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KNJIŽEVNOST
Iz domače geografske književnosti
Geografski zbornik IX. Inštitut za geografijo Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Uredil Anten Mielik. Ljubljana 1965, strani 256.
Tudi o deveti knjigi »Geografskega zbornika«, predzadnji, ki jo je še utegnil
pripraviti pokojni prof. Melik, ne kaže obsežno poročati, ne samo zaradi pomanjkanja prostora, temveč predvsem, ker sodimo, da j o mora neposredno
vzeti v roko vsak naš geograf. Zato naj se omejimo samo na kratko označbo
posameznih prispevkov in njihovega pomena.
Na uvodnem mestu je obsežna študija M. Š i f r e r j a »Nova geomorfološka dognanja v Koprskem Primorju«. V njej je načeta geomorfološka problematika tistega dela slovenske zemlje, ki se ga, — kakor da naše morje in primorje ni slovensko — tudi s te strani doslej skoraj nismo dotaknili. Nedvomno
se ne motimo, da se je tega dobro zavedal prof. Melik in za to dal pobudo za to
razpravo. Njen avtor se je naloge lotil temeljito in jo prav tako temeljito izvršil.
Njene bogate rezultate je nemogoče na kratko označiti. Morda samo takole:
v razpravi so sistematsko proučene vse ugotovljive abrazijske terase v Koprskem
primorju, pa oblikovanje fosilnih in recentnih klifov, vse pa povezano s širšim
pogledom na geomorfološki razvoj vse jadranske, pa tudi sredozemske obale,
po drugi strani pa s periglacialnim dogajanjem, zlasti z izdatnim zasipanjem, v
pleistocenu. Tudi razprava R. S a v n i k a »Problemi piranskih solin«, ki je
dejansko nadaljevanje študije istega avtorja v Geografskem vestniku 1951, je
postavljena v širši okvir, saj se dotika problema solin in njihove proizvodnje na
jugoslovanskem primorju sploh. M. Ž a g a r j a prispevek »Tabor pri Dornberku« je primer solidne, drobne regionalne monografije enega od naših čisto
svojevrstnih podeželskih naselij. D. K o š i r nam v svojem prispevku »Klimatske
razmere na Kredarici« (od 1. avgusta 1954 do 31. oktobra 1962) odpira enega
od redkih objavljenih vpogledov v svojevrstno vremensko dogajanje na tej naši
najvišji meteorološki postojanki. V funkcijsko stran klimatologije oziroma meteorologije nas uvaja razprava M. B o g i ć a »Vreme v oktobru 1959 in elektrogospodarstvo Slovenije«, opremljena s številnimi tabelami, sinoptičnimi kartami,
termogrami, ombrogrami itd. Po obsegu in pomenu pa zasluži v tem »Geografskem zborniku« razen Šifrerjeve razprave prav posebno pozornost razprava
D. M e z e t a »Samotne kmetije v Lučki pokrajmi«^ Samotne kmetije so v njej
povsem podobno obdelane kakor jih je avtor pred časom obdelal za Solčavsko.
Kakor takrat tudi tokrat veje iz razprave zares čisti geografski duh, oprt na
podrobno terensko poznavanje vsake kmetije, vsakega koščka kulturnega
zemljišča, pa skoraj tudi vsakega človeka na teh kmetijah. Geografsko metodološki sta še posebno plodoviti klasifikacija kmetij na višinske, dolinske in
»vmesne« kmetije ter stalna primerjava med Lučko in Solčavsko pokrajino.
Zadnjo razpravo v zborniku je prispeval naš vodilni geografski- zgodovinar ali,
če hočete, zgodovinski geograf, Milko K o s pod naslovom »Gospodarska problematika Bovškega v preteklosti«. V glavnem na osnovi spisov iz Državnega
arhiva v Trstu je tu naslikana gospodarsko-geografska slika Bovškega, kakršna
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je bila nekako pred 200 leti. Dokazuje nam, da se tudi v geografiji zgodovina
v nekem smislu ponavlja, oziroma, če obrnemo, da se v zgodovini ponavlja
geografija: daleč nezadostna proizvodnja kmetijstva, težnja za boljšim ali dodatnim zaslužkom ter v zvezi s tem odtok zlasti mlajše delovne sile v svet,
splošna gospodarska zaostalost pa tudi prometna zanemarjenost oziroma odnočnost, vse to so problemi, pred katerimi je — mutatis mutandis — stalo Bovško
pred 200 leti podobno kakor danes.
Danilo Furlan, Temperature v Sloveniji. SAZU, Inštitut za geografijo,
Dela 7 Ljubljana, 1965; strani 166.
Temperaturne razmere na Slovenskem so bile doslej v primerjavi s padavinskimi razmerami bolj malo obravnavana Razlogi za to so bili objektivnega
značaja. Opazovanja tega elementa na naših tleh so bila v preteklosti še zelo
skromna in nepopolna, za rutinsko temeljno obdelavo pridobljenega dokumentacija ni bilo pravih pogojev. Šele po drugi vojni so se razmere bistveno spremenile na boljše. Pospešeni gospodarski razvoj socialistične družbe je narekoval in omogočil med drugim tudi razširjenje in učvrstitev dejavnosti Hidrometeorološkega zavoda SRS: vzpostavljeno je bilo zadosti gosto opazovalno
omrežje, okrepljena je bila notranja organizacija dela v Zavodu s pomočjo večjega števila strokovno usposobljenih opazovalcev in dokumentalistov ter analitikov za kritični pretres tako starejšega kot tekočega gradiva. Tako okrepljena dejavnost, ki že dosega mednarodno raven, daje solidno podlago tudi za
takšne raziskovalne naloge, kakršno si je nadel avtor pričujoče razprave.
S Furlanovo razpravo smo dobili dosti izčrpno, čeprav, kot pravi sam, le
»osnovno karakteristiko temperaturnih razmer za Slovenijo«. Ugotovitev gotovo
velja, ako upoštevamo, da doslej sploh nismo imeli izčrpnejšega prikaza uveljavljanja tega klimatskega elementa v našem ozemeljskem območju, a je glede
na vsebino razprave preskromna. Obravnava je namreč bolj pretenciozna in
precej preseže kbmatografsko zasnovo. Prav zaradi tega še posebej zbuja pozornost in sicer zlasti z vidika klimatološke teorije, katerega pa v okviru poročila o razpravi ne kaže širše odpirati.
Z vidika praktične uporabljivosti je poznavanje uveljavljanja podnebnih
elementov v določeni regionalni enoti koristno predvsem zato, ker omogoča
razved v prostorskem razporejanju njihovih vrednosti. Za usmerjevalne tendence razvoja mnogih panog sodobnega družbenega življenja je takšen razved
celo neobhodno potreben; prav posebno velja to za kmetijstvo, energetiko,
promet, turizem, komunalno gospodarstvo in urbanistično urejanje, skratka
za vse panoge, ki morajo računati z optimalno izrabljivostjo faktorjev zemljepisnega prostora.
Vrednosti podnebnih elementov so ali statične, kakor jih razkrivajo povprečja ali pa so dinamične. Slednje so izražene na razne načine, bodisi z absolutno spremenljivostjo v času in prostoru (nihanja, razponi, gradienti itd.),
bodisi z vlogo, ki jo imajo povezane z vrednostmi drugih elementov v vremenskih dogajanjih. Pri določevanju modernih klimatskih karakteristik postajajo dinamične vrednosti elementov vedno b o l j predmet pozornosti in obdelave. Od tod izvirajo tudi vedno glasnejše zahteve po razvoju dinamične klimatologije in njenih metodoloških premis. Seveda, zahteve so eno, njihova zadovoljitev in realizacija ustreznih proučevanj pa drugo. Vse kaže, da bodo metode
regionalistične dinamične klimatologije dognane šele po posredovanju rezutatov
dela, katerega bodo predhodno opravile dinamično klimatološke raziskave lokalnih območij. Edino le-te so zaenkrat realne in eksaktno izvedljive. Njihovi
rezultati, ki bodo hkrati aktualizirani zaradi neposredne praktične izrabljivosti,
bodo obogatili stvarno In metodološko plat klimatologije do takšne mere, da bo
mogoče uspešno preiti k regionalno-klimatskim proučevanjem po zasnovi dinamične klimatologije. V sedanjem stadiju razvoja discipline moramo torej
računati, dejal bi, z obrnjeno situacijo: če je klasična klimatologija utrla pot
klimatografiji lokalitet, bo po vsej verjetnosti poslej dinamična klimatologija
lokalitet utirala pot novi regionalni klimatografiji.
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Zgornje misli navajam zato, ker pri Furlanovem obravnavanju temperatur na Slovenskem dobro občutimo napor, ki ga je vložil avtor z namenom,
da bi premagal dvom v zadostnost ustrezne karakteristike s pomočjo povprečij,
torej statičnih vrednosti. Ta dvom je dejansko vodil avtorja do izbire ali naj
krene po poti klasične ali pa po poti (še ne izoblikovane) dinamične klimatologije. Ostal je na razpotju — seveda ne po lastni krivdi. Zato pa je poizkusil
najti posebno pot in sicer tako, da je razmotrivanje zasnoval dokaj širokopotezno in z več različnih izhodišč.
Oboje se zrcali že v sami razvrstitvi obravnavanja glavne snovi, ki je
drugačna kot smo jo vajeni. Razmotrivanju absolutnih ekstremnih temperatur
na začetku sledi tisto srednjih ekstremov in na kraju srednjih mesečnih temperatur. Razlog za tak postopek navaja avtor v povzetku takole: »Ce hočemo
odkrivati zakonitosti, kako učinkujejo posamezni klimatski faktorji na višino
srednjih temperatur, potem moramo spoznati najprej, kako vplivajo omenjeni
faktorji na komponente, iz katerih dobimo srednjo temperaturo«. Sklep je logičen in je tudi v skladu s težnjami^ naj bi srednje vrednosti doolčevali na
podlagi ekstremov in ne, kot doslej, na podlagi s iterminskimi opazovanji
ugotovljenih vrednosti. (Temu je avtor posvetil posebno poglavje z namenom,
da bi komparacija srednjih mesečnih vrednosti, pridobljenih na en in drugi
način, potrdila upravičenost težnje). Toda ugotoviti moramo sledeče: 1. Ravnanje po označenem sklepu je avtorja nujno speljalo stran od prvotne naloge in
v o b m o č j e meteoroloških raziskav. Celotni kontekst j e zaradi tega zamotan,
prepleten z razčiščevanji cele vrste posebnih problemov, izmed katerih bi vsak
zase zaslužil temeljito obravnavo. 2. Izvedba sklepu sledeče namere je ostala
torzo, kajti dosledno bi morala biti enako podrobno kot najhladnejše in najtoplejše letno razdobje preanalizirana tudi vsa vmesna razdobja. Prav tako tudi
ne samo glede na neke reprezentativne (dejansko samo anticiklonalne) vremenske procese, ampak glede na vse, ki se razvrščajo v teku leta. Nastopi seveda vprašanje, kako izvesti tako obsežno in zahtevno delo za celotno regionalno področje?
Posebnost so težave, s katerimi se j e avtor spoprijemal pri svojem
postopku odkrivanja zakonitosti učinkvanja klimogenetskih faktorjev na
ekstremne in srednje temperature. Zdi se, da je sam tovrstne težave občutil
manj kot jih občuti bralec in jih bo še celo občutil uporabnik razprave. Mislim tu zlasti na primerljivost podatkov temperaturnih postaj z najrazličnejšo
lokacijsko determinacijo. Nekaj podobnega velja za valoriziranje vplivov zunanjih klimogenetskih faktorjev, ki je včasih preočitno subjektivizirano, prilagojeno avtorjevi zamisli (prim, tolmačenja vpliva Jadranskega morja na
str. 119—120 in na str. 124!). Y mnogih primerih sta primerljivost podatkov in
vplivnost faktorjev bolj sporna kot meni avtor, ki je zategadelj tudi zadevnim
tolmačenjem oziroma zaključkom posredno omajal trdnost in prepričljivost.
Poleg ekstremnih in srednjih mesečnih temperaturnih vrednosti je v k n j i gi obravnavan tudi normalni temperaturni razvoj na Slovenskem. Temu je
posvečeno sicer posebno poglavje, zasnovano na razmotrivanju karakterističnih
odnošajev med singularitetami in temperaturami, ugotovljenimi za Ljubljano.
(Škoda le, da so indeksi izraženi v obliki odstotkov verjetnosti nastopanja določenih temperatur in ne direktno kar s srednjimi dnevnimi tempraturami, kar
bi poenostavilo prikaz in tudi zvečalo uporabnost!) Dejansko pa sodijo k pretresanju normalnega temperaturnega razvoja tudi v prejšnja poglavja vpleteni
razdelki o medmesečnih razlikah temperatur. Zato bi bilo umestneje obravnavanje temperaturnega razvoja združiti pod enotnim naslovom, čeprav je izvajano z dvoje različnih izhodišč. Prepričan sem namreč, da je prav temperaturni razvoj zelo hvaležen predmet raziskave po eni strani z vidika aplikativne
pomembnosti, po drugi strani pa zato, ker daje dosti pobud za utemeljevanje
metodoloških premis dinamične klimatologije.
Celotno delo, ki ga je opravil in ga nam predstavil dr. Furlan s svojo
razpravo, ima v osnovi dokumentarni, v izvedbi ter interpretaciji pa pionirski
io*
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značaj. Glede na prvo zasluži absolutno priznanje in pohvalo, glede na drugo
pa prav tako priznanje s pridržkom, da bi v primeru nekaj manj pretencioznosti bilo sicer skromnejše, a po vsej verjetnosti tehtnejše.
Cene Malovrh
Avguštin Lah, Ljubljansko barje. Problemi urejevanja in gospodarskega
izkoriščanja v obdobju 1945—-1961, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Razred za pni rodoslovne in medicinske vede, Dela 19, Inštitut za geografijo, 9,
Ljubljana 1965. Stran 193.
Ljubljansko barje j e že od nekdaj privlačevalo pozornost različnih raziskovalcev in strokovnjakov. Pretežna večina del o Barju se j e sicer ukvarjala
s problemi njegove melioracije (Gruber, Podliagsky, Uhlif), nekatera pa so
skušala prikazati 'ta zanimivi predel naše domovine tudi z geološkega (Deschmann, Rakovec), hidrološkega (Hochenwart, Kramer), geomorfološkega (Melik),
historičnogeografskega (Melik) ali naselbinskega (Habič, Melik) vidika.
V nasprotju z dosedanjimi razpravami si je Avguštin Lah v svoji knjigi,
ki je izšla kot publikacija SAZU ob dvajsetletnici osvoboditve, zastavil nalogo,
da predstavi Ljubljansko barje v luči problemov urejanja in gospodarskega
izkoriščanja v obdobju 1945—1961. Pri tem se je podrobneje lotil nekaterih
vprašanj, ki so jih dosedanje raziskave po krivici puščale ob strani kot manj
pomembne. Večina dosedanjih proučitev Barja se je namreč ustavljala pri
geološko-hidrološko-geomorfoloških problemih melioriranje. Ti so prav gotovo
zanimivi in podlaga vsakemu razmišljanju, kaj storiti s to okr. 16.330 ha obširno zamočvirjeno pokrajino, kako jo osušiti in kako njeno gospodarsko izrabo intenzivirati. Današnja spoznanja pa nas opozarjajo, da so bile dosedanje
raziskave, kakor so bile neobhodne, vendarle hudo enostranske in da so svoje
pobude vse preveč gradile na poenostavljanju. Veliko premalo so upoštevale,
da tudi za barjansko pokrajino velja, da so pojavi med seboj tesno povezani
v kompleksno celoto in da sprememba vsakega posameznega faktorja nujno
povzroči vrsto zaželenih ali škodljivih posledic (npr. v pedologiji tal, uvajanju
novih kultur). Značilno, je da so ta spoznanja razmeroma pozno prodrla v zavest načrtovalcev. Lah nam v poglavju, kjer opisuje povojne melioracije in
napore pri kultiviranju tal, veliko pripoveduje o tem in treba mu je verjeti,
saj navaja dovolj prepričljivih dokazov. Številnim načrtovalcem barjanske
prihodnosti pa lahko očitamo še drugo pomanjkljivost. V svojih razglabljanjih so vse premalo upoštevali družbenoekonomske spremembe, ki jih je od
prvih meliorativnih poskusov pred dvesto leti, zlasti pa od leta 1945 sem,
doživela ta regija bodisi zaradi neposrednega vpliva Ljubljane, deagrarizacije
ali pa zaradi drugih posledic socialnoekonomske transformacije.
Velika vrednost Lahove razprave je prav v tem, da je skušal te in še
nekatere druge pomanjkljivosti v dosedanjem raziskovanju Barja zapolniti
ali pa vsaj probleme osvetliti z novih zornih kotov. Zaradi tega ne preseneča,
da avtor v prvem poglavju svoje razprave, ki nosi naslov »prirodne osnove za
kmetijsko izkoriščanje Barja«, govori predvsem o pedoloških razmerah, o tipih
prsti in njihovi vrednosti za kmetijstvo in o značilnostih pedogenetskega procesa. Brez dvoma je pedologija eden izmed ključev, ki odloča o uspešnosti ali
neuspešnosti hidromelioracij in o gospodarski rentabilnosti naložb v barjansko
kmetijstvo. Seveda razmere še zdaleč niso tako preproste kakor bi se dalo
sklepati na prvi pogled. Avtor opozarja, da nastopa na Barju v pestri prepletenosti več vrst prsti ali tal, ki se glede na nekdanje jezerske sedimente,
proces zaraščanja jezera, množino mineralnih snovi ter gladino talne vode
menjavajo že na krajše razdalje. Značilna je tudi ugotovitev, da večina dognanj
o pedološki sestavi Barja izvira iz povojnih raziskav, medtem ko so pri starejših razglabljanjih tej problematiki posvečali manj pozornosti. Zato je
avtorjeva misel, da uspešnost melioracij v veliki meri zavisi od skrbnih in
sistematičnih znanstvenih raziskav vseh pokrajinskih elementov in ne samo
od hidrotehničnih del, edino pravilna.
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Y drugem poglavju obravnava avtor sedanje kmetijsko in gozdno gospodarstvo na Barju. Analizira obseg in pomen posameznih zemljiških kategorij
kakor tudi gospodarjenje v zasebnem in zlasti v družbenem sektorju kmetijstva. Slednji je v povojnem razdobju doživel izreden razmah, tako glede
pridobivanja površin (ca. 2 0 % tal je v njegovi lasti) kakor tudi glede investiranja in večanja proizvodnje. Avtorju je treba pritrditi, da so edino veliki
socialistični kmetijski obrati zmožni uspešno premagovati neštete težave, ki
se stavijo kmetovalcem pri njihovih naporih za intenziviranje barjanskega
kmetovanja na pot. Socializacija barjanskega kmetijstva je smiselna in upravičena še diz enega razloga. Avtor navaja v zadnjem poglavju, kjer govori
o družbenogeografskih razmerah na Bariu, da so privatni kmetovalci zaradi
zaposlovanja v neagrarnih poklicih čedalje manj zainteresirani na agrarnem
gospodarjenju. Sedaj je na Barju samo še okrog 18 % kmečkega prebivalstva
in le v nekaterih območjih (npr. na vršaju Iške) deagrarizacija še ni bistveno
načela stare ruralne družbe. — Glede barjanskega kmetijstva sodi, da je že
po tradiciji usmerjeno v mlečno ali mesno živinorejo. To pot so ubrala tudi
nova socialistična posestva in je edino smiselna. Manj uspešni pa so bili dosedanji poskusi z vrtnarstvom. Avtor zavrača misel o pogozdovanju Barja,
razen v primerih, ko gre za zaščitne gozdne pasove.
Posebno, krajše poglavje prikazuje načrte o hidromelioraciji Barja in
diskusije okoli njih. Avtor se zavzema za izgradnjo polderjev (idejni načrt
ing. Kerina), ker ta omogoča postopno melioriranje velikih območij Barja in
dopušča istočasno osuševanje in namakanje. Razen tega je primeren za sodobno
organizacijo kmetijske proizvodnje v okviru velikih socialističnih posestev.
V samo diskusijo o tehničnih vprašanjih se sicer ne spušča, vendar pa opozarja
na številne težave in nepojasnjene probleme tega svojstvenega geografskega
okolja, na katere bodo naleteli pri izvajanju načrtov.
Družbenogeografske razmere so orisane v zadnjem poglavju. V njem
avtor prikazuje, kako daljnosežne spremembe je doživelo barjansko prebivalstvo v poslednjih dveh desetletjih: splošen porast prebivalstva, upadanje
in staranje kmečkega prebivalstva, zaposlovanje v lokalni industriji na Vrhniki,
v Borovnici, v Podpeči in na Igu, čedalje močnejše odhajanje na delo v Ljubljano, transformacijo privatnih kmetijskih obratov, pojav, da je večina aktivnih prebivalcev z Barja zaposlena v terciarnih dejavnostih itd. Na koncu
prikazuje še posledice socialnoekonomske preobrazbe v zunanji in notranji
podobi naselij.
Razprava je opremljena z 42 fotografijami, 25 grafikoni in kartodiagrami
in šestimi kartami. Grafično so lepo izdelani, le pri nekaterih kartogramih
pogrešamo vsaj nekaj skromnih obrisov konfiguracije regije, kar bi njihovo
geografsko privlačnost precej povečalo.
Lahova knjiga je živo pisana. Polna je raznovrstnih novih ugotovitev
in spoznanj, ki so rezultat temeljitega geografskega proučevanja in poznavanja
regionalnih razmer. Končno je v njej tudi veliko pobud za prakso. Zdi se nam,
da je v tem pogledu dober primer tistega, kar si v geografiji predstavljamo pod
aplikacijo naše vede.
Igor Vrišer
Julij Titi, Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. Izdala
Založba Lipa, Koper 1965. Strani 156, 41 kart in fotografij, od tega 10 v prilogi.
Študija je napisana kot doktorska disertacija. Obsega uvod, sedem poglavij ter zaključek in perspektive. V uvodu si avtor zastavi kot osnovno nalogo razprave pojasniti današnjo podobo koprske podeželske pokrajine ter
njene osnovne družbeno-geografske probleme. Pri tem nakaže, da se koprsko
podeželje deli na dva naravnogeografska predela, na severozahodni del ob
obali, s pokrajinskim licem goric in prevlado mediteranskega podnebja in na
jugovzhodni del, ki obsega višje planote, kjer se občutijo močni kontinentalni
vplivi.
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Y prvem in drugem poglavju avtor na temelju katastrskega in statističnega gradiva ter na osnovi lastnih proučevanj v pokrajini nazorno slika spremembe izrabe zemljišča od začetka preteklega stoletja do današnjih dni.
V tretjem poglavju analizira naselja, ki so nastala kot odraz različnih zemljiško posestnih odnosov. Posebno pozornost posveča nastanku in razvoju
kazet (sezonskih hišic paolanoo, t.j. kmetovalcev bivajočih v obalnih mestih), liaciendam (domovi veleposestnikov), mlinarskim, hišicam in solinarskim hišicam. V četrtem poglavju obravnava kulturne terase. Avtor najprej klasificira kulturne terase po velikosti in tehniki gradnje, ki sta odraz
prevladujočega činitelja naravnogeografskih razmer (talne in mikroklimatske
razmere, nagib pobočja, nadmorska višina itd). V nadaljnjem obravnavanju
klasificira t e rase glede na način izrabe. Pri tem loči vinogradniško-poljedelske
terase, sadjarsko-vinogradniške terase in čiste vrtnarske terase ter moderne
vinogradniške ter čiste sadjarske terase. V petem poglavju govori o povezanosti koprskega podeželja s Trstom in drugimi mesti ter ugotavlja, da je bilo
to področje vse do 1941 močno navezano na Trst. Kljub temu, da je splošni
politični in družbeno ekonomski razvoj povzročal stalno spreminjanje izrabe
zemljišča in menjavo kultur, sta na splošno oba naravnogeografska predela
ostala pri istih osnovnih usmeritvah. Severozahodni predel je prodajal v Trst
poljedelske, jugovzhodni predel pa živinorejske proizvode. Obdobje po osvoboditvi prinese na koprsko podeželje izredno močne spremembe. Odseljevanje
ter možnost zaposlitve v neagrarnih panogah gospodarstva in s tem možnost
boljšega zaslužka povzroči naglo opuščanje poljedelstva in živinoreje ter
opuščanje teras. Šesto poglavje govori o domačih neagrarnih gospodarskih
panogah, t.j. o mlinarstvu, peki kruha, pranju perila in gostinstvu, s katerimi
si je človek v skromnih naravnih razmerah koprskega podeželja skušal pridobivati dodatne dohodke. Mline o b Rižani, Drnici in Dragonji, ki so nekoč
mieli za celo Severno Istro in Trst, je ustavila uvedba parnega, stroja. Peka
kruha za Trst in druga mesta, ki je bila razširjena predvsem v predelih, kjer
niso gojili intenzivnih poljedelskih kultur (vinska trta, povrtnine), je donašala
znatne dohodke vse do konca prve svetovne vojne. Pranje perila za potrebe Trsta
se je najbolj razmahnilo med obema vojnama in še do danes kljub državni
meji in modernim pralnim strojem ni popolnoma zamrlo. Zadnje poglavje
obravnava populacijske učinke gospodarskega razvoja ter med drugim analizira sezonsko zaposlitev kmetov iz jugovzhodnega predela v obalnih področjih
severozahoda, odhajanje na delo v Trst, migracije in razvoj poklicne strukture
in števila prebivalstva.
Kot je že v posvetilo napisal prof. Svetozar Ilešič, nam največ novega
prinašajo poglavja o nekdanjih neagrarnih dejavnostih na koprskem podeželju, o razvoju zemljiške posesti in poglavje o kulturnih terasah. V poslednjem od navedenih poglavij je Titi zelo uspešno prikazal pomen in vrednost
naravno geografskih osnov koprske podeželske pokrajine za kmetijsko izrabo
tal v različnih obdobjih družbeno ekonomskega razvoja. Nakazal je vrsto
zakonitosti in soodvisnosti med razvojem agrotehnike, razvojem teras in
menjanjem vrednosti človekovega delovnega časa. Poglavje o kulturnih terasah
ne pomeni samo znatnega prispevka k razvoju geografske znanosti, iemveč je
tudi koristen doprinos k smiselnemu urejevanju tega prostora v bodočnosti.
Titlova študija je razjasnila socialnogeografske probleme koprskega podeželja predvsem s historično-genetske strani. Za razumevanje današnje socialnogeografske podobe pa bi bilo potrebno razjasniti še vrsto vprašanj npr.:
Kakšna je socialna diferenciacija med kmeti? Kako je vplivala velikost kmetij na ohranitev posesti- v času intenzivnega prehajanja kmetij v roke veleposestnikov in drugih neagrarnih lastnikov? Kakšen pomen imata danes velikost posesti in razdrobljenost parcel na preslajanje prebivalstva? Kje so
področja sedanje in bodoče deagrarizacije in urbanizaciji podvržena področja?
Kakšne so današnje potencialne možnosti koprskega podeželja za agrarno proizvodnjo v privatnem in družbenem sektorju? Kako vplivajo na agrarno proizvodnjo turizem, maloobmejni promet in gradnja počitniških domov itd.? Vsa
ta vprašanja pa zahtevajo obširne raziskave dn bi presegla možnosti posa-
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meznika, zato so ostala neobdelana. Kljub navedenim nerazjašnjenim vprašanjem Titlova študija ni važna samo za spoznavanje problemov koprskega podeželja, temveč je pomemben prispevek k raziskovanju sredozemske kulturne
pokrajine. Nihče, ki se bavi s temi problemi, je ne bo mogel prezreti.
] akob Medved
Drago Meze, Gornja Savinjska dolina. Nova dognanja o geomorfološkem razvoju pokrajine. SAZU. Razred za prirodoslovne in medicinske vede.
Dela 20. Inštitut za geografijo 10. Ljubljana 1966. str. 199.
Študija o morfog:enetskem razvoju Gornje Savinjske doline daleč presega okvir lokalne študije. Iz nje ne dobimo samo nove podobe o genezi dol
in bližnjih planot, marveč tudi izčrpno sliko avtorjevih pogledov na temeljna
vprašanja, s katerimi se ukvarja sodobna geomorfološka znanost. Misli so še
toliko sočnejše, ker se je avtor globoko zagrizel v probleme tega dela alpskega
sveta in ker dokumentira svoje poglede z bogatim gradivom, ki ga je nabral
pri zelo sistematičnem in večletnem terenskem delu. Y celoti je to temeljno
delo in spada v okvir tistih najnovejših študij, ki orjejo ledino in z obilnim
gradivom prispevajo k uveljavljanju moderne geomorfološke misli.
Po krajšem uvodu, v katerem predstavi avtor poglavitne regije obravnavane pokrajine, sledi zelo obsežno poglavje o geoloških in petrografskih
karakteristikah Gornje Savinjske doline. Tu Meze vseskozi opozarja tudi na
poglavitne morfološke oblike, ki so nastale na teh ali onih kameninah oziroma
počeh; obenem pa skuša dopolniti to še s pripombami o poselitvi in izrabi tal.
Iz poglavja o predkvartarnem razvoju Gornje Savinjske doline kaže
opozoriti predvsem na ugotovitev, da visokogorski svet po nastanku obsežnih
uravnav ni več doživel večjih tektonskih premikov in da so tako višinske
razlike med posameznimi planotami rezultat eksogenih, predvsem fluvialnih
procesov. Tako so obsežni' ostanki pontskega oziroma panonskega površja, ki
so se ohranili na Veliki planini, Menini, v Smrekovškem pogorju in na Golteh
vrezani v še višji svet Dleskovške planote in Raduhe ter se preko markantnih
tektonskih poči znižujejo proti vzhodu.
Sredi žive razprave, ki se odvija v geomorfološki znanstveni literaturi
o tem, kako je pri preoblikovanju ravnot in nižjih teras vrezanih v živo apniško
skalo upoštevati korozijske oziroma erozijske procese, daje avtor močan poudarek fluviatilnim procesom. Prav reke naj bi z bočnim vrezovanjem izdelale
obsežne ravnike. To velja po njegovem mnenju še posebno za Dobroveljsko
planoto, kjer je našel razen posameznih kremenovih prodnikov tudi večja nahajališča kremenovega proda. Meze meni, da je tako obsolutna prevlada kremenovega proda v teh sedimentili rezultat kasnejših proc e sov preperevanja,
pri čemer so se karbonati, ki sestavljajo bližnje zaledje, raztopili. Ta avtorjeva
domneva je še toliko bolj zanimiva, ker se javljajo poleg tega mnenja v geomorfološki literaturi tudi teze, da je bil v dobi, ko se je odlagal ustrezajoči
prod, drugje po Sloveniji kremenov prod prevladujoči sestavni del nasutine
in da so karbonati povečini prepereli še predno so dosegli doline.
S tem da daje avtor pri oblikovanju reliefa eksogenim procesom tako
močan poudarek in da negira pomembnejšo vlogo tektonike pri oblikovanju
reliefa, pa ne omalovažuje pomena starejše tektonike. Vseskozi močno podčrtava, kako je današnje hidrografsko omrežje navezano prav na tektonske poči,
kjer so kamenine močneje pretrte, obenem pa se vrivajo tu med apniške gmote
tudi fragmenti odpornih vododržnih kamenin, kjer je prišlo posebno v fazi poglabljanja do izdatne selektivne erozije. Tako so v slabo odpornih, nepropustnih kameninah nastale obsežna Gornjegrajska kotlina z Mozirsko kotlinico,
široki povirji Lučnice v Podvolovljeku in Drete nad Šmiklavžem ter končno
še široka dolina Savinje in Drete v dnu Gornjegrajske kotline med Bočno,
Šentjanžem in Nazarji.
Zaradi te selektivne erozije se je tekom razvoja v Savinjski dolini močno
spremenila tudi sama razprostranjenost posameznih kamenin. O b tem kaže
opozoriti predvsem na avtorjeva dognanja na Dobroveljski planoti, kjer je
ohranjen keratofir, ki je prekrival prvotno zelo obsežne površine, danes pa je
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samo še fragmentarno ohranjen. Zelo zanimiva je tudi njegova ugotovitev, da
se je vzporedno s krčenjem površin, prekritih s keratofirjem, vršilo tudi prestavljanje hidrografskega omrežja v kraško notranjost. Vzporedno s tem
razvojem so nastale na planoti številne suhe doline. Te pa ugotavlja avtor
tudi na Golteh in na jugovzhodnem pobočju Raduhe; poleg samega proda so
mu pomemben dokaz za že izrečeno domnevo, da so linearno ' tekoče vode
odigrale najpomembnejšo vlogo pri oblikovamu planot.
Na osnovi najdbe boksita na vznožju Dobroveljske planote na 15- 20 m
visoki terasi severozahodno od Kokarij pa avtor domneva, da je erozija
v terciarju že segla do te globine. Domneva, da se je to vrezovanje vršilo
v zgornjem pliocenu; sicer pa je pustil to vprašanje, zaradi neznane starosti
čez odloženih ilovnatih sedimentov, ki so posebno na široko ohranjeni med
Dreto in Savinjo, še odprto. Na misel, da je bila Gornja Savinjska dolina ob
začetku pleistocena v glavnih obrisih že izdelana, je Mezeta napotila tudi
najdba drobnozrnatih breč oziroma brečastega konglomerata z rdečim lepilom,
ki seže na številnih krajih še pod ledenodobno nasutino v dnu dolin in ga po
njegovem mnenju s procesi iz časa kvartarja skoraj ni mogoče posrečeno
razložiti.
Poglavju o kvartarnem razvoju Gornje Savinjske doline je posvetil Meze
čez dve tretjini knjige. Pri tem se ni ustavil samo ob vprašanju zaledenelosti
in zasneženosti alpskih grebenov in bližnjih visokih planot, marveč je podrobno
in z najsodobnejšimi metodami proučil tudi hladnodobni razvoj nepoledenelega
sveta z vsemi zelo številnimi in zapletenimi procesi.
Ko opisuje zaledenelost Gornje Savinjske doline, ugotavlja, da je bil
ledenik v Matkovem kotu veliko obsežnejši, kot je domneval Lucerna, in da
se je celo združeval z ledenikom iz Logarske doline. Primerjajoč rezultate
iz obeh dolin z bližnjo Potočko zijalko, kjer je izvršil Brodar podrobno stratigrafijo jamskih plasti, je prišel do zaključka, da so se nam tudi tukaj iz
würmske dobe ohranili sledovi treh poledenitvenih sunkov; tako se je postavil
na stališče tistih avtorjev, ki delijo würmsko dobo na tri faze z dvema izrazitima vmesnima toplejšima obdobjema. Zanimivo bi bilo s tem v zvezi ugotoviti
tudi eventualne razločke v preperelosti enega in drugega gradiva, posebno še,
ker tudi pelodna analiza jezerskih ilovic, ki se nahajajo med morenami in čez
odloženim prodom, vsaj v Logarski dolini ne kažejo znakov toplejšega podnebja.
Izredno zanimive so tudi ugotovitve o močni zaledenelosti Raduhe v zadnji ledeni dobi. Tako je avtor ugotovil, da so se posebno na njeni jugovzhodni
strani razvili zelo obsežni ledeniki. Led se je s poglavitnega zbirnega centra
na planini Loka pomikal po dolini Lakovnikovega potoka, segel do Savinje
in še čez ter odložil pri Jezerniku na njeni desni strani velike množine morenskega gradiva. Z levim odcepkom je segel isti ledenik tudi proti Prodniku
in Suhadolniku ter tudi tu odložil veliko ledeniškega drobirja. Manjši ledeniki
so se zadrževali tudi drugod okrog osrednjega grebena Raduhe.
Meze dolmneva, da je bilo v wiirmu tudi Smrekovško pogorje delno zalcdenelo. Znatne ledene mase so se zbirale tudi na Menini in na Golteh, vendar
se z njih niso spuščali obsežnejši ledeniki, ki bi segli tudi po dolinah.
Ko obravnava Meze ledeniško eksaracijo, prihaja tudi on do zaključka,
da je bila prav neznatna, saj ledeniki niso bili sposobni odstraniti niti nesprijetega drobirja in jezerskih sedimentov, še manj pa so se mogli uveljaviti pri
poglabljanju dolin v živoskalni osnovi.
S poledenitvami v dolini Savinje povezuje Meze tudi konglomerat in
prod navzdol po dolini Savinje, kamor ni več segia zaledenitev. Po zelo podrobnih raziskavah teras in samih sedimentov v njih je ugotovil sedem pleistocenskih akumulacijskih faz. Gradivo najstarejše od njih sestavlja teraso z debelo
preperelino, ki se nahaja okrog 80 m nad današnjim dolinskim dnom. Konglomerat, ki se nahaja globlje v dolini, torej bliže dolinskemu dnu, pa je po avtorjevem mnenju mlajši, čeprav ni mogel določiti starosti, saj se nahaja povsod
pod višino mlajše, domnevno würmske prodne akumulacije in se zato na njem
prvotna preperelina ni ohranila. Pod würmsko nasutino je našel Meze rahlo
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sprijet prod, ki utegne pripadati samostojni akumulaciji. Prod würmske in
poznowiirmske dobe pa se je odložil v štirih akumulacijskih fazah.
Izredno zanimiva so tudi poglavja, v katerih avtor zelo sistematično
obravnava periglacialni pobočni material, ki izvira iz dveh hladnih obdobij
in se povezuje z istodobno nasutino v dolinah. Proučil je številne zveze med
pobočnim gradivom in nasutino v dolinah ter prišel do zaključka, da je prav
ta pospešeni dotok drobirja po pobočjih v doline s pomočjo soliflukcije pripeljal do pospešenega nasipanja in nastanka obsežnih periglacialnih vršajev.
У svojem delu je Meze podrobno proučil tudi stik med to nasutino potokov iz nepoledenelega sveta ter nasutino Savinje, ki je prinašala izpod
ledenikov obilo proda. Te raziskave so potrdile dognanja iz doline Kamniške
Bistrice na južni strani Kamniških Alp in pokazale, kako so tudi tu posebno
na začetku würmske dobe največ proda prenašali periglacialni potoki in kako
se je šele kasneje okrepila akumulacijska sposobnost Savinje, ki je z obilnim
prodom, ki ga je odnašala izpod ledenikov, na številnih krajih celo prekrila
ali spodrezala nasutino potokov z nepoledenelega obrobja.
Dragocen prispevek h kvartarni geomorfologiji pomenijo tudi drobne in
zelo zamudne analize geneze prepereline na würmskih terasah. Pri tem je
Meze ugotovil, da je silikatni prod veliko intenzivneje prepereval kot karbonatni
in da je zato preperelina na terasah, ki jih sestavljajo silikatni prodniki, veliko
debelejša. Te ugotovitve so izrednega pomena posebno za korelacijo teras
z različno nasutino.
Ob koncu tega kratkega pregleda poglavitnih rezultatov Mezetove študije
naj še podčrtamo, da je izvršil avtor pri analizi najrazličnejšega materiala
tudi podrobne granulacijske in petrografske ter pelodne analize in tudi številne meritve zaobljenosti proda. Dokumentacijo bogatijo tudi številne zelo
dobre slike ter priložena karta, ki je kljub obilici podatkov, ki so nanešeni
nanjo, zelo pregledna in kaže velik tehnični napredek.
Milan Sifrer
Milan Natek, Žalec — naselje in prebivalstvo. (Prispevek h irradi vu za
geografijo žalskega naselja). Dane Debič, Zasnove urbanizacije v žalski občini.
Savinjska zbornik, Celje 1965, str. 7—71.
V naših periodičnih in priložnostnih krajevnih zbornikih že od nekdaj
izhaja precej študij, ki jih napišejo naši geografi ali pa takih, ki geografe zanimajo. Ker pa ne izidejo v strokovnem tisku, jih geografi včasih boli prezremo
kakor to zaslužijo. Zato smo v »Geografskem vestniku« zmerom čutili dolžnost,
da na njih vsaj na kratko opozorimo. Tako prinaša tudi zadnji »Savinjski
zbornik«, ki je izšel ob priliki proslave dvajsetletnice osvoboditve in proglasitve
trga Žalec za mesto, dve študiji o Žalcu oziroma o žalski občini, ki nas morata
zanimati. M. N a t e k je v svoji študiji solidno obdelal zgodovinske, demografsko statistične in katastrske podatke za Žalec in nam plastično naslikal
naselbinski, predvsem pa se prebivalstveni sloj tega najmlajšega slovenskega
mesta. Še posebno podrobno je obdelan razvoj zemljiško-posestne strukture od
j. 1826 dalje. To poglavje skuša prispevati tudi k splošni metodologiji takih
proučevani. Bolj na kratko je odpravljen razvoj samega naselja, kjer bi si
marsikdo želel kaj več o tipih hiš. ki zrcalijo različne razvojne faze. pa o tem,
kako se те tloris novih delov naselja vrastel v podedovano zemljiško-razdelitveno sliko. Natkovo študiio v nekem smislu dopolnjuje bolj urbanističnonačrtovalna analiza Daneta Debiča, le da so v njej razen Žalca obravnavana
tudi ostala štiri, že od nekdaj močno neagrarna naselja današnje žalske občine
Šempeter, Polzela, Vransko in Prebold.
S. I.
Zbornik VII. kongresa geografa SFRJ u SR Hrvatskoj od 25. do 30. 11.
1964. Zagreb 1964. Izdalo Geografsko društvo Hrvatske. Strani 585.
Geografsko društvo Hrvatske se je potrudilo, da je zbornik o našem
zadnjem konsrresu izšel sorazmerno kmalu po kongresu in s tem obdržal svojo
aktualnost. Redakcija je zbornik uredila na podobni osnovi kakor je bil
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urejen že zbornik VI. kongresa v Sloveniji. S tem dobiva ta naša občasna
publikacija, ki vkljub vsem slabostim naših kongresov vendar pomeni nekakšno
zrcalo celotnega razvoja geografije v Jugoslaviji, svojo ustaljeno obliko in
okvir. Nedvomno je še posebno koristno, da se v njej objavljajo tudi dokaj
obsežni povzetki diskusij. Ker j e bil zagrebški kongres naš prvi kongres, na
katerem smo poskušali opustiti delo po posameznih sekcijah ter razpravljanje
o specialnih problemih prepustiti simpozijem, je v zagrebškem zborniku še
b o l j kot doslej glavni poudarek na načelni in metodološki problematiku Seveda bo tak sistem našega skupnega dela, če se obdrži, tudi zahteval, da zares
organiziramo uspešne specialne zvezne simpozije ter da tudi o njih izdamo
ustrezne publikacije. Na žalost — z redkimi izjemami — ne kaže, da bi v razdobju do prihodnjega kongresa 1. 1968 v Makedoniji v tej smeri kaj prida
uspeli.
S. I.
Iz nove književnosti o krasu
Maksiinovič A. G., Osnovi karstovedenija, t. 1. Vopmsi morfologii karsta,
spelsologii i gidrogeologii kareta. Permiski Gosudarstvennij Universitet. Perm
1963. Strani 445.
L. 1947 je bila v Permu na Uralu konferenca o krasu, ki je poudarila
pomembnost raziskovanja krasa in predlagala, da se čim prej uvedejo predavanja iz krasoslovja in speleologije za študente geoloških in geografskih ved.
S takimi predavanji je na univerzi v Permu istega leta začel A. G. Maksimovič,
avtor knjige, o kateri poročamo. Maksimovič proučuje kras že od 1. 1930,
predvsem na Kavkazu, Krimu in Uralu, obiskal pa je kraške predele tudi na
Češkoslovaškem in drugod.
У predgovoru knjige, ki pomeni šele prvi zvezek širše zasnovanega
dela, opiše avtor vede, ki se ukvarjajo z raziskovanjem krasa in se dotakne
tudi nekaterih terminoloških vprašanj. Kronološko omeni dosedanje raziskovanje krasa v Sovjetski zvezi, doktorska dela s krasa, tečaje in seminarje
ter omenja svetovne publikacije, ki prinašajo razprave o vprašanjih krasa.
Med drugimi našteje tudi naša »Acta Carsologica« in zagrebško publikacijo
»Speleolog«. Zatem so našteti vsi dosedanji mednarodni in nekateri nacionalni
kongresi ter drugi sestanki.
O s n o v e z a k r a s o v a n j a so predmet prvega dela knjige. Tu obravnava avtor tipe krasa in kamenine, na katerih se uveljavlja zakrasovanje, vodopropustnih kraških kamenin in vodo v krasu. Omenja sedem hidrodinamičnih
zon: zono površinske cirkulacije, zono pronicanja, prehodno zono, zono horizontalne cirkulacije, zono sifonske cirkulacije, zono cirkulacije pod lokalno
erozijsko bazo in zono globinske cirkulacije. Zadnji dve zoni sežeta že pod
nivo bližnjih rečnih dolin. Na teh hidrodinamičnih zonah je zasnovano vse delo.
Pri tem je kras postavljen v tesno povezavo z drugimi geodinamičnimi procesi.
V tretjem poglavju so obdelana vprašanja kraške morfologije. Opisane
so glavne kraške oblike (mikro-, mezo- in maütro-oblike), oblike v različnih
hidrodinamičnih zonah itd. Tropski kras je predmet posebnega poglavja.
Drugi del knjige je posvečen s p e l e o l o g i j i . Značilno je, da avtor
razlikuje raziskovanje krasa (»karstovedeaije«) in jamarstvo (speleologijo),
kar v zahodnem svetu že družijo v širši pojem. Podrobneje se ukvarja z etažami jam in etapami razvoja jam in podzemeljskih prostorov v apnencu in
drugih kameninah, na katerih se uveljavlja zakrasovanje (sadri, soli itd.). Opisuje morfološke značilnosti jam in podzemeljskih rek. Posebno podrobno je
opisana meteorologija jam.
V sedmem poglavju obravnava avtor jamske sedimente, glino, podore,
mehanične in kemične usedline vode, gorsko mleko. Kemogeni sedimenti (siga,
kapniki, kalcitni sedimenti) so deležni posebnega opisa in tipizacije ter analize
pogojev nastajanja, kristalizacije itd. Posebej so omenjeni organogeni sedimenti kot so fosfati in soliter.
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Deveto poglavje je posvečeno jamskemu ledu, morfologiji, geologiji in
klasifikaciji ledenih jam, posebno znane Kungurske ledene jame.
V obsežnem poglavju so opisane nekatere posebno obsežne jame na svetu.
Med njimi so omenjene tudi Postojnska jama, Križna jama in Škocjanske jame.
Tu se je avtorju vrinila napaka. Pravi, da Reka po 2.7 km dolgi podzemeljski
poti pride na površje kot Timav. Zal najdemo netočnosti tudi v naslednjem
poglavju, kjer pravi avtor, j da pod goro Devin na planoti Kras SV od Trsta
reka Pivka izgine v zgornjekrednih apnencih. Preteče podzemno 4,5 km in se
pojavi na površju na Planitaskem p o l j u . . . « V nadaljevanju omenja avtor tudi
kraški masiv Zeden pri Skopju, Zlotsko pečino, pa Cerovačke pečine itd.
Opisu podzemeljskih jam sledi še seznam 142 najdaljših jam na svetu s 160 do
250 km (!!) dolgo Mamutovo jamo v Kentuckyju na čelu.
V poglavju, kjer opisuje jezera kraških jam in dolin, so omenjena tudi
jezera v Podpeški jami1 v Dobrepolju in v Pivki jami. Oddelek, kjer razpravlja
avtor o kemičnem sestavu kraških podzemeljskih jezer, je bogat z razpredelnicami in tabelami. Tu vidimo, da so vode v apnencu predvsem hidrokarbonatno
kalcijeve, vode krasa v sadri pa sulfatno-kalcijevo-hidrokarbonatne ali sulfatnokaloijevo-natrijske. Mineralne kraške vode v SZ so bogate s klorom, hidrokarbonatnim ionom, kalcijem, natrijem, kalijem in tudi sulfatnim ionom.
Predmet naslednjega poglavja so naravni mostovi. Po razlagi nastanka
so opisani vsi večji naravni mostovi na svetu. Žal sta spet geografsko napačno
postavljena Mali in Veliki most na Reki(!), pa mostovi na Pivki ter v Srbiji'
na Vratni.
Tretji del knjige je posvečen h i d r o g e o l o g i j i k r a s a . Tu obravnava avtor medsebojno odvisnost hidrodinamičnih zon v poroznih in kraških
kameninah, osnove tipologije hidrodinamičnih profilov v karbonatnih in sulfatnih sedimentili, tipe podzemeljskega odtoka itd. Dotakne se še računskih
metod določevanja modula odtoka, koeficienta infiltracije, dotoka in hidravličnega gradienta.
Kraške podzemeljske vode deli Maksimovič na izolirane in na vezane.
Prve so značilne za zono vertikalne cirkulacije, deloma pa jih nahajamo tudi
v zoni horizontalne cirkulacije. Vezane podzemeljske vode najdemo predvsem
v zoni horizontalne cirkulacije. Odlikujejo s z različnim kemijskim sestavom
in facijo. Sledi še razpravljanje o podzemeljski dedunaciji in hitrosti razvoja
krasa. Z ozirom na to hitrost rajonizira avtor kraški svet v SZ po Rodionovu.
Zadnje poglavje obravnava izvire v krasu. Deli jih v osem skupin. Pet
jih pripada površinskim izvirom. To so: periodični kraški izviri, izviri prehodne zone, izviri zone horizontalne cirkulacije, izviri zone sifonske cirkulacije
in izviri cirkulacije pod strugami rek. K podvodnim izvirom spadajo izviri v
jezerih, v rekah m v morju. Med podmorskimi izviri omenja izvire vzdolž dalmatinske obale in izvire pri Nabrežini, med večjimi izviri pa še Timav, Uno,
Sano, Plivo, Ramo, Cetino itd. Zatem opredeljuje izvire še po stalnosti vodne
količine in po amplitudi nihanja.
Na zaključku te prve knjige »Karstovedenija« je še seznam literature,
ki zajema na 41 straneh po večini sovjetske avtorje.
Metodično je knjiga za nas pomembna predvsem po svojem tretjem, hidrogeološkem delu. saj bi hidrogeologijo morali bolj upoštevati1 tudi pri raziskovanju našega krasa.
Dušan Novak
Klaus Haserodt. Untersuchungen zur Höhen- und Altersgliederung (1er
Karstformen in den Nördlichen Kalkalpen. Miichner Geographische Hefte.
H. 27. Kalmiinz-Regensburg 1965, 114 strani, 18 slik, 10 skic, 1 karta in 2 tabeli.
Berchtesgadenske Alpe, zlasti pogorje Hagen in planina Gotzenalm, ki
ju je Haserodt podrobneje študiral, so po prevladi dachsteinskega apnenca, po
nadmorski1 višini (400 — 5000 m) in po podnebju dokaj podobne Julijskim in
Kamniškim Alpam. Zato in ker podaja avtor obilo originalnih terenskih opažanj
in teoretskih zaključkov o višinski zonalnosti in starosti drobnih kraških oblik,
je knjiga za nas še posebno zanimiva.
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Te njegove zaključke lahko spravimo v naslednjo tabelo:
oblike
Mikrožlebiči
Skavniške vdolbine
Koritasti žlebiči
Poklinaste škraplje
Zaobljene škraplje

; S T p t

M

1800—2200 m
1900—2250 m
1500—2200 m
Ni očitna. Najpogostejše
so med 500 in 2900 m
oz. med 1700 in 2400 m
nad 500 m

Skladovna mizica in skladovni
nosovi ter skladovni rogli
Lijakasta in kotlasta vrtača
ter vrtača v grušču
Skalne lijakaste vrtače
Velike skalne vrtače
Vrtače

subnivalna klima

Kotliči
Razvejani kraški jarki
Brezna, razpoke

nad 1400 m
1800—2450 m

Kraški jarki
Uvala

1400—2050 m

Starost
recentna
recentna
recentna
postglaoialna
pozni glacial do
rani postglacial
postglacialna
postglacialna, če so
globoke v skali do
4 in v morenskem
grušču do 10 m
recentna
pi eis točen in
postglacial
iz dobe nastajanja
grušča in živahne
korozije
pleistocen pred
würmom
predwürmska
delno recentna, delno
pleistocenska in
starejša
kvartarna
v glavnem pleistocen
oz. terciar

Ker terminologija drobnih kraških oblik ni utrjena ne pri Nemcih —
Haserodt skuša uvesti svojo klasifikacijo — in še manj pri nas, pojasnjujem
imena, ki so rabljena v tabeli, s Haserodtovimi oznakami in, nazadnje, z imeni,
ki jih navaja Jurij Kunaver v članku Terminologija visokogorskih kraških
oblik, Geografski vestnik XXXIV, 1962, str. 123—127:
Mikrožlebiči = Firstkarren = žlebiči.
Skavniške vdolbine = Nischenkarren — polkrožne korozijske izjedenine, skalne
kotliće, korozijske kotliće, korozijske ponve, kraške ponve, kraške kotliće.
Koritasti žlebiči = Rinnsalkarren (to so brez prehoda v skalno površino vrezani
žlebiči, kanjoni alohtonih rek v malem).
Poklinaste škraplje = Kluftkarren = razpoklinaste škraplje.
Zaobljene škraplje = Rundkarren = zaobljene škraplje.
Skladovna mizica = Karrentisch.
Skladovni nosovi, skladovni rogli = Karrendorne = skalni izrastki, skalni
nosovi.
Kotliči = Steilmanddolinen Razvejani kraški jarki = zusammengesetzte
Gruben.
Kraški jarek = Karstgasse, po Kunaverju prelomniški jarek.
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Tuka] ni mogoče navajati vseh Haserodtovih razlogov, zakaj je pripisal
določenim oblikam določeno starost. Tudi ni prostora za razglabljanje o upravičenosti do takih ocen. Vendar naj omenim mnenje, da je vedno manj jasno,
katere oblike morejo nastajati samo v visokogorskem krasu. Skoraj vse
oblike, za katere Haserodt navaja, da so navezane na višinske pasove, lahko
najdemo lepo razvite npr. na dalmatinskem krasu. Poglavitna značilnost visokogorskega krasa je, tako bo verjetno pokazal nadaljnji razvoj kraške morfologije,
v tem, da je gol in da je bil takšen že ves kvartar. Posledice večjega mehaničnega krušenja in daljše pokritosti s snegom pa je težko ugotoviti, ker je
hladna klima nastopila v pleistocenskih glacialnih razdobjih tudi na nižjem
evropskem krasu, kjer se danes nahajajo te oblike. Haserodtov zaključek, da
vrtače po nastanku sicer niso vezane na določene višinske pasove, da pa so
vendar najpogostejše v spodnjem pasu grušča oziroma mehaničnega krušenja,
se ujema z opažanjem, da je na dinarskem krasu največ vrtač na nekdanjem
periglacialnem območju. Na obalnem krasu jih je zelo malo. Haserodt tudi
nasprotuje stari delitvi kraških oblik v višinske pasove, ki je poznala nižinski
pas vrtač, srednji pas vrtač in škrapelj in najvišji pas škrapelj.
Morda še bolj kot rezultati o zonalnosti in starosti kraških oblik je zanimiva metoda Haserodtovega kartiranja, ki jo spoznamo s priložene karte
1:25.000. Služiti bi mogla za podobno kartiranje tudi pri nas.
Ivan Gams
Sieghard Morawetz, Zur Frage der Dolinenverteilung und Dolinenbildung iin Istrischen Karst. Petermanns Geographische Mittt., 109, B. i. H., 3,
1963. 160—170 str.
Razprava nas privlačuje, ker obravnava bližnjo Istro in ker razpravlja
o vrtačah, ki so najbolj pogosta in obenem genetsko najslabše razjasnjena kraška oblika.
Osnovna misel, ki odseva iz številnih drobnih navedb in ki ni naravnost
povedana, je ta-le: v Istri vrtače niso odvisne toliko od lege in vpada skladov,
od razpok in prelomov, kolikor od površinskih dolin in plitvih depresij, ki so
jih izdelali nekdanji površinski odtoki s fliša na robne apnence. Osem slepih
dolin vzhodno-severozaliodno ob Buj in še več dolin na južnem Brkinskem podgorju je ostanek nekdanjega obsežnejšega površinskega hidrografskega omrežja,
ki je izdelalo proti jugu usmerjene doline. V njih so vrtače najbolj pogoste
in obenem usmerjene z daljšo osjo proti jugu, delno tudi v smeri V—Z. Na
južnoistrski apneniški plošči se javlja tudi usmerjenosti proti J J V, ki je smer
poteka skladov in prelomov. Ker se tukaj skorajda ne da razložiti vrtač z nastankom na robu plašča iz flišne naplavine, kot je to mogoče v severni Istri,
misli Morawetz še na drugi način nastanka, lei se navezuje na Terzaghijevo teorijo. Če se špranje zapolnijo z več kot 50—100 cm debelo terrò rosso, postane dno
za vodo nepropustno. Odtekajoča voda začne razjedati apnenec bočno, s čimer
širi špranje in jih spremeni v vrtače.
Razprava nas razočara, če iščemo v njej nedvoumnih merskih dokazov
in zaključkov. Kot dosedanji razlagalci nastanka vrtač ostaja tudi Morawetz
pri domnevah. Morda so drobna morfološka opažanja o istrskem reliefu bolj zanimiva kot osrednja problematika. Morawetz se namreč ne omejuje samo na
snov, ki je obsežena v naslovu, temveč razglablja o novejših, pretežno nemških
pogledih na kraško morfologijo in o nastanku istrskega reliefa vobče. Pozitivna
se mi zdi tudi njegova težnja, da bi računsko zajel problem odnašanja kameninske gmote. Vendar so nekateri računi osnovani na čudnih postavkah. Ker ne
pozna korozije na flišu, računa, da je bila vsa flišna gmota, ki jo je voda odstranila s flišne Istre, naplavljena na robne apnence in v apneniške jame ter razpoke. Samo na osnovi letnih padavin v Istri računa, da voda korodira v 3000
letih en meter debelo apneniško plast. 15 m globoka (in 50 m široka) vrtača
bi po tem računu lahko nastala v 60.000 letih. Toda ta račun prezira dejstvo,
da se istočasno, čeprav počasneje, znižuje tudi okoliško apneniško površje in ne
samo dno vrtače.
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Kdor je že potoval po istrskem krasu, bo najbrž soglašal z Morawetz-em
da je debelina terre rosse pomembna za pogostost vrtač. Če je predebela, je
vododržna in ne dovoljuje, da bi se izoblikovale globlje kotanje. Verjetno so
vrtače zato bolj pogoste tam, kjer je ta prst plitva ali je sploh ni. Drugi razlog, ki ga Morawetz ne navaja, je verjetno paleoklimatski. V pleistocenskih hladnih razdobjih s stalno zamrznjenimi tlemi - v višku würmske poledjenitve je bila vzhodna istrska obala oddaljena od jadranskega obrežja za okoli
160 km — je odteklo na debelejši prsti več padavinske vode površinsko kot
drugod.
Ivan Gams
Speläologisches Fachwörterbuch. (Fachwörterbuch der Rarst und Höhlenkunde ). Akten des Dritten Internationalen Kongresses für Speläologie
Wien—Ob e rt raun—Salzburg 1961. Band C. Wien 1965, 109 strani.
Speleološki besednjak za nemško jezikovno področje je plod sklepa
3. mednarodnega speleološkega kongresa v Avstriji, da je treba najprej pripraviti speleološko terminolo|gijo za posamezne jezike, predvsem za francoskega, nemškega in italijanskega. Nato pa bi bilo mogoče pristopiti k izdelavi
mednarodnega speleološkega besednjaka. Od omenjenega kongresa dalje je
prevzela dolžnost organiziranja in vzpodbujanja k terminološki dejavnosti posebna komisija za terminologijo in konvencionalne znake pod vodstvom dunajskega geografa in speleologa dr. Huberta T r i m m e l a ; komisija je o svojem
delu poročala tudi na IV. mednarodnem speleološkem kongresu v Ljubljani
1. 1965.
Prizadevanja za speleološko terminologijo so rodila uspeh še v Franciji,
medtem ko je v drugih jezikih še ni ali pa so ustrezni termini priklučeni h geografskim, geološkim in drugim terminologijam. V Sloveniji je bil izvršen poizkus
zbiranja in determiniran ja kraških geomorfološkh in hidroloških izrazov
v Geografskem društvu Slovenije, rezultati pa so objavljeni v Geografskem
vestniku XXXIV — 1962. Speleološke izraze pa zbira posebna komisija v Društvu za raziskovanje jam Slovenije. Potreba po urejeni in poenoteni tovrstni
terminologiji je torej povsod velika; upravičeno l g i ^ o pričakujemo še večji
napredek v smeri mednarodne speleološke in krasne terminologije v naslednjih
letih.
Pri izdelavi in redakciji besednjaka je sodelovsîo 39 strokovnjakov iz
nemško govorečih dežel Evrope, to je Avstrije, Svice in obeh Nemčij. Na 109
straneh malega formata je zbranih okoli 730 izrazov, ki pa so mnogi po pomenu
med seboj sorodni ali celo identični. Vsekakor je to pomemben prispevek
k jasnejšim predstavam o različnih speleoloških in kraških procesih in pojavih
za poklicne delavce na tem področju kot tudi za druge. Pomen večine izrazov
je posebej razložen s krajšim ali daljšim komentarjem, razložen je tudi njihov
izvor in označeni so eventualni sinonimi. Pri številnih komentarjih so citirani
tudi avtorji, odkoder so povzetki. Pričujoči besednjak je vsekakor zaenkrat še
redek pojav v mednarodni speleologiji in je zato treba njegov izid pozdraviti.
Zagotovo bo mnogo koristil tudi- sestavljalcem podolbnih del v drugih jezikih.
Tako tudi nam, ki si ga zaradi aktualnosti speleoloških in kraških raziskav še
posebej mqcno želimo. Zato pa je ob tem dogodku prilika, da opozorimo na nekatere pomanjkljivosti, ki bi se jim pri lastnem delu lahko izognili.
Že v podnaslovu je označeno, da gre za obravnavanje tako speleološkega
kot tudi kraškega izrazoslovja. Potemtakem bi miolrali biti v enaki meri zastopani eni kot drugi. Kot je bilo pričakovati, pa so le speleološki izrazi bolj
izčrpno obdelani, medtem ko manjka marsikaj iz površinske kraške morfologije.
Dober primer za to so kraška polja, ki jim je posvečeno razmeroma dosti prostora. Nasprotno pa so uvale odpravljene v nekaj vrsticah, ne da bi bila navedena razlika med t. im. velikimi vrtačami (za katere je navedeno, da lahko
dosežejo širino 1,5 km in globino do 300 m — str. 18) in ne da bi tudi med
uvalami razlikovali podtipe. Podobno so ostali tudi kraški izviri povsem ne-
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razvrščeni v razne tipe, ki jih pri nas dovolj dobro razlikujemo med seboj.
Nezadovoljiva se zdi tudi definicija za slepe doline. Poleg tega so žal pri vseh
omenjenih terminih dosledno izostali konkretni primeri, brez katerih strokovna
terminologija skoraj ne sme biti. Konkretne primere pogrešamo tudi pri drugih
izrazih.
Brez dvoma je pozitivno, da so avtorji kljub omenjeni nedoslednosti vendar skušali predstaviti kras kot organsko celoto. Toda tudi znotraj čisto speleološke tematike se kaže določena nedoslednost in neizčiščenost kcxncepta besednjaka. Prisotni so namreč dva ali trije izrazi za tehnične pripomočke
speleološkega raziskovanja, ki v tak besednjak, posvečen predvsem fizični
speleologiji, kraški gomorfologiji in hidrologiji, nikakor ne spadajo. S tem
seveda ni rečeno, da ne bi moglo biti takšno izrazoslovje tako kompletno, da
bi zajemalo prav vsa področja speleologije. Toda potem bi moralo biti vsako
od področij speleologije izčrpno obdelano.
Nekaj manjkajočih izrazov za posamezne vrste škrapelj oziroma žlebičev
opozarja, da besednjak še ni dovolj izčrpen, saj pogrešamo nekatere termine
in sinonime kot npr. Firstrillen, Firstkarren, Trittkarren, Fusstritte,
Karrendornen in Rinnsalkarren, ki so jih uporabili nekateri avtorji v dovolj znanih
delih (Bauer F. 1954 idr.). Navajanje le f teh bi bilo še posebej nujno potrebno,
ker je v nemško pisanih delih o visokogorskem krasu veliko različnih izrazov
z istim pomenom. Nekoliko moti tudi pretirano ponavljanje malo spremenjenih
izrazov za iste pojave ali procese.
Avto/rji so se potrudili pri pravilni interpretaciji in pisavi terminov, ki
izvirajo iz klasične dežele krasa. V terminologiji je zastopanih precej slovenskih in srbohrvaških izrazov, med katerimi so tisti, ki so že sestavni del mednarodne kraške geomorfološke terminologije, pa tudi takšni, ki jih je treba poznati
pri seznanjanju z dinarskim krasom. Morda bi kazalo pri tem dajati manj
prednosti slovenskim pred srbohrvaškimi izrazi, ki so vsaj enako pomembni in
številni. V terminologiji je npr. naša »jama«, čeprav očitno brez zveze z nemško
kraško terminologijo, medtem ko po tej logiki zaman iščemo ? pećino« ali pa
»špiljo«. Dalje je v besednjaku tudi »lokva«, čeprav bi bilo mnogo bolj upravičeno omeniti izraz »kal«, ki ga je dosti bolj pogosto slišati na krasu. Avtorji so
imeli sicer dobro voljo uporabljati tudi' naša domača krajevna imena za znane
kraške objekte, vendar žal ne v vseh primerih ali pa so bili v tem močno nedosledni. Predvsem ni nikjer Postojnske jame, ampak le Adelsbergergrotte. Pač
pa je enkrat na prvem mestu Postojna ter za črtico Adelsberg, nato obratno in
nazadnje samo po nemško pisana Postojna. Poleg reke Poik ne poznajo tudi
Pivke. Zal tudi ni nikjer mogoče zaslediti, da je slovenski Kras prvotno ime
za Karst. Besednjak pozna le St. Kanzian-ske jame, Za boljšo predstavo in primerjavo so z dinarskega krasa ponekod vzeti primeri, vendar ne najbolj posrečeno. To dokazuje uporaba primera za robno kraško uravnavo (Karstrandebene) v okolici Skadarskega jezera, namesto da bi boljšega poiskali v severnejših področjih našega krasa.
Kljub navedenim pomanjkljivostim je besednjak dobrodošel pripomoček,
ki nam bo s svojimi dobrimi in slabimi stranmi prišel najbolj prav pri lastnem
prizadevanju za kraško speleološko terminologijo.
Jurij Kuna ver
Tri nova dela s področja urbane geografije
Jacqueline Beaujeu-Garnfer et Georges Chabot, Traité de géographie
urbaine. Libraire Armand Colin, Paris, 1963, str. 493.
Zaradi hitre urbanizacije sodobnega sveta je med geografi čedalje več
zanimanja za proučevanje mest. Y povojnih letih smo dobili na ta način vrsto
izvrstnih geografij mest (npr. P. Lavedan, P . George, A. E. Smailes, R. E.
Dickinson, G. Schwarz). Njim se je nedolgo tega pridružila še knjiga
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J. Beaujeu-Garnierjeve in G. Chabota z naslovom >Traité de géographie urbaine« aLi v svoibodnem prevodu »Razprava o urbariski geografiji«. Oba avtorja
sta znana predstavnika francoske geografske šole. Medtem ko se je avtorica
Beaujeu-Garnier doslej ukvarjala predvsem z demogeografskimi vprašanji, se
je G. Chaibot že desetletja bavil z geografijo mest; njegova knjižica »Les villes«
je bila med prvimi tovrstnimi geografskimi priročniki (izšla je 1. 1948).
Avtorja sta si razdelila delo po poglavjih, vendar priročnik zaradi tega
ni utrpel na enotnosti in povezanosti. Prvo poglavje, sestavila ga je J. BeaujeuGarnier, nam predoči fenomen urbanizacije po svetu. Ni mogoče mimo dejstva,
da ,v današnjem času prebiva v naseljih z nad 5.000 prebivalci že 29 %> v mestih
nad 100.000 prebivalci pa 13,1 % svetovnega prebivalstva. To nas opravičuje, da
našo civilizacijo čedalje bolj presojamo kot urbansko. Seveda obstajajo precejšnje razlike med mesti, zaradi česar problem opredelitvenih kriterijev še zdaleč ni razčiščen. Avtorica nam prav zato v uvodu navaja nekatera poglavitna
pojmovanja in definicije. Naslednje poglavje prikazuje mesta po svetu oziroma
po kontinentih in drugih velikih regijah. Iz ne povsem razumljivih razlogov
so neevropska (tudi vzhodnoevropska) mesta precej pičlo obdelana.
V obsežnem tretjem poglavju je G. Chabot, deloma po svojem že poznanem konceptu, obdelal mestne funkcije. Kljub uvodnim mislim, v katerih razpravlja o pojmu, določevanju in prepletanju mestnih funkcij ter o njihovem
vplivu na položaj mest, je v nadaljnjem tekstu obdržal zasnovo, da mesta obravnava glede na njihovo vodilno funkcijo (npr. vojaška, trgovska, industrijska,
kulturna, administrativna funkcija). Na ljubo tej sistematiki je nekoliko zanemaril sicer znano dejstvo, da so mesta funkcijsko večidel vendarle heterogena,
in to ne samo v primeru velemest, ter da so le redka mesta, kjer prevladuje
ena sama funkcija.
Četrti del knjige obravnava bolj na kratko lego mest in vpliv prirodnega
okolja na njihovo oblikovanje. Prikazan je tudi historiat mestnega razvoja
skozi stoletja in današnje tendence v urbanizaciji: nastanek predmestij in
mestnih satelitov ter nastajanja konurbacij in »megalopolisa«. Občuti se, da je
ta snov napisana pod vpivom Lavedanovih razprav.
Peto poglavje nosi naslov »Življenje v mestu«. Napisala ga je BeaujeuGarnierjeva in je najobsežnejše. V njem nam prikazuje prostorsko zgradbo
mesta, koncentracijo mestnega organizma, to je gostoto zazidave in prebivalstva, probleme z zemljiškimi cenami, razdelitev mesta na četrti, notranji
mestni promet, mestno komunalo in različne koncepte o ureditvi mest. Posebno
poglavje prikazuje tudi mestno prebivalstvo ter njegove ekološke in socialne
probleme. Obravnava snovi temelji na najnovejših znanstvenih dognanjih in
je takorekoč »urbanistično« napisana, kar ji daje poleg teoretičnega tudi
praktičen pomen.
Na koncu knjige nam G. Chabot prikaže še vlogo »mesta v regiji«. To
je tema, s katero se je ta geograf že veliko ukvarjal. Zato ne preseneča, da se
ioteva te snovi s posebno pozornostjo. Prikazuje nam trgovske in finančne
vezi, vpliv mestne industrije, uprave, zdravstva, kulture in rekreacije na podeželje ter končno agrarno-gospodarsko sozavisnost med mesti in vasmi. Zaključno poglavje o mestnih vplivnih pasovih prinaša kljub stari zasnovi marsikaj novega in ga bo vsakdo z veseljem prebral. V njem se prav lepo vidi,
kolikšen napredek je napravila francoska mestna geografija v povojnem času.
Obravnavana knjiga sicer ne prinaša bistvenih novih idej ali revolucionarnih spoznanj, niti nima značaja teoretičnih razmišljanj o mestnem fenomenu, kakor je to primer z deli Mumfoida, Bardeta, Abercombia, Sorrea itd.
Pač pa ji je treba priznati, da je soliden sodoben priročnik, ki- je sistematično
zgrajen in vsebuje vsa najnovejša dognanja (o čemer priča tudi obsežen seznam
literature na koncu knjige). Zato bo prav gotovo služila kot izvrsten učbenik
za univerzitetne slušatelje in kot priročnik za vse, ki se bavijo z urbano
geografijo.
Igor Vrišer
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Readings in Urban Geography, edited by Harold M. Mayer and Clyde
F. Kohn, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1959.
V Združenih državah so v zadnjih letih izdali več različnih beril, med
katerimi posegajo nekatera tudi na področje geografije. V takšnih berilih
so iponavadi zbrani najpomembnejši članki in razprave, teoretične in praktične vsebine, ki so izšli pred časom v različnih strokovnih glasilih. Ponovno
publiciranje ima dvojen pomen: 1. v posebnem zborniku so na ta način zbrana
najtehtnejša dela z določenega področja in 2. takšna zbirka omogoča marsikateremu raziskovalcu dostop do nekaterih razprav, do katerih bi sicer iz različnih
razlogov ne mogel priti. Razen pedagoškega imajo potemtakem takšna berila
tudi precejšen strokoven in praktičen pomen. Tudi pričujoče berilo, ki je s precejšnjo zamudo prišlo do nas, ima takšen značaj.
Da so se geografi s čikaške univerze odločili, da v posebnem berilu ponatisnejo razprave s področja urbane geografije, pravzaprav ne preseneča,
saj sodi to torišče v ameriški geografiji med dobro obdelana. Razen tega je
treba tudi upoštevati, da ie dosegla urbanizacija v tej deželi izredne mere: po
popisu iz 1. 1960 živi v ZDA v mestih kar 69,9 % vsega prebivalstva. Število
in velikost mest se stalno večata; marsikje se mesta zraščaio v ogromne konurbacije, ki se brez pravih presledkov vlečejo na stotine kilometrov daleč in
ki jih Američani pogostoma označujejo s pojmom megalopolis (npr. Boston—
New York—Philadelphia—Washington); problemi mest ne zadevajo zgolj urbanistične in socialne dejavnosti, temveč postajajo zadeva celokupne nacionalne
politike in orientacije itd. Treba je priznati, da so bili doslej ameriški geografi
pri raziskovanju mest prav uspešni, tako s teoretične kakor tudi s praktične
strani; skupaj z ekonomisti, sociologi in arhitekti so uvedli v svetovno strokovno literaturo o mestih marsikateri nov pojem npr. CBD — central business
district, obravnavanje urbanskih ekonomskih funkcij z vidika >ba?ičnosti ali
nebazičnosti«, »suburbanizacija« = širjenje mest v okolico in istočasno slabljenje urbanskega značaja in zaključenosti mesta ter naseljevanje neagrarnega
prebivalstva na podeželju itd.). Prav tako so številna tudi različna teoretična
dognanja (npr. o mestotvornih in mestoslužnih funkcijah: o naravi mest, njihovi
namestitvi in notranji zgradbi; o klasifikaciji mest; o klasifikaciji mest slede
na storitvene dejavnosti; o povezovanju mesta z okolico itd.) in praktični
priiemi v urbanistični praksi (npr. razprave o tako imenovanih standard metropolitan areas ali o urbanized areas, o kartiranfu izrabe tal v mestih, o vlogi
prometa pri rasti in funkciomraniu mest itd.). Nekateri kritiki ameriške poleogeosrrafije sicer opozarjajo na določena stranpota, na katera ta stroka včasih
zaide. Ta naj bi bila: pretirana pozornost zgolj velikim urbanskim aglomeracijam, preveč togo vztraianie na nekaterih teoretičnih modelih, ki so posros+o
daleč od stvarnosti, absolutiziranie matematičnih metoid pri ugotavljanju in
merieniu poiavov in zakonov, poudarjanje storitvenih funkcii na škodo proizvajalnih dejavnosti itd. Vendar takšne več ali manj upravičene pripombe
uspehov ameriške geografiie mest ne zmanisuieio.
Urednika berila H. M. Mayer in C. F. Kohn sta skušala vse zgorai naznačene dosežke ameriške urbanistike v ustrezni meri upoštevati. Razen geografskih člankov sta v zbornik vključila tudi nekai naiboli znanih razprav nekaterih ameriških ekonomistov (npr. H. Hovt. W. Isard) in sorioloeov (npr. D. L.
Foley, K. Davis). Ponatisnila sta tudi nekaj člankov angleških odnosno kanadskih geografov in nekaj odlomkov iz nekaterih poleogeografskih knjig. 54 razprav sta razdelila na osemnajst poglavij, ki pa niso v celoti enakovredna glede
na obseg ali pomen prispevkov. Kot bralcu so mi ugajala poglavja, v katerih se
obravnavajo: nekateri osnovni pojmi, ekonomska podlaga mest, klasifikacija
mest, mesta kot centralni kraji, problem obsega in velikosti mest, splošna narava
mest, komercialna struktura mest ter poglavje o mestnem obrobju. Pri nekaterih drugih poglavjih (promet v mestih, industrijska struktura mest. populacijski problemi, oskrba mest) se čuti, da sta urednika morala poseči po delih,
ki so bodisi bolj lokalno pobarvana ali pa glede na teoretično osnovo zaostajajo
za prej omenjenimi. Mnogokrat se tudi opazi, da so to področja, kjer so geo11 Geografski vestnik
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grafi doslej manj raziskovali ali pa so problemi prezapleteni, da bi jih bilo
mogoče obdelati v krajšem prispevku.
Ne glede na te kritične pripombe ocenjujem berilo o mestni geografiji
kot uspelo. Prepričan sem, da bodo po tem zborniku posegli ne le urbanski geografi, temveč tudi drugi, ki jih ta tematika zanima ali se z njo bavijo. O uspešnosti berila priča tudi ruski prevod, ki je izšel 1. 1965 v Moskvi pod naslovom
»Geografija gorodov« v redakçiji V. V. Pokšiševskega.
Igor Vrišer
Jean Gottmann, Megalopolis. The Urbanized Northeastern Seaboard of
the United States, A Twentieth Century Fund Study, Cambridge. Massachusetts, 1965 (četrta izdaja), 810 strani.
V razliko od Mumforda, ki mu termin megalopolis pomeni stopnjo v genezi urbanske civilizacije, označuje Jean Gottmann s tem pojmom ogromno
populacijsko in urbansko aglomeracijo, ki se razprostira vzdolž severozahodne
obale ZDA med Atlantikom in predgorjem Apalačev v širini 50—150 km in sicer
od Bostona na severu preko New Yorka, Philadelphie in Baltimora do Washingtona na jugu. Čeprav zajema to območje komaj 2 % teritorija ZDA, živi tu
kar 37 milijonov prebivalcev, to je več kot 2 0 % prebivalcev te države. Vključuje ozemlje zveznih držav Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New
Jersey, Delaware in federalni distrikt Columbia ter znatne dele držav New
York, Pennsylvania in Maryland ter fragmente New Hampshira in Virginije.
Gottmann pojmuje to ozemlje kot enotno močno urbanizirano regijo in
s tem odpira nov pristop k regionalni geografiji Severne Amerike. V tej velikanski regiii se je nakopičilo toliko bogastva, proizvodnih kapacitet, storitvenih
dejavnosti in prebivalstva, da ie povsem upravičena metafora za to pokrajino
the Main Street of the Nation. Lahko bi ga celo dopolnili z mislijo, da те Megalopolis v številnih pogledih celo »glavna ulica sveta« in ne samo Združenih
držav. Glede no število prebivalstva bi sicer našli v Evropi ali Aziii, nnr. v Porenju, na Angleškem, v Gangeškem nižavju, na Japonskem ali Kitajskem
nižaviu podobne velike aglomeracije, glede ekonomsko-socialnih potencialov
pa Megralopolisu najbrž ni para v sedaniem svetu. V poglavju o gospodarskem
življemu navaia npr. avtor, da v tei regiji opraviio 95 % zavarovalniških storitev, da ie tu shranieno 3 8 % bančnih depozitov ZDA ( = 80 bilijonov dolarjev),
da znašaio bančne aktive preko 100 miliiard dolariev (v londonskem Cityiu le
42 miliiard). da je tu «koncentrirano toliko političnih, gospodarskih in družbenih deiavnosti, da niihova nakopičenost in svetovni vnliv presedata kakršnokoli dosedanio predstavo o družbeni moči. Vsa ta izredno zapletena družbena
struktura temelji in deluie na podlagi silno visoke stoonie urbanizacije, opira
se na crosto komunikaciisko omrežie in se za uspešno funkcioniranje poslužuje
kompliciranega energetskega, tehničneea in ekonomskega aparata.
Megalopolis sestavlja veriga občin z »metropolitanske« ekonomiko, ki jih ,
na zunaj povezuje med seboj omrežie avtnih cest in železnic, na vznoter pa
pestre in zapletene družbenoekonomske vezi. Zaradi silno goste obliudenosti
(okrog 270 prebivalcev na km2) in takorekoč kontinuirane poselitve lahko rečemo, da se v urbanizirano pokrajino le še zgolj vpletajo večji ali manjši agrarni in gozdnati predeli. Značilno je. da avtor zaradi takšne sestave regije ni
mogel uvrstiti Megaloipolisa v nobeno od običajnih podob urbanskih regij, ki
temelje na hierarhiji centralnih krajev, satelitskih naselij in osrednjega mesta.
Visoka stopnja urbanizacije je povzročila, da regijo sestavlja mešanica raznovrstnih naselij, da se je povsem zabrisala meja med mesti in vasmi, da smo
priča pojavu »suburbanizacije«, to je naseljevanju mestnega prebivalstva na
podeželju (v ruralnih občinah živi povprečno 60—80 % neruralnega podeželskega prebivalstva), da se je značaj kmetijstva bistveno spremenil itd. Zaradi
tega skuša ponazoriti njegovo prostorsko zgradbo s predstavo »nebulozne
strukture« ali s konceptom »quasi koloidne disolucije urbanskih funkcij in urbanskih teritorijev«. Opravka imamo s povsem novo tvorbo civilizacije, o kateri
meni avtor, da lahko postane ne le vizija, temveč stvarnost jutrišnjega sveta.
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Brez dvoma je urbanizacija tista osnovna sila, ki je na podlagi razvoja
proizvajalnih sil v tolikšni meri preobrazila prvotno pokrajino in iz te »koloidne
zmesi« naselij in mest ustvarila novo regionalno tvorbo. Zato ne preseneča, da
Gottmann začenja svojo knjigo s poglavjem »dinamika urbanizacije«, v katerem prikazuje rast prebivalstva, proizvodnih sil, prirodno okolje in predvsem
razvoj mest in drugih naselij. V drugem poglavju obravnava »revolucijo v izkoriščanju tal«, ki je pripeljala v Megalopolisu do svojske simbioze med urbanimi
in ruralnimi zemljišči. Ne le naselja, temveč tudi kmetijstvo, goizdarstvo in celo
favna so doživeli izredne spremembe. Če je še kakšen trdovraten dvomljivec
o povezanosti prirodnega in družbenega okolja, ga bodo navedbe Gottmanna in
njegovih sodelavcev, E. Higbee-a za kmetijstvo in H. Morela za gozdarstvo, o
transformaciji pokrajine v Megalopolisu morali prepričati o obstoju novega,
po družbi ustvarjenega geografskega okolja. Značilni so naslednji primeri: čeprav odpade na regijo komaj 1,8% kmetijskih tal, pa še ta niso najboljša, in
je nad polovico ozemlia gozdnatega, proizvaja Megalopolis 5,1 % vse kmetijske
proizvodnje v ZDA. Skrajno specializirano kmetijstvo (živinoreja, vrtnarstvo
in sadjarstvo) služi oskrbovanju mest in doseza izredno storilnost, čeprav je
delež kmečkega prebivalstva minimalen. Mnogi kmetje so zaposleni v mestih
pa vendar uspešno gospodarijo na posestvih. Podobno transformacijo je doživel
gozd. Le-ta je v veliki meri vključen v mestno zelenje in parke. Za potrebe
rekreacije se je v gozdovih na novo, zgolj s človeškim posredovanjem, razširila
divjad itd.
V tretjem in najobsežnejšem poglavju razpravlja avtor o ekonomskih
osnovah Megallopolisa, to je o industriji, trgovini in prometu. Obenem opozarja
na svojstvene socialne spremembe, ki nastopajo v tej urbanizirani regiji. Nad
vse so pomembne ugotovitve o nagli rasti prebivalstva (v desetletju 1950-60 se
je npr. populacija povečala za pet milijonov). Ljudje so v čedalje večji meri
zaposlujejo v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, medtem ko delež sekundarnih dejavnosti nazaduje. Izredno zanimiva je ugotovitev, da so white collar
workers, to je inteligenca, umetniki in uradništvo, postali v Megalopolisu, prvič
v zgodovini ZDA. najštevilnejša socialna plast v neagrarnem prebivalstvu.
Stalno tudi narašča delež ženske delovne sile. Posebno vrednost dajejo temu
poglavju-tudi številni, na novo zasnovani kartogrami. V zaključnem poglavju
se Gottmann še ozre na nekatere faktorje, ki Megalopolis razdvajajo in družijo
v sosesko (npr. komunikacije, avtomobilizem, oskrba) in ki narekujejo bolj
smotrno urejanre te velikanske tvorbe. Obenem se avtor sprašuje ,ali bo ta
družba, ki je doživela tako visoko stopnjo družbenega razvoja in ki živi v za
ostali svet nepojmljivem obilju, postala posnemanja vreden zgled za druge
dežele.
Francoskemu geografu Jeanu Gottmannu, ki sicer živi že več let v ZDA,
moramo priznati, da ie v svoiem delu uspel prikazati novo in uspelo metodo
regionalnega geografskega prikaza. Znal je tudi izluščiti poglavitne socialnoekonomske zakonitosti družbenega razvoia in pri tem ne zanemariti prirodnih,
historičnih in prostorskih aspektov. Predvsem pa nam je uspel predstaviti to
edinstveno regijo kot kompleksno celoto. Knjiga je pisana, kot to pritiče galskemu guhu, sveže, z vrsto novih misli in spoznanj ter geografsko prepričljivo.
To dokazuje tudi četrti ponatis.
Igor Vrišer
i
Iz druge mednarodne geografske književnosti
Ekonomičeskaja geografija v SSSR. Istorija i sovremennoe razvitie.
Pod redakciei čl.-korr. AN SSSR N. N. Baranskogo, prof. N. P. Nikitina, prof.
V. V. Pokšiševskogo, prof. J. G. Sauškina. Prosveščenie, Moskva 1965. Strani 664.
Knjiga, med katere glavnimi pobudniki je bil še pokojni N. N. Baranski
in je zato tudi posvečena njegovemu spominu, nam podaja podroben historat
sovjetske ekonomske geografije in dela vseh njenih pomembnejših zastopnikov.
V prvem njenem delu je N. P. N i k i t i n obdelal predrevolucijsko ekonomsko

163

Književi'ost

geografijo, J. G. S a u š k i n sovjetsko ekonomsko geografijo (s priloženim
seznamom in kratko označbo vseh sodobnih sovjetskih ekonomskih geografov),
A. I. P r e o b r a ž e n s k i ekotnomsko kartografijo in V. V. P o k š i š e v s k i
zveze in stike ruske predrevolucijske in sovjetske ekonomske geografije z
zamejsko. V drugem delu knjige je po posameznih vsebinsko in načelno značilnih razdobjih podrobno analizirano delo vseh ne več živečih pomembnejših
sovjetskih ekonomskih geografov in drugih znanstvenikov, ki so se ukvarjali
z ekonomsko-geografskimi vprašanji od začetka IS. stol. (I. I. Kirilov, M. V.
Lomonosov) do srede 20. stoletja (vključno še npr. N. N. Kolosovskega in N. N.
Baranskega). Na koncu knjige je izčrpna bibliografija del, važnih za zgodovino
ruske in sovjetske ekonomske geografije ter pregled odmevov sovjetskih ekonomsko-geografskih del v zamejskih izdanjih, ki sta ga sestavila V V. Pokšiševski in E. A. Stepanova.
Knjiga je v celoti zelo zanimiva. "Vendar je za nas najzanimivejša razprava J. G. Sauškina, saj je v historiatu sovjetske ekonomske geografije, ki ga
slika, pregledno podana vsa načelna in metodološka problematika, ki jo je ta
znanstvena veja doživljala v toku svojega razvoja v ZSSR in ki smo diskusijo
o njej tudi v »Geografskem vestniku« že dolgo z interesom zasledovali. Sauškin
nam pregledno riše ves njen razvoj od takrat, ko so prvi plan sovjetske elektrifikacije (GOELRO), za njim pa dela Gosplana silno pospešila aktivno, s prakso
povezano delo sovjetskih ekonomskih geografov, pa preko razdobja, ko sta v
sovjetski ekonomski geografiji tekmovali med seboj statistična usmeritev »po
panogah« in »rajonska« usmeritev, do zadnjih let pred drugo svetovno vojno,
ko se je tudi v načelni problematiki sovjetske ekonomske geografije razplamtela borba »na desno in na levo«, ko je prof. Konstantinov postavil tezo, da je
ekonomska geografija samostojna ekonomska veda, ki nima z ostalo geografijo
kaj prida opraviti, ko so se tej tezi pridružili t. im. »levaki«, v glavnem iz vrst
družbenih ved (politične ekonomije, zgodovine itd.), ki — kakor poudarja
Sauškin — tam niso uspeli, ko je borbo z »levaškim« sistemom in z njegovim
geografskim »nihilizmom«, s tem v zvezi pa tudi z geografskim dualizmom
(popolno ločitvijo med fizično in ekonomsko geografijo) začel predvsem N. N.
Raranski. Ta borba, ki se je po drugi svetovni vojni nadaljevala in sp, še nadaljuje. nam je dobro znana, zato tu ni potrebno navaiati podrobnosti o njej
iz Sauškinovega članka. Iz njegovega sintetičnega pregleda pa se vendar izredno
lepo vidi, kako je ta borba vodila čedalje bolj v pozitivno smer. to se pravi v
smer kompleksne enotnosti geografskih proučevanj, v smer terenskih in s prakso
povezanih raziskovanj in s tem proč od negeografskih »dualističnih« tez o
geografiji ter od znanih dogmatskih strašil o pregrešnosti istočasnega proučevanja prirodnih in družbenih zakonitosti in njihovih medseboinih zvez. Historiat,
ki nam ga v tej luči podaja J. G. Sauškin, sega vse do najnovejšega časa, to
je do IV. kongresa sovjetskih geografov 1. 1964, Sauškin celo ostro kritizira
»levaške« tendence, ki naj bi se pojavile tudi še ob tej priliki in sicer na
simpoziju za ekonomsko geografijo socialističnih dežel in ki so bile naperjene
celo proti nacionalni suverenosti socialističnih dežel in razvoju niihove nacionalne ekonomike (prim, naše poročilo o tem simpoziju v GV XXXVI, 1964,
str. 104—166).
S. Ilešič
La géographie active. Par Pierre G e o r g e , Raymond G u g l i e l m o ,
Bernard K a y s e r et Yves L a c o s t e . Presses Universitaires de France,
Paris 1964. Strani 394.
Pred seboj imamo nedvomno eno izmed najzanimivejših in najoriginalnejših francoskih geografskih knjig iz zadnjega časa. Po svojem naslovu nas
silno spominja na v vsem geografskem svetu dobro znano knjigo M. Phlipponeaua Géographie et l'action, ki je pred nekaj leti želela izoblikovati solidne
temelje t. im. »aplicirani geografiji«. Podobnost naslovov nam vzbudi tem več
zanimanja, ker je eden od štirih avtorjev nove knjige in očividno njen glavni
idejni oče prav prof. Pierre G e o r g e , ki je v svojem znanem članku Existe-

164

Književnost

i-il une géographie appliquée pred nekaj leti zavzel tako odklonilno stališče
zoper oblikovanje nekakšne posebne »aplicirane« geografije (prim, naše poročilo
»Aplicirana geografija ali aplikacija geografije« v »Geografskem vestniku«
XXXV, 1963, str. 91—94). Zato smo po pravici lahko radovedni, kakšna je razlika med »aktivno« geografijo Pierra Georgeja in sodelavcev ter »aplicirano«
geografijo, kakor si jo predstavljajo Phlipponeau in drugi njeni poborniku
Odgovor na to dobimo predvsem v prvem, uvotdnem delu nove knjige
z naslovom Problèmes, doctrine et méthode, ki ga je v celoti napisal George.
Na prvi pogled se zdi., da razlika med njegovim pojmovanjem in pogledi deklariranih »apliciranih geografov« niti ni tako kričeča. Saj tudi George sodi, da
laihko ravno geograf s svojim duhom in s svojo kulturo pomaga do učinkovitosti
neke tehnike, ki sama po sebi ni geografska (str. 10). Vendar pa ima pri tem
takoj pomisleke proti temu, da bi geografi ubirali pot tehnikov in inženirjev in
skušali prevzeti odgovornost za to tehniko samo. Po njegovi sodbi so eno potrebe in možnosti, kakor jih lahko ugotovi znanstvenik, drugo pa so odločitve
za usmerjanje nadaljnjega razvoja. »Zato je važno ločiti misijo aktivne geografije, ki je v znanstvenem delu, od nekake aplicirane geografije ali bolje aplikacije podatkov, ki jih preskrbi geografija, kar pa je zadeva upravljavcev, ki
so po svojem bistvu in po svojih obveznostih dovzetni za drugačne presoje in
pritiske kakor pa so tisti, ki izhajajo iz znanstvenega raziskovanja« (str. 37).
Geograf lahko prevzame polno odgovornost za diagnostiko, ne pa za zdravljenje. George svari tudi ponovno pred težnjami, da bi geografi skušali nadomestiti razne specialiste in da bi, kakor navaja za primer, videli npr. glavno domeno aplicirane geografije »v granulometrični ali morfoskopski analizi sedimentov« (str. 9). Nasprotno, geografija je lahko »aktivna« samo kot sintetična
veda, ki beleži, analizira in meri usmerjenost in perspektive tistega prostorskega razvoja, ki se dogaja pred našimi očmi ter na vse to samo opozarja specializirane tehnike, politike itd. Ravno po tem se »aktivna sintetična geografija,
edina geografija« (str. 25) bistveno razlikuje od analitskih specialnih ved, ki so
zanjo samo pomožne discipline. Omembe vredno je tudi, da George označuje
geografijo izrecno kot družbeno vedo (une science humaine), ki se predvsem po
svojih metodah razlikuje od naravoslovnih »prostorskih« ved in je v nekem
smislu nadaljevanje zgodovine, »zgodovina sedanjosti«. Posebno močne perspektive ima lahko »aktivna« geografija kot »dinamična regionalna geografija«.
Če nas ta prvi, uvodni del knjige posebno zanima zaradi svojih načelnih
stališč, pa niso nič manj zanimivi njeni ostali trije deli, ki segajo v konkretno
aktualno prostorsko problematiko. Polni so novih, v geografski literaturi doslej
še premalo opaženih pogledov in pobud. Na žalost nam prostor ne dopušča, da
bi se tu podrobneje ustavljali ob njih. Zato naj na nje samo na kratko opozorimo. Tako drugi del knjige, ki mu je avtor Y. L a c o s t e , konkretno obravnava perspektivo aktivne geografije v nezadostna razvitih deželah (Perspectives
de la geographic active en pays sous-développés). V njem so analizirani splošni
problemi in poteze t. im. »tretjega sveta«, kriteriji opredelitve zaostalosti v razvoju ali nerazvitosti, neskladja v ekonomiki in demografiji teh dežel, predvsem
pa tudi različni tipi teh dežel in njihovih regij, skratka obilo, obilo dragocenih
konkretnih pobud za analizo razvitosti in nerazvitosti; tako konkretizirane poti
smo doslej le preveč pogrešali, kadar nas je tudi v geografiji (kot npr. na
VII. kongresu geografov SFRJ 1. 1964 v Zagrebu) zamikalo, da se spustimo v
problematiko razvitih in nerazvitih področij. Tretji del knjige, ki sta ga napisala P. G e o r g e in R. G u g l i e l m o , pa je nasprotno odmerjen razvitim.
deželam, odnosno, kakor sta to avtorja zapisala v naslov, študijskim temam
aktivne geografije v industrializiranih deželah (Thèmes d'étude de géographie
active dans les pays industrialisés). V tem delu je posebno zanimivo originalno
zasnovano poglavje o »odgovornosti geografa pred kmetijskim problemom« v
razvitih, industrializiranih deželah in poglavje z naslovom »Novo poglavje v
geografiji: geografija potrošnje in distribucije«. V živo problematiko aplikacije
geografije še posebno posega tudi četrti del knjige z naslovom Géographie active
de la région, ki sta ga napisala B. K a y s e i in P. G e o r g e .
12 Geografski vestnik
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Celotna knjiga izzveni močno solidno, resno, brez kakršnega koli premočnega »aplikativno-propagandnega« prizvoka. Zato bo nedvomno bogato in
trajno oplajala.
Svetozar llešič
Festschrift Leopold G. Scheidl zum 60. Geburtstag. I. Teil. Im Auftrage
des Vorstandes der österreichischen Gesellschaft für Wirtschaftsraumforschung
herausegegeben von H. Baumgartner, L. Beckel, IL Fischer, F. Mayer und Fr.
Zwittkovits. Wien 1965, strani 595.
Jubilant prof. Leopold G. Scheidl, ki mu je posvečen pričujoči zbornik
razprav, je profesor na Visoki šoli za svetovno trgovino na Dunaju ter ustanovitelj in vodja tamošnjega Geografskega inštituta. Je široko razgledan in
kulturen mož, po svojem položaju v geografski znanosti pa spada med tiste
geografe, ki sta jih življenje in nagnjenje sicer zanesli na visoke šole ekonomskega značaja, ki pa so znali tam vkijub temu, da je na takih šolah geografija
vedno potisnjena na obrobje, pa še tam ji ni z rožicami postlano, svojo stroko
z uspehom uveljaviti, ne da bi jo pri tem kakor koli zatajili; saj izvemo iz
uvodnega članka J. M a t z n e t t e r j a , da Scheidl ni sprejel niti predloga,
da bi se njegov Geografski inštitut preimenoval v »Gospodarskogeografskega«.
Nasprotno, njegov inštitut je ostal na trdnih geografskih tleh kljub tendencam
obkrožajočih ga ekonomskih ved, ki se pod ameriškim vplivom čedalje bolj
gibljejo v smeri čiste teorije, abstrakcije in ekonometrije.
Ker v vsakem podobnem jubilejnem zborniku sodelujejo predvsem strokovnjaki, ki so z jubilantom neposredno sodelovali ali pa delajo v podobnih
smereh, navadno iz njega tudi odseva znanstvena smer samega jubilanta. To
močno velja tudi za Scheidlov zbornik. Ravno ker tudi iz naših domačih
analognih primerov dobro poznamo težave, s katerimi ima opravka geograf,
ki skuša sredi ekonomistov uveljaviti realni geografski aspekt, ni odveč, če si
vsebino zbornika na kratko ogledamo.
Razprave v zborniku so razdeljene na tri skupine. K prvi spadajo razprave o problemih obče geografije, k drugi razprave s področja Avstrije in k
tretji razprave iz ostale Evrope. Ker pa tudi večina razprav iz druge in tretje
skupine vkijub svojemu regionalnemu okvirju načenja splošne metodološke
probleme, poskušajmo vso vsebino knjige preleteti po problemski tematiki.
Močno splošnega pomena so prispevki, ki načenjajo načelna in metodološka vprašanja geografske znanosti. Med njimi je najznačilnejša razprava
Gottfrieda P f e i f e r j a (Heidelberg) z naslovom »Geografija danes«. Tudi
v njej išče avtor izhoda iz vsem nam skupnega občutka neugodja, ko skuša
geografska znanost postati kaj več kot »splošno izobraževalna dobrina«, kot
»orientacijsko znanje«, »priprava za turizem« ali »pomoč pri križankah«, pa
pri tem ne naleti na posebno razumevanje. Tudi Walter
Strzygowski
skuša v svojem prispevku z naslovom »Od opisa zemlje do oblikovanja zemlje«
začrtati pota sodobne geografije. Franz Z w i t t k o w i t z pa s svojimi »Pripombami h gospodarskogeografskemu sistemu« opredeliti položaj gospodarske
geografije v sistemu znanosti. Obče metodološkega značaja je tudi prispevek
Erika A r n b e r g e r j a o statistikah kot temelju gospodarsko geografskih del.
Precej prispevkov se v skladu z orientacijo dela samega L. Scheidla in
njegovega delovnega kroga ukvarja z industrijo. Med njimi obravnava Josef
K e i n d 1 avstrijsko železarsko in jeklarsko industrijo v njenem najmlajšem
razvoju, Gunnar A l e x a n d e r s o n metodo za primerjavo razporeditve urbane industrije na primeru Severne Evrope, Miroslav B 1 a ž e k koncentracijo
industrije na Češkoslovaškem, Pierre E s t i e n n e industrijsko področje Clermont-Ferranda v Franciji. Michel P h l i p p o n e a u vlogo industrije v razvoju
Bretanje, Kari A. S i n n h u b e r Eisenhüttenstadt in druga nova industrijska
področja vzhodno od Berlina in Antoni W r z o s e k iz Krakova spremembe
v prostorski strukturi industrije na Poljskem v razdobju 1946—1962.
Razumljivo je, da v zborniku, kjer prevladuje gospodarsko-geografska
problematika močneje razvitih, industrializiranih področij, prihaja manj do
izraza obravnavanje agrarnega gospodarstva. S to proizvodno panogo se ukvar-
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jata samo dva prispevka in sicer razprava našega Ceneta M a l o v r h a Die
Bodenfragmentation
als betriebsformende
Kraft der kleinbäuerlichen
Betriebe,
Beispiele aus dem slowenischen Alpenvorland,
ki posreduje mednarodnemu
znanstvenemu svetu rezultate študije, obsežneje objavljene v lanskem »Geografskem vestniku«, in študija Aimé V. P e r p i l l o u - a o stoletju kmetijskega
razvoja v vinogradniških pokrajinah Languedoca in Rousillona.
Prav tako nas ne preseneča, da je — v nasprotju s kmetijstvom — v
zborniku sorazmerno krepko zastopana geografija turizma in to s študijami,
ki so v tej mladi panogi še posebno važne tudi z metodološke strani. Ze v splošnem dein zbornika nam Felix J ü 1 g podaja svoja praktična navodila za znanstvena dela v geografiji tujskega prometa. V regionalnem delu knjige pa obravnava Edmund W. G i l b e r t The Holiday Industry and Seaside Towns in
England and Wales, Wigand R i t t e r nam podaja dober, tudi kartografsko
ilustrirani sintetični pregled ïujskoprometnih področij v Evropi, Randolf
R u n g a l d i e r pa obravnava tujski promet v Jugoslaviji. O Rungaldierjevi
razpravi bomo verjetno še posebej poročali, tu naj le poudarimo nerazveseljivo
dejstvo, da nas je tudi v tej panogi s sintetičnim pregledom prehitel zunanji
avtor, po drugi strani pa bolj laskavo dejstvo, da je bil ta avtor pri svojem
delu zelo zadovoljen z našo statistično publikacijo »Ugostiteljstvo i turizam
1961«, za katero zatrjuje, da je po vsebini in obsegu ni dosegla še nobena podobna publikacija.
V zborniku je seveda objavljenih še obilo razprav z drugih gospodarskogeagrafskih raziskovalnih področij. Edwin F e l s nam v svojem prispevku
navaja podrobne podatke o namakalnih površinah na zemlji, Walter H i r s c h b e r g piše o nalogah in ciljih etnološkega raziskovanja trgov' in sejmov,
Sieghard Mo r a w e t z obravnava pomen vrednostnih številk za gospodarsko
razvrstitev držav. Ferdinand P r i 11 i n g e r nam riše vlogo učitelja za geografijo in gospodarsko vedo (Wirtschaftskunde),
kakor je na novo označena kombinacija predmetov v avstrijskih učnih načrtih. L. D u d l e y S t a m p je prispeval krajši članek z naslovom The Geography of Life and Death z novimi
pogledi na t. i. medikalno geografijo. Omer T u 1 i p p e poroča o delu komisije za
aplicirano geografijo pri Mednarodni geografski uniji, Ernst W e i g h t pa
obravnava dežele v razvoju z vidika raziskovanja izvoznega tržišča. S področja
Avstrije je v regionalnem delu zbornika še študija Herberta M a u r e r j a o
podatkih avstrijske poklicne statistike iz leta 1961. Iz ostalih evropskih dežel
so močno zastopani, še poljski avtorji s študijami o problemih, ki jih poznamo
že iz same poljske literature. Tako obravnava Stanislaw B e r e z o w s k i notranjo regionalizacijo varšavske gospodarske regije, Kazimierz D z i e w o n S K 1
spremembe v urbanem omrežju Poljske in Stanislaw L e s z c z y c k i
na primeru Poljske sintetične indekse, določajoče prostorsko strukturo narodnega
gospodarstva (vrednost osnovnih sredstev, ustvarjeni narodni dohodek, razporeditev narodnega dohodka). Miroslav S t r i d a obravnava problem naselitvene strukture na Češkoslovaškem. Wolf T i e t z e problem upravnih meja
v nemški kulturni pokrajini in H. R. W i l k i n s o n najnovejši razvoj regionalnega planiranja v Združenem kraljestvu.
Spričo bogate vsebine zbornika lahko s posebnim zanimanjem pričakujemo izid napovedanega njegovega drugega dela.
Svetozar Ilešić
Dve publikaciji o izrabi tal in tipih agrarnega gospodarstva v vzhodni
Srednji Evropi
Land Utilization in East-Central Europe. Case Studies. Geographia
Polonica 5. Institute of Geography-Polish Academy of Sciences. Editior of
this Volume J. Kostrowicki, Assistant Editior W. Tyszkiewicz, Map Editor
W. Jankowski, Warszawa 1965. 498 strani, 27 kart, 85 slik.
Že svoj čas smo v »Geografskem vestniku« poročali o konferenci o študiju izrabe tal, ki j o j e 1. 1960 sklical v Varšavo Geografski inštitut Poljske
Akademije znanosti (prim. Geografski vestnik XXXII, 1960, str. 278-280). Na
12*
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tej konferenci so zbrani strokovnjaki iz socialističnih dežel Srednje in Vzhodne
Evrope med drugim sklenili, naj se po možnosti izvedejo skupne terenske raz.
isikovalne akcije na ozemlju teh držav in se ptri tem zlasti preizkušajo metode
za študij izrabe tal, ki jih j e izdelal Oddelek za agrarno geografijo Geografskega Inštituta Poljske Akademije znanosti pod vodstvom prof. dr. J. K o s t r o w i c k e g a . D o te vrste sodelovanja j e v letih I960 do 1964 res prišlo
in sicer med Poljsko, Bolgarijo, Jugoslavijo in Madžarsko. Podrobno so bile
preizkušene poljske metode proučevanja izrabe tal na nekaterih tipičnih sondah
(primerih vasi ali družbenih kmetijskih obratov) iz navedenih dežel. Prvi rezultati tega obsežnega dela, ki se še nadaljuje, so objavljeni v obsežni publikaciji, o kateri poročamo.
Objavljene so študije za 5 poljskih, 5 jugoslovanskih, 2 bolgarska in 3
madžarske primere. Primeri iz Poljske so vasi Borisówka, Grodzisko in Hruskie
z zaostalega področja na severovzhodnem Poljskem (W. B i e g a j 1 o), podkarpatska občina Cergowa (R. S c z ç s n y), občina Czersk s širšega varšavskega obmestja (W. S t o l a ) , občina Kruszwiça iz Kujav na osrednjem
Poljskem (W. T y s z k i e w i c z ) in občina Mitogoszcz s Pomorskega obrežja
(H. P i s k o r z — S k o c k a ) . Med primeri iz Jugoslavije so predvsem tisti
trije, ki so nam znani že iz objave istega gradiva v »Geografskem vestniku«
1962 in temu sledeče diskusije v »Geografskem obzorniku«. To so Podgorje
pri Kamniku (VI. K l e m e n č i č ) , Sebeborci v Prekmurju (M. J e r š i č , J.
L o j k , L. O l a s , M. V o j v o d a) in Trebijovi v Hrcegovini (D. J e 1 i č ,
M. J e r š i č , J. L o j k , M. V o j v o d a ) . Razen tega je bil obdelan še primer
Ritopeka pri Beogradu (M. L u t o v a c ) in primer Barskega polja v Crni gori,
ki so ga obdelali Poljaki sami (J. K o s t r o w i c k i , D. K o w a l c z y k ) . Primera iz Bolgarije, ki so ju obdelali skupno Poljaki in Bolgari, sta kolektivni
kmetijski obrat Petere v obmestju Sofije (J. K o s t r o w i c k i , S. H a u z e r ,
I. V e 1 č e v , Z. B o r i s o v ) in kolektivizirana vas Dermanci v severnem podgorju Balkana (J. K o s t r o w i c k i , W. S t o l a , I. V e l č e v , Z. B o r i s o v ) .
Madžarski sodelavci so obdelali tri primere: »Košutov« kolektivni obrat Bćkésesaba v južnem delu Alfölda (I. E n y e d i), vas Nyiradoni v severovzhodnem delu Alfölda (L. S i m o n ) in vas Csepreg na zahodnem Madžarskem
(B. S â r f a 1 vi). Vse študije so zaradi možnosti medsebojne primerjave izdelane
v glavnem po isti shemi: najprej so na kratko obdelani prirodni pogoji, nato
socialne in posestne razmere (kjer je v večini primerov vključena tudi kratka
označba naselja), sledi kot osrednje poglavje obravnavanje izrabe tal in končno
poglavje o proizvodnji (posebej rastlinski, posebej živinorejski in na koncu
globalni). Vsak primer je opremljen z obilnim tabelaričnim gradivom, zlasti
o proizvodnji, ter z barvno karto izrabe tal po poljski metodi (katere kompletni
ključ je knjigi priložen). Samo karte madžarskih primerov so izdelane v črnobeli tehniki.
Uvodni in zaključni del knjige je napisal sam prof. Jerzy K o s t r o w i c k i . V uvodnem članku (Land Utilization, Case Studies: Origins, Aims,
Methods, Techniques) je obrazložil historiat celotnega dela, njegove cilje, metode ter delovno tehniko. Predvsem je obsežno utemeljil tiste novosti, ki jih
skuša v metodologijo agrarne geografije prinesti metoda, uporabljena v objavljenih študijah. Razen same metode kartiranja spada med take novosti zlasti
opredelitev t. im. orientacije v izkoriščanju orne zemlje. Pri tej orientaciji, ki
ima med drugim namen opredeliti stopnjo intenzivnosti izrabe orne zemlje, je
treba po mnenju avtorja opustiti razdelitev kulturnih rastlin na žitne rastline,
okopavine, krmne rastline in industrijske rastline, ker se ta razdelitev opira
na neenoten kriterij. Namesto nje kaže izbrati bolj agronomsko obarvano razdelitev na t. im. intenzivne kulture (koruza, krOmpir, zelenjava), strukturotvorne kulture (detelja, lucerna itd.), ter ekstraktivne kulture (žitne rastline). Pri
obravnavanju same produktivnosti zemljišča pa se metoda opira na znano,
mnogokrat prodiskutirano mero žitnih enot in glav goveje živine; izjema so le
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madžarski sodelavci, ki vztrajajo pri denarni oceni produktivnosti agrarnih
površin. Pri vsem tem se Kostrowicki zaveda, da nekaj redkih izbranih primerov ob pomanjkljivih in nezadostno preskušenih proučevalnih metodah še
ne more zadostovati za kakršno kdli zanesljivo sintezo ali splošne zaključke,
temveč da gre le za prvi poskus, da bi se ob podrobnem konkretnem gradivu
dokopali k tipološki prostorski sintezi o agrikulturi. Kostrowicki opozarja
predvsem na dve slabi strani v študijah, kakor so objavljene: na premalo precizno vrednotenje prirodnih pogojev in na (z izjemo madžarskih študij) skoraj
povsem zanemarjeno obravnavo prodajnosti kmetijske proizvodnje; toda medtem ko mora prvo vrzel vsekakor zapolniti geograf, se glede druge človek
vpraša, če res lahko še sodi v normalno delovno področje geografa in če madžarski agrarni geografi ne zahajajo pri tem malo preveč vstran od geografske
problematike.
Y zaključnem delu študije z naslovom An Attempt to Determine the
Geographical Types of Agriculture in East-Central Europe on the Basis of
the Case Studies on Land Utilization skuša K o s t r o w i c k i na osnovi objavljenih primerov podati prvo sliko o geografskih tipih kmetijstva v vzhodni
Srednji Evropi v smislu svojega naziranja, po katerem je geografska tipologija
kmetijstva glavni smoter agrarne geografije. Svoj sintetični poskus je razdejil
na tri dele. V prvem je podan pregled zunanjih pogojev za kmetovanje v obravnavanih deželah. Ti zunanji polgoji so po eni strani prirodni, po drugi strani
pa jih predstavlja današnje stanje proizvajalnih sil in proizvodnih odnosov.
Drugi del sintetičnega pregleda obravnava notranje značilnosti kmetijstva v obravnavanih deželah: socialne in posestne razmere, organizacijske in tehnične
poteze .(rotacije, orientacijo v izrabi orne zemlje, mero intenzivnosti kmetovanja) in ekonomske poteze (produktivnost zemljišča po kriteriju žitnih enot,
produktivnost dela po kriteriju števila žitnih enot na agrarnega zaposlenca itd.).
V tretjem delu svoje sinteze pa daje Kostrowicki shemo tipov kmetijstva, kakor
so se mu na osnovi obravnavanih primerov pokazali za celotno obravnavano
področje. Ti tipi bi bili: a) srednjeevropsko kmetijstvo z močnimi relikti fevdalnega kmetijstva, v podrobnem pa zelo različno glede na prirodno okolje,
z močnimi razlikami zlasti med gorskimi in ravninskimi pokrajinami; b) kmetijstvo Jugovzhodne Evrope (panonsko ali podonavsko), ki mu je skupna dediščina po nekdanjem dveletnem kolobarjenju (pri srednjeevropskem po triletnem), mala kmečka posest v velikih naseljih, po drugi strani veliki družbeni
kmetijski obrati, močna mehanizacija obdelovanja, močan delež intenzivnih
kultur (koruze) itd.; c) mediteransko kmetijstvo, po nekaterih lastnostih (deležu
koruze) podobno podonavskemu, po še številnejših lastnostih pa čisto svojevrstno (močan delež stalnih, drevesno-grmičevnatih kultur, mešane kulture,
velika razdrobljenost zemljišča); d) suburbansko (obmestno) kmetijstvo, intenziven, močno produktiven tip, po svojem bistvu neodvisen od razlik v prirodnem
okolju. O b tej svaji shemi Kostrowicki ponovno poudarja, da nekaj primerov,
izbr|mih s tako obsežnega področja še ne dopušča zanesljivih posplošitev in tipoloških opredelitev. Zato nas, ki so nam seveda najbližji primeri iz Jugoslavije, prav posebno zanima, koliko se je Kostrowicki kot pobudnik celotne
akcije na osnovi teh prvih sond lahko dokopal do pravilnih, čeprav začasnih
generalizacij. Brž lahko ugotovimo, da je ponekod presenetljivo dobro pogodil
pravo pot, npr. v tem, da se ni navdušil za to, da bi mediteransko kmetovanje
samo zaradi njegove koruze označili, kakor se to včasih dogaja, le za podtip
kmetovanja Jugovzhodne Evrope, pa v tem, da je pravilno presodil, da je
k večjemu in hitrejšemu uspehu kolektivizacije kmetijstva po ravninah Bolgarije, Romunije in Madžarske prispevalo močno tudi dejstvo, da so to kraji
razmeroma pozne kolonizacije. Marsikatera generalizacija pa se umevno ni
čisto obnesla. Vsekakor kmetijstvo Jugovzhodne Evrope ni v celoti dedič dveletnega, temveč marsikje tudi triletnega kolobarjenja. Zdi se nadalje, da avtor
precenjuje usmerjenost kmetijstva za potrebe nekdanjega dunajskega trga
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v nekdaj avstrijskem delu monarhije; ravno za slovenske vasi ta trg pač
ni pomenil ničesar, zato tudi medvojna doba z novimi političnimi mejami ni
mogla povzročiti take škode kakor to velja za primere iz "Velike Poljske, kjer
je bila tržna usmerjenost v času nekdanje Nemčije pač mnogo izrazitejša.
Avtor je tudi prezrl, da Sebeborci sploh niso bili v avstrijskem, temveč v ogrskem delu monarhije. Ravno ob tem se nam tudi pokaže, kako važna je in bo
pri nadaljnjih podobnih raziskavah izbira sond. Tako se zdi, da Podgorje s svojimi zemljiško-posestno odpornimi progami in Sebeborci s prav tako razmeroma veliko in trdno kmečko posestjo nista primera, ki bi bila idealno reprezentativna za subalpsko in subpanonsko Slovenijo. V Osrednji Sloveniji je pač
mnogo vasi, zlasti tistih s poljsko razdelitvijo na delce, kjer je drobljenje zemljiške posesti pripeljalo do mnogo mizernejše zemljiško-posestne strukture kot
v Podgorju, da sploh ne omenimo številnih prekmurskih vasi, kjer je zaradi
tamošnjega skrajnega drobljenja posesti slika bistveno drugačna kakor v Sebeboircih. Ko bomo imeli obdelanih več sond, sintetični prikaz zato ne bo mogel
več zemljiško-posestne strukture za vso Slovenijo oceniti sorazmerno tako
ugodno kot je to storil Kostrowicki (str. 462), temveč b o moral tudi v njej
zabeležiti primere silno drobne zemljiške posesti, kakor jo je zabeležil za Podkarpatje ter za Srbijo, Hercegovino in Črno goro. Ravno to pa nam dokazuje,
kako koristna in plodna je pot sistematskih, podrobnih proučevanj v posameznih deželah in primerjav med njimi, skratka pot, kakršno je ubralo sodelovanje
med poljskimi, jugosovanskimi, madžarskimi, bolgarskimi in drugimi agrarnimi geografi t. im. Vzhodno-Srednje Evrope. Na tej poti pomeni knjiga, o kateri
poročamo, prvi močan, tehten ter pobude poln korak.
Svetozar Ilešič
Geographical Types of Hungarian Agriculture. Studies in Geography,
published b y the Geographycal Research Institute of the Hungarian Academy
of Sciences, No 3, Akadémiai Kiadó, Budapest 1966, strani 84.
Da je v seriji izdanj z naslovom »Geographical Studies«, ki jo izdaja
Gografski inštitut Madžarske Akademije znanosti, po 1. zvezku, ki je obravnaval fizično geografska raziskovanja na Madžarskem in po 2. zvezku, ki je
bil odmerjen aplicirani geografiji na Madžarskem (o njem smo poročali v Geografskem vestniku XXXVII, 1965 na str. 168-172), njen tretji zvezek posvečen
geografskim tipom kmetijstva na Madžarskem, dokazuje, kako pomembno mesto zavzema v okviru madžarske geografske znanosti t. im. agrarna geografija.
Na uvodnem mestu v knjigi je članek pobudnika madžarske agrarne
geografije G. E n y e d i j a o napredku geografske tipologije kmetijstva na
Madžarskem. Iz njega ponovno spoznamo značilno smer madžarskih agrarnogeografskih raziskav, ki jo poznamo že iz dosedanjih študij Enyedija in njegovih sodelavcev. Ta smer se v težnji za geografsko tipologijo približuje
poljski smeri prof. Kostrowickega, značilno pa je za njo, da je še precej ožja,
izrazito ekomoinsko-geografska v ožjem smislu besede: v ospredju njenega zanimanja je proizvodnja, vse drugo, kar navadno uvrščamo tudi v »agrarno«
geografijo (geneza in struktura agrarne pokrajine, agrarna naselja, razvoj
agrarno-socialne in posestne strukture) stopa pri tem močno ali povsem v ozadje. Pa tudi v sami metodi geografsko-ekonomske analize kmetijstva ubira
Envedijeva šola svoja pota, nekoliko različna od šole Kostrowickega: vztraja
pri denarni vrednosti produkcije kot edinega možnega merila za produktivnost
agrarnih površin v razliko s poljsko in vzhodnovnemško šolo, ki jemlje za
osnovo »žitne enote« in podobna merila.
Razen Enyedijevega članka vsebuje publikacija še naslednje študije: študijo L. S i m o n a o nekaterih problemih intenzivnega kmetijstva na Madžarskem, I. A s z t a l o s a o arealnih tipih živinoreje na Madžarskem, B. Sarfalvija o kulturah na pesku na Madžarskem, L. S i m o n a o izrabi tal v eni
od občin pokrajine Nyi'rség (Nyiradoni) in B. Sârfalvija o izrabi tal v eni
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od občin Zahodne Madžarske (Csepreg). Zadnja dva članka sta v glavnem identična z dvema madžarskima primeroma, objavljenima v publikaciji Poljske
Akademije znanosti »Land Utilization in East-Central Europe«, o kateri p o ročamo v predhodnem poročilu.
Če smo prej označili »produkcijsko« smer madžarskih agrarno-geografskili proučevanj kot sorazmerno ozko, s tem nismo želeli ustvariti vtisa, da
madžarski geografi za druge strani »agrarne« geografije nimajo posluha. Nasprotno, prav močno jih zanimajo tudi tradicionalna madžarska agrarna naselja, velika »kmečka« mesta in okrog njih raztresene kmetije (po naše »salaši«),
še posebno kot tisti element antropogenega okolja, ki postavlja kolektivizaciji
in modernizaciji madžarskega kmetijstva na pot prav posebne probleme. Prav
s to problematiko se ukvarja tudi sam György Enyedi. O njej nain je pred
kratkim predaval v Ljubljani, še posebej pa naj opozorim na njegovo razpravo
»Le village hongrois et la grande exploitation agricole«, objavljeno v »Annales
de Géographie«, Paris, LXXVIIIe Année, str. 687—700.
Svetozar Ilcšič
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KRONIKA
Sedmo zborovanje slovenskih geografov v Novi Gorici
Slovenski geografi smo se doslej šestkrat zbrali: 1. 1952 v Kamniku, 1. 1954
v Mariboru, 1. 1956 v Murski Soboti, Ì. 1957 v Portorožu, 1. 1960 v Novem mestu
in 1. 1964 v Velenju. Čeprav so se ta zborovanja različno imenovala (kongres,
zbor, seminar) so imela vendar vsa v Bistvu isti značaj. Na njih smo se zbirali,
da pretresemo vsa najbolj pereča vprašanja našega dela, tako znanstveno-raziskovalnega kot pedagoškega, hkrati pa da se seznanimo z geografskimi in drugimi problemi regije, v kateri smo se sestali ter da damo tudi pobudo za njihdvo nadaljnje proučevanje.
Tudi naše sedmo zborovanje, za katero j e prišla na vrsto Nova Gorica,
je imelo podoben značaj. Bilo je v dneh od 20. do 23. maja 1966 v Novi
Gorici. Zborovanje samo je trajalo' dva dni. Prvi dan je p o otvoritvi, ki so ji
prisostvovali tudi zastopniki goriških oblasti in institucij s predsednikom skup.
ščine občine Nove Gorice tov. Jožkom Štrukljem na čelu, prvi referiral predsednik Geografskega društva Slovenije prof. Avguštin L a h o nekaterih aktualnih problemih sodobne geografije. V izčrpnem referatu, ki je živo naslikal
vse nelahke probleme in naloge, pred katerimi stoji v teh letih slovenska geografija, je podčrtaval zlasti potrebo živega povezovanja naše geografske znanosti z aktualno življenjsko problematiko naših krajev, kar je dopolnil tudi
s kratkim pregledom konkretnih problemov, ki se postavljajo pred geografe na
Goriškem, v pokrajini, ki smo j o tudi geografi, podobno kot druge obrobne pokrajine Slovenije doslej pri našem delu le preradi zanemarjali. V problematiko regije, v kateri smo zborovali, sta zatem posegla še referata domačina
Štefana C i g o j a o aktualnih družbeno-geografskih problemih Goriške in
Romana S 1 e j k a o razvoju gospodarstva v novogoriški občiini. Popoldne istega
dne je bila razen referata Sergeja K o g l o t a o turizmu v Posočju na dnevnem
redu vrsta referatov naših fizičnih geografov, ki so povečini obravnavali rezultate svojih lastnih raziskovanj na goriškem področju in v njegovem sosedstvu
(France B e r n o t »Klima Nove Gorice, Peter H a b i č, »Hidrologija krasa
med Idrijco in Vipavo«, Darko R a d i n j a z dvema referatoma in sicer »Geografska problematika hidroenergetske izrabe Soče« in »Morfogeneza Krasa«),
deloma pa tudi splošne znanstvene probleme (Ivan Gams »O koroziji in sedimentaciji sige na slovenskem dinarskem in alpskem krasu«). Istega dne opoldne
je bila otvorjena razstava, prikazujoča znanstveno, pedagoško in poljudnoznanstveno delo slovenskih geografov, zvečer pa je predsednik občinske skupščine priredil za zboirovalce sprejem v prostorih hotela »Park«.
Drugega dne dopoldne so se zvrstili referati iz družbeno-geografske sfere.
Med njimi so nekateri imeli prav tako regionalen značaj (Stojan T r o š t »Depopulacija tolminske občine«, Hinko U r š i č »Spremembe v kobariški regi ji
p o osvoboditvi«, Jože L o j k »Novogoriška šolska regija«), drugi pa so osvetljevali probleme vse Slovenije (Milan N a t e k »Migracijski problemi Slovenije«
in Matjaž J e r š i č »Turistična klasifikacija slovenskih naselij«). Sledila sta
še dva referata s področja šolske geografije (Mavricij Z g o n i k »Geografske
vaje in pouk geografije na šolah« in Mirko K a m b i č »Kakšen naj bo scenarij
za geografski diafilm«). Istega dne popoldne so se udeleženci pod vodstvom do-
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mačinov seznanili s Kostanjevice z N o v o Gorico, zatem p a je bil še občni zbor
Geografskega društva Slovenije, na katerem je bil izvoljen nov upravni odbor
društva in med drugim sklenjeno, da b o prihodnje zborovanje 1. 1969 v Ravnah
n;\ Koroškem. Sprejeti so bili tudi zaključki zborovanja, ki jih o b j a v l j a m o
s p o d a j posebej. Zvečer je goriško gledališče priredilo za zborovalce posebno,
lepo uspelo kulturno prireditev (Gradnikov večer).
D n e 22. maja je velika večina zborovalcev sodelovala na strokovni ekskurziji. ki so j o vodili geografi — poznavalci terena (predvsem tov. P. Habič in
I. Vrišer). Ekskurzija je šla skozi Vipavsko dolino do Cola ter čez Trnovski
g o z d v Cepovanski dol, Solkan in p o Soški dolini do Mosta na Soči in Tolmina
ter na povratku še v Goriška Brda. Naslednji dan, 23. maja, pa je bila organizirana še ekskurzija v zamejske kraje, kjer žive Slovenci, na poti skozi Kobarid
skozi dolino Nadiže do Čedada in V i d m a ter nazaj v staro in v Novo Gorico.
Zborovanje je p o zaslugi organizatorjev iz vrst Geografskega društva
Slovenije in zastopnikov novogoriškega političnega in prosvetnokulturnega življenja, ki so prvim krepko stali ob strani in jih vsestransko podprli, prav lepo
uspelo. Zlasti razveseljivo je bilo veliko število udeležencev (nad 200), kar d o kazuje, da se geografi širom Slovenije zelo zanimajo za Posočje. Tudi vsebinsko
je zborovanje zlasti p o svoji regionalni strani d o v o l j zadovoljilo, zlasti če p o m i slimo, da se našega Posočja z organiziranim in sistematičnim geografskim raziskovalnim delom pravzaprav sploh še nismo lotili. Zato so se p a č — kar je bilo
tako in tako kakor pri vseh naših dosedanjih zborovanjih tudi tokrat ravno
eden od glavnih namenov zborovanja — plastično pokazale močne vrzeli zlasti
v proučitvah družbeno-geografskih problemov (npr. problemov obmejnega položaja Posočja, njegove noitranje prometno-geografske problematike in njegove
tranzitno-prometne vloge), ki jih b o m o morali še temeljito proučiti. V nasprotju
z nekaterimi dosedanjimi zborovanji je marsikdo morda tudi pogrešal na dnevnem redu razprave o kakem splošnem znanstveno-raziskovalnem ali metodološkem problemu, ki n a j bi slovenskim geografom pri njihovem nadaljnjem
organiziranem delu pomagala naprej. Morda je s tem v zvezi tudi vrzel, ki smo
jo n a j b o l j čutili in to v dokajšnjem nasprotju z dosedanjimi zborovanji: da
diskusije tako rekoč sploh ni bilo. In čeprav so se referati regionalnega značaja
opirali na rezultate samostojnega proučevalnega dela in nikakor niso bili zamišljeni samo kot informativni, jih j_e večina udeležencev očividno le sprejela
b o l j kot take. Kot nerazveseljivo bi bilo šteti tudi dejstvo, da se kljub vabilu
zborovanja ni udeležil niti eden geograf iz drugih republik. In vendar je v prejšnjih letih ravno po tej poti marsikatera koristna p o b u d a z naših z b o r o v a n j
prešla tudi na kongrese geografov SFRJ in oplnjala delo v širšem okvirju.
Svetozar Ilešič
Sklepi ?. zborovanja slovenskih geografov v Novi Gorici od 20. do 23. maja 1966
7. zborovanje slovenskih g e o g r a f o v je bilo — kot vsa prejšnja — posvečeno spoznavanju in proučevanju pokrajine, kjer je bilo prirejeno. P o l o ž a j
Goriškega ter procese v naravi in družbenem dogajanju v tej pokrajini so referenti osvetlili d o k a j na široko in s kompleksnih vidikov. Prikazali so dinamično se razvijajočo obmejno regijo kot pokrajinsko svojsko enoto in p o m e m ben del naše ožje družbene skupnosti. Pokazalo se je, k a k o pri urejanju p o k r a j i ne posvečajo vso skrb napredku gospodarstva ter še posebej preudarnemu oblikovanju pokrajinskega središča — Nove Gorice z vsemi njenimi funkcijami in
vplivi na širše zaledje. Obravnavana problematika ima najširši družbeni p o men. vreden pozornosti celotne naše skupnosti. Nadaljnjega napredka pa vendarle ne bo m o g o č e zagotoviti brez podrobne proučitve še mnogih p o j a v o v ter
brez razčlenitve vrste dejavnikov sodobnega dogajanja. T o poudarja pomen
razvoja raizskovalnega dela in hkrati usmerjenosti znanosti k n a j b o l j aktualnim
problemom na vseh poriščih družbenega dogajanja.
Na novogoriškem z b o r o v a n j u slovenskih g e o g r a f o v obravnavana vprašanja so prikazala usmerjenost in naloge geografije kot znanstvene discipline
ter tehtnost prizadevanj slovenskega geografskega društva v naporih za smo-
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trno organizacijo raziskovalnega dela, predvsem za razvijanje skupinskih, v
progratmih kompleksno zasnovanih raziskovanj. Predvsem je koristna usmerjenost k aktualnim vprašanjem in k bistvenim procesom v naravi ali družbi.
Takšno družbeno aktivnost strokovnih in znanstvenih organizacij bi morali
v naši skupnosti načrtneje razvijati in zagotoviti za njihovo delovanje primerne pogolje.
7. zborovanje slovenskih g e o g r a f o v opozarja predvsem na naslednje naloge in probleme, ki jim m o r a m o pri b o d o č e m delu posvetiti vso pozornost:
— v prvi vrsti je potrebno smelo razvijati geografsko znanstveno misel
ter z njeno m o č j o odpirati razpravo o aktualnih vprašanjih našega razvoja; le
tako b o m o obenem spodbujali temeljne in aplikativne raziskave ter dosegli
napredek pri izpopolnjevanju znanstvenih metod dela;
— posebnega pomena je zato o b j a v l j a n j e in popularizacija znanstvenih
dosežkov, kar izpričuje poltrebo za zagotovitev nadaljnega rednega izhajanja
geografskih revij (Geografskega vestnika in Geografskega obzornika) in obravnavanje te tematike tudi v številnih drugih revijah ali oblikah obveščanja;
— na knjižnem trgu so primerna poljudnoznanstvena dela, ki so širši
publiki premalo poznana in jih ne izkoristijo d o v o l j ; kljub temu moramo kritično priznati, d a smo na poljudnoznanstvenem p o d r o č j u geografi doslej premalo prispevali za popularizacijo dosežkov naše znanosti, za p o l j u d n o in vendar strokovno primerno obravnavanje naravnih p o j a v o v , razvoja gospodarstva
v svetu ter življenja naših in drugih narodov ali družbenih pojavorv, zato se
lahko tega dela lotevajo tudi posamezniki, ki za to nimajo potrebne osnove in
celo ne sposobnosti; posledice tega niso le pičlo izkoriščene možnosti, ki iih
nudijo tisk, radio in televizija, temveč tudi slaba poučenost ljudi in napačne
predstave o znanstveni vrednosti geografije; želimo, da bi redakcije pritegnile
k sodelovanju geografe ter izkoristile njihovo znanje, pedagoške in publicistične izkušnje;
— napredku geografije v šoli, ki mora izkoristiti vse dosežke znanosti
in prisluhniti potrebam časa ter še posebno vzgojnim nalogam, moramo posvetiti v e č pozornosti; zborovanje p o n o v n o opozarja na preozke okvire za seznanjanje mladine z našo domovino, ki jih obeležujejo sedanji predmetniki in učni
načrti vseli stopenj našega izobraževalnega sistema; zborovanje naroča G e o grafskemu društvu Slovenije naj se zavzeto bori, da b o d o prosvetni organi seznanjeni s tem p r o b l e m o m in ga spoznali; posebna skrb vseh učiteliev geog r a f i j e n a j b o spoznavanje zakonitosti in procesov v geografskem okolju, dialektično gledanje in materialistično p o j m o v a n j e vseh dejavnikov ter družbeno
politično pravilno razlaganje d o g a j a n j v sodobnem svetu; prizadevati si je
treba, da se učni načrti zboljšajo v smislu predlogov na zborovanju:
— ponidarjeni smotri razvoja geografije in raziskovalnega dela daiejo
izredno obeležje pomenu akcije za izdelavo našega nacionalnega atlasa in nekaterih leksikografskih del. ki naj pritegnejo č i m širši krog geografov, učiteljev
in raziskovalcev; raziskovalno delo naj b o posvečeno predvsem smotrni razmestitvi proizvajalnih sil. njihovi lokaciji, rajonizaeiji in regionalizaciji, med
osnovne aktualne naloge štejemo proučevanje agrarnega gospodarstva in energetike, razvoj prometa, turizma, naselij in mest: prav zato nalaga zborovanje
Geografskemu društvu Slovenije naj se še naprej zavzema za sodelovanje geog r a f o v v posebni komisiji pri zveznem svetu za koordinacijo znanstvenega dela,
ki b o mogla usmerjati raizskovalno delo v smeri bogatitve znanosti in prispevanja k reševanju naših sodobnih p r o b l e m o v ;
— zborovanje nalaga Geografskemu društvu naj si zavzeto prizadeva k o ordinirati raziskovalno, znanstveno in pedagoško delo med vsemi geografskimi
institucijami na Slovenskem in za plodnejšo p o v e z a v o slovenske geografije in
njenih institucij z ostalimi v državi in zamejstvu; p o potrebi n a j intervenira
tudi pri pristojnih prosvetnih organih in jih seznanja s problemi;
— Geografsko društvo Slovenije n a j prouči in vzpodbudi tudi razvoj naše
kartografije, ki je v zadnjih letih precej zaostala iz različnih razlogov; potrebno
je razširiti osnove za kartografsko delo in za to pridobiti ali vzgojiti nove sposobne kartografe;

175

Kronika

— vse naštete naloge in problematika, ki jo je obravnavalo 7. zborovanje
slovenskih geografov, izpričujejo pomembno družbeno vlogo našega strokovnega
društva, zato pričakujemo, da bo uživalo tudi pri bodočem delu ustrezno p o d poro družbe; v razvoju društvenega dela je treba posvetiti vso skrb delovanju
aktivov in usmerjanju raziskovalnega dela, kar poudarja naloge društvenih
(«flsekov za znanstveno delo in geografski p o u k ; razvijati je treba oblike dela,
ki pritegnejo čimveč članov;
— zborovanje v Novi Gorici nas obvezuje, da v prihodnosti posvetimo
več pozornosti Goriški in drugim zahodnim predelom Slovenije ter se sistematično lotimo raziskovanja; takšno proučevanje bo koristna podlaga za regionalni plan te pokrajine, kar štejemo za neodložljivo nalogo;
— prihodnje zborovanje, ki bo leta 1969, naj Geografsko društvo Slovenije skuša organizirati na Ravnah ш že pred zborovanjem usmerjati geografe
k proučevanju dolin Drave in Meže in Koroške v širšem merilu; na predlog
številnih udeležencev naj skuša prirediti pred prihodnjim zborovanjem vsaj
ekskurzijo s posvetovanjem ali simpozijem v pokrajini ob Kolpi, da bi spoznali
življenje v južnem delu naše domovine ter osnove in oblike sožitja dveh bratskih narodov.
Slovenski geografi izražajo iskreno zahvalo vsem. ki so v tako lepem
številu sodelovali na 7. z b o r o v a n j u v Novi Gorici (202 člana GDS), p o s e b e j še
številnim gostom, občinski skupščini Nova Gorica in številnim delovnim organizacijam pa ne le za sodelovanje in izredno prijetno počutje med domačini,
temveč tudi za gmotno p o m o č pri uresničenju obsežnega programa. Našo p o sebno pozornost in priznanje je vzbudil tudi interes organizacij na Goriškem
za razvoj raziskovalnega dela. Z zborovanja pošiljamo tople pozdrave tudi vsem
geografom, ki se ga zavoljo dela in drugih razlogov niso mogli udeležiti.
V Novi Gorici, 21. maja 1966

Geografsko društvo Slovenije v letu 1966
V prvih mesecih leta 1966 so se intenzivno nadaljevale že v prejšnjem
letu pričete priprave na VII. zborovanje slovenskih geografov, ki je bilo od
20. do 22. maja v Novi Gorici. Pri organizaciji je zelo aktivno sodeloval tudi
novoustanovljeni aktiv G D S za Goriško in Primorsko s sedežem v Novi Gorici.
Geografi iz Nove Gorice in okolice so sodelovali v programski komisiji upravnega odbora pri pripravi programa zborovanja in pri strokovnem vodstvu na
enodnevni ekskurziji. Prav tako so mnogi med njimi pomagali pri tehničnih
pripravah in pri tehnični izvedbi zborovanja. Predavanja, ki so bila na zborovanju 20. 'in 21. maja, so bila v celoti o b j a v l j e n a v »Geografskem obzorniku«
1966, št. 3—4. O zborovanju p a prinaša »Geografski vestnik« tudi posebno kratko
poročilo.
Z b o r o v a n j e j e b i l o povezano z občnim zborom društva. V novi društveni
odbor so bili izvoljeni člani, ki so na prvi seji upravnega odbora prevzeli naslednje zadolžitve: predsednik dr. Avguštin Lah, podpredsednik in glavni urednik Geografskega vestnika dr. Svetozar Ilešič, tajnik France Bernot, blagajnik
in upravnik Gegrafskega vestnika Cita Marjetic, načelnik odseka za znanstveno
delo dr. Jakob Medved, tajnica odseka za znanstveno delo Marija Nose — Cerkvenik, načelnik odseka za geografski pouk Tone Oblak, tajnica odseka za geografski pouk Dragica Kregelj, upravnik Geografskega vestnika dr. Jože Lojk,
urednik Geografskega obzornika Mara Radinja,, bibliotekar Tatjana Šifrer,
brez funkcije v odboru pa so Milan Natek, dr. Vladimir Kokole in dr. Peter
Habič. Zastopnik študentov v GDS še nii izvoljen. V nadzorni odbor so bili izvoljeni dr, Vladimir Klemenčič, Jelka Kunaver, dr. Vladimir Leban, dr. Igor
Vrišer in Mavricij Zgonik.
D n e 8. junija 1966 je nenadno preminul dolgoletni častni predsednik
Geografskega društva Slovenije, akademik iprof. dr. Anton Melik. P o k o m e m o .
rativni seji, na kateri je dr. A. Lah emociral spomin na prof. Melika, je delega-
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cija društva položila na Žalah venec. G e o g r a f i smo p o k o j n i k a počastili tudi s
častno stražo o b katafalku v avli Univerze. Na pogrebu se je od velikega znanstvenika poslovil v imenu našega društva dr. Avguštin Lah.
Program predavanj v okviru društva v Ljubljani j e bil naslednji: dr. Igor
Vrišer, S potovanja p o Švici (3. jan.); France Bernot, Z »Rašico« p o Severnem
Jadranu (17. feb.); dr. Ivan Gams — dr. France Habe, Mednarodni speleološki
kongres in njegove ekskurzije (24. feb.); dr. Svetozar Uešič, O mednarodnih geografskih srečanjih v letu 1965 (3. marec); Konstantin Tarasov (Moskva), Sodobna
geografska proučevanja visokogorskih rajonov Kavkaza (31. marec); LipovšekŠčetinin Barbka, Vtisi alpinistične odprave na Kavkaz (11. april); dr. Ivan
Gams, Novejša geografska preobrazba Pohorskega P o d r a v j a (6. akt.) ; dr. Metod
V o j v o d a , S poti p o Nigru (19. okt.), Vtisi s p o t o v a n j a čez Saharo (3. nov.) in
Vtisi s potovanja p o Alžiriji in Tunisu (17. nov.); dr. Vladimir Škerlak, S p o t o vanja p o Norveški (15. dec.).
Pedagoška sekcija G D S je dne 14. oktobra 1966 priredila posvetovanje o
osnutku načrta geografije v srednji šoli.
Tajnika: France Bernot in Jelka Kunaver

Inozemski geografi v Sloveniji v letu 1966
1. V okviru svojega večmesečnega študijskega bivanja v Jugoslaviji se je
v marcu in nato spet v maju d a l j časa mudil v Sloveniji Konstantin Georgijevič
T a r a s o v , član katedre za fizično g e o g r a f i j o geografske fakultete Moskovske
državne univerze. Seznanil se j e z delom naših geografskih institucij in si ogledal
skoraj vse slovenske pokrajine. Udeležil se je tudi 7. zborovanja slovenskih
g e o g r a f o v v Novi Gorici. V Geografskm društvu Slovenije je predaval o metodah
geografskih p r o u č e v a n j v gorskih predelih Sovjetske zveze, predvsem na Kavkazu.
2. P o d o b n o je v okviru svojega študijskega bivanja v Jugoslaviji d a l j
časa bivala v Sloveniji marca in aprila tudi dr. Irma N a g y , asistent f i z i č n o geografske katedre Univerze v Budimpešti.
3. V začetku junija je obiskala L j u b l j a n o in njeno okolico študijska
ekskurzija geografov z univerze v Heildelbergu p o d vodstvom p o r f . dr. Gottfrieda P f e i f f e r j a .
4. Na kratko je o b priliki urbanističnega simpozija v Ljubljani v začetku
julija obiskal Inštitut za geografijo Univrze doc. dr. Anton K u k l i n s k i iz
Inštituta za g e o g r a f i j o Poljske akademije znanosti v Varšavi.
5. V avgustu je obiskal L j u b l j a n o in Slovenijo inž. H. B o d n a r iz Inštituta za geografijo Poljske A k a d e m i j e znanosti v Varšavi z namenom, da v imenu
tega inštituta sklene nove delovne stike z Inštitutom za geografijo Univerze v
Ljubljani.
6. V začetku avgusta je bil v Sloveniji na študijskem obisku fizični geograf J. 11 i e z univerze v C l u j u (Romunija).
7. V začetku avgusta j e obiskal Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani
prof. dr. Kari R u p p e r t iz Gospodarsko-geografskega inštituta univerze v
Miinchenu.
8. Sredi avgusta j e v okviru zamene ekskurzij z O d d e l k o m za geografijo
na sarajevski univerzi obiskal L j u b l j a n o s svojimi študenti p r o f . dr. Arnold
B e u e r m a n n iz Geografskega inštituta Rensko-westfalske Tehniške visoke
šole v Aachenu.
9. V začetku septembra so obiskali Slovenijo dr. Colin T h o m a s , Erich
C. B e r r e t t in Brenda T a r n e r z O d d e l k a za geografijo univerze v Leicesteru (Anglija) z namenom, da se pripravijo za terenske vaje s študenti na alpskem in kraškem p o d r o č j u .
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10. V prvi polovici septembra je prepotovala Slovenijo v okviru zamenjave z O d d e l k o m za geografijo z univerze v Zagrebu skupina geografov s katedre za ekonomsko g e o g r a f i j o Geografske fakultete Moskovske državne u n i verze p o d vodstvom prof. J. G. S a u š k i n a in prof. V. G. K o n o v a l e n k a .
11. Y prvi polovici oktbra je obiskala Ljubljano in Istro kot gost Inštituta
za g e o g r a f i j o prof. Marija K i e l c z e w s k a - Z a l e s k a ,
v o d j a Oddelka za
geografijo naselij na Inštitutu za geografijo Poljske akademije znanosti v
Varšavi. Na Oddelku za geografijo je imela predavanje o proučevanju vaških
n a s e l i j v p o l j s k i p o k r a j i n i Masowsze
12. V začetku oktobra je obiskal Inštitut za geografijo Univerze prof. dr.
W o l f g a n g H a r t k e z Geografskega inštituta Tehnične visoke šole v Miinchenu
v spremstvu svojih sodelavcev doc. dr. Karla G a n s e r j a in dr. Fr. H a r t manna.
13. Sredi oktobra je v okviru zamenjave znanstvenih delavcev med R o munijo in Jugoslavijo obiskal L j u b l j a n o predsednik Nacionalnega komiteja za
g e o g r a f i j o Romunije prof. dr. Tiberiu M o r a r i u z univerze v Cluju. Na oddelku za geografijo je predaval o problemih aplicirane geografije v Romuniji.
14. V p o d o b n e m okvirju sta sredi novembra obiskala L j u b l j a n o hidrograf
doc. dr. I. U j v â r z univerze v C l u j u in g e o m o r f o l o g V. T r u f a s z univerze
v Bukarešti.
15. O d 11. do 13. decembra je obiskal L j u b l j a n o in Maribor prof. dr. W a l ter R o u b i t s c h e k , v o d j a oddelka za aplicirano agrarno geografijo in k m e tijsko regionalno planiranje Inštituta za agrarno ekonomiko na Univerzi v Halle
(NDR). V o k v i r u Inštituta za g e o g r a f i j o U n i v e r z e j e p o r o č a l o metodah agrarnogeografskih proučevanj v Nemški demokratični republiki, na Oddelku za geog r a f i j o Univerze o stanju geografskega dela v N D R in posebej v Halle. Studentom geografije p a je predaval o svojem potovanju p o L R Mongoliji.
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GEOGRAFSKI V E S T i W XXXVIII — 1966
Izdalo in založilo Geografsko društvo Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za geografijo Univerze
v Ljubljani. — Izšel marca 1967. — Naklada 1000 izvodov. — Natisnilo Grafično podjetje »Celjski
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