrazito morfogenetska študija, je pri
Birotu pritirana do skrajnosti. S tem v zvezi je tudi preenostranska usmerjenost
obravnavanja: medtem ko je zgradbi in reliefu Balkanskega polotoka odmerjenih od 119 strani, ki obravnavajo to področje, 56 strani, je klima odpravljena
na 6 straneh, in to z zelo malo konkretne dokumentacije, prst pa celo na dobri
polovici strani. Pri Mali Aziji stvar ni dosti boljša: od 62 strani jih zavzema
relief kar 32, klima pa samo 2, čeprav je sicer — za spoznanje bolj posrečeno
kot pri Balkanskem polotoku — povezana tudi z vsem poglavjem, ki ima naslov
Biogéographie naturelle et humaine. Pri D r e s c h e v e m obravnavanju Srednjega vzhoda je ta hipertrofija geomorfološkega poglavja manj poudarjena,
zato pa nič manj ne prihajata do izraza njegova izoliranost in izključni poudarek na morfogenezi.
V knjigi nas seveda predvsem zanimajo poglavja o B a l k a n s k e m p o l o t o k u in še posebej o pokrajinah J u g o s l a v i j e . Zaradi zgoraj naznačene
inorfogenetske usmerjenosti njihovega avtorja Pierra Bi r o t a zaslužijo še posebno pozornost nekatera morfogenetska poglavja, zlasti poglavje o dinarskem
krasu, saj vemo (in o tem na drugem mestu tega »Geografskega vestnika« tudi
poročamo), da se Birot še posebno zanima za vprašanja kraške morfogeneze.
Tako zavzema v vprašanju kraške hidrografije svoje stališče. Meni, da se obe
ekstremni naziranji o tem, teorija kraške talne vode in teorija sklenjenih podzemeljskih tokov, nikakor ne izključujeta, temveč sta lahko vsaka zase vezani
na posebne tektonske pogoje: kjer se je kraško področje močno in hitro dvignilo,
se vode hitro spuste po vertikalnih razpokah v globino, kjer pa gre ves proces
počasneje, prevlada bolj horizontalni pretok. Tudi o dosedanjih (Terzaghijevih,
Kayserjevih, Rogličevih) hipotezah o površinskem oblikovanju krasa meni Birot,
da so preveč ekskluzivne. Sodi, da je šel tudi glede tega, zlasti glede izoblikovanja polj, proces v posameznih predelih dinarskega krasa različno pot. V Crni
gori, kjer je kras močno razlomljen in razgiban po intenzivni mladi tektoniki,
se je uveljavila predvsem navpična kraška cirkulacija, zato je tam polj malo
in še ta niso izrazita. V Bosni in Hercegovini bi bila polja, ki so v tako različnih višinah, predvsem tektonsko zasnovana. Zopet drugačen primer bi bila
polja Visoke Hrvatske (Liško, Krbavsko). Nastala so skoraj v istem nivoju, ker
je bil kraški erozijski proces zavrt po dvignjeni grudi Velebita z njeno nepropustno osnovo ter se je mogel le počasi razvijati, predvsem v horizontalni
smeri, in to neodvisno od neke splošne erozijske osnove. Še posebej se Birot
ustavi pri problemu inverzije reliefa na kraških poljih Slovenije, ki so domala
vsa zajedena v starejše dolomite sredi mlajših plasti. Kritičen je Birot tudi do
dosedanjih naziranj o nastanku obsežnih dinarskih ravnikov, predvsem do
Cvijičevega, ki jih je tolmačilo kot razlomljen, prvotno enoten ravnik, pa tudi
do Krebsovega in Kayserjevega, po katerih bi šlo za ciklične uravnave v različnih višinah. Tudi tu poskuša Birot poudariti, da gre pogosto za izrazite
kraške erozijske uravnave, nezavisne od neke splošne erozijske osnove. Močno
originalni so nadalje na str. 20—24 avtorjevi pogledi na relief notranje dinarske
zone (zone axiale dinarique). Upravičena, čeprav ne nova, je tudi na str. 24
kritika Cvijićeve »jezerske plastike Šumadije« ter na str. 46 Cvijičeve sheme
jezerske morfogeneze Makedonije, ki jo šteje za trop simpliste ter opozarja,
da je tako enostavno tolmačenje že zaradi močnih postpliocenskih dislokacij
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nemogoče. Avtorjevi pogledi so v vseh teh geomorfoloških problemih močno
samostojni, pri tem pa marsikdaj kar preveč drzni in premalo dokumentirani.
Bralca nadalje močno pritegnejo poglavja o agrarni geografiji balkanskih
dežel. V njih je po pravici močno postavljena v ospredje agrarna pokrajina
(naselja z zemljiščem), ki v tej knjigi ne utone v morju produkcijskih podatkov.
Problematiko razvoja agrarne pokrajine in agrarnega življenja v naših krajih
Birot precej dobro pozna. Pravilno že v začetku opozarja na instabilité du
monde rural v balkanskih deželah. Izjema je le skrajni severni, izvenbalkanski
rob (les marges septentrionales extrabalkaniques), obsegajoč predvsem Slovenijo
in Vojvodino, ki je bil vedno v vplivnem območju srednjeevropskih agrarnih
režimov (ne bi pa rekli »avstrijskih« ali »nemških«, kakor jih avtor marsikje
imenuje). Izven tega »severnega roba« nam slika avtor predvsem tri področja
z različnim agrarnim razvojem. Prvi tip so severozahodne slovanske pokrajine,
kjer prevladujejo kot posledica nekdanjih, kasneje razkosanih zadrug naselja
razloženega tipa z nesistematičnimi, neorganiziranimi tipi poljske razdelitve.
Drugačne so severovzhodne slovanske pokrajine (predvsem Bolgarija) z grozdasto razvlečenimi vasmi (villages en grappe), pa z razdrobljenim zemljiščem,
s skupno pašo ter drugimi sledovi agrarnega kolektivizma, tip, ki po Birotovem
mišljenju vzbuja pozornost, ker se je ob tolmačenjih njegovega razvoja iz zadruge (Jaranov, Wilhelmy) treba povprašati, zakaj tu čisto drugačen razvoj
kakor zahodno od Morave. Ali gre morda pri tem za predslovanske (bizantinske) sledove, ali pa je odločilno vplival ravninski relief, ki je omogočal razvoj
v smeri velikih vasi ter odprtih, razdrobljenih zemljišč, podobnih zahodnim
openfields? K tretjemu tipu šteje Birot južna področja, povečini z velikimi
vasmi, deloma tradicionalnega sredozemskega tipa, deloma pa »čifliškega« tipa
iz dobe turške fevdalne kolonizacije.
Ustrezno svoji dispozicijski shemi preide Birot tudi pri obravnavanju
Balkana končno k poglavju o mestnem in industrijskem življenju ter k poglavju
o »ekonomiji držav«. Tu se seveda s posebnim zanimanjem ustavimo pri Birotovi
karakterizaciji ekonomike Jugoslavije. Priznati je treba, da je, čeprav kratka,
v glavnem točna in objektivna, da pravilno analizira težave, s katerimi se ima
naše gospodarstvo boriti. Tu in tam se je seveda prikradel vanjo kakšen anahronizem, na primer tisti o prehranitvenih omejitvah v mestih (str. 117).
Tudi sicer najdemo pri Birotu nekatere prenagljene ali prepovršne trditve.
Ni na primer čisto točno, kar se zatrjuje na str. 88, da v našem primorju severno
od Šibenika ni mediteranske polikulture. Kaj pa Istra? Omejena je pač tam
samo na nekatera ugodnejša, pogosto flišna področja, kar pa velja, kakor Birot
sam navaja, tudi za kraje južno od Krke. Na str. 98 je shema openfielda s tremi
poljskimi kompleksi za Slovenijo, pa tudi nasploh, le preenostavno postavljena.
Tudi ne kaže tega agrarnega sistema enostavno proglasiti kot neko posebnost
vplivov nemških zemljiških gospostev iz srednjega veka. Saj pozna nekaj podobnega v zakasneli fazi razvoja celo Srednji vzhod s sistemom muša (mouchaa),
kar lepo pokaže obravnavana knjiga sama na str. 314—315. Razen tega je tu
pojem openfielda postavljen preozko, omejen samo na tip strogo sistematske
razdelitve na delce, čeprav je znano, da se s tem terminom na zahodu označujejo
tudi starejše, manj sistematske oblike ter da ga avtor sam uporablja celo za
podoben tip agrarne pokrajine v Bolgariji (str. 83). Posledica površne informacije so verjetno trditve na str. 109, da sloni n. pr. ljubljanski Litostroj na
stari železarski tradiciji, da se jeseniške železarne zalagajo z železovo rudo iz
Slovenije in da se Sava hidrotelmično izgrajuje v Kranju. Nekaj je tudi grobih
napak: Tetovega pač ne moremo imenovati bassin de Macédoine serbe (str. 81),
Radika pa seveda ni »endoreični« pritok Ohridskega jezera (str. 116).
Zdi se, da je tudi bibliografija pri Birotu manj izčrpna kakor pri Dreschevem Srednjem vzhodu. Ze pri geomorfologiji bi pričakovali poleg drugih
avtorjev kaj več Cvijičevih del, vsaj njegovo »Jezersko plastiko«, če je že
uvrščena Jovanovičeva kritična študija o tej Cvijičevi tezi (ki je razen tega
pomotoma uvrščena k Bolgariji). O klimi je za vso Jugoslavijo navedena samo
ena razprava prof. Reye, niti sledu pa ni o Vujevičevih študijah. Se bolj kakor
klimatologija je zanemarjena hidrografija, tako v bibliografiji kakor v samem
tekstu.
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Moti tudi površna korektura pisave naših krajevnih imen. Ponekod gre
iudi za njihovo napačno razumevanje. Tako beremo na str. 17 poleg »poljé de
Livno« tudi »poljé de Duvansko« in »Buske-Blalo«. Na več mestih se navaja
mesto »Podgoritze«. Na str. 91 beremo »Nilsic« in »Dolinovgrad« namesto »Nikšič«
in »Danilovgrad«. Na str. 109 je Ozalj postal »Oklj«.
Vse te, na kraju navedene stvarne in oblikovne pomanjkljivosti sicer niso
takega obsega, da bi resno ogrožale vrednost knjige, k še močnejši podkrepitvi
naše sodbe o njeni tehtnosti in temeljitosti pa le ne morejo prispevati.
Svetozar Ilešič

Pregled revij
Glasnik Srpskog Geografskog Društva, Beograd, Sv. X X X I V (1954), br. 1—2:
M. Z e r e m s k i : Kremanska kotlina. — R. B o š n j a k : Dolina Vrbanje. —
M. K o s t i ć : Privredno-geografske prilike i gravitacione sfere Vlasotinca. —
D. L u d v i k : Banja Luka. — D. D u k i č : Grnčiči u koritu Ibra. — Z. Jov i č i č : Akumulacija Dunava i Morave kod Smedereva. — V. D j u r i č : Geografski raspored nove industrije u FNR Jugoslaviji. — M. M i l o s a v l j e v i č :
Prilog proučavanju mikroklime Beograda i njegove bliže okoline. — A. L a z i o : Buna. — D. D u k i č : Prilog regionalnom poznavanju rečnih režima u
Jugoslaviji. — P. S. J o v a n o v i č : Urvine u okolini Beograda. — A. O. M i l e r :
Evolucija predela u Engleskoj Nizi ji. — J. P e t r o v i č : Kraška vrela u dolini
Jerme. — D. D u k i č - Z . K u r j a č k i : Hipsografske krive Ohridskog i Skadarskog Jezera. — D. P e t r o v i č : Vrtača Norin u Nikšićkom Polju. — Z. K u m a r : Naša nova granica prema Italiji. — J. T r i f u n o s k i : O starosti sela
u Skopskom Polju. — Sv. X X X V (1955), br. 1—2: T. M l a d e n o v i č , Režim
Nišave. — J. B. P e t r o v i č : Primedbe na teoriju o zagačenom karstu. —
P. S. J o v a n o v i č : Zagačeni karst ipak postoji: odgovor J. B. Petroviču, —
D. L u d v i k : Banja Luka i njene gradske funkcije. — Z. J o v i č i č : Dolina
Petrijevskog Potoka. — G. G a š e v s k i : Dolina Ginevice. — M. V r a n i c :
Poljoprivredna geografija Sarajevskog Polja. — S. V u j a d i n o v i č : Ribolov
na Dunavu kod Donjeg Milanovca. — J. T r i f u n o s k i : O kretanju stanovništva u Makedoniji. — Sv. X X X V I (1956), br. 1—2: M. P a n o v : Erozija tla
u Krivolakavičkoj kotlini. — J. I l i č : O proizvodnji aluminijuma u FNR
Jugoslaviji. — B. D u g o n j i č : Ludoško jezero. — Dr. P e t r o v i č : Asimetrija
neposrednog sliva Velikog Timoka. — J. F. T r i f u n o s k i : Surdulica. —
M. V a s o v i ć : Jedan primer mladjeg doseljevanja i prilagodjivanja Kuča
u Leskovačkoj kotlini. — K. R. Ri s t i ć : Dolina Prištevke.
Geografski Glasnik, Zagreb, X V I - X V I I (1954-1955): G. C h a b o t : Grad
u regiji. — J. R o g l i ć : Prilog regionalnoj podjeli Jugoslavije. — P. K u r t e k :
Ludbreška Podravina. — M. M a l e z : Neke pečine i jame duž Cetine. —
V. B a u č i ć — R o s s i : Prilog poznavanju prometa na Dravi. — T. Še g o t a :
Podsused. Razvoj i preobražaj naselja pod utjecajem Zagreba. — N. P e r š i ć :
Unutrašnja plovidba u Jugoslaviji. — M. F r i g a n o v i ć : Stanovništvo Zirja.
Prilog poznavanju razvoja mjesta i stanovništva. — S. Z u 1 j i ć : Prometne
prilike u NR Hrvatskoj. — L. T r i v a n o v i ć : Četvrti seminar geografa
Hrvatske.
Zbornik Matice Srpske, Novi Sad, Serija prirodnih nauka, 1954, 6—8:
B. Z. M i l o j e v i ć : O podeli Zemljine površine na geografske oblasti. — T. M i l o v a n : Alibunarsko-vršačka ravan. — J. M a r k o v i ć - M a r j a n o v i ć : Lesni
profili na desnoj obali Dunava kod Neština. — B. B u k u r o v : Geografski
položaj, tipovi i oblici fruškogorskih naselja. — D j. P r o d a n o v i č : Veternik.
— M. V a s o v i ć : Nekoliko podataka o inversnim migracijama u Srbiji. —
L. D i v i č : Lov na rečne školjke. — T. M i l i t a r : Geografske mape Vojvodine
pre dva i po stoleća. — M. M a r č e t i ć : Jezero Palić. Hidrobiološka posmatranja u vezi sa ekonomsko-privrednim značajem Jezera — 1955: 9. — M. M i l o s a v l j e v i č : Oblačnost u Vojvodini. — V. N e j g e b a u e r : Dunavska voda
u poljoprivredi. — J. M a r k o v i ć - M a r j a n o v i ć : Srednji Banat. — M. Z e -
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r e m s k i : Holoceni epirogeni pokreti na jugoistočnom delu otseka sremske
lesne zaravni. — D. M i h a j l o v i ć - M a t i ć : Palićko jezero. — J. R u d i ć V r a n i ć : Subotica i njeni salasi.
Zbornik radova, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu,
Geografski zavod, 1954, sv. 1: M. V a s o v i ć : Erozija tla na zapadnom obodu
Leskovačke kotline. — J. P e t r o v i č : Erozija tla na Suvoj planini. — V. D j u r i ć : Prilog proučavanju erozije tla i njenih posledica u kršu iznad Bakarskog zaliva. — T. R a k i če v i ć : Režim reke Toplice. — D. P e t r o v i č : Vratarnička klisura. — M. Z e r e m s k i : O reljefu u basenu Dervente. — M. K o s t i ć : Fizičko-geografske odlike sliva Jelašničke reke. — R. S i m o v i ć :
Užička Požega.
Geografski Horizont, Zagreb, God. I. (1955), br. 1—4: J. R o g l i č : Geografija i geografi u suvremenom odgoju. — V. R o g i ć : Naše morske luke. —
J. R i d j a n o v i ć : Arktik. — H. P o ž a r : Električna energija u Jugoslaviji. —
J. M a r k o v i ć : Neki oblici kraških terena istočne Srbije. — J. T r i f u n o s k i :
Prilep. — God. II. (1956), br. 1—4: B. B u k u r o v : Nekoliko karakterističnih
geografskih oznaka Vojvodine, — T. S e g o t a : Zračni promet u Jugoslaviji.
J. R o g l i č : O strukturi i općoj cirkulaciji atmosfere. — S. Z u l j i č : Zagreb.
Geografski zbornik, Ljubljana, SAZU, 1955, III: Ledenik na Triglavu in
Skuti. — Snežni plazovi v Sloveniji v zimah 1950—1954. — D. F u r l a n : Snežne
padavine v Sloveniji 11,—15. februarja 1952. — M. S i f r e r : Dolina Tolminke
in Zalašce v pleistocenu. — A. M e l i k : Nekaj glacioloških opažanj iz zgornje
Doline. — V. Š r i b a r : Najdiščno poročilo o sondah na Lipanci. — IV. (1956):
V. K o k o l e : Gospodarska geografija in geografija naselij med Savo in
Sotlo. — A. M e l i k : Pliocenska Soča. — I. V r i š e r : Morfološki razvoj v
Goriških Brdih. — V. K o k o l e : Morfologija Savrinskega gričevja in njegovega obrobja. — A. B r i š k i : Agrarna geografija Savrinskega gričevja. —
A. M e l i k : Izvenalpske planine na Slovenskem.
Slovenski Etnograf, Ljubljana, VIII (1955): S. G a b r o v e c : Prazgodovinsko-arheološko gradivo za proučevanje rala na Slovenskem. — B. O r e l : Ralo
na Slovenskem. — T. U r b a s : Nekaj ugotovitev o pohorskem ralu »kavi ju«.
— F. S a r f : Brana na Gorenjskem. — F. B a š : Karta motik na Slovenskem. —
A. B a š : Orodja na kmečkih gospodarstvih pod Mariborom v 18. sto. — IX
(1956): V. N o v a k : O bistvu etnografije in njeni metodi. — B. O r e i : Ljudske smuči na Blaški planoti, v Vidovskih hribih in njeni soseščini. —
T. U r b a s : Krpi je in smuči na Pohorju. — M. J a g o d i c : Krplje na Gorenjskem. — F. S a r f : Sani v hribovskih predelih Gorenjske. — M. G u š i č :
Rukav platnene košulje na starinskom ženskom ruhu iz Skednja pri Trstu.
— B. R u d o l f : Ob problemu slovenskih panjskih končnic.
Zgodovinski Časopis, Ljubljana, VIII (1954): J. K o r o š e c : Arheološki sledovi slovanske naselitve na Balkanu. — J. S o r n : Starejši mlini za papir na
Slovenskem. — J. S a š e l : Upellae-Vitanje?
Ekonomska revija, Ljubljana, 1954. 4: J. F i e r e : Gospodarske posledice
sporazuma o Trstu. — F. U r a t n i k : Nekaj statističnih ilustracij k problematiki žitnega tržišča v predvojni in povojni Jugoslaviji. — V. P o v h : Naš
izvoz in njegova struktura. — S. K.: Sestav in problemi delovne sile v Jugoviji — 1955, 1—4. — R. M o d i c : Kemična industrija v Sloveniji. — V. P o v h :
Prerez skozi gospodarstvo LR Slovenije v prvem desetletju po osvoboditvi. —
A. S v e t l i č i č : Ekonomska problematika našega gozdnega in lesnega gospodarstva.
Geografski Obzornik, Časopis za geografsko vzgojo in izobrazbo, Ljubljana, leto I. (1954), št. 1—2: V. K o k o l e : Izrael. — M. A. A v s e n a k : Metodični poskusi in skušnje. — V. F u r l a n : Načrti in dela za preobrazbo prirode'
v SZ. — D. R a d i n j a : Nekaj misli o vzrokih sedanjega položaja geografije
v srednji šoli. — V. K o k o l e : Nova Zelandija. — V. M a n oh in : Ali vplivajo
eksplozije atomskih bomb na vreme. — Navodila za obravnavo domačega
okoliša — L. II (1955), 1—4. — I. G a m s : Nekaj novejših spoznanj klimatske
morfologije. — D. F u r l a n : Kako daleč smo z umetnim dežjem. — C. M a r -
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j e t i č : Prebivalstvo Kanade. — R. S a v n i k : Geografija v švicarskih srednjih
šolah. — V. G a m s - V i d m a r : Geografski pouk in UNESCO. — S. P o l a j n a r :
Novo industrijsko področje ob Zalivski obali ZDA. — M. A v s e n a k : Humor
v razredu. — S. I l e š i č : Za skupnost Slovenskega Pomurja. — D. R a d i n j a :
Malarija v svetu. — M. Š i f r e r : Pleistocen v Alpah. — I. G a m s : Razčlenitev
in potek pleistocena. — M. A v s e n a k : Sprehod po našem poldnevniku. —
S. I l e š i č : Gospodarsko geografski pogled na Koprsko Primorje. — M. O b l a k :
Nekaj gospodarsko geografskih potez povojne Avstrije. — L. Gos ar : Vprašanje
prehrane v svetu in preobljudenost. — D. R a d i n j a : Industrija nafte v Romuniji. — M. Z g o n i k : O uporabi zemljevida v šoli in doma. —• L. III (1956),
1—4: I. G a m s : Pohorsko Podravje. — V. M a n o h i n : Nova shema svetovne
cirkulacije zraka. — L. G o s ar: Poljedelske možnosti za izboljšanje prehrane
v svetu. — Fr. V e s e l k o : Še k problemom »šolske geografije«. — V. L e ban :
0 geografskih ekskurzijah. — S. I l e š i č : Slovenske pokrajine. — S. K r a n j e c : Pisani svet. — V l . K o k o l e : Pokrajine med Savo in Sotlo. — I. G a m s :
Prirodna, nacionalna in upravno-politična sestava Kitajske. — VI. K o k o l e :
Lima — novo milijonsko mesto. — D. R a d i n j a : Politična geografija in
geopolitika. — VI. K o k o l e : Vtisi o geografiji v angleških srednjih šolah. —
D. K o m p a r e : Nekaj misli o skupinskem pouku geografije.
Izvestija Vsesojuznogo Geografičeskogo Obščestva, Izdatel'stvo Akademii
Nauk SSSR, Leningrad, Tom 86 (1954), št. 6: S. L e š i c k i j : Geografija v Polskoj Narodnoj Respublike. — F. G. S a f r o n o v : Popitki prodviženija granici
sibirskogo zemljedelija do beregov Tihogo okeana v XVIII v. — M. S. B u j a n o v s k i j : K voprosu o metodologičeskih osnovah ekonomičeskoj geografiji —
Tom 87 (1955), št. 1—6. — N. V. K r i l o v : K teorii i praktike kompleksnih
geografičeskih issledovanij dl ja selskogo hoz ja jstva. — N. M. K o v j a z i n :
Kolhoznoe stroitelstvo v nacionalnih okrugah Krainego Severa SSSR. — G. V.
Lop a t i n : Zoni mutnosti rek Sibiri i Dalnego Vostoka. — A. N. B e r n š t a m :
Istoričeskaja geografija Tjan-šanja i Pamiro-Alaja. — L. B. Ruh in : Klimati
prošlogo. — M. A. K a p l a n : Socialističeskoe pereustrojstvo hozjajstva i bita
evenkov Ilimpijskogo rajona. — J. F. C e m e k o v : Zalomi, ih obrazovanije
1 razvitije. — O. N. K a z a k o v a : Iz opita polevih landšaftnih issledovanij. —
I. M. Z a b e l i n : Nekotorie voprosi landšaftovedenija. — G. V. Z a n i n - V. D.
A l e k s a n d r o v a : Fiziko-geografičeskaja harakteristika teritorii osvoenija
celinnih i zaležnih zemelj v Altajskom kraje. — A. I. K u p c o v : Geografičeskoe raspredelenie kulturnoj flori v istoričeskom razvitii. — K. V. S t an j viko v i č : Osnovnie tipi po jasnosti v gorah SSSR. — O. A. K o n s t a n t i n o v :
K istorii i sovremennomu sostojaniju ekonomiko-geografičeskoj nauki v SSSR. —
D. L. A r m a n d : Proishoždenie i tipi prirodnih granic. — R. D. Z a b i r o v :
Oledenenie gornogo massiva Muz-kol. — A. P. O k l a d n i k o v : Pervie izvestija ob arheologičeskih pamjatnikah Nižnego Amura. — E. M. V o r o n c o v :
Zoogeografičeskie svjazi i istočniki formirovanija ornitofauni taežnoj polosi.
— O. A. K i b a l č i č - M . N. S t e p a n o v : K sovremennim problemam ekonomičeskogo rajonirovanija SSSR. — A. G. I s a č e n k o : Zadači i metodi landšaftnih issledovanij. — F. N. M i l k o v : Osnovnie voprosi landšaftnogo rajonirovanija juga Russkoj ravnini. — J. N. C e s e l č u k : Kompleksnie fizikogeografičeskie issledovanija v Zarajskom rajone Moskovskoj oblasti. — V. M.
S i n i c i n : Obščij fiziko-geografičeskoj obzor rajonov Lančžou-Almaatinskoj
železno j dorogi (v predelah Kitajskoj Narodnoj Respubliki). — V. V. P o k š i š e v s k i j : Nekotorie voprosi soderžanija i metodiki polevih ekonomikogeografičeskih rabot v maloobžitih rajonah. — A. M. K a n o n n i k o v : K voprosu o prirodnih zonah — Tom 88 (1956), št. 1—2. — S. V. K a l e s n i k : Na
s jezde vengerskih geografov. — V. M. Š t e j n : Cerna ja metallurgia Indii i
proektiruemij zavod v Madhija Pradeš. — N. N. I v a n o v : Klimatičeskaja
harakteristika štata Madhija Pradeš v Indii. — A. S. D e v d a r i a n i : Geomorfologičeskaja karta mira. — K. I. G e r e n č u k : Opit geomorf ologičeskogo
analiza tektoniki Prikarpatja. — A. M. G a v r i l o v : K voprosu ob učete vlijanija prirodnih faktorov na stok. — P. P e n č e v : Gidrologičeskie issledovanija v Bolgarii. •— L. I. B o n i f a t j e v a : Novoe v ispolzovanii prirodnih
resursov Cejlona.
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Geographical Journal, London, Vol. CXXI (1955), Part 1—4: H . T . N o r r i s E. W. P e n h e y : The Historical Development of Aden's Defences. — J. de
G r a a f - H u n t e r : The Height of Mount Everest. — A. H. W. R o b i n s o n :
The Harbour Entrances of Poole, Christchurch and Pagham. — A. C o l e m a n S. H. B e a v e r : Dale — I — Sunnfjord: A Study in Changing Geographical
Values. — C. S w i t h i n b a n k : Ice Shelves. — J. A. M a b b u t t : Pediment
Land Forms in Little Namaqualand. — C. E v a n s : New Zealand Himalayan
Expedition. — T. E. A r m s t r o n g : The Soviet Northern Sea Route. — P . S c o t t :
Cape Town: A Multi-Racial City. —• J. R o b i n : Moors and Canary Islanders
on the Coast of the Western Sahara. — K. S. S a n d f o r d : Tabular Icebergs
between Spitsbergen and Franz Josef Land. — G. W. M u r r a y : Water from
the Desert: Some Ancient Egyptian Achievements — Geography in Education. — R. M. P r o t h e r o : The Sample Census of Agriculture, Nigeria,
1950—1. — C. C. J. W. S i m p s o n : The British North Greenland Expedition.
— F. K i n g d o n - W a r d : Aftermath of the Great Assam Earthquake of 1950. —
W. T h e s i g e r : The Hazaras of Central Afghanistan. — W. B. M o r g a n :
Farming Practice, Settlement Pattern and Population Density in SouthEastern Nigeria. — H. H. L a m b - C . G. P. B r i t t o n : General Atmospheric
Circulation and Weather Variations in the Antarctic. — K. R. S e a l y : The
Terraces of the Salisbury Avon. — M. C l i f f o r d : The Falkland Islands and
their Dependencies. — E. B. W o r t h i n g t o n : East Africa and her Neighbours. — A. A. G r i g o r y e v : The State of Soviet Geography. — A. A. L.
C a e s a r : On the Economic Organization of Eastern Europe. — D. L i n t o n :
The problem of Tors. — H. S t e r n b e r g : Agriculture and Industry in Brazil.
— J. P. C o l e : Postwar work on the Waterways of European Russia. —
Vol. CXXII (1956), part. 1: G. H. S m i t h : Northern Ellesmere Island. —
G. B. G. B u l l : Thomas Milne's Land Utilization Map of the London Area
in 1800. — P. L a w : Australian National Antarctic Research Expedition, 1955.
— K. L. W a l l w o r k : Subsidence in the Mid-Cheshire Industrial Area. —
R. D. H a y e s : A Peasant Economy in North-West Portugal. — J. G. T h o m a s :
The Geographical Distribution of the Welsh Language.
Geographical Review, New York, Vol. XLV (1955), št. 1—4: G. T. T r e w a r t h a - W . Z e l i n s k y : Population Distribution and Change in Korea,
1925—1949. — B. M a g u i r e : Cerro de la Neblina, Amazonas. Venezuela. —
J. H. W r i g h t : "Crossbreeding" Geographical Quantities. — W. E. M e I n t y r e :
The Retail Pattern of Manila. — G. K i s h : Hydroelectric Power in France:
Plans and Projects. — J. H. A n d r e w s : Anglo-American Trade in the Early
Eighteenth Century. — W. E. R u d o l p h : Licancabur: Mountain of the Atacamenos. — G. Z u l o a g a : The Isla de Aves Story. — R. C. M a y f i e l d :
A Geographic Study of the Kashmir Issue. — J. D. E y r e : Water Controls
in a Japanese Irrigation System. — G. G. W e i g e n d : Bordeaux: An Example
of Changing Port Functions. — S. B. J o n e s : Views of the Political World. —
H. R. S m i t h - J . F. H a r t : The American Tariff Map. — J. F. L o u n s b u r y :
Farmsteads in Puerto Rico and their Interpretative Value. — A. M e l a m i d :
The Economic Geography of Neutral Territories. — N. H e l b u r n : A Stereotype of Agriculture in Semiarid Turkey. — J. B. B i r d : Settlement
Patterns in Maritime Canada, 1687—1786. — R. H. D i l l o n : Otto Fabricius'
"On the Floating Ice in the Northern Waters". — M. P r u n t y . Jr: The Renaissance of the Southern Plantation. — S. B. J o n e s : Global Strategic
Views. — H. A. W o o d : The St. Lawrence Seaway and Urban Geography,
Cornwall-Cardinal, Ont. — G. W. S c h l e s s e l m a n : The Gulf Coast Oyster
Industry of the United States. — D. W. M e i n i n g : Isaac Stevens: Practical
Geographer of the Early Northwest. — J. E. B r u s h - H. E. B r a c e y : Rural
Service Centers in Southwestern Wisconsin and Southern England — Vol. XL VI
(1956), št. 1—2. — W. A. D. J a c k s o n : The Virgin and Idle Lands of Western
Siberia and Northern Kazakhstan: A Geographical Appraisal. — D. C. G a j d u s e k : Hemorrhagic Fevers in Asia: A Problem in Medical Ecology. —
J. P. A u g e l l i : The British Virgin Islands: A West Indian Anomaly. —
T. M. T h o m a s : Wales: Land of Mines and Quarries. — W. C. C a l e f - H . J.
N e l s o n : Distribution of Negro Population in the United States. — R. M.
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H i g h s m i t h : Irrigation in the Willamette Valley. — A. W. K ü c h l e r :
Classification and Purpose in Vegetation Maps. — L. D u r a n d : "Mountain
Moonshining" in East Tennessee. - R. T. N o v a k : Distribution of Puerto
Ricans on Manhattan Island. — R . E . C h r i s t : Along the Llanos-Andes Border
in Venezuela: Then and Now. — D. H. M i l l e r : The Influence of Open Pine
Forest on Daytime Temperature in the Sierra Nevada. — E. J. T a a f f e : Air
Transportation and United States Urban Distribution J. H. G. L e b o n : Recent Contributions to the Geography of the Sudan.
Economic Geography, Worcester, Mass., Vol. 31 (1955), No. 1—4: G. B.
C r e s s e y : Changing the Map of China. — R. E, M u r p h y - J . E. V a n c e B. J. E p s t e i n : Internal Structure of the CBD. — J. H. G. L e b o n : The New
Irrigation Era in Iraq. — H. C. B r o o k f i e l d : New Railroad and Port Development in East and Central Africa. — J. R o s s M a c k a y : An Analysis
of Isopleth and Choropleth Class Intervals. — S. S. V i s h e r : Comparative
Agricultural Potentials of the World's Regions. — H. M. M a y e r : Prospects
and Problems of the Port of Chicago. — F. J. M o n k h o u s e : The South
Limburg Coal Field. — W. J. S t a n t o n : The Purpose and Sources of Seasonal
Migration to Alaska. — W. A. Ha n e e : The Zande Scheme in the AngloEgyptian Sudan. — J. I. C l a r k e : Summer Nomadism in Tunisia. — A. M e la mi d : Geographical Distribution of Petroleum Refining Capacities: A Study
of the European Refining Program. — E. T ü m e r t e k i n : The Iron and Steel
Industry of Turkey. — H. J. N e l s o n : A Service Classification of American
Cities. — T. L l o y d : Iron Ore Production at Kirkenes, Norway. — H. G.
R o e p k e : Changing Patterns of Coal Production in the Eastern Interior
Field. — H. J. W i e n s : Riverine and Coastal Junks in China's Commerce. —
J. L a i n g : The Pattern of Population Trends in Massachusetts. — H. L. G r e e n :
Hinterland Boundaries of New York City and Boston in Southern New England.
— L. D. D u r a n d : The American Cèntralizer Belt. — W. H. M i e r n y k :
Labor Mobility and Regional Growth. — E . W . M i l l e r : The Southern Anthracite Region — A Problem Area. — F. L. K e l l e r : Institutional Barriers to
Economic Development — Some Examples from Bolivia. — H. F. C r e v e l i n g :
Mapping Cultural Groups in an American Industrial City. — Vol. 32 (1956),
No. 1—2: G. G. W e i g e n d : The Problem of Hinterland and Foreland as
Illustrated by the Port of Hamburg. — R. M u r p h e y : China's Transport
Problem, and Communist Planning. — D. P a t t o n : The Traffic Pattern on
American Inland Waterways. — H. E. B r a c e y : A Rural Component of Centrality Applied to Six Southern Counties in the United Kingdom. — M. P r u n t y : Recent Expansions in the Southern Pulp-Paper Industries. — J. D. E y r e :
Japanese Land Development in Kojima Bay. — M. D. T h o m a s : Economic
Geography and the Manufacturing Industry of Northern Ireland. — G. W .
H a r t m a n - J . C. H o o k : Substandard Urban Housing in United States:
A Quantitative Analysis. — H. P. W h i t e : Internal Exchange of Staple Food
in the Gold Coast. — R. E. C r i s t : Some Notes on Recent Trend in Rice
Production in Cuba. — M. E. M a r t s : Use of Indirect Benefit Analysis in
Establishing Repayment Responsibility for Irrigation Projects. — J. M. R o b e r t s - R . M. K o z e l k a - M . L. K i e h l - T . M. N e w m a n : The Small highwav
Business on U. S. 30 in Nebraska. — H. R. J a r r e t : Lunsar: A Study of an
Iron Ore Mining Center in Sierra Leone. — S. H. F r a n k l i n : The Pattern
of Sex Ratios in New Zealand. — D. R. D y e r : Sugar Regions of Cuba.
Geography, Sheffield, Vol. X X X I X (1954), Part 4: S. W. W o o l d r i d g e :
The Physique of the South West. — A. D a v i e s : The Personality of the
South West. — A. H. S h o r t e r : The Site, Situation and Functions of Exeter.
— A. C o l e m a n : Field Work in Schools: A Sample Traverse in East Kent.
— H. J. S a v o r y : Farming in North Trondelag. — Vol. XL (1955), Part 1—4:
R. W. S t e e l : Land and Population in British Tropical Africa. — R. M. P r o t h e r o : Recent Development in Nigerian Export Crop Production. — G. J.
F u l l e r : The Trient Valley: An Introductory Study. — E. A. C o u r s e : Railway Geography in a Secondary Modern School. — S. W. W o o l d r i d g e : The
Status of Geography and the Role of Fieldwork. — E, M. Y a t e s : The Vegetation of Blackdown, Sussex. A Study of Changes after Cessation of Grazing.
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— E. M. Ra w s t r o n : Changes in the Geography of Electricity Production in
Great Britain. — J. H. A n d r e w s : Chepstow: A Defunct Seaport of the
Severn Estuary. — H. R. J a r r e t : The Port and Town of Freetown. — A. T. A.A. M. L e a r m o n t h : Aspects of Village Life in Indo-Pakistan. — W. C.
B r i c e : The Anatolian Village. — M. D a v i e s : The Open Fields of Laughs
arne. — N. el. S. N a s r : A Sample Study of Land Use in the Nile Delta.
— R.F. P e e l -J. P a l m e r : The Physiography of the Vale of York. — M. K i r k :
The Vale of York. The Evolution of a Landscape. — W. L. D. R a v e n h i l l :
The Settlement of Cornwall during the Celtic Period. — K. R. S e a 1 y : London's Airports and the Geography of Airport Location. — Vol. XLI (1956),
Part 1—2: L. S. S u g g a t e : Aspects of Geography Teaching in the Grammar
School. — H. C. W i 1 k s : A Scheme of Field Work Throughout a School.
Part I. — J. B i r d : Scale in Regional Study: Illustrated by Brief Comparisons Between the Western Peninsulas of England and France. — P. J. M.
B a i l e y : The Geography of Settlement in Stanstead Township, Province of
Quebec. — J. O l i v e r : Bamboo as an Economic Resource in Southern Asia.
— T. H. E l k i n s : Liège and the Problems of Southern Belgium. •— T. M. T h o m a s : Gully Erosion in the Brecon Beacons Area, South Wales. — M. M. C o l e :
Vegetation Studies in South Africa.
Annals of the-Association of American Geographers, Lancaster, Pa. Vol.
XLIV, No. 4, 1954: C. D. H a r r i s : The Market as a Factor in the Localization
of Industry in the United States. — R. M u r p h e y : The City as a Center of
Change: Western Europe and China. — R. J. R u s s e l : Alluvial Morphologv
of Anatolian Rivers. — Vol. XLV (1955), No. 1—4: M. R. K a a t z : The Black
Swamp: A Study in Historical Geography. — J. J. P a r s o n s : The Miskito
Pine Savanna of Nicaragua and Honduras. — E. T. P r i c e : Values and Concepts in Conservations. — A. R o d g e r s : Changing Locational Patterns in the
Soviet Pulp and Paper Industry. — R. R. M c N e e : Rural Development in the
Italian South: A Geographic Case Study. — F. K. H a r e : Dynamic and Synoptic Climatology. — R. H a r t s h o r n e : "Exceptionalism in Geography"
Re-examined. — W. D. P a t t i s o n : The Cemeteries of Chicago: A Phase of
Land Utilization. — W. A. D. J a c k s o n : The Regressive Effects of Late 18'h
Century British Colonial Policy on Land Development along the Uper St. Lawrence Rivier. — J. F. H a r t : Functions and Occupational Structures of Cities
of the American South. — J. L e i g h l y : What Has Happened to Physical
Geography? — W. Z e l i n s k y : Some Problems in the Distribution of Generic
Terms in the Place Names of the Northeastern United States. — W. F. W o o d :
Use of Stratified Random Samples in a Land Use Study. — J. E. C o l l i e r :
Geographic Regions of Missouri. — J. C h a n g : The Climate of China According to the New Thornthwaite Classification. — A. W. K ü c h l e r : Comprehensive Method of Mapping Vegetatiton. — J. H. T h o m p s o n : A New Method for
Measuring Manufacturing. —Vol. XLVI (1956), Nr. 1: D. W h i t t l e s e y : Southern
Rhodesia. — An African Compage. — R. C. W e s t : Mangrove Swamps of the
Pacific Coast of Colombia. — T. H e r m a n : Cultural Factors in the Location
of the Swatov Lace and Needlework Industry. — J. F. W o o d r u f f - E . J. P a r i z e k : Influence of Underlying Rock Structures on Stream Courses and Valley
Profiles in the Georgia Piedmont.
Annales de Géographie, Paris, LXIII (1954), No. 339—340: E. B é n é v e n t P. G e o r g e -P. M a r c e l i n -P. M a r r e s : La X X X V I I Excursion Géographique
Interuniversitaire, Basse Provence, Bas Languedoc oriental. D. R. Ber gm a n n :
L'état de présent de l'agriculture française, Examen des données statistiques. —
J. S e r m e t : Géologie et morphologie de la Patagonie, d'après Mr. E. Feruglio —
M. S o r r e : La Conférence mondiale de la Population (Rome, septembre 1954).
— E. B é n é v e n t - P . G e o r g e - P . M a r c e l i n - P . M a r r e s : La X X X V I I Excursion Géographique Interuniversitaire, Basse-Provence, Bas-Languedoc oriental. —
M. G r a n d a z z i : Le treblément de terre des îles Ioniennes (août 1953). — An
LXIV (1955), No. 341—346: H. B a u l i g : La morphologie littorale et sous-marine
de Mr. André Guilcher. — J. L a i g r o z : Perspectives nouvelles de l'énergie
électrique en France, L'inventaire du potentiel de production. — J. C a b o t :
La mise en valeur des régions du Moyen-Logone. — A. G u i l c h e r : Sur l'hydro429
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logie du Pacifique équatorial et Nord-occidental. — O. R. S t e r n b e r g : Séismicité et morphologie en Amazonie brésilienne. — P. M o n b e i g : Les investissements Nord-américains et l'évolution économique de l'Amerique latine. —
R. D i o n : Le vin d'Arbois au moyen âge. — B. 2. M i l o j e v i é : Les types de
relief exhumé en Yougoslavie. — J. D r e s c h : Population et ressources de la
Chine nouvelle. — A. L e a r m o n t h : Le kwashiorkor, exemple de carence de
protéines au cours du sevrage, État de la question. — Y. G u i 11 i e n : La couverture végétale de l'Europe pléistocène. — J. B e r q u e : Dans le delta du Nil. —
I.. G a c h o n : Disparités entre nations et disparités au sein des nations en
Europe occidentale. — G. A cher : Les migrations italiennes à travers les Alpes.
— R. C o q u e : Morphologie et croûte dans le Sud-Tunisien. — A. F e l s : Le
climat agricole et les limites altitudinales de l'occupation du sol dans le Massif
Central. — M. P a r d é : Études récentes relatives à la grande crue de juillet
1954 sur le Danube. — J. L a b a s s e : Les mutations géographiques en Pologne.
Revue de Géographie Alpine, Grenoble, Tome XLIII (1955), 2—4:
G. V e y r e t - V e r n e r : La répartition des adultes dans le monde. —P. G u i c h o n n e t : Le cadastre savoyard de 1738 et son utilisation pour les recherches
d'histoire et de géographie sociales. — R. B a l s e i n t e : La pluviosité en Savoie.
J. J. B o i s v e r t : La neige dans le Alpes françaises. — P. V e y r e t : Le
glaciaire: contradiction apparente des formes et logique réelle des processus
d'érosion. — E. de Va u ma s: La répartition confessionnelle au Liban et l'équilibré de l'Etat Libanais. — M. B e n c h e t r i t : Le problème de l'érosion des sols
de montagne et le cas du Tell algérien (Essai de géographie appliquée). —
L. G a c h o n : Les Alpes françaises et le Massif Central. — P. V e y r e t : Le
réseau hydrographique de la Chartreuse et du Vercors (Préalpes du Nord) à la
lumière des idées tectoniques nouvelles. — G. V e y r e t - V e r n e r : Une définition du viellissement de la population. — A. S e c k : La moyenne Casamance.
Etude de géographie physique. — P. E s t i e n n e : Les populations de la Combraille. — J. M a s s e p o r t : Le Sillon alpin. Dépression d'érosion ou déchirure
structurale? — Observations météorologiques de 1954 dans le département de
l'Isère — Tome XLIV (1956) 1—2: J. T r i c a r d : Dégradation du milieu naturel
et problèmes d'aménagement au Fouta-Djalon (Guinée).— G. V e y r e t - V e r n e r :
Le Tourisme au secours de la montagne: L'exemple de Val d'Isère.— J. P e r r o t :
La jeunesse rurale dans le département de l'Isère. — D. B a c c o n n e t : L'industrialisation d'une grande vallée alpestre et ses répercussions démographiques
et rurales: Le Grésivaudan. — Y. B r a v a r d : La continuation de Г exode
montagnard: Vers la fin de Puget-Rostang (Alpes Maritimes). — J. P o u q u e t :
Aspects morphologiques du Fouta Dialon, régions de Kindia et de Labé, Guinée
française, A. O. F. Caractères alarmants des phénomènes d'érosion des sols
declenchés par les activités humaines. — J. Ni c o d : Grandeur et décadence
de l'oléiculture provençale. — P. V e y r e t : La cluse de Grenoble: Contribution
a l'étude du relief plissé. — G. V e y r e t - V e r n e r : Une industrie en pleine
expansion: L'aluminium. — O. de B e aul i eu : La vallée de l'Erieux: Aspects
récents de la spéculation fruitière. — Y. B r a v a r d : L'arrêt du dépeuplement
des Alpes du Sud. — X. de P l a n h o l : Vie pastorale caucasienne et vie pastorale
anatolienne, d'après un livre récent.
L'Information Géographique, Paris, An. 18 (1954), No. 5: J. V o g t : Les
Hydrocabures du Canada. — B. Z. M i l o j e v i é : Sur les régions géographiques
du Karst Dinarique. — Y. P a s q u i e r : La navigation intérieure en France —
Ann. 19 (1955) No. 1—5: J. N i c o d : Les autoroutes de l'Europe Occidentale. —
M. P h l i p p o n n e a u : Le deuxième plan de modernisation et d'équipement et
l'avenir de l'économie française. — A. H. de L e m p : Les chemins de fer australiens. — P. M o n b e i g : Fer ét métallurgie au Brésil. — R. C o q u e : Données
géologiques récentes sur la Tunisie. — F. D e l a r u e l l e : Les paradoxes de
l'ancienne circulation en France. — M. D e r r u a u : Une enquete rurale dans
une ferme islandaise. — M. P a r d é : L'électrification ferroviaire en courant
monophasé a fréquence industrielle dans le nord-est et le nord de la France. —
G. C h a b o t : Belgrade, vieille capitale, ville nouvelle. — M. E. D u m o n t :
Géographie politique et géopolitique. — P. P a g n e y : Traversee maritime et

430

Književnost

type de temps sur l'Atlantique central. — J. L. M i e g e : Le Maroc espagnol. —
R. C l o zi er : Les terrasses fluviales. — An 19 (1956) No. 1—2: H. N o n n : Les
principales industries aéronautiques dans le monde. — J. T r i c a r t : Le république de Mongolie. — R. E m s a l e m : Les climats de Madagascar. — G. V e y r e t - V e r n e r : La production électrique mondial. — Yv. B a r b a z a : Le projet
de conversion du vignoble et la riziculture dans le Bas-Languedoc. — J. M a r c h a i : Le coton en Égypte.
Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, Louwain, Tome
XXIV (1955) No. 1—2: O. T u l i p p e : Les paysannats indigènes au Kasai. —
E. V a n d e n a b e e l e : Biographische studie van een schorre längs de Zeeschelde.
— J. D e n i s : La concentration urbaine et ses problèmes: Stockholm. — M. A.
L e f e v r e : La vie dans la Brousse du Haut-Katanga. Etude de Geographie
humaine. — P. G o u r o u : Progrès de la connaissance géographique au Congo
Belge et du Ruanda-Urandi en 1954.
Geographica Helvetica, Bern, IX (1954), Nr. 1—4: U. W i e s li : Zur Kulturlandschaftsgeschichte des Balsthaler Juras. — M. G s c h w e n d : Oasen in Südmarokko. — A. H u b e r : Churchill, ein Aussenpost an der Hudson Bay. —
H. M. D i s t e l i : Der Einfluss der Verstädterung auf die Landschaft einer
Dorffraktion. — J. K n a u e r : Über die zeitliche Einordnung der Moränen der
»Zürich-Phase« im Reussgletschergebiet. — A. G a n s e r : Altindianische Felszeichnungen aus den Kolumbianischen Llanos. — G. L. T i c h e l m a n : Les
Fédérations Radja na IX et Rad ja na X de la côte Est de Sumatra. — H. W i n d i e r : Zur Methodik der geographischen Grenzziehung am Beispiel des Grenzbereiches der Kantone Schwyz, Zug und Zürich. — W. S t a u b : Landnahme und
Besiedlung in »Klein-Burgund«. — M. P e r r e t : La Tordanie. — K. S u t e r : Zur
Wasserwirtschaft des Oued-Rhir. — M. B o l l i : Die Enklave Büssingen. —
W. G u y a n : Lofotfischerei und Heringfang. — E. L e e m a n n : Bewässerungsanlagen am Niger in Französisch-Westafrica. — T. H a g e n : Über Gebirgsbildung und Talsysteme im Nepal Himalaya. — M. S c h u e p p : Der derzeitige
Stand der Forschung in Meteorologie und Klimatologie. — X (1955) Nr. 1—4:
O. W i n k l e r : Zur Kenntnis der mittelalterlichen Walsersiedlungen in hochgelegenen Alpentälern. — J. H ä f e l i n : Die Gliederung der Schweiz in Wetterprognosenbezirke. — H. G u t e r s o h n : Probleme der rückständigen Länder. —
F. M o n h e i m : Die Höhenstufen des Ackerbaues in den westliehen Hochalpen.
— C. A u b e r t : La situation actuelle des recherches sur la délimitation des
régions géographiques. — G. F u r r e r : Frostbodenformen in ehemals vergletscherten Gebieten der Schweiz. — H. B o e s c h : Die Natur in Baskenland.
— A. J a y e t : Le problème du fluvioglaciaire. — G. F u r r e r : Die Strukturbodenformen der Alpen. — M. B o u ë t : Profil hypsométrique du faîte des Alpes
centrales. — H. S c h o l z : Die Siedlungslandschaft zwischen Ankara und dem
Tus Gölü.
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft, Wien, Bd. 96 (1954), Heft
5—12: H. B o b e k : U. S. Amerikanische Landschaften aus der Vogelschau. —
J. S c h r a m m : Grundzüge des Kulturlandschaftsbildes im südöstlichen Mitteleuropa während der Türkenzeit. — A. S c h i m k a : Landesplanung in Österreich.
— Bd. 97 (1955), Heft II: J. Ma t z n e 11 e r : Der Trockenfeldbau auf den Kanarischen Inseln. — E. N e e f : Blons im Grossen Walsertal (Vorarlberg). —
E. B e r n l e i t h n e r : Die Entwicklung der österreichischen Länderkunde von
ihren Anfängen bis zur Errichtung der ersten Lehrkanzel für Geographie in
Wien (1851). — E. W i l t h u m : Der morphotektonische Bauplan der zentralen
und westlichen Dachsteingruppe. — T. P i p a n : Siedlungsgeographische Probleme in den Schlesisch-Mälirisehen Beskiden. — H. K i n z l : Ein Jahr geographischer Forschungen in Peru (1954). — H. W e i s : Erste österreichische Tibestikundfahrt 1954. —- K. W i c h e : Studienreise nach Französisch-Marokko 1954. —•
Bd. 97 (1955), Heft 1—3: N. B i s c h o f f : Die Entstehung eines sibirisch-, zentralund ostasiatischen Eisenbahnnetzes. — H. K ü p p e r : Eine Exkursion in das
Quartärbereich des Schwarza- und Sierningtales. — F. H a d e r : Klimazahlen
zur Beurteilung der alpinen Frostverwitterung. — F. B a u e r - H . T r i m m e l :
Die Hirberggrube und ihre Breccien (Dachstein). — J. M a t z n e t t e r : Der
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Trockenfeldbau auf den Kanarischen Inseln. — E. N e e f :
Blons im Grossen
Walsertal (Vorarlberg). — E. B e r n l e i t h n e r : Die Entwicklung der österreichischen Länderkunde von ihren Anfängen bis zur Errichtung der ersten
Lehrkanzel für Geographie in Wien (1851). — J. G o l d b e r g e r : Die Altlandschaft auf dem Hochkönig. — S. M o r a w e t z : Zur Frage der eiszeitlichen
Temperaturerniedrigung. — W. S c h m i d t : Bodenabschwemmungen in der
Savanna von Bogota.
Die Erde, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1955, Heft
1—4: E. B e r g m a n n : Über den tieferen Untergrund Brandenburgs. — F. Z o r e l i : Der Einfluss des Walchensee-Kraftwerkes auf den Temperaturhaushalt
des Kochelsees. — K. R u p p e r t : Der Wandel der sozialgeographischen Struktur im Bilde der Landschaft. — H. W i n t e r : Die Weltkarte des Kosmas Indikopleustes, 535—547 AD. — K. S c h r o e d e r : Berliner Luftverkehr der Vorkriegszeit und Gegenwart. — H. Scham p : Der Turm der Winde in Athen und
die Luftkörperklimatologie. — E. L. U11 m a n n : Die wirtschaftliche Verflechtung verschiedener Regionen der USA betrachtet am Güteraustausch Connecticuts, Iowas und Washingtons mit den anderen Staaten. •— E. S. H i l l s : Die
Landoberfläche Australiens. — J. G e n t i l l i : Die Klimate Australiens. — R. H.
G r e e n w o o d : Die geographische Gliederung von Queensland. — R. K. W i l son : Die Landwirtschaftsgebiete des Staates Victoria in Australien. — P. S c o 11 :
Die spezialisierte Landwirtschaft Südost-Tasmaniens. — K. W. T h o m p s o n :
Das Industriedreieck des Spencer-Golfs als Beispiel einer Industrialisierung
ausserhalb der Hauptstädte. — E. W. R. T h o r p e : Die Nutzbarmachung der
Wasserkräfte in den Snowy Moutains.
Erdkunde, Bonn, Bd. VIII (1954), Heft 4: F. B a r t z : Neufundlands Wirtschaft vor neuen Aufgaben. — S. G r e g o r y : Climatic Classification and Climatic Change. — Die Nationalitätenfrage in Südtirol — 1. K. F i n s t e r w a l :
d e r : Ortsnamen und Sprachengeschichte in Südtirol. — 2. F. D ö r r e n h a u s :
Carlo Battisti und das Südtiroler Volkstum. — K. J. Z a n d s t r a : Die jungquartäre morphologische Entwicklung des Saartales. — Bd. IX (1955), Heft 1—4:
W. C h r i s t a l l e r : Beiträge zu einer Geographie des Fremdenverkehrs. —
II. N i e t s c h : Hochwasser, Auenlehm und vorgeschichtliche Siedlung. —
B. F r e n z e l : Die Vegetationszonen Nord-Eurasiens während der postglazialen
Wärmezeit. — H. A b e l : Der Stadtstaat Bremen. — J. B ü d e l : Reliefgenerationen und plio-pleistozäner Klimawandel im Hoggar-Gebirge. — W . L. K u b i ë n a :
Über die Braunlehmrelikte des Atakor. — W. D. S i c k : Flurzusammenlegung
und Ausbausiedlung in der Nordostschweiz. — H. M e n s c h i n g : Karst und
Terra rossa auf Mallorca. — H. B e c k : Entdeckungsgeschichte und geographische Disziplinhistorie. — G. N i e m e i e r : Vollnomaden und Halbnomaden
im Steppenhochland und in der nördlichen Sahara. — C. T r o l l : Der Mount
Rainier und das mittlere Cascaden-Gebirge. — V. R. B e n d e r - A . L. H a i n e s :
Forty-two years of Recession of the Nisqualy Glacier on Mount Rainier. —
W. H o f f m a n n : Kartographie und Gletscherkunde am Nisqualy-Gletscher. —
F. B a r t z : Französische Einflüsse im Bilde der Kulturlandschaft Nordamerikas.
— Bd. X (1956), Heft 1 : Kh. P a f f e n - W . P i l l e w i z e r - H . J. S c h n e i d e r :
Forschungen im Hunza-Karakorum. — H. L o u i s : Die Entstehung der Poljen
und ihre Stellung in der Karstabtragung. —• I. L e i s t e r : Ursachen und Auswirkungen der Entvölkerung von Eire zwischen 1841 und 1951.
Pettermanns Geographische Mitteilungen, Gotha, Jhg. 99 (1955), Heft 1—4:
G. N o b i s : Die Entwicklung der Haustierwelt Nordwest- und Mitteldeutschlands in ihrer Beziehung zu landschaftlichen Gegebenheiten. — W. T h a u e r :
Neue Methoden der Berechnung und Darstellung der Reliefenergie. — J. V a le t o n : Beziehungen zwischen petrographischer Beschaffenheit, Gestalt und
Rundungsgrad einiger Flussgerölle. — A. H a u s e r - J. Z ö t l : Die morphologische Bedeutung der unterirdischen Erosion durch Gesteinsausspülung. — W. G e g e n w a r t * K. R u p p e r t : Ein Versuch zur Feststellung der winterlichen Bodenzerstörung. — C. R a t h j e n s : Zur Frage der Gliederung der Würmeiszeit. —
W. W u n d t : Pluvialzeiten und Feuchtbodenzeiten. — Th. H u r t i g : Zur Frage
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der postdiluvialen Überflutung der südwestlichen Ostseeküste. — P. S c h a u f e l b e r g e r : Eignen sich die Regenfaktoren Langs zur exakten Klassification der
tropischen Böden? — H. G. K o c h : Hanggewitter, Hangerwärmung und Hangströmung am Thüringerwald. — L. S c h e i d l : Neuere Beiträge zur Siedlungsgeographie Japans. — H. C r a m e r : Die Karstgebiete der Britischen Inseln. —
E. N e e f : Zur Genese des Formenbildes der Rumpfgebirge. — R. S c h r o e d e r :
Verteilung und jährlicher Gang der Niederschläge im Staat Sao Paulo. —
H. C r a m e r : Die Karstgebiete der Britischen Inseln. — R. S c h r ö d e r : Die
Verteilung der Regenzeiten im nördlichen tropischen Amerika. — G. A. K i t t l e r : Merkmale, Verbreitung und Ausmass der schleichenden Bodenerosion. —
A. S c h u m a n n : Die Entstehung der Insel Ruden. — F. P l a t t n e r : Über
den Salzgehalt des Urmia-Sees. — E. H e y e r , Gibt es einen europäischen
Monsun?
Berichte zur Deutschen Landeskunde, Remagen, Bd. 13 (1954), Heft 2:
L. H e m p e l : Untersuchungen über das Grundwasser in der Kulturlandschaft
Nordwestdeutschlands. Beispiel einer Grundwasserkartierung für landeskundliche Zwecke im Kreis Verden. — H. E. L o h m a n : Die Bevölkerungsentwicklung der großstadtnahen Gemeinden im Räume Bonn-Duisburg-Essen 1939 bis
1950. — H. J ä g e r : Zur Entstehung der heutigen großen Forsten im Deutschland.
— F. L a n g e b e c k : Ortsnamenbewegungen und -Wandlungen im südwestdeutschen Raum. — Bd. 14 (1955), Heft 1—2: E. M e y n e n : Die Stellung der amtlichen Landeskunde im Rahmen der geographischen Arbeit. — K. H o t t e s :
Die Stellung der Sozialgeographie in der Landeskunde. — E. S i r p : Methoden
zur Abgrenzung von Stadt und Umland. — E. M i c h e l : Die Kölner Altstadt
vor und nach der Zerstörung — Veränderungen im Bilde der deutschen Kulturlandschaft. 1951—1953. Zusammengestellt von H. S c h a m p : 1. Veränderungen
an der Küste. — J. S c h m i t h ü s e n : Landeskundlicher Streifzug durch den
Kreis Cochem. — W. R a u c h b a c h : Das alte und das neue Bonn. — O. S c h l i e r :
Uber die Verwendung statistischer Ergebnisse bei regionalen Untersuchungen. —
H. O v e r b e c k : Neue Wege der deutschen Landeskunde I. Zu dem Besuh von
Wilhelm Müller-Wille: Westfalen — Veränderungen im Bilde der deutschen
Kulturlandschaft 1951—1953. Zusammengestellt von H. S c h a m p 2. Veränderungen am Gewässernetz. — Bd. 15 (1955), Heft 1—2: Fr. H u t t e n l o c h e r : Die
kulturgeographisehe Bedeutung der Waldgebirge in Südwestdeutschland. —
j. K a l t e h ä u s e r : Die Taunusrandstädte Königstein, Kronberg, Oberursel
und Bad Homburg. Probleme der funktionalen Differenzierung städtischer
Siedlungen am Rande der Großstadt. — P. E h r e n b e r g : Welche Rolle spielte
das »offene Land« beim ersten Getreideanbau in Mitteleuropa? — Fr. H o f f m a n : Die vorherrschenden Betriebsgrößen in der Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. — E. M e y n e n : Die wirtschaftsräumliche Gliederung
Deutschlands, Aufgabe und Methode. — K. H o t t e s : Wirtschaftsräumliche
Einheiten zwischen Hohem Venn und Niederrhein. — R. K l ö p p e r : Wirtschaftsräumliche Einheiten am Mittelrhein zwischen Eifel und Westerwald. —
K. H o t t e s : Die wirtschaftsräumlichen Einheiten im nördlichen Rheinland.
Erläuterungen zu einer Karte. — A. S c h l i e r : Vorschlag für eine wirtschaftsräumliche Gliederung des westlichen Deutschlands. — R. G r a h m a n n :
Wasserversorgung und Grundwasser in der Bundesrepublik Deutschland —
Veränderungen im Bilde der deutschen Kulturlandschaft 1951—1953, Zusammengestellt von H. S c h a m p : 3. Veränderungen in der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung.
Geographische Rundschau, Zeitschrift für Schulgeographie, Frankfurt/Main,
Jhg. 7 (1955), Nr. 1—12: H. L a u t e n s a c h : Der Rhythmus der Jahreszeiten auf
der Iberischen Halbinsel. — G. N i e m e i e r : Niderandalusien und Sierra Morena. — B. B e g e r : Das Hochland Tibet und seine Bevölkerung. — J. M a t z n e t t e r : Die Lawinentätigkeit in der österreichischen Alpen. — H. K n ü b e l :
Wuppertal, Wesen und Entwicklung eines Stadtkomplexes. — K. H. B r o k e r h o f f : Das Dorf Kalkum. Ein Beispiel für kulturgeographischen Arbeitsunterricht in Oberprima. — A. J e n e t t e : Die Stoffpläne für Geographie an den
höheren Lehranstalten des Bundesgebietes. — J. G. G r a n ö : Die geographischen
Geografski vestnik — 28
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Provinzen Finnlands. — A. T a m m e k a n n : Salpausselkä. Die Hauptendmoräne
im Lichte der neueren Forschung. — L. A a r i o : Die finnischen Großstädte. —
K. W i c h e : Die Ursachen der Krise in Französisch-Marokko. — H. H o p f n e r Wandlungen des Siedlungsbildes und der Kulturlandschaft in Altkastilien seit
dem 18. Jahrhundert. — R. L o g a n : Die Wüste lebt. — G. E n e q u i s t : Zur
Siedlungsgeographie Schwedens. — S. D a h 1 : Karten zur Geographie des schwedischen Innenhandels. — G. W. T i e t z e : Ein Beitrag zur Geographie der Landwirtschaft Schwedens. — G. A r p i : Das Sundsvallgebiet im nördlichen Schweden. — S. J a a t i n e n : Die Aland-Inseln. Eine wirtschaftsgeographische Studie.
— A. H. K a m p p : Die Färöer. — E. Z i l i m e r : Die deutsche Ostseeküste seit
der Eiszeit. — E. S o b o t h a : Eine großräumige geologische Gliederung des
außeralpinen Mitteleuropas zwischen Maas und Weichselland. — E. F. W a r n e c k e : Verkehrsprobleme Norwegens. — Ch. S c h w e i z e r : Die Landschaften
um Schwäbisch-Hall. — W. B r ü n g e r : Gedanken zur Stadtgeographie Hamburgs. — E. P u l s : Der Hamburger Hafen. — H. I l l i e s : Die glazialmorphologische Lage Hamburgs. — J. P e t e r s e n : Die Gezeiten der Niederelbe. —
F. N u s s e r : Helgoland. — O. S c h l i e r : Die wirtschaftlich-soziale Struktur
Berlins. — E. Z a s t r o w : Zerstörung und Aufbau Berlins. — H. G. S c h i n d l e r :
Die Sektorengrenze und ihre Auswirkungen auf das Stadtbild. — K. S c h r o e d e r : Berlin-Grundlagen und Grundzüge der stadtgeographischen Struktur. —
T. M ü 11 e r : Aufgaben und Stand der amtlichen Kartographie. — Th. S i e w k e :
Wie entsteht unser Messtischblatt. — H. E r m e l : Die Karte in der Seeschiffahrt.
— K. Z ö r n e r : Probleme bei der Herstellung moderner städtischer Kartenwerke.. — O. S t o l l t : Wie entsteht eine Schulkarte. — L. A l s d o r f : Rassen
und Sprachen in Indien. — G. K u r i y a n : Bevölkerung und Nahrungsmittelversorgung in der Indianischen Union. — A. S. K a z i : Eine zusammenfassende Studie. — K. K u l a r a t n a m : Ceylon — Land, Volk, Wirtschaft. —
H. S t e c h e : Dörfliches Leben in Indien. — H. K l e n k : G l e t s c h e r s c h w u n d
im Berninagebiet. — H. Z i e g r a : Zur Glazialmorphologie Norddeutschlands. —
G. A. K i 111 e : Beobachtungen über den Bodenfluß in deutschen Ackerbaulandschaften. — J hg. 8 (1956), Nr. 1—3: H. O v e r b e c k : Die Stellung und natürliche
Einordnung der Lande an der mittleren Saar. — K. M a t li i a š : Die Entstehung
der Oberflächenformen des Saargebietes. — P. G ä r t n e r : Zwischen Schwarzwälder Hochwald und Muschelkalkstufe. — O. V ö l z i n g : Die Geologie des
Steinkohlengebirges an der Saar. — A. B l i n d : Die Saarwirtschaf t. — A. H o c k :
Die Landwirtschaft des Saargebietes. — H. B e r g w e i l e r : Die wirtschaftlichen
Verflechtungen zwischen dem Saargebiet und Rheinland-Pfalz. — H. G r o ß :
Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft. — M. D u r a c h : Schulerdkunde
in der Bedrängnis. — E. O t r e m b a : Wesen und Wandlungen des Begriffes
Mitteleuropa. —H. S c h ü t t : Wandlungen im ländlichen Siedlungsbild Vorpommerns während der letzten hundert Jahre. — A. R e i s s e r : Die Bewässerrungsanlagen im Inneren Nigerdelta (Franz. Sudan). — L. B a u e r : Methodische Bemerkungen zum Unterricht in der Länderkunde.
Carinthia I, Celovec, Jhg. 144 (1954), H. 4: G. W e i n d o r f e r (1874—1932):
Ein Kärntner als Wissenschaftler und Pionir in Australien. Jhg. 145 (1955), H. 1—4:
H. D o l e n z : Archäologische Mitteilungen aus Kärnten. — P. L e b e r : Aus
dem römischen Kärnten. — K. D i n k l a g e : Zur Vor- und Frühgeschichte des
Gailtales. Funde aus Förk von der Latènèzeit bis zu den Ottonen. — H. W a g n e r : Zur Geschichte der Fischerei und der Jagd in Kärnten. — A. S c h l u g a :
Der Waren- und Postverkehr in Oberkärnten im 17. und 18. Jahrhundert. —
P. M e c h t l e r : Zur Geschichte der ersten Eisenbahnen in Kärnten. — R. W a n n e r : Die Begräbnisstätten der Stadt Klagenfurt. — Jhg. 146 (1956), H. 1—2:
P. L e b e r : Archäologische Kleinigkeiten aus Kärnten. — W. K n a p p : Zur
Burgenkunde des Kärntens (Fortsetzung).
Carinthia II, Celovec, Jhg. 144 (1954): H. B e r g e r : Klimatische und
pflanzengeographische Beobachtungen im Einzugsgebiet der Gail. — L. L o h r :
Bergheugewinnung im Glocknergebiet. — E. L u s t i g : Bäume als Wetterpropheten.
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Rivista Geografica Italiana, Firenze, Ann. LXI (1954), 4: F. G i g l i : La
densità di popolazione in Toscana nei secoli XVI e XVIII. — A. P e c o r a :
Pavia: saggio di geografia urbana. — Ann. LXII (1955), 2—4: R. A l m a g i a :
A proposito di recenti studi su Marco Polo e i suoi viaggi. — A. Š e s t i n i :
Alcuni problemi di morfologia delle Dolomiti. — S. P i c c a r d i : Il gruppo di
abitati industriali di Signa presso Firenze. — B. N i c e : Aspetti dela recente
evoluzione economica degli Stati. — L. F r a n c i o s a : Gli orti dei Paduli e della
Volla presso Napoli. — L. P e d r e s c h i : L'approvvigionamento idrico ed elettrico nelle isole minori del Tirreno. — B. N i c e : Per uno studio geografico dei
mercati periodici della Toscana. — G. M. R u 1 f i : Un centro industriale lombardo: Sesto San Giovanni. — An. LXII (1956), f. 1: R. A l ma g i à : A proposito
di un recente libro e di altri scritti su Amerigo Vespucci. — S. P i c c a r d i :
Variazioni storiche del corso del l'Arno.
Bolletino della Società Geografica Italiana, Rim, Ser. Vili, Vol. VII (1954),
11—12: A.T. S a l a : Le condizioni economiche dell'isola del Giglio. — B. S p a n o :
La pesca di stagno in Sardegna. — S. Z a v a t t i : Il nuovo limite australe
dell'ecumene. O. B a l d a c c i : Considerazioni sulla gegografia dell'alimentazione. Ser. Vili, Voli. V i l i (1955), 1—12: A. M o r i : Una città doganale: Chiasso
e il suo sobborgo italiano di Ponte Chiasso. — C. D. V a l l e : Aspetti geografici
dell'industria del cemento nella Brianza. — M. B i a n c h i n i : Anzio e Nettuno.
Ricerche di geografia urbana. — M. P i n n a : Climatologia dinamica e geografia. — M. R i c c a r d i : Il Cicolano. Studio di geografia umana. — A. P e c o r a : L'isola di Man. — M. R i c c a r d i : I laghi Lungo e di S. Puoto nella Piana
di Fondi. — O. B a l d a c c i : L'escursione della Società Geografica Italiana alle
Isole Ponziane e partenopee. E. B e v i l a c q u a : L'escursione geografica interuniversitaira alle Isole Eolie. — R. A. M o s c h è n : Ricerche antropogeografiche
nella conca di Levico. — C. D. V a 11 e : L'industria della carta nel Lazio meridionale. — J. P. C o l e : Un esperimento di colonizzazione nel Peru orientale. —
A. P e c o r a : Sulo spopolamento montano negli Abruzzi. — M. R i c c a r d i :
L'isola artica di Southampton (Canada) secondo una recente publicazione. —
Ser. Vili. Vol. IX (1956), N. 1—3: H. L a u t e n s a e h : L'evoluzione della
geografia in germania nel dopoguerra. — P. A t t u o n i : Arre di escavazione
e vie del traffico del marmo apuano.
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Vladko Fajgelj
(t 26. junija 1956)
Y »Geografskem vestniku« smo napisali že precej nekrologov, a med njimi
še ni bilo tako kratkega, kakor je današnji. Zakaj široko biografijo je o 22-letnem mladem človeku, ki se ubije v gorah, nemogoče in nesmisel pisati. Še manj
je seveda mogoče dodati bibliografijo. In vendar: mladi Vladimir Fajgelj, ki
so mu grobe sile prirodnih procesov pretrgale življenje, ko se je ravno najbolj
živo zanimal zanje, zasluži v polni meri, da se ga »Geografski vestnik« spomni
kot aktivnega slovenskega geografa. Čeprav je komaj absolviral osmi semester
geografskega študija, je bil že ves prepojen z zrelim geografskim mišljenjem,
ves poln novih misli, spoznanj in pobud. Po svojem nagnjenju je bil sicer predvsem prirodoslovec; študij geografije je vezal s študijem biologije, ljubezen do
prirode je bila v njem izredno globoko zakoreninjena. Zato pa ga niso nič manj
zanimali problemi človeka, njegovega življenja in dela.
Namesto običajne biografije samo dva zunanja izraza njegove zgodaj
dozorele, nadpovprečne vloge med mladimi slovenskimi geografi: že leta 1952
je kot slušatelj drugega letnika objavil v »Geografskem vestniku« svojo študijo
o planinah v vzhodnem delu Savinjskih Alp, zadnji dve leti pa je bil zastopnik
študentov v odboru Geografskega društva Slovenije.
Po smrti ljudi radi idealiziramo, še posebno, če umro mladi. Vendar sem
prepričan, da ne pretiravam, če zapišem, da je bil Fajgelj med našimi mladimi,
doraščajočimi geografi, ki jih ni malo in med katerimi jih je precej, ki mnogo
in dobro delajo, tisti, od katerega smo lahko pričakovali največ. Njegova stvarna
vrednost se je morda najbolj videla v tem, da je med svojimi tovariši užival
vkljub temu, da se je visoko povzpel nad nje, soglasno spoštovanje brez trohice
zavisti, še več, da jim je postal pravi vodnik in učitelj, pri tem pa je ostal kot
človek vedno kot enak med enakimi. Lahko rečem, da smo gà prav tako profesorji ne samo izredno cenili, ampak tudi spoštovali. Tega spoštovanja pa si ni
pridobil samo s svojim strokovnim vzponom, temveč še posebno s svojimi
•osebnimi kvalitetami: bil je delaven, točen in vesten, pri tem pa brez prezgodnje ali pretirane samozavesti, pa tudi brez zavirajoče pohlevnosti in skromnosti, strogo kritičen do drugih in do sebe; k delu ga niso niti najmanj navajali
nagibi osebne ambicije ali ri vel javljanja za vsako ceno, temveč zgolj veselje
•do stvari, združeno z občutkom dolžnosti, pravi idealizem v najčistejšem pomenu
besede. Čeprav je bil mlad ter telesno in duševno živahen in zdrav, ni bil niti
v svojem življenju niti v. svojem znanstvenem poglabljanju zaletav, temveč
presenetljivo uravnotežen in zrel. Črnobele alternative med starim in mladim,
•oziroma starim in novim, zanj ni bilo, temveč samo med resnico in neresnico,
med dvomom in gotovostjo. Spet ne bi želel idealizirati — vendar se mi zdi,
da je bil Fajgelj zares idealen lik mladega človeka, kakršnega srečamo le redko.
Zato ga nismo samo cenili, temveč smo ga imeli iz srca radi.
Spominjam se naše zadnje skupne ekskurzije v začetku junija 1955 po
Dalmaciji. Po sončnem dnevu v Sinju, ko smo s tamkajšnjega kaštela premotrivali izredno plastično pokrajinsko podobo Sinjskega polja, smo se poslavljali od
Fajglja na mali lokalni postaji sinjske železnice; pusto, otožno se je širila pred
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nami borna kraška ravnota Dugega polja, nad njo pa se je vzpenjal v pozno
popoldanski sončni žar široki Mosor. Našega Vlada Fajglja takrat ni zdržalo:
zapustil nas je in se sam, samoten napotil v goro, da preživi tih planinski večer
ter prisluhne prirodi široke primorske gore in življenju njenega človeka. Drugi
večer se je vrnil med nas veder, podjeten in živahen. Toda bil je med nami
morda edini, ki si je želel čimprej iz Splita, iz mehkega primorskega ozračja
in izpod jasnega jadranskega neba v trde, k borbi in delu izzivajoče skale
savinjskih gorâ. Niti malo ni slutil, da bo tako kmalu njih žrtev. Za njim je
med nami nastala globoka vrzel: kdo ve, kdaj nam bo dorastel drug, njemu
enakSvetozar Ilešič

Resolucija IV. kongresa geografov FLRJ
v dneh od 28. septembra do 1. oktobra 1955 v Beogradu
IV. kongres geografov FLR Jugoslavije je na podlagi izčrpnega razpravljanja ugotovil, da splošno stanje geografije v naši državi ni na tisti višini,
na kateri bi moralo biti.
I.
Ker je univerzitetni pouk temelj za oblikovanje znanstvenih delavcev in
učiteljev, smatra kongres, da je treba posvetiti posebno pozornost njegovi izpopolnitvi in boljši organizaciji ter znatno izboljšati razmere, v katerih se vrši,
tako v pogledu učnega osebja kakor glede prostora in materialnih pogojev.
Kongres misli, da je neobhodno potrebno tesnejše sodelovanje vseh naših znanstvenih delavcev in ustanov ter da mora univerzitetni pouk bolj upoštevati
potrebe srednje šole, čeprav mora pri tem zadržati in še poglobiti svoj temeljni
znanstveni značaj.
II.
Glede na to, da je predmet geografske znanosti kompleksno proučevanje
prostorne stvarnosti, smatra kongres, da morajo naši geografi posvetiti večjo
pozornost problemom, ki so važni za izkoriščanje te stvarnosti (problemom
komun in regionalnega planiranja) ter za izboljšanje življenjskih pogojev
našega ljudstva. V ta namen naj naši geografi sodelujejo z ustanovami in organizacijami, ki so zainteresirane za iste probleme. Do V. kongresa naj se nadaljuje
delo na proučevanju kraških krajev, naj se preiskujejo pogoji za izkoriščanje
vodnih sil, problemi erozije zemljišča ter gozdne odeje, pri čemer naj se delo
stalno usmerja v smislu kompleksnega proučevanja, svojstvenega geografski
znanosti. Kongres smatra nadalje za neobhodno potrebno, da geografi, ki se
bavijo z ekonomsko geografijo, do prihodnjega kongresa pripravijo predloge
za diskusijo o ekonomskogeografski rajonizaciji naše države.
Premotrivajoč vlogo geografije v vzgoji in v narodni kulturi, je kongres
razpravljal tudi o razmerju med geografijo in našimi muzeji ter smatra, da
je treba v njih organizirati geografske oddelke oziroma poživiti njihove eksponate s prikazom geografskega okolja, iz katerega so izšli.
III.
Kongres je vsestransko pretresel stanje geografskega pouka v srednjih in
srednjih strokovnih šolah ter je ugotovil, da v veliki večini primerov ne ustreza
zahtevam sodobne geografije. Posledica tega je, da je prišla geografija kot učni
predmet v srednjih in srednjih strokovnih šolah v kritičen položaj.
Da bi se to stanje spremenilo, je neobhodno potrebno ustvariti skupno
koncepcijo o učnem programu, zasnovano na načelih sodobne geografije, ter
zagotoviti enoten načrt za vse naše republike (v vseh razredih srednjih šol po
dve uri, v I. in V. po tri, skupaj 18 ur, s tem, da za osnovo novega učnega
programa služi program, ki ga je predložilo Geografsko društvo NR Hrvatske).
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Za uspešno izvedbo nalog, ki jih postavljata novi učni plan in program,
naj se geografska društva potrudijo, da se v najkrajšem času izdelajo ustrezni
učbeniki z vsklajeno terminologijo. Prav tako je treba posvetiti veliko pozornost
strokovnemu izpopolnjevanju naših učnih moči, kar bo najlaže doseči s seminarji in drugimi oblikami konsultacije. Pri tem naj ima veliko vlogo časopis
Geografski horizont in druge publikacije. Kongres smatra končno, da zahtevajo
interesi splošne izobrazbe in vzgoje, da postane geografija poseben predmet
pri maturi.
IV.
Naša geografska društva so stalni nosilci znanstvene in strokovne dejavnosti. V njih se zbirajo vsi naši geografi; ona so njihove najširše društvene in
strokovne organizacije, ki so odgovorne za celotno geografsko delo. Zato morajo
sodelovati pri izvajanju znanstvenega dela ter v reševanju vseh vprašanj, ki
zadevajo geografski pouk; z ljudskimi oblastmi naj sodelujejo pri sestavljanju
planov in programov, pri razmeščanju učnega kadra, pri strokovni inšpekciji,
pri recenziji učbenikov in tako dalje. Zaradi vsega tega je neobhodno potrebno,
da se jim posveti ustrezna pozornost ter nudi materialna podpora.
Svet geografskih društev naj se briga, da bo sodelovanje društev, še posebno
njihovih srednješolskih odsekov, stalno in tesno.
V.
Z ozirom na to, da zadnji čas Geografski inštitut JLA ne daje več topografskih kart geografskim institucijam in geografom, ugotavlja kongres, da je s tem
onemogočeno normalno znanstveno in pedagoško delo v geografiji ter smatra,
da bi morala biti ta prepoved čimprej ukinjena.
VI.
Kongresi geografov Jugoslavije so najvažnejša strokovna manifestacija,
bistvena za razvoj in vsklajevanje naše dejavnosti. Ker se v zvezi z ustaljeno
prakso, da se kongresi vrše v turnusu po ljudskih republikah, pojavljajo vedno
večje težave pri dobivanju osnovnih sredstev za njihovo organizacijo od strani
posameznih republik, okrajev in občin, je neobhodno potrebno, da se pri organih ljudskih oblasti doseže v tem pogledu sporazumna in enotna rešitev.
VII.
Svet geografskih društev naj stori vse, da se uresničijo zgornji sklepi,
posamezna geografska društva in njihovi člani pa naj se potrudijo z vsemi
silami, da se čimprej izboljša stanje v naši geografiji in v geografskem pouku.
Beograd, 1. oktobra 1955.

Geografsko društvo Slovenije od februarja 1955 do oktobra 195?
Delo društva v tem obdobju se je razvijalo po smernicah, ki mu jih je
začrtal zadnji kongres slovenskih geografov v Mariboru.
Predvsem je v razliko s preteklimi leti močno oživelo delo na področju
geografije v šolah. Organiziral ga je odsek za geografski pouk, formiran po
novih društvenih pravilih iz 1954. leta. Ta odsek je še posebej organiziral več
stalnih ali priložnostnih podsekeij ali komisij za posamezna vprašanja oziroma
konkretne naloge, tako za pripravo geografske čitanke, za izdelavo diapozitivov
in diafilmov, za metodiko geografije itd. V tesnem sodelovanju z društveno
upravo je odsek za geografski pouk organiziral terenski seminar v Pomurju
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(Murski Soboti) avgusta 1956 in poseben tečaj za uporabo geografskih učil in
ponazoril v Ljubljani februarja 1957. Pomurski terenski seminar je bil v preteklem obdobju sploh največja kolektivna manifestacija društvenega dela.
Udeležilo se ga je čez sto geografov iz vse Slovenije. Na programu so bile vaje
v terenskem opazovanju in drugih prijemih za lokalno geografijo kakor tudi
referati o Pomurju in ekskurzije križem po pokrajini. Tečaj za geografska učila
je bil iz tehničnih razlogov omejen na manjše število udeležencev. Seznanil jih
je z novimi pripomočki in metodami njihove uporabe pri pouku. Brez dvoma
največji uspeh odseka je »Geografski obzornik«. Iz ciklostiliranega biltena se
je v tej dobi razvil v tiskano revijo, ki izhaja redno štirikrat na leto v tisoč
izvodih. Četudi je še vedno skromna po obsegu in opremi, se neprestano zboljŠuje po zaslugi prizadevnega urednika tov. Darka Radin je. Krog sodelavcev pa
je na žalost še vedno sorazmeroma ozek. Pomen lastne strokovne revije za
šolsko uporabo je gotovo velik in njegove uspehe bo mogoče presditi šele
kasneje. »Geografski obzornik« je hkrati z ostalim delom odseka močno pomagal poživiti delo na področju geografije v šoli.
Delo odseka za znanstveno delo je bilo na zunaj manj vidno. Potekalo je
v istih tirih kakor pretekla leta. Osredotočeno je še dalje na več ali manj'
individualno delo članov v Geografskem inštitutu univerze in Inštitutu za
geografijo SAZU, pa tudi na delo članov v znanstvenih ali strokovnih inštitutih
v Ljubljani (Geografski muzej, ekonomska fakulteta, Projektivni atelje itd.).
Razne podsekcije odseka, zamišljene za boljšo organizacijo in vzpodbudo znanstvenega dela, so le nekatere zaživele. Še vedno relativno majhno število poklicnih znanstvenih delavcev ali zainteresiranih članov iz drugih zaposlitev je še
vedno premajhno, da bi se mogla ta oblika dela bolj razmahniti. Delo odseka
ovira tudi angažiranost njegovih članov na preveč področjih ostalega družbenega dela in v mnogih primerih že sama prezaposlenost v ožjem poklicu. Odsek
obsega tele pododseke: za geomorfologijo (vodi ga asistent Milan Šifrer), za
proučevanje krasa (asistent dr. Ivan Gams), za klimatologijo (dr. Danilo
Furlan), za agrarno geografijo (prof. dr. Svetozar Ilešič), za demografske in
populacijske probleme (asistent dr. Vladimir Klemenčič) in za geografijo
industrije in mest (dr. Vladimir Kokole). Člani, ki želijo sodelovati v katerem
od teh pododsekov, so vabljeni, da stopijo v stik z vodji posameznih pododsekov.
Predavateljska dejavnost društva je postala zadnje čase nekoliko bolj
živahna. V letu 1955 je priredilo društvo v Ljubljani pet predavanj, v letu 1956
šest predavanj in v prvi polovici leta 1957 sedem predavanj. V letu 1956 in
v prvi polovici leta 1957 so predavali: prof. dr. Rude Petrovič iz Sarajeva o
geografski rajonizaciji Jugoslavije, direktor Avguštin Lah iz Kamnika o potovanju po Sovjetski zvezi, prof. dr. Danilo Furlan o meteorološko-klimatološkem
zborovanju v Chamonixu, prof. dr. Valter Bohinec o avstrijskem krasu, prof.
Pavel Kunaver o umikanju ledenikov v Francoskih Alpah, prof. dr. Ivo Rubič
iz Zagreba o bistvu in vlogi kulturne geografije, dr. V. Manoliin o novem pojmovanju atmosferske cirkulacije, dr. Vladimir Kokole o Londonu (dvakrat), prof.
dr. S. Ilešič o študijskem potovanju po Belgiji in Franciji (dve predavanji) ter
asist. M. Šifrer o periglacialni problematiki pri nas. V maju 1957 je Geografsko
društvo skupno s SAZU priredilo predavanje prof. J. Kondrackega iz Varšave
o prirodnih regijah Poljske, v oktobru 1957 pa dve predavanji prof. V. S. Kalesnika iz Leningrada, prvo o leningrajski okolici, drugo o teoretskih osnovah
fizične geografije.
Geografsko društvo je pomagalo pri organizaciji seminarja vojvodinskih
geografov v začetku julija 1957 in pri njihovi ekskurziji po Sloveniji. Na seminarju sta imela referate prof. S. Ilešič o geografskih karakteristikah Slovenije
in prof. T. Oblak o problemih šolskega pouka geografije v Sloveniji. Seminarja
Geografskega društva LR Bosne in Hercegovine v juliju 1957 sta se udeležila
društvena odbornika docent dr. Cene Malovrh in inšpektor Dušan Kompare.
Na IV. posvetovanju urbanistov FLRJ v maju 1957 je društvo zastopal podpredsednik dr. Vladimir Kokole. Od 11. do 15. oktobra je društvo organiziralo
v Portorožu III. kongres geografov Slovenije. O njem bomo obširneje poročali
v prihodnjem letniku.
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Poleg dosedanjih regionalnih sekcij — preimenovanih v podružnice — v
Celju in Mariboru je bila leta 1957 ustanovljena še podružnica v Kranju za
geografe na Gorenjskem. Poverjeniki delujejo po večjih središčih vse Slovenije.
Občni zbor v letu 1956 je bil 22. januarja. Naslednji je bil 17. februarja
1957. Na njem je bil izvoljen za častnega predsednika društva akademik prof.
dr. Anton Melik, ki je na lastno željo opustil v društvu posle dolgoletnega
aktivnega predsednika. Za novega predsednika je bil za tekoče obdobje izvoljen
profesor dr. Svetozar Ilešič, za prvega podpredsednika dr. Vladimir Kokole, za
drugega podpredsednika profesor Dušan Kompare. Ostali odborniki so asistent
Drago Meze kot prvi tajnik, asistent dr. Ivan Gams kot drugi tajnik, ravnatelj
Vladimir Leban kot blagajnik, asistent dr. Vladimir Klemenčič kot upravnik,
tov. Tatjana Šifrer kot knjižničarka, asistent Milan Šifrer kot tajnik odseka
za znanstveno delo, profesor Tego Malis kot tajnik odseka za geografski pouk,
profesor Darko Radinja kot urednik »Geografskega obzornika«. Odbornika brez
stalne funkcije sta dr. Valter Bohinec in dr. Cene Malovrh. Za zastopnika študentov v upravnem odboru so ti izvolili tov. Petra Habiča. Za revizorje so bili
izvoljeni na občnem zboru profesor Silvo Kranjec, profesor Mavricij Zgonik
in tov. Igor Vrišer. Na predlog podružnic sta bila izvoljena za predsednika
podružnice v Mariboru profesor Zvonimir Hočevar in za predsednika podružnice v Celju profesor Anton Sore. Novoustanovljena podružnica v Kranju je
izvolila za svojo predsednico profesorico Slavo Rakovec.

Slovenski geografi v inozemstvu
Prof. dr. Anton Melik se je kot delegat Akademskega sveta FLRJ udeležil
v avgustu 1956 mednarodnega kongresa za limnologi jo na Finskem. Na kongresu je imel referat o genetski klasifikaciji jezer v Jugoslaviji.
V oktobru istega leta se je prof. dr. Melik udeležil proslave stoletnice Geografskega društva na Dunaju.
V juniju 1957 je skupina študentov geografije univerze v Ljubljani pod
vodstvom prof. dr. S. Ilešiča ter ob sodelovanju hon. pred. prof. Mavricija
Zgonika ter asistentov dr. Vladimira Kokoleta, dr. Vladimira Kleinenčiča in
Milana šifrer ja na tritedenski študijski ekskurziji prepotovala Poljsko v zameno
za ekskurzijo Geografskega inštituta univerze v Varšavi pod vodstvom prof.
J. Kondrackega, ki je maja istega leta prepotovala Jugoslavijo. Ob tej priliki
je imel prof. dr. S. Ilešič v okviru Društva za meteorologijo in hidrologijo v
Krakovu predavanje o geomorfoloških in hidroloških problemih jugoslovanskega krasa, v okviru Geografskega inštituta Poljske Akademije Nauk v Varšavi
pa predavanje o razvoju in smereh antropogeografskih raziskovanj v Jugoslaviji.
Konec avgusta 1957 je zasedala v Grenoblu III. mednarodna konferenca
srednješolskih profesorjev geografije. Svet za šolstvo LRS je omogočil udeležbo
na njej tudi zastopniku Geografskega društva Slovenije, inšpektorju Mavriciju
Zgoniku.
V začetku septembra 1957 se je vršil v Nancyju Mednarodni kolokvij za
agrarno geografijo in zgodovino, ki se ga je kot delegat Akademskega sveta
od jugoslovanskih geografov udeležil dr. S. Ilešič ter na njem referiral o problemih agrarne pokrajine in agrarnih struktur v severozahodni Jugoslaviji.
V začetku oktobra 1957 se je prof. dr. A. Melik na povabilo čeških geografov udeležil zborovanja čeških ekonomskih geografov v Pragi.
O vseh navedenih zborovanjih bomo obširneje poročali v prihodnjem
letniku naše revije.
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