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Dau son introduction, l'auteur donne une interprétation géographique
du terme »ville«. Fuis il examine comment la zone d'influence peut être divisée,
il préconise trois zones. La premiere constitue la ville elle-même (le centre +
les quartiers périphériques) — la seconde, appelée banlieue, comprend les
villages et les centres, qui sont quotidiennement en contact avec la ville; la
troisième, appelée grande banlieue, dont les villages n'ont plus que des contacts périodiques avec la ville, cette dernière reste pourtant le centre important pour ces villages. Certains auteurs envisagent un nombre plus grand de
zones d'influences (par example R. E. Dickinson 10 , G. Chabot 1 1. Rubić 21 , M.
oorre 4 , Ü. Boustedt 22 , H. Arnhold 24 ).
Les méthodes pour délimiter la ville et sa zone d'influence sont classées
par l'auteur d'après les points suivant: démographie, physionomie, fonction et
autres. Dans les méthodes démographiques, l'auteur range celles qui prennent
comme critères: le nombre d'habitants, la structure sociale (M. Macura 16 ), la
croissance de la population (E. Mayer 27 ), les migrations quotidiennes, la densité de population (H. Fehre2®) où une combinaison de ces divers critères.
(Standard Metropolitan Areas 30 , O. Boustedt 31 , H. Voigt20, V. Klemenčič 25 , I.
Vrišer32-33).La méthode »physionomiste« se base sur l'unité des ensembles (G.
Enequist 34 , E. Mayer 27 , W. Schärer 36 ), sur le nombre de logement par construction où par hectare (E. Sirp 37 ), sur la densité de construction (I. Vrišer 33 ),
sur le nombre d'habitants par construction, sur l'aspect exterieur des constructions, sur les modifications survenues dans l'emploi du sol et quelques
autres critères (S. Yoshimura 40 , E. Kant 41 ). La plupart des méthodes functionnelles sont baséeasur les relations économiques et sociales existantes entre la
ville et ses environs (W. Christaller 4 3 , O. Tuominen 44 , R. E. Dickinson 10 , I.
Rubić 45 . O. Savie 40 , M. Popović 47 , J. Labasse 48 ) sur l'indice de residence (E.
Kant 41 , V. Kokole 40 ), sur les communications locales (H. Hassinger 50 , E. H. W.
Green 51 ) où sur les communications téléphonique (W. Christaller 4 3 ). Des autres
méthodes on devre citer l'essai de H. Arnhold 53 , la méthode des »isovales« (E.
Kant 41 ) et les tests sociologiques de E. Bénard 54 .
L'auteur termine par un commentaire dont l'objet est de définir quelle
est la méthode à employer dans chaque cas.

NOVI PRISPEVKI V SMERI »APLICIRANE GEOGRAFIJE«
Svetozar

Ilešič

O d kar smo v predzadnjem »Geografskem vestniku« (XXXV, 1963, str.
91-96) poročali o t. im. aplicirani geografiji v svetu in o problemih, ki se poj a v l j a j o v zvezi z njo, je zanimanje geografov za to smer u v e l j a v l j a n j a
geografske znanosti še narastlo. Najboljši dokaz za to je živahnost, ki jo je
s svojimi pobudami pokazala komisija za aplicirano geografijo Mednarodne
geografske unije, ki j e bila ustanovljena na XX. mednarodnem geografskem
kongresu v Londonu 1. 1964 in ki jo vodita kot predsednik prof. O. T u 1 i p p e
(Liège, Belgija) in kot tajnik prof. M. P h l i p p o n e a u (Rennes, Francija),
v okviru evropskih socialističnih dežel pa je zelo iniciativen n j e n poljski član
prof. L. S t r a s z e w i c z (Lodž). Komisija je sklicala za september 1965
v Prago svojo konferenco, ki pa obeta postati, sodeč po prijavah in zanimanju
za njo, več kot samo konferenca komisije, kar nekakšen majhen mednarodni
geografski kongres, usmerjen v razpravljanje o tistih smereh geografskega
proučevanja, ki lahko z uspehom služijo praktični uporabi. Nič m a n j značilen znak za močno zavzetost geografov v t e j smeri ni dejstvo, da so
v 1. 1964 izšli v mednarodnem svetu kar trije zborniki znanstvenih prispevkov
in razprav, ki že s svojimi naslovi i z d a j a j o svojo orientacijo v smeri aplicirane
geografije. Eden od njih je izšel na Poljskem, drugi na Madžarskem in
tretji v Belgiji.
U
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Preden bi spodaj na kratko označili njihovo vsebino, n a j že vnaprej
označimo glavne vtise, ki jih glede samega značaja in načel aplikativnogeografske smeri v svetu dobimo pri prebiranju teh zbornikov. Na kratko bi
jih lahko povzeli takole:
1. Čeprav se tudi v aplicirani geografiji močno uveljavlja in čuti razvejanost dela po posameznih specialnih panogah, ki se skušajo vsaka zase
uveljaviti tudi v praksi, pa se vendar čedalje bolj pogosto in močneje čuti
stremljenje k enotnemu cilju, ne samo teoretičnemu, temveč predvsem praktičnemu: da se vse te posebne poti čim bolj smotrno združijo tudi po aplikakativni poti, s tem, da sodelujejo pri k o m p l e k s n e m u r e j a n j u k o m p l e k s n e p r o s t o r s k e s t v a r n o s t i . Pri tem pa niti ne gre za enostavno seštevanje ali organizacijsko koordiniranje dejavnosti posameznih
specialnih smeri, temveč bi bil močan poudarek ravno na mejnih področjih
med njimj. Zakaj ravno na teh mejnih področjih se pokažejo funkcijske zveze
med posameznimi kategorijami pojavov v prostoru, pa n a j gre že za tiste, ki so
delovale doslej in ki jih lahko eksaktno ugotovimo, ali pa za tiste, ki si jih
želimo za vnaprej in jih moramo ustrezno načrtovati, preusmerjati ali na
novo ustvarjati.
2. Tudi v teh zbornikih se znova tesno, lahko bi celo rekli, čedalje
tesneje družita obe geografski sestri, ki sta si n e k a j časa prišli tako močno
navzkriž, da sta silili vsaka po svoji poti daleč narazen. To sta f i z i č n a in
d r u ž b e n a g e o g r a f i j a . In to ne morda samo zaradi organizacijske povezave, temveč ker to zahteva sama geografska realnost odnosno prostorska
stvarnost tako s svojim dosedanjim razvojem kakor s potrebami in nujnostmi
svojega razvoja in u r e j a n j a v prihodnosti. S a j ravno praktični, aplikativni
pogled na to stvarnost n a j b o l j otipljivo pokaže, kako se v n j e j prepletajo
učinki najrazličnejših prirodnih in družbenih procesov, kako so eden od drugega odvisni odnosno kako eden na drugega učinkujejo. S spremembo enega se
lahko spremeni celota. Ravno »apliciranu geografi, ki nam v navedenih publikacijah razlagajo rezultate svojega dela, morajo hočeš nočeš podcrtavati
čedalje močneje antropogeno preoblikovanje in p r e u s m e r j a n j e prirodnih
procesov, zaradi katerega je vedno bolj zabrisana jasna meja med njimi in
družbenimi procesi, pa n a j se oboji razvijajo še po tako različnih zakonitostih. Njihov učinek v prostoru je skupen in neenostranska analiza vseh procesov in faktorjev v tem prostoru v vsej njihovi vzročni in funkcijski
povezanosti je ravno za njegovo praktično u r e j a n j e nujna. Tudi z aplikativne
strani nam je torej ravno v t e j smeri iskati ne samo specifičnost geografskega aspekta in geografske metode, pa tudi ne samo n j u n o nujnost, temveč še
posebno n j u n o privlačnost in mikavnost.
3. Ne kaže, da bi se »aplicirana geografija« začela razvijati v nekakšno
n o v o g e o g r a f s k o p a n o g o , ki bi se morda celo dalje delila na nove
podpanoge (npr. na planersko, turistično, medikalno, vojno, kakor so to nekateri predvidevali ali predlagali, prim, naše poročilo v »Geografskem vestniku« XXXV, 1963, str. 95). Nasprotno, na zborovanjih o aplicirani geografiji
ter v publikacijah o n j e j se zbirajo geografi vseh mogočih dosedanjih specialnih geografskih panog, ki skušajo svoje delo, še posebno na mejnih področjih,
čim bolj koordinirati v korist svojega skupnega predmeta, prostorske stvarnosti
in njegove prihodnosti. Pri tem bi k o m a j našli kako »tradicionalno« geografsko
panogo,, katere delo bi po t e j ali drugi poti ne bilo važno za osnovno aplikacijo geografije, t. j. za u r e j a n j e prostorske stvarnosti. Praktični razvoj
»aplicirane geografije« nam torej jasno kaže, da ne gre za novo »geografijo«,
ki n a j bi se kot »praktična« in družbeno koristna postavila ob stran »čisti«
ali »teoretični« ter morda še »pedagoški«, temveč da gre za možnosti aplikativnega uveljavljanja celotne kompleksne geografije, da gre za aplikativnò
vrednost geografskih proučevanj prav vseh vrst v skupnem okviru, na skupni teoretski in metodološki osnovi ter s skupnim praktičnim, aplikativnim
ciljem.
Te naše vtise n a j podkrepi kratek vpogled v vsebino in značaj omenjenih publikacij.
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Problemi aplicirane geografije v luči sodelovanja med
angleškimi in poljskimi geografi.
Že v našem zadnjem poročilu o »aplicirani geografiji« smo naše bralce
seznanili s publikacijo, ki je izšla kot rezultat anglo-poljskega geografskega
s e m i n a r j u v iNieborowu na Poljskem 1. 1959 z naslovom Problems of Applied
Geography (prim. Geografski vestnik XXXV, 1963, str. 95). Drugi podoben anglopoljski seminar se je vršil septembra 1962 v mestu Keele v Angliji. Na njem je
sodelovalo 17 britanskih geografov pod vodstvom prof. S. H. Beaverja z univerze
v Keele in 12 poljskih geografov pod vodstvom prof. St. Leszczyckega. Referati
s tega seminarja so izšli v publikaciji, ki ima isti naslov, kakor publikacija
prvega seminarja (Problems of Applied Geography II, Proceedings of the AngloPolish Seminar Keele, September 9-20, 1962. «Geographia Polonica« 3, Warszawa
1964, 272 strani, 69 skic). Tudi za to publikacijo bi lahko rekli isto, kar smo
rekli že svojčas za njen prvi del: da gre za zbornik razprav o aktualnih procesih v angleških in poljskih pokrajinah, ki jih družita ravno njihova aktualnost
in do neke mere njihov perspektiven pogled, m a n j p a morda nekaka nova metoda posebne »aplicirane« geografije. Razlika je le v tem, da se je eden od organizatorjev seminarja, prof. St. L e s z c z y c k i tega zavedal in skušal v svojem
referatu aplicirani geografiji ali praktični aplikaciji geografskega raziskovanja
(Applied Geography or Praticai Application of Geographical Research) jasneje
opredeliti posebne naloge in značaj. V njem je še bolj poglobljeno skušal utemeljiti stališče, ki ga poznamo že iz njegovega, v poljščini napisanega članka
(prim, poročilo v GV XXXV, 1963, str. 94-95).
Drugi referati s seminarja so razvrščeni po naslednjem redu. Na uvodnem mestu je referat prof. St. H. B e a v e r j a o premogovnem področju Potteries (okrog Newcastla in Keela, mesta, kjer se je vršil seminar). V študiji so
solidno prikazane transformacije tamošnje kulturne pokrajine in njene strukture. Gre pa vendar bolj za informativni prispevek kakor p a za študijo, ki
n a j bi imela nekakšen poseben »aplikativni« značaj. Informativen je tudi
kratki prispevek J. R. J a m e s a o prostorskem planiranju v Angliji in
Walesu (Town and Country Planning in England and Wales). S stališča naslova
publikacije nas bolj zanima prispevek, v katerem nam M. J. W i s e z londonske Visoke šole za ekonomske in politične vede riše vidike in cilje aplicirane
geografija, celo tista iz 19. stoletja, ni bila čisto proč od aplikacije, k a k o r se
Great Britain). Do neke mere v nasprotju z Leszczyckim prof. Wise v »aplicirani geografiji« ne vidi neke posebne discipline. Sodi celo, da tudi dosedanja
geografija, celo tista iz 19. stoletja, ni bila čisto proč od aplikacije, kakor se
ji ponavadi očita, seveda se je tej aplikaciji bližala v okviru tedanjega časa in
njegovih zahtev. Današnji čas zahteva seveda predvsem z regionalnim planiranjem n e k a j več, zahteva predvsem koordinirano sodelovanje geografov različnih smeri. Posebnost sodobnega, »aplikativnega« geografa pa vidi avtor
podobno kakor prof. Leszczycki v tem, da se tak geograf ne zadovolji samo
z vlogo diagnostika, temveč da se zanima tudi za zdravljenje.
Naslednja dva referata nam izčrpno slikata procese urbanizacije in industrializacije na Poljskem (K. D z i e w o n s k i , Urbanization in contemporary
Poland; A. K u k l i n s k i , Progress and Change in the Industrialization
of
Poland). Urbanizacija na Poljskem, ki jo poznamo že iz dosedanjih študij
Dziewonskega in drugih poljskih geografov, se nam tudi tu pokaže v vsej svoji
regionalni diferenciaciji, zaradi česar mora biti tudi urbanistično planiranje
regionalno diferencirano. Iz študije Kuklinskega plastično spoznamo učinke
treh industrijskih revolucij na Poljskem, ki se kažejo v absolutni in relativni
rasti sekundarnih in terciarnih dejavnosti, v rasti narodnega dohodka na prebivalca in deleža industrije v tem dohodku, v rasti medregionalne in mednarodne trgovine in v rasti mestnega prebivalstva. Prva taka revolucija se je začela
sredi 19. stoletja in je spričo tedanje razdelitve Poljske med Prusijo, Avstrijo in
Rusijo zapustila velike razlike v industrijski razvitosti med temi tremi področji.
Drugo industrijsko revolucijo so prinesla leta po družbeni revoluciji 1946-1960.
V tej dobi je narodni dohodek na Poljskem presegel 400 dolarjev na osebo,
"*
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kar je po prevladujočem mnenju spodnja meja za možnost samostojne ekonomske rasti neke dežele. Tretjo etapo industrijske revolucije pa naj bi pomenil
»perspektivni plan« za 1. 1960-1980, ko naj bi Poljska dosegla t. im. »industrijsko zrelost«. Kuklinski obravnava s podrobno dokumentacijo zlasti razvoj industrializacije v drugi in tretji fazi, t. j. po 1. 1946. Osnovna prostorska tendenca
v tem razvoju je zmanjšanje teritorialnih razlik v ravni industrializacije. Čeprav
v tem še vedno prevladuje skupina južnih vojvodstev, je vendar njihov delež
v industrijski zaposlitvi Poljske od 52,6 % 1- 1946 padel na 49% 1. 1960.
Gre pri tem predvsem za izkoriščanje nekaterih novili področij mineralnih
bogastev izven tradicionalnih rudarskih področij na jugu, največ na osrednjem Poljskem (n. pr. lignitova elektroenergetska baza v Koninu, gradnja velikega petrokemičnega kombinata v Ptocku, v zvezi z gradnjo naftovoda, ki bo
vezal področje nafte v Povolžju z industrijskimi središči na Poljskem, v Nemški
demokratični republiki, v ČSSR in na Madžarskem).
Sledita dve študiji o malih mestih, ki povsod po svetu doživljajo kritično
dobo. O njihovem problemu v Angliji nam poroča prof. K. C. E d w a r d s iz
Nottinghama (The Problem of Small Towns in England and Wales). Študija se
bavi predvsem s 566 mesti, ki imajo manj kot 20.000 prebivalcev in ki so
nekdanja ali današnja lokalna tržna središča. Njihov pomen je seveda v zadnjem času nazadoval z izjemo tistih, ki so dovolj blizu večjih mest, da so lahko
postali posredovalci dnevnega dotoka delovne sile v ta mesta odnosno, da so
se spremenili v »spalna naselja« za nje. Vendar kaže mnogo malih mest
v Angliji po zadnji vojni zopet rahlo rast prebivalstva v nasprotju s predvojno
stagnacijo. Krizo malih mest so namreč tudi v Angliji poskušali reševati na
različne načine, predvsem pa so skušali z njihovo poživitvijo razbremeniti velika,
industrijsko in populacijsko preobremenjena mesta. Pri tem se mala mesta
oživljajo na dva načina. Pri prvem gre za razporeditev relativno manjših modernih tovarn na deželi, ki jo je sprožila že zadnja vojna. Drugi pa je rezultat
ukrepov, ki jih je predvidel t. im. Toron Development Act iz 1. 1952. Po njem
n a j bi se del prebivalstva iz velikih, populacijsko preobremenjenih mestnih
aglomeracij sporazumno preselil v manjša mesta, t. im. expanded towns. Šlo
je predvsem za razbremenitev Londona. Akcija, ki je v glavnem uspela pri nekoliko večjih mestih, pa se je pri mestih z manj kot 20.000 prebivalcev le
redko posrečila. Tak uspeli primer je doslej propadajoče tržno mesto Thetford,
stoječe 80 milj od Londona na poti v 'Norwich.
Problem malih mest, starih agrarnih centrov, je seveda še močno bolj
kočljiv na Poljskem, kjer živi — kakor nam to navaja že Edwards v koristni
primerjavi — v mestih z manj kot 20.000 prebivalci kar 26 % vsega mestnega
prebivalstva, medtem ko je ustrezni odstotek za Anglijo in Wales samo 14 %.
Čeprav problematiko malih mest na Poljskem že doslej dobro poznamo iz
poljske geografske literature, nas zato nič manj ne zanima sintetična študija
o tem izpod peresa M. K i e l c z e w s k e - Z a l e s k e (Changes in the Functions
and Structure of Small Torons in Poland). Na Poljskem so mala mesteca doživljala posebno kritičen čas med leti 1946-1954. Splošnim težvam, ki jih malim
mestom prinaša povsod po svetu moderna urbanizacija in industrializacija, se
je na Poljskem pridružilo še uničenje njihovega močnega židovskega prebivalstva pod nacistično okupacijo in likvidacija malih podjetij v dobi nacionalizacije. Vedar se je že po 1. 1950 začela stvar popravljati. Odstotek rasti prebivalstva v malih mestih je po tem letu celo nekoliko presegel odstotek rasti
celotnega mestnega prebivalstva na Poljskem. V vseh teh mestecih se seveda
še nadalje družijo tri sfere ekonomskega življenja, industrija, poljedelstvo in
usluge. Vendar razlikuje avtorica med njimi mesteca, v katerih prevladuje
industrijska dejavnost, takšna, kjer prevladuje poljedelstvo in tista, v katerih
ne prevladuje nobena funkcija. Med prvimi so najznačilnejša tista, kjer se je
industrija naslonila na izrabo krajevnih mineralnih surovin (npr. mestece Ilža
v kielškem vojvodstvu ob železonosnih peskih, Konin ob slojiščih lignita,
Lçczyca ob rudiščih železove rude, mesteca ob nahajališčih rjavega premoga
in bakra v vojvodstvih Wroclaw in Zielona Gòra, nahajališča žvepla pri Sandomierzu itd.). Drugemu tipu pripada veliko mestec, v katerih še vedno živi
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več kot polovica ali vsaj 30 do 50 % prebivalstva od kmetijstva (mnogo mestec
v szczecinskem, koszalinskem in poznanjskem vojvodstvu, cela vrsta okrajnih
centrov na jugovzhodu, npr. Krasnystaw in Belžyce blizu Lublina). Njihov posebno težak problem je silna razdrobljenost zemljiške posesti, močnejša kot na vasi.
Ker so težave pri tem tipu mestec največje, je tudi njihova kriza in stagnacija
najteže premagljiva. Nekaj laže gre z mesteci, ki so ostala sedež okraja, pa
v njih agrarna dejavnost tako močno ne prevladuje. Takih niiast pomiatomych
je posebno mnogo na severnem in srednjem Poljskem. Skušajo se oživiti z drobno industrijsko dejavnostjo. Sploh nam Kieczweska-Zaleska na koncu svoje
študije plastično oriše različni značaj omrežja malih mestec po treh glavnih
področjih Poljske. Vzhodno področje, ki vključuje biolostoško in lubelsko vojvodstvo ter del kielškega, krakovskega in varšavskega vodjvodstva, označujejo
številna mesteca s prevlado agrarne funkcije in z malo možnostmi za preroditev.
Drugačna je slika na Poznanjskem. Tam se je iz omrežja starih, močno agrarnih
mestec z navadno manj ko 2.000 prebivalci izločilo manjše število večjih centrov
z močno industrijsko dejavnostjo, ki je njihovo prebivalstvo dvignila nad 5.000.
Tretje področje sta Gornja in Spodnja Šlezija z zahodnim delom krakovskega
in južnim delom zielonogórskega vojvodstva. Tu so stara, nekdaj tipična mala
mesteca fevdalnega izvora in močno agrarnega značaja danes docela izginila,
bodisi da se je v njih naselila večja industrija ali da se je njihovo prebivalstvo
v celoti zaposlilo v bližnjih industrijskih krajih. Zato v tem delu Poljske sploh
ni za Poljsko v celoti tako značilne t. im. krize malih mest.
S problematiko mestnih področij se ukvarja še nekaj študij v zborniku.
Kot moderne geografske študije o pokrajinah hitrega družbenega razvoja seveda
že same po sebi ne morejo biti drugačne kot močno »aplikativne«. D. T. H e r b e r t in W. M. W i l l i a m s (Keele) nam predstavljata nekatere nove tehnične
prijeme za študij podrazdelitve urbanskih področij na primeru mesta Newcastleunder-Lyme v severnem Staffordshiru (Some Nem Techniqes for Studying Urban
Sub-dioisions). S pomočjo posebnih ekonomskih indeksov, predvsem t. im. RateIndexa, ocenjujočega vrednost mestnih zemljišč, skušata analizirati predvsem
strukturo današnjega mestnega središča (central area), njegov razvoj ter njegovo
načrtno ureditev za prihodnje. Poljski geograf A. W r ó b e 1 nas v svojem članku
Methods of Functional Analysis in Urban Studies in Poland seznanja s problemi funkcijske klasifikacije mest na Poljskem, ki jih že dobro poznamo iz
poljske literature. Opozarja predvsem, da se pri tem ne kaže zadovoljiti samo
z dosedanjim konceptom analize bazičnih funkcij mest, temveč je treba ta
koncept odnosno koncept centralnih krajev kombinirati z različnimi koncepti
in metodami analize industrijskih kompleksov in blagovnega prometa. Z analizo
mestnih funkcij se ukvarja tudi A. W e r w i c k i v svoji študiji o spremembah
v bazičnih funkcijah mest v Dolnji Šleziji in o njihovem vplivu na urbanski
razvoj (Changes in the Basic Functions of Towns in Lower Silesia and Their
Influence on Urban Development). Razen analize konkretnih sprememb v Dolnji
Šleziji nas v tej študiji še posebej zanima avtorjevo metodološko stališče glede
pojmov »mestotvornih« in »bazičnih« funkcij. Werwicki po pravici poudarja,
da ne smemo vsake veje mestnega gospodarstva šteti za »mestotvorno- enostavno zato, ker nam jo statistični podatki kažejo kot »bazično« funkcijo mesta.
Še danes je »mestotvorna« samo, če še vedno prispeva k rasti delovnih mest in
s tem neposredno k naraščanju prebivalstva. Če pa ne priteguje več nove delovne sile od zunaj, je prenehala biti »mestotvorna«, čeprav je še vedno »bazična«. Zato kaže razlikovati bazične funkcije dinamičnega in bazične funkcije
statičnega tipa. To je posebno važno z aplikativne, planerske smeri. Za planiranje si moramo namreč biti na jasnem, kakšno vlogo bodo posamezne obstoječe
bazične funkcije igrale v prihodnosti, statično ali dinamično.
Nekaj razprav na II. anglo-poljskem seminarju je obravnavalo posebej
migracijske probleme. R. H. O s b o r n e (Nottingham) je izčrpno prikazal migracijske tendence v Angliji in Walesu v razdobju 1901-1951 (Migrations Trends
in England and Wales 1901-1951). Temeljita in izčrpna, z bogatimi kartogrami
opremljena študija, ki kaže zlasti značilne migracijske tokove proti jugu, proti
Londonu (drift south)), je morda najboljši primer za to, da geografskemu pro165
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učevanju, ki samo po sebi sega v sodobne in aktualne procese, nikakor ni nujno
potreben zunanji pečat neke posebne »aplicirane geografije«. Isto velja za
študijo L. S t r a s z e w i c z a o migracijskih tokovih v štiri satelitska industrijska mesta blizu poljskega tekstilnega centra t o d ž (v Pabianice, Zgierz, Aleksandrów in Konstantynów). Migracijska bilanca v teh mestih je seveda aktivna,
predvsem z bližnjimi kraji (v mejah lodžkega vojvodstva), manj z oddaljenimi
kraji, kar samo dokazuje znano karakteristično osamljeno samoniklost lodžkega
industrijskega področja. Doseljenci v navedena mesta prihajajo večinoma iz bližnjih vasi, odseljenci pa gredo v večje centre, predvsem v samo Lodž.
Dva udeleženca seminarja sta svojo pozornost posvetila vplivom industrializacije in urbanizacije na agrarno življenje. Prvi med njimi je
J. K o s t r o w i c k i z razpravo The Influence of Industrialization and Urbanization on Land Use and Agriculture in Poland. Študija podaja v glavnem rezultate raziskovanj pod vodstvom prof. M. Dobrowolske z Višje pedagoške šole
v Krakovu na področju Male Poljske. J. Tobjasza z varšavske univerze na industrijskem področju Gornje Šlezije in Oddelka za agrarno geografijo Inštituta
za geografijo PAN, ki ga vodi avtor sam. V prvem delu obravnava vplive industrializacije in urbanizacije na sam način izrabe tal. Ti vplivi se kažejo predvsem na tri načine: s koncentracijo industrije in trgovine v dotedaj agrarnih
naseljih ter njihovo transformacijo v urbanska naselja, s širjenjem industrijskih
in urbanskih središč čez bližnja agrarna področja in s transformacijo pamih
agrarnih področij pod vplivi industralizacije in urbanizacije. V drugem delu
pa se avtor dotakne vpliva industrializacije in urbanizacije na samo kmetijsko
proizvodnjo. Pri tem pa nujno poseže tudi v probleme tradicionalne posestne
strukture, ki tudi na Poljskem ravno v bližini urbanskih in industrijskih središč doživlja še stopnjevano nadaljnje posestno in parcelno drobljenje. Študija
prof. Kostrowickega nam očitno kaže, kako so se ravno z intenzivnim mednarodnim sodelovanjem poljskih geografov njihovi aspekti razširili, poglobili
odnosno kompleksno, zares geografsko združili. Saj v njegovi pregledni analizi
poleg same izrabe tal in njihove ekonomske ocene zadovoljivo prihajajo do
izraza tudi historično-razvojni in ožji socialno-geografski faktorji. Tudi s stališča aplikativnosti geografskih proučevanj nas izvajanja Kostrowickega zanimajo. Samo pridružimo se lahko njegovim opozorilom, da bi se moralo vsako
planiranje, zlasti tudi planiranje industrializacije, opirati na temeljite in
kompleksne študije, ki ne bi zanemarile tudi potreb agrarnega gospodarstva,
če n a j ne bi pripeljalo do podobnih napak, kakršno je zagrešila zgraditev
krakovske Nowe Hute s tem, da je brez n u j n e potrebe zavzela del najboljših
agrarnih tal v krakovski pokrajini. Ni se težko pridružiti tudi avtorjevemu načelnemu stališču o aplicirani geografiji. Le-ta n a j bi ne bila v tem, da geograf
stopi na mesto najrazličnejših specialistov ali da preskrbi enostavno sintezo
proučevanj najrazličnejših vrst. Njegov posel je, da — seveda s čim močnejšo
uporabo rezultatov sorodnih strok — s svojimi lastnimi proučevanji in metodami
ubere svojo lastno pot k isintezi, ki pa je drugačna od vseh drugih mogočih
sintez, ker je prostorska, geografska (str. 175, 176).
Z angleške strani je v vprašanje odnošajev med kmeti fstvom in urbanizacijo posvetil, v glavnem bolj informativno, kratki referat H. C. K. H e n d e r s o n a (London) z naslovom Agriculture and Urbanization in England and Wales.
Med zadnjimi šestimi referati v zborniku so nekateri zanimivi bolj po
tem, ker obravnavajo konkretne probleme posameznih poljskih in angleških
področij. V to vrsto spada študija H. Briana R o d g e r s a o sodobnih industrijskih spremembah v Severozahodni Angliji in njihovih socialnih posledicah
(Recent Industrial Changes in North-West England and their Social Consequences). Gre za eno t. im. »nesrečnih« (unfortunate) industrijskih področij
Anglije, ki so doživela svoj silni vzpon v 19. stoletju, ki pa so v novejšem času
zaostala, ker je konjuktura njihovih tradicionalnih »zakoreninjenih« industrijskih panog (premogovne, bombaževe) že davno mimo, nezakoreninjene nove veje
pa se »Lancastriji«, kakor avtor imenuje to področje, zaradi njene obrobne
lege in relativne prometne odročnosti izogibajo. S konkretnimi problemi vodnega gospodarstva v Lancashiru se ukvarja študija St. G r e g o r y j a (Liverpool)
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z naslovom Some Aspects of Water Resource Development in Relation to
Lancashire. S poljske strani spada v to vrsto referatov študija J. S z c z e p o w s k e g a (Bydgoszcz) o problemih industrializacije in urbanizacije v dolini spodnje Visle (Problems of Industrialization and Urbanization in the Lower
(Vitsula Valley). Gre za področje, ki mu je smotrna ureditev vodnega gospodarstva na Visli osnovni problem. Z njegovo uspešno ureditvijo se bo pokrajina,
ki so ji Plock, Torun, Bydgoscz, Grudziadz in Tezew osnovna gospodarska
središča, uvrstila med vodilna poljska industrijska področja. Doslej je za njimi
kljub sorazmerno živahnemu industrijskemu razvoju vendarle zaostajala.
Preostajajo nam še trije referati, ki nas prav posebej zanimajo z metodološkega vidika. Zakaj napisali so jih poljski fizični geografi, s svojimi proučevanji živo vključeni v aplikativno delo in kar nič izolirani od pojavov in problemov družbenega dogajanja, ki zajema in temeljito preoblikuje fizično okolje, v
katerem raziskujejo. Tako nam Sylwia G i l e w s k a v svoji razpravi Changes in
the Geographical Environment brought about by Industrialization
and Urbanization nazorno slika spremembe prirodnega in s tem tudi geografskega okolja,
ki jih je prinesla industrializacija na industrijsko področje Gornje Šlezije
(jalovišča, izkopi, prekopanost tal, spremembe v gladini talne vode, umetne
pretočitve voda, odpadne vode, spremembe v mikro- in mezoklimi, povzročene
po jaloviščih, dimu itd., spremembe v kakovosti tal itd.). Študija Gilewske je
en sam dokaz, da industrializacija geografskega okolja ne uničuje, kakor se
včasih zatrjuje, temveč ga bistveno spreminja, da spreminja tudi prirodne
procese v njem. Geografsko okolje postaja s tem tudi v svojih fizičnih elementih čedalje bolj antropogeno in ga zatorej ne gre zamenjati s prvotnim prirodnim okoljem. Avtorica, ki je sicer po svoji znanstveni pripravljenosti izrazit specialist, na koncu tudi izrecno poudari, da je mogoče pogoje za nadaljnji
razvoj obravnavanega področja spoznati samo s smotrno analizo celotnega
geografskega okolja in ne samo njegovih izbranih elementov.
Podobno nam študija prof. Rajmunda G a l o n a o hidroloških proučevanjih za potrebe regionalnega gospodarstva (Hydrological Research for the
Needs of the Regional Economy) dokazuje, da se potreba po medsebojni povezanosti med fizično-geografskimi in družbeno-geografskimi raziskovanji najbolj
nujno pokaže ravno v »aplikaciji«. Galonov članek je zanimiv že po svoji stvarni
vsebini, v kateri nas informira o delu za podrobno hidrološko karto Poljske v merilu 1:25.000 (v tisku 1:50.000), o hidrografski regionalizaciji Poljske ter
o hidrografskih raziskovanjih na Poljskem kot delu za potrebe regionalnega
in ekonomskega planiranja. Toda še bolj nas tu zanimajo nekatere avtorjeve
načelne pripombe. Ze na uvodu svojega poročila izrecno zatrjuje, da lahko
t. im. vodni ciklus, če ga gledamo z vidika balance za določeno regijo, sploh
preneha biti prirodni proces. Velike količine površinske in talne vode so lahko
usmerjene v industrijo ali v promet ter se deloma vračajo v cirkulacijo v obliki odpadnih voda. Poleg pojma prirodnega vodnega režima obstoja torej
tudi pojem ekonomskega ali »ustvarjenega« vodnega režima. Zev samem vodnem
obtoku torej ni prave meje med prirodnim okoljem in družbeno dejavnostjo.
Pa tudi sicer geograf hidrološke pojave premotriva predvsem v luči njihovih
odnošajev do drugih elementov geografskega okolja. Tudi omenjena hidrografska karta ima namen prikazati razporeditev in vzroke hidrografskih
pojavov v luči njihovih zvez z geološko strukturo, reliefom, klimo, vegetacijo in
s splošnimi problemi vodnega gospodarstva. Prav tako je hidrografska regionalizacija, o kateri govori Galon, primer povezave med hidrografskimi pojavi
in drugimi pojavi geografskega okolja, ki je zelo pomemben za prakso. Pri
vsej povezavi s prakso pa se je po Galonovih besedah vendar treba zavedati,
da ima razvoj gospodarstva lahko korist samo od tiste vrste znanosti, ki je
sposobna izboljšati svoje raziskovalne metode in razširiti svoje bazične teorije,
ne da bi jo pri tem usmerjali praktični nameni.
Da se ravno pri prostorskem planiranju pokaže nujna povezanost fizičnogeografskih in družbenogeografskih raziskav, nam kaže tudi članek Wieslawe
R ó z y c k e iz Varšave o fiziografskem raziskovanju v prostorskem planiranju
(Physiographic Research in Town and Country Planning). Avtorica poroča
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predvsem o t. im. »urbanistični fiziografiji«, o kateri smo precej čitali že svojčas v poljski geografski reviji »Przeglqd Geograficzny« (1952. 1-2, 1955, 3-4).
Gre za proučevanje vseh vrst prirodnih pogojev za potrebe kompleksne prostorske analize fizičnega okolja. Takšna proučevanja so nujna že za urejevanje podeželskih naselij, da se lahko pravilno načrtuje transformacija omrežja ruralnih
naselij v skladu z fiziografičnimi pogoji, da se pravilno izbere lega za nova
naselja; nujna so za programiranje turističnih in rekreacijskih ugodnosti, za
dolgoročne melioracijske sheme in sheme borbe z erozijo, za programiranje
transformacij prirodnih pogojev s tehničnimi in biološkimi sredstvi v obliki
protivetrnih pasov, pogozdovanja itd. Nič manj niso fiziografične študije potrebne pri urejanju mest, kjer lahko pomagajo, da se pravilno presodi bodoča
velikost naselja, smeri njegovega teritorialnega razvoja, pravilna razmestitev
stanovanjskih področij in industrijskih naprav, velikost in oblika pasov, ki
naj zaščitijo stanovanjska področja pred učinki onesnaženja zraka in vode, razmestitev odprtih prostorov za zaščito zdravja in rekreacijo, razmestitev pokopališč, športnih igrišč, bolnic itd. Doslej je bilo izdelanih na Poljskem že okrog
30 takšnih študij iz urbanske fiziografije, v delu pa so še nove, npr. za Baltiško
obrežje. Vse te študije po mnenju avtorice nimajo samo praktične vrednosti,
temveč so tudi dragoceno sredstvo, s katerim lahko zasledujemo spremembe,
ki jih v geografskem okolju povzroča urbanizacija.
Aplicirana geografija na Madžarskem
Kako skušajo madžarski geografi uveljaviti aplikativno vrednost svojih
raziskovanj, lahko vidimo iz vsebinsko zelo bogate publikacije z naslovom
Applied Geography in Hungary (Studies in Geography, published by the
Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, editor
Béla Sârfalvi, chief editor Marton Pécsi, No 2, Akadémiai Kiadó, Budapest
1964, strani 211, mnogo skic in kart). Zbornik obsega 10 razprav iz različne
geografske problematike. Iz njihove vsebine bomo videli, da velik del njih nima
kake posebne »aplikativne« metode, temveč jih v aplikativni smeri druži samo
družbena aktualnost problemov, ki jih obravnavajo in do neke mere perspektivni pogled na te probleme.
Prvi sestavek v knjigi je napisal znani madžarski geomorfolog Marton
P é c s i . V njem obravnava geomorfološko kartiranje na Madžarskem v službi
teorije in prakse (Geomorphological Mapping in Hungary in the Service of
Theory and Practice). Značilno je, da uvodoma kritično opozarja, kako je v
madžarski geomorfologiji dosedaj pretirano prevladovala morfogenetska smer,
ki je bila hkrati tako razcepljena na ožje'ispecializacije, da doslej še ni prišlo
do zares uspele kompleksne geomorfološke podobe madžarskih pokrajin. Ravno
geomorfološko kartiranje pa zahteva na eni strani sintezo, hkrati pa daje možnost posebnih kart za potrebe prakse, tako za kmetijstvo, kakor za urbanizem,
za industrijsko dejavnost in za promet. Avtor podrobno poroča o t. im. sinoptičnem geomorfološkem kartiranju Madžarske v merilih 1:100.000 in 1:200.000
ter o podrobnem geomorfološkem kartiranju v merilu 1:10.000 do 1:25.000. Po
avtorjevem mnenju pomenijo geomorfološke karte osnovo za »aplicirano
geomorfologijo«, eno izmed panog aplicirane geografije.
Metodološko zelo zanimiv je prispevek Sândora M a r o s i j a in J enö
S z i 1 â r d a o vrednotenju pokrajine kot aplicirani panogi geografije (Landscape Evaluation as an Applied Discipline of Geography). Želo pozitivno se nam
zdi. da se tu postavlja v ospredje pokrajina kot izhodišče geografskega vrednotenja tudi v praksi, da se poudarja, da proučevanje in vrednotenje pokrajine
nikakor ne more biti samo enciklopedična vsota dela timov raznih specialistov,
pri čemer bi ostali ob strani medsebojni odnošaji med faktorji, t. j. geografska
sinteza. Na žalost avtorja nekako nehote vztrajata pri tradicionalnem pojmovanju pokrajine samo kot prirodnogeografske kategorije ter sodita, da bi panoga,
ki n a j bi v okviru aplicirane geografije vrednotila pokrajino, spadala med
aplikativne veje fizične geografije. Zato tudi premotrivata pokrajino v glavnem
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kot ekološki faktor ter postavljata v ospredje kot najmanjše ekološke enote t.
im. »ekonomsko-potencialne tipe«, okrajšano »ekopottipe«. Aplikativno vrednotenje pokrajine n a j bi ravno razlikovalo ekopottipe ter se bavilo z njihovo
fiziografsko karakterizacijo in ekonomsko oceno. Ta n a j bi ocenjevala prirodno
pokrajino z vidika možnosti za industrijo, poljedelstvo, kmetijstvo, promet,
naselja, rekreacijo, turizem. Avtorja se seveda zavedata, da je s tem nekako
prekoračena ostra meja med fizično in družbeno geografijo, da jè celo težišče
prešlo na medsebojni odnošaj med obema temeljnima kategorijama pojavov.
Pravilno poudarjata (str. 28), da je intenzivnost korelacij med ajima odvisna
od stopnje družbenogospodarskega razvoja. Vloga fizičnih potez kot pogojev
za gospodarstvo pojema v neposrednem razmerju z razvojem družbenogospodarskega življenja, medtem ko učinkovanje tega življenja na prirodo raste v
direktnem razmerju do tega razvoja. To se kaže deloma v preoblikovanju
prirode, deloma v čim intenzivnejšem izkoriščanju ugodnih prirodnih pogojev
ali v čim učinkovitejšem izločevanju neugodnih. Kljub podedovanemu fizičnogeografskemu konceptu pokrajine se torej avtorjema sama po sebi izlušči pravilna slika o dejanski prostorski stvarnosti, kjer se priroda in družba čedalje
tesneje prepletata.
Sledi študija Sândora S o m o g y i a o geografskfh faktorjih v oblikovanju
alkaličnih prsti na Madžarskem (Geographical Factors of the Formation of
Alkali Soils in Hungary). Študija je temeljit in koristen konkreten prispevek,
važen seveda tudi za potrebe prakse. V bistvu pa je vendar izrazito pedogenetska in se človek nehote vpraša, zakaj je uvrščena v vrsto študij, ki naj bi
bile nekako izrecno »aplikativne«. Opozoriti je tudi, da študija ne more mimo
antropogenih faktorjev pri teritorialni razširjenosti alkalizacije tal (melioracije,
regulacije rek). Tudi tu torej nujno stopamo na most med fizično in ekonomsko
geografijo.
Delo Györgyja E n y e d i j a na polju agrarno-ekonomske geografije Madžarske že prav dobro poznamo. Navzlic temu pa ni za nas nič manj zanimiva
njegova sintetična študija o geografskih tipih agrikulture na Madžarskem.
(Geographical Types of Agriculture in Hungary). Zanimiva je predvsem z metodološkega vidika. Ne samo, ker je tudi Enyedi mišljenja, da je ravno ekonomska geografija s svojim sintetičnim prijemom sposobna opredeliti in ovrednotiti
geografsko razporeditev agrarne produkcije kot celote v razmerju do fizičnega
okolja, do prebivalstva, naselij, industrije in prometa ter da je sposobna tudi
planerje očuvati pred pogostimi napakami, do katerih pripelje ozko gledanje
po posameznih panogah. Pač pa nas študija zanima še posebno zato, ker zastopa
Enyedi stališče, da n a j bo glavni kriterij za opredelitev tipov kmetijstva in
določitev kompleksnih agrarnih rajonov predvsem denarna vrednost proizvodnje,
še posebno proizvodnje za trg. Vendar pa tudi on meni, n a j se taka klasifikacija
in tipologija geografa razlikuje od klasifikacije agrarnega ekonomista ravno
po tem, da premotriva agrarno proizvodnjo v njenih odnošajih do prirodnega
okolja, do geografske razporeditve prebivalstva in do drugih proizvodnih panog.
Enyedi je geografske tipe madžarskega kmetijstva opredelil po karakterističnih proizvodnih panogah, ki predstavljajo določeno mero specializacije. Kot
karakteristično je štel tisto panogo, ki daje n a j m a n j 20 % vrednosti vse agrarne
proizvodnje, ki daje najmanj 20% vrednosti dejansko prodanih proizvodov in
katere hektarski donos presega državni povpreček. Pri tem pa se Enyedi v
nasprotju z nekaterimi ekonomisti ne omejuje samo na tržne kulture. Ker je
namreč tudi na Madžarskem še močna tradicija samooskrbnega kmetijstva, se
geografska razporeditev nekaterih produkcijskih panog (žitaric, svinje, perutnina) ujema z gostoto agrarnega prebivalstva, čeprav te panoge nimajo posebne
vloge v specializaciji. Na tej osnovi je Enyedi opredelil na Madžarskem 14 tipov
kmetovanja odnosno 14 agrarnih regij. Le-te so: 1. T. im. Mala nižina (Kisalföld);
2. Jugozahodno Prekdonavje (Dunantul); 3. Prekdonavske osrednje gore; 4. Balatonsko (Blatnojezersko) področje; 5. Mezöföld (jugozahodno od Budimpešte);
6. Jugovzhodno Prekdonavje; 7. Donavska dolina; 8. Okolica Budimpešte;
9. Osrednje gore severne Madžarske; 10. Predgorje severnomadžarskih Osrednjih
gora; 11. Potisje; 12. Donavsko-tiško medrečje; 13. Nižina Nyirséga in Szatmâr
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Berega; 14. Jugozapadna Velika nižina (Alfold). Za regiji 1 in 2 je značilna
živinoreja; do neke mere je značilna tudi za regije 6, 9 in 13. Regiji 7 in 11
pripadata svinjerejskemu tipu, medtem ko se v regiji 14 ta produkcijska panoga
veže s perutninarstvom. Razne veje vrtnarstva označujejo proizvodnjo v regijah
4, 8 in 12. V regijah 3, 5 in 10 pa nobena panoga ne izpolnjuje pogojev tipološko
karakteristične panoge, zato je treba te regije označiti kot področja mešanega
kmetovanja. Nobena od regij pa ni več izključno agrarna. Industrializacija je
močno znižala odstotek agrarnega prebivalstva, ki je še pred 30 leti znašal v
povprečku 60 %. Danes ne dosega 60 % niti v najbolj agrarnih predelih. Kar
zadeva posestne razmere, je v celoti 12 % v s e zemlje v državni posesti, okrog 80
do 82 % pa pripada kmetijskim zadrugam. Razlike med regijami v tem pogledu
niso velike, nekatere pa so vendar značilne. V regijah 4, 10 in 12 je število zasebnih kmetij še sorazmerno visoko (nad 10%), ker tam ni kazalo združevati
malih vinogradniških parcel; tam se v strukturi produkcije še zrcalijo predvojne
posestne razmere. V regijah 8, Ï0 in 12 je intenzivni vrtnarski značaj proizvodnje
stopnjevalo dejstvo, da tam zaradi posebnega zgodovinskega razvoja ni bilo
obsežnih veleposestev, male kmetije pa so uvajale panoge, ki zahtevajo obilo
delovne sile, da so presežek te sile lahko zaposlile.
S kmetijstvom se ukvarjata še dve razpravi. V prvi nam Istvân A s z t al o s slika razmerje med produkcijo krme in živinorejo na Madžarskem (Corelations between Fodder Production and Stock-farming in Hungary). Največja
težava pri razširjenju krmne baze je v klimatskih razmerah. Vendar je velik
napredek po 1. 1956 ravno v tem, da se je odstotek krmnih tal na obdelani zemlji
od dotedanjih 54 % povečal na 62 % v okviru živinorejske zemlje pa odstotek
njiv s krmnimi rastlinami v odnosu do prirodne krmne baze (travnikov, pašnikov) od 49 % na 68 %. V drugi razpravi.proučuje Lâszlo S i m o n možnosti namakalnega poljedelstva v pokrajini Nyirség (Possibilities of Agriculture under
Irrigation in the Nyirség). Gre za rahlo vzpeto peščeno pokrajino na severovzhodu Madžarske, kjer bi se mogla s smotrno uporabo površinskih, talnih in
arteških voda, katerih fizične pogoje avtor podrobno analizira, močno stopnjevati
tam zakoreninjena proizvodnja zimskih jabolk, še posebno pa krmna baza.
Béla S â r f a 1 v i nam v svoji razpravi slika notranje migracije in nazadovanje agrarnega prebivalstva na Madžarskem (Internai Migration and Decrease
of Agricultural Population in Hungary). Proces demografske deagrarizacije se
je na Madžarskem pričel že po prvi svetovni vojni, posebno pa se je stopnjeval
v dobi socialistične industrializacije med 1. 1949 in 1960. Razen industrializacije
ga je pospeševala tudi socialistična reorganizacija kmetijstva. Ponekod je
agrarno prebivalstvo med 1949 in 1960 1. nazadovalo za 30 do 40 % letno pa so
notranje selitve zajele okrog I. 1955 povprečno 600.000 ljudi, v letih 1958 do
1961 pa povprečno 700.000 ljudi. Smer teh migracij je seveda določala dotedanja
in nova razporeditev proizvodnih sil: šle so predvsem proti budimpeštanskemu
področju, kjer je še vedno daleč najbolj koncentrirana industrija, ter proti t. im.
»madžarski energetski osi» v Osrednjih madžarskih gorah, medtem ko je bil
predel najmočnejšega izseljevanja severovzhodni kot Madžarske (komitat Szabolcs-Szatmâr), s svojo visoko rodnostjo pravi populacijski rezervoar Madžarske. Zdi se, da bo razvoj še nadalje v tem smislu oblikoval dve osnovni področji
na Madžarskem: 1. Področja z intenzivno industrijsko aktivnostjo, ki vsesavajo
delovno silo. Tvorijo sklenjen pas od jugozahoda proti severovzhodu. V razdobju
1950—1960 so dobila 85 % vseh investicij, v njih prebivalstvo naglo raste, 35 do
40 % ga je zaposlenega v industriji, prav toliko v kmetijstvu. Odstotek aktivnega
prebivalstva je daleč nad državnim povprečkom. značilen pa je tudi močan
delež ženske delovne sile v neagrarnih dejavnostih. — 2. Prenaseljena agrarna
področja z zmerno gospodarsko aktivnostjo, ki oddajajo delovno silo. V teh
krajih, ki v polkrogu obdajajo industrializirane predele, je več kot 60 % agrarnega prebivalstva, odstotek aktivnega prebivalstva je pod povprečkom. prebivalstvo se kljub močnemu prirodnemu prirastku zaradi odtoka mladih ljudi
»stara«.
Urbanizacijo Madžarske v luči poklicne strukture prebivalstva je obdelal
Edit L e t t r i e h (Urbanization of Hungary in the Light of the Occupational
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Structure of Her Population). Avtor deli naselja na Madžarskem na štiri tipe:
1. agrarni tip z več kot 55 % agrarnih zaposlencev; 2. mešani tip s 37 do 55 %
agrarnih zaposlencev; 3. pretežno neagrarni tip s 15 do 36 % in 4. izrazito neagrarni tip z manj kot 15 % kmetijskih zaposlencev. Že drugi tip predstavlja začetni stadij urbanizacije. V njem živi doslej 1Js vsega madžarskega vaškega
prebivalstva in 8 % mestnega, skupaj poldrug milijon ljudi. Y naseljih tretjega,
v glavnem neagrarnega tipa, živi 12,6 % vsega madžarskega prebivalstva, povečini tudi še v podeželskih naseljih, manj v mestih. Med prebivalstvom četrtega
tipa, t. j. izrazito neagrarnih naselij, ki obsega 36,5 % vsega madžarskega prebivalstva, pa seveda že mestno prebivalstvo izrazito prevladuje nad prebivalstvom urbaniziranih vasi. V čisto agrarnih naseljih (prvi tip), ki jim sicer
pripada 70,5 % vseh naselij na Madžarskem, pa živi samo še 35 % vsega madžarskega prebivalstva. Študija navaja tudi zanimive podatke o industrijskih
zaposlencih. Čezmerna koncentracija industrije okrog Budimpešte se kaže v tem,
da živi tam 45 %vseh madžarskih industrijskih zaposlencev. Močneje so koncentrirani še na področju Miškolca, Györa, Szegeda in Pečuja (po 20 do 40.000),
tako da sta vsega skupaj dve tretjini madžarskega industrijskega prebivalstva
koncentrirani vzdolž Donave in v Osrednjih madžarskih gorah. Industrijskih
središč srednjega obsega ni, pač pa precej manjših žarišč, ki privlačujejo k sebi
mnogo dnevnih vozačev. Dnevno vozaštvo je tudi na sploh na Madžarskem precej
močno: na področju Budimpešte mu pripada 21,8% vsega industrijskega delavstva, na področju težke industrije severnega in osrednjega Prekdonavja kar
45,1 % in na Nógradskem in Borsodskem premogovnem področju severne Madžarske celo 56,2% (povprečni odstotek za vso Madžarsko je 26%).
Razporeditev same industrije in rudarstva na Madžarskem spoznamo iz
razprave, ki jo je pripravil Imre B e n c z e (The Distribution of the Manufacturing and Mining Industry in Hungary). Le-ta je še zelo nedozorela in neenakomerna. Organsko razvitih industrijskih kompleksov skoraj še ni. V Budimpešti
je koncentriranih 18,4 % vsega madžarskega prebivalstva in 45,2 % industrijskega
prebivalstva. Devet desetin industrije se je razvilo v osrednjih, zahodnih in
severnih predelih, medtem ko je vzhod skoraj brez nje. Med 3300 administrativnimi enotami je samo 106 naselij z več kot 1000 industrijskimi zaposlenci. S
pomočjo raznih indeksov je avtor teh 106 naselij razdelil na pet velikostnih skupin. Te so: 1. Budimpešta kot kompleksno in izrazito industrializirano središče.
— 2. Visoko razvita industrijska središča z več kot 8.000 delavci, z več kot 0,80
tisoč milijoni forintov vrednosti letne proizvodnje in z več ko 200 industrijskimi
zaposlenci na 1000 prebivalcev. Takih centrov je 15, med njimi so Miškolc (predvsem metalurgija), Györ (kovinska in tekstilna industrija), Pečuj (rudarstvo),
Szeged (tekstilna in živilska), Tatabânya (rudarstvo), Debrecen (kovinska, tekstilna in dr.), Ózd (metalurgija). Salgótarjan (metalurgija, rudarstvo in dr.), Dunaûjvâros (metalurgija), Komló (rudarstvo), Szombathely (raznovrstna industrija), Sopron (tekstilna), Szolnok (razne industrije), Kaposvar (tekstilna in
živilska) in Békécsaba (tekstilna in gradbena). — 3. Zmerno razvita industrijska
središča z več kot 5.000 industrijskimi zaposlenci, z vrednostjo letne proizvodnje
nad 0,50 tisoč forintov in s 10Ó industrijskimi zaposlenci na 1000 prebivalcev.
Takih središč je samo 12. nekatera značilna med njimi so Kecskemet (živilska
industrija), Szigethalom (izključno samo kovinska industrija), Székesfehérvâr
(raznovrstna industrija), Nagykanizsa (predvsem rudarstvo) in novo aluminijevo mesto Ajka. — 4. T. im. industrijska žarišča z več ko 3.000 zaposlenci in
z letno vrednostjo proizvodnje nad 0,25 tisoč forintov. Prevladujejo dve ali tri
industrijske panoge, vozaštvo je navadno zelo močno. Takih središč je 15. —
5. Manjši industrijski kraji z več ko 1.000 delavci, z letno vrednostjo proizvodnje nad 0,02 tisoč forintov. Povečini so izrazito specializirani, navadno v rudarstvu ali živilski industriji. V njih dela 30.5 % vseh madžarskih rudarjev in 13,5 %
zaposlencev v živilski industriji. Odstotek vozačev je zelo močan ( v polovici
primerov nad 40%). Takih krajev je 63 ,med njimi je tudi Monošter kot središče tekstilne in precizno-mehanične industrije. — V celoti so madžarska industrijska središča precej specializirana, vsestransko razvitih industrijskih krajev
je malo, stara madžarska mesta imajo sorazmerno šibko industrijsko funkcijo
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(od 63 največjih mest jih 13 sploh ni uvrščenih med zgoraj navedenih 106 industrijskih središč), med 19 središči komitatov jih ima 18 izrazito raznovrstno
industrijo, kar pomeni, da v njih prevladujejo centralne funkcije. Celo 15 let
stari Dunaujvaros se razvija v smeri raznovrstnih industrij. Praktične smernice,
ki jih avtor izvaja iz svojih ugotovitev, bi bile tele: 1. oslabiti je treba absolutno
industrijsko premoč Budimpešte; 2. težišče razvoja mora preiti na predelovalno
industrijo v drugih velikih centrih (Miškolc, Debrecen, Szeged, Györ, Pečuj) ;
3. smotrno je treba razvijati visoko in zmerno razvita industrijska središča (z
več ko 3000 zaposlenci); 4. industrija n a j se namešča tudi v starih »agrarnih«
in t. im. »hajduških« mestih še povsem neindustrializiranega Alfölda.
Zadnja študija v knjigi je študija Gyorgyja M a r k o s a o Ajki, novem
aluminijevem mestu na področju Bakonjskega gozda, vzrastlem ob tamošnjih
rudiščih boksita, premoga in mangana (Ajka — the Bauxite and
Aluminium
town in Hungary). Študija, ki tudi sama po sebi ne potrebuje formalnega pečata
»aplicirane geografije«, podrobno analizira dosedanji razvoj tega mladega industrijskega področja in njegove perspektive. Z vidika teh perspektiv je zanimivo, da je eden od osnovnih problemov področja v tem, da je treba še vedno
zaradi pomanjkanja domače hidroenergije velik del glinice, ki jo proizvaja
Ajka, voziti v sovjetske topilnice in od tam dovažati aluminij. Avtor po pravici
opozarja, da bi bila mnogo smotrnejša rešitev v okviru podonavskega sodelovanja, če bi se vključile v obtok največ do 200 km oddaljene hidroenergetske
zaloge Slovaškega, Zakarpatske Ukrajine, romunske Transilvanije in jugoslovanskega Podravja.
K a j nam pokaže pregled te madžarske publikacije, ki je izšla pod etiketo
»aplicirane geografije?« Pokaže nam bogate rezultate raziskovanj madžarskih
geografov na območju aktualnih družbeno-geografskih procesov in njihovih
fizično-geografskih osnov. Zdi se nam pa, da je, morda z izjemo razprave o
vrednotenju pokrajine, vse delo zasnovano preveč po posameznih panogah, ki
naj bi se vsaka zase aplikativno uveljavljale. Vsekakor pogrešamo kakršno koli
informacijo o tem, kako je doslej delovni kolektiv madžarskih geografov kot
celota sodeloval pri kompleksnem urejevanju madžarskega prostora in madžarskih pokrajin.
Aplikacija geografije v Belgiji.
Belgija je po zaslugi svojega vodilnega geografa prof. Omerja T u 1 i p p a
iz Lièga pravzaprav matična dežela t. im. »aplicirane geografije«. Zato nas še
posebno zanima, kako se tosmerna orientacija geografskega dela uveljavlja
tam. O tem sicer že mnogo vemo, saj ni nič novega zlasti velika aktivnost
geografskega centra v Liègu (prof. Tufippe s sodelavci, zlasti Ch. Christiansom
in J. A. Sporckom) v urbanizmu, regionalnem planiranju in pri t. im. National
Suroey-u. Sistematično pa nas o tem informira publikacija z naslovom Les
applications de la géographie en Belgique (Académie Royale de Belgique,
Koninklijke Vlaamse Academie, Comité National de Géographie, Liège 1964,
101 stran).
V nasprotju s poljsko-angleško in madžarsko publikacijo, ki smo ju
obravnavali zgoraj, belgijska publikacija nima pretenzij zbornika znanstvenih
razprav. Gre pravzaprav samo za poročilo, ki ga je o delu belgijskih,
deloma pa tudi drugih geografov v smeri aplikacije geografije sestavila
belgijska komisija za aplicirano geografijo. Vendar pa se že iz uvodnih besed
prof. Tulippa vidi, da želi to poročilo biti vendar nekaj več kot poročilo: želi
pripomoči k temu, da se na temelju izkušenj belgijskih geografov opredele
obrisi in vsebina aplicirane geografije.
Publikacija vsebuje 10 referatov, po posameznih geografskih panogah.
Nedvomno tudi tu pogrešamo sestavka, ki bi zajel pomoč geografije kot celote
pri kompleksnem urejevanju prostora. Da takega pregleda v publikaciji ni,
nas spričo tega, kar že vemo o sodelovanju belgijskih geografov pri regionalnem
planiranju, nekoliko preseneča. Toda ta vrzel nas mnogo manj moti, ko pre172
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listamo knjigo podrobneje. Domala vsi specialni sestavki so namreč prepojeni
z občutkom potrebe po tistem kompleksnem pogledu na prostorsko stvarnost
in njeno urejevanje, ki edini zagotavlja geogratiji vlogo samostojne znanosti
tako v teoriji kot v aplikaciji. Preglejmo na kratko vodilne misli teli sestavkov!
P. M a c a i in A. P i s s a r t nas v članku o geomorfologiji (Géomorphologie) opozarjata, da so belgijski geomorfologi ubrali pot k aplikaciji predvsem
s tem, da so proučili mlade površinske geološke formacije, ki so jih geologi
zanemarili, in da so se lotili geomorfološkega kartiranja. Pri urejanju prostora
pa razen tega lahko pomagajo s tem, da razen geomorfološke karte izdelajo
posebne karte, koristne za to urejanje, npr. karte strmin, karte neravnih con
(con ugrezanja ali polzenja), karte debeline in kakovosti sipkih površinskih
plasti, karte površinskih vodonosnih plasti itd. Tudi sicer lahko geomorfolog
sodeluje kot ekspert, npr. pri gradnji cest, pri borbi z erozijo tal, pri nevarnosti
prirodnih katastrof itd. Tudi pri rudarskih perspektivah njegovo sodelovanje
ni odveč.
F. G u l l e n t o p s poroča o hidrografiji (Hydrographie). Opozarja na
koristnost prirodno-geografskega opazovanja jezer in močvirij, napadalne moči
morskih valov ob obrežju, kompleksnih problemov estuar j ev, akumulacijskih
bazenov, rek, njihovih hidrografskih značilnosti, izvirkov, obdobnih tokov po
suhih dolinah, poplavnih področij, možnosti za namakanje, hidrografskih posledic rudarskih ugrezanj itd. Tudi pri hidrogeoloških raziskovanjih je navzočnost geografa nujna. Zakaj tudi tu je treba upoštevati celotni vodni obtok:
padavine, izhlapevanje, površinski odtok, pronicanje itd.
V članku o klimatologiji (Climatologie) opozarja A. H u f t y , da geograf
tu ne sme brez potrebe ponavljati dela, ki ga opravljajo meteorologi po meteoroloških inštitucijah, temveč da mora premotrivati zlasti učinke drugih geografskih faktorjev na podnebje, še posebno v krajevnem merilu. S tem lahko pomaga
na področju kmetijstva pravilno razporejati kulture, v urbanizmu pa dovolj
upoštevati posebnosti mestne klime, probleme onesnaženja odnosno zasmrajanja
zraka, spoznavati mikroklimo posameznih mestnih četrti itd. Povsod pa mora
geograf klimatske raziskave uvrstiti v okvir celotnega kompleksa geografskih
elementov.
P. B o u r g u g n o n , R. M a r é c h a l in F. S n a c k e n pišejo o geografiji in pedologiji (Géographie et pédologie). Znak tesne povezanosti teh dveh
strok je posebna pedološka panoga, t. im. pedogeografija, ki je še posebno
važna za aplicirano geografijo. Geografi lahko sodelujejo pri pedološkem kartiranju, še posebno pa pri sestavi kart, ki prikazujejo praktično vrednost tal.
Ravno pri tej oceni pa je treba upoštevati tudi nepedološke kriterije, ki jih niti
pe>dolog niti agronom ne moreta povsem obvladati. Gre pač za elemente geografske vrste, bodisi iz prirodne sfere (topografski, klimatski faktorji) ali pa družbene (socialna struktura, oddaljenost njive od vasi, regionalne kmetijske tendence itd.).
J. A. S p o r e k začne svojo poročilo o prebivalstveni geografiji (Géographie de la population et de la population active) s poskusom definicije ргеbivalstvene geografije. Po tej definiciji je geografija prebivalstva analiza in
geografska interpretacija prostorskih razlik v strukturi in vrednosti demografskih pojavov. Ravno v prostorski analizi bi bila razlika med njo in med
demografijo. Toda to svojo definicijo že na naslednji strani (42) po pravici
razširi. Sama ugotovitev prostorskih razlik v demografskih pojavih še ne more
biti bistven sestavni del geografije, temveč je le aplikacija geografske metode
v demografiji. Šele temeljito premotrivanie zvez z drugimi fizičnimi in družbenimi pojavi v prostoru daje tudi geografiji prebivalstva značaj sintetične vede,
ki je bistven za geografijo. Samo geograf s svojo posebno izobrazbo in posebnim
mišljenjem lahko raziskuje te medsebojne zveze tudi po najdrobnejših teritorialnih enotah. Ta načela vodijo Sporcka tudi v naslednjih odstavkih, kjer skuša,
opirajoč se na belgijske izkušnje, geografu začrtati pot pri proučevanju konkretnih demografskih pojavov za potrebe prostorskega urejanja.
Ch. C h r i s t i a n s je prispeval dva prispevka s področja t. im. agrarne
geografije. Prvi je posvečen t. im. Géographie agricole, drugi t. im. Géographie
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agraire, vključno kmetska naselja (Habitat rural). »Géographie agricole« je po
njegovi opredelitvi del ekonomske geografije in se ukvarja predvsem s proizvodnjo. »Géographie agraire« pa proučuje agrarno življenje bolj z vidika t. im.
»agrarne pokrajine«. Ne glede na tako razlikovanje, ki se nam terminološko ne
zdi preveč plastično, pa preizkušeni belgijski delavec v obeh navedenih smereh
proučevanja agrarnega življenja po pravici podčrtava, da morata obe smeri
svojo glavno pozornost posvečati odnošajem med agrarno dejavnostjo človeka
ter elementi prirodnega okolja po eni strani ter drugimi pojavi družbenoekonomske sfere po drugi strani. Ravno v tem smislu za prostor in sintezo je tudi
po Christiansovem mnenju originalnost geografije. Pri tem pa geograf ne sme
zavzeti mesta specialista. V Belgiji se je agrarna geografija uspešno vključila
v okvir prostorskega urejanja in to v skupini meddisciplinskih preiskav. Med
njenimi konkretnimi nalogami je inventarizacija današnjega stanja in njegovega
nastanka, opredelitev homogenih kmetijskih predelov ter na tej osnovi tipov
kmetijstva, kar že pomeni precejšen korak h geografski sintezi. Opirajoč se
na zaključke agronomov, ekonomistov in sociologov mora imeti tako zasnovana
sinteza za ozadje splošni, celotni geografski kompleks, ne samo agrarni in celo
ne samo podeželski (ruralni, str. 56). Tudi pri terenskih proučevanjih se mora
geograf s sodelavci iz navedenih strok družiti v ekipe. Zelo važna je pri tem
kartografska metoda. Za kartiranje izrabe tal je Christians mišljenja, da kaže
tradicijo britanske Land Use Survey obogatiti s poljskimi metodami kartiranja.
Y smeri raziskovanja agrarne pokrajine vidi Christians eno od glavnih nalog
aplikativne agrarne geografije v proučevanju problema parcelnih združitev
(komasacij), s katerim se je za Belgijo sam veliko ukvarjal. V okviru urejanja
podeželskih naselij je treba premotrivati stanovanjska in gospodarska poslopja,
njihovo razporeditev in funkcijsko ustreznost ter prispevati k pravilni omejitvi
perimetrov naselja z vidika ohranitve najboljših tal, k eventualni premestitvi
domačij iz vasi v bližino njihovih njiv zaradi smotrnejšega obdelovanja itd.
V premotrivanju sekundarnih in terciarnih dejavnostih, o katerih piše
tudi J. A. S p o r c k (Géographie des activités secondaires et tertiaires) je
naloga »aplicirane« geografije prav tako vezana na regionalni aspekt, na vprašanja razmestitve in to tako v analizi današnjega stanja kakor v obravnavanju
dosedanjega razvoja in v predvidevanju prihodnega. Med te vrste naloge v
zvezi s sekundarnimi in terciarnimi dejavnostmi šteje Sporck študij »položaja«
industrijskih podjetij in faktorjev, ki so prispevali k njemu, še posebej njihove
t. im. »geografske situacije«. Ravno ta »geografska situacija« je dejansko sinteza položaja z ozirom na surovine po eni ter na tržišče na drugi strani, hkrati
pa do neke mere tudi do delovne sile. Med naloge geografa sodi tudi opredeljevanje »regij«, »sektorjev« in »oddelkov« (»compartiments«), proučevanje razmerja med delovnim mestom in krajem bivanja, pa tudi določevanje industrijskih »zoningov«. Pri vsem tem se znova in znova kaže koristnost čim kompleksne jišega premotrivanja. N a j ponovimo kar zaključne! Sporckove besede: »Ko mora danes razmestitev ekonomskih dejavnosti upoštevati ne samo zahteve produkcije, temveč čedalje bolj tudi socialno-kulturne potrebe ljudi, je aplicirana
ekonomska geografija izrazito poklicana, da prispeva k rešitvam, ki upoštevajo
celotno kompleksnost problema«.
V svojem članku Géographie des transports poudarja T. B r u l a r d , d a
so prometne poti predvsem zato predmet geografije, ker so same važen element
v pokrajini, razen tega pa so faktor, ki učinkuje na razvoj te pokrajine. Tudi
pri proučevanju prometa je geograf lahko koristen predvsem po svojem občutku
za sintezo. Avtor ponavlja besede Phlipponeaua: »Prometna pot je neločljiva
od geografskega okolja in to okolje .je nujno kompleksna celota; če učinkujemo
na enega od elementov, ki ga sestavljajo, se preoblikuje cela kombinacija«.
Tudi analiza prometa mora biti izvršena v tej geografski optiki, geografska
proučevanja prometa so tudi za praktične uporabnike najkoristnejša po svoji
sintetični strani. Geograf se danes s pridom zanima za pokrajinske in prostorske
transformacije, ki jih prinaša razvoj cestnega omrežja. Mnoge geografske študije
o mestih prinašajo dragocene informacije o problemu mestnega prometa. Javni
promet .je eden izmed glavnih elementov v ekonomskem sistemu določene
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regije. Specialni problem konkurence med vlakom in avtobusom je za apliciranega geografa posebno zanimiv. Isto velja za študije o kanalski in rečni
plovbi. P a tudi zračni promet spada v pristojnost geografov, čeprav ima morda
v primerjavi z drugimi prometnimi sredstvi m a n j raznolične geografske karakteristike.
Zaključni prispevek v knjigi z naslovom Géographie urbaine začne J.
D e n i s z ugotovitvijo, da j e urbanizem umetnost, ki mu je geografija ena od
bazičnih znanosti. Zato mu sijajno služijo mestno-geografske monografije, ki
se ne omejujejo samo na določene probleme, temveč s pravim geografskim
duhom obravnavajo celoto. Z uporabo svojega znanja v urbanistični praksi
more geograf odlično pomagati pri preurejevanju ostarelih mestnih jeder, pri
koordinaciji širjenja mestnega obrobja, pri izdelovanju splošnega ureditvenega
načrta za mestno aglomeracijo (in njene hierarhične stopnje: mestno središče,
mestno aglomeracijo, periurbansko cono in zono regionalnega vpliva), pri vsklajevanju odnošajev med mestom in podeželjem ter pri študiju mestnega omrežja
in .njegove hierarhizacije. V vsem tem mestna geografija povsem zasluži označbo
aplikativne stroke.
V zaključnih besedah publikacije podčrta prof. T u 1 i p p e vendar to,
kar v njeni zunanji strukturi nekoliko pogrešamo: da aplicirana geografija
lahko služi predvsem razvoju in urejevanju prostora in da so pri tem geografi
lahko ne samo »geografi-konsultanti« v posameznih specializiranih vprašanjih,
temveč po sintetičnem značaju svoje stroke predvsem »geografi-šefi ekip«. Po
belgijskih i s k u š n j a h so v takih ekipah geografi n a j b o l j e sodelovali s sociologi
in ekonomisti.
Résumé: Nouvelles contributions à la »géographie appliquée«
Svetozar

Ileši'č

L'article pase en revue trois publications parues en 1964 sous le titre de la
»géographie appliquée«, à savoir:
1. Problems of Applied Geography II. Proceedings of the Anglo-Polish
Seminar Keele, September 9-20, 1962. »Geographia Polonica« 3, Warszawa 1964.
2. Applied Geography in Hungary. Studies in Geography, published b y
the Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences,
2, Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest 1964.
3. Les applications de la géographie en Belgique. Académie Royale de
Belgique, Koninklijke Vlaamse Academie, Comité National de Géographie,
Liège 1964.
D'après l'avis de l'auteur de l'article, on peut, du caractère et du contenu
de ces publications, ainsi que de l'activité de la Commission pour la géographie
appliquée de l'UGI, discerner les suivantes tendances méthodologiques qui
prédominent dans les études de »géographie appliquée«:
1. Malgré la tendance de chaque branche géographique de se faire valoir
p a r sa propre voie dans la vie pratique, c'est pourtant l'aide complexe à l'aménagement de la réalité spatiale complexe qui s'avance de plus en plus au premier
plan comme but principal de l'application de la géographie.
2. Étant donné que dans la réabte spatiale n'existe aucune nette ligne de
séparation entre les phénomènes physiques et sociaux et qu'il faut y organiser
pratiquement, si rationellement que possible, surtout leurs relations réciproques,
c'est justement dans l'application que la géographie physique et la géographie
humaine (économique) doivent réunir le plus étroitement leurs efforts. L'unité
théorique de la géographie est donc de plus en plus confirmée par l'application
de notre science.
3. On ne pourrait discerner des t r a v a u x cités aucune physionomie d'une
»géographie appliquée« en tant qu'une nouvelle branche de la géographie et
encore moins la physionomie de ses sous-branches quelquesfois prevues comme
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p. e. d'une géographie »planificatrice«, »medicale«, »touristique«, »militaire« etc.
Au contraire, dans la plupart des cas il s'agit simplement d'une application
pratique de toute la science géograpique vraiment moderne, englobant toutes
les branches traditionnelles de la géographie ainsi que, dans une forte et
remarquable mesure, les noveaux domaines des recherches limitrophes entre ces
branches.

IV. MEDNARODNI SPELEOLOŠKI KONGRES Y JUGOSLAVIJI
(Postojna — Ljubljana — Dubrovnik, september 1965)
Ivan

Gams

Na III. mednarodnem speleološkem kongresu v Avstriji 1. 1961 je bil
z veliko večino glasov sprejet predlog jugoslovanske delegacije, n a j bo naslednji kongres v Jugoslaviji. Glede na to je Jugoslovanska speleološka zveza
poverila Društvu za raziskovanje jam Slovenije nalogo, da organizira kongres,
in določila Organizacijski komite z akad. dr. G. Novakom kot predsednikom,
dr. V Bohincem kot generalnimi sekretarjem in dr. P. Habičem kot organizacijskim sekretarjem. Pri organizaciji je sodelovala vrsta slovenskih speleologov, geografov in drugih.
Po slovesni otvoritvi 12. septembra 1965 v nekdanji Plesni, zdaj Kongresni dvorani Postojnske jame in po ogledu te jame se je v naslednjih treh
dneh zvrstilo v šestih sekcijah v predavalnicah Filozofske fakultete v Ljubljani okoli 180 referatov. V sekciji za splošno fizično speleologijo jih je bilo
2Ì6, v sekciji za kraško hidrologijo 16, na skupnem zasedanju obeh teh sekcij
14, v sekciji za regionalno speleologijo 36, v biološki sekciji 44, v sekciji za
paleontologijo in prehistorično speleologijo 15 in v sekciji za tehniko raziskovanja jam, dokumentacijo in izrabo jam 25. Zadnji dan kongresa v Ljubljani,
16. septembra, je bilo plenarno zasedanje, posvečeno dopoldne spoznavanju
jugoslovanskega krasa, popoldne pa organizacijskim vprašanjem. Znaten del
programa so zavzemale ekskurzije. Pred kongresom so bile tri, dvodnevna v
Križno jamo in v Dimnice, dve trodnevni pa v Julijske Alpe in čez Trnovski
gozd na klasični Kras. Med predavanji v Ljubljani so si kongresisti 15. sept,
popoldne ogledali Taborsko jamo ali izvire Ljubljanice na Vrhniki. Po
končanih zasedanjih v Ljubljani pa se je začela ekskurzija po Dinarskem
krasu, ki se je je udeležilo d o Šibenika 166, do Cetinja in Dubrovnika pa 129
udeležencev.
Nemogoče je v tako kratkem poročilu, kot je to, vrednotiti znanstveni
doprinos kongresa k razvoju speleologije. Po splošnem prepričanju udeležencev znanstvena raven kongresov od II. kongresa v Italiji 1. 1957 nenehno raste
in je dosegla v Jugoslaviji najvišjo stopnjo. Žal ne morem oceniti vrednosti
referatov, prebranih v biološki in prazgodovinski sekciji, ki tudi sicer m a n j
zadevajo geografijo. Za našo stroko so bili n a j b o l j zanimivi referati iz splošne
fizične speleologije in iz regionalne speleologije. Njihva problematika ni bila
ozko jamoslovna, temveč splošno krasoslovna in ni čuda, če so se tudi zdaj,
tako kot pred leti v Avstriji, pojavili glasovi, da je treba speleološke kongrese
preimenovati v krasoslovne. Na združenem zasedanju sekcij za splošno fizično
speleologijo in kraško hidrologijo je bil prvi dan na sporedu kolokvij o
kemičnih osnovah kraških procesov in o korozijski intenziteti, k a r so pred
desetletjem spravili v ospredje zanimanja kraški geomorfologi v okviru zdaj
razpuščene komisije za kraške pojave pri Mednarodni geografski zvezi. Tudi
tu je bila raven predavanj višja kot na prejšnjih mednarodnih kongresih.
Ker je večina referentov poročala le o izsledkih svojih meritev, se pričakovana
diskusija ni razvila tako kot nekdaj, ko so poročali le o svojih domnevah in
ugibanjih. Ko so kraški geomorfologi pred desetletjem sprožili diskusijo o tem,
k j e na svetu je korozija najintenzivnejša, je bilo videti, da je problem lahko
rešljiv. Čim več pa je podrobnih meritev, tem več činiteljev izstopa v ospredje
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