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KNJIŽEVNOST 

Milan Šifrer, Porečje Kamniške Bistrice v pleistoceni!. SAZU. Razred za 
prirodoslovne in medicinske vede. Dela 12. Inštitut za geografijo 6. Ljub-
ljana 1961. Str. 211. 

Zaradi zakasnitve naše revije se je, žal, zakasnilo tudi poročilo o po-
membnem Šifrerjevem delu, ki bi zaslužilo, da bi ga predstavili našim 
bralcem že prej. 

Avtorja poznamo že vrsto let kot specialista-glaciologa, ki dopolnjuje 
starejše proučevalce, še pogosteje pa orje ledino. Oboje velja tudi za 
zgornje delo, ki je med vsemi njegovimi doslej objavljenimi najobsežnejše 
in najpomembnejše: dopolnjuje glaciološke rezultate Lucerne v poledenelem 
delu doline Kamniške Bistrice (Lucerna R., Gletscherspuren in den Steiner 
Alpen, Geogr. Jahr, aus Oesterreich. Wien 1906, str. 9—74) in P. Kunaverja 
(iKunaver P., Na grablji Bistriškega ledenika. Planinski vestnik 1949, str. 
9—20), jili popravlja in jim z drobnimi analizami daje trdnejše osnove, za 
nepoledeneli del porečja pa prvič na naših tleh uspešno preizkuša dognanja 
v povojnih letih v svetu, zlasti v Evropi zelo razširjene periglacialne geo-
morfologije. Širok koncept, ki ga je pri proučevanju periglaciala uporabil, 
dopolnjen z mnogimi originalnimi oprijemi, daje delu na tem polju pri nas 
značaj pionirstva. Res je, da so nekateri proučevalci že pred njim posegli 
na to področje, vendar ne tako na široko, pa tudi ne do takih podrobnosti. 
In prav zato, ker je to prvo tovrstno delo pri nas, zasluži posebno pozornost; 
zato mu bomo posvetili tudi nekaj več prostora. Zahvaljujoč Šifrerju smo 
lahko pravilno vrednotili periglacialno delovanje v mnogih slovenskih po-
krajinah, ki jih v zadnjih letih proučujemo za sklad Borisa Kidriča v okviru 
teme »Kvartarni sedimenti in njih izraba v Sloveniji«. 

Šiifrer si je izbral poikrajino, ki je za njegove namene zelo prikladna. 
Porečje K. B. zajema visokogorje Kamniških Alp, ki je bilo v glacialih 
pleistocene pod ledom, višje obrobno predgorje je bilo v tem času blizu 
njega ali trajno zasneženo, nižji svet pa je bil brez ledenosnežnega pokrova, 
a v bližini poledenelih Kamniških Alp in zato z ugodnimi osnovami za peri-
glacialno preoblikovanje. Tudi petrografska sestava je v porečju K, B. močno 
raznolika. Razen tega so nove ceste in opekarniški kopi s številnimi golicami 
nudili dober vpogled v sestavo zgornjih plasti. Vse to je .nudilo možnost? 
podrobnega študija posameznih oblik ter obenem primerjanje in usklajanje 
različnih pokrajinskih in deloma tudi klimatskih tipov. 

Avtor je razdelil študijo v sedem glavnih poglavij. Po krajšem uvodu, 
v katerem daje pregled dosedanjega dela in prikaže vpliv tektonike in ka-
meninske sestave na razvoj porečja K. B., prehaja na poglavje o obsegu 
wiirmskega ledenika v dolini K. B. Po prikazu rezultatov Lucerne in P. Ku-
naverja nakaže svoje izsledke, ki prepričljivo dokazujejo glede na visoko 
ohranjeni, na novo odkriti visok morenski nasip, da je segal bistriški ledenik 
ob svojem višku od sotočja s Korošico še naprej navzdol po ozkem delu « 
doline pod Kraljevim hribom. V tem poglavju je zlasti zanimivo razprav-
ljanje, podprto s krepkimi dokazi, o periglacialno preoblikovanem morenskem 
gradivu, ki se vpleta med spodaj odloženo moreno, in moreno, ki je naložena 
nanj, s čemer sta v tem delu prepričljivo dokazani dve poledenitvi z daljšim 
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vmesnim presledkom, v katerem se je del spodnje morene periglacialno 
preoblikoval. 

Obsežnejše je naslednje poglavje z naslovom »Stadialne morene, in drugi 
nasipi v Kamniški Bistrici«. V povitju K. B. so ohranjeni številni morenski 
nasipi in več stadialnih moren. Večino teh je našel že Lucerna, nekaj pa jih 
je odkril šifrer. S podrobno analizo morenskega gradiva in z ugotavljanjem 
medsebojnega odnosa posameznih nasipov je marsikje popravil in dopolnil 
Lucernove zaključke. Na zanimiv način ugotavlja avtor v dolini K. B. fosilne 
ablacijske morene, in sicer v primerjavi z recentnimi tovrstnimi morenami 
na Triglavskem ledeniku, kar ponazarja tudi s fotografijo (si. 4). Ugotavlja 
tudi, da je ledenik, ki je prihajal s severovzhoda, t. j. s Petkovih njiv, po 
dolini Kamniške Bele ob večjem ledostaju »odločno odrival bistriškega«. 
V dolini nad Uršičem sta bila po njem dva večja zastoja ledenika, v nasprotju 
z Lucerno, ki omenja le enega. Tudi za nasipe pri Žagani peči domneva, da 
so veliko mlajši, kot se je mislilo doslej. Postavlja možnost, da so šlernske 
starosti in bi potemtakem pripadali t. im. bohinjskemu stadiju samo nasipi 
neposredno nad Uršičem. Glede najmlajših, t. j. daunskih stadialnih moren, 
ki so na Podih v bližini najvišjih vrhov, pa postavlja avtor na osnovi lastnih 
opažanj pozornost vzbujajočo tezo, da bi utegnili biti ti nasipi že historični1. 

V poglavju »Morfološka analiza morenskega gradiva« nam avtor .prvič 
v slovenski geografski literaturi prikaže morfometrično metodo analiziranja 
gradiva, ki jo danes pri proučevanju kvartarnih sedimentov močno upo-
rabljamo. Uporabnost te metode je še vedno v fazi preizkušanja, vendar je 
že mogoče reči, da je dala koristne rezultate, tako v svetu kot tudi v zadnjih 
letih pri nas. 

Morfometrično metodo pa je uporabljal Šifrer tudi pri analizah fluvio-
glacialnega proda, ki ga je nanašala K. B. izpod ledenika in ga na široko 
odlagala od Stahovice navzdol na Kamniško polje, o čemer govori v poglavju 
z naslovom »Würmska akumulacija v Bistriški dolini«. S tem prodom je na 
široko prekrito tudi morensko gradivo ob Bistrici, zlasti v okolici Predoslja. 
Povsod je mogoče slediti povezanost med morenskim in fluvioglacialnim 
materialom, s čimer je tudi tu potrjena, drugje pri nas-in v svetu ugotovljena 
akumulacija v obdobju glacialov, in erozijska faza, ki je sledila glacialom 
oziroma stadialom. S podrobnim proučevanjem prodne nasutine na Kamnišlci 
ravnini potrdi avtor zgornjo ugotovitev takole: » . . . da je najbolj pravilno, 
če uvrstimo vse plasti, ki jih razkrijejo vodnjaki na Bistriški ravnini, po-
dobno, kot je to storil Rakovec na Ljubljanskem polju, k mlajšemu zasipu, 
ki 'ga uvršča Amferer v riiško-wiirm>s.ko dobo. medtem ko mu pripisujemo 
mii glacialno poreklo in ga povezujemo z mlajšima, domnevno wiirmsikima 
poledeni.tvenima fazama«. 

Ko govori o starejših poledenitvah in nasipanju v Kamniški Bistrici, 
popravlja mnenje Lucerne, po katerem naj bi bilo sp,rijeto ledeniško gradivo 
ob Sedelščku würmske starosti, in na podlagi raznih dejstev meni, da ga ni 
uvrstiti k zadnjima dvema poledenitvenima fazama; točnejšečasovne uvrstitve 
mu pa tudi on ne postavi. Podobno je tudi z zlepljenim ledeniškim gradivom 
pod Mašenikom. V zvezo s starejšimi poledenitvami spravlja tudi ostanke 
kompaktno sprijetega konglomerata o b Bistrici, ki je povsod ohranjen nad' 
prodno würtmsko ra.vnino, podobno, kot je tudi v ostali Ljubljanski kotlini. 
Odložen pa je moral biti olj dveh poledenitvenih sunkih, katerih rezultat sta 
dve terasi: terasa I in nižja ali prava visoka terasa. Vprašanje, ali je med 
obema sunkoma glacial ali samo stadial, pa pušča odprto. 

Prod predzadnje akumulacijske faze (starejši wiirm ali wiirm I) je po-
dobno kot v ostali Ljubljanski kotlini rahlo spri jet-tudi ob K. B. Je pa od 
Stahovice navzdol prekrit z nesprijetim prodom zadnje akumulacije, ki je 
v splošnem uvrscéna v mlajši wiirm ali wiirm II. 

Posebej zanimivo in za znanost pomembno je poglavje, 'ki govori 
o glavnih erozijskih in akumulacijskih fazah v dolini Kamniške Bistrice. 

1 Z novejšimi raziskavami podobnih moren okrog Triglava, katerih rezultati bodo objavljeni 
v Geografskem zborniku VII, je te svoje ugotovitve še močneje podprl. 
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Naj navedemo tu glavne rezultate. Glavna erozija je bila tik ,pred odložitvijo 
starejšega zasipa, ko j e bilo odneseno i z doline K. B. skoraj vse še starejše 
akumulacijsko gradivo in ko je bila dolina verjetno tudi poglobljena; frag-
mentarno se je najstarejša akumulacija ohranila le v terasah za opekatno 
v Radomljah. V to korito sta bila odložena morensko gradivo in konglomerat 
starejšega zasipa, kar pa se je izvršilo v dveh fazah z dolgim vmesnim 
toplejšim presledkom. Sledila je močna erozija, ki je odstranila večji del 
starejšega zasipa (intenzivnost te izpričuje dejstvo, da se K. B. nikjer, kjer 
je zarezana skozi mlajši nasip, ne zarezuje v starejšega, ki ga sestavljajo 
sprijete morene, breče ali konglomerat, marveč je povsod že v živi skali). 
V to korito je odloženo gradivo predzadnje akumulacijske faze, ki pripada 
mlajšemu zasipu; vsaj v nekaterih plasteh je že sprijeto. Akumulaciji pred-
zadnje akumulacijske faze je sledila erozija, .ki pa j o je mogoče slediti le 
nad Stahovico (na Kamniškem polju pride ta, že delno zlepljeni prod pod 
nasutino zadnje poledenitvene faze). V prod zadnjega nasipanja si je Bistrica 
vrezala svoje korito v več fazah, ki jih prekinjajo ponovne manjše akumu-
lacije (terase IV, VI). 

Ob zaključku obravnavamja doline glavne reke oriše avlor »Nekatere 
poteze pleistocenskega razvoja poledenelega dela doline Kamniške Bistrice«. 
Glavna in najpomembnejša ugotovitev pri tem je, da ledeniki k sami poglo-
bitvi doline niso veliko prispevali, marveč da so bili v območju ledenikov 
odločujoč preoblikovalni faktor mehamični procesi, ki so posredno prispevali 
k preoblikovanju doline. Tudi tu. kot v nekaterih drugih ledeniških dolinah 
pri nas, se je pokazalo, da ledeniki niso bili sposobni odstraniti starejšega, 
deloma tudi že sprijetega ledeniškega gradiva oziroma breče in konglomerata, 
in je zato dognano, da je v glavnem tudi poledeneli del doline izdelala line-
arno tekoča voda. Sledovi brušenja in ostale glacialne oblike so v dolini le 
tam, kjer so kamenine trdnejše in manj prepokane. 

Največje in za nas najpomembnejše poglavje nosi naslov »Periglacialni 
sledovi v dolinah pritokov Kamniške Bistrice«. Da mu je avtor posvetil 
glavno pažnjo, kaže med drugim tudi to, da mu je odmeril kar 126 strani ali 
6 7 % celotne Študije. Predaleč bi prišli, če bi navajali vse glavne rezultate 
in misli iz tega dela razprave, zato se bomo morali zadovoljiti le s kratkim 
prerezom celote. t 

Avtor obravnava najprej tiste pritoke K. B., ki sežejo s skrajnimi 
zgornjimi deli povirja še v visoke Kamniške Alpe, in imajo zato še g.lacialno-
periglacialni značaj. To sta predvsem Korošica in Bistričica. Črna in deloma 
tudi Nevljica sta segali v območje če že ne poledenelega, pa vsaj trajno 
zasineženega sveta — bili sta torej nivo-periglacialni reki. Obe ostali (Pšata 
i:n Radom1 ja z Rovščico iin Račo, zlasti zadnja) pa sta imeli izrazit peri-
glacialni značaj. V vseh teh dolinah je Šifrer nadrobno proučil bogate 
periglacialne sledi, jih primerjal in vslklajal s sosednjimi tovrstnimi dolinami, 
vse te pa z glacialno K. B. Prikazal je odnos glavne reke do stranskih pri-
tokov, ki je bil po intenziteti dogajanja v različnih obdobjih zelo različen. 
Pokazalo se je, da so ob viških glacialov prevladovali periglacialni pritoki 
nad glacialno K. B., ob njihovem zaključku, zlasti pa ob prehodu v toplejša 
obdobja, pa je pripadlo glavno mesto K. B.; to se je zgodilo torej v dobi, 
ko je v zgornjem de<lu doline Bistrica že vrezovala strugo v morensko in' 
prodno nasutino, n.a Kamniškem polju pa ie še vedno močno nasipala. 

Šifrer upravičeno pripisuje pri oblikovanju pobočij v periglacialnih 
področjih zelo pomembno mesto preperevanju in vzporedno z njim solifluk-
ciji, ki je imela v izjemni periglacialni klimi odločujočo vlogo. Na primerih 
je dokazal močno soliflukcijo predvsem drobnoklastičnih sedimentov tudi na 
rahlo nagnjenih pobočjih, zlasti ob primeru Plane gmajne, kateri pripisuje 
na debelo odložene plasti, ki jih izkorišča opekarna v Lokarjah; tem so 
starejši raziskovalci pripisovali jezerski izvor. Podobno ovrže tolmačenja 
o jezerskem postanku plasti ob Nevljici pri Nevljah, kjer na široko polemi-
zira s starejšimi proučevalci. Sploh je za njegove laboratorijske raziskave 
značilno, da so skoraj povsod v proučevanem ozemlju, kjer je bilo po sta-
rejših izsledkih govora o jezerskih plasteh, tak izvor plasti ovrgle in jih 
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presodile največ pobočni denudaciji in deloma tudi fluviatilnim procesom. 
Raziskave so tudi pokazale, da je hladnodobni akumulacijski material bolj 
grob od holocenskega in da je v njem veliko več apnenca, ki je napolzel 
v doline iz zgornjih pobočij. Najboljše dokaze za to je našel avtor ob Nevljici, 
kjer je ,s podrobnimi granulacijskimi, pelodnimi iin petrogralfskimi analizami 
ugotovil, da postaja gradivo z oddaljevanjem od toplodobnega viška čedalje 
bolj grobo in da je poleg skrilavcev in peščenjakov vmes vedno več apnenca. 
Novejši kop v lokarski opekarni pa mu je omogočil ugotovitev nedvoumne 
močne pleietocenske tektonike. Tu avtor obenem tudi zelo podrobno raz-
členjuje in genetsko tolmači tamkaj razkrito pisano stratigrafsko sestavo 
plasti. 

Glavne izsledke v periglacialnih dolinah, veljavne za celoto, je strnil 
v zanimivem poglavju z naslovom »Nekatere poteze pleistocenskega razvoja 
periglacialnih dolin«. V zaključnem poglavju »Pregled glavnih rezultatov«, 
ki je v celoti preveden v obliki rezime j a v angleški jezik, pa podaja na 
13 straneh vse glavne rezultate, ki jih primerja z domačimi in tujimi razisko-
valci (v seznamu literature ima navedenih 109 del!). Samo enega od rezultatov 
naj še omenimo, in sicer tistega, kjer .govori o vplivu ledene dobe na razvoj 
maikrooblik. Avtor pripisuje pleistocenu povečanje razlik med ožjimi deli 
dolin v apnencu in širšimi v manj odpornih kameninah, fn ugotavlja, da je 
razpadel apnenec v zadnji ledeni dobi močno le v višinah nad 700 m, medtem 
ko s,o ostale kamenine razpadale zelo intenzivno tudi pod to višino. S tem 
so se že obstoječe predpleistocenske oblike, povzročene po selektivni eroziji, 
v pleistocenu še povečale. K temu pa je pripomogla še močna lateralna 
erozija, ki jo je pospeševal debeli, predvsem apneniški prod v slabo odpornih 
kameninah. Na pomen pleistocena pri razvoju makrooblik pa kažejo tudi 
višji predpleistocenski nivoji, ki so v nasprotju z nižjimi razviti na vseh 
kameninah. 

Knjiga je zelo bogato ilustrirana. Zal je papir slab, zato predvsem šte-
vilne fotografije, 55 po številu, ne dosegajo vedno zaželenega cilja. Razen teh 
je še 11 kartogramov, profilov in diagramov, na koncu knjige pa v prilogi 
izvrstna dvobarvna karta pleistocenskih sledov v porečju Kamniške Bistrice. 

Drago Meze 

Geografski zbornik VI. Inštitut za geografijo SAZU. Uredil Anton Melik. 
Ljubljana 1961, str. 362. 

Šesti zvezek Geografskega zbornika prinaša razprave s področja tako 
imenovane »prirodne« geografije. Ni naš namen, da bi podali podrobnejšo 
analizo in oceno posameznih prispevkov, kar si nedvomno zaslužijo že zaradi 
tehtnosti in novih oprijemov, s katerimi so se nekateri avtorji lotili razlage 
nekaterih pojavov v naših pokrajinah. Našim bralcem 'bomo samo predočili 
vsebino Zbornika. 

Študija Danila F u r l a n a » P a d a v i n e na S l o v e n s k e m « (str. 
5—160) je pomembna in znanstveno tehtna študija. Ob tej razpravi morda 
bolj kot ob kateri koli drugi ponovno začutimo kompleksnost posameznih 
pojavov v geosferi, ki so izraz prepletanja in medsebojnega učinkovanja 
meteoroloških elementov v nekem prostoru v določenem času. Študija padavin 
na Slovenskem nam ponovno osvetljuje izrazito prehodnost našega ozemlja, 
ki s svojimi številnimi odtenki daje individualnost posameznim slovenskim 
pokrajinam. In še posebno so ravno padavine pri nas še vedno eden izmed 
pomembnejših činiteljev v premnogih vejah gospodarstva. Prav zato zasluži 
Furlanova razprava, da jo spozna širši krog poznavalcev ne samo med 
geografi, temveč med vsemi strokovnjaki (agronomi, hidroenergetiki, turisti 
itd.), ki se ukvarjajo s problemi tistih panog gospodarstva, ki v marsičem 
zavisijo od razporeditve padavin. Razprava je dokumentacijsko bogato 
opremljena s tabelami, grafikoni in kantogrami, kar ji daje še posebno 
vrednost. 

Razprava Boruta B e l c a » M o r f o l o g i j a H a l o z « (str. 161—190) 
obravnava svet nizkih terciarnih goric med Dravinjo, Boč.ko-Maceljskim 
pogorjem in Viniškimi goricami z morfogenetskega vidika. Kljub starejšim 
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podrobnim geomorfološkim proučitvam Haloz se nam šele tu odpirajo številna 
vprašanja, ki pronicajo v samo jedro morfogenetskih razlik med Spodnjimi 
(Vzhodnimi) in Zgornjimi (Zahodnimi) Halozami. S to študijo se zaključujejo 
geomorfološka raziskovanja terciarnih goric v severovzhodni Sloveniji. Sedaj 
smemo upravičeno pričakovati sintezo o morfogenezi slovenskega peripanon-
skega sveta, narejeno na osnovi številnih drobnih raziskava,nj terciarnih 
goric. 

Ivan G a m s je objavil študijo » H g e o m o r f o l o g i j i B e l e K r a -
j i n e « (str. 191—240). Kras-s svojimi številnimi posebnimi pojavi je v svetu 
še vedno v središču geomorfoloških razpravljanj. Zato ni čudno, da se je 
Gams odločil, da bo na primeru Bele Krajine skušal vsebinsko obogatiti 
krasoslovje, ki je prav na naših tleh pognalo kali življenja. Zanimiva je 
ugotovitev o fluviatilni zasnovi številnih, danes že suhih dolin. Če sita postali 
dve dolini suhi šele v zgodovinski dobi, палп je tudi to v dokaz naglih 
sprememb na kraških tleh. 

Prispevka Ivana G a m s a » S n e ž i š č a v J u l i j s k i h A l p a h « 
(str. 241—269) in Milana Š i f r e r j a » S n e ž i š č a v K a m n i š k i h A l -
p a h « (str. 271—286) sta rezultat sistematičnega dela Inštituta za geografijo 
SAZU pri raziskovanju snežišč in ledenikov v slovenskih Alpah v mejah 
Jugoslavije. Snežišča v naših gorah niso samo v okras gorskemu svetu, temveč 
imajo nadvse pomembno vlogo pri oblikovanju predvsem drobnih površinskih 
oblik. Še pred desetletji so bila naša snežišča (kot tudi ledeniki) obširnejša 
kot pa so danes. Na to nas ne opozarjajo samo opisi prvih raziskovalcev in 
turistov v naših gorah, temveč tudi manjše morene, ki obdajajo snežišča 
in ledišiča; prav te morene so pomembne zapuščine preteklosti in žive priče 
o skrčenju naših ledenikov in snežišč v zadnjem stoletju. Danes, ko športni 
turizem vse bolj prodira tudi v osrčje gora, bodo dobila vsa obsežnejša in 
motornim ter drugim prevoznim sredstvom dostopnejša snežišča kot smučišča 
v poletnih mesecih povsem novo, tudi ekonomsko vrednost. Marsikatero 
izmed njih bi moglo biti koristno vključeno med rekreacijske objekte že 
v novem sedemletnem gospodarskem načrtu. 

Sledi študija Antona M e l i k a » V i t r a n c , Z e l e n c i in B o v š k o . 
Geomorfološke študije iz Zahodnih Julijskih Alp« (str. 287—332). Zgornja 
Dolina je že nekdaj privabljala številne raziskovalce — geografe in geologe. 
S svojimi izredno pestrimi pojavi pa je še vedno vabljiva. Morene, ki jih je 
odkril Melik na Vitraneu (1597 do 1620 m), so pomemben doprinos k razjas-
nitvi problemov poledenitve Zgornje Doline. Med Raitečami in Podkorenom 
se je ohranila do današnjih dni dediščina postglacialnega jezera (Blata, Ze-
lenci). katerega površje ni rentabilno za kmetijstvo ter je zaradi zamočvir-
jenosti škodljivo turizmu. Tretji del razprave zajema morfogenetsko proble-
matiko v Bovški kotlini, ki je izdatno zasuta z morenami, podori in z drugim 
akumulacijskim materi al om. 

V študiji » F l u v i a l ni e l e m e n t i v k r a s u « (str. 333—362) prihaja 
Anton M e l i k na osnovi številnih reliefnih oblik (suhe doline, doli, slepe 
doline itd.) do zaključka, da so mnoge kraške oblike rezultat in ostanek 
rečne erozije. Ohranile so se, seveda že precej deformirane, še iz obdobja 
pred zakrasevanjem. 

Milan Na tek 

Geografski zbornik VII. Inštitut za geografijo SAZU. Uredil Anton Melik. 
Ljubljana 1962. str. 388. 

Peter H a b i č nam podaja v razpravi » V r h n i k a « geografsko mono-
grafijo manjšega mesta (sitr. 5—6в). V naši geografski literaturi smo vse 
preveč zanemarili monografije posameznih naselij. Po izčrpni monografiji 
Tržiča Slave Lipoglavškove — Rakovec smo dobili še študijo o Vrhniki, ki je 
morda eden najbolj zanimivih primerov tistih slovenskih urbanskih naselij, 
ki jim je skozi stoletja promet pomagal do razcveta. Na Vrhniki se je v pre-
teklosti končala plovba po Ljubljanici. S pomembnim prekladališčem naj-
različnejših tovorov je bila na izhodišču poti, po katerih so tovorili in pre-
važali domače in tuje blago. Železnica, ki je stekla proti Trstu, jo je pustila 
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ob strani in šele zgraditev lokalne proge ter močna obrtna tradicija sta jo 
zbudili iz gospodarske omrtvelosti. 

Milan Na t e k nam v študiji » G o m i l s k o « predstavlja hmeljarsko 
vas v Savinjski dolini (str. 69—142). S tem prispevkom nas je hotel seznaniti 
s savinjsko vasjo, ki je doživela v zadnjih sto letih korenite spremembe. 

Milana Š i f r e r j a » G e o g r a f s k i u č i n k i n e u r j a m e d P e c o 
i n Z g o r n j o P a k o « (str. 143—179) je zanimiv in poučen prispevek o ne-
vihti, ki je 21. 6. 1961 divjala nad Mežico ter njenim sosedstvom ter strahotno 
pustošila pokrajino. S proučevanjem elementarnih nezgod, ki jih ima v svo-
jem delovnem programu Inštitut za geografijo SAZU (snežni plazovi, po-
vodnji, pozeibe itd.), spoznavamo v geografiji poleg zakonitih pojavov tudi 
»naključja«, ki so prav tako zakonito pogojena. 

Danilo F u r l a n razmišlja v razpravi » K a t a s t r o f a l n o n e u r j e 
n a d M e ž i š k o d o l i n o 21. j u n i j a Д961. Meteorološko-klimatološka' 
študija« (str. 181—194) o vremensiki situaciji na dan pustošenja, obenem pa 
po podrobnem pregledu in razlagi meteoroloških faktorjev ugotavlja, kako 
nezadostna in netočna so naša opazovanja in merjenja vremenskih pojavov. 

Ivan G a m s je v sestavku » V i s o k o g o r s k a j e z e r a v S l o -
v e n i j i . Gradivo« (str. 195—262) nanizal številna fizikalna svojstva visoko-
gorskih jezer, obenem pa je podal tudi vse potrebne podatke o lokaciji jezer. 
To osnovno gradivo je še obogatil s kartami izobat, preglednimi tabelami 
o kemični analizi jezerske vode ter s fotografijami posameznih jezer. 

Ivan G a m s je prispeval tudi študijo » S l e p e d o l i n e v S l o v e -
n i j i « (str. 263—306). V zadnjih desetletjih je izredno napredovala kraška 
geomorfologija. Z njenimi sodobnimi in vse bolj eksaktnimi raziskovalnimi 
metodami je skušal tudi Gams razložiti genezo naših slepih dolin. Avtor 
prihaja do zaključka, da so bile slepe doline izoblikovane z erozijo ali s ko-
rozijo ali pa tudi z njenim medsebojnim prepletanjem. 

V študiji Antona M e l i k a » B o v e c in B o v š k o . Regional nogeo-
grafska študija« (str. 307—388) pred nami ponovno zaživi pestra problematika 
geografskih pojavov na Bovškem: od elementov »prirodne« pokrajine, ki jo 
je človek »osvojil« in ustvaril samosvojo pokrajino — Bovško, do naselij 
s tipičnimi bovškimi hišami, ki se v marsičem razlikujejo od kmečke alpske 
hiše drugod po Slovenskem. Presunjeni smo. ko iz razprave izvemo za posle-
dice močne depopulacije, ki je tudi turizem, ta je tudi na Bovškem šele na 
začetku, ne bo mogel omiliti, kaj šele preprečiti. Ali naj postane Bovško 
pusto in prazno, se vprašujemo, ko prebiramo to Melikovo razpravo? Ali bo 
k omiljenju izseljevanja vsaj malo pripomogla industrija, ki se je v zadnjih 
letih naselila v Bovcu? 

Milan Natek 

Dolenjska zemlja in ljudje. Izdala Dolenjska založba v Novem mestu. 
Pripravilo Geografsko društvo Slovenije s sodelovanjem podružnice v Novem 
mestu, Inštituta za geografijo SAZU, Geografskega inštituta univerze v Ljub-
ljani in Inštituta za raziskovanje krasa SAZU. Uredila dr. I. Gams in 
dr. R. Savnik. Novo mesto 1962. 224 strani, 22 kart in skic. 

Poleti 1954 sta Inštitut za geografijo SAZU in Geografski inštitut uni-
verze v Ljubljani s študenti in asistenti izvedla terensko raziskovanje Novo-
meške pokrajine. Zbrano gradivo, ki so ga nekateri študenti obdelali za 
seminarske in diplomske naloge, so pomnožili referati iz regionalne geogra-
fije, ki so bili prebrani na seminarju slovenskih geografov konec junija 1960 
v Novem mestu. Seminar je dal tudi pobudo, da naj Geografsko društvo 
poskrbi za natisk gradiva, ki bo dobrodošlo zlasti prouče val cem lokalne geo-
grafije in raznim stroko vojakom. Prisotni zastopniki tedanjega novomeškega 
okraja so obljubili pomoč pri natisku in z njo je bilo mogoče 1. 1962 izdati 
drugi pokrajinski zbornik, ki je v večji ali manjši meri plod geografskih 
seminarjev. Pirva podobna publikacija z naslovom Geografski zbornik je izšla 
po seminarju slovenskih geografov v Murski Saboti 1. 1956 in obravnava 
Pomurje. 
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Osnova za zbornik o dolenjski zemlji pa nista samo navedena dogodka, 
ampak tudi dejavnost novomeških geografov, organiziranih v dolenjski 
podružnici GDS. Dva od njih sta v kinjigi zastopana s tehtnima razpravama. 
Knjiga ima značaj zbornika, čeprav ji to »Beseda uredništva« izpodbija. 
Prav tam izvemo tudi, da vsi referati ne obravnavajo istega ozemlja. Nekateri 
zajemajo Novomeško pokrajino, drugi ozemlje novomeškega okraja izpred 
I. 1962 ali célo Dolenjsko. V tem se pač odraža dejstvo, da zbornik ni nastal 
po enotnem načrtu. Zato tudi niso zastopane vse geografske panoge. 

Od trinajstih študij jih devet obravnava predvsem prirodne značilnosti 
dolenjske zemlje, štiri pa druižbepe. Toda po številu strani sta obe zvrsti 
geografije znatno enakomerneje zastopani. 

Anton M e l i k je tu objavil »Geografski pregled Dolenjske«, svoj re-
ferat s seminarja slovenskih geografov v Novem mestu. Sledi Romana S a v -
n i k a pregled problemov kraške hidrografije na Dolenjskem, ki bo koristna 
osnova za nadaljnje raziskave. Najdaljši prispevek iz fizične geografije so 
Milana Š i f r e r j a »Prispevki h geomorfologi ji Novomeške kotline«. Šifrer 
je svoje raziskave oprl predvsem na korelacijo teras in nivojev, na strati-
grafijo kremenovih peskov in prodov ter na pelodno analizo sedimentov 
v Zaloški kotlinici. Izpod peresa I. G a m s a so trije prispevki: »Morfo-
grafski pregled novomeških pokrajin«, »Klima Krške kotline« in »Nekatere 
značilnosti Krke in njenih pritokov«. V drugem je precej govora o tempe-
raturnem obratu, ki ga je bilo mogoče dokazati s podatki vremenskih postaj 
v raznih nadmorskih višinah znotraj Novomeške kotline, v zadnjem pa je 
težišče na ugotavljanju vzrokov za odlaganje lehnjaka v Krki. Prispevek 
L. O 1 a s a »Viri pitne vode« se opira na popis vodnjakov v vaseh Novomeške 
pokrajine, Breda G o 1 j e v š ä e k - R u s pa obravnava v krajši študiji 
režim Krke. 

Daljša razprava VI. K o k o l e t a z naslovom »Prirodne osnove in 
agrarna izraba Novomeške pokrajine« ne veže fizično-geografski del z antro-
pogeografskim samo po naslovu, amipak tudi po vsebini, saj ima tu in tam 
značaj regionalnih opisov posameznih pokrajinic, ki sestavljajo Novomeško 
pokrajino. 

Novomeški geograf Rudi P i l e t i č je s pomočjo okrajnega odbora 
v marcu 1960 anketiral nad 15.000 delavcev in uslužbencev v ustanovah te-
danjega novomeškega okraja. Zbrano in obdelano gradivo je dâlo osnovo 
za razpravo ^Dnevna delovna migracija v Novomeškem okraju«, ki z obsežno 
dokumentacijo v obliki tabel vsestransko osvetljuje ta nadvse zanimivi pojav 
mlade industrializacije na Dolenjskem. 

Demog;eografskega značaja sta dva prispevka, ki se dopolnjujeta bolj 
po naslovu kot po vsebini. Prvi, z naslovom »Rast prebivalstva Novomeške 
pokrajine po 1. 1869«, je delo petih avtorjev, drugi, »Gibanje prebivalstva 
na ozemlju novomeškega okraja v letih 1869—1961«, pa je delo novomeškega 
demogeografa Marjana D o b o viška. Računajoč z letnim prirodnim pri-
rastkom 0,7 do 0,8% je Dobovšek po primerjavi z dejanskim gibanjem pre-
bivalstva ugotovil, da je obravnavano ozemlje v 51 letih (1869—1961) izgubilo 
predvsem zaradi izseljevanja, deloma tudi zaradi vojnih žrtev, kakih 49.000 
ljudi. V razdobju 1869—1910 se je izselila kar dobra četrtina prebivalstva. 
Na kartah in tabelah je prikazano gibanje prebivalstva po katastrskih 
občinah. Kdaj bomo imeli take karte za vso Slovenijo? 

Zadnji je prispevek Ceneta M a l o v r h a »Raziskovanje majhne enote 
hribovitega gospodarskega prostora (okoliš Trebelno)«. Po že znani metodi 
enotnih površin je avtor opredelil nižine in vzpetine v trebeljski soseski 
glede na gospodarske možnosti, ki so v tem gospodarsko izredno zaostalem 
koščku naše zemlje, čeprav so pičle, slabo izkoriščene. 

V tem kratkem poročilu o knjigi ni mogoče podati strokovne ocene vseh 
razprav, med katerimi so nekatere pionirske v slovenskem geografskem 
slovstvu. Navedena naj bo le opazka, da je obravnavano gradivo skoraj 
v vseh razpravah dobro številčno podprto (v knjigi je 56 tabel!). V tem je 
ena od prednosti, ki jih zbornikom daje večje število avtorjev. Ta odlika 
pogosto pretehta drugo marsikdaj negativno lastnost zbornikov — neenotne 
poglede na isto ali sorodno problematiko. V. G. 
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Celjski zbornik 1962. Izdal Svet za kulturo okraja Celje. Uredila Tine 
Orel in Gustav Grobelnik. Celje 1962. Strani 296. 

Med našimi regionalnimi in krajevnimi zborniki je »Celjski zbornik« 
nedvomno tisti, ki pri vsakoletnem zbiranju svojega gradiva najbolj upošteva 
tudi geografsko plat. Tudi zvezek za leto 1962 je s te strani zelo bogat. Saj 
oba geografska prispevka v njem obsegata več kot četrtino knjige, razen 
•njiju pa je v nje j še cela vrsta drugih, ki zanimajo geografe. 

Naj o obeh geografskih prispevkih čisto na kratko poročam. Na kratko 
ne zato, ker bi podcenjeval njuno vrednost, temveč zato, ker se mi zdi odveč 
•navada, ki je v našem »Vestniku« doslej močno prevladovala, da v njem 
•na široko reproduciramo vsebino domačih, slovenskih geografskih publikacij. 
Zdi se mi namreč, da je to odveč ne samo zaradi naše zadrege s tiskovnim 
•prostorom, temveč tudi zato, ker je pač dolžnost slehernega našega geografa, 
da te publikacije vzame v roke sam, »Geografski vestnik« pa naj na nje 
•samo opozori, jih po potrebi kritično pretrese, predvsem pa podčrta njihov 
•pomen za slovensko in jugoslovansko geografsko znanost. 

V prvem geografskem prispevku z naslovom » Š e n e k a j d r o b c e v 
•iz G o r n j e S a v i n j s k e d o l i n e « (str. 5—35) nam je D r a g o M e z e 
nasul precej več kakor samo nekaj drobcev o tej pokrajini. Njegova slika 
o tamošnji depopulaciji ter o spremembah v površinah kulturnih kategorij 
•samo še uspelo dopolnjuje njegove dosedanje študije o Gornji Savinjski 
dolini, objavljene v starejših zvezkih »Celjskega zbornika« ali drugje. 
Ta slika je hkrati živo aktualizirana, osvetljena dinamično, z razvojne, pa 
•tudi s perspektivne strani. Kot značilen primer za tO naj podčrtam samo 
navedbe o tako značilnem, pa vsekakor ne trajnem posegu ljubljanskega 
Litostroja v območje delovne sile iz Gornje Savinjske doline, za katero je 
tamošnje industrializacije, ki je, če izvzamemo lesino panogo, skoraj ni, 
daleč premalo. Ob tej priliki bi rad še pripomnil, da je Mezetovo študijsko 
dele v Gornji Savinjski dolini najboljši dokaz, da smemo v geografski zna-
nosti po pravici govoriti tudi o možnostih r e g i o n a l n e specializacije, pri 
kateri je izven dvoma, da raziskovalec ostane geograf in ne zaide na ožje, 
samo po sebi seVeda nič manj koristno področje specialnih ved, ki pa niso 
več geografija. 

Isto velja tudi za avtorja drugega prispevka M i l a n a N a t e k a , ki 
•je objavil v knjigi rezultate svojega diplomskega dela pod naslovom 
» Z e m l j a i n č l o v e k p o D o b r o v l j a h « (str. 36—82). Študija je tem 
dragocenejša, ker obravnava pokrajino, ki se je slovenska geografija, pa tudi 
druge »terenske« znanosti doslej razen mimogrede sploh niso dotaknile. 
Avtor nam živo in dobro podprto slika raizvoj kulturne pokrajine in njene 
notranje strukture na Dobrovljah v vseh prostornih inačicah od jedra pla-
note, kjer se vplivi deagrarizacijskih procesov komaj že poznajo, pa do 
njenega nižjega obrobja, ki ga je urbanizacijski val že precej krepkeje 
zagrabil. Da so v rahlem neskladju z naslovom »Zemlja in človek« prirodno-
geografske značilnosti pokrajine samo na kratko ali bolj mimogrede ome-
njene, je spričo značaja »Celjskega zbornika« razumljivo. 

Od drugih prispevkov v zborniku sta za geografa posebno zanimiva še 
dva. To je članek inž. Antona K n e z a o »Gozdnem gospodarstvu Gornje 
Savinjske doline« in članek Jožeta C u r k a »O urbanističtno-gradbenih 
zasnovah trgov in mest v Posavinju, Obsotelju in Posavju«, ki posega celo 
na širše območje in je nedvomno zanimiv za geografske proučevalce naših 
mest. Zelo poučno je za geografa tudi poročilo Tineta O r l a »Dokument 
o delu odbora za turistično izgradnjo Gornje Savinjske doline«. 

Svetozar Ilešič 

Naše jame, letnik III/1961, uredila Valter Bohinec in Roman Savnik, 
Ljubljana 1962. Strani 48, 19 slik. 

Revija izhaja kot glasilo Društva za raziskovanje jam Slovenije dvakrat 
letno. Za leto 1961 nekoliko zapoznela dvojna številka prinaša izpod peresa 
I v a n a G a m s a izčrpno poročilo o raziskovanju T r i g l a v s k e g a 
b r e z n a . Brezno se odpira na severozahodnem koncu Triglavskega ledenika 
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v južnem podnožju Glave (v višini okrog 2395 nI). Sele skrčenje ledenika 
v tem stoletju je omogočilo dostop v ibrezno, za katerega se je upravičeno 
pričakovalo, da bo eno najglobljih, računajoč na višinsko razliko 1270 m med 
vhodom v ibrezno in izvirom Bistrice v dolini Vrat. Šele skupna ekspedicija 
DZRJS 1961. leta (prej je bilo že 5 brezuspešnih) je mogla z velikimi napori 
izsiliti dostop do dna, ki se trenutno nahaja v globini 255 m. Nadaljnje pro-
diranje so zaprle ledene mase na dnu brezna. Iz jamske literature ni še no-
benega znanega ledenega brezna, v katerem bi led segal preko 260 m globoko, 
kakor sega v Triglavskem breznu. Iz opažanj sklepa avtor, da so brezna tipa 
Triglavskega brezna (ledeniška brezna na robu ledeniških jezikov in stalnih 
snežišč) najbolj mrzla od vseh brezen in da zato leži v njih led najgloblje. 
V breznih, ležečih pred ledeniškimi konci, ustvarjajo stalne snežne in ledene 
mase posebne korozijske pogoje. V Triglavskem breznu teče voda še do 200 m 
globine skozi led, ne da bi prišla v dotik s karbonati. Potemtakem začne 
korozija v takih breznih šele v globinah, pri katerih je voda v ledu prostih 
jamah in breznih po navadi že relativno nasičena s karbonati. 

R a d o G o s p o d a r i c podaja kratko poročilo o podrti hiši v Tomaju 
pod naslovom » N e 'k a j m i s l i o z a d n j e m u g r e z u v T o m a j u « , 
v katerem ugotavlja, da se je ugrez izvršil v jerovici. 

M a r j a n P u l i n a (Geografski inštitut Poljske akademije znanosti, 
Varšava) in Š t e f a n Z w o 1 i n s k i (Tatrsiki narodni park, Zakopane) objav-
ljata poročilo » S n e ž n a j a m a , n a j g l o b l j a j a i n a na P o l j s k e m 
(623 m)«. Jama leži v zgornjem odseku doline Mata Laka v Zahodnih Tatrah 
v nadmorski višini 1720 m v apnencih in dolomitih srednjega triasa. Dosežena 
globina postavlja Snežno jamo na šesto mesto na svetu. 

R. G o s p o d a r i c in J. B o l e prinašata daljše poročilo o III. med-
narodnem speleološkem kongresu v Avstriji. Temu sledi službeno poročilo 
o dejavnosti Društva za raziskovanje jam Slovenije v 1. 1961, iz katerega je 
razvidno živahno delo, ki ga opravljajo številne podružnice in sekcije društva. 
R o m a n S a v n i k objavlja v krajšem sestavku nam nepoznano J a m o -
s l o v no d e j a v n o s t na K u b i in nekrolog J o ž e f u C e r k v e n i k u , 
zaslužnemu vodniku po Škocjanskih jamah. 

S pričujočo številko se revija Naše jame dostojno postavlja ob speleo-
loške revije drugih narodov in kaže na to, da je organizirana enotna jamarska 
dejavnost v okviru Društva za raziskovanje jam Slovenije rodila lepe uspehe. 

France Habe 

Poročila (Acta carsologica) III. Slovenska akademija znanosti in umet-
nosti, razred za prirodoslovne in medicinske vede. Ob sodelovanju Valterja 
Bohinca in Romana Savnika uredil Srečko Brodar. Ljubljana 1963. Strani 251, 
64 slik v tekstu, 11 prilog in 23 tabel. 

Vsebinsko bogati zvezek ima na prvem mestu najdaljšo razpravo 
I v a n a G a m s a , Logarček (prispevek Društva za raziskovanje jam Slo-
venije). S to razpravo, ki ima 75 strani, je zaključeno raziskovalno delo, 
ki ga je začel znani jamoslovec V. Putick in ga je nadaljevalo Društvo za 
raziskovanje jam Slovenije pod vodstvom Ivana Michlerja. Končne raziskave 
pod vodstvom I. Gamsa so dale pobudo za pričujočo študijo. 

Uvodoma obdela študija vse večje požiralnike in jame na severozapad-
nem robu Planinskega polja »Pod stenami«, med njimi morfološko najbolj 
zanimive Skedneno jamo, Vranjo jamo in Mačkovico. Vse te podzemeljske 
prostore je ustvaril vodni tok s Planinskega polja. 

Večina študije pa je posvečena najbolj zanimivi vodni jami med Pla-
ninskim poljem in izviri Ljubljanice — Logarčku, ki leži 700 m severozapadno 
od železniške postaje Planina. Jama je dolga 2285 m; globina znaša 83 m. Po 
kratkem historiatu raziskav preide avtor na morfološki opis jame. Jama se 
iz gornjega dela rovov spusti v 21 m nižjo spodnjo etažo z dvema krakoma, 
imenovanima Severni in Južni rokav. Oba rokava se končata s sifonskimi 
brezni. Morfološko zanimivejši je Severni rokav z ogromno Blatno dvorano 
in Bukovcev im rovom in pa zapadno od severnega sifonskega brezna težko 
dostopni končni del s štirimi jezerci. 
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Hidrografs'ka opažanja, ki so obdelana v širšem sestavku, kažejo na to, 
da imamo v Severnem rokavu vsaj dva dokazana podzemeljska pretoka c*b 
višji vodi. V Južnem rokavu se do Jiužmega sifonskega brezna zadržuje le 
kapnica. Voda, ki priteka iz tega brezna, je povezana s podzemeljskimi pre-
toki Unice. Iz opazovanj, da vodna gladina v breznih in jamah ni v isti 
višini in da so višinske razlike ob raznem stanju vode različne, sklepa avtor, 
da izgube vode v Logarčku zvezo s podzemeljskimi pretoki pri srednjem in 
nizkem vodnem stanju. 

Mnenja o nastanku gornje etaže Logarčka so deljena. Gams smatra, da 
je delno korozijskega nastanka. Po njegovem mišljenju itudi ni nobenih 
dokazov, da je Logarček izoblikoval enoten tok. Če prečka sedaj jamo več 
tokov, ni osnove, da bi obstajala pod spodnjo etažo še nižja, sklenjena in 
stalno aktivna vodna etaža. 

Genetičneniu opisu sledi kratek oris klimatskih opažanj v jami in končni 
zaključki z nekaterimi važnimi ugotovitvami. Tako sklepa avtor iz kolebanja 
vodne gladine v globokem kraškem zaledju, da ob visokih vodah ni enotnega 
ozkega grla med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice, temveč je teh več 
na iširoki fronti. Obenem zanika možnost enotnega podzemeljskega toka 
Ljubljanice kot tudi obstoj enotne podzemeljske Paleo-Ljubljanice. Pla-
ninsko polje je nastalo prav zaradi razpršenega ponikanja poplavne vode, 
ki ga frontalno razširja s korozijo, in zaradi rušenja stropovja nad mnogimi 
jamami. 

Zanimivo je tudi opozorilo, da se ni dalo zadovoljivo ugotoviti, v koliki 
meri so vrtače navezane na razpoke v jamah. Nad podzemeljskimi prostori 
ni udomili vrtač nič več kot v njihovi isirši okolici in nad razpokami je 
površje takšno kot drugod. 

Kljub izčrpni študiji pa še vedno ostanejo odprta vprašanja točnejše 
določitve speleološke starosti vodnih etaž v Logarčku in povezave njihovega 
nastanka z genezo Planinskega polja. Prav tako pa nedostopnost Severnega 
rokava v Pasaži ob visoki vodi povzroča, da ne moremo dokončno ugotoviti 
funkcionalnosti vodnih tokov v tem delu jame. Tako ostane še vedno odprto 
vprašanje hidrografskih etaž v Logarčku. 

Roman S a v n i k , Srečko G r o m in France H r i b a r so obdelali 
izredno zanimiv kraški dol » D r a g a p r i P o n i k v a h « na Tržaško-ko-
menskein krasu z geografskega, speleološkoga in florističnega vidika. 

Hidrogeološka študija S k a k a v a c izpod peresa Rada G o s p o d a r i c a 
in Petra H a b i č a je nastala iz praktične potrebe po preskrbi vode za 
rudnik Miljevina nedaleč od Foče v Bosni. Ob meritvah, morfoloških, geo-
loških in hidrografskih raziskavah pa je zrasla študija, ki bo lahko služila 
za vzor hidrogeološkim opisom jamskih objektov. Sistematično delo je na 
tej 912 m dolgi vodni jami pokazalo, kako more le temeljito in vsestransko 
proučevanje kraškega podzemlja dati teoretične in za gospodarstvo koristne 
izsledke. 

Izredno zanimiva je v nemščini pisana študija miinehenskega biologa 
W. B r i e g l e b a » Z u r K e n n t n i s e i n e s Ö k o t ' o p s v o n P r o t e u s 
anguinus« z izvlečkom v slovenskem jeziku (»K poznavanju ekotopa človeške 
ribice«). Avtor, ki je daljšo dobo vršil biološka opažanja pri nas, poudarja, 
da lahko velja samo del voda postojnskega jamskega sistema za zanesljivo 
najdišče človeške ribice. Geomorfološka struktura krasa sili k domnevi, da 
obstajajo poleg tujerečnih jam (npr. Pivka, ki prihaja iz flišnega »tujega« 
okolja) obsežni sistemi špranj, kjer se njihovo vodovje (jamska nadanja 
voda) zbira iz ponikalnih voda obsežnih padavinskih območij. Iz tega sledi 
podmena, da je težišče ekotopa človeške ribice prav v takih nedotaknjenih 
globinah, kjer ustrezajo življenjski pogoji njenim potrebam bol j kot v »tuje-
rečnih« jamah. Za nas nikakor ni razveseljivo dejstvo, da je do teh važnih 
ugotovitev prišel tujec, čeprav imamo mi področje ekotopa človeške ribice 
takorekoč pred nosom! 

Srečko G r o m je napisal » P r i s p e v e k k p o z n a v a n j u m a - , 
h o v n e f l o r e S l o v e n s k e g a P r i m o r j a « , kjer podaja ugotovljene 
novite>te in varietete mahovnih vrst. 
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Sledi izčrpna arheološka studija Franceta L e b na » M a t e r i a l n a 
k u l t u r a in i z s l e d k i a r h e o l o š k i h i z k o p a v a n j v K e v d e r c u 
in L u b n i š k i j a m i «. Y nje j obširno obravnava najdbe v obeh jamah 
(s 23 tabelami) in ugotavlja, da spada jo med doslej najvišja (810 m) pod-
zemeljska najdišča iz bronaste dobe v Sloveniji. Ni pa še dokazov, da bi bila 
jama naselbina ali lovska postaja v pleistocenu. Dokončno besedo o njeni 
naselitvi bo mogoče izreči šele, ko bo prekopana celotna ploščad pred obema 
vhodoma. 

France Habe 

Drugi jugoslavenski speleološki kongres. Uredio Josip Roglić uz suradnju 
Iva Baučiča. Izdao Speleološki savéz Jugoslavije, Zagreb 1961. 244 strani, 
80 slik in 5 tabel. 

Speleološki kongres je imel za svoje delovno področje Split in Dalma-
tinsko Zagoro, v času od 1. do 4. VI. 1958. Zbornik o njegovem delu je izšel 
sicer nekoliko pozno, zato pa je tem dragocenejši po svoji vsebini. 

V njem je zbrano gradivo vseh predavanj in to po sekcijah, ki so obrav-
navale tole problematiko: cirkulacijo vode v obalnem področju, morfologijo 
podzemlja in cirkulacijo vode na krasu, družbeni pomen jam, biologijo, 
tehniko raziskovanja in dokumentacijo, skupno 31 predavanj. Največ refe-
ratov je posvečenih morfologiji podzemlja in cirkulaciji vode (9) ter biolo-
giji (9). Uvodoma podaja zbornik poročila vseh republiških speleoloških 
društev o speleološki dejavnosti pri nas, temu pa slede referati po sekcijah. 

Za naše gospodarstvo so posebno važni referati iz prve skupine. Tako 
podaja Ivan K u š č e r v referatu »Metode raziskovanja obmorskih kraških 
izvirov« važne napotke za raziskovalno delo teh izvirov. Zelo instruktiven 
je referat J. R o g i . i c a : »Odnos morske razine i cirkulacija vode u kršu«. 
V njem poudarja avtor, da se vodna cirkulacija v razpokah in širjenje pod-
zemeljskih votlin vrši do spodnje meje apnencev. Prgv primer Rdečega 
(Crvenog) jezera pri Imotskem kaže na neodvisnost cirkulacije v razpokah 
od morske gladine. Cirkulacija v razpokah se vrši globoko pod morsko gla-
dino, v globokih delih so oblikovani tudi ogromni votli prostori, kjer je zaradi 
rušenja njihovih stropov nastal globok podor. Tako moremo pričakovati 
cirkulacijo v razpokah tudi v najglobljih delih apnenčeve mase, kot je to 
primer pri rudniku v Ralši. kjer segajo tè razpoke globoko pod morsko gla-
dino. Tem programskim referatom sledita referata ing. P e t r i k a in A l f i -
r e v i ć a S., ki opisujeta vrulje ob naši jadranski obali. 

V odseku »Morfologija podzemlja in cirkulacija vode na krasu« je se-
dem referatov posvečenih bolj ali manj izčrpnemu opisu posameznih morfo-
loško in hidrografsko interesantnih predelov in jamskih objektov (Hidrogra-
fija na prostoru akumulacijskega bazena Miruše na reki Trebišnjici, Estavele 
v platoju Luke ob desnem bregu reke Cetine, Vetre.na dupka im Begovin-
ska pećina v Vzhodni Srbiji. Poročilo o fizikalno-kemičnih meritvah kraških 
voda v Bohinjskem kotu, Karakteristika kraških objektov na Kočevskem. 
O speleoloških raziskovanjih na visokogorski planoti Kornni in v soseščini). V 
tej sekciji sta programsko važna dva referata: R. K a j m a k o v i c a in 
B. P e t r o v i č a , »Dubina i intenzitet karsifikacije u zavisnosti od geolo-
ško-tektonskih uslova i hidrauličnog gradijenta pada« in P. H a b i č a : 
»Nekaj oblik akumulacije in značaj sedimentov v kraških jamah«. 

Prvi referat dveh inženirjev, graditeljev hidrocentral na področju bo-
sansko-hercegovskega krasa, ugotavlja ob praktičnih primerih, kako litološka 
sestava terena, tektonski premiki in hidravlični gradient strmca predstav-
ljajo glavne faktorje za razvoj procesa globokega kraškega zakrasevanja, 
ki ga ustvarja kemično in mehanično delo vode. Drugi referat razpravlja o 
pomenu sedimentov v podzemeljskih prostorih. Avtor poudarja, da si ni 
mogoče misliti dobre morfogenetske študije jame brez natančnega poznavanja 
njenih sedimentov in oblike votline, v katero so ti sedimenti vloženi. 

V sekciji »Družbeni pomen jam« objavlja M. M a l e z izredno zanimiv 
referat »Pečina Veternica kao paleolitsko nalazište s tragovima kulta med-
veda«. V tej jami, ki leži 9 km zapadno od Zagreba, je ugotovil, da kult 
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jamskega medveda v paleolitiku ni bil vezan le na ozko in visoko področje 
Alp. ampak je bil razširjen tudi v subalpskem pasu in v sosednjih, bolj od-
daljenih področjih. J. K o r o š e c daje v referatu »Novi rezultati razisko-
vanja arheologije v kraških jamah Slovenije od neolita dalje« kratek pregled 
arheoloških najdišč vse tja do srednjega veka. Za zaščito naših jamskih ob-
jektov sta zelo važna referata V. R ž e h a k a »Društveni značaj ured jenja, 
otvaranja i zaštite pečina s osobitim osvrtom na Bijambarsku pećinu« in 
S. B o ž i č e v i ć a »Zaštita pećina u Hrvatskoj i njihovo uredjenje u turi-
stičke svrhe«. Oba referata kažeta izredno važnost zaščite ob primerih že iz-
vršenih hudih opustošenj v naših kapniških jamah in opozarjata na pre-
potrebno vzgojo mladine v duhu zaščite jamskega bogastva. 

V biološki sekciji je bilo devet referatov, od katerih so jih imeli sloven-
ski udeleženci kar osem, znak, kako intenzivno so se slovenski biologi za-
grizli v proučevanje izredno zanimive jamske favne. Poleg programskega 
članka J. H a d ž i j a »O napredku poznavanja jamske favne dinarskega 
krasa« se vsi referenti (Bole, Matjašič, Sket, Tarman, Michieli) ukvarjajo 
s favno našega dinarskega krasa. 

V sekciji »Tehnika raziskovanja in dokumentacija«, je poleg referatov 
o speleoloških topografskih znakih in nomenklaturi ( S a v n i k), o kartoteki 
speleoloških objektov (B a u č i ć) in o snemanju jam s klizimetrom (G a -
š p a r o v i ć ) , daleč najpomembnejši referat E. P r e t n e r j a »Speleološka 
istraživanja u Crnoj Gori i spisak ovdašnjih pećina i jama«. Z njim smo 
dobili prvič bogat pregled o literaturi in o jamskih nahajališčih v Črni gori, 
kjer se še ni razvila v pravi meri speleološka aktivnost. Tako je pričujoči 
zbornik dragocen prispevek ne le k sami speleološki vedi, ampak tu,di ne-
pogrešljivi vir za vsakogar, k, proučuje naš kraški površinski svet. Skoda 
je le, da niso slike in tabele na krednem papirju, kar bi vrednost publikacije 
močno dvignilo. F r a n c e H a ( b e 

Actes du Deuxième Congrès International de Spéléologie (Bari - Lecce-
Salerno. 5—rl2 ottobre 1958). Uredil Franco Anelli, redakcija Istituto Italiano 
di Speleologia, Castellana — Grotte 1962. Tom I. Strani 510. 155 slik, tabel 5. 

Precej pozno je izšel prvi zvezek zbornika II. speleološkega kongresa v 
Bariju, ki pa je vsebinsko zelo bogat. Vsebuje 57 referatov, razdeljenih v dve 
sekciji: v sekcijo za kraško hidrogeologijo in v sekcijo za kemijo, podzemelj-
sko meteorologijo in geofiziko. 

V prvi sekciji sta prav gotovo najvažnejša referata B. G è z e (Caractères 
fondamentaux des circulations karstiques) in W. M a u c c i (Considerazioni 
sul problema dell'idrografia carsica ipogea), ki obravnavata problem cirku-
lacije vode na krasu. Gèze podaja shemo treh glavnih con kraške vodne 
cirkulacije, ki jih imenuj zone de percolation temporaire, zone de circulation 
permanente (z vmesno cono — crans de descente) in zone d'imbibition générale, 
obenem pa poudarja, da se kraška hidrogeologija kljub posebnemu značaju 
v bistvu ujema s splošno hidrogeologijo propustnih terenov. Se posebej zani-
miv je kompletni pregled literature, ki obravnava vsa barvanja s fluoresci-
nom, ki so jih izvedli v Franciji od 1930 do 1958, 

Maucci ugotavlja v »Sistematičnem pregledu o problemu kraške podze-
meljske hidrografije«, da lahko vskladimo različne kraške teorije, če jih pro-
učujemo kot izraz različnih faz evolucije v podzemeljskem odtoku vode. Avtor 
razlikuje v tej evoluciji tri glavne faze: 1. fazo Grund — Cvijić ali juvenilno 
fazo, 2. fazo Lehmann ali zrelo fazo in 3. fazo Martel ali senilno fazo. Tudi 
v tem referatu je navedena vsa literatura v zvezi s teorijo o cirkulaciji kraških 
podzemeljskih voda. 

Posameznim kraškim področjem v svetu je namenjenih kar 36 referatov. 
Med njimi so referati o razvoju apniške pokrajine v Angliji in Walesu, o apni-
škem masivu Mont Perdu, o jamah v nekraškem področju, o podzemeljski 
vodni mreži na rivieri Buèges in Virenque (Bas Languedoc), o hribovju Schwä-
bische Alb v luči speleologije, o zadnjih jamarskih odkritjih v Sardiniji in o 
speleološkem del» v kraški pokrajini Murge v Južni Italiji ter v francoski Švici, 
o nastanku alpskih jam na Salzburškem, o kraških oblikah avstrijskih Apniških 
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Alp po poledenitvi, o problemih kraške hidrologije v Severnih Apniških Alpah, 
o kraških problemih in speleologiji na Poljskem, o jamah v Grčiji, v Puerto 
Rico, v Argentini, o tropskem krasu in o geomorfologiji kraških terenov 
v Avstraliji. 

Vsa ta pisana slika jam in geomorfoloških oblik po posameznih kraških 
pokrajinah sveta daje dober vpogled v najnovejša speleološka raziskovanja 
in dognanja. 

Druga skupina referatov je v glavnem namenjena nastanku jamskih 
konkrecij, razen tega se več referatov peča s klimatskimi opažanji v jamah. 
Tako bo ta jamska meteorološka literatura izvrstno služila vsem, ki se pe-
čajo z meteorološkimi raziskovanji v naših jamah. Pripomnil bi še, da da-
je jo številna načeta geomorfološka vprašanja iz različnih kraških pokrajin 
še poseben pomen zborniku, saj presegajo ozke okvire speleoloških raziskav 
in obravnavajo jame in vse druge kraške pojave kot sestavni del kraške 
pokrajine. Podrobno poročanje o tem pa bi preseglo ozke okvire seznanja-
nja z novejšo kraško literaturo. 

France Habe 

Jahreshefte für Karst- und Höhlenkunde, 2. Heft 1961, Karst und Höhlen 
in Westfalen und im Bergischen Land. Izdala Zveza nem. jamarjev in kraških 
raziskovalcev v Münchenu, uredil prof. dr. F. Lotze. Strani 297, 111 slik, 
3 tabele. 

Knjiga daje zaključeno podobo krasa in jam v Vestfaliji, kjer je po-
sebno veliko jam na desnem bregu Rena in to v devonskih plasteh. Mlajši 
večji kraški horizont pripada spodnjemu karbonu. Mogočni masivni apnenci 
nastopajo ob levem bregu Rena in v zapadnem delu Renskega škrilavega 
gorovja na desnem bregu Rena. Triadna formacija nastopa v Teutoburškem 
gozdu in v Vzhodni Westfaliji. Kredna formacija (zlasti zgornja kreda) na-
stopa v velikih površinah zlasti v južnozapadnih hrbtih Teutolburškega gozda 
in v Paderbornski planoti. Geološkemu opisu sledi izredno zanimiv odstavek 
o zgradbi plasti in tektoniki v jamah. Precej obširno obravnava H. W. H o l z 
(Geologie und Speläologie der Aggertalhöhle bei Ründeroth) odvisnost jam-
skih prostorov od tektonike in petrografie. Zanimivo pa je, da se avtor 
določno ne izrazi o starosti teh jam. Sicer meni, da se je začela tvorba jam 
v srednjem in gornjem oligoceni!, ker je bil kraški svet, ki je nad jamami, 
ob tem času že zarezan v vravnane ploskve. Posebno omembe vreden je re-
ferat W. L o t z e j a o »Metodiki kraške raziskave na geoe'lektrični bazi«. Več 
ko 30 strani dolga razprava bi lahko nudila pobudo tudi našim kraškim 
raziskovalcem, da bi se pogumneje lotili tega hvaležnega področja. Svoje-
vrstno zanimiv j e prispevek K. H. S p a n n a g l a o medicinski učinkovitosti, 
ki jo ima jama Klutert za zdravljenje astme in kroničnega bronhitisa (slično 
kot Grotta Castellana pri Bariju!). 

Obširen del knjige je posvečen paleontologiji in biologiji jam. Temu 
opisu se priključuje še oddelek o vegetaciji vestfalskih jam in poglavje o 
jami in človeku. 

Knjiga je vsekakor lahko dober primer, kako bi bilo treba zagrabiti 
speleološki oris nekega področja. 

France Habe 

Bretz, J. H., Harris, S. E, Caves of Illinois, Report of Investigations 215, 
111. State G eoi. Survey, Urbana, 111. USA, 1961. 

Geološka služba v Illinoisu je izdala obsežnejše poročilo o krasu in 
kraških jamah v tej zvezni državi ZDA. Poročilo je razdeljeno na več po-
glavij: I. Splošni pregled, teorija o razvoju krasa, razporeditev jam v Illinoi-
su, tipe jam in erozijski ciklus; II. jame v južnem delu Illinoisa (27 jam); 
III. jame v zahodnem delu Illinoisa (31 jam); IV. jame v severnem delu 
Illinoisa (5 jam); V. seznam ilustracij in literature. 

V Illinoisu je tudi nekaj jam in manjših spodmolov v peščenjaku. Njihov 
nastanek razlagajo poznavalci z delovanjem vetra, plazovi in drugimi zgolj 
mehaničnimi procesi. Večji del jam pa je v apnencih in dolomitih starejšega 
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in mlajšega paleozoika. Te plasti so deloma prekrite z mlajšimi, predvsem 
glacialnimi sedimenti. 

Nastanek jam razlagata avtorja v skladu z že objavljeno teorijo o pira-
teriji kot faktorju nastanka jam. Teorija je prilagojena posebnim geološkim 
in hidrogeoloiškim pogojem, več ali manj ravnim plastem kamenin, v katerih 
nastopa kraška talna voda in povezavi vodonosnih horizontov z lokalnimi 
erozijskimi bazami. Cirkulacija kraške talne vode in spremembe višine ni-
voja zaradi dviganja ozemlja ali zniževanja erozijskih osnov je glavni vzrok 
nastanka in razvoja jam, ki ga spremljajo seveda tudi kemični procesi, pred-
vsem v freati&ni coni. Potem ko odteče voda iz jam, sledi rušenje in zasi-
pavanje ter spreminjanje podzemnih votlin tudi s pronicajočo vadozno vodo. 
V freatični coni deluje le neselektivna erozija in raztapljanje apnenca. Useda 
se le malo sedimentov. V coni nihanja nivoja talne vode je horizontalno 
raztapljanje počasnejše, hitrejši je vertikalni razvoj. V vadozni coni pa širi 
jame pronicajoča voda in jih tudi zasiplje. 

V Illinoisu so odkriti apnenci le na jugu, jugozapadu in deloma za se-
veru. Le ena jama je opremljena za turistični obisk, medtem ko so sosednje 
države Indiana, Kentucky in Missoury bogatejše z jamami in imajo tudi 
večje in pomembnejše objekte. Omenili ibi le Mammouth Cave v Kentucky-ju, 
ki je osrednja atrakcija Narodnega parka. 

V razpravi opisujeta avtorja le važnejše in večje jame, ki so po obliki 
in tipu zelo različne. Le malo je jam v več etažah. Malo je tudi jam, ki bi 
bile daljše od milje in kjer bi bili preseki širši kot 10 metrov. 

Jame so v tesni genetski zvezi s površinskimi oblikami. Leže pod plano-
tami, nahajamo pa jih tudi na pobočjih kot ostanke nekdaj razvejanega 
večjega sistema, ki ga je erozija že odnesla. Vrtače pogostokrat označujejo 
solucijske procese na površju, ki ni visoko nad vodno gladino. 

Rovi v jamah so tesni, v conah, ki so dovzetnejiše za raztapljanje in bolj 
pretrte. Redkejša, a značilna oblika so brezna polkonkavine oblike — facete 
in kotliće. Značilne so tudi mrežaste jame, ki slede z rovi sistemom razpok 
v nivoju kraške talne vode. 

V razvoju jam avtorja sledita pet faz: 1. embrionalne votline, nastale 
z raztapljanjem apnenca pri kroženju vode v talni vodi; 2. polnjenje jame 
ob majhni cirkulaciji vode; 3. erozija pronicajoče vode; 4. polnjenje jame 
z detritusom in ilovico ob udorih vode s površja; 5. presedimentacija usedlin 
in širjenje rovov v coni pronicajoče vode. 

Možnost uporabe teoretskih zaključkov v naših razmerah težko preso-
dimo. Priznati pa moramo, da nam razprava da marsikatero koristno pobudo 
in idejo za osvetlitev nekaterih oblik v naših jamah z novega zornega kota. 
Vsekakor j e razprava dober prispevek k speleologiji. 

Dušan Novak 

Miloš Mac ura, Stanovništvo kao činilac privrednog razvoja Jugoslavije. 
Ekonomska biblioteka 7, Nolit, Beograd, 1958, str. 374. 

Dolfe Vogelnik, Urbanizacija kao odraz privrednog razvoja FNRJ. Eko-
nomska biblioteka 13, Nolit, Beograd, 1961, str. 311. 

Založba NOLIT iz Beograda je doslej priobčila v zbirki »Ekonomska 
biblioteka« vrsto zanimivih razprav z ekonomsko vsebino. Nekatere med 
njimi posegajo tudi na področje družbene geografije, obravnavajo določene 
ekonomsko-geografske probleme jugoslovanskega gospodarstva ali pa se 
lotevajo vprašanj ekonomskega planiranja (npr. zv. 18). Zaradi tega so zelo 
zanimive in poučne tudi za geografe. Zlasti velja to za obe zgoraj imenovani 
knjigi, ki obravnavata na eni strani z gledišča jugoslovanske ekonomike 
izredno pomembni geografski faktor prebivalstvo, na drugi strani pa nič 
manj geografsko zanimivi proces urbanizacije. Obe deli sta prvi večji in 
kompleksnejši razpravi o navedenih pojavih v jugoslovanski družbeni pre-
obrazbi. Zato lahko upravičeno sklepamo, da odslej noben raziskovalec na-
šega življenja ne bo mogel puščati vnemar njunih številnih znanstvenih 
dognanj o tem procesu. Prav je, da se zaradi tega seznanimo z njimi nekoliko 
pobliže. 
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M i l o š M a c u г a sodi, podobno kot Dolfe Vogelnik, med vodilne jugo-
slovanske statistike in demografe. Zato ne preseneča, da prikazuje jugoslo-
vanski gospodarski razvoj, ga primerja s predvojnimi razmerami ter naka-
zuje njegove potencialne možnosti s pomočjo demografije. Jugoslovansko pre-
bivalstvo mu je torej ne le predmet proučevanja, temveč tudi faktor gospo-
darskega razvoja in indikator burnih družbeno-ekonomskih sprememb, ki jih 
doživlja naša domovina od osvoboditve sem. 

V Macurini knjigi sta najbolje in najobširneje obdelana prva dva vidika 
razprave, to je demografska analiza jugoslovanskega prebivalstva in analiza 
delovne sile kot enega od činiteljev ekonomskega razvoja. Podrobno karak-
teristiko jugoslovanske populacije prikazuje avtor v prvem delu knjige, 
v osmih poglavjih, v katerih obravnava dosedanji razvoj prebivalstva in 
njegove vzroke, sedanji obseg populacije, prirodni prirastek in njegove 
komponente, primerja razvojne tendence gospodarstva in prebivalstva, premotriva 
vpliv migracij na obseg in razmestitev prebivalstva, urbanizacijo in njen od-
nos do imestnega in vašlkega prebivalstva, starostno in spolno strukturo in 
kot uvod v drugi del razprave ekonomsko sestavo prebivalstva ter karakte-
ristiko kmetijskega prebivalstva. Drugi del razprave je skoraj v celoti po-
svečen delovni sili in je za razliko od prvega pisan manj demografsko in 
bolj ekonomsko. Avtor v zaporednih poglavjih obravnava obilico delovne 
sile in njene ekonomske posledice, starostno in spolno strukturo delovne sile, 
teritorialne aspekte ekonomske strukture delovne sile, gibanje in strukturo 
zaposlenosti, faktorje, ki so vplivali na obseg zaposlenosti, strukturo delovne 
sile glede na kvalifikacijo, vzgojo novih kadrov in elemente zmanjševanja 
obsega delovne sile ter njeno reprodukcijo. Prav gotoVo je na teh poglavjih 
težišče razprave. Tu je avtor nanizal vrsto zanimivih dognanj, npr. o obilici 
in rezervah delovne sile pri nas, proizvodnosti, potrebnih investicijah za nova 
delovna mesta, ogromnih rezervah delovne sile na kmetih, vlogi industrije 
kot glavnega odjemalca kmečke delovne sile, problemih ženske delovne sile, 
problemih akumulacije pri obilici pol- in nekvalificirane delovne sile in 
pomanjkanju kvalificiranih delavcev itd. Vmes, med obravnavo posameznih 
elementov, je avtor vpletel številna razglabljanja o načelih makroekonomske 
politike, o katerih se v naši ekonomski literaturi pogosto premalo razpravlja. 
Pri tem navaja ne le naše, temveč tudi tuje izkušnje. Tako npr. opozarja na 
nujnost, da se ob zmanjševanju prebivalstva, zaposlenega v primarnih de-
javnostih, veča delež ne samo sekundarnih temveč tudi terciarnih dejavnosti. 
Omenja nasprotja, ki nastopajo zaradi odtekanja delovne sile s kmetov, 
zmanjševanja kmetijske proizvodnje in večanja potrošnje neagrarnega pre-
bivalstva. Obravnava tudi problem odvečne delovne sile na podeželju, za 
katero ni zaenkrat na razpolago delovnih mest v urbanskih poklicih in ka-
tere obseg ni tako majhen ter zato predstavlja težko breme za vse naše 
gospodarstvo itd. 

Zadnji vidik razprave, poizkus ilustrirati s pomočjo prebivalstva druž-
beno-ekonomsko preobrazbo Jugoslavije, je manj uspel. V tekstu je razdrob-
ljen in včasih zapostavljen. Zdi se, da je treba iskati razloge za to v dejstvu, 
da je prebivalstvo samo eden od pomembnejših faktorjev gospodarskega 
razvoja in da je vsaka razprava, ki skuša v luči enega samega činitelja 
ilustrirati družbeno-ekonomsko problematiko, nujno enostranska in obsojena, 
da zaide v simplifikacijo, ter končno, da populacija ni nikakor enostavno 
zrcalo družbenih dogajanj, temveč vsebuje tudi pojave, ki jih ni mogoče 
spraviti v sklad s temi procesi oziroma so lahko celo povsem nezavisni od 
njih. Avtor je uporabljal kot osnovno gradivo popis prebivalstva iz leta 1953. 
Primerjave je lahko izvedel s predvojnima popisoma, ki sta bila leta 1921 
in 1931, kar pa je po metodični zasnovi dopustno le z določenimi pridržki. 
Zaradi nerodnosti naše statistične službe pa je morala izostati primerjava 
s prvim povojnim popisom iz leta 1948. Ti ozki okvirji, nemožnost spremlja-
nja povojne dinamike in predvsem pomislek, da je osemletno povojno raz-
dobje vendarle prekratka doba za kakršenkoli popolnejši prikaz gospodar-
skega in demografskega razvoja, so nadaljni objektivni razlogi, da avtor ni 
bil povsem kos zadnjemu zastavljenemu cilju. 
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Velika odlika Macurove študije je izredno bogata statistična dokumen-

tacija, ki pa se žal po večini omejuje na teritorialni obseg naših federalnih 
enot. Te so pa, kot znano, v veliki meri heterogene regije, tako da so mnoga 
dognanja, grajena na povprečkih, že skraja v marsikaterem pogledu proble-
matična. Ne glede na te pomisleke pa je knjiga vendarle eden od najobsež-
nejših sintetičnih prikazov jugoslovanskega prebivalstva in njegovih osnov-
nih problemov. 

D o l f e V o g e l n i k obravnava v svoji knjigi proces urbanizacije, ki 
vzbuja zaradi daljnosežnih posledic že dalj časa zanimanje najrazličnejših 
strokovnjakov. Z naglim razvojem gospodarstva v povojni jugoslaviji se je 
ta proces sprožil tudi pri nas z izredno silovitostjo in povzročil številne za-
želene in nezaželene posledice. 

Za razliko od vseh dosedanjih znanstvenih delavcev, ki so se ukvarjali 
s problemom urbanizacije, se je Vogelnik lotil tega pojava kompleksno in 
ga skušal osvetliti z različnih vidikov. To mu je tudi uspelo, saj pri tem ni 
zanemaril niti prostorskega vidika niti načela, da je treba obravnavo pri-
lagoditi manjšim upravni enotam. Že ustaljen običaj je namreč, da številni 
ekonomisti vse prepogosto pozabljajo na ta dva aspekta. Prav zato je njegova 
študija zelo blizu tudi geografskemu gledanju, kar za Macurovo knjigo ne 
moremo trditi v tolikšni meri. 

V prvem poglavju obravnava avtor nivo uranizacije pri nas in po svetu 
ter uporablja pri tem nekatera za našo znanstveno prakso nova merila (npr. 
urbamizaci jski koeficient). Povsem upravičeno razlikuje v okviru pojma 
urbanizacije tri različne procese: deagrarizaoijo, urbanizacijo in koncentra-
ci jo prebivalstva v velikih mestih. Prvi proces je v tem, da kmečko prebi-
valstvo opušča svoj poklic in se zaposluje v ur.banskih dejavnostih, vendar 
pri tem ne menja svojega bivališča. Drugi pojem, urbanizacija v ožjem 
pomenu besede, pomeni širjenje obstoječih mest in nastajanje novih. Kot 
poseben pojem obravnava še pojav koncentracije mestnega prebivalstva v ve-
likih mestih z nad 100.000 prebivalci. To je zelo dober prikaz vseh treh 
komponent urbanizacije in ga je mogoče brez pomislekov prevzeti. V drugem 
poglavjiu je podana dosedanja dinamika urbanizacije v Jugoslaviji in razne 
težave pri njenem širjenju, izvirajoče iz gospodarske zaostalosti jugoslovan-
skih pokrajin. Avtor povsem upravičeno opozarja na heterogenost urbaniza-
cijskega procesa in njegovo zavisnost od zgodovinske dediščine. V tretjem 
poglavju prikazuje vire, ki so omogočali naraščanje mestnega prebivalstva, 
to je migracijska gibanja med podeželjem in mesti in prepletanje tega toka 
s procesom deagrarizacije. Ker o tem ni veliko podatkov, gradi avtor svoje 
sklepe na nekaterih predpostavkah in približnih računih. V četrtem poglavju 
so orisani poglavitni faktorji urbanizacije, to je katere dejavnosti so prven-
stveno pripomogle k nastajanju in širjenju posameznih velikostnih kategorij 
mest. Povsem razumljivo je," da so v tem pogledu velike specifične razlike 
med posameznimi federalnimi enotami in posameznimi historičnimi razdobji. 
Vse te analize se opirajo na podrobno proučitev ekonomske strukture mest-
nega prebivalstva. Spoznanja o urbanizacijskih faktorjih strne avtor v na-
slednjem poglavju v poizkus funkcionalne opredelitve in tipologije jugoslo-
vanskih mest. Čeprav je to zanimiv študijski prijem, je seveda takó zasno-
vana funkcionalna klasifikacija vendarle preveč enostranska, saj v bistvu 
temelji na uporabi le enega kvalitativnega pokazatelja. V poslednjih dveh 
poglavjih poroča Vogelnik o ekonomskih posledicah urbanizacije. Analizira 
po eni strani odnos do proizvodnje in številne za proizvodnjo pozitivne po-
sledice urbanizacije, ki se kažejo v koncentraciji delovne sile, povečanju 
storilnosti, zmanjševanju agrarne prenaseljenosti itd. Po drugi strani obrav-
nava odnos do potrošnje, to je posledice povečanja mestnega prebivalstva 
in produktivnosti za kupne fonde, naraščanje in spremenjeno strukturo po-
trošnje in vplive na formiranje ponudbe. Na kraju knjige so priobčene kot 
dokumentacija še številne tabele o jugoslovanskih mestih. 

Ze značaj in predmet Vogelnikove študije omogočata, da je to delo v 
primerjavi z Maourovo knjigo bolj enotno grajeno, manj metodično hetero-
geno in manj statistično suhoparno. Razprava se opira na gradivo popisa 
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prebivalstva iz 1. 1953. Zato veljajo tudi zanjo nekatere ugotovitve, ki sem 
jih omenil že pri obravnavanju prejšne knjige. Lahko tudi sklepamo, da se 
bodo pri naglem družbenem razvoja, ki ga doživlja Jugoslavija, pokazala 
mnoga spoznanja kot odraz specifičnih razmer iz časa popisa. Številne ugo-
tovitve so zaradi pomanjkljivega gradiva zasnovane na različnih sklepanjih 
in statističnih ocenah (npr. tretje poglavje), ki se lahko kasneje, ko bo na 
razpolago ustreznejše gradivo, izkažejo kot preuranjene. 

Avtor uporablja v svoji študiji tudi številne .nove metodične prijeme, 
da uvaja npr. nekatere nove statistične pokazatelje (stopnja urbanizacije in 
koncentracija delitve dela v mestih, čisti urbanizacijski koeficient itd.)., da 
pri analizah izloča iz aktivnega prebivalstva grupo »izven dejavnosti«, da 
delitev na sekundarne in terciarne dejavnosti pojmuje nekoliko drugače kot 
je to bila doslej ustaljena praksa itd. Sploh je odlika te študije suverena 
uporaba statističnih metod, l u d i ta razprava vsebuje različna makroekonom-
ska razglabljanja o družbeno-ekonomski politiki in njenih perspektivah. Ker 
so ta razmišljanja in hipoteze grajene na stvarnih podatkih in izsledkih, kar 
v ekonomskih krogih ni vedno primer, so Vogelnikove ugotovitve in spozna-
nja o družbenih procesih pri nas toliko bolj zanimiva in dragocena. 

Obe razpravi sta dostojna reprezentanta naše mlade ekonomske znanosti 
in prav nič ne zaostajata za podobnimi dosežki v tujimi. Naj še dodam, da 
bi bil čas, da tudi na geografskem področju dobimo obče jugoslovanske geo-
grafske razprave o podobnih ali drugačnih temah ter prekoračimo ozke lo-
kalne okvirje. 

Igor Vrišer 

Miloš Konstantinov, Zanaeti i esnafi vo Bitola i okolijata. Naučno dru-
štvo, oddelni trudovi, kn. 2, Bitola 1961, str. 1—163. 

U izdanjima skoro osnovanog Naučnog društva u Bitoflju izišla je mono-
grafija M. Konstaintinova o zanatima i esnafima u Bitolju i njegovoj okolini. 
'Го je opsežna rasprava u ko jo j je iznet prvi temeljit prikaz bitoljske zanat-
ske privrede. Glavna pažnja u prvom odeljku knjige (str. 15—75) posvečena 
je prikazu razvitka raznovrsnih zanata u XIX veku. Za zanate Bitolja ka-
rakteristično je da su se brzo počeli razvijati od 1819 godine kada je po-
menuti grad postao sedište poznatog turskog vilajeta i velikog vojnog garni-
zona. 

U drugom odjelku (str. 76—106) govori se o zanatskoj privredi u Bitolju 
i okolini u toku XX veka. Godine 1931 svega je bilo 1.700 zanatlija. Zatim, 
zbog poznate tadašnje krize, broj zanatlija bio je brzo prepolovljen — 1934 
godine svega je bilo 895 zanatlija. I bugarska fašistička okupacija u drugom 
svetskom ratu nepovoljno je delovala na zanatsku privredu Bitolja: bili su 
uništeni bitoljski Jevreji iz čije su sredine poticali stotine vrednih i sposob-
nih majstora. Tek iza drugog svetskog rata stanje zanatstva se popravilo. 
Godine 1958 u Bitolju je bilo 540 raznih zanatskih radionica ca 1.823 uposlje-
nih lica. 

U trećem završnom odeljku knjige (str. 107—150) nalazi se pregled ra-
nijih bitoljskih esnafa, zatim su prikazani njihova organizacija i njihov 
značaj u životu zanatlija. Ovim proučavanjima M. Konstantinov je, iako u 
njima preovladuju etnološko-istoriski elementi, dao dobru monografiju i 
pružio detaljna promatranja, koja će biti od interesa za proučavanje pri-
vredno-geografskog razvitka Bitolja uopšte. 

J. F. Trifunoski 

Radovan Ršumović, Stočarstvo na Mučnju. Glasnik Srpskog geografskog 
društva, sv. XL, br. 1, Beograd 1960, str. 31—41. 

Planina Mučanj leži u jugozapadnom delu NR Srbije, južno od Uižičke 
Požege. Teme Mučnja pretstavlja površ, visoka oko 1400 metara, sa koje 
se dižu manja uzvišenja. Najveće uzvišenje ima visinu od 1534 metara. 
Posle konciznog i jasnog prikaza prirodnih osobina, autor je izneo ranije 
stočarske prilike na Mučnju. Najpre je utvrdio jedan prekid naseljenosti i 
stočarstva. To je bilo krajem XVII i u prvoj polovini XVIII veka. Naknadni 
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podaci o stočarstvu na Mučnju potiču iz XIX veka. Tada je ovaj planinski 
predeo bio vrlo podesan za tovljenje svinja .bukovim žirom i za gajenje 
konja. 

Autor je dobru pažnju posvetio i proučavanju sadašnjeg stočarstva na 
Mučnju. Ono po čemu se stočarstvo na Mučnju danas posebno odlikuje jeste 
smer njegovog sezonskog stočarenja. Dok se skoro na svima našim plani-
nama stoka bavi za vreme leta, a zimi !boravi u selima, dotle je na Mučnju 
obrnuto: stoka je na planini za vreme zime, a 'bavi se u selima za vreme leta. 
U današnjem periodiu stočarstvo se odlikuje gajenjem ovaca i goveda. 

R. Ršumović je jedan od onih geografa koji svoje delo dugo nosi u sebi, 
doterujući ga sa istinskom ljubavlju naučnika. Na svakoj strani ovog prika-
zanog rada uspešno su promatrani bitni elementi povezani jedni s drugim, 
tj. u komptleksu kako se javljaju u pripodi i u zavisnosti od društveno-isto-
riskih prilika. 

J. F. Trifunoski 
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KRONIKA 

OB SMRTI PROFESORJA HUSEINA BRKIĆA 

V starosti 72 let je 29. decembra 1%1 umrl profesor Husein Brkić, upo-
kojeni izredni profesor pri geografski katedri Prirodoslovno-matematične fa-
kultete v Sarajevu in predsednik Geografskega društva Bosne in Hercegovine 
od njegove ustanovitve leta 1947. Profesor Brkić je bil po rojstvu Mostarec 
(rojen 1. 1889) ter dolga leta pred vojno srednješolski profesor v Hercegovini 
in v Sarajevu. Po drugi svetovni vojni je bil najprej prvi predsednik Mest-
nega ljudskega odbora Sarajeva, potem do 1. 1950 profesor geografije na 
sarajevski Višji pedagoški šoli, nakar je prevzel mesto profesorja geografije 
na novo osnovani fakulteti. Svoje predavateljske dolžnosti je vršil do dva 
meseca pred svojo smrtjo. 

Profesor Brkić kljub solidnemu poznavanju geografskih problemov ni 
imel posebnih znanstveno-raziskovalnih ambicij. Tem večje zasluge pa si je 
za geografijo v Bosni in Hercegovini pridobil s svojim solidnim pedagoškim 
delom, še posebno pa z organizacijo geografske katedre in Geografskega 
društva Bosne in Hercegovine. Tudi za ustanovitev sarajevske geografske 
revije »Geografski Pregled« ima veliko zaslug. Zelo se je zanimal tudi za 
organizacijo geografske stroke v naši državi kot celoti. Kar se nas je udele-
žijo III. kongresa geografov Jugoslavije 1. 1953 v Bosni in Hercegovini, se vsi 
dobro in radi spominjamo njegove na zunaj manj vidne, a nič manj temeljite 
vloge, ki jo je imel pri organizaciji tega kongresa. Radi se tudi spominjamo, 
da se je kljub šibkemu zdravju še leta 1954 udeležil zborovanja slovenskih 
geografov v Mariboru. Njegova skromna, preudarna in vedno načelna oseb-
nost bo tudi vsem tistim slovenskim geografom, ki so ga od bliže poznali, 
ostala v trajnem spominu. 

Svetozar Ilešič 

POROČILO O DELU INŠTITUTA ZA GEOGRAFIJO 
UNIVERZE V LJUBLJANI 

Z ustanovitvijo Inštituta za geografijo pri univerzi v Ljubljani so se 
odprle slovenski geografski znanosti široke možnosti za delo na teoretičnem 
raziskovalnem področju kakor tudi za aplikacijo geografske znanosti v praksi. 

Ker so priprave za inštitut potekale že poldrugo leto pred njegovo usta-
novitvijo, se je raziskovalno delo v njem lahko začelo takoj po ustamovitvi 
1. januarja 1962. V delo se je vključila večina geografov, ki delajo na raznih 
fakultetah univerze v Ljubljani in v znanstvenih ter urbanističnih institucijah 
izven nje (Filozofska fakulteta, Ekonomska fakulteta, Inštitut za geografijo 
SAZU, Inštitut sa raziskavo krasa SAZU v Postojni, Visoka šola za politične 
vede, katedra za geografijo Pedagoške akademije v Mariboru, Urbanistični 
inštitut SRS, Projektivni atelje v Ljubljani, Zavod za ekonomiko in urbanizem 
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Murska Sobota), skupno 24 geografskih strokovnjakov. S tem je prevzel 
inštitut funkcijo osrednje geografske institucije v Sloveniji. Stalnih usluž-
bencev v inštitutu je 16. 

Že od ustanovitve skušamo premostiti težave v zvezi z osnovno doku-
mentacijo. Od ureditve dokumentacije je odvisna ekspeditivnost in kvaliteta 
dela ter štednja s finančnimi sredstvi. Postopoma urejamo bibliografije vseh 
novejših geografskih tiskanih in netiskanih del ter zbiramo podatke o re-
gionalnih urbanističnih načrtih, urejamo fototéko strokovnega materiala, 
kartoteko kart kakor tudi preglede tuje literature s področja problematike, 
ki jo inštitut proučuje. V raziskovalnem delu uvajamo poleg individualnega 
tudi način ekipnega dela. Ekipno raziskovalno delo smo preizkusili pri naših 
raziskavah agrarnih sistemov in izrabe zemljišča v Sloveniji in Jugoslaviji, 
ki j e za nekaj let ena od osnovnih nadog raziskovalnega dela inštituta. Svoj 
osnovni program izvaja inštitut v okviru dveh organizacijskih enot: razisko-
valnega in muzejskega oddelka. 

Delo raziskovalnega oddelka 

Inštitutu je uspelo zbrati finančna sredstva za svoje delo pri republiških 
skladih za znanstveno delo, upravnih organih in organizacijah, katerim služijo 
geografske raziskave v praktične namene. Teme delimo z ozirom na program 
in namen na štiri tipe: 

1. fundamentalne; 
a) širokopotezne, 
b) sondne (poizkusne), 

2. aplikativne, ki so sondne ali širokopotezne; 
3. pedagoške; 
4. splošno družbene in kulturne. 

i. F u n d a m e n t a l n e t e m e 
so tiste, ki so po zasnovi metode strogo znanstvene, a imajo hkrati lahko tudi 
aplikativni značaj. Sondna fundamentalna raziskava predstavlja poizkus ali 
iskanje ustreznih poti pri raziskavi določenega problema za potrebe široko-
potezne raziskave; izvaja se na majhnem področju, kraju, katastrski občini 
ali komuni. Te vrste sondnih raziskav so se izkazale kot izredno koristne, 
saj se na majhnem terenu* in z manj obsežnim gradivom lahko preizkusijo 
raziskovalne metode in teoretične predpostavke, s čimer se lahko izognemo 
obsežnemu in zamudnemu delu na širšem teritoriju. 

Med fundamentalne raziskave, ki so v delu, sodijo tele: 
a) Izraba tal in agrarni sistemi v Sloveniji in Jugoslaviji. 
Tema je teoretična in metodološka. Posega v raziskavo razvoja agrarnega 

gospodarstva in naselij ter njegove odvisnosti od splošnega družbenega in 
ekonomskega razvoja še posebno neagrarmh gospodarskih panog. Raziskava 
teh problemov presega tìkvire Slovenije. Inštitut vsklaja zato svoje delo 
v tej smeri z drugimi geografskimi institucijami iz Juogslavije in Poljske. 
S tem sodeluje tudi pri programu ustrezne komisije Mednarodne geografske 
unije. 

Raziskave na tem področ ju so bile izvedene v dveh raziskovalnih akcijah 
v Jugoslaviji in eni na Poljskem. Delo je imelo za inštitut poseben pomen 
zato, ker je bilo istočasno preizkus inštitutskega organizacijskega mehanizma 
in ekipnega načina dela. Prvi rezultati proučevanja, pri katerem smo med-
narodne metode prilagodili našim družbenim in prirodnim razmeram, bodo 
objavl jeni v posebni publikaciji Poljske akademije znanosti. Publikacijo 
ureja prof. Kostrowicki v Varšavi in bo izšla za mednarodni geografski 
kongres v Londonu i. 1964. Y slovenščini objavl jamo te rezultate v tem 
»Vestniku«. 
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b) Gospodarsko geografski problemi vsakodnevnega potovanja industrijske 
delovne sile v Sloveniji. • i 

Raziskava je teoretična in metodološka. Aplikativna vrednost te raziskave 
pa je v tem, ker bo na osnovi statističnih podatkov iz dveh popisov naj-
novejšega razdobja moč ugotoviti tendence učinkov, ki jih je imel dosedanji 
razvoj industrije na intenzivnost ter teritorialno oženje ali širjenje gravi-
tacijskih območij industrijskih centrov. Zbrana in tabelarično urejena je že 
dokumentacija za 1951 in 1961 in izdelana konceptna karta dnevne migracije 
industrijske delovne sile za 1. 1951. Izdelana pa je tudi podrobna študija 
dnevne migracije delovne sile za Ljubl jano za leti 1951 in 1961. Celotno delo, 
ki bo obravnavajo demogeografske in naselbinske učinke dnevne migracije 
industrijske delovne sile, pa bo gotovo v 1. 1965. 

c) Gospodarsko geografski elementi in procesi socialistične preobrazbe 
pokrajine na območju komun Škof ja Loka in Celje. 

To je preizkus uporabnosti statističnih podatkov za odkrivanje tendenc 
v procesu preobrazbe posameznih delov Slovenije v povojni dobi. Delo bo 
služilo tudi kot osnova za pripravo principov in metod pri izdelavi nacional-
nega atlasa Slovenije kakor tudi za osinovo pri pripravah gospodarskih in 
urbanističnih načrtov večjih ali manjših regij in komun. 

d) Obseg in gospodarski pomen notranjega prometa v območju agrarno 
proizvajalnih enot (vasi) goratih in hribovitih predelov Slovenije. 

Tema je teoretična in specializirana. Usmerjena je predvsem v iskanje 
teoretičnih in metodoloških izhodišč za raziskavo gospodarsko najbol j pa-
sivnih in zaostalih ter od prometa oddaljenih agrarnih področij. 

e) Demogeografske razmere nacionalno mešanih ozemelj na primeru Prek-
murja in Koprskega. 

Raziskava je samo manjši del obsežne kompleksne raziskave nacionalno 
mešanih pokrajin, ki se izvaja v okviru Inštituta za narodnostna vprašanja 
v Ljubljani. Namen dela je predvsem odkriti na konkretnih primerih ustrezne 
metode za študij demogeografskih in socialno-geografskih razmer dveh na-
cionalnih skupin ob hitrem ekonomskem razvoju. 

2. P e d a g o š k e t e m e 
To so magistrske teme ali doktorati, pa tudi diplomska dela boljših slu-

šateljev. Te vrste teme so lahko po svojem značaju in pomenu fundamentalne 
ali aplikativne, čeprav so po svojem obsegu in tematiki običajno sondnega 
ali preizkusnega značaja. Vodi jo jih univerzitetni učitelji ali znanstveni 
sodelavci. Inštitut za geografi jo je ob sodelovanju prof. Ilešiča, predstojnika 
oddelka za geografi jo filozofske fakultete, načrtno usmerjal skupinski izbor 
disertacij, diplomskih ter seminarskih nalog s področja družibene geografije. 
Doktorandom in diplomantom, ki so vključeni v delo inštituta, zagotovi 
inštitut poleg strokovnega mentorstva tudi tehnično in materialno pomoč 
v obliki fotografskih, kartografskih in statistično analitskih uslug. Izbor 
disertacij in diplomskih nalog vsklaja inštitut tudi z drugimi znanstvenimi 
inštitucijami in ustanovami, pri katerih so potrebne geografske raziskave 
(Inštitut za narodnostna vprašanja, Okrajni zavod za urbanizem Maribor, 
Okrajni zavod za urbanizem Ljubljana itd.). 

a) Blejska pokrajina kot tipično in najstarejše turistično območje Slovenije. 
Namen dela je ugotoviti tendence razvoja turizma v povezavi z razvojem 

drugih gospodarskih panog — kmetijstva, industrije, obrti in trgovine ter 
ustrezne preoblikovalne procese v podobi pokrajine. 

b) Razvoj kulturne pokrajine v Bohinju. 
Pri tej raziskavi je težišče na študiju razkroja drobne agrarne posesti 

ob spreminjanju vloge planinskega pastirstva in ob uvel javl janju turizma 
ter vse večjega vpliva Jesenic. 
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c) Mestna geografija Škofje Loke s posebnim ozirom na funkcijo mesta. 
Z raziskavo bomo skušali pripraviti metodologijo za proučevanje funkcio-

nalnosti naselij v njih medsebojni povezanosti in povezanosti s splošnim eko-
nomskim razvojem komune Škof ja Loka in področi j na meji med ljubljanskim 
in kranjskim gospodarskim območjem. 

d) Gospodarsko geografski problemi ter tendence razvoja o Halozah. 
Raziskava posega v celotni kompleks gospodarsko geografskih problemov 

enega najbol j zaostalih in odročnih področi j Slovenije, pokrajine z močno 
razdrobljeno posestjo, z veliko nataliteto in odseljevanjem. 

e) Družbeno geografski problemi in procesi ter podoba pokrajine v vzhodnih 
Slovenskih goricah. 

V okviru te teme bodo raziskani ekonomski, populacijski, naselbinski 
problemi pokrajine, ki je z ukinitvijo viničarstva in ustanavljanjem velikih 
in modernih vinogradniških obratov polna notranjih nasprotij. To je področje 
goste agrarne naseljenosti, opuščanja poljedelstva in močnega odseljevanja. 
Tema lahko služi z utrditvijo metodologije kot osnova za raziskavo drugih 
vinogradniških področi j Slovenije in Jugoslavije. 

f) Družbeno geografski procesi na Dravskem polju. 
To bo raziskava primera obsežne in rodovitne pokrajine, katero obkro-

žajo večja in manjša industrijska središča. Težišče b o na proučitvi načina in 
stopnje intenzivnosti izrabe tal, procesa preslojevanja kmetijskega življa 
v neagrarne poklice ter tendenc v procesu podružbljanja zemlje. 

g) Socialna geografija Mežiške doline v zadnjem stoletju. 
Težišče dela j e na proučitvi menjave gospodarske funkcije samotnih 

kmeti j ter njihove možnosti za gospodarski razvoj v dobi, ko se stopnjuje 
industrializacija Mežiške doline ter se uvel javl ja jo nova načela v kmetijskem 
gospodarstvu. Tema j e teoretična in bo lahko služila kot metodološki prispe-
vek k študiju podobnih pokrajin v Jugoslaviji. 

• 3. A p l i k a t i v n e t e m e 
Ze zgoraj naštete disertacije in diplomska dela so finansirana tudi z vi-

dika, ker bodo lahko služila pri pripravah regionalnega plana za mariborski 
in ljubljanski okraj. Med čisto aplikativne teme uvrščamo naslednje: 

a) Študij demo geografskih in agrarnogeografškili razmer severne Slovenije. 
Raziskava se pripravlja v dogovoru z Zavodom za urbanizem v Mariboru 

za potrebe regionalnega piqua severne Slovenije. S študijo bomo proučili 
vpliv razvoja dnevne migracije industrijske delovne sile med leti 1951 in 1961 
na razvoj prebivalstva in naselij. Po manjših področjih in naseljih bo 
raziskava obravnavala način in gospodarsko stopnjo izrabe tal. 

b) Gospodarsko geografska regionalizacija ter analiza procesov spre-
minjanja občine Bežigrad. 

Delo bo opravljeno za potrebe občine Bežigrad. Gre pa tudi za poiskus 
analize in ugotavljanja tendenc v gospodarskem razvoju večjega mesta 
z obrobjem. 

4. S p l o š n o d r u ž b e n e i n k u l t u r n e n a l o g e 
To so obsežne naloge, ki zajemajo širšo tematiko in jih inštitut pripravlja 

v sodelovanju z drugimi znanstvenimi zavodi. Med taka dela sodi: 
a) Nacionalni atlas Slovenije. 
Inštitut za geografi jo je po dogovoru s Skladom Borisa Kidriča nosilec 

projekta nacionalnega atlasa. Atilas bo obsegal po vzgledu podobnih atlasov 
drugih dežel vrsto kart s področja prirodne in družbene geografije. Služil bo 
kot osnova za regionalni plan Slovenije, njenih posameznih delov in urba-

178 



Kronika 

nističnih načrtov posameznih krajev, dobrodošel pa bo tudi eoli in široki 
javnosti. Izdajati ga nameravamo podobno kot izdajajo nacionalne atlase 
drugod po svetu, po posameznih poglavjih s stalnim izpopolnjevanjem, 
s čemer bo dobil svojo trajno vrednost in ostal vedno aktualen. V okviru 
drugih tem so že opravljena določena dela, zlasti za poglavje o prebivalstvu 
in negospodarskih dejavnostih (kulturi in šolstvu). Izdelan je podroben 
osnutek za klimatski del atlasa. 

b) Izobraževanje strokovnih kadrov. 
Inštitut sodeluje z Zavodom za napredek šolstva SRS pri izobraževanju 

strokovnih kadrov ter pripravi učil in drugih kartografskih pripomočkov. 

i 
Delo muzejskega oddelka 

Oddelek, naslednik nekdanjega Zemljepisnega muzeja Slovenije, ima 
nalogo pripravljati dbčasne in stalne razstave v Ljubljani in po Sloveniji. Po 
vključitvi oddelka smo napravili za bodoče naloge pregled arhivskega gradiva, 
kart, literature in eksponatov. Veliko pozornost posvečamo razstavam, ki 
šolam in široki javnosti v nazorni obliki s kartami, tabelami, diagrami, foto-
grafijami, reliefi vzbuja jo smisel za opazovanje prirodnih in družbeno geo-
grafskih procesov, zlasti deagrarizacije in urbanizacije naselij in slovenskih 
pokrajin. Da bo oddelek zmogel te naloge strokovno uspešno opraviti, smo 
njegov program in delo tesno povezali z delom raziskovalnega oddelka. 

V letu 1963 so na programu naslednje stalne razstave: 
1. Razvoj kartografije na primerih geografskih kart slovenskega ozemlja. 
2. Razvoj urbanizacijskih procesov na Bistriški ravnini. 
3. Razstava del inštituta iz leta 1962 in 1963. 

Vladimir Klemenčič 

GEOGRAFSKO DRUŠTVO SLOVENIJE V LETU 1962 

V letu 1962 je dobila slovenska geografija nove organizacijske oblike, 
tako da se sedaj naloge, ki jih je doslej skušalo reševati društvo, opravl jajo 
v širšem oibsegu. Glavni odbor se je pri svojem delu omejil na reševanje 
načelnih problemov in je s tem, k o je delo drobne organizacijske narave in 
manjše probleme prepustil posameznim podružnicam, sprostil svoje sile, 
da b i lahko nudil podružnicam več jo aktivno pomoč v obliki predavanj, orga-
nizacijskih sestankov in dajanju iniciative za organizacijo lokalnih in re-
publiških seminarjev. Delo po podružnicah se prav živahno razvija, še po-
sebno v ljubljanski, mariborski, celjski in kranjski. 

Istočasno je začel z delom tudi novoustanovljeni Inštitut za geografi jo 
Univerze v Ljubljani, iki naj bi kot osrednja znanstvena geografska ustanova 
vodil geografsko proučevanje v Sloveniji, koordiniral delo posameznih insti-
tucij in raziskovalno delo posameznih geografov t e r ' j i m tudi s svojimi 
tehniönimi uslugami omogočil hitrejše in bol j racionalno reševanje problemov, 
ki nanje naletijo pri svojem delu. 

Znanstveno udej.stvovanje izven institutov je ibilo v tem pokongresnem 
letu usmerjeno b o l j v individualno delo posameznih članov. Odsek za 
znanstveno delo je skupno z Geološkim društvom Slovenije organiziral disku-
sijski večer o kraški terminologiji in njeni problematiki. Več članov društva 
pa sodeluje v okviru Uribanisitičnega inštituta SRS, Zavoda za urbanizem, 
Zavoda za statistiko SRS, Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni in raz-
nih drugih turističnih in upravnih služb. 

Odsek za geografski pouk še nadalje razvija svojo dejavnost in se pri 
tem naslanja predvsem na Zavod za napredek šolstva. Najpomembnejši uspeh 
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tega odseka j e de lovanje skupin, ki pr ipravl ja jo učbenike za osnovne šole in 
gimnazije. Izšel j e že učbenik za 6. razred osnovnih šol, ostali pa so že 
v pripravi. Izšla je tudi že geografska čitanka za Evropo. Člani društva so 
sodelovali pri sestavljanju in izpopolnjevanju novih učnih načrtov za osnovne 
šole in gimnazije. V sodelovanju z Zavodom za napredek šolstva in Inštitutom 
za geograf i jo Univerze j e društvo organiziralo tridnevni seminar za pro -
fesor je na gimnazijah in j im poleg didaktičnega materiala posredovalo tudi 
najnovejša dognanja geografske znanosti. Sodelovanje članov društva pri 
Mladinski knjigi, ki pripravlja več priročnikov za Slovenijo, se nadal juje . 
Izšla sta že zvezika o Pol janski in Selški dolini ter o Škof j i Loki. 

»Geografski vestnik« 196-1 je društvo izdalo v samozaložbi iin j e tako 
k l jub komercializacij'i tiska uspelo ohraniti to osrednjo geografsko revi jo 
pri ž ivl jenju. Spopasti pa se j e moralo z najrazličnejšemi finančnimi in orga-
nizacijskimi težavami in pri tem še popravljati tisto, kar j e zagrešila Državna 
založba Slovenije, ko se ni potrudila, da bi Geografski vestnik 'bolj popu-
larizirala. 

S še večjimi težavami se j e vse leto bori l tudi Geografski obzornik, saj 
se še vedno ni posrečilo urediti vprašanja uprave. Letos j e izšla komaj prva 
dvojna številka. Urednica j e večkrat v zadregi tudi zaradi majhnega števila 
sodelavcev in prispevkov. 

Kot organizator VI. kongresa geografov Jugoslavije j e društvo uredilo 
in pripravilo za tisk Zbornik VI. kongresa geografov FLRJ, ki j e vzbudil 
v Slovenij i in po ostalih republikah precej zanimanja. 

Društvo j e tudi soizdajatel j publikaci je »Dolenjska zemlja in l jud je« , 
ki j e rezultat dosedanjega geografskega proučevanja na Dolenjskem. 

Kot že omenjeno , j e z decentralizaci jo dela v društvu prece j nalog 
odpadlo tudi na podružnice. Tako j e organizaci jo predavanj in ekskurzi j za 
l jubl jansko področ je prevzela l jubl janska podružnica, ki j e organizirala 
nekaj predavanj. Glavni odbor društva pa j e pripravil le predavanje gosta 
iiz Pol jske, prof. Ludwiika Straszewicza, ki j e v jeseni 1962 predaval o mestih 
na Pol jskem. 

Z društvi sorodnih strok v naši republiki in z geografskimi društvi 
v drugih republikah se sodelovanje ni bistveno poživilo, živahnejši pa so 
biil strokovni stiki z inozemstvom, posebno s pol jskimi geografi . Tako j e bila 
posebno pomembna zamenjava s pol jsko delovno ekipo za kartiranje izko-
riščanja tal, ki j e nekaj časa delala tudi v Sloveniji . To zameno so sicer 
organizirali inštituti, podprla pa j o j e tudi komisi ja za agrarno geograf i jo pri 
Zvezi geografskih društev SFRJ. 

Glavni odbor skuša izpeljati tudi točno evidenco članstva, pri čemer 
uspešno sodeluje jo posamezne podružnice, ki skušajo pridobiti čim večj i 
krog članstva. 

Redni letni občni zbor j e bil 6. 5. 1962 v Ljubl jani . Za poslovno leto 
1962/63 so bili izvoljeni naslednji odborniki : predsednik dr. Svetozar Ilešič, 
1. podpredsednik dr. Vladimir Klemenčič , II. podpredsednik Dušan Kompare, 
I. tajnik Jelka Kunaver, II. tajnik Milan Natek, blagajnik Cita Marjetic, 
upravnik tiska Franček Štraus, knjižničar Tatjana Sifrer, tajnik odseka za 
znanstveno delo dr. Ivan Gams, tajnik odseka za geografski pouk Ksenija 
Rode, zastopnik uredništva Geografskega vestnika dr. Svetozar Ilešič, odbor-
nika brez stalne funkci je Vladimir Leban in dr. Vladimir Kokole in pred-
stavnik študentov Franc Lovrenčaik. V nadzorni odbor so bili izvoljeni Silvo 
Kranjec , Avguštin Lah in Boris Lipužič. 

Občni zbor j e potrdil izvolitev načelnikov podružnic: za podružnico 
v Mariboru j e bil izvol jen Burut Belec, za podružnico v Cel ju Anton Sore, 
za podružnico v Kranju töane Košnik, za podružnico v Ljubl jani Tone Oblak 
in za podružnico v Novem mestu Bogomil Kovač. Za pover jenike pa so bili 
izvol jeni in j ih je občni zbor potrdil : v Ptuju Matija Maučec, v Murski Soboti 
Božidar Kert, v Postojni Peter Habič in v Tolminu Hinko Uršič. 
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INOZEMSKI G E O G R A F I V SLOVENIJI V LETIH 1961 in 1962 

1. Kakor smo poročali že v zadnjem »Geografskem vestniku«, sta ob pri-
liki VI. kongresa geografov Jugoslavije konec septembra in v začetku ok-
tobra 1961 bivala v Sloveniji kot gosta na kongresu predsednik Pol jskega 
geografskega društva prof. Jerzy K o n d r a c ' k i (Varšava) in prof. André 
B l a n c (Nancy). Prav tako smo že poročali, da je prof Blanc sodeloval na 
majhnem mednarodnem diskusijskem sestanku, ki se j e vršil takoj po 
kongresu, 8. oktobra, v Ljubl jani . Na tem sestanku j e sodeloval tudi pro-
fesor dr. Wol fgang H a r t k e (München). Dostavimo naj, da sta gosta 
•o sestanku napisala obsežno poroči lo v strokovnem glasilu vzhodnofrancoskih 
geografskih centrov, izhaja jočem v Nancyju, pod naslovom »Un petit col loque 
de géographie sociale à Ljubljama« (Revue géographique de l'Est, II. 1962, 4). 

2. Dne 29. avgusta 1961 je na poti po naši državi obiskala L jub l jano 
študijska ekskurzi ja Geografskega inštituta univerze v Helsinkiju (Finska) 
pod vodstvom vodilnega finskega geografa prof. L. A a r i a. 

3. V septembru 1961 j e obiskala Sloveni jo geografska ekskurzija iz 
Saarbriickena (Nemška zvezna republika) pod vodstvom doc. dr. K. B o r -
d i e r d t a. Pod domačim strokovnim vodstvom se je seznanila z geografskimi 
problemli nekaterih slovenskih pokrajin, ipredvsem Koprskega primorja, 
Notranjskega krasa in mariborskega področja. 

4. V prvi polovici oktobra 1961 je bival v Sloveniji znanstveni sodelavec 
Pol jske akademije znanosti iz Wroc lawa Marjan P u l i n a , ki se j e zanimal 
predvsem za probleme visokogorskega krasa lin j e imel v Geografskem 
društvu Slovenije predavanje o visokogorskem krasu v pol jskih Tatrah. 

5. V dneh od 10. do 12. novembra 1961 je na svoji poti po Jugoslaviji 
obiskal Slovenijo takratni prorektor univerze v Wroc lawu prof. dr. Al fred 
J a h n , vodja Geografskega inštituta tamošnje univerze. Zaradi prekratkega 
bivanja v Slovenij i ni b i lo mogoče organizirati njegovega predavanja 
o Alaski. k jer je gost vodil znanstvena raziskovanja. 

6. V dneh od 30. juni ja do 5. ju l i ja 1962 j e v okviru zamenjave terenskih 
raziskovalnih ekip za proučevanje izrabe zemljišča med Pol jsko akademijo 
znanosti in Zveznim svetom za znanstveno delo prebivala v Sloveniji štiri-
članska ekipa Oddelka za agrarno geograf i jo pri Inštitutu za geograf i jo PAN 
v Varšavi. Ekipo j e vodil prof. dr. Jerzy K o s t r o w i c k i , v n j e j pa so 
sodelovali še mgr. Danuta Ko w a 1 c z y k , mgr. Roman S z c z ç s n y in 
asist. Woitech J a n k o w s k i . V sodelovanju z ekipo Inštituta za geograf i jo 
Univerze v Ljubl jani j e v Sloveniji opravila terenska dela v vaseh jugo -
zahodne okolice Kamnika (Podgorje, Križ, Smarca). 

7. Dne 1. avgusta 1962 se j e na svoji poti po Jugoslaviji ustavila v L jub-
ljani študentska ekskurzija Geografskega inštituta univerze v Louvainu 
(Belgija) pod vodstvom doc. H. G o o s e n a. 

8. V dneh od 15. do 22. oktobra 1962 j e prebival v Sloveniji kot gost 
l jubl janske Filozofske fakultete dr. Ludwik S t r a s z e w i c z , šef katedre 
za ekonomsko geograf i jo na univerzi v Lodzi (Poljska). Študentom geograf i je 
j e predaval o ekonomski geograf i j i Poljske, znanstvene in pedagoške delavce 
Inštituta in Oddelka za geograf i jo pa je seznanil s smermi in organizaci jo 
geografskega raziskovalnega in pedagoškega dela na univerzi v Lodzi. V Geo -
grafskem društvu Sloveni je j e predaval o mestih na Pol jskem. Obiskal j e 
tudi nekatere l jubl janske urbanistične in planerske institucije, razen tega 
pa Velenje , Gorenjsko in Istro. 

9. V dneh od 18. do 20. oktobra j e prebival v Ljubl jani kot gost Inštituta 
za geograf i jo Univerze dr. Karl R u p p e r t , docent pri Geografskem inštitutu 
Tehničn'e visoke šole v München«, ki je naše znanstvene sodelavce v obliki 
diskusijskih sestankov seznanil z nekaterimi raziskovalnimi temami iz t. im. 
socialne geograf i je , k i j ih na pobudo prof. W. Hartkeja vrši omenjeni inštitut. 

10. V dneh od 8. do 10. novembra 1962 sta v okviru pol jske turistične dele-
gaci je obiskala L jub l jano geografa iz Wroclawa dr. Stefan G o l a c h o w s k i 
(šef tamošnje katedre za ekonomsko geografi jo) in A. W a w r z y n i a k. 
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