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KARTIRANJE IZRABE TAL V URBANIH OBMOČJIH 

I. 

Na XVI. mednarodnem geografskem kongresu v Lizboni 1. 1948 
je bila sprejeta pobuda, da se osnuje pri mednarodni geografski uniji 
posebna komisija za geografsko proučevanje izrabe tal. Do njenega 
osnovanja je prišlo predvsem po zaslugi uspešne akcije angleških geo-
grafov, ki so v razmeroma kratkem času uspeli izdelati karte izrabe 
tal za vse angleško ozemlje. Naloge komisije so dokončno določili na 
njenih zasedanjih v letih 1949-1952. Razen raziskovanja izrabe tal kot 
metode, s pomočjo katere je mogoče registrirati določene geografske 
pojave, se je komisija še zavzela za izdelavo svetovne karte izrabe 
tal v merilu 1 : 1,000.000 ter je sestavila barvne znake za posamezne 
kategorije1. Priporočila je nadalje izdelavo kart izrabe tal tudi v na-
tančnejših merilih, npr. 1 : 25.000 in 1 : 50.000, ter opozorila na nujnost, 
da se v takšniih primerih zasnujejo in uporabijo podrobnejše klasi-
fikacije, ki pa naj kljub temu izhajajo iz osnovnih kategorij. XVII. 
mednarodni geografski kongres v Washingtonu2 in XVIII. kongres v Rio 
de Janeiru3 sta ne le potrdila zgornje sklepe, temveč tudi pokazala, da 
so marsikje uspešno zastavili delo, da so pri tem uporabili zelo različna 
merila in da so ponekod zelo podrobno razčlenili posamezne kategorije 
in vpeljali nove znake. Podobne rezuliate sta pokazala tudi XIX. štok-
boknski1 in XX. londonski geografski kongres: krog raziskovalcev in 
zainteresiranih se je nadalje razširil in za posamezna področja so se 
celo formirale posebne podkomisije za kartiranje izrabe tal (npr. za 
centralno-vzhodno in vzhodno Evropo5). Ob vsem tem je kartiranje 
doživelo številne vsebinske spremembe, ki se kažejo predvsem v tem, 
da se je namesto mehaničnega registriranja obstoječih razmer uveljavila 
širša analiza agrarne proizvodnje in njenih elementov (npr. prevladujoče 
kmetijske rastline, kolobarjenje, diferenciacija gozdov, socialno-posestne 
razmere, ocena produktivnosti tal itd.6). Velik del teh vsebinskih pre-
mikov je imel za posledico, da so marsikje prvotno zamisel o izdelavi 
svetovne karte izrabe tal opustili in da se je skraja širše zamišljeni 
koncept zožil, a obenem poglobil v korist proučevanja agrarnih zemljišč. 
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Poročila na zasedanjih komisije in podkomisij kažejo, da je delo na 
kartiranju izrabe tal postopoma dobivalo čedalje bolj »agrarnogeograf-
sko« obeležje in da se je obenem opuščalo ali zanemarjalo kartiranje 
neagrarnih zemljišč. Na nastalo situacijo je upravičeno opozoril tudi 
pobudnik kartiranja »Land Use Survey« L. D. Stamp na štokholmskem 
zasedanju geografov v diskusiji o referatu J. Kos trowiickega. Omenil 
je, da bo treba na enako temeljit način proučiti tudi izrabo zmljišč v 
mestih in drugih močno urbaniziranih regijah7. 

Mimo teh pobud mednarodne geografske unije so se problematike 
kartiranja izrabe tal na urbaniziranih območjih lotili še nekateri drugi 
geografi. Velik del teh poskusov lahko razdelimo v dve skupini. Prvo 
tvorijo različne geografske monografije mest. V njih so raziskovalci' 
v težnji, da prikažejo mestne funkcije in morfologijo mesta, priobčili 
številne karte o izkoriščanju mestnih zemljišč in pokazali kakšna je 
funkcija mestnih hiš. Večina teh prikazov je bila ponavadi precej 
shematična in le malo natančna. Avtorji monografij so zavestno zane-
marili podrobnosti in namesto karte izrabe tal smo na ta način dobili 
le nekakšne kartograme. Značilno je tudi, da so bili v teh prikazih 
pogosto med seboj pomešani različni vidiki izrabe tal: funkcionalni, 
demogeografski, socialni, morfološki itd. Vse to je močno poudarjalo 
njihov sintetični značaj in je bilo nemalokrat v škodo njihovi natanč-
nosti in jasnosti. Seveda ne veljajo te ugotovitve za vse monografije o 
mestih, za velik del pa vendarle. Za ilustracijo navajamo nekaj kart tak-
šnega značaja, ki so jih v svojih delih priobčili E. Bodzenta8, H. J. 
De Blij9, N. R. Kar10, A. Meymer in C. Loscun11, M. Sorre12 itd. 

Drugo skupino geografskih raziskav izrabe tal v urbanih pod-
ročjih tvorijo tisti primeri, v katerih so raziskovalci zavestno hoteli do 
vseh potankosti analizirati posamezne kategorije izkoriščanja mestnih 
zemljišč, da bi na ta način prišli do zares pravilnega prikaza in do 
karte, ki bi imela tudi praktično vrednost. Kljub dobri teoretični osnovi, 
premišljenemu izboru kategorij in grafičnih znakov ter vestnemu kar-
tiranju so ti poskusi ostali malo zapaženi ali brez ustreznega odziva. 
Omeniti je treba vsaj nekatere takšne primere. Prvi se navezuje na 
agrarnogeografska kartiranja, ki jih opravlja Geografski inštitut Poljske 
akademije znanosti v Warszawi13 in ki je kljub svoji agrarnogeografski 
usmeritvi predvidel tudi za urbana zemljišča možnost podrobnega 
kartiranja. Drugo zelo uspelo kartiranje je izpeljal E. Otremba za 
Hamburg14. Tretji poskus, s poudarkom na historičnem razvoju in last-
ništvu zemljišč, je napravil H. Bartholomew za Lui svi lie (Kentucky)15. 
V četrtem primeru obravnavata S. Yamamoto in Y. Masai na primeru 
regije Shimizu na osrednjem Japonskem spremembe v izrabi tal na 
podeželju in urbanih naseljih pod vplivam industrializacije16. Me-
todično izredno uspelo kartiranje Dunaja sta napravila H. Bobek in 
E. Lichtenberger17. 

Več uspehov kakor mednarodni »Land Use Survey« so pri kar-
tiranju izrabe tal v urbanih območjih dosegli nekateri geografi, ki so 
ta zemljišča kartirali za potrebe urbanistične in planerske prakse. Velik 
del teh akcij je sicer bil brez premišljene teoretične zasnove, kar pa je 
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razumljivo, saj je bil njihov nainen predvsem nuditi urbanistom in 
regionalnim planerjem ustrezno izhodišče pri načrtovanju prihodnjega 
razvoja pokrajine. Kartiranja so se omejevala na mesta in njihova ob-
mestja, v nekaterih redkih primerih pa so zajela celotno mestno regijo 
ali širše ozemlje, ki ga je obravnaval regionalni plan. Kljub skrom-
nejšim ciljem so se rezultati teh kartiranj odlikovali po izredni na-
tančnosti in vestmositi. Na žalost je velik del tega gradiva in izgotov-
ljenih kart ostal neobjavljen in le v redkih primerih so nekatere med 
njimi tudi ponatisnili18. 

S kartiranjem izrabe tal v urbanih območjih so se ukvarjali tudi 
izven geografskih krogov. V prvi vrsti je treba omeniti standarde, ki 
jih je predpisala mednarodna unija arhitektov (U. I. A.)19 in ki so med 
najbolj popolnimi, kar jih je bilo doslej zasnovanih. Obsegajo namreč 
grafične znake za urbana zemljišča in za funkcije posameznih hiš, 
delavnic in drugih poslovnih prastorov. Urbanisti jih pri svojem delu 
v precejšnji meri uporabljajo in se jih več ali manj vestno drže. Po-
dobne poskuse sestaviti ustrezne znake za kartiranje urbanih območij 
zasledimo še v marsikaterem regional,no-plancrskem in urbanističnem 
priročniku (npr. L. Keeble20, V. Lorenz21, angleški predpisi22 itd.). Ker 
so karte izrabe tal v prostorskem načrtovanju zelo pomembne, bodisi 
pri analizi obstoječih razmer ali pa pri prikazih prihodnje ureditve 
in izkoriščanju prostora, so vsi ti poskusi razmerama temeljiti in po-
samezne kategorije dobra pretehtane23. Ko že navajamo različne stro-
kovne kroge, ki so se ukvarjali s kartiranjem izrabe tal, moramo na 
koncu omeniti še geodetske strokovnjake, ki so v marsikateri deželi 
pripravili standardne znake za izdelavo »državne gospodarske karte« 
v merilu 1 : 5.00024. 

II. 

Pred konkretno obravnavo kartiranja izrabe tal na mestnih zem-
ljiščih je treba najprej razjasniti nekatera teoretična izhodišča. Med 
nje sodijo vprašanja: kaj razumemo pod pojmom kartiranja, kaj naj 
kartiranje zajame, kakšna je njegova struktura in kakšne rezultate 
pričakujemo od njega? 

Pojem kartiranja v geografiji ni nov, vendar mu v sodobnem 
raziskovalnem delu pripisujemo globlji in tehtnejši pomen kakor ga 
je imelo sprva. Pri kartiranju se ne zadovoljujemo več zgolj z registra-
cijo obstoječega stanja v pokrajini ali z evidentiranjem določenih geo-
grafskih pojavov. S kartiranjem hočemo ugotoviti, spoznati in prika-
zati tudi zveze, zavisnosti in medsebojne učinke med pojavi in posledice 
tega za oblikovanje pokrajine, želimo ugotoviti učinke dosedanjega 
razvoja ter ob vsem tem izluščiti poglavitne geografske zakonitosti. 
S temi hotenji se je kartiranje občutno oddaljilo od prvotnih, vse-
kakor bolj preprostih namenov in prijemov in se je v marsikaterem 
pogledu približalo osnovnim in bistvenim ciljem geografije. Postalo je 
njena pomembna delovna metoda. 
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S takšno vsebinsko poglobitvijo pa je postalo nujno, da pri kar-
tiranju ne zajamemo samo določenega geografskega pojava, temveč 
tudi vse tiste pojave, faktorje in sile, ki so soudeleženi pri njegovem 
nastanku oziroma ki občutijo njegove učinke. Zaradi tega zahteva so-
dobno geografsko kartiranje razen analitičnega vrednotenja tudi us-
trezno sintezo spoznanj in prikaza. To pa ravno daje kartiranju v 
geografiji bolj vsestranski pomen kakor ga je imelo doslej. 

Oid kartiranja potemtakem pričakujemo po eni strani natančno 
poznavanje vseh elementov, učinkov in sil, ki so v vzročni zvezi s pro-
učevanim pojavom, po drugi strani pa temeljita spoznanja o njegovem 
razvoju i:n funkciji v geografskem procesu kot izrazu stalnega pre-
oblikovanja pokrajine. Zato se nam zdi upravičena misel, da so tudi 
pri geografskem kartiranju, kakor sploh v geografiji, najdragocenejši 
rezultat vprav sintetska ali kompleksna spoznanja o oblikovanju po-
krajine, čeprav s tem nočemo zanikati koristnosti tudi analitskih pri-
kazov, zlasti za potrebe prakse. 

Te ugotovitve prav gotovo veljajo za vse vrste geografskih kar-
tiranj, ne glede na to ali gre za kartiranja geomorfološkiih pojavov 
ali pa za kartiranje agrikulturne izrabe tal, tipov naselij, pojavov v 
zvezi s pleistocensko poledeniitvijo, fitogeografskih formacij itd. Upo-
števati jih je treba tudi pri kartiranju izrabe tal na urbanih zemljiščih, 
četudi v tem primeru uporabljamo drugačne metode in imamo opravka 
z zelo preoblikovano pokrajino. 

S kartiranjem izrabe urbanih tal želimo prikazati razen pogla-
vitnih kategorij izkoriščanja mestnih tal zlasti funkcijo vsakega po-
sameznega dela mestnega ali obmestnega zemljišča, način in stopnjo 
izkoriščenosti ter rezultate (učinke), ki jih je nekdanja (v preteklih 
časovnih obdobjih) ali sedanja izraba tal povzročila in ki se kažejo 
v vrednosti (boniteti) in ceni zemljišča, tvorjenju mestnih četrti itd. 
oziroma v določenih tipih izkoriščanja tal. Treba je upoštevati, da 
imamo pri tem kartiranju za razliko od drugih le v zelo redkih pri-
merih opravka s prvotno prirodno pokrajino. Večidel je naš objekt 
proučevanja že tako preoblikovan po človeški družbi, da lahko govo-
rimo le o močno transformirani prirodni pokrajini. Nosilec te preobraz-
be (subjekt) je mestno in obmestno prebivalstvo. Na izrabo tal imajo 
razen navedenega določen vpliv tudi razmere v preteklosti in seveda 
družbenoekonomski sistem. Pri raziskovanju izrabe tal v urbanih ob-
močjih moramo torej upoštevati naslednje elemente: 

1. O b j e k t izrabe tal je prirodna pokrajina (pri,rodno okolje) ali 
po družbi preoblikovana prirodna pokrajina, to so: prirodni pojavi, 
sile, viri in potencialne možnosti, ki vsak po svoje vplivajo ali učinku-
jejo na izrabo urbanih zemljišč. Razen neposrednega vpliva ima pri-
rodno okolje tudi posreden ekonomski in urbanizaeijski učinek na iz-
koriščanje tal. 

2. S u b j e k t izrabe tal je človeška družba v določenem socialno-
ekonomskem sistemu, izoblikovana v toku historičnega razvoja. V našem 
primeru je to mestno in obmestno prebivalstvo, ki izkorišča urbana 
zemljišča, je njihov lastnik in vpliva na samo izrabo tal s svojimi kva-
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litaitivmimi svojstvi (ekonomskasooialno strukturo, etnično, religiozno in 
rasno sestavo) in z gostoto poselitve. 

3. Kot k a t e g o r i j e izrabe urbanih zemljišč označujemo tiste 
osnovne oblike in načine izkoriščanja tal, ki jih lahko smatramo kot 
temeljne in kot več ali manj determinirane. Te poglavitne kategorije 
na mestnih tleh so: bivanje, proizvodnja, eirkidacija, organizacija, re-
kreacija in neizkoriščena tla. 

4. F u n k c i j a urbanega zemljišča pove, v kakšne namene ali 
za potrebe kakšnih dejavnosti se uporabljajo mestne in obmestne po-
vršine znotraj posamezne kategorije. Pri »proizvodnji« so to različne 
oblike primarne (agrdkulturne in gozdarske) proizvodnje kakor npr 
njive, vrtovi, sadovnjaki, vinogradi, travniki, pašniki in gozdovi, ali pa 
površine, namenjene sekundarnim dejavnostim, to je industriji, rudar-
stvu, proizvodni obrti in gradbeništvu. V kategorijo »cirkulacija« so-
dijo zemljišča, ki služijo prometu, poslovnemu življenju in trgovini. 
Glede na funkcijo imajo zelo heterogeno obeležje površine v kategoriji 
»organizacija«. Med nje prištevamo zemljišča namenjena upravi, šol-
stvu, zdravstvu, komunali, vojaštvu itd. Y kategorijo »rekreacija« uvr-
ščamo predele, ki so namenjeni športu, kampiranju, oddihu, zabavi, 
zdravljenju itd. Funkcijsko neopredeljena so zemljišča v kategoriji 
»neizkoriščena tla«. Sem prištevamo nerodovitna tla, ruševine, opu-
ščena zemljišča (socialni prelog), vodne površine, jalovišča itd. 

5. N a č i n izrabe urbanih tal pove, kakšen je način in stopnja 
izkoriščanja, npr. gostota zazidave, število nadstropij ali gabarit stavb, 
kakšen je obseg prometa po mestnih in obmestnih cestah, kakšna je 
starost zgradb, dostopnost do citya, kakšne so stanovanjske zgradbe, 
to je velikost stanovanj glede na kvadraturo ali število sob, opremljenost 
stanovanj s komunalnimi napravami ipd. Z načinom izrabe tal želimo 
torej prikazati intenzivnost, organizacijo in tehnične metode izkorišča-
nja urbanih zemljišč. 

6. R e z u l t a t i izrabe urbanih tal se kažejo v vrednosti in ceni 
mestnih zemljišč, v prostorski organizaciji mesta in obmestja, v izobli-
kovanju mestnih četrti, v prilagoditvi oziroma podreditvi naravnega 
okolja družbenim potrebam, v širjenju mesta itd. Razen kartografsko 
jih prikažemo lahko tudi z obračunom površin. 

Vseh teh šest elementov je notranje povezanih. Eden na drugega 
vplivajo in sprememba enega izmed njih ima za nujno posledico spre-
membo drugih. Ta soodvisnost med posameznimi faktorji kakor tudi dej-
stvo, da se s spremembo enega izmed njih preoblikuje celotna kompleks-
nost (ima opravka s kvalitetno in kvantitetno novim pojavnim sklopom), 
nas opozarjajo, da maramo vrednotiti sedanje stanje kot izraz trenutnih 
razmer, kot kratkotrajno podobo v procesu neprenelme transformacije 
pokrajine. (Na ta aspekt kartiranja izrabe tal so npr. dobro opozorile 
študije o preobrazbi jugoslovanskih vasi).* 

* Študije avtorjev V. Klemenčiča, M. Jeršiča — J. Lojka — L. Olasa — 
M. Vojvode in D. Jelića — M. Jeršiča — J. Lojka — M. Vojvode v zborniku 
»Land Utilisation in East-Central Europe, Case Studies, Geographica Polo-
nica 5, Warszawa, 1965«. 
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Zveze med navedenimi šestimi elementi so zelo različne. Y dolo-
čenih naravnih in socialnoekonomskih razmerah in pogojih pa vendarle 
prihaja do značilnih medsebojnih povezav ali kombinacij, tako da 
lahko upravičeno govorimo o posameznih t i p i h u r b a n i z a c i j e 
ali drugače povedano o posameznih g e o g r a f s k i h t i p i h d r u ž -
b e n e g a g o s p o d a r j e n j a v u r b a n i z i r a n i p o k r a j i n i . 

Povezavo med šestimi elementi izrabe urbanih tal lahko prikažemo 
tudi z naslednjim grafičnim modelom: 
i i 

III. 

O b j e k t izrabe urbanih tal — n a r a v n o a l i p o d r u ž b i 
p r e b l i k o v a n o n a r a v n o p o k r a j i n o — proučuje urbanska 
fiziografija (urban physiography)25. Njen namen je, da vsem, ki se 
ukvarjajo z raziskovanjem mest, nudi podrobna dognanja o naravnem 
okolju mest in njihove okolice. Glede na te cilje se od fizične geografije 
razlikuje predvsem po specifičnosti proučevanega objekta, v uporabi 
nekaterih posebnih metod in v aplikaciji svojih dognanj za potrebe 
družbenogeografskih raziskav in zlasti prostorskega (urbanističnega) na-
črtovanja. Poslužuje se izsledkov in metod geomorfologije, klimatologije, 
hidrogeografije, pedogeografije in biogeografije. Prirodno okolje v me-
stih in njihovi okolici skuša prikazati kot kompleksno prostorsko celoto, 
ki se je izoblikovala ob močnem součinkovanju človeške družbe. 

Prostor nam ne dopušča, da bi se s to mlado in novo geografsko 
stroko podrobneje ukvarjali. Zato bomo le na kratko opozorili na pogla-
vitne analitične in sintetične karte in prijeme, ki se jih poslužuje ur-
banska fiziografija za prikazovanje svojih dognanj in ki so obenem 
neobhodna podlaga za vsako temeljitejše in geografsko poglobljeno kar-
tiranje izrabe urbanih tal. 

74 



Kartiranje izrabe tal v urbanih območj ih 

Pri prikazovanju reliefa mestnega in obmestnega ozemlja se raz-
iskovanje v veliki meri opira na petrografsko zgradbo tal. Zelo pomemb-
no je, ali imamo opravka z živoskalnimi tlemi (apniška, skrilasta, lapor-
nata tla itd.) ali z različnimi mladimi akumulacijskimi nanosi (konglo-
merat, prod, pesek, mivka, ilovica, glina, šota itd.), saj je temeljenje 
v vsaki od teh kamninskih zvrsti bistveno različno. Petrografska raziska-
va zadostuje, če je izvedena do globine 4—5 m, ker globlje ležeče plasti 
razen v izjemnih primerih niso več zelo pomembne niti za oblikovanje 
površja, niti za geomehaniko tal. Eden najpomembnejših rezultatov 
petrografske raziskave je prikaz nasilnosti tal, od katere v veliki meri 
zavisi zazidava in širjenje naselja. Naslednji korak pri raziskovanja 
reliefa je analiza naklona pobočij. Od značaja pokrajine zavisi, kakšne 
stopnje naklona bomo izbrali, vendar lahko na splošno rečemo, da so 
pobočja strmejša od 16° ali 30 % neprimerna za gradnjo hiš. Prikaz izo-
blikovanosti površja mora vsebovati tudi nekatere tipične, izrazite ali 
s kakšnega drugega gledišča pomembne geomorfološke pojave kakor so 
to npr. terase in njihove ježe, vršaji, morene, sipine, po eroziji opusto-
šena ozemlja, poplavne ravnice, kraški pojava itd. 

Na raziskavo reliefa se navezuje analiza hidroloških razmer. Vse-
buje navedbe o obsegu vodnih tokov ob različnem vodnem stanju, zlasti 
pa o maksimalnem stanju voda, o poplavnih ozemljih, močvirjih in o 
občasnih vodnih tokovih. Proučiti je treba tudi nihanje globine talne 
vode in določiti hidroizobate, ker od tega v veliki meri zavisi temeljenje 
in nasilnost tal, oskrba s pitno in industrijsko vodo, zamočvirjenost, 
možnost melioracijskih del, tvorjenje prsti itd. V mestih, ki nimajo ure-
jenega vodovoda ali pa so vodni tokovi onesnaženi z industrijskimi od-
plakami, so pomembne navedbe o studencih, vodnjakih in drugih za-
silnih vodnih virih. V močno industrializiranih pokrajinah je treba pri-
kazati razen navedenega tudi onesnaženost hidrografskega omrežja. 

Proučitev podnebnih razmer na mestnem in obmestnem ozemlju naj 
bi pokazala predvsem različne tipe mikroklime in njihov učinek na sta-
novanjsko naselitev in namestitev industrijskih podjetij. Posebnosti mi-
kroklimatskih razmer se kažejo v vetrovnosti, toplotni inverziji, megle-
nosti, vlažnosti in osončenosti. S takšno raziskavo je mogoče hitro izlu-
ščiti mestne predele, ki imajo neprimerne ali manj primerne pogoje za 
bivanje, in četrti, ki so glede na čistost ozračja, osončenost in toplotni 
režim ugodne za stanovanje. 

Raziskava prsti naj bi prikazala ozemlja, v katerih so za kmetij-
stvo in zlasti za obmestno vrtnarstvo primerne prsti, in predele, kjer prst 
zaradi degradacije, erozije ali drugih slabih možnosti ne doseza visoke 
kvalitete in je takšna tla mogoče brez pomislekov zazidati. Rezultati 
pedogeografske raziskave so nad vse koristni tudi pri proučevanju ag-
rarne izrabe tal in pri sestavljanju karte bonitete tal. 

Smiselno sodijo med navedbe o naravnem okolju tudi podatki o 
mineralnem bogastvu in o teritorialni razporeditvi rudišč, kakor tudi 
navedbe o naravni vegetacijski odeji. 

Poglavitna dogajanja o prirodnem okolju na mestnem in obme-
stnem ozemlju ponavadi prikazujemo v posebni sintetski karti26, ki 
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vsebuje bodisi podatke o tleli, ki jih je mogoče pozidati, ali pa nasprotno 
o ozemlju, na katerem ni dopustna ali vsaj ni primerna zazidava. Na 
takšni karti razlikujemo več različnih stopenj glede primernosti za 
gradnjo: 

I. Zemljišča, primerna za gradnjo vseh vrst stavb. 
II. Zemljišča, delno primerna za gradnjo (za nižje stavbe ali pod 

pogojem, da je zgradba ustrezno temeljena). Vrednost zemljišča zmanj-
šuje en negativen faktor kot npr. velika strmina, visoka talna voda, 
slaba petrografska sestava tal, slaba osončenost, močnejša zakraselost 
itd. 

III. Zemljišča malo primerna za gradnjo (nizke stavbe, zelo drago 
temeljenje za visoke zgradbe, svet primernejši za igrišča, parke ali 
pogozditev). Vrednost zemljišča je zmanjšana zaradi dveh negativnih 
faktorjev: prestrmo ali slaba osončenost, prestrmo ali slaba nosilnost 
tal, prestrmo in zakraselost, visoka podzemeljska voda in toplotni obrat 
itd. 

IV. Zemljišča, pogojno primerna za zazidavo: dobra kmetijska 
zemljišča, v obsegu eksploatacijskega območja rudnika, večji kompleksi 
gozda, v območju hidromelioracijskih del itd. 

V. Zemljišča neprimerna za zazidavo: prestrma, izpostavljena po-
plavam, z zelo slabo nosilnostjo, z zelo visoko talno vodo in zamočvir-
jena, izpostavljena rušenju zaradi rudarjenja, dnevnih kopov, jalovišč 
in drugih oblik nasipov, naravne plazovitosti itd. 

IV. 

Poseben pomen pri proučevanju izrabe tal na urbanih območjih 
pripisujemo s u b j e k t u ali nosilcu izkoriščanja tal — m e s t n e m u 
in o b m e s t n e m u p r e b i v a l s t v u . Zanima nas v prvi vrsti vpliv 
ali učinek, ki ga ima populacija kot taka, kot poseben pojav, na izko-
riščanje mestnih tal. O rezultatih družbene dejavnosti na izrabo tal pa 
bo več govora v naslednjem im osrednjem poglavju tega poročila. Učinki 
mestnega in obmestnega prebivalstva na izkoriščanje urbanih zemljišč 
so posledica štirih svojstev populacije; to je razporeditve iin gostote 
poselitve, demografske rasti, posebnih lastnosti prebivalstva in last-
niških odnosov. 

R&zporeditev in gostoto prebivalstva upodabljamo z absolutno 
ali relativno metodo. Prva nam s točkami ali drugačnimi znaki prikaže 
število stanovalcev na vsakem delčku mestnega ozemlja (po uličnih 
blokih, hišah ali četrtih), druga pa odnos med številom prebivalcev 
in površino. Pri temeljitejših proučitvah pa nas takšen prikaz ne za-
dovoljuje povsem. V mestih namreč obstaja znatno nesorazmerje med 
stalno bivajočimi in začasno prisotnimi kakor tudi med stanovalci in 
zaposlenimi. Pojav »citi zaci je« je šele ena, morda najbolj opazna po-
sledica teh razmer; isti pojav se kaže v razvio ju satelitskih in »spalnih« 
naselij v obmeetju, v obsežnih vsakodnevnih premikih zaposlenih, v 
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dejstvu, da biva v mestu zaradi obiskovanja šol, bolnišnic, podjetij, 
trgovin in uradov praviloma več ljudi kakor pa jih tam dejansko sta-
nuje in podobno. 

Razvoj mestnega in obmestnega prebivalstva prikazujemo po manj-
ših teritorialnih enotah (četrtih in naseljih, predmestjih itd.). Medtem 
ko so pri manjših naseljih razlike v prvi vrsti odsev splošnega urba-
nizacijskega procesa, se pri marsikaterem večjem mestu v to razme-
roma preprosto sliko vpletajo različni sociološki in demografski motivi, 
ki jih je treba še posebej analitično obdelati (npr. smrtnost, rodnost, 
doseljevanje itd.). 

Y številnih mestili ima na izrabo tal določen vpliv demografska 
struktura. Tu ne mislimo toliko na poklicno, zaposlitveno in socialno 
sestavo, o katerih bomo še posebej spregovorili, temveč na morebitno 
pestro narodnostno, jezikovno, religiozno in rasno sestavo mesta. Učinki 
nehomogene populacijske strukture se kažejo v izrabi tal na dva na-
čina: v prvem primeru je izkoriščanje zemlje pod direktnim vplivom 
religiozne, rasne ali etnične strukture (npr. mohamedanske, krščanske 
in ciganske mahale v balkanskih mestih), v drugem primeru pa se ta 
neenotna sestava mestnega prebivalstva zrcali v vrednosti tal, pred-
vsem v ceni zemljišč, in v precenjevanju oziroma zapostavljanju po-
sameznih mestnih četrti (npr. East End — Paddington — Kensington 
v Londonu). 

Socialna obeležja posameznih mestnih predelov in s tem različno 
izrabo urbanih tal prikazujemo s pomočjo poklicne strukture ali glede 
na zaposlitvene panoge (zaposleni v industriji, trgovini, upravi, pro-
metu itd.). Pri nas so redki, na zahodu pa prav pogosti primeri analiz 
mestnega in obmestnega prebivalstva glede na njegovo socialno poreklo 
(delavci, kmetje, nameščenci) ali glede na njegove letne prejemke (po 
davčnih obveznostih). Izraba tal se v delavskem predelu bistveno raz-
likuje od bogataške vilske četrti ali od kmečke in polkmečke soseske: 
v prvem primeru obstajajo stanovanjske kasarne in stanovanjski bloki 
z različnimi šupami, kurniki, vrtički (Sehr aber garten, allotment) — v 
drugem primeru gojeni vrtovi in parki z vilami — v tretjem primeru 
pa zemljišča z obmestnim vrtnarstvom, z njivami s krmnimi rastli-
nami, s kmečkimi gospodarskimi poslopji itd. Tudi socialna sestava 
se pogosto odraža v vrednosti (ceni) zemljišč in s tem posredno v raz-
voju mesta in tipu urbanizacije. 

Četrti vidik analize subjekta izkoriščanja tal se dotika lastništva 
mestnih zemljišč. Čeprav ta element na prvi pogled ni tako pomemben 
kakor na podeželju, ga vendar ne smerno podcenjevati. Pri nas je sicer 
mestno zemljišče nacionalizirano, toda velik del je še vedno prepuščen 
v uporabo privatnim lastnikom ali pa imajo ti določeno prednost pri 
zidavi. Y pretežnem delu obmestja pa nacionalizacija sploh ni bila iz-
vedena. Pri raziskavi lastništva seveda ni v ospredju obravnave zgolj 
razmerje med privatnimi in javnimi površinami, čeprav tudi ta odnos 
na določen način vpliva na izrabo tal15. Nič manj ni pomembno, da 
tudi pri javni lastnini nastopajo različne pravnolastniške oblike: zem-
ljišča uporabljajo gospodarske organizacije, mestna skupnost ali tiprav-
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nie institucije, so v solastništvu, najemu itd., kar vse na svojski način 
učinkuje na izrabo tal (npr. zemljiška špekulacija, opuščena tla, so-
cialni prelog ipd.). 

Karte o socialnem poreklu prebivalstva, kombinirane z prikazom 
gostote, so bržkone najboljši sintetični prikazi o mestni populaciji in 
indikator njene vloge pri izkoriščanju urbanih zemljišč. 

V. 

Kartiranje izrabe urbanih tal v ožjem pomenu besede je sestavljeno 
iz treh delovnih faz: iz ugotavljanja kategorije odnosno funkcij mestnih 
zemljišč in hiš, iz ugotavljanja načina m stopnje izkoriščanja ter na 
koncu iz analiziranja rezultatov izkoriščanja tal. V prvih dveh primerih 
je naš pristop pretežno analitski, v zadnjem pa bolj sintetski in de-
dukcijski. Prve raziskovalne faze so predpogoj za uspešnost proučitve 
v poslednji proueevalni stopnji. 

Dosedanji poskusi kartiranja urbanih zmljišč s strami geografov 
so te delovne faze v glavnem upoštevali, le da so kartiranje pogostoma 
izvršili predvsem z določenega aspekta; zares kompleksno so bila pro-
učena zelo redka mesta (npr. Leipzig27). Zato nas tudi ne sme presene-
titi, da pri dosedanjih kar tir an jih ne najdemo vedno sistematike in 
doslednosti in da pogrešamo nekaterih temeljitejših sklepov o metodi 
in tehniki kartiranja. Tako npr. sprejeti standardi o kartiranju izrabe 
tal, ki jih je izdelala Mednarodna geografska unija, vsebujejo le na-
vedbe o agrarni proizvodnji in dele stavbe zgolj na stanovanjska, javna 
in gospodarska poslopja. Prav nobenUi navodil pa nimajo o tem, kako 
podrobneje opredeliti takoimenovana »neproduktivna tla«, ki v mestih 
služijo zelo različnim namenom: industriji, skladiščem, dvoriščem, pro-
metnim napravam itd., so opuščena ali neizkoriščena ali pa so v resnici 
reproduktivna. Podobno aH še slabše je s kategorijo »bivanje«. Nave-
dena navadila npr. glede na kategorije ne vsebujejo nikakršnih podrob-
nosti. Nekateri drugi avtorji jo zopet obravnavajo glede na tip ali nasta-
nek zgradb, gostoto zazidave, etažnost ali število stanovalcev v več 
funkcijskih vrst. Najslabše je s kategorijo »cirkulacija«, »organizacija« 
in »rekreacija«, ki so pogostoma sploh nerazčlenjene in prikazane zgolj 
sumarično (glej priloženo tabelo znakov in barv za posamezne kategorije 
in funkcijske oblike na strani 79 in 80). 

Dosedanja kartiranja so pokazala, da uporabljajo raziskovalci za 
označbo kategorij izrabe tal osnovne barvne tone ali grafične znake. 
Za označbo funkcije izrabe tal se poslužujejo posameznih barv, barvnih 
odtenkov ali grafičnih znakov. Način izrabe tal pa se prikazuje na 
barvnih kartah najpogosteje s črnim pretiskom ali s signaturami, na 
črnobelih podobah pa z dodatnimi znaki ali z različno poudarjenimi 
znaki. Z natančnejšim kartiranjem se število funkcijskih oblik izrabe tal 
veča, obenem s tem pa naraščajo težave pri tehniki upodabljanja. 

Kartiranje naj bi upoštevalo naslednje t i p e f u n k c i j s k e i z -
r a b e t a 1 po posameznih kategorijah. V kategoriji »bivanje« je treba 
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razlikovati kmečka in polkmečka nasel ja (samio del družine se še bavi 
s kmetovanjem), eno ali dvodružinske liiëice delavcev, uradnikov, obrt-
nikov itd., prave vile (enostanovanjske Kiše), vrstne hiše, večstainovanj-
ske »meščanske« bloke iin stolpnice, » s 1 u m « naiselja (barake, zasilna 
bivališča, manjvredna stanovanja) in turistične naselbine. Način izko-
riščanja stanovanjskih predelov v mestu in obmestju zavisi od etažnosti 
zgradb, gostote zazidave (kakšen odstotek tal je zazidan ali koliko kva-
dratnih metrov stanovanjske površine pride na površinsko enoto ulične-
ga bloka, četrti itd.), števila stanovanj na zgradbo, gradbenega materi-
ala ali starosti zgradb. Na barvnih kartah prikazujemo stanovanjske 
zgradbe z odtenki rdeče barve, črn pretisik pa označuje funkcijo, tip 
ali način, zazidave. Na čnnobelih kartah uporabljamo v večini primerov 
poševno šrafuro ali šrafuro s kvadratnim vzorcem. Zelo pogosto prika-
zujemo način pozidave tal s stanovanjskimi, javnimi in gospodarskimi 
poslopji s posebnimi analitičnimi kartami, na katerih so prikazane prej 
navedene značilnosti zazidave. 

Kategorija »proizvodnja« je v urbaniziranih predelih izredno ob-
sežna in pestra. Glede kmetijskih in gospodarskih proizvodnih zemljišč, 
to je tal, ki služijo primarnim dejavnostim, je vsakršna podrobnejša 
razprava odveč, ker je ta oblika izkoriščanja tal doslej že dovolj po-
drobno obdelana. Za naše potrebe povsem zadošča barvna lestvica za 
kmetijske in gozdne kulture, ki jo je izdelala Mednarodna geografska 
unija. Večja težava je edino s črnobelimi grafičnimi znaki, ki se zelo 
različno uporabljajo. Zaradi manjšega pomena teh zemljišč za mestno 
ozemlje, so tudi podrobne analize o načinu izkoriščanja (tipi kmetijskih 
kultur, kolobarjenje itd.) nepotrebne razen v primerih, kadar skušamo 
tem problemom posvetiti posebno pozornost (npr. obmestju). Po sklepu 
Mednarodne geografske unije se označujejo njive z rjavo, vinogradi in 
sadovnjaki z vinskordečo ali škrlatno, travniki s svetlozeleno, pašniki 
z oranžno, gozdovi z odtenki zelene, močvirja z modrozeleno in nerodo-
vitno s sivo bajrvo. 

Bolj zapletene so razmere glede kartiranja izrabe tistih tal, ki 
služijo industriji, rudarstvu, proizvodni obrti in gradbeništvu, torej 
sekundarnim dejavnostim. Razlike ne obstajajo samo med temi štirimi 
panogami, temveč tudi znotraj njih. Nekateri raziskovalci ločeno pri-
kazujejo predele lahke in težke ali intenzivne in ekstenzivne industrije, 
v rudarstvu pa razlikujejo med proizvodnjo v dnevnih kopih in pod-
zemno eksploatacijo ter posebej označujejo pridobivanje kamna, peska, 
gline in gramoza. Obrtne delavnice, ki praviloma ne zavzemajo večjih 
površin, je razmeroma težko upodobiti. Zato jih pogostoma prikažemo 
na posebni karti s pomočjo signaturnih ali drugih znakov. Takšne znake 
je tudi Mednarodna unija arhitektov predpisala za delo v urbanizmu.18 

Industrijske predele barvajo raziskovalci z odtenki vijoličaste, škrlatne, 
sive ali modre barve, črni pretisk pa pove, s kakšno obliko industrije 
ali obrti imamo opravka. Na črnobelih kartah je industrija ponavadi 
upodobljena s pravokotno ali pokončno šrafuro, objekti pa so črnii. 
Y rudarstvu se največkrat prikazujejo le dnevni kopi, kamnolomi in 
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druge oblike površinske eksploatacije, podzemeljska rudarska polja pa 
nekateri izrišejo z palilo šrafuro ali jih samo nakažejo s črticami. 

V kategoriji »cirkulacija« prikazujemo tiste funkcije, ki so nastale 
kot odraz kroženja blaga in potnikov. Med nje uvrščamo zemljišča, ki 
služijo poslovnemu življenju (banke, borze, trgovina na debelo, razna 
zastopstva, poslovne biroje itd.), trgovini (veleblagovnice, trgovina na 
drobno), gostinstvu (hoteli, gostišča) in skladiščenju blaga (silosi, skla-
dišča). Zelo pomembno skupino tvorijo prometne institucije. Glede na 
različne zvrsti jih delimo na železniške, cestne (cestno omrežje, parkirni 
prostori, garaže) pristaniške naprave (pomoli, doki, kanali itd.) ter 
na letališča. Medtem ko se poslovne in trgovske zgradbe označujejo na 
barvnih kartah z odtenki vijoličaste, škrlatne, eive ali modre barve in 
signature podrobneje opredeljujejo način njihove izrabe, obstaja glede 
prikazovanja prometnih naprav več razlik. Uporabljajo vijoličasto, ru-
meno, modro ali sivo barvo. Na črnobelih kartah so prometne naprave 
upodobljene z ustreznimi topografskimi znaiki in z različnimi vrstami 
poševne šrafure. Trgovske in poslovne zgradbe ali četrti označujejo s po-
sebnimi šrafurami, signaturami in znaki ali pa označimo ceste, ob ka-
terih so te institucije nameščene v večjem številu. Na kartali z večjim 
merilom pogostoma označimo tudi različne zvrsti poslovnih in trgovskih 
lokalov. Lahko tudi uporabimo posebne grafične znake, ki jih pri svo-
jem delu uporabljajo arhitekti in so podobni tistim, s katerimi označu-
jejo obrtne delavnice. Nekatere karte izrabe tal imajo tudi prikazane 
mestne prometne zveze. 

Y kategorijo »organizacija« uvrščamo zemljišča in zgradbe, ki po 
svoji funkciji služijo upravi, šolstvu, kulturi, zdravstvu, komunali, vo-
jaštvu in drugim javnim službam. Opravka imamo potemtakem z izra-
zito mestnimi ali »centralnimi« dejavnostmi. Mednarodna geografska 
unija določa za takšne institucije temnordečo barvo. Drugi raziskovalci 
uporabljajo rdečo, sivo ali črno barvo. Skoraj vsi se pa poslužujejo za 
natančnejšo opredelitev signatur v obliki črk. Morebitni vrtovi ali parki, 
ki obdajajo poslopja, se označujejo z barvo, ki ustreza njihovi funkciji 
Na navadnih risbah so javna poslopja ponavadi prikazana s črno barvo 
ali kako drugo gosto šrafuro in s signaturami. 

Predzadnja kategorija »rekreacija« je zelo heterogene sestave, saj 
združuje razen mestnih parkov, zelenic in javnih vrtov, športna igrišča 
različne zabaviščne prostore in turistične objekte (plaže, campinge, kopa-
lišča itd.). Na barvnih kartah so zelenice in javni vrtovi ter športne napra-
ve prikazani v zeleni, rumenozeleni, rumeni ali sivi barvi, zabavišča in 
turistični objekti pa glede na gostejšo zazidavo v rdeči, vijoličasti ali sivi 
barvi. Tudi v tem primeru si pomagajo raziskovalci s signaturami, da 
bi natacneje opredelili izrabo. Na črnobelih prikazih uporabljajo za tie 
oblike modificirane znake za gozd ali travne površine, za turistične 
objekte pa posebne grafične znake. Med rekreacijske površine bi smi-
selno sodili tudi mestni vrtički (allotment, Schräbertgarten), ki se ozna-
čujejo z roža vijoličasto, zeleno ali rjavozeleno barvo. 

Preostale oblike izkoriščanja mestnih zemljišč smo uvrstili v zadnjo 
skupino. V njo se uvrščajo pokopališča, ruševine, jalovišča in smetišča, 
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delno ali povsem, neizkoriščana tla, neproduktivna tla (npr. skalovje) 
in vodne površine. Glede na to pestro sestavo so tudi uporabljene barve 
in grafični znaki zelo različni. Za neproduktivna ali neizkoriščena tla 
uporabljajo sivo barvo, za pokopališča zeleno, rjavo ali rumeno barvo 
s križci itd. Na običajnih risbah so neizkoriščana tla prikazana z rast-
rom, pokopališča s križci ali polmeseci itd. Za vodne ploskve se upo-
rablja modra barva ali vodoravno ležeča šrafura. 
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III. Predlog grafičnih znakov za poglavitne tipe funkcijske izrabe tal 
po posameznih kategorijah. 

The proposed graphic sings for the main types of the functional utilization 
of land according to individual categories. 

V tem šumari enem pregledu je nemogoče našteti vse možne funk-
cijske oblike izrabe tal. Še manj pa je mogoče prikazati različne re-
gionalne posebnosti, ki so v marsikateri mestni pokrajini dominantna 
poteza v izrabi zemljišča (npr. mešanje stanovanjske, trgovske in indu-
strijskoobrtne funkcije pri iizrabi tal v japonskih mestih28, »rooming-
houses« ali »apartmajski hoteli« v ameriških mestih29, meliorirana obrež-
na zemljišča23, kasabe in čaršije v balkanskih in orientalnih mestih30 itd.). 

N a č i n i z r a b e t a l prikazujejo raziskovalci največkrat s še-
stih različnih vidikov: glede na gostoto zazidave, število nadstropij, 
število stanovanj, število prostorov na stanovanje, starost in gradbeni 
slog poslopij. 

Gostota zazidave je brez dvoma eden od najpomembnejših elemen-
tov pri izrabi tal. Prikazujemo jo z odstotki zazidanih tal od vse po-
vršine uličnega bloka, četrti ali kakšne druge enote, bodisi z enako 
velikimi razredi (npr. 0—20%, 20—40 %, 40—60 %, 60—80 % in nad 
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80 %31) ali pa tipološko, to je, da izluščimo nekaj tipičnih stopenj. Za 
Dunaj sta npr. H. Bobek in E. Lichtenberger izbrala tiri skupine sta-
novanjske zazidave: gosta zazidava z nad 60 % zazidanih tal, redkejša 
zazidava pod 60 %, pri kateri so hiše kljutb vrtovom in dvoriščem še 
strnjene, in »nepopolna «ali zelo redka zazidava, kjer stoje stavbe sredi 
vrtov, parkov in agrarnih zemljišč17. Tudi poljska navodila razlikujejo 
redko in strnjeno zazidavo13. 

Drugi zelo pogosto uporabljeni pokazovalec načina zazidave je 
število nadstropij ali etaž, pri čemer se upoštevajo vsa nadstropja. Z 
izjemo nekaterih natančnejših študij, pri katerih se v grafični upo-
dobitvi upošteva vsako nadstropje (npr. razprava o berlinskem pred-
mestju Dahlem32), raziskovalci običajno razlikujejo le dve do tri stopnje, 
npr. nizko zazidavo z 1—2 nadstropjema, srednjo s 3—5 nadstropji in 
visoko z nad 6 nadstropji13. 

Manj se je v geografskih raziskavah doslej uporabljala metoda, 
po kateri se povežeta gostota zazidave in število nadstropij in se po tej 
poti pride do zelo uspešnega indikatorja o načinu izrabe mestnega 
zemljišča. Ta pokazovalec izkoristka tal se v urbanizmu veliklo upo-
rablja, saj uspešno ilustrira, koliko nadstropne površine pride na enoto 
zemljišča (angleški termin je flurindex, nemško Ausnutzungsziffer, 
ruski naziv pa je plotnost žilogo fonda). 

Novejše proučitve načina izrabe urbanih tal tudi upoštevajo ko-
liko stanovanj pride na stavbo in kakšen tip stanovanj glede na število 
sob prevladuje v mestni četrti, uličnem bloku itd. Tako npr. razlikujejo 
mala (0,5—1,5 sob za stanovanje), srednja (2,0—3,5 sob) in velika sta-
novanja (nad 4 sobe na stanovanje)17. 

Naslednja dva indikatorja načina izrabe tal, starost in gradbeni 
slog poslopij, sta prav tako v medsebojni zvezi. Zaradi velikih razlik, 
ki obstajajo med mesti, je seveda nemogoče izdelati kakršne koli obče 
veljavne kriterije, npr. za razmejitev razvojnih obdobij ali kako pri-
kazati razne ostanke nekdanjih časov in različne tipe gradbenega sloga. 
Za primerjavo navajamo delitev stavb glede na gradbeni stil za tri raz-
lična mesta. Prva dva primera sta povzeta po dveh razpravah, zadnji 
pa je poskus klasifikacije, ki je prilagojen ljubljanskim razmeram: 

I n n s b r u c k Ma 

stare mestne hiše 
predmestna zazidava 
javne in privatne moderne palače 
hiše, ki tvorijo organski prehod med poslopji kmečkega in mestnega 
gradbenega sloga 
področja, v katerih se disharmonično prepletajo hiše kmečkega in mest-
nega sloga 
starejše oblike modernih najemniških hiš 
mlajše oblike modernih najemniških hiš 
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vilske četrti 
industrijske in prometne naprave 

B a r q u i s i m e t o (Venezue la ) 3 3 1 " 
patio Kiše 
patio liiše s prekritim notranjim dvoriščem 
quintas (vile v vrtovih) 
druge enonadstropne hiše 
edificios (večnadstropne hiše različnih vrst) 
lope in barake 
ranches in podobne preproste hiše 

L j u b l j a n a (poskus klasifikacije)330 

srednji vek in doba baroka do potresa 1896 
stare palače 
meščanske hiše (globoke hiše) 
predmestne hiše 
kmečke hiše v mestni okolici 

popotresna doba 
secesijske večnadstropne hiše 
vile 
enodružinske delavske in uradniške hišice 
predmestne vrstno sezidane hiše 

doba med I. in II. svetovno vojno 
poslovne palače 
meščanski večstanovanjski bloki 
delavske eno- in veodružinske hiše v mestu in obmestju (navadne 
in vrstne) 
barake , 
vile 
urbanizirane kmečke hiše 

doba po II. svetovni vojni 
poslovne palače 
načrtno zgrajena naselja (večstanovanjski bloki) 
vrstne hiše 
druge eno- in dvodružinske hišice 
urbanizirane kmečke hiše 
divja »črna« gradnja (nedovoljena zazidava). 
Za prikazovanje načina izrabe tal lahko uporabimo še nekatere 

druge metode. Med njimi je nemara najpomebnejša tista, ki ilustrira 
opremljenost mestnih predelov in posameznih stavb (stanovanj) s komu-
nalnimi napravami (vodo, elektriko, kanalizacijo). Zlasti v gospodarsko 
manj razvitih pokrajinah, kjer so mesta običajno slabo opremi jena s temi 
napravami, je to zelo pom eni Imo za pravilno vrednotenje izrabe urba-
nih tal. 
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Obravnavanje r e z u l t a t o v i z k o r i š č a n j a u r b a n i h 
z e m l j i š č je v bistvu nekakšen povzetek kartiranja. Y glavnem upo-
rabljamo tri različne načine, da prikažemo naša dognanja. Najpre-
prostejša pot je, da vse podatke zberemo v posebnih tabelah, kjer nave-
demo za vsako kategorijo in funkcijo površine, ki jih zaseda, in sicer 
v absolutnih in relativnih vrednostih ter v odnosu do prebivalstva. Po-
doben statističen pregled napravimo tudi glede načina izkoriščanja mest-
nih tal (npr. po uličnih blokih ali četrtih zberemo za vse mesto podatke 
o gostoti zazidave, številu stanovanj na zgradbo, starosti zgradb, oprem-
ljenosti s komunalnimi napravami itd.). 

Po drugi in obenem tudi najpomembnejši metodi prikazujemo 
naše ugotovitve sintetski po mestnih četrtih. To se pravi, da skušamo 
dognanja strniti in pri tem seveda dati pomembnejšim elementom ustrez-
ni poudarek. У korist večje preglednosti in boljšega razumevanja opu-
stimo različne podrobnosti. Sintezo izvedemo na dva načina: glede na 
fiziognamiono ali formalno zgradbo in glede na funkcijsko sestavo mest-
nega organizma.34 Čeprav sta na videz oba kriterija med seboj dia-
metralno različna, sta v bistvu vendarle člena sicer enotnega dialektič-
nega nasprotja in ju zato moramo vedno skupaj uporabljati. 

S fiziognamičnim kriterijem skušamo izluščiti v mestni pokrajini 
glede na zunanje obeležje in dosedanji razvoj homogene in tipične mestne 
predele, npr. industrijske, prometne, stanovanjske, kulturne, šolske, zdrav-
stvene, upravne, kmetijske itd. predele. Pogosto jih pri opredelitvi tudi 
podrobneje klasificiramo ter označimo dobo njihovega nastanka, grad-
beni slog, gostoto zazidave, povprečno višino zgradb ipd. Mnogi razisko-
valci upoštevajo pri takšnih sintetičnih pregledih še gostoto poselitve 
ali strukturo prebivalstva, kar poveča kompleksnost prikaza. Zaradi 
svoje enostavnosti in lahke doumljivosti je fiziognomična metoda po-
gosto uporabljena in večina prikazov mestnih četrti je zasnovana na njej. 

Manj pogosto zasledimo v geografskih obravnavah razčlenitev 
mesta na četrti po funkcijski metodi. S tem kriterijem želimo v mestnem 
organizmu izluščiti in določiti tiste mestne predele, ki so med seboj 
funkcijsko povezani in tvorijo na tej podlagi samosvoje teritorialne 
enote. Značilen rezultat uporabe funkcijske metode je, da kakor pri dru-
gih podobnih regionalizacijah tudi za mestno in obmestno ozemlje dobi-
mo cel sistem majhnih funkcijskih regij, 'ki so med seboj tesno povezane 
v nekakšno hierarhijo četrti (regij). Najbolj opazna je ta hierarhična 
zgradba pri stanovanjskih četrtih in spremljajočih storitvenih (terciar-
nih) dejavnostih: pri trgovskem in obrtno-s tor it venem omrežju, šolstvu 
in zdravstvu. Na najnižji stopnji je takšna funkcijska regija sestavljena 
iz nekaj stanovanjskih poslopij; drugo stopnjo tvorijo stanovanjske 
skupnosti ali soseske z nekaj trgovinami za vsakodnevno oskrbo in ne-
katerimi obrtnimi delavnicami, nekaj gostišči, otroškim vrtcem, ambu-
lanto ali celo šolskim okolišem za nižje razrede osnovne šole; na tretji 
stopnji se stanovanjske skupnosti družijo v stanovanjsko četrt, ki ima 
že lastno trgovsko in obrtno središče, zdravstveni dom s specialnimi 
ambulantami, popolno osnovno šolo in pogostoma tudi lokalno samo-
upravo; na naslednjih stopnjah pa se funkcijske četrti povsem vključijo 
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v regionalni sistem funkcijskih regij, ki ga največkrat ponazarjamo 
s centralnimi kraji in njihovimi vplivnimi območji. Na urbaniziranem 
ozemlju lahko ugotovimo še druge funkcijske četrti s podobno hierar-
hično zgradbo. Y trgovini in poslovnem življenju razlikujemo posamezne 
trgovske obrate, lokalna trgovska središča in osrednje poslovno središče 
(CBD = central business district™); vsaka od teh stopenj ima določen 
teritorialni obseg in ustrezno gravitacijsko območje. V šolstvu in zdrav-
stvu govorimo o šolskih in ambulantnih okoliših. Tej funkcijski zgradbi 
je prilagojen mestni in drugi krajevni promet, ki pa je obenem tudi 
nad vse pomemben faktor pri tvorjenju orisane hierarhije. Še najmanj 
se v ta sistem vključujeta mestna in obmestna instustrija in spremljajoče 
dejavnosti (skladišča, tovorne postaje itd.), čeprav tudi v tem primeru 
lahko ugotavljamo s pomočjo delovne sile ali potrošnje blaga določeno 
funkcijsko vez med mestom in industrijsko proizvodnjo. Podobne raz-
mere so v obmestnem kmetijstvu, kjer s specializacijo produkcije pride 
prav tako do tesne povezave med proizvajalci in potrošniki. 

V geografski literaturi je glede teh regionalizacijskih kriterijev 
veliko nejasnosti. Zmedo še stopnjuje različno ^poimenovanje metod in 
z njihovo pomočjo dobljenih regij ter mešanje oziroma istočasna upora-
ba fiziognomične in funkcijske metode pri poskusih regionalizacije. 
Naj za boljše razumevanje te probiematike za urbanizirana območja 
navedemo par raziskovalcev, ki so se s temi vprašanji podrobneje ukvar-
jali. To so R. E. Dickinson36, C. D. Harris in E. L. Ullman37, D. Partzsch38 

in H. Hoyt39. Prostor nam ne dopušča, da bi se v to sicer zelo zanimivo 
in veliko obravnavano snov podrobneje poglobili. Naj samo dodamo, 
da je čedalje več študij, v katerih raziskovalci obravnavajo mestne če-
trti z določenega funkcijskega vidika, npr. v odnosu do mestnega sre-
dišča (citya)40 ali v iskanju najprimernejšega prostora za namestitev 
novih poslovnih prostorov. 

Tretji način, s katerim prikazujemo rezultate izrabe tal, je ocena 
vrednosti urbanih zemljišč. Te metode so se geografi doslej bolj poredko 
posluževali in je zaradi tega njena uporabnost z geografskega gledišča 
razmeroma malo raziskana. Več pozornosti so temu pomembnemu po-
kazovalcu urbanega razvoja posvečali ekonomisti,41 pa še ti predvsem 
v deželah s kapitalističnim družbenim sistemom. Y socialističnih drža-
vah in tudi pri nas je problem vrednotenja urbanih zemljišč še skorajda 
neraziskan z izjemo nekaj redkih strokovnjakov in prvih zakonodajnih 
ukrepov s tega področja.43 

Yrednost urbanega zemljišča je rezultat delovanja različnih fak-
torjev kot to upravičeno navaja N. Lichfield.41 Med nje je treba uvrstiti 
fizičnogeografske lastnosti zemljišča, funkcijo in način izrabe tal in ne 
nazadnje položaj, odnos do okolice, dostopnost, prometno povezavo in 
socialno obeležje mestne četrti, v kateri leži zemljišče. Ti, glede na 
izvor tako različni činitelji, v veliki meri prispevajo k temu, da je 
vrednost urbanih tal v bistvu sintetičen pokazovalec in zato prav pri-
meren za ocenjevanje rezultatov izkoriščanja tal. Na žalost pa uporaba 
tega kriterija naleti v razmerah, kjer se uveljavljajo tržni zakoni, na 
določene težave. Njihov izvor je v zemljiški špekulaciji. Zaradi nje se 
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pogost om a povsem zamegli slika in z njo vred vse analize, ki se opiirajo 
na ceno zemljišča.44 Kljub zanimivim dosežkom tovrstne proučitve ne 
prinašajo rezultatov, ki bi ustrezali našim potrebam. Bolj uspešni so 
poskusi ugotoviti dejansko vrednost zemljišča s pomočjo dohodka, ki 
ga prinaša lastniku posamezna parcela ali hiša,45 ali s pomočjo ocene, 
izdelane na podlagi ažurnega katastra (katastrski dohodek) ali s po-
močjo vrednotenja vloženih sredstev v zemljišče (npr. komunalne na-
prave, nove ceste, nove linije javnega prometa itd.) ali s postopnim 
vrednotenjem vsakega posameznega faktorja. Ne glede na te težave pa 
se nam zdi, da bo vrednost urbanih zemljišč kot indikator sčasoma imela 
večji pomen kakor ga ima sedaj, zlasti ko bodo razčiščene različne 
nejasnosti in bo ta problematika metodično bolje obdelana, tako v ka-
pitalističnem kakor tudi v socialističnem družbenem redu. 

VI. 

Na koncu naše razprave se moramo še na kratko dotakniti t e h n i -
n i k e k a r t i r a n j a . V bistvu se kartiranje urbanih zemljišč ne 
razlikuje veliko od kartiranja agrarnih zemljišč. Tudi v tem primeru 
hodi raziskovalec od parcele do parcele, od stavbe do stavbe, im si na 
karto v podrobnem merilu ali na posamezne obrazce beleži podatke. 
Zaradi velike pestrosti mestnih zemljišč, različnih funkcijskih oblik in 
načina izkoriščanja ter velikega števila poslopij pa zahteva kartiranje 
urbanih površin vendarle nekatere posebne prijeme, o katerih je treba 
nekoliko podrobneje spregovoriti. 

Podatke beležimo na karte velikega merila, to je na katastrske 
mape (1:2.880, 1:1000, 1:2000 ali 1:2500) ali na druge talne načrte mest-
nega ozemlja (1:5000 in 1:10.000). Za sintetske prikaze so najprimernejše 
karte v merilu 1:10.000 in 1:25.000 ter le pri zelo velikih mestih v me-
rilu 1:50.000 in 1:100.000. 

Zaradi zamoianosti razmer na urbanih zemljiščih v večini prime-
rov ne zadošča običajno kartiranje parcel in zgradb, temveč so potrebni 
še posebni obrazci, v katere vnašamo podrobne podatke o izkoriščanju, 
opremljenosti, starosti in površini stavb. S pomočjo teli obrazcev lahko 
pozneje izdelamo različne analitske karte ali pa nam izvrstno služijo 
pri sestavi sintetskih prikazov. Podatke dobimo iz popisov stavb, te-
koče evidence na gradbeno-komunalnih oddelkih krajevnih oblasti (pri 
nas na občinah), na statističnih zavodih ali pa iz lastnega popisa, kar 
je seveda precej zamudno. Podatki v obrazcih se opirajo na natančno 
in preverjeno karto hišne numeracije. Izdelavi takšne karte je treba 
posvetiti veliko pozornosti, saj se poimenovanje ulic in hišna numera-
cija pogostoma spreminjata: ponekod so npr. zgradili od poslednjega 
popisa nove zgradbe in stare porušili, niso redki primeri, da so vpeljali 
namesto prvotne vaške numeracije mestni ulični sistem itd. Navajamo 
primer takšnega izpopolnjenega obrazca, kot smo ga uporabljali pri ne-
katerih naših kar tiran j,ih :4e 
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gradbena vrednost zgradbe 
poslovni prostori 

— namen 
— površina v m2 

trgovski prostori 
— namen 
— površina v m2" 

obrtne delavnice 
— namen 
— površina v ms 

gradbeni slog poslopja 

Samo kartiranje zahteva natančnost in vestnost, pregledati je tre-
ba vsako parcelo, dvorišče in dvoriščne stavbe, marsikdaj moramo vnesti 
v načrt nove zgradbe itn druge manjkajoče objekte ipd. Podatke bele-
žimo na karti s signaturami (v obliki kartic) ali z drugimi znaki. Takšno 
rokopisno karto pozneje pregledamo in po potrebi dopolnimo s pomočjo 
novega terenskega obiska ali z aerofotogrametičnim posnetkom. Karti-
ramo tako, da obhodimo ali obvozimo s kolesom posamezen uličen blok 
ali posamezno mestno ulico. Mesto z 2000 prebivalci je mogoče, če iz-
vzamemo zamudno zbiranje podrobnejših podatkov, to je tistih, ki so-
dijo v obrazce, obdelati v enem ali v dveh dneh, mesto z 10.000—20.000 
prebivalci pa v treh do petih dneh. Zbiranje drugih podatkov je precej 
zamudno in zahteva temeljit premislek, pretehtamo organizacijo izvedbe 
in večje število sodelavcev. Zato se je najbolje nasloniti na podatke zad-
njega upravnega popisa. Ze pri kartiranju je treba misliti na določeno 
generalizacijo podatkov, saj je nemogoče spraviti vse podrobnosti na 
zemljevid. Nadaljnjo generalizacijo opravimo, ko uredimo celotno delo 
in pripravimo karte za tisk. Ponavadi tiskamo karte izrabe tal tako, 
da so vse funkcijske oblike in Tazlični načini izkoriščanja tal na eni 
sami karti. Bolj poredko se izdelajo za vsako kategorijo ali funkcijsko 
obliko posebne karte. 

Temeljito in natančo izvedeno kartiranje mesta in njegove okolice 
Ix> prav gotovo naletelo na zanimanje in podporo pri mestnih oblasteh 
in bo uspešno služilo tudi nekaterim drugim strokovnjakom, ki se ukvar-
jajo z urbanskimi problemi.14 Sploh bi morali težiti za tem, da dobimo 
za vsako urbano naselje podrobno karto izrabe tal, kot je to primer 
z ameriškimi mesti.47 
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LAND USE MAPPING OF URBAN TERRITORIES 

I g o r V r i š e r 

In comparasion with the broad-scale mapping of agrarian areas 7 the 
mapping of land use (in towns amd their surroundings has remained restricted 
to a smaller number of productive experiments.14.15. le.17 Most of the other 
mapping of land use in towns and their surroundings has remained restricted 
and urban planning by geographers and other experts.18. 20. 21. B . 24 

Besides the recording of the scope, distribution, and force of given 
phenomenon the term mapping is used in geography to cover also the 
establishing of causes and effects (results) which have brought about the 
particular phenomenon, or which have been caused by it. It should thus be 
the task of the mapping of the use of urban land to present the various indi-
vidual categories, functions, manners, and results oî land use. In this con-
nection the following elements require to be considered: The o b j e c t of 
mapping is the natural environment, or in other words, the natural land 
transformed through social agents. The s u b j e c t of land use is humau 
society. Like the natural environment it direatly or indirectly influences 
the utilization of land through its sociological nature, economic power, and 
as owner. The c a t e g o r i e s of land use are basic forms of the utilization 
of land and as such ito sonne degree already determined. The following six 
categories have been individualized: dwelling, production, circulation, orga-
nization, recreation and, non-utilized land. The f u n c t i o n of land use 
tells us for what purpose within a particular category the land is used (e. g. 
in the production category there are various forms of farming surfaces, 
industrial, mining, trade, and other surfaces). The m a n n e r of land use 
illustrates the form and the degree of utilization (e. g. the number of stories 
and the year of building of buildings, the sityle of building, the material, the 
traffic load of roads, ect.). The r e s u l t s of land use are to be seen in 
the formation of urban quarters and in the value (price) of urban land. All 
six elements are closely related to one another. Their interrelation gives us 
a picture of the u r b a n i z a t i o n t y p e , that is of the geographical type 
of socio-economic life in urbanized territories. 

The research inito natural environment in urban surfaces in the province 
of urban physiography, a branch of physical geography. It attempts to de-
monstrate the significance of individual physically-geographical factors for 
the development of towns and their role in the utilization of urban land. 
It pays particular attention to the pétrographie composition of land and to 
the dependent bearing power of surface, inclination of slopes, some geomor-
phological phenomena (karstian phenomena, terraces, glaciological pheno-
mena), ground water, areas liable to floods, microclimate (sunniness, fog, 
constant local winds), pedological composition of soil. etc. Synthetic treatment 
of all that26 calls attention to the favourable or weak conditions for building 
up the area and for expanding the town. 

Since the density of population and the structure of it (social, profes-
sional, ethnic, racial, etc.) have considerable significance for the use of land 
in towns, they have to be duly considered. In treating the population as the 
subject of land use another element — in addition to the momenta mentioned 
— has to be taken into consideration: the inhabitants are owners of urban 
land or part of the urban land is common property.15 



Kartiranje izrabe tal v urbanih območjih 

The mapping of land use in the narrower sense of the term must show 
and explicate the function of each parcel of land (See Appendix I, II and III). 
Owing to the great variety and to regional differences2'. 2e.30 it is almost impos-
sible ito prepare a universal scheme of the principal types of functional land use. 
The manner of land use in towns tells us the density of buildings,31.17.13 the 
structure of buildings in respect of the number of stories31, tells us how much 
of the built-up surface comes to a surface unit of urban land, how many 
flats to a building, the structure of flats,17 the building style, and the year 
of building (See also Notes 33a, b, and c). The results of land use can by 
presented in three ways: by figuring out how much of land is covered by each 
particular category or function, by presenting the urban quarters, and by 
estimating the urban land. The urban quarters are determined by phy-
siognomic (formal) method and by functional method,34 yet in practice the 
two must be applied simultaneously as they complement each other. In 
majority of cases urban quarters are determined by physiognomical method, 
but lately the functional method has received growing attention.35 Problems 
in this field have been dealt with by numerous authors. зб. 37. 38. 8e. 40 The 
value of land as farmed through the influence of numerous factors is a syn-
thetic indicator and hence appropriate for illustrating the effectiveness of 
land use. Geographical speaking, problems in this field have so far recevied 
only very insufficient attention. The estimates rely on the price of land 
and on inoome brought in by houses or land parcels. 

At the end of the report the auithor discusses the technique of mapping. 
Besides the maps on large scales, precise mapping requires additional forms 
for purposes of determining the furnishings and functions of buildings, further 
on, a map of huose numeration, and aerophotogrammetric photographies. 
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