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KNJIŽEVNOST 

Iz geografske književnosti o Sloveniji 

O c e n e 

Odgovor na kritiko prve knjige Krajevnega leksikona Sloveni je.* Ob oceni 
Krajevnega leksikona Slovenije izpod peresa J aneza Kosa (Kronika XVII, p. 60 
in 190) sem dal le nujno pojasnilo o nastanku tega dela, ker sem se z eno samo 
izjemo strinjal s tehtnimi ugovori. Nasprotno sem na kritiko J. Medveda, ki je 
bila priobčena v lanskem GV, dolžan kot glavni urednik leksikona odgovoriti, 
da se z njo ne strinjam, zlasti ker se tiče vseh sodelavcev, med katerimi je tudi 
več uglednih geografov. 

Krajevni leksikon Slovenije, tako začenja kritik oceno z mojimi besedami 
v predgovoru, je kljub sorodni zasnovi svojega predhodnika tako dopolnjen in 
predelan, da je domala v celoti novo delo. Pristop k stari knjigi iz leta 1937 je 
bil naslednji: takratna banska uprava je natisnila vprašalne pole in jih v toliko 
primerkih, kot je bilo naselij, poslala občinskim odborom, da jih izpolnejo in 
vrnejo. Pole so nato dobili sodelavci, sami geografi in zgodovinarji, da se lotijo 
opisov. Ker se je založnici mudilo, so imeli sodelavci malo možnosti, da gredo 
na teren, zlasti v bolj oddaljene kraje. Marsikje so se mogli opreti le na podatke, 
ki so jih posredovali občinski odbori. Kakšni so bili ti opisi, glej npr. stran 475 
v stari knjigi. Tu jih je 23. V povprečju obsega vsak opis okoli 5 vrst; v treh so 
objavljeni statistični podatki in se navaja, kje je najbližja pošta, šola tid.; v dveh 
vrstah je vse ostalo. Primer je z območja Dolenjske, ki bo obdelana v drugi 
knjigi novega leksikona. Podobni opisi so v vsej takratni Dravski banovini in 
tudi na Gorenjskem in Notranjskem ne manjkajo. Glej npr. strani 234, 237, 238, 
239, 241, 394 do 399! Pr imerja j besedilo s tistimi v novi knjigi! Uvodne besede, 
da gre domala za novo delo, niso pretirane. 

Dela za novi leksikon smo se lotili po neki določeni metodi. Uredništvo 
je pripravilo gradivo, ki ga je širše zajelo, kot na j bi ga imela stara knjiga. Ker 
pa je bila to preveč ohlapna orientacija, smo sodelavcem hkrati z napotki poslali 
tudi nekaj vzorcev opisov različno pomembnih krajev. Hkrati smo jih prosili, 
na j zaenkrat poskusno obdelajo le tri kraje. Ker pa to večini ni zadoščalo, smo 
zanje pripravili do podrobnosti dispozicijo in jim zaželene odgovore s tem do-
mala položili v usta. Nekatere sodelavce pa sem še pospremil po terenu, da jih 
vpeljem v delo. 

Na j s konkretnimi primeri pokažem na nekaj uspehov nakazane metode 
dela! Med sodelavci omenjam štiri geografe. Najprej prof. Slavo Rakovčevo, 
ki je obdelala vse kraje tržiške občine, a je zaradi moje premajhne pazljivosti 
celo izpadla v tisku kot sodelavka, za kar se ji tudi tu oproščam. Da je nalogo 
vzorno opravila, se razume samo po sebi, saj je objavila vrsto razprav v našem 
strokovnem tisku kljub temu, da biva na deželi in deluje na osnovni šoli v Tržiču. 

* Smatramo za potrebno posebej poudar i t i , da izraža ocena »Krajevnega leksikona Slovenije«, 
objavl jena v lanskem »Geografskem vestniku«, osebno mnenje n jenega av tor ja J . M e d v e d a , 
nikakor pa ne more pomenit i mnenja uredniš tva ali morda celo Geografskega druš tva Slovenije. 
— Uredništvo. 
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Kako uspešno suče pero prof. France Planina, je splošno znano. Da pa se 
zna lotiti tudi tehtnih prikazov propadajočih hribovskih vasi in kmetij, pričajo 
njegovi prispevki v Loških razgledih leta 1963 in 1969. Težak hribovski tolminski 
svet sta obdelala prof. Stojan Trošt in Hinko Uršič. Njuni opisi so med naj-
boljšimi, ki jih prinaša leksikon. Glej npr. opis Gorenje Trebuše, Mosta na Soči, 
šentviške gore, Trente. O prizadevnosti Trošta priča npr. njegovo naporno 
iskanje, da je končno ugotovil rojstni k ra j francoskega pesnika, Slovenca Vla-
dimirja Kavčiča-Jeana Vodaina. Uršič pa je imel, opirajoč se prav na svoje 
gradivo za leksikon, na zborovanju slovenskih geografov v Novi Gorici leta 1966 
referat, ki je presegel po dispoziciji in aktualni vsebini vse, kar smo tam slišali. 
Tudi drugi, med njimi vaške učiteljice, pa tisti, ki so zaposleni izven prosvetne 
službe, so prispevali vrsto opisov, ki bi delali čast tudi poklicnim strokovnjakom. 
Glej npr. opis Dutovelj, Čepovana, Gol ca, Kamb reškega, Vogelj! 

Ne smem zamolčati. da je bil leksikon od vsega začetka osiromašen kar 
v treh ozirih: po vsebini, ker je založba črtala iz predložene zamisli vse cerkvene 
umetnostne spomenike, razen tistih, ki so s posebnim odlokom zaščiteni; po 
obsegu, ker je bil v povprečju opis enega kraja omejen na dvanajst tiskanih 
vrst; po izbiri sodelavcev, ker je bilo odobrenih za izdatke celotnega Krajevnega 
leksikona Sloveni ie, torej ne le prvega dela, 70.000 N-dinarjev. V tej vsoti so 
všteti honorarji, dnevnice za terensko delo, potnine, delo kartografa in poštni 
stroški. 

Prav zato, ker so morali biti honorarji z izjemo izplačila kartografu v na-
sprotju z geslom »plačilo po učinku in delu« — glavno uredništvo se je zado-
voljilo z osmino tega —, je sodelovanje odrekla vsa kulturna elita v Prekmurju 
z muzejem vred. Zato sem se posebej oprl le še na svoje dobre pr i ja te l je in 
znance in se je v glavnem knjiga snovala v provinci. Medtem pa je že steklo mo-
je poglavitno uredniško delo. Da čim bolj uskladim zelo različno oblikovane in 
zasnovane koncepte, sem jih vse najmanj dvakrat predelal in nato poslal avtor-
jem v dokončni pregled in odobritev. 

Odločno preozkega kalupa 12 vrstic sem se sprva držal. Kasneje sem ga na 
lastno odgovornost širil in so zato že na prvi pogled vidne razlike med opisi 
krajev v osrčju Gorenjske in tistimi na Tolminskem. S tem pa sem pospešil 
krizo knjige. Izdatki so presegli odobreni kredit seveda tudi zaradi ogromnega 
zvišanja cen v zadnjih petih letih in mi je zato založba naročila, na j pospešim 
izdajo druge knjige. Hkrati sem dobil nalog, da na j začasno ne angažiram razen 
za drugo knjigo nikogar več. 

S kritikom se načelno razhajam v pojmovanju leksikona. Ta posreduj, 
takšno je moje mnenje, o vsakem kra ju podatke s čim različnejših vidikov, torej 
po možnosti vse, kar koga zanima. To bodi torej nekak nadroben vodnik od 
naselja do naselja. Tako zasnovani knjigi je zagotovljena kar dolga življenjska 
doba. Po Valvasorjevi Slavi še vedno segamo in Janez Kos v oceni pravilno na-
glaša. da bomo kljub novi knjigi tudi v staro še vedno radi pogledali. 

To. kar želi kritik, pa ni leksikon. V knjigi namreč pogreša póudarek na 
aktualnih problemih našega ozemlja, ki n a j pojasnju je jo vzroke sedanjega sta-
nja . Leksikonu ustrezno delo je Enciklopedija Jugoslavije. Dasi so tu sodelovali 
najboljši strokovnjaki iz vse države, ni pri opisih krajev omenjen niti en sam 
problem, kot jih pogreša dr. Medved. Tudi pri obravnavanju celotne Jugoslavije, 
ki obsega 238 strani, ni govora o notranji migraciji in narodnem dohodku, ш 
tudi če bi bila ta vprašanja tam obdelana, bi bili podatki že zastareli. Zato 
v leksikonu nismo navajali podatkov, ki se nenehno menjavajo. Prav to zmotno 
mnenje glede koncepta leksikona je zavedlo kritika, da mu očita toliko pomanj-
kljivosti; ne govori, zakaj zapuščajo kmetje zemljo, zakaj se krčijo obdelovalna 
zemljišča, kako se čutijo te tendence v posameznih naravnogeografskih predelih, 
kateri predeli so ogroženi, da ne omenja narodnega dohodka, porabe energije, 
starostne, izobrazbene ravni in nacionalnega sestava prebivalstva, vrednosti 
kmetijske proizvodnje, števila propadlih kmetij in tistih kmetij, ki so brez na-
slednika, pa še mnogo drugega, sa j je ob naštevanju kar trikrat pripisal itd. 

Ko sem prebiral diplomska dela študentov geografije iz zadnjih let na naši 
univerzi, in sicer monografske študije o enem ali dveh naseljih, dela, ki obsegajo 
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30 ali več strani, sem celo v najboljših našel komaj del tega, kar na j bi prinesel 
leksikon. Ne morem si predstavljati prediskutiranega in končno soglasno obli-
kovanega vzorca za obravnavo naselij na posvetih predstavnikov različnih strok, 
geomorfologov, geologov, klimatoloeov, agronomov, gozdarjev, zgodovinarjev, 
umetnostnih zgodovinarjev, etnografov, arheologov, saj bi ti po zgledu agrarnega 
geografa stavili podobne zahteve. Da bi vzorec vse zadovoljil, bi moral opis 
vsakega kraja preseči najmanj pol strani. Sicer pa se je založba sprva odločila, 
da poveri pisanje leksikona znanstvenim ustanovam. Po dveh letih ni bilo uspe-
ha; morda je propadel poskus oblikovanja takega vzorca, vsekakor pa bi stra-
hotne zahteve po denarnih sredstvih daleč, daleč presegle 70.000 N-dinarjev. 

Vendar knjiga vsega, kar ji kritik očita, le ni obšla. Na nemalo mestih 
navaja propadanje kmetij, praznjenje kmetskih domov, ponekod se celo omenja 
leto, kda j je opustel kak zaselek (glej npr. gesla Butari, Črna, Karli, Labor, 
Lukini, Movraž, Rjavče, Tuljaki). Vsekakor bi vrednost knjige ogromno narasla, 
ako bi za opisi posameznih krajev omenili po možnosti vse tiskane vire, tudi 
specialne razprave, ki se jih tičejo. Zaradi stiske s prostorom smo se omejili le 
na knjižna dela, razprave pa navajamo le izjemoma (npr. pri Soči, Taboru, 
Trenti, Vrhniki). 

Dasi kritik drugače pojmuje leksikon, želim podčrtati njegovo dobro voljo. 
Jeseni 1969 se je mojemu povabilu k sodelovanju rad odzval in mi tudi že poslal 
na pregled tri poskusne opise krajev. Zelo so me presenetili. Po koncepciji in 
vsebini se namreč popolnoma skladajo z načinom opisovanja krajev v knjigi. 
Ker pa v spremnem dopisu navaja, da je te opise sestavil po moji zamisli, ga 
prosim, da mi jih še obdela po svoji koncepciji. V njegovi trditvi namreč, da 
izhajajo opisi krajev v knjigi s preživelih vidikov pretekle dobe, čutim, da ima 
menda precej prav. S tem bo pripomogel, da naravnam krmilo bodočega dela 
v boljšo, posodobljeno smer, ker jo želim v celoti upoštevati. 

Zaradi enostranske zavzetosti za sodobne agrarne probleme je kritik pozabil 
na svojo temeljno nalogo, da oceni delo po tem, kar napoveduje uvodna beseda, 
torej kako in v koliko je ta napoved uresničena. Nadalje je prezrl jedro knjige, 
Slovensko primorje. O tem jedru ni v oceni niti enega stavka. Končno je njegova 
sklepna sodba, da je knjiga šolski primer nesmiselnega napora, ker ni pripo-
mogel k nobeni bistveni izboljšavi v primeri s staro knjigo, spričo vsega, kar 
sem povedal o razliki med obema knjigama, o trdni metodi, o neizvedljivosti 
zahtevanega vzorca in o zmotni predstavi nalog leksikona, nevzdržna. 

Kljub slabostim, ki se jih kot glavni urednik še celo zavedam (napak, ki jih 
ne bi smelo biti, zato prosim vse, da mi jih sporoče, ker jih bom v drugi knjigi 
objavil) je leksikon svoje poglavitno poslanstvo izpolnil. Prišel je v roke našim 
ljudem na deželi in zlasti po drugi vojni osvobojeni rojaki so ga z zanimanjem 
sprejeli, ker so tu prvič brali o svojih krajih. Hkrati je našel leksikon pot med 
zamejske Slovence, ki sedaj željno upirajo oči v uredništvo, na j nanje ne pozabi. 
Dasi ni geografska knjiga, pa je prispeval tudi kak kanček k boljšemu spozna-
vanju slovenskega življenjskega prostora. Prinaša namreč naslednje novosti: 

1. Prečiščena ljudska imena krajev, plod sodelovanja jezikoslovcev, terencev 
in mene; s tem je postala knjiga kar dopolnilo Slovarja Slovenskega knjižnega 
jezika, ki tega nima. S te strani smo pričakovali največ ugovorov, a na fronti 
naših tolikih abecednih in črkarskih bojev vlada blagodejen mir. 

2. Živa ljudska imena vseh delov naselij, vseh zaselkov, ledinska imena 
obsežnejših prostorov, kot so vlažne loke ob potokih, gozdni revirji, gmajne, 
opuščene pašniške površine, doli itd., ki bi bila sicer zapisana pozabi. Zelo mi-
kavno bi bilo primerjati na terenu nabrana imena s tistimi na starih katastrskih 
kartah. 

3. Tip krajev z vidika zaposlitve doma ali izven naselja, od zaprtega do 
tako odprtega, ko se drugje zaposlena sila za stalno naseli tam. 

4. Raznovrstne kraške objekte, kot jame, kraške dole, velike vrtače, obdobne 
bruhalnike, ki jih marsikje še nimajo v razvidu naši proučevalci krasa. 

5. Po možnosti vse tekoče vode, stalne in obdobne, izvire, zajetja za vodo-
vode. kale. Podatki so zbrani tako nadrobno, kot jih ponekod nima, čeprav jih 
potrebuje, Vodno gospodarstvo. Roman Savnik 
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Geografski zbornik XI. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, razred 
za prirodoslovne in medicinske vede, Institut za geografijo, Ljubljana 1969. 
504 str. 18 kart v prilogi. 

To je prvi »Geografski zbornik«, ki ga je v celoti uredil akad. prof. dr. 
S. Ilešič. Obsega pet razprav. Prvo, »H r i b o v s k e k m e t i j e v v z h o d n e m 
d e l u G o r n j e S a v i n j s k e d o l i n e « (96 strani, ena karta v prilogi), je 
prispeval Drago M e z e , ki se je specializiral v geografiji predela ob gornji 
Savinji. Po razpravah v »Geografskem zborniku« YII (Solčavsko) in IX (Lučka 
pokrajina) smo zdaj dobili regionalno geografski prikaz še preostalega dela 
Gornje Savinjske doline. Omenjena trilogija kaže tudi avtorjevo strokovno rast 
in iskanje novih metod. Y zadnji razpravi prehaja vse bolj od obravnave po 
krajih k obravnavi po posameznih kmetijah. Deli jih na višinske (109 po številu), 
dolinske (36) in vmesne (288). Pri odrejanju višinskih kmeti j pa ne uporablja 
enakih kriterijev. Na Dobroveljski planoti loči višinske kmetije od vmesnih 
višina, do katere gojijo koruzo, drugod pa absolutna višina 700—800 m. Ob tem 
se vprašamo, ali neenaki kriteriji ne otežujejo primerjave in ali ne bi kazalo, 
če se že enkrat odločimo zanje, upoštevati tudi dostopnost odnosno dovoznost 
do kmetije. 

V okviru kmetij je Meze prikazal najprej naravne pogoje, zlasti sončnost 
lege, možnost oskrbe z vodo ter klimo. Morda ostaja preveč v ozadju skopi opis 
prsti, ki bi lahko bil bolj strokoven. Razprava obsega dragocene podatke o vi-
šinah, do katere uspevajo kulturne rastline. Po nizkih legah izstopa Dobroveljska 
planota, za kar pa ne najdemo zadovoljive razlage- Verjetno bo treba iskati 
v apeninskih, mestoma kraških tleh, ki so hladnejša. Bogata dokumentacija 
spremlja opis gospodarskega razvoja, pričenši s 15. stoletjem, ki ga je opisal 
F. Gestrin (v ZČ VI.—VIL, 1952/53). Vzroke za lokalno neenaki gospodarski in 
prebivalstveni razvoj išče Meze v zelo številnih geografskih dejavnostih, s čimer 
izkazuje smisel za kompleksno geografijo. Kompleksno-geografski opis mu 
olajšuje poznavanje geomorfoloških razmer, ki jih je prikazal v posebni, s Pre-
šernovo nagrado nagrajeni knjigi (Gornja Savinjska dolina. Ljubljana 1966). 
Po Mezetovi zaslugi spada Gornja Savinjska dolina, poleg škofjeloškega hri-
bovja lin Mežiške doline, med družbeno-geografsko najbolj preučene predele 
samotnih kmetij v Sloveniji. Novost v literaturi te vrste je karta v prilogi, ki po 
hribovskih kmetijah prikazuje obseg nerodovitne zemlje, gozda, pašnika in se-
nožeti. travnika, sadovnjaka, orne zemlje, število prebivalstva v starosti 1—15, 
16—65 in nad 65 let. 

Težnja, da bi pisec geografski opis popestril s snovjo iz drugih gospodarskih 
panog, je videti ponekod smiselna, a lahko vzbuja pomisleke. Al-i bodo vsi agro-
nomi soglašali na primer z Mezetovim razglabljanjem o siliranju, o dobrih in 
slabih straneh »svobodnega« in »vezanega« sistema zadrževanja živine v hle-
vih itd.? 

V razpravi » K v a r t a r n i r a z v o j D o b r a v n a G o r e n j s k e m « 
(122 strani. 46 slik, ena kar ta v prilogi) je Milan Š i f r e r ponovno preučil na 
prostoru med Kokro in Bledom glacialno. fluvioglacialno in fluvioperiglacialno 
gradivo ter terase iz njega. Pri delitvi teras re sicer obdržal osnovno shemo 
S. Ilešiča (Terase na Gorenjski ravnini. GV XI, 1935) in P. Oblaka, vendar jo 
je dopolnil. Ena od poglavitnih novosti, ki jo prinaša Sifrerjeva študija, je doka-
zovanje, da so imeli savski pritoki, ki pritekajo s severa, z bolj krušljivih Ka-
ravank. večjo vlogo pri nasipanju prodnih teras, saj so Savo obdobno potisnili 
pod Jelovico. Vizualna analiza gradiva in teras, to je Šifrerjeva glavna metoda 
dela. časovna razvrstitev teras odnosno klasifikacija pleistocenskih dob pa glavni 
čili razprave. Šifrer re prišel glede akumulacijskih in eroziiskih faz do podobnega 
mišljenja kot svoj čas Brückner. Oba povezujeta fazo akumulacije z ledenimi 
in faze erozije z medledenimi dobami. Tudi Šifrer je mnenja, da je bila najsta-
rejša ledenodobna akumulacija najizdatnejša, naslednje akumulacije pa so 
pustile v reliefu vedno nižje terase. Le glede števila in starosti poledenitev je 
Šifrer drugačnih misli. Najstarejša akumulacija spada po njem v mindel, sledi 
riss, nato pa še dve poledenitvi, za kateri postavlja.dve alternativi, ali Würm I 
in Würm II, ali pa mlajši niss in würm. 
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Šifrerjeve navedbe, da najvišje terase zadnje poledenitve čim dlje od gora 
tem bolj višinsko presegajo nasip iz predhodne poledenitve, spominjajo na raz-
mere ob Dravi na Pohorskem Podravju. Tudi tam se je, kot kažejo najnovejše 
študije, wiirmska akumulaoija bolj uveljavila šele po odprtju Dravske doline, 
na Dravskem polju, ne pa tudi više v dolini, kjer je reka tekla poglobljena 
v starejši zasip. 

Šiirerjevo razpravo odlikuje iskanje samostojnih poti. Med drugim objavlja 
nova tolmačenja o nastanku in starosti (wiirinskega) jezera pri Radovljici in 
o nastanku Nakeljske »suhe« doline. Zal pa avtor svoje poglavitne ugotovitve 
premalo naslanja na absolutne metode (Cu, težki minerali, pelodna analiza). 
Z njimi bi razpravljanje bistveno pridobilo na tehtnosti. Metoda določevanja 
starosti proda po stopnji preperelosti ni tako zanesljiva kot to meni avtor, ki ji 
popolnoma zaupa. Cas je namreč le en dejavnik, ki vpliva na preperelost. O dru-
gih dejavnikih, o petrografskih razlikah, mešanosti apneniških prodnikov s sili-
katnim drobirjem in ilovico, kar silno pospeši preperevanje, je vse premalo 
govora. Kot ilustracijo te trditve navajam primer morene pri koti 515 m jugo-
zahodno od Bistrice pri Tržiču. Šifrer jo je upodobil na sliki št. 11. Na str. 52 
je pustil odprto vprašanje n jene starosti, čeprav jo je že na str. 30 z, oklevanjem 
uvrsti k morenam visoke terase. K temu ga je vodila, kot pravi, »globoka prepe-
relost povrhnje okrog 1,5—2 m debele plasti« in presenetljivo visoka lega nad 
dolino. Toda ogled morene pri vodovodnem rezervoarju nas prepriča, da je 
apneniški prod prav tako slabo preperel kot v poprečju na mlajšem prodnem 
zasipu. Možnosti tektonskih premaknitev pa pisec sploh ne upošteva. 

V angleškem povzetku so vrtače prevedene v brezna (potholes, str. 114 in 
115). Za pogost izraz preperel navaja strokovna angleška literatura navadno 
weathered in ne mouldered. 

Razpravo Darka R a d i n j e , » D o b e r d o b s k i K r a s « (s podnaslovom 
»Morfogenetska problematika robne kraške pokrajine«, 56 str., 4 risbe in dva 
profila) vzamemo v roke s toliko večjim zanimanjem, ker obravnava del matič-
nega Krasa in ker leži ta del onstran državne meje, čeprav še pretežno na našem 
etničnem ozemlju. Zato so tako pomembne Radinjeve navedbe domačih toponi-
mov za naselja in ledinska imena. Med drugim so navedeni nekateri domači iz-
razi za kraške oblike (griža, dol, dežne zareze). Novost so meritve razsežnosti vrtač 
in navedbe o njihovi gostoti, ki je ugotovoljena po topografskih kartah. 

Radinjeva razlaga razvoja kraškega površja in nastanka številnih suhih 
dolov in suhih dolin (ali vrtačastih dolov), ki so, podobno kot nivoji, dobro 
ilustrirani s kar tami in fotografijami, je moderna. Zal pa tolmačenje geneze ni 
nič bolj prepričl j ivo kot glasijo starejše teorije. Kraški geomorfologiji man jka 
namreč tudi tu takih dokazov, ki se jih ne bi bilo mogoče razlagati na več nači-
nov. Radinja je razlago geneze v znatni meri oprl na na jdbe kremenovega proda. 
O njem pravi na str. 235, da »zaenkrat še ni zanesljivo znan izvor tega fluviatil-
nega gradiva. Vprašanje je namreč, ali gre za primarno ali sekundarno obliko-
vanost, kaj t i možno je, da izvira prod neposredno iz starejših konglomeratov 
(paleocenskih in eocenskih). Dokler tega zanesljivo ne ugotovimo, ni mogoče po 
izoblikovanosti kremenovega proda sklepati na transportne razdalje in klimat-
ske razmere v času njegove sedimentacije«. Vkljub temu je prod proglašen za 
fluviatilnega, s čimer je brez argumentacije zavrnjena možnost, ki sta jo zapisala 
v svoji razpravi D'Ambrosi in F. Legnani (Sur problema della sabbie silicee del 
Carso di Trieste. Boll Soc. Adr. Sc. N. Trieste, vol LUI, 1965, str. 215-216), da 
je na Tržaškem Krasu del silikatnega drobirja nastal po razkrojitvi višjega 
krednega apnenca in nekdanjega flišnega pokrova. Na to kažejo tudi navedbe 
o ostankih »parakraškega« reliefa na Dobrdobskem Krasu, zlasti okoli vzpetine 
s koto 275, ki jo D'Ambrosi imenuje Monte San Michele, Radinja na svoji risbi 
št. 1 s starim imenom Debela Griža, na risbi št. 3 pa z novim imenom Šmihel. 
V ljubljanskih knjižnicah menda res ni dostopna izvirna D'Ambrosijeva študija 
(Sulle possibilità di esistenza di bauxite sotto copertura eocenica nel teritorio 
di Trieste.« Tecnica Ital., Riv. ing. Se. 10, 3, Trieste) in se moramo zadovoljiti 
s sekundarno navedbo (D'Ambrosi C., Forti F.. Prime osservazioni discrimi-
natorie tra fenomeni carsici e paracarsici nelle Regione Friuli — Venezia 
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Giulia. Grotte d'Italia, ser. IV, vol. I, 1967). Zato je delno razumljiva Radinjeva 
trditev na str. 10 (232), da v dosegljivi italijanski literaturi ni navedb o sledovih 
stare fluvialne akumulacije na Doberdobskem Krasu, ni pa povsem opravič-
ljiva. Zdi se, da je zapisana z ozirom na oceno Radinjeve študije »Vremska 
dolina in Divaški Kras« v GV 1968. Tam je na str. 133 in 134 izraženo, da kraški 
geomorfologi to in onstran državne meje premalo poznajo obojestranske do-
sežke pri študiju geneze matičnega Krasa in da bi bil potreben skupen kolokvij. 
To pobudo je treba po izidu Doberdobskega krasa samo ponoviti. 

Trditve o nastanku kremenovega proda in površja je težko uskladiti. Prod 
n a j bi bil homogen na Doberdobskem in Divaško-komenskem Krasu (str. 12), 
na Doberdobskem Krasu so ga odložile reke, ki so pritekale s severa in so 
D. Kras prečkale (str. 18), Po navedbi na str. 19, kjer je govora, da je kremen 
»ostanek še starejše akumulacije, značilne za ves Kras»;, bi sodil, da je bilo to v 
precej višjem nivoju, toda na str. 51 je zapisana nezmožnost ugotoviti vode. ki so 
pritekale na doberdobske apnence s sosednjega vipavskega fliša«, in na str. 53 
je govora o najnižjih ravnikih, ki so jih na Doberdobskem Krasu ustvarili po-
vršinski potoki od jugovzhoda. 

Razglabljanje o prevotljenosti Doberdobskega Krasa bi bilo tehtnejše, če 
bi pritegnilo tudi speleološko literaturo. Proglasitev Doberdobskega Krasa za 
zajezeni kras je sporna, ker morje v geomorfološki literaturi ne velja za jez, 
soški prod pa tudi ni jez v pravem smislu. 

Mirka P a k a razprava » D r u ž b e n o g e o g r a f s k i r a z v o j Z g o r -
n j e g a D r a v s k e g a p o l j a « (123 str., 15 kart) je plod disertacije, ki obrav-
nava ravninski svet med Mariborom, Pragerskim in Vidmom. Ta predel je 
geografija doslej imenovala Dravsko polje in je vprašljivo, če bo odslej sledila 
Pakovemu vzgledu, ker je še živo imenovanje Ptujsko polje, za katero Pak uvaja 
ime Spodnje Dravsko polje. 

Uvodoma so opisani naravni pogoji in njihov vpliv na kmetijsko izrabo 
tal. Pak je moral nehote pri določevanju »osnovnih področij Zgornjega Drav-
skega polja po stopnji deagrarizacije« upoštevati tudi prirodne regije. Od treh 
območij je kar dvema dala prirodna pokrajina meje in poimenovanje (»obmestno 
— izgonsko« in »čreti«). Pakova študija pomeni solidno aplikacijo statističnega 
gradiva v prostoru, ki doživlja na severu kot mestno mariborsko zaledje in na 
zahodu ob glavni cesti in železnici hitro deagrarizacijo in urbanizacijo. Študija 
da je hvaležno gradivo za primerjavo družbenogeografskega razvoja na Drav-
skem polju z razvojem v Zgornji Savinjski dolini, ki ga je v isti številki Zborni-
ka prikazal Drago Meze. Obe pokrajini sta površinsko enako veliki, toda v 
razvoju so med njima ogromne razlike. Tam upad govedoreje, opuščanje gor-
skih kmeti j in depopulacija, tu hitra rast prebivalstva brez socialnega preloga 
in z redkimi preostanki gozdov, pa še ti so se zarastli večidel na opuščenih nj i -
vah. Mogoče bi se Pak lahko bolj naslonil na tabele in karte ter s tem skraj-
šal tekst. 

Zadnja študija Milana Na t k a z naslovom » D e l o v n a s i l a i z 
d r u g i h r e p u b l i k J u g o s l a v i j e v S l o v e n i j i i n p o s e b e j v L j u b -
l j a n i « (99 str., 20 slik), sloni na izrabi razpoložljivih statističnih virov in na 
lastni anketi, ki jo je avtor izvedel v Ljubljani. V primerjavi z obstoječimi štu-
dijami te vrste daje Natek več poudarka jugoslovanskim predelom-dobaviteljem 
delovne sile in bolj diferencira sezonce po etničnih lastnostih. Skratka, je bolj 
kompleksna in geografska. Pojav sezonstva tolmači z razlikami v gospodarskem 
in prebivalstvenem razvoju Slovenije in ostalih jugoslovanskih republik. Škoda, 
da študija ni izšla kako leto prej, ko je bilo sezonstvo politično še bolj aktualno 
in pri nas tudi bolj razširjeno. Vzbudila bi v javnosti več pozornosti. 

Ves »Zbornik« odlikuje izredno bogata dokumentacija. Tolmačenje se seveda 
spreminja in je sporno, toda vrednost ugotovitev nivojev na Doberdobskem 
Krasu, tamkajšnjih kremenovih prodnikov, ki so označeni na skicah, teras in 
moren na Gorenjskem, stanja po kmetijah v Gornji Savinjski dolini in po 
vaseh na Dravskem polju pa bo ostala trajna. 
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Anton Sore, Geografija nekaterih delov celjske makroregije. Posebna iz-
daja Celjskega zbornika 1969, izdal Svet za kulturo in znanost Skupščine občine 
Celje, Celje 1969, 158 strani. 

V posebni izdaji Celjskega zbornika 1969 sta izšli dve zanimivi razpravi 
celjskega geografa Antona Soreta. V prvi študiji D o b r n s k o p o d o l j e i n 
j u ž n a s t r a n P a š k e g a K o z j a k a (str. 5-76) je z regionalno-geografsko 
metodo prikazan širok spekter družbeno-geografske problematike področja, 
medtem ko je v drugem prispevku A g r a r n a g e o g r a f i j a Z g o r n j e g a 
S o t e l s k e g a (str. 77-155) težišče v osvetlitvi razvoja agrarne strukture in 
družbeno-gospodarskih odnosov, ki so povezani s tradicionalnimi zemljiško-po-
sestnimi odnosi. Ob razčlenjevanju vsebine Soretovih študij, ko spoznavamo 
razvojne smeri in sploh današnjo fiziognomsko in notranjo strukturo obravna-
vanih področij, pa se nam vendarle odkrivaio številna svojstva, ki so enaka 
ali pa vsaj podobna na obeh področjih: Kozjaško-dobrnskem in Zgornjem Sotel-
skem. In prav v teh skupnih oznakah, kakor tudi v številnih, a že man j pomemb-
nih različicah, ki so vseKakor med njimi, moramo iskati tiste, ponavadi tudi raz-
lične dejavnike, ki so neposredno vodili ali vsaj usmerjali celotni razvoj pokra-
jinske fiziognomije. 

Na tem mestu se ne nameravam spuščati v podrobnejši vsebinski prikaz 
in v razčlenitev obeh Soretovih študijah, ker sem prepričan, da je njegovo delo 
našlo odzivnost v širšem krogu bralcev- Zato se bom skušal omejiti na prikaz 
nekaterih drugih lastnosti, k i da j e jo razpravama širšo veljavnost in pomemb-
nost. 

Kot sem že zgoraj zapisal, je Sore skušal z regionalno-geografsko metodo 
osvetliti obravnavani področji. Le pri drugi študiji, ki je prvenstveno namenjena 
poznavanju agrarno-geografske problematike Zgornjega Sotelskega, je izostal 
podrobnejši prikaz razvojnih smeri in možnosti neagrarnih dejavnosti. V osnov-
nih potezah pa je dispozicija prikazovanja, razčlenjevanja in sintetičnega poda-
janja glavnih značilnosti v razvojnih težnjah podobna regionalno-geografskim 
monografijam. 

V obeh Soretovih razpravah so podane osnovne naravnogeografske karakte-
ristike področij (relief, podnebne razmere, vodovje, sestava tal idr.). Kjub temu, 
da je dobro poznavanje naravnega okolja eno izmed najpomembnejših predhod-
nih potreb in n u j za razumevanje vplivov in učinkov človeka pri njegovem pre-
oblikovanju, pa imam občutek, da je prav to poglavje v vseh podobnih razpravah 
zelo enostransko in celo pomanjkljivo obdelano. Res je, da Sore v obeh raz-
pravah pri podajanju in obravnavi prvin prirodnega okolia išče številne zveze 
med njimi samimi in človekom. In pri vsakem od teh ga toliko ne zanima njihova 
geneza, temveč vpliv v določeni stopnji pokrajinske preobrazbe kakor tudi nji-
hove funkcije, ki so nositeljice geografskega procesa. Pri vsem tem pa vendarle 
ne moremo mimo spoznanja, da je pri podobnih študijah prvi del v primerjavi 
z drugim, ki bol j ali m a n j sloni na lastnih proučevanjih in novih ugotovitvah, 
kompilatorskega značaja. 

Drugi del Soretove knjige je namenjen poznavanju socialnogeografskih zna-
čilnosti obeh predelov. In v obeh primerih je kmetijstvo z vsemi vzporednimi de-
javnostmi najpomembnejša gospodarska veja, ki temelji tu bolj, drugje že man j 
na avtarkičnih osnovah. Avtor se seznanja s posameznimi tipi zemljiške razde-
litve (npr. v hribovskih predelih so celki — ponavadi odprtega tipa in drugotne 
grude, v nižjih področjih so prvotne grude pomešane z drugotnimi in celo z 
delci), z razvojem števila zemljiških posestnikov, s spremembami v velikostni 
s t ruktur i zemljiških (kmetijskih) obratov, z nj ihovo nekdanjo in današnjo go-
spodarsko usmerjenostjo, pa s tipi kmetovanja in tehnologijo obdelovanja kme-
tijskih površin. Nadalje avtor nazorno oriše spremembe v strukturi zemljiških 
kultur (kategorij), in nakazuje vzroke, ki so pogojevali najrazličnejše spremembe 
v teh naših dveh podeželskih pokrajinah. 

Prav zato, ker sta obravnavani področji odmaknjeni od sodobnega pometne-
ga ožilja in s tem od pomembnejših mestnih in gospodarskih žarišč, jima ta za-
tišnost in odročnost dajeta nekaj skupnih karakteristik. Te se v glavnem kažejo 
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v prebivalstvenem razvoju (v rasti števila prebivalstva, ki pa v zadnjem času 
vidno nazaduje), v močnem izseljevanju, ki pa je bilo značilno že v prejšnjih 
desetletjih, pa v visokem deležu kmetijskega prebivalstva, v ostarelosti kmečkih 
gospodinjstev, v poklicni oziroma zaposlitveni strukturi itd. V številnih prika-
zih značilnosti v demografskih procesih kakor tudi v gospodarskem oziru pa 
se pokažejo očitne razlike med posameznimi območji: med hribovskimi pre-
deli Paškega Kozjaka in južnimi območji Bočko-maceljskega prigorja na eni 
strani in Dobrnskim podoljem z obrobjem ter Slatinskim podoljem in gričevna-
tim svetom južno od Roden in slednjič Zibiško-tinskim področjem. Številne in 
očitne razlike med njimi, ki jih avtor ugotavlja v mnogih razčlenitvah ali pa 
nakazuje v sintetičnih pregledih, se navsezadnje pokažejo v najbolj vzročno 
pogojeni podobi njihove samonikle bitnosti, ki je bila zanje tako značilna še 
pred nekaj desetletji. 

Tudi v geografskem razvoju teh področij je čutiti posredne ali neposredne 
učinke novodobnega industrializacijskega in urbanizacijskega vala. Znanilci teh 
vplivov se kažejo v depopulaciji odročnih in hribovskih predelov, v deagrarizaciji 
nižinskih ali vsaj bliže prometnemu ožilju stoječih naselij, kjer prihaja do po-
membnega socialnega preslojevanja, v drobljenju zemljiške posesti pa v obnovi 
in preobrazbi kmečkih domov ali vsaj hiš, katerih lastniki čedalje bolj izgublja-
jo stik z obdelovanjem zemlje ter s samooskrbnim polikulturnim kmetijstvom 
itd. Pa vendarle, kljub svežemu prepihu, ki čedalje bolj veje prek domačij na 
obravnavanih območjih, je še povsod tod vedno mogoče čutiti močne korenine 
zaostalosti, pa najsi bo v načinu obdelovanja zemlje, v številnih oblikah vsak-
danjega življenja, v navezanosti na zemljo, v počasnem dojemanju in sprejema-
nju sodobne gospodarske računice itd. Skratka, še vedno ni mogoče začutiti 
skrbne roke, ki bi znala navdušiti in večino kmečkih gospodarstev popeljati na 
sodobne oblike gospodarjenja. 

Ta spoznanja tudi avtorja samega vznemirjajo, zato poskuša ob prikazo-
vanju trpke vsakdanjosti razmišljati o razrešitvi zagat, v katerih so se znašla 
obravnavana območja. Mnenja je, da bo mogoče agrarno prenaseljenost, ki je 
za ta območja značilna, rešiti z zaposlitvijo določenega števila ljudi izven kme-
tijstva, z razumno (optimalno) stopnjo mehanizacije kmetijstva, predvsem pa 
s sodobnim prometom povezati vsa odmaknjena in za gospodarstvo pomembna 
območja z večjimi središči neagrarnih dejavnosti. 

Skleniti smemo z mislijo, da sta zadnji Soretovi razpravi pomembni iz več 
razlogov. Z njima je ponovno dokazal, da kljub temu, da ne živi in ne deluje 
v nobenem od obeh današnjih središč slovenske geografije, sproti spremlja 
in zasleduje razvoj geografske misli. S svojim delom se je lotil tistih predelov, 
ki so doslej bili zaradi najrazličnejših razlogov odrinjeni in odmaknjeni od našega 
osrednjega strokovnega zanimanja. Jezik v njegovih razpravah je razumljiv 
in sočen, prežet in obogaten s številnimi metaforami in ljudskimi reki. V obeh 
njegovih delih tudi ne zasledimo utrujajočega naštevanja številk in opisov tabel. 
Pisec išče povsod medsebojne zveze med pojavi, da bi si mogel bralec lažje 
ustvariti predstave o posameznih pojavih in procesih, kar mu seveda omogoča 
še primerjavo z drugimi značilnostmi. Prav zaradi teh in še drugih strokovnih 
nagibov bo vsakdo z veseljem segel po zadnji SoTetovi knjigu 

Milan Natek 

Metod Vojvoda, Almgeographische Studien in den slowenischen Alpen. 
Münchner Studien zur Sozial — und Wirtschaftsgeographie, Band 5, Kallmünz-
Regensburg 1969, 55 strani, z eno sliko in 5 tabelami med tekstom in 3 barvnimi 
kartami v prilogi. 

Že več desetletij je med slovenskimi geografi živo prisotna težnja po pro-
učevanju našega planinskega gospodarstva. Temu gospodarskemu pojavu, ki te-
melji na sezonskem izrabljanju pašniškega sveta v odročnih hribovskih in sploh 
v gorskih predelih, je bilo že doslej namenjenih vrsta študij in razprav. Med 
to obilico geografskih prikazov pa smo že dlje časa pogrešali sintetičnega, pred-
vsem pa enkratnega oziroma istodobnega pregleda nad celotnim slovenskim 
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planinskim gospodarstvom. Pred leti se je tega koristnega dela lotil Metod 
V o j v o d a . Njegovi poglavitni izsledki so objavljeni v razpravi, o kateri poro-
čamo. 

Svoje študijsko delo opravl ja avtor v osmih zaokroženih poglavjih*. 
V prvem je orisana razširjenost planin in planšarski način gospodarjenja v slo-
venskih Alpah ter naravnogeografske karakteristike planin. V drugem poglavju 
govori o lastniških odnošajih na planinskih območjih in o njihovih spremembah 
po drugi svetovni vojni. V tretjem delu študije pa je označena mnogotera proble-
matika planšarskega osebja po planinah. 

V četrtem poglavju so prikazane spremembe v površinskem obsegu izrabe 
planin in v naslednjem poglavju spremembe v številu živinske črede po planinah. 
Vse to je neposredno vplivalo na spremembe planinskega gospodarstva, o čemer 
avtor razpravlja v šestem poglavju, kjer so prikazane razlike med nekdanjimi 
privatnimi in srenjskimi planinami, pa med mlečnimi in drugimi planinskimi 
pašnimi območji. Nadal je je v tem poglavju orisan pašni režim, podane so 
regionalne razlike v dolžini pašne dobe in prikazane spremembe nekdanjih 
mlečnih planin v mešane idr. V sedmem poglavju pa je prikazano razmerje 
med novodobnim turizmom in planinskim gospodarstvom ter prodiranje različ-
nih tipov turističnih objektov na planine. 

Osmo poglavje podaja pregled planinskih območij v slovenskih Alpah. 
Avtor razlikuje 13 takih območij in sicer: bohinjsko, tolminsko, kobariško, bov-
ško, območje Zgornje Savske doline, območje Bleda z Dobravami, območje Ba-
ske grape, območje šaleške doline, območje srednjih Karavank, območje Jezer-
skega in Kamniških Alp, Menino, zgornjesavinjsko območje in območje severo-
vzhodnih Karavank. 

Ob prebiranju Vojvodove razprave se ne moremo znebiti vtisa, da se skozi 
celotno njegovo delo prepletajo ugotovitve in spoznanja vseh naših starejših 
proučevalcev te zvrsti kmečkega gospodarstva. Pri. tem pa vendarle moramo upo-
števati, da je takšen prikaz tujim strokovnim krogom, ki jim je problematika 
našega planinskega gospodarstva neznana ali vsa j površno poznana, tudi naj-
bolj ustrezen. Avtorju je treba dati vse priznanje za plastičen in nazoren prikaz 
sodobne geografske problematike naših planin, za oris vseh pomembnejših re-
gionalnih razlik, ki so neposreden odsev socialne in gospodarske diferenciacije 
našega prostora. 

Tudi vsi tri je večbarvni kartogrami, ki jih je po avtorjevi zasnovi in podlogi 
izdelal G. K o c h , kartograf miinchenske univerze, so izredne dokumentne vred-
nosti. Opremljeni so z ustreznimi dvojezičnimi legendami (v nemščini in sloven-
ščini), Tudi krajši povzetek razprave je napisan v slovenskem jeziku, kratka 
uvodna beseda pa je napisana še v angleščini, francoščini in ruščini. 

V sklepnem delu publikacije je še objavl jen kra jš i prispevek K. Rup-
perta z naslovom »Probleme de Almwirtschaft in den slowenischen Alpen«, 
s podnaslovom »Agrarlandschaft im Wandel der Sozialstruktur« (str. 53-35). 

Poročilo n a j sklenem z mislijo, da je Vojvodova študija o planinah v sloven-
skih Alpah pomemben doprinos k spoznavanju in vrednotenju te tako samosvoje 
veie kmetijske dejavnosti. Obenem pa želim, da bi pomenila tudi za druge 
geografe v alpskih deželah močno vzpodbudo pri proučevanju njihovih planin-
skih predelov. Saj je Vojvodovo delo, kot izvemo iz Ruppertovega predgovora 
(str. 7), prva monografi ja iz ser i je podobnih za druga alpska področja. 

Milan Natek 

Andreas Moritsch, Das nahe Triester Hinterland. Zur wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung vom Beginn des 19- Jahrhunderts bis zur Gegenwart. 
Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas, Veröffentlichun-
gen des Instituts f ü r osteuropäische Geschichte und Südostforschung der Uni-
versität Wien, Band VII, H. Böhlhaus Nachf., Wien-Köln-Graz 1969. Strani 160, 
10 kar t na 5 prilogah, 10 fotografi j . 

* Ker v tem »Geografskem vestniku« objavl jamo v slovenščini zelo skra j šan izvleček iz Voj-
vodove š tudi je , izpuščamo iz tega poročila podrobnejšo navedbo n jene vsebine in povzemanje kon-
kretnih podakov. — Uredništvo. 
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Delo je doktorska disertacija, ki jo je avtor leta 1967 predložil filozofski 
fakultet i dunajske univerze. Mentor mu je bil prof. Hans Bobek, ki je izbral tudi 
predel raziskovanja in to s pomočjo ravnatelja Inštituta za geografijo Univerze 
v Ljubljani prof. V. Klemenčiča. Ta inštitut je avtorju tudi pomagal pri iskanju 
gradiva, bivanje v Sloveniji pa mu je omogočila izmenjalna jugoslovansko-av-
strijska štipendija. Ker je avtor po rodu iz spodnje Ziljske doline, mu je raz-
iskovalno delo močno olajšalo popolno obvladanje slovenščine. 

S študijo je imel Moritsch namen, da nam pokaže razvoj gospodarskih in 
socialnih razmer ter ustreznih učinkov v kulturni pokrajini ožjega tržaškega 
zaledja v zadnjem poldrugem stoletju, to je nekako od časa franciscejskega ka-
tastra dalje. Razen samega franciscejskega katastra, do katerega se je dokopal 
v tržaški katastrski upravi, so mu dobro služili temu katastru priloženi izčrpni 
davčni cenilni operati, ki vsebujejo mnogo statističnih podatkov o takratnem 
prebivalstvu, posestnih razmerah, številu živine itd. Tudi za poznejši razvoj 
si je znal poiskati ustrezne statistične vire, uporabil pa je tudi v glavnem vso 
razpoložljivo, na žalost ne k a j posebno obilno literaturo. 

Za podrobno proučitev razvoja v ožjem tržaškem zaledju, v katerem se 
od morja proti zaledju tako značilno stopnjujejo že fizičnogeografske, zlasti kli-
matske razmere, kjer pa hkrati odseva ves razvoj Trsta v 19. in 20. stoletju ter 
tamkajšnje spremembe političnih mejâ od prve svetovne vojne dalje, si je avtor 
izbral kot reprezentativne sonde osem katastrskih občin, in sicer Ankaran, Ško-
fije, Slap (pri Vipavi), Barko (v Brkinih), Tomaj, Razdrto, Senožeče in Divačo. 
Izbral si jih je z namenom, da bi prišle do izraza razlike v naravnem okolju 
na apnencu (Tomaj, Senožeče, Divača) in na flišu (Ankaran, Škofije, Slap, Barka 
in Razdrto), nadalje v obravnavanem razdobju spremenljiva prometna vloga 
glede na staro tržaško cesto (Razdrto, Senožeče, Divača), različna oddaljenost 
od Trsta in hkrat i od mor ja v zaledje naglo se spreminjiajoča višinska in s tem 
klimatska lega, posebnosti znotraj obmestja mediteranskega mesta (Ankaran), 
vpliv industrije, ki je vzrasla že po priključitvi teh krajev k Jugoslaviji (Seno-
žeče) ter vpliv nastanka družbenih kmetijskih obratov, prav tako po priklju-
čitvi k Jugoslaviji (Ankaran, Tomaj, Razdrto s pripadajočim Ubeljskim). Za 
vsako katastrsko občino je avtor uvodoma na kratko prikazal glavne poteze 
položaja in naravnega okolja, nadalje — kjer je bilo to potrebno in mogoče — 
razvoj do začetka 19. stoletja, naselbinsko in poljsko-razdelitveno sliko na za-
četku 19. stoletja, takratno socialno in gospodarsko strukturo ter povečini tudi 
značaj kmetijstva, nato razvoj do leta 1918, razvoj v predvojni dobi, ko so ti 
kraj i pripadali Italiji in najnovejši razvoj pod Jugoslavijo. K obravnavi vsake 
katastrske občine je dodal še številne tabele, predvsem o razvoju prebivalstva, 
stanja živine in zemljiških kategorij od začetka 19. stol. do danes. Za vsako 
katastrsko občino je dodal tudi starostno piramido, posebno dragocene pa so 
barvne karte izrabe tal po stanju v franciseeiskem katastru in po stanju leta 
1965/66. Na žalost mu verjetno tiskovni stroški niso dopuščali, da bi objavil 
te karte za vseh osem katastrskih občin, objavljene so namreč samo za Ankaran 
s Škofijami, za Slap, za Tomaj in za Razdrto. 

Na osnovi naštetih reprezentativnih sond ter dopolnilnih terenskih in dru-
gih opazovanj izven njih je avtor skušal svoje podrobne ugotovitve raztegniti 
na vse ožje tržaško zaledie in nam naslikati njegov razvoj v celoti po istih raz-
dobjih. po katerih je obdelal posamezne katastrske občine: pregled razvoja do 
začetka 19. stoletja, stanje na začetku 19. stoletja, razvoj od tedaj do konca 
avstro-ogrske monarhije, razvoj v italijanskem razdobju in razvoj po priključitvi 
k Jugoslaviji. Pri tem je skušal na osnovi izhodiščnega prereza iz časa fran-
ciscejskega katastra vse obravnavano področje razčleniti na posamezne družbe-
nogospodarske enote oz. tipe. Te enote n a j bi bile: 1. F l i š n a o b m o č j a , 
ki bi se še naprej delila na: a) pokrajino mešanih kultur (Ankaran-Škofije) z ve-
leposestniškimi obrati (cortivi) na najugodnejših, zložnih tleh, z obrati meščan-
skih obdelovalcev (»paolanov« ali »popolanov«) in s kmečkimi vasmi na bolj 
nagnjenem svetu, kar se ujema tudi s pokrajinsko razliko med razloženimi na-
selji in »kasetami« paolanov ter sklenjenimi vasmi s posestjo, silno razdrobljeno 
na kul turne terase; b) vinogradniško pokraj ino (Slap), c) njivsko-travniško po-
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krajino v Postojnski kotlini (Ubeljsko), in d) njivsko-gozdno pokrajino v Brkinih 
(Barka). — 2) K r a š k a o b m o č j a , ki j ih y celoti označuje ograjenost obde-
lovalnega sveta z ogradami, ki pa bi se delila dal je na a) »teranski« Kras (Tomaj) 
z najugodnejšimi pogoji za poljedelstvo in vinogradništvo, b) pašno-travniški 
Kras (Senožeče in Podgrajsko podolje) in na c) gozdno-pašni Kras v višinah od 
600 do 700m. — 3. Kra j i ob glavnih p r o m e t n i h p o t e h , ki so sodoživljali 
razkro j in propad tovarništva in furmanstva (Senožeče, Razdrto). — 4. Kra j i ob 
v o d a h , primerni za izrabo v obliki mlinov in žag (Rižana, Rozandra, Pivka). 

Tako tipizirane prostorske enote rabijo nato avtorju za sintetični prikaz 
sprememb v vseh naslednjih razdobjih do danes. Nemogoče jih je vse v tem 
kratkem poročilu našteti. Na j opozorimo samo na najznačilnejše. V času od 
franciscejskega katas t ra do propada Avstro-Ogrske bistveno vplivajo vzpon 
Trsta, zgraditev železnice s propadom furmanstva, bolezenska kriza vinske trte, 
nazadovanje ovčarstva in pogozdovanje krasa. Močne spremembe doživlja v tem 
času predel mešanih kultur, ki se ponekod spreminjajo iz »klasičnih« v obmest-
ne vrtnarske, namesto opornih drevesnih vrst za vinsko trto pa se uveljavljajo 
značilni »latniki«. Ob prelomu stoletja se poleg krize na vinskih tržiščih 
prične kriza tudi za vrtnarstvo. Za vinogradniško pokrajino flišnega področja 
(Vipavska dolina) je značilna utrditev kmečkega vinogradništva, v njivsko-
travniški in njivsko-gozdni flinši pokrajini v zaledju pa pride do močnega iz-
sel jevanja . Na Krasu doživlja »teranski« Kras kon juk turo terana, po drugi stra-
ni pa propad pašništva, zlasti ovčrskega. Kra j i ob veliki cesti se mora jo zaradi 
propada vozništva preusmeriti (v mlečno živinorejo), kra j i ob železnici (Po-
stojna, Sežana, Divača) pa okrepe svojo prometno funkcijo. Za italijansko raz-
dobje je na splošno značilen gospodarski zastoj, združen z izsel jevanjem (tudi 
politično-nacionalnim), v kmetijstvu krčenje vinogradniških površin v prid 
pšeničnih njiv, po drugi strani pa konjuktura za oglarje (čičarija) ter za žage 
in lesno predelovalno industrijo (Zgornja Pivka). Po priključitvi k Jugoslaviji 
pa pride do velikih prebivalstvenih premikov (odseljevanje »optantov«, doselje-
vanje iz slovenskega zaledja), do nastanka nekaterih industrijskih podjet i j 
v obalnih krajih, pa tudi ponekod v zaledju (Senožeče), do agrarne reforme, do 
nastanka družbenih kmetijskih obratov, do stopnjevanega »bega z dežele« in 
pomanjkanja agrarne delovne sile, po letu 1954 pa do malega obmejnega pro-
meta. V primorskem flišnem predelu spremlja vse to dokončni propad »mešanih 
kultur«, obsežno opuščanje »kulturnih teras«, v vinogradniškem flišnem svetu 
zavre intenzivno vinogradništvo proces ozelenjevanja, ki pa je nadvse močan 
v njivsko-travniških (Postojnska kotlina) in njivsko-gozdnih predelih (Brkinih). 
Na »teranskem« Krasu ima trta še vedno konjukturo ter se širi na račun njiv, 
opuščajo pa se vse bolj nekdanji, kamenja očiščeni »gozdni travniki«. Povsod 
pa se prava kmečka gospodarstva le še izjemoma drže, povečini ostajajo brez 
dedičev in se spreminjajo v mešana (Nebenermerbsbetriebe). 

Moritscheva študija pomeni bogat in soliden prispevek k raziskovanju 
preoblikovanja slovenske podeželske pokrajine in njene strukture. Dragocena 
nam je tembolj, ke r se metodološko močno u jema z našimi raziskovanji, ker pri 
tem nikakor ne zanemarja zgodovinsko-genetskega in fiziognomskega vidika in 
ker nam je proučila področje, ki smo ga pri naših dosedanjih podobnih raz-
iskavah iz raznih razlogov pustili precej ob strani. Odlikuje jo solidnost, teme-
ljitost in kritična previdnost pri posploševanjih. Če bi hoteli vendar pristaviti 
tudi kako kritično pripombo, bi zadevala morda fizično-geografske uvode, ki se 
včasih malo premalo opirajo na novejšo literaturo (npr. pri navedbah o naravni 
vegetaciji na Wraberjeve in druge novejše opredelitve), pa sorazmerno neenako-
mernost v obravnavanju posameznih razdobij (razmeroma kratko obravnavanje 
vsega razvoja od franciscejskega katastra do 1918, pa tudi italijanskega raz-
dobja), kar pa opravičuje neprimerno večje bogastvo virov za začetek 19. sto-
letja (franciscejski kataster s cenilnimi operati) in za današnje stanje (današnje 
statistike ter proučevanja na terenu). 

Svetozar Ilešič 
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Slavko Kremenšek, Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki pro-
blem. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in 
družbene vede, Dela 16, Ljubljana 1970, 145 strani, 23 slik. 

Kremenškova študija o Zeleni jami, ki je v bistvu avtorjeva doktorska 
disertacija, se v dveh pogledih po svojem pomenu dviga nad poprečno raven 
naših disertacij. Najpre j že zato, ker je avtor svojo proučitev tega svojevrstnega 
ljubljanskega predmestnega naselja že v naslovu označil kot »etnološki problem«. 
Kremenšek namreč spada med tiste, zaenkrat še redke mlade etnologe, ki menijo, 
da se etnologija ne sme več omejevati samo na svoj »tradicionalni« predmet, 
to je samo na poučevanje starih, podedovanih, povečini kmečkih elementov 
duhovne in materialne »ljudske« kulture in ustreznih življenjskih načinov in 
navad, temveč mora poseči tudi v novo nastale ali nas ta ja joče živl jenjske načine 
in navade neagrarnega, zlasti tudi še mestnega in predmestnega prebivalstva. 
Etnolog torej ne bi smel a priori ločiti staro »ljudsko« od novejše »civilizacijske« 
kulture, sa j sta v resnici obe »ljudski« in se razen tega v sodobnem dogajanju 
marsikdaj še močno prepletata med seboj. Nedvomno je ravno ta novi vidik 
napotil Kremenška, da si je za primer, na katerem bi to lahko nazorno prikazal, 
izbral ravno ljubljansko Želeno jamo, naselje, ki ima k a j malo opravka s staro 
»ljudsko« tradicijo, sa j njegov nastanek celo ni bil v nikakršni zvezi z nekdanji-
mi kmečkimi naselji l jubljanskega obmestja, tudi ne s staro vasjo Vodmatom: 
res je sicer vzrastlo na nekdanjih »dolgih njivah« te vasi, a čisto osamljeno, saj 
ga je železniški pas, v zvezi s katerim je nastalo, celo povsem odrezal od nje. 

Vsekakor je ta Kremenškov poskus zelo uspešno dokazal koristnost takega 
posega etnologije na mestne in predmestne četrti. Zato bi bilo vsekakor odveč 
morebitno razpravljanje o tem, ali s tem ni etnologija posegla na raziskovalno 
področje, ki si ga lahko z enako pravico lastita sociologija, predvsem tako ime-
novana »sociologija lokalnih skupnosti« ali pa tako imenovana »socialna geogra-
fija«, ki na j bi ji bili elementi socialne strukture naselij in še posebej različne 
»socialne skupine« če že ne edini, pa vsaj poglavitni proučevalni problem. 

Vsekakor tega posega Kremenšku oziroma etnologiji ne gre šteti v greh. 
Nasprotno, njena zasluga je, da se je prva lotila predmestne četrti tega tipa, 
ki je živela in še živi doka j samosvoje živl jenje in je bila »kot naselbina s samo-
svojo fiziognomijo tudi v zavesti ljubljanskim meščanom«. Pri tem se toliko ne 
čudimo, da se podobnih konkretnih mikroregionalnih nalog še ni k a j prida 
lotila naša sociologija, s a j se pred n jo na njeni mladi poti očividno p o s t a v l j a j o 
važnejša splošna razglabl janja . Pač pa lahko geografi ka r odktrito in spokorni-
ško ter na naše lastno presenečenje priznamo, da smo to stran mestne geografi je 
doslej docela zanemarili, sa j smo se šele zadnji čas sistematsko lotili tudi pro-
učevanja »socialno šibkih« četrti naših mest, kar dokazuj(e Pakova proučitev 
nekaterih predmestnih četrti Ljubljane in Maribora, v tem »Geografskem vestni-
ku« obajvljena Škerjančeva razprava o ljubljanskem Krakovem ter še nekatere 
podobne, ki so na poti. In če je Krakovo le prišlo do izraza tudi v naših dose-
danjih, pretežno morfogenetsjsih študijah o geografiji Ljubljane, ker je pač 
fiziogomsko in funkcijsko značilen zgodovinski »relikt«, smo na Zeleno jamo 
enostavno pozabili, ker pač ni tak relikt, čeprav ni nič mani samosvoia, ne samo 
po svoji socialni strukturi in načinu življenja, temveč tudi po svoji fiziogno-
miji. Saj se npr. v Melikovih študijah o razvoiu in rasti Ljubljane Zelena jama 
komaj k je omenja, pa tudi drugje (npr. v članku podpisanega o Ljubljani v 
»Geografskem horizontu« 1959) samo mimogrede kot — z Mostami vred — se-
stavni del industrijske četrti starejšega tipa, zarojene v železniški dobi. 

Na tem mestu ni mogoče podrobneje poročati o vsebini Kremenškove študi-
je, to pa tudi ni potrebno, sa j to mora vsak naš geograf sam vzeti v roke. Pri 
tem se bo srečal z nenavadnim obiljem v terenu pridobljenih navedb etnološkega 
značaja v smislu Kremenškovega pojmovanja etnologije in sicer od preostan-
kov elementov, ki so jih prvotni doseljenci prinesli s seboj do vključevanja 
njihovih potomcev v življenjske navade in življenjsko raven prebivalcev da-
našnje Ljubljane. Poudarim na j posebej, da nam je Kremenšek vzorno prikazal 
tudi ožjo geografsko karakter is t iko razvoja Zelene jame, pa n a j bo to »socialno-
geografska« ali »fiziognomsko-geografska« in to za vsa tri razvojna obdobja. 
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V prvem razdobju je Zelena jama nastala v glavnem kot železničarsko naselje, 
v katerem so se »na razmeroma osamljeno mestno obrobje, v neprijazno bližino 
nekaterih industrijskih obratov, med gramoznice in umikajoče se njive naselje-
vali l judje določenih pokl icov. . .« in ki so mu »ločenost. . . in razlike v odnosu 
do mesta in nekaterih drugih, starejših in zato tudi po svoje izoblikovanih 
predmestnih naselij dajale poseben ton« (str. 128). Za drugo razdobje, med 
obema vojnama, je značilen prodor neželezničarskih poklicev, predvsem de-
lavcev iz starejše, vzhodne ljubljanske industrijske če t r t ipa tudi že nameščencev 
in intelektualcev, pr i čemer pa se Zelena jama gradbeno le malo razširi, pre-
vsem pa ne izgubi svoje fiziognomije nasel ja s povečini pritličnimi hišami. 
Tretje razdobje, po osvoboditvi, pa označuje razen pojemajoče socialne dife-
renciacije in vk l jučevanja v sodobni živl jenjski način tudi sprememba v fizio-
gnomiji, predvsem vključitev stanovanjskih blokov v staro pritlično naselje. 

Na j za zaključek ponovim: Kremenšek je s svojo študijo dal tudi nam geo-
grafom ne samo pobudo, ampak kar dober pouk. To vel ja na splošno, še po-
sebno pa glede upoštevanja fiziognomskih elementov v proučevanju naselij. 
Imam vtis, da je v tem Kremenšek bolj geografski od marsikaterega današnjega 
geografa pri nas in drugod, ki ma te elemente le prerad pozabi ali pa jih name-
noma omalovažuje in potiska ob stran, pri tem pa morda celo preveč sili na 
področja, ki jih vsa j nič m a n j uspešno lahko opravi sociolog ali — kot je lepo 
dokazal Kremenšek —• celo etnolog. 

Svetozar Ilešič 

K r a j š a p o r o č i l a 

Igor Vrišer, Mala mesta v SR Sloveniji. Problemi njihovega obstoja in na-
da l jn jega razvoja. Inštiut za geografijo Univerze v Ljubl jani . Interna publi-
kacija , razmnožena na Zavodu za statistiko v L jub l jan i v 50 izvodih. Strani 
169, 22 kar t in grafikonov, 40 tabel, dodatni zvezek s prilogami (tabelami), 
strani 32. Izdelavo raziskovalne naloge je financiral Sklad Borisa Kidriča. 

Da uvrščamo poročilo o Vrišerjevi š tudi j i o malih mestih v Sloveniji med »Krajša poročila«, 
n ikakor ni znak podcenjevanja . Nasprotno, delo po svoji izredni tehtnosti , po novih metodoloških 
pr i jemih in po rezul tat ih , nadvse pomembnih ne samo za geograf i jo naših malih mest, temveč 
za geograf i jo vse naše urbanizac i je in suburbanizaci je ter celotne regionalne s t ruk ture zasluži in 
bo nedvomno tudi doživelo nadpoprečno pozornost. Zaenkrat se ga dotaknemo samo s k ra tk im 
poročilom pač iz razloga, ker je izšlo samo v 50 izvodih, več ali m a n j za interne namene, in ker 
pač doslej sko ra j ni bila navada , da strokovne revije poročajo o publ ikaci jah takega znača ja . 
Ce smo torej prelomili to pravilo, želimo s tem samo podčr ta t i izredno pomembnost razprave, 
hkra t i pa izrazito obžalovanje, da se, pač zaradi pomanjk l j ive in premalo prožne organizaci je 
našega znanstvenega tiska ni našla t a k o j možnost, da izide v dokončni, javnosti dostopni obliki. 
V p rep r i čan ju , da se bo to naknadno kmalu zgodilo in da bo t ak ra t razprava vzbudila v 
strokovnem tisku širši odmev, se omejujemo z d a j le na k ra tko beležko o n jem. V n j e j bi pa le radi 
poudari l i , da razprava ni bogata samo po svojih konkretnih izsledkih, ko nam po vseh merilih 
ki jih uporab l ja , pokaže, kako so ravno naša mala mesta poleg dveh velikih (Ljubl jane in Maribora) 
najmočnejš i , vsa j polovičen nosilec nače urbanizaci je , kako nam pr i tem man jka srednj ih mest, 
kako je vse to izraz za Slovenijo tako značilne in malokje d rug je izoblikovane >suburbanizacije< 
in kako nas to dejstvo postavl ja pred dilemo, ali n a j to svojo »lastno pot v urbanizacijo« še na-
p r e j dopuščamo in jo celo »institucionalno« podpiramo, ali pa poskušamo odpreti v ra ta bo l j zgo-
ščeni urbanizac i j i v srednje velika mesta ali somestja, če že ne popolni zgostitvi v »metropolitan-
ska področja«. Razen po t e j svoji vsebinski strani pa je razprava zelo pozitivna tudi v metodološkem 
pogledu: ne samo zaradi splošno okrepl jene uporabe sodobnih kvant i ta t ivnih metod, temveč zaradi 
poskusov čim kompleksnejših kvant i ta t ivnih ocen »urbanizacije«, »družbenega pomena mest« in 
s tem tudi opredelitve mestnih »funkci j«. 

Maks Wraber, Pflanzengeographische Stellung und Gliederung Sloweniens. 
Vegetatio Acta Geobotanica, Organe officiel de l'Association internationale 
de phytosociologie. Vol. XVII, Fase. 1-6, The Hague 1969, str. 176-199, s ka r to 
fitogeografske razčlenitve Slovenije v prilogi. 

Delo, ki je bilo nagra jeno z nagrado Sklada Borisa Kidriča za leto 1969, je poksus na j iz ra-
zitejšega zastopnika fitosociološke in vegetacijskogeografske smeri med našimi botaniki podat i , 
v glavnem na osnovi svojih lastnih dolgoletnih raziskav, vegetacijskogeografsko regionalizacijo 
Slovenije, tako potrebno tudi nam geografom. Avtor razdeli Slovenijo na šest vegetacijskih področi j : 
alpsko, dinarsko, submediteransko, subpanonsko, preddinarsko in predalpsko. V zadoščenje nam 
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je, da se ta razčlenitev, kakor avtor sam pouda r j a (na str . 194), neverjetno ujema z našo pokra-
j insko-geografsko regionalizacijo. Zato nam je še tem bolj dobrodošla in je le želeti, da bi avtor 
imel možnost objavi t i to svojo š tudi jo še v veöjem obsegu in s podrobnejš imi navedbami, s a j je 
v publ ikac i j i , k j e r je izšla, širšemu krogu tudi teže dostopna. Ze t aka , kot je, pa nam bo izvrstno 
služila, tem bolj , ker se dotika tudi antropogenih preobl ikovanj prvotnega ras t j a (vpliv gozdar-
jen ja , planinske paše itd.). S tudi ja razen tega dobro podčr ta vlogo Slovenije kot prehodnega in 
stičnega področja tudi v vegetaci j i : ker je Slovenija ostala v glavnem izven pleistocenske polede-
nitve, so vanjo v postglacialnem času lahko tem uspešneje spet vdrl i i l i rsko-balkanski rastl inski 
elementi, k i so med tem našli zavet je izven poledenelih Alp; zlasti značilen je bil zmagoviti pohod 
bukve . 

Svetozar Ilešič, Die wirtschaftsgeographische Struktur Sloweniens in re-
gionaler Sicht. Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesell-
schaft, Band 112, Heft 1, 1970, str. 56-77, s 4 kartami v prilogi (nemški, francoski 
in angleški povzetek). 

V študi j i je avtor pr i redi l za zunan je bralce svojo shemo pokra j inske in socioekonomske 
regionalizacije SR Slovenije ter svoj pregled družbeno-ekonomskih razlik v regionalni s t ruk tur i , 
predvsem razlik med osrednjim slovenskim razvojnim ogrodjem in bo l j obrobnimi, zaostalimi 
pokra j inami , s posebnim opozorilom na nekatere s tem zvezane razvojne probleme, ki vkl juču-
je jo tudi določene posebnosti glede na to, da gre za življenjsko področje malega naroda . 

VI. Klemenčič. The migration of population and the industrialization of 
Slovenia. Studies in Geography in Hungary, 7: Recent Population movements 
in the East European Countries. Budapest 1970, str. 21-27. 

Gre za referat , ki ga je imel avtor svoj čas na simpoziju o prebivalstveni geograf i j i 
vzhodnoevropskih dežel v Budimpešti . V n jem poda ja zgoščen pregled selitev v Sloveniji od tistih, 
k i so se začele že v 19. s tolet ju pa do današn je dnevne migraci je delovne sile in do zaposlovanja 
naših delavcev v tuj ini . Gre tore j za rezultate proučevanj , ki j ih je avtor podrobno objavil že doma 
ali pa so na poti objave. 

Milan Natek, Priseljevanje ljudi na celjsko področje. Celjski zbornik 1968, 
str. 5-29. 

V razpravi je na osnovi podatkov iz leta 1961 obdelano pr isel jevanje v posamezne občine 
celjskega področja (Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šent jur pr i Cel ju , Šmar je pri Jelšah, 
Velenje in Žalec), di ferencirano predvsem po treh tipih nasel i j : mestnih, kmečkih in mešanih. 
Najvažnejš i ugotovitvi sta v tem, da sko ra j v vseh občinah (razen Celja) prevladuje jo doseljenci 
iz domače občine, da gre sploh v glavnem za doseljevanje v regionalnem okv i r ju in da imajo 
pr i tem močno posredovalno vlogo ravno tako imenovana >mešana< nasel ja . 

Milorad Vasović, Gozd Martuljak i Kranjska Gora kao središta tnrizma 
u Julijskim Alpama. Zbornik radova Geografskog instituta PMF, Beograd, 
sv. XV, 1968, str. 113-126. 

Milorad Vasović, Bohinj i Triglav u svetlu turizma. Zbornik radova 
Geografskog instituta PMF, Beograd, sv. XVI, 1969, str. 101-116. 

Kljub močni popularnosti geograf i je tur izma v Sloveniji nam še močno man jka jo podrobne 
konkre tne geografske obravnave tur izma v posameznih naših tur is t ičnih k ra j ih in območjih. Eno 
od takih vrzeli je izpolnil p rof . Vasović s svojima š tud i jama o Kran jsk i gori z Gozd-Martul jkom 
ter o Bohinju s Triglavom. Avtor se je, kakor vidimo, tudi na mestu samem in ne le po stat ist ičnih 
virih poglobil v geografsko problematiko obravnavanih tur is t ičnih središč. P r i tem se j e 
podrobno seznanil tudi z nj ihovim historiatom (presenetljivo dobro posebno na pr imeru Bohinja 
oz. Bohinjske Bistrice) in z aktualn imi problemi nadal jn jega razvoja . S te s t rani so upoš tevanja 
vredna njegovega opozorila na nevarnost enostranske usmeritve kranjskogorskega turizma preveč 
v zimsko sezono, za katero kl imatske razmere ( t r a j an je snežne odeje, zimski vetrovi), pa tudi 
terenske razmere brez velikih investicij v gorsko zaledje niso na jugodnejš i in na umestnost večjega 
pospeševanja t ranzi tnega in izletniškega tur izma. Podobno opozar ja pri Bohinju na potrebo, da 
se tam zimski turizem čim bo l j omasovi z g radn jo žičnic na visokogorske terene z dolgotrajno 
snežno odejo, celotni turizem pa morda spet okrepi z dotokom tradicionalnih bohinjskih gostov iz 
T r s t a in Gorice. 

Günter Glauert, Siedlung und Wirtschaft im oberen Sanntal seit dem 
15. Jahrhundert. Ein Bergbauerngebiet Sloweniens am Alpenostrand. Mitteil-
ungen der österreichischen Geographischen Gesellschaft, Band 110, Heft 
II/III, 1968, str. 202. 

Znani predvojni proučevalec naselitvene in naselbinske geograf i je naših alpskih k ra j ev poda j a 
v te j š tudi j i izčrpen pregled razvoja savinjskega področja samotnih gorskih kmet i j s posebnim 
poudarkom na s tan ju v dobi gornjegra jsk ih u r b a r j e v (1426 in 1601) in franciscejskega ka ta s t r a . 
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Tud i današn je probleme naših gorskih kmet i j avtor na splošno k a r dobro pozna in označuje , opira-
joč se pri tem na našo novo l i teraturo (Meze, Medved, Fa jge l j , Markovič), do neke mere pa tudi 
na lastna opazovanja . 

Vladimir Bračič, Prebivalstvo občine Ptuj v luči zgodovinskega razvoja. 
Poetovio — P t u j 69-1969, zbornik razprav ob tisočdevetsto-letnioi. Obzor ja , 
Maribor 1969, str. 95-119. 

Razprava izčrpno obravnava razvoj prebivalstva na ozemlju današn je p tu jske občine in sicer 
po petih razdobj ih : od najs tare jš ih dob do srede 16. stolet ja, od t e d a j pa do začetka 19. stolet ja, 
od začetka 19. stoletja do prve svetovne vojne, v obdobju 1910-1948 in v zadnj ih 20 letih. 

Mirko Pak, Transformacija strukture prebivalstva in naselij na južnem 
delu Zgornjega Dravskega polja. Poetovio-Ptuj, zbornik razprav ob tisočdevet-
stoletnici. Obzorja, Maribor, 1969, str. 214-225. 

Avtor, ki je podrobno proučil družbenogeografski razvoj Zgornjega Dravskega pol ja v celoti 
(gl. Geografski zbornik SAZU XI), objavl ja tu svoje ugotovitve o demografskih in naselbinskih 
spremembah za tisti del Zgornjega Dravskega pol ja , k i spada danes pod p tu j sko občino. 

Iz ostale književnosti o Jugoslaviji in njenih pokrajinah 

O c e n e 

Stanoje J. Jovanović, Vogošća. Geografsko društvo BiH, Posebna izdanja, 
kn j . III. Sarajevo 1967, 140 strami z 1 kar to in 59 fotografi jami med besedilom. 

Šele z vključitvijo Bosne in Hercegovine v enotni jugoslovanski prostor po 
prvi svetovni vojni so pričela njena naravna bogastva vedno bolj pridobivati 
na pomenu. Še prav posebno v času. ko so nekatera odmaknjena, dotlej gospo-
darsko nerazvita območja v osrčju naše države zaradi vojaško-strateških polo-
žajev pridobivala na posebnem pomenu, se prične na njihovem ozemlju nagel 
razvoj neagrarnih deiavnosti, ki so že kmalu znatno vplivale na preoblikovanje 
pokrajine. Med naselja, ki so se pri tem izoblikovala v izredno kratkem času, 
smemo upravičeno prištevati tudi Vogošćo, industri jsko-stanovanjski pred-
mestni predel Sarajeva-

Avtor pa nam ne prikazuje samo tesra mestnega predela, temveč tudi širše 
območje, ki1 ga zajema občina Vogošća. Podobno sta orisana položaj in lega te 
občine, kjer so vse najpomembnejše dejavnosti prenesene v dolinski svet ob 
Bosni oziroma na ravnice ob njenih desnih pritokih (Vogošća, Jošanički potok) 
in neka j niže ob ustju pritoka Ljubine. Tudi naravnogeografske prvine zavze-
majo v delu krajšo predstavitev. Osrednje poglavje »Vogošča in njena okolica 
v preteklosti« (str. 22-65) je najtehtnejši del Jovanovićeve knjige. V njem izvemo, 
da je to območje bilo poseljeno že v neolitiku, da je v rimskem času prek njega 
vodila pomembna žila (Sarajevo-Olovo) in da je v poznem srednjem veku bilo 
gosto naseljeno s Sloveni. Od leta 1435 do 1878 je mogoče tudi tod čutiti močne 
vplive turške vladavine. Z avstroogrsko okupacijo Bosne je na vsem zasedenem 
ozemlju vedno bolj čutiti prvine kapitalističnega gospodarstva. V te j dobi se je 
v tem predelu izredno močno razvijal Semizovac (ob us t ju Ljubine) v gospodar-
sko-industrijsko središče območja, kjer je že 1890. leta zasvetila električna luč. 
Nagel' vzpon je dal vzpodbudo za priseljevanje tujerodnega prebivalstva (iz 
Avstrije, Češke, Ogrske, Nemčijei). 

Še med obema vojnama je bila Vogošča z okolico vred predvsem izletniška 
točka za Sarajevčane. Zaživela je leta 1937, ko so modernizirali staro turško 
cesto (Sarajevo-Vogošća, t. j. krak nekdanje carigrajske ceste), in še posebej 
z letom 1938, ko so ta k r a j izbrali za namestitev vojaške industrije. Po vojni 
so na tem mestu zgradili veliko kovinsko-industrijsko predelovalno podjet je 
(Pretiš), ki je danes civilnega značaja in zaposluje nekaj tisoč ljudi. V zvezi z na-
stankom tega velikega obrata so nastala še nekatera spremljevalna podjet ja . 
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V vsem tem razvoju moramo spremljati tudi naglo rast števila prebivalstva 
v Vogošći in v bližnjih naseljih, nastanek močnega sloja industrijskega delavstva, 
ki se je sem priseljevalo iz vseh predelov Jugoslavije (tudi iz Slovenije jih je 7), 
pa rast števila hiš in stanovanjskih površin, občuten padec v deležu agrarnega 
prebivalstva itd. Prav značilno pa je, da se dnevno vozi v Vogoščo okrog 900 
ljudi iz Sarajeva (predvsem v tovarno Pretiš). Sarajevo in Vogošča sta med 
seboj povezana z mestnim prometnim ožiljem (okrog 60 voženj dnevno). Tudi 
pri Vogošći ugotavljamo, da je danes preveč enostransko razvita, sa j svo-
jemu prebivalstvu ne nudi zadostnih uslug, predvsem ne v terciarnih dejavno-
stih. Zato je njeno prebivalstvo še vedno močno navezano na Sarajevo. 

V času kapitalne izgradnje je prebivalstvo občine Vogošča silno hitro 
naraščalo. Samo v letih 1953-61 se je povečalo za 54 %; mesto Vogošča od 3744 
na 5807 prebivalcev. Ob zadnjem popisu je bilo kmetijskega prebivalstva samo 
10 %, industr i jskega pa 52%. Vse to kaže, kako močan vpliv ima vogoščanska 
industrija ne le na preobrazbo nekmetijskih naselij (Vogošča, Semizovac, Uglje-
šiči itd.) temveč celotne občine. Tudi na tem primeru opažamo, da se kmetijstvo 
ni znalo pravočasno vključiti v preskrbo mestnega prebivalstva, temveč da je 
povečini še vedno usmerjeno v hirajoči palikuttuqni sistem ekstenzivnega 
gospodarjenja. 

V drugem, posebnem delu knjige je podan prikaz posameznih naselij v ob-
čini s seznamom priseljenih družin. Vsekakor je kn j iga zanimiv prikaz mla-
dega industrijskega naselja, vključenega v sarajevsko aglomeracijo, zato je 
vredna našega zanimanja. 

Milan Natek 

Ljubo Božić, Društveno-ekonomska kretanja i promjene na selu u pri-
gradskom području Tuzle. Akademija niauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 
Posebna izdanja, kn j iga VII, O d j e l j e n j e privredno-tehničkih nauka, kn j iga 1, 
Sara jevo 1967, 86 strani. 

Kot že naslov pove, se je avtor lotil študija in prikaza nekaterih sodobnih 
preoblikovalnih procesov v kmetijskem gospodarstvu v obmestju Tuzle. Pri 
svojem delu se je opiral na statistične podatke, k i so bili zbrani ob popisu za-
sebnih kmečkih gospodarstev v letu 1960 in prebivalstva leta 1961. 

Avtorja v prvi vrsti zanimajo razlogi, zakaj kmetijstvo tuzlanskega področ-
ja ni sposobno v večjem obsegu zalagati domačega trga s prehrambenimi pridelki 
in izdelki. Temu osnovnemu vprašanju je avtor posvetil celotno študijo. V n j e j 
namreč podrobno, a pregledno obravnava gospodarsko strukturo obmestnega 
območja (oziroma osmih občin okrog Tuzle), dejavnike, ki so vplivali na različne 
spremembe prebivalstvenih struktur. Poudarja, da je slaba prometna povezanost 
Tuzle (kakor tudi drugih industrijskih središč v tem območju) z zaledjem po-
memben činitelj, ki preprečuje hitrejšo deagrarizacijo prebivalstva, vpliva na 
stagnacijo v rasti števila prebivalstva. V tem je vzrok, da je iz vseh oddaljenih 
predelov močna tedenska migracija delovne sile, ki je prvi resnejši znanilec, 
da se bo takšen delavec kmalu odselil ali k prometnejši poti ali v bližino 
delovnega mesta. 

Z razvojem posameznih industrijskih središč (predvsem Tuzle) je bila tudi 
za obravnavano področje značilna nagla depopulacija izrazito kmečkih predelov 
in zgostitev prebivalstva v mestnih ali obmestnih naseljih. Posledica tega se 
kaže v pomanjkanju delovne sile. v kmetijstvu pa v drobljenju posesti v ob-
mestnem področju. Značilno je, da je bilo v zadnrih letih v obmestju Tuzle 
največ prodajalcev zemlje pri posestnikih do 2 ha. ki so zaposleni izven kme-
tijstva. Kajti s tem si želijo zagotoviti socialno-skrbstvene ugodnosti (npr. otroške 
dodatek, oprostitev zemljiškega prispevka idr.). Avtor ugotavlja, da je kmetijstvo 
na tem področju izredno slabo razvito: na velikih kmetijah, ki so oddaljene 
od Tuzle, p r iman jku j e delovne sile in tudi sodobnejših obdelovalnih strojev, 
v obmestnih predelih pa je na prvem mestu služba, medtem ko je skrb za obde-
lovanje zemlje šele drugotnega pomena. Zato ni presenetljiv podatek, da je bilo 
v začetku šestdesetih let v obravnavanem predelu od 17 do 2 7 % opuščenih njiv 
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(ali v prahi ali v prelogu). Skritka, analiza je pokazala, da ima kmetijstvo na 
obravnavanem področju vse značilnosti zaostalega gospodarstva, ki je usmerjeno 
v samooskrbo. 

Avtor vidi možnosti za gospodarsko izkoriščanje kmetijskih površin edinole 
v krepitvi družbenih kmetijskih posestev. Ta imajo največ možnosti, da se raz-
vijejo, v rodovitnih ravninskih predelih ob Spreči. Za uresničitev tega pa bo 
treba odpraviti neka j ovir: osušiti zamočvirjena zemljišča, prepričati lokalne 
družbeno-politične skupnosti (občine), predvsem v nerazvitih območjih, o pred-
nostih velikih kmetijskih posestev (s podružbljenjem zemlje občina izgubi davek 
od katastrskega dohodka, ki ga plačujejo kmetje) kakor tudi neagrarne gospo-
darstvenike, ki žele razširiti industrijske objekte na najrodovitnejša polja itd. 

Božičeva knjiga je koristno berilo, sa j nam razkriva številne posebnosti in-
dustrializacije bosanskega predela. V delu pa me moti to, da je avtor v obmestno 
področje Tuzle vključil celotna območja sosednjih občin. Prav gotovo bi se 
s prikazom po naseljih, ki bi jih bilo v obravnavi koristno združiti v posamezne 
pasore, izluščimo več tipičnosti in posebnosti, ka r bi bilo za geografijo in za vse 
druge prostorske vede še toliko večje vrednosti in uporabnosti. 

Milan Natek 

Miloš Bjelovitić, Zenica i njena okolina. Ekonomskogeografska studija. 
Akademija nauka i umjetnost i Bosne i Hercegovine, Djela, kn j iga XXXI, Od je -
l j en j e društvenih nauka, Sara jevo 1968, 216 strani. 

Zeniški črnometalurški kombinat predstavlja naš največji tovrstni objekt 
v državi. Prvo železarstvo je v Zenici vzniklo kmalu po avstrijski zasedbi Bosne 
in Hercegovine, ko so zgradili ozkotirno železnico po dolini Bosne. S tem so se 
dejansko odprla vrata tudi drugim neagrarnim dejavnikom, ki še vse do danes 
spremljajo železarstvo. Po drugi svetovni vojni so bile z ogromnimi investicijami 
podane osnove hitrejšemu in kompleksnemu razvoju zeniškega železarstva. Raz-
širitev starih železarskih obratov, rast in razmah vzporednih ali čisto novih 
dejavnosti, ki se z njim prepletajo in dopolnjujejo, pa nagle spremembe v fi-
ziognomiji mesta in okolice, močno pr ise l jevanje l judi itd., to je le n e k a j poja-
vov, ki so obračali pozornost nase tudi v geografskih krogih. 

Vsebina knjige je razdeljena v tri zajetna poglavja. V prvem delu se sezna-
nimo s prirodnogeografskim okoljem pa s položajem in lego Zeniškega polja in 
mesta samega. S posebno zanimivostjo preberemo drugi del knjige, kjer je pri-
kazana geografska oznaka zgodovinskega razvoja mestnega naselja na Zeni-
škem polju. V šestih poglavjih je avtor na osnovi zgodovinskih virov orisal 
postanek naselja ob prehodu prek reke Bosne, kar je dajalo naselju neagrarni 
pečat, pa njegovo funkcijo v dobi rimskega imperija in v času bosanske samo-
stojnosti, ko se Zenica tudi prr ič omenja v 12. stoletju. Avtor podrobno oriše 
Zenico v turiški dobi (1463-1878), ko stoji mesto ob pomembni poti. ki je vodila 
proti severozahodu. Temu sledi oris mesta v času -avstroogrske vladavine. V tem 
času se promet preusmeri po dolini Bosne proti severu, od koder pr ihaja jo tudi 
številni vplivi za razvoj rudarsko-industrijskih podjetij. Avstroogrska okupa-
cija je temu predelu, ki se ponaša z izrednim naravnim bogastvom, vtisnila 
globok pečat: že v osemdesetih letih so na Zeniškem polju odprli premogovnik 
(rjavi premog oligocenske starosti), zgradili železarno, tovarno papir ja in tuka j 
so namestili osrednje zapore za celotno okupirano ozemlje. Prebivalstvo Zenice 
prične izredno hitro naraščati (1879 ima mesto 2.101 preb., leta 1920 7215 preb.). 
Za to obdobje je značilno močno priseljevanje tujcev (778 Nemcev, 497 Avstrij-
cev. 188 Madžarov itd.). Industrializacija povzroči nagle spremembe v nacional-
ni oziroma v verski pripadnosti prebivalcev. Značilna je tudi ugotovitev, 
da se je prebivalstvo hrvatskih naselij na jp re j vključilo v nastajajoče neagrarne 
dejavnosti, njim je sledilo muslimansko prebivalstvo in šele nato pripadniki 
pravoslavne verske skupnosti. 

Vse do nastanka Jugoslavije je bilo zeniško področje na obrobju prejšnjih 
državnih tvorb, odt lej pa se je njegov geografski položaj močno spremenil, 
sa j je prišlo tako rekoč v središče nove države. Po letu 1935, ko so pričeli vlagati 
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nova sredstva za razširitev železarne, doživlja mesto močnejši utrip kot dotlej. 
V zadnjem letu pred vojno je železarna zaposlovala okrog 4.000 delavcev. Ob 
premogovniku »o v tem času zgradili termoelektrarno. Pred vojno, je Zenica 
štela okrog 12.C30 preb. Toda rast števila prebivalstva je bila med obema vojnama 
počasnejša (1,9% letno) kot v času avstroogrske zasedbe (6,3%). 

Silen razmah je Zenica doživljala po drugi svetovni vojni. Temu razdobju 
je odmerjena v knjigi skoraj polovica prostora. S progo Šamac-Sarajevo je bila 
osrednja Bosna vključena v normalnotirno železniško omrežje. Leta 1948 prično 
v Zenici z gradnjo velikega kombinata črne metalurgije, ki danes zaposluje 
okrog 13.000 ljudi. Avtor podrobno analizira geografske pogoje za zgraditev 
tega temeljnega o r j aka ne samo bosanskega gospodarstva, temveč celotnega 
jugoslovanskega značaja (tradicija, surovine: železova ruda iz Vareša, a v zad-
njem času uporabljajo vedno več kakovostne rude iz oddaljene Ljubije; po-
gonsko gorivo ali premog ali elektrika, tehnološke surovine kot npr. apnenec, 
koks, delovna sila itd.). Samo poslopja zeniškega metalurškega kombinata zavze-
majo eno tretjino mestne površine. Danes je železarna tista gospodarska veja, 
ki da je celotni mestni aglomeraciji svojevrstno podobo. 

V tem delu knjige je zelo podrobno prikazana celotna gospodarska struktura 
Zenice, orisane so njene obrtne, trgovske, gostinske, javne in komunalne in še 
druge funkcije. Pri prikazu vplivnih območij mesta je zelo značilna-ugotovitev, 
da se zona tedenskega prihoda na trg od turških časov do danes v glavnem 
ni spremenila, čeprav je po stopnji intenzivnosti precej oslabljena. 

Nagli geografski razvoj je neposredno vplival na rast števila prebivalstva, 
ki se je od predvojnega stanja do leta 1961 ppvečalo za blizu 5 5 5 % Samo 
v letih 1948 do 1961 je prebivalstvo Zenice naraslo od 15.550 na 47.290 l judi 
(letno za 9,4%). S tem se je Zenica vključila v skupino srednje velikih mest 
v SR BiH in dobiva vse pomembnejše centralne funkcije za severno polovico 
osrednje bosenske gospodarske regije, ki vključuje Zeniško, Kakanjsko in Viteško 
polje. 

Bjelovitičeva študija o Zenici in njeni okolici je napisana po sodobni 
poleografski metodologiji. Med glavne odlike dela moramo uvrstiti številne 
primerjave, s katerimi avtor poskuša ovrednotiti pomen in vlogo mesta z vsemi 
njegovimi atributi v ožjem in širščm prostoru. Zanimajo ga stare in nove pro-
metne poti, s katerimi se je spreminjal položaj mesta, pa zaloge rudnega bo-
gastva, tiste tehnološke spremembe, ki zahtevajo novih surovin bodisi doma-
čega bodisi tujega porekla. In ne nazadnje nam je prav plastično orisal terito-. 
rialno in fiziognomsko rast mesta v turškem in v avstrijskem obdobju pa v dveh 
desetletjih prve Jugoslavije, kakor tudi številne povojne in današnje spremembe, 
ki so skoraj docela zabrisale sledi prejšnjih obdobij (npr. turške kasabe). Tudi 
pri nadaljnjem razvoju mesta se avtor postavlja na trdna tla resničnosti in 
poudarja, da je največja ovira za bodoči napredek Zenice pomanjkanje ustrez-
nih zazidalnih površin. Prav tako bo ozračje, ki je že danes zastrupljeno 
z industrijskimi plini, neugodno vplivalo na zdravo in dobro počutje prebivalcev 
(upoštevati je treba, da je na Zeniškem polju skoraj tri četrt dni v letu brez 
vetra). Skratka, Bjelovitičeva knjiga o Zenici je zanimivo delo tako z metodo-
loškega kot z vsebinskega vidika, zato bomo geografi z zanimanjem in koristjo 
segli po njem. 

Milan Natek 

K r a j š a p o r o č i l a 

Zbornik na VIII kongres na geografite od SFRJ vo Makedonija od 9. IX. 
do 14. IX. 1968. Sojuz na Geografskite društva na SFRJ, Geografsko društvo 
na SR Makedonija. Redakcioni odbor: Dr . Panče Kiroski, glaven i odgovoren 
urednik, Dr. Todor Kondev, Dr. Mitko Panov, Dr. Grgo Mileski, Adrijana Ulčar 
i Stanko Stankovski. Zbornikot go sredil za pečat: Dr . Mitko Panov. Skopje 
1968, str. 628. 
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S publ ikaci jo zbornika našega skopskega kongresa se uspešno nada l ju j e ser i ja podobnih 
zbornikov, doslej edinih publ ikaci j , ki so nekako odraz dela jugoslovanskih geografov v celoti. 
V zborniku so razen organizaci jskega dela objavljeni vsi refera t i , o kater ih smo poročali že v našem 
poročilu o kongresu v »Geografskem vestniku« 1968. Vsebinsko ugoden vtis zbornika moti jo never-
je tno številne in neopravičl j ive tiskovne napake, še posebno v tujejezičnih povzetkih, ka r je še 
posebno kočljivo. 

Jakim Sinadinovski-Stoilko Ivanovski-Mitko Panov, Titovveleškite sela. 
Socioekonomski ispituvanja. Skopje 1969, strani 600. 

Obsežno delo je rezultat široko zasnovanega, t imskega in meddisciplinarnega raz iskovanja 
na Prirodoslovno-matematični fakul te t i v Skopju. V njem so obdelani raziskovalni okvir in meto-
dološke posebnosti š tudi jskega pro jek ta , osnovne geografske karakter is t ike Titoveleške kotline, 
osnovne karakter is t ike g iban ja vaškega prebivalstva, socioekonomske spremembe pod vplivom 
industr ial izaci je in urbanizaci je , vp rašan je kmeti jske polit ike in kmet i jske proizvodnje ter družbe-
no-političnega in kul turno-prosvetnega živl jenja na vasi. Delo ni zanimivo in iniciativno samo po 
svoji konkre tn i vsebini, temveč predvsem tudi kot metodološki vzgled. 

Vladimir Klemenčič-Mitko Panov-Mirko Pak, Transformacija na selskoto 
stopanstvo i iskoristuvanje na zemljišteto vo Goloznici. Geograsfski Razgledi, 
Skopje, kn j . 6, 1968, str. 57-54. 

Stud i ja pr inaša prve rezultate terenskih raziskovanj , k i jih je v zvezi z zvezno raziskovalno 
temo »Transformaci ja agrarnega okolja in s t rukture ter ka r t a izrabe zemlje« in s sodelovanjem 
v okviru ustrezne podkomisi je Mednarodne geografske un i j e za dežele Vzhodne Srednje Evrope 
opravi la terenska ekipa slovenskih in makedonskih geografov v sodelovanju z ekipo Geografskega 
inš t i tu ta Pol jske akademije znanosti v Varšavi . Gre za rezultate raziskave v vasi Goloznici ob reki 
Topolki jugozahodno od Titovega Velesa. 

Svetozar Ilešič, Rezimy rzek w Jugoslawin Przegl^d Geograficzny, War-
szawa, t. XL, z. 2, 1968, str. 505-509. 

7,a zvezek »Przeglada«, posvečen 60-letnici znanega krakovskega fizičnega geografa p ro f . 
M. Klimaszewskega, je avtor prispeval k ra tek , vsebinsko nekoliko dopolnjen pregled rečnih režimov 
v Jugoslavij i , kakršen je izšel v Geografskem vestniku leta 1947. 

Svetozar Ilešič, Podstawy klimatyczne regionalizacji fizycznogeogra-
ficznej Jugoslawin Przegl^d Geograficzny, Warszawa, t. XL, z. 4. 1968, str. 
758-770, z 1 kartogramom. 

Za zvezek »Przeglada«. posvečen 60-letnici varšavskega fizičnega gegrafa prof . J. Kondracke-
ga, je avtor prispeval pregledno shemo klimatskih področi j Jugoslavije, kot eno od osnov fizično-
geografske regionalizacije Jugoslavije. 

Alojzij Woš Klimat w ujçciu kompleksowym wybranych miejscowosci 
Jugoslawii- Przegl^d Geograficzny, Warszawa, t. XLII, z. 1., 1970, str. 70-94. 

Avtor poskuša na osnovi podatkov za nekatera jugoslovanska mesta (Ljubl jana , Zagreb, 
Beograd. Sarajevo. Split , Titograd in Skopje) uporabi t i t. im. kompleksno metodo opredeli tve 
klime kot »dolgoletnega režima vremena«. Pr i tem se opira na frekvenco t. im. vremenskih skupin 
(skupine toplih, prehodnih in mrzlih vremen), ki jih v smislu k las i f ikac i je L. A. Czuburowa 
(Kompleksnaja klimatologija. Moskva 1949) deli še n a p r e j na »razrede vremena« (»klasv pogody«) 
in sicer skupino toplih vremen na 7 (A-G), prehodnih na 2 (X, Y) in mrzlih na 6 (H-O)., Svoje 
opredeli tve za naštete pos ta je v SFRJ p r imer ja tudi z opredeli tvami za nekatere poljske k r a j e . 

» 
Prvi slovenski priročnik o družbeni geografiji 

Avguštin Lah-Igor Vrišer, Sodobni svet. Družbena geografija. Obzor ja , 
Maribor 1969. 1. del (Svetovno prebivalstvo) 309 strani, 2. del (Svetovno gospo-
darstvo) 278 strani. Številne tabele, kartogrami in fotografije. 

Skupa j blizu 600 strani obsegajoče delo je družbena geografija sodobnega 
sveta, na kar posebej opozarja sam podnaslov. Z njim smo dobili Slovenci prvi 
obsežnejši tekst z raziskovalnega področja, čigar tematika zbuja zanimanje tudi 
izven okvirov stroke, kar je nedvomno močno doprineslo temu, da so izdaje 
podobnih del v svetu razmeroma zelo številne. Okoliščina, da sta delo napisala 
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domača avtorja, še poudarja pomembnost njegovega pojava na domačem knjiž-
nem trgu. 

Knjiga je izšla v dveh delih. V prvem delu, s skupno oznako »Svetovno pre-
bivalstvo«, so mimo uvoda v družbeno geografijo obravnavana še poglavja 
o geografiji prebivalstva, geografiji naselij in o politični geografiji .Drugi del 
ima skupno oznako »Svetovno gospodarstvo« in obsega poglavja o geografiji 
primarnih, sekundarnih in terciarnih gospodarskih dejavnosti. 

Moderna zasnova geografske predstave družbenih pojavov teži za tem, 
da bi bilo doseženih dvoje ciljev. Prvi je razjasnjevanje vzročnih povezav in 
odnosov med generično raznovrstnimi, a z družbeno dejavnostjo enotno oprede-
ljenimi pojavi življenjskega okolja, drugi pa je predočevanje značilnosti teh 
pojavov, nastalih na neki ravni družbenega razvoja v posameznih enotah okolja. 
Pri pisanju pričujoče knjige sta oba avtorja očitno zasledovala oba cdlja in je 
s tega vidika delo, ki je bilo opravljeno, neoporečno. Vprašanje pa je, če je tudi 
pristop k realizaciji zasnove zadosti dognan. V tem pogledu zbujata pozornost 
tako razvrstitev celotne obravnave snovi' kot razvrstitev snovi po posameznih 
poglavjih. Utemeljevanju in razlagi vzročnih povezav so namreč odmerjeni 
predvsem uvodno poglavje knjige ter uvodni razdelki posebnih poglavij, medtem 
ko je težišče ostale vsebine na predstavljanju pojavov. Takšen pristop je seveda 
možen, a za avtorja precej zahteven, saj narekuje skrbno usklajevanje teoretič-
nih izvajanj s prikazovanjem značilnosti dejanskih razmer, pri povprečnem 
uporabniku čtiva pa deluje tako, da ga privlači bolj informativna kot razjasnje-
valna vsebina. Izraženo misel velja še nekoliko osvetliti in sicer z namenom, 
da bi doprinesli razpravi o graditvi družbene geografije kot znanstvene disci-
pline. 

V uvodnem poglavju knjige,je jasno povedano, da posveča družbena geogra-
fija glavno pozornost osnovni dejavnosti družbe, njeni materialni proizvodnji, 
»ki je prav gotovo največ pripomogla k sedanji preobrazbi zemeljskega površja« 
(1. str. 11). Toda poglavja o materialni proizvodnji so uvrščena za tistimi o na-
selbinskih in politično-geografskih razmerah, slika družbene nadgradnje je 
torej predstavljena prej, preden smo seznanjeni s temeljem družbene biti. Za-
radi tega ima, postavimo, razmotrivanje različnosti ter razvojnih posebnosti 
podeželskih naselij, mestne naseljenosti, ozemeljsko-politične problematike, 
pojava razpadanja kolonializma ali vzpostavljanja raznih oblik mednarodnega 
sodelovanja in podobno veliko preozek, zgolj tematsko opredeljiv status. Pre-
pričljivost takšnih razmotrivanj bi nedvomno pridobila, ako bi bil čitalec prej 
seznanjen z značajem, razvojnimi posebnostmi in problemi gospodarske dejav-
nosti v okolju. V slednjem gotovo velja samo eno in edino logično zaporedje po-
javov, kakršni so: industrijska reprodukcija — urbanizacija — industrijska 
pokrajina, ali pa: sistemi kmetijske reprodukcije — strukturna različnost kme-
tijskih naselij — kmetijska pokrajina. Kako naj bo razjasnjen pojav preobra-
žanja kmetskih naselij, če ne z vzroki, ki tiče v stvarjajočih se oblikah delitve 
družbenega dela! Med posameznimi poglavji knjige kaže primer tistega o po-
litični geografiji najvpadljivejšo neskladnost med (uvodnimi) teoretičnimi izva-
janji o predmetu obravnavanja ter ostalo vsebino. Prav to neskladje nas še 
bolj prepričuje o smotrnosti razjasnjevanja geografskega obeležja politične 

e sveta s postavk gospodarskega in splošno družbenega dogajanja v okolju. 
obivamo vtis, da se avtorja nista povsem izognila vplivu že dokaj preži-

vele antropogeografske šole, ki je gradila svojo raziskovalno zasnovo pretežno 
po modelu generičnih pojavnih kategorij ter s tem odprla vrata mehaničnemu 
materializmu ne le v geografiji, ampak tudi v nekaterih sorodnih disciplinah. 
Da so vsi pojavi v gospodarskem prostoru odraz gibanj, katerih sile pobude 
in sile izvajanja vplivajo na tvorjenje in spreminjanje pojavnih sistemov, torej 
vzročnega zvezja pojavov, o tem antropogeografska šola ni vodila dosti računa. 
Vzlic temu so njeni sledovi še vedno prisotni, kar si lahko razlagamo z okolišči-
no, da so bili utemeljitelji šole močne osebnosti v znanstvenem svetu ter mojstri 
empirične analitike, kar vse je njihovemu opusu dalo pečat zgleda vredne do-
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gnanosti. A kaže, da se bo treba v bodoče teh vplivov bolj smelo in dosledno 
otresti, kaj t i za razčlenjevanje in ra i jasnjevanje pojavov življenjskega okolja 
družbe, ki imajo v globini svojih zametkov značaj enovitosti, je merodajen samo 
kriterij funkcionalnosti. 

Za uporabljeni pristop pa je značilno tudi to, da vzpodbuja bralčevo zani-
manje za informatvni del vsebine, ki bi moral prav zategadej biti sestavljen 
z zanesljivo skrbnostjo. Marsikateremu porabniku bo knjiga pripomoček za 
razved na specialnem področju družbene dejavnosti. V takih primerih bosta 
seveda nujno pretehtavana način gradiva ter verodostojnost opisov razmer oziro-
ma navedb podatkov. Na j opozorim le nekaj primerov, ki kažejo, kako občutljiv 
lahko postane tekst, če ga motrimo z informativnega zornega kota. Y razdelku 
o naravnih možnostih kmetijstva je predočena vloga klime in klimatskih ele-
mentov, čemur sledi ugotovitev, da »na kmetijsko izrabo vplivata tudi klima 
in relief« (2, str. 25). Iz sledečega razmotrivanja pa je razvidno, da gre za prikaz 
vloge višinskih klimatskih pasov v kmetijski izrabi. Uvajanje pojma »samo-
prehranitveno kmetijstvo« za označbo sistema naturalnega kmetijstva, ki te-
melji na samoskrbi z različnimi, ne le s prehranskimi dobrinami, je nepravilno. 
Pri obravnavanju temeljev industrializacije sta potrošnja in tržišče rabljena kot 
istovetna pojma, zaradi česar postane nesmiselna naslednja formulacija: »velik 
del industrije, zlasti lahke, je silno vezan nanjo« (t. j. na »potrošnjo«), (2, str. 127). 
Nekdo bi iz tega lahko sklepal, da drugi del industrije ni vezan na potrošnjo. 
Na strani 131, 2. dela je nedvoumno rečeno, da je COMECON komisija za meta-
lurgijo in premog pri SEV, a dejansko tako označujejo na zahodu celotno orga-
nizacijo (COMunist ECONomic community). Zelo skopi prikaz teritorialno-po-
litičnih sprememb, ki jih je po vojni doživela Poljska (1, str. 129) bo nedvomno 
ocenjen kot znamenje pomanjklj ive informacije. Vse take in podobne pomanj-
kljivosti in slabosti v knjigi izstopajo prav zaradi uporabljenega pristopa k 
ostvarjanju zasnove dela. Iz vzročnih povezav in odnosov izvirajoče splošne 
značilnosti pojavov v okolju so preveč prekrivane s prikazovanjem podrobnih 
posebnosti ter zato nehote tudi zastavljeni cilj zbledi v priročniškem značaju 
knjige. _ ' • -, 11 „ . J 

Raznovrstne ilustracije na splošno zelo smiselno dopolnjujejo tekst. Značaju 
knjige ustrezajo tudi marginalne spremljave teksta, ki posredujejo učinkovit 
razved po vsebini. 

Cene Malovrh 
} 
! 

Iz književnosti o krasu 

O c e n e 

Ivan Gams, Some morphological Characteristics of the Dinaric Karst. 
The Geographical Journal, Vol. 135, part 4, December 1969. London, str. 563-572. 
Dva kartograma. 

Z manjšo zamudo so v reviji, ki jo izdaja Royal Geographical Society, obja-
vili članek Ivana Gamsa o nekaterih morfoloških značilnostih Dinarskega 
krasa. Namen članka je širši kot ga nakazuje naslov. Avtor se je očitno odločil, 
da širokemu mednarodnemu krogu bralcev posreduje nekatere najvažnejše 
rezultate proučevanj morfologije, hidrologije in drugih značilnosti Dinarskega 
krasa ali zunanjih Dinaridov. Na koncu dodaja tudi seznam naših največjih 
in najlepših jam in informacije o njihovi turistični izkoriščenosti. 

Takšna prizadevanja avtorja je treba odobravati, sa j vemo, kako zaradi 
jezikovnih ovir s težavo prodirajo v svet dognanja, objavljena v naših stro-
kovnih revijah. Ni pa najhvaležnejše delo poročati o problemih tako obsežnega 
in raznoličnega področja, če je na razpolago le nekaj strani v reviji. Gams sicer 
navaja vrsto podatkov in ugotovitev, ki so dostopna v objavljenih delih, vendar 
je nekaj podrobnosti, ki bi utegnile zanimati tudi naše bralce. 

Avtor med drugim na jpre j poizkuša odgovoriti na vprašanje, kakšno je 
število speleoloških objektov na tako razsežnem ozemlju. Dobil je zelo pri-
bližno številko 9—12 tisoč jam, kar v primerjavi z nedinarskimi področji krasa 
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ni tako veliko. Dalje je zanimivo razmerje med navpičnimi in vodoravnimi 
jamami, ki je po Savniku v Sloveniji 5:3, v Dinarskem krasu po Gamsu pa 3:1. 
Razmeroma majhno število vodoravnih jam, razen v nekaterih območjih kot 
sta v Sloveniji notranjski in primorski kras, razlaga s tektonsko razgibanostjo 
in s pomanjkanjem površinskih vodnih tokov, ki so odraz razmerja med pro-
pustno in nepropustno litološko podlago. Ko opozori na problem tipologije Dinar-
skega krasa, izvemo nekatere popravljene številke o njegovi razprostranjenosti. 
Sklenjeni Dinarski kras zavzema 24 % državnega ozemlja, v Sloveniji 27 %, 
v Bosni in Hercegovini 45 %, v Crni gori pa 64 %. 

Gams daje poseben poudarek razvoju krasa v pleistocenu, ki mu pripisuje 
uničenje marsikatere morfološke sledi iz toplejšega terciarja — neogena. V po-
gojih permafrosta, vse do 400 m navzdol, je bilo več površinskega odtekanja 
vode in požiralniki so bili po njegovih besedah aktivnejši kot v toplejših 
obdobjih. V takšnih razmerah se je voda zbirala v večjih količinah na površja 
robnih kraških polj in v slepih dolinah, kar je bilo za nastanek in razvoj kraških 
polj posebno ugodno. Periglacialni in fluvioglacialni sedimenti niso ščitili tal 
pred ploskovno korozijo, ampak kvečjemu pospeševali. 

Področja zgostitve kraških polj na Notranjskem, v zahodni Bosni, v Herce-
govini in zahodni Crnd gori sovpadajo z največjimi vrednostmi padavin. 

Jur i j Kunaver 

Problems ofs the Karst Denudation. Edited by Otakar Štelcl. Českoslo-
venska akademija vëd — Geograficky ustav, Brno. Studia geographica 5. 
Supplement for the Y-th International Speleological Congress, Stuttgart 1969. 
Brno 1969. 166 strani. 

V Brnu je izšel zanimivi zbornik o problemih kraške denudacije, ki so ga 
izdali kot dopolnilno publikacijo lanskega mednarodnega speleološkega kon-
gresa. V njem sodeluje 13 vidnejših strokovnjakov s področja študija korozijskih 
procesov iz dežel, kjer so največ ukvar ja jo s temi problemi. Našo državo za-
stopata Ivan G a m s in Duško G a v r i 1 o v i č. 

Sestavljavci zbornika so verjetno pričakovali še večji odziv, sa j pogreša-
mo podobne študije iz ZDA, Sovjetske zveze in iz Velike Britanije. Kljub temu 

a je nastal lep in dokaj zaključen prispevek k mednarodnim razpravam o me-
anizmu, intenzivnosti, modifikacijah in učinkih kraškega procesa, ki so tre-

nutno predmet najživahnejših razprav med krasoslovci. 
V uvodu zbornika je predsednik novo ustanovljene komisije za kraško 

denudacijo pri mednarodni speleološki uniji Vladimir P a n o š zapisal nekaj 
tehtnih, pa tudi kritičnih misli o stanju, problemih in perspektivah raziskovanj 
na tem področju. Po njegovih besedah so prvotne enostavne razlage o načinu 
raztapl janja karbonatnih kamenin doživele posebno v zadnjem času nekatere 
važne korekture. Prihajamo namreč do spoznanja, da je faktorjev, ki odločajo 
o značaju in intenzivnosti kraškega procesa, precej več, kot smo doslej mislili 
in da je vzročna ter posledična povezanost man j enostavna, kot bi si jo želeli. 
Veda o kraški denudaoiji obenem pravkar doživlja nekakšno krizo, ki se kaže 
včasih v hudi neenotnosti pogledov zaradi različnih rezultatov, ki so jih dobili 
raziskovalci v dokaj podobnih pogojih. Panoš meni, da tudi povečano število 
meritev in študij še ni dovolj razjasnilo nekaterih ključnih problemov v kraški 
geomorfologiji. Za to krivi neenotno metodologijo, še bolj pa nesporazume pri 
uporabi terminologije in pa nedokumentirana ter preuranjena posploševanja. 
Tudi v pričujočih razpravah je deloma čutiti podobna antagonistična stališča. 
Med drugim opazimo, kako različno dosledna je uporaba dostopne literature. 

Iz navedenega je razvidno, da je razumljiva živa želja in potreba po ko-
ordinaciji raziskovalnega dela med krasoslovci. To nalogo si je naložila omenje-
na komisija. 

V naslednjih vrsticah smo namerno posvetili več prostora tistim avtorjem, 
ki na jda l j posegajo v obravnavano problematiko. Med proučevalci kraške de-
nudacije je mogoče ločiti tiste, ki izhajajo iz teoretičnih izhodišč in jih eventu-
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alno preizkušajo v naravnih razmerah, drugim pa pomenijo glavni vir pre-
motrivanj predvsem empirične meritve in opazovanja s • pomočjo rutinskih 
metod. 

Druge vsekakor zastopa Ivan G a m s z razpravo »Ergebnisse der neueren 
Forschungen der Korrosion in Slowenien (NW — Jugoslawien)«. Avtor skuša 
osvetliti odnose med trdotami vod na raznih krajih v Sloveniji na eni in vrsto 
drugih dejavnikov na drugi strani. Poudarek je posebno na vplivih tempera-
ture, pretoka, talne in vegetacijske odeje in na reliefu. Najprej zastopa mnenje, 
ki postaja vedno bolj veljavno, da igrajo biotski faktorj i pri korozijski inten-
zivnosti zelo pomembno vlogo. Meritve v Postojnski jami kažejo, da okoli 
2/3 Ca CO3, ki ga raztopljenega prinese v jamo pronicajoča voda, lahko pripi-
šemo vplivu talne odeje. Ta bogati vodo predvsem s CO2. Kljub temu pa 
kolebanja trdot ne kažejo neposrednega odmeva kolebanja vegetacijske rasti. 
V jami je primarni višek trdot v pozni jeseni. Sledi inu primarni minimum 
v pozni zimi in zgodnji pomladi, nato sekundarni višek na pragu poletja ter 
slednjič sekundarni minimum v poznem poletju. Meritve so zaenkrat pokazale, 
da je kolebanje trdot, predvsem celokupnih, v večini primerov soglasno s ko-
lebanjem pretoka. Toda lastnosti vode so lahko zelo odvisne od klimatskih last-
nosti posameznih let, kaj t i toplejša in vlažnejša tla izkazujejo na splošno nižje 
trdote, toplejša in sušnejša leta pa višje trdote. Pod travnikom je vpliv pretoka 
manj jasen kot pod gozdom. 

Skladnost med letnim potekom temperatur in trdot pronicajoče vode je 
mogoče zasledovati le plitvo pod površjem, ne pa v dinamičnih in statično di-
namičnih jamah kot je Postojnska jama. Značilno je, kako vplivajo na trdote 
oblika in višina reliefa ter klimatske poteze. Najvišje srednje letne celokupne tr-
dote so bile zabeležene v nizki Istri pri Puli (do 20° NT). Te so zaradi vplivov top-
lejše klime višje od trdot v Beli Krajini (nad 12° NT). Nato pa se te vrednosti 
postopoma znižujejo in dosežejo v golem visokogorskem krasu najnižje številke 
(pod 4° NT). 

Slednjič je avtor predstavil še rezultate izračuna korozijske kraške denu-
dacije za Slovenijo, iz katerih ie videti, da je pri nas najpomembnejši dejavnik 
v tem procesu pravzaprav količina padavin oziroma specifični odtok. Na leto 
izgubijo največ apnenca jugozahodni deli Julijskih Alp in dinarskih planot 
(80 do 100 m3 karbonatnih kamenin na leto z lkm2), najmanj pa istrski kras 
(okoli 10 m'/km2/leto). • 

Avtorji R. M u X a r t, T. S t c h o u z k o v in J. F r a n c k se v prispevku 
»Contribution à l'étude de la dissolution des calcaires par les eaux de ruisselle-
ment et les eaux stagnantes« lotevajo problema ugotavljanja t. à. statične agre-
sivnosti. Zato so uporabljali »marmorni« poizkus ali test agresivnosti. Ta te-
melii na merjenju pH prvič takoj po zaietju vzorca vode in drugič, po enajstih 
dneh, potem, ko je voda mogla s pomočjo prostega C0 2 in eventualnih drugih 
agresivnih kislin povečati svojo trdoto in spremeniti pH z dodanim čistim 
Ca CO3 v prahu. Za meritve so si izbrali tekoče in stoječe vode na golem skal-
natem površju, v rečnih koritih, pod mahovno ali šotno plastjo im na kontaktu 
ila-kamnina. Meritve so napravili v tropski humidni klimi (Portoriko, Jamajka), 
v oceanski klimi (Irska), v subarktični klimi (Laponska, Norveška in Finska) 
ter v zmerno topli klimi (Francija. Avstrija. Jugoslavija). Pri tekočih vodah so 
ugotovili, da se agresivnost manjša od polarnih proti tropskim širinam. V 
tropskih pogojih so bile najagresivnejše vode po močnih nalivih. V oceanski 
klimi, prihajajo najagresivnejše vode izpod šotišč. V zmerno toplih pogojih, 
odkoder niso imeli najbolj uporabnih podatkov, pa so znane visoke trdote že 
na kontaktu tal s kamnino. 

Z merjenji agresivnosti stoječih voda so avtorji odkrili, da se v anaerobnih 
pogojih lahko naknadno sproščajo organske kisline z delovanjem mikroorga-
nizmov in s tem povzročajo nenasičenost vode s Ca CO3. S tem so ugotovili 
pomembna odstopanja od teoretičnih norm, ki jih določa ravnotežna krivulja 
Roquesa (1964). 

Problem vodnega k^mizma je torej silno kompleksen in v razpravi je za-
pisano, da' je takorekoč vsaka voda individualnost zase. Avtorji ugotavljajo, da 
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je na razpolago še vedno premalo podatkov za tehtne zaključke. Kljub temu 
vsi znaki kažejo, da so vode v zmerno toplih pogojih tiste, ki so najagresivnejše. 
To pa bi lahko pomenilo, da temperatura ni odločujoč dejavnik pri raztaplja-
nju apnenca v vlažno tropskih razmerah. 

A. G e r s t e n h a u e r poroča v prispevku »Offene Fragen der klimagene-
tischen Karstgeomorphologie. Der Einfluss der CO2 Konzentration in der Boden-
luft auf die Landformung« najpre j o načinu ugotavljanja CO2 v tleh s pomočjo 
»Gasspürgerät-Dröger.« Pridružuje se mnenju o velikem pomenu tal kot vira 
ogljikove kisline, od koder pa izvirajo lahko tudi solitrna, žveplena, maslena 
in mlečna kislina. Ni vseeno, kakšna je vegetacija in kakšna je biološka aktiv-
nost tal. Vlažna tla so na splošno bogatejša s CÒ2 od suhih. Isto velja za težja 
tla, ki so bogatejša od rahlejših, bolj skeletnih. Z merjenji je dognal, da je 
z vegetacijsko dobo jasno povezana največja količina CO2 v tleh in iz tega 
sklepa o maksimalni koroziji na kontaktu tla-kamnina v istem času. 

C. M. E k v svojem članku »L'effet de la loi de Henry sur la dissolution 
du CO2 dans les eaux naturelles« poizkuša prispevati k odgovoru na vpra-
šanje, ali je zakrasevanje močnejše v hladnih ali toplih klimah. Dejanska koli-
čina CO2 v vodi je produkt koeficienta raztapljanja (ta raste z zniževanjem 
temperature, za 3 X od 35° C do 0° C) in parcialnega pritiska C0 2 v zraku. Ker 
pa je vedno več podatkov o še večji spremenljivosti vrednosti parcialnega pri-
tiska in zemeljskem površju, postaja jasno, da je količina CO2 v vodi pred-
vsem funkcija tega parametra. S tem pa dobiva temperatura v kraškem pro-
cesu izrazito sekundarni oziroma indirektni pomen. 

A. B ö g 1 i je tudi v razpravi »Probleme unterirdischer Verkarstung« zvest 
svoji priljubljeni temi o procesih in učinkih podzemskega zakrasevanja. Toda 
to pot ga zanimajo inicialne ali primarne oblike in pogoji za njihov nastanek. 
Bögli zagovarja prepričanje, da so lezike in narivne ploskve tiste dovolj konti-
nuirane ploskve, ki so se po nj ih na jp re j mogle premikati podzemeljske vode 
na večje razdalje. Posebno pri freatskem nastajanju jam, ko so se vode premi-
kale pod pritiskom v raznih smereh, so se te lahko najlažje uveljavile. Vertikalne 
in poševne razpoke ter prelomi pa so važnejši v poznejšem, predvsem vadoznem 
razvoju jam. Le zaradi inkazije (nov izraz v speleologiji, ki pomeni spreminja-
nje profila rovov zaradi podiranja stropa in sten) je težko zaslediti ostanke 
freatskih rovov. Takšnega nastanka so, kakor se zdi, tudi najdaljše svetovne 
jame, ki imajo povečini mrežasti ali sitasti tloris. 

Več avtorjev — O. S t e l e i , V. VI č e k in J. P i š e — je objavilo raz-
pravo z naslovom »Limestone Solution Intensity in the Moravian Karst«. Mo-
ravski kras ima v podlagi srednje do zgornje dervonske apnence, ki so doživeli 
od starejšega mezozoika dalje vsaj štiri obdobja zakrasevanja. Današnje površje 
je v bistvu ekshumirani kras, ki je nastal tik pred tortonsko transgresijo. Avtorji 
so z meritvami trdot na ponikalnici Punkvi predvsem hoteli ugotoviti, kolikšen 
je iznos odnešenega materiala s površja in jam v raztopljenem stanju. Dobili 
so razmeroma nizko številko — 25,37 m'/km*/leto, kar je realen odraz suhe 
klime (620 mm padavin). Deloma pa je to posledica odtekanja podzemeljske 
vode v neznano smer. Med važnejšimi rezultati omenimo, da niso ugotovili 
tesnejše zveze med temperaturami in trdotami vod. Pač pa so redno zaznamovali 
povišanje trdot na izvirnem delu Punkve v zgodnjem obdobju poplav, ko pride 
verjetno do iztiskanja bolj nasičene vode iz globljih hidroloških con. 

E- K. T r a t m a n je avtor nove knjige o jamah zahodno-irskega krasa v 
pokrajini Burren. Pričujoči članek je kratek povzetek nekaterih najzanimivejših 
poglavij. V pokrajini Burren, južno od zaliva Galway, ki je večkrat doživela 
poledenitev, sestavljajo površje karbonski apnenci. Le ostanki nekdanjega ne-
propustnega peščenjakovega in škriljavega pokrova v kopah in hrbtih dajejo 
stalne potoke, ki ponikajo v jamah na kontaktu za apnencem. Tratman je mne-
nja, da jame, ki imajo zelo enostavne tlorise, majhne profile in so plitko pod 
površjem ter se ob poplavah povsem zapolnijo z vodo, ne morejo biti pred-
wiirmske starosti. Tudi meritve trdot (50—230 mg/l Ca CO3) in direktne meritve 
zniževanja jamskega dna zaradi korozije An erozije, ki je dovolj hitra, so potrdile 
takšno domnevo. 
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D. I. S m i t h, ki prav tako kot Tratman izhaja iz bristolskega krasoslovske-
ga kroga, govori v prispevku »The Solutional Erosion of Limestones in an 
Arctic Morphogenetic Region« o stopnji kraške denudacije v arktičnih pogojih. 
Meritve trdote voda so opravili na severozahodnem delu otoka Somerset v se-
vernoameriškem arhipelagu. Tla pokrivajo na debelo apnenčasti in dolomitni 
grušč in skale, globlje je permafrost. Površje je kopno komaj dva meseca. 
Celokupne trdote rečne vode, snežnice in stoječe vode na tleh so 57, 60 in 84 mg/l. 
Smith zavrača previsoke vrednosti, ki jih navajajo Corbel in drugi pred njim. 
češ, da so bile njihove meritve premalo sistematične. Instruktivno je dejstvo, 
da imajo vode s površij brez biotskih vplivov takšne trdotne vrednosti, ki so 
v ravnotežju s parcialnim pritiskom CO2 v zraku, tudi snežnica. S pomočjo 
modificirane Corbelove formule (P. J. Williams) je izračunal, da korozija zniža 
površje za komaj 2 mm v 1000 letih. Corbel je dobil vrednost 12 mm za enako 
obdobje. 

V razpravi z naslovom »Evidence of Subterranean Sheet Solution under 
Wheathered Detrital Cover in Puerto Rico« avtor W a t s o n H. M o n r o e 
opisuje zanimiv primer ploskovne korozije in zniževanja reliefa na severnem 
Portoriku. Tam se apnenci raztapljajo pod različno debelimi plastmi kremen-
čevega peska. Iz relativnih višin med površjem sedimentov in osamelimi apnen-
častimi vzpetinami — mogotami in iz drugih znakov sklepa, da se je apnenčasto 
površje znižalo za 10 do 70 m v času od starejšega pleistocena, ali 3—30 cm 
v tisoč letih. 

Za primerjavo z našimi razmerami je posebno zanimiv članek K. H a s e-
r o d t a »Beobachtungen zur Karstdenudation an Kluftkarren in glazialiiber-
formten alpinen Bereichen.« Nasprotno od Böglija, ki zagovarja predwürmsko 
starost škrapelj v poledenelih področjih, je avtor mnenja, da mnogi znaki več 
kot očitno govorijo za postpleistocenski nastanek škrapelj. To je mogoče doka-
zati s škrapljami, ki so s poznejšim nastankom prekinile makrožlebiče, dalje 
z zoženjem ali izginotjem škrapelj pod eratskimi bloki, s škrapljami na eratskih 
in podobnih blokih, pa tudi z neposrednim sosedstvom glacialno obrušenih in 
nekorodiranih površin ter škrapljastih zevi (identični pojavi so v Julijskih 
Alpah, glej J. Kunaver, G. V. 1961, str. 130, še bolj pa v Kaninskem pogorju, 
op. poročevalca). o 

Zadnji trije avtorji se ukvarjajo z različnimi tipi aktivnega in fosilnega 
tropskega krasa. H. Th. V e r s t a p p e n v prispevku »The State of Karst 
Research in Indonesia« navaja vrsto pomembnih opažanj o klimatskih litoloških 
in tektonskih vplivih na morfološke značilnosti tropskega krasa. Na Molukih 
postaja s pojemanjem padavin proti vzhodu kras vedno manj »tropski« (pojav 
vrtač), na Novi Gvineji pa je znižanje temperature od višine 2000 m navzgor 
tisto, ki omejuje stožčaste oblike na nižji svet. Razpokan in kompakten 
apnenec ustvarja oglato stolpasti tip krasa (tower karst), ki mu šele v nadaljnem 
razvoju sledi stožčasti kras (conical karst). Ta je torej starejša oblika. Drugod 
da je takšen značaj skladov pokrajini videz razrezanega planotastega površja, 
ki so vanj vrezane soteske in kraška polja. Za posebno obliko krasa, ki nastaja 
zaradi izredno močnega zakrasevanja v višjih legah v močno poroznih koralnih 
apnencih, predlaga termin »labirintski« tip tropskega krasa. 

Raziskovalec avstralskega krasa J. N. J e n n i n g s sodeluje v zborniku 
z delom »Karst of the Seasonally Humid Tropics in Australia«. Avtor je v njem 
največ pozornosti posvetil morfološki analizi tega apnenčastega površja v pre-
delu Fitzroy Basin v zahodni Avstraliji z namenom, da bi na zaključku poizku-
šal ugotoviti, ali je to poseben tip kraškega površja z mešanico humidnih 
tropskih kraških oblik in semiaridnih oblik, ki bi lahko nastal v tropski 
klimi s sezonskimi padavinami. Ali pa je to nekakšen fosilni tropski kras, 
ki je nastal v vlažnejših razmerah in smo danes priča njegovi transformaciji. 
Avtor se je zaenkrat odločil za prvo možnost, dokler ne bo v Avstraliji na voljo 
več paleoklimatskih podatkov. 

Beograjski kraški geomorfolog Duško G a v r i l o v i č je v poslednjem član-
ku zbornika predstavil nadvse zanimive rezultate svojega dela iz pogorja 
Beljanica v vzhodni Srbiji. Prispevek ima naslov »Kegelkarst — Elemente in 
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Relief des Gebirges Baljanica (Jugoslawien)«. Tam je ugotovil precejšnje šte-
vilo stožčastih vzpetin, ki so mu po raznih znakih zdijo ostanki terciarnega 
tropskega krasa iz spodnjega miocena. Velik vpliv na razdelitev stožcev in 
vmesnih suhih podoLij ima parketna tektonska razpokanost. Koncem helveta 
je bilo površje s tropskim krasom zalito in zasuto s sedimenti, izpod katerih 
je ponovno pogledalo v zgornjem miocenu. Neposreden dokaz za fosilne kraške 
oblike so globoke vrtačaste depresije v apnencu, ki vsebujejo miocenske sedi-
mente, med njimi celo tenke plasti premoga. Gavrilovič meni, da je mogoče celo 
določiti tip tropskega krasa, ki je nastal v tem področju. To bi bil lahko tip 
kopastega krasa (Halbkugelkarst), ki je zgodnja genetska oblika. Ker so stožci 
navezani na prostrani erozijski nivo, ki se vleče vzdolž vsega zahodnega kar-
patsko-balkanskega roba, je mogoče, da je bil take vrste relief še bolj razširjen. 

Jur i j Kunaver 

K r a j š a p o r o č i l a 

S. Božičević, Pećine, jame i ponori s vodom u području Dinarskog krša. 
Krš Jugoslavije, kn j . 6, Zagreb, 1969, str. 137-156. 

V pr ičujoči razpravi podaja avtor rezultate sistematične obdelave dokumentaci je za okoli 
4550 kraških objektov, ki jih je deloma preiskal tudi sam. Izločil je objekte, v kater ih se po jav-
l j a voda bodisi kot podzemeljski vodotok, iz nj ih izvira ali v nj ih ponikuje . 

Izločene objekte je na območju SR Hrvatske razdelil v: stalno ali občasno delujoče požiral-
nike, j ame s stalnim vodnim tokom, jamske izvire in bruhaln ike in estavele, kot posebno obliko 
na dinarskem krasu. Podrobno je proučil pomen omenjenih objektov za gospodarstvo na krasu. 
Med nj imi se mu zde jamski izviri in tudi bruhalniki najpomembnejš i , čeprav pomena požiralnikov 
ali jam z vodo ne gre zanemar ja t i . Požiralniki so poseben problem pri reševanju poplav na kraških 
poljih. Podal je primere z vrsto objektov, ki jih srečujemo vsakodnevno bodisi na terenu bodisi 
v različnih poročilih. 

V zakl jučkih avtor omenja,> da sistem samouprav l jan ja ne omogoča podrobnega in teme-
l jnega raz iskovanja pojavov na krasu . Perspektiva nadal jnega raziskovanja krasa bo še vedno 
utesnjena v okvir manjš ih ustanov in brez sistematičnega obdelovanja podatkov . . . Problemat ika 
krasa pa ni le stvar ene od občin ampak celotne družbe. Problematika preskrbe z vodo ali razvoja 
gospodarstva na krasu se ne rešuje le zaradi reševanja , ampak zaradi človeka — prebivalca tega 
območja , ki p rav tako kot drugi državl jan i zasluži vsa j to, da mu družba omogoči pitno vodo 
in perspektivne življenjske pogoje . . .« 

S. Božičević, Problematika izrade speleološkog katastra SR Hrvatske. 
Geol. vjesnik, sv. 22 (1968), Zagreb, str. 543-547. 

V razpravi avtor opozar ja , da se je pri inženirsko-geoloških in hidrogeoloških raziskovanj ih 
na krasu pogostokrat pojavila potreba po podatk ih o številu in velikosti kraških objektov na dolo-
čenem območju ter o njihovem vplivu na inženirsko-geološke in hid^ogeološke razmere. Pr i tem 
so se pokazale določene pomanjkl j ivost i v ka tas t ru kraških obfektov. Za nekatera območja je na j t i 
n e k a j podatkov v l i teraturi ali v arhivih, za večino krasa pa ni zbranih nobenih podatkov. 

Za območje SR Hrvatske je zbiral omenjene podatke Inst i tut za raziskovanje krasa na pod-
lagi l i te ra ture in podatkov, ki so jih zbirale manjše amaterske j amarske skupine. V članku je 
podan predlog za nada l jevanje izdelave katast rov, ki pa zahteva neka j f inančnih sredstev in dolgo-
t r a jno delo, posebej pri reševanju terminoloških in bibliografskih ter drugih problemov. 

Ob tem se spomnimo tudi na problemat iko izdelave in organizaci je ka tas t ra kraških objektov 
v slovenskem merilu. S tem se pečajo na Inst i tutu za raz iskovanje k rasa v Postojni po svojih 
načelih, n ikakor pa ne bi šlo zanemar ja t i tudi predlogov, ki jih omenja pr ičujoča k r a t k a raz-
prav ica . 

D. N. 

Iz ostale tuje geografske književnosti 
O c e n e 

Jean Pouquet, Initiation géopédologique, les sols et la géographie. Société 
d 'Edition d'Enseignement Supérieur, Paris 1966, 267 strani. 

Profesor fizične geografije na univerzi v Aix en Provence Jean Pouquet 
je s pričajočo knjigo dal pomemben prispevek k proučevanju prsti z geograf-
skega vidika. V tem delu, ki je eno redkih s tako vsebino, hoče avtor pokazati, 
kako n a j bi geograf s pomočjo pedološke tehnike dosegel svoje cilje, sa j mora 
vsako resno delo iz agrarne, gospodarske in fizične geografije upoštevati tudi 
svojstva prsti. Zato je uporabil, kot je sam zapisal v predgovoru, v naslovu in 
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v vsebini te knj ige naziv geopedolog.ija. Po mnenju avtor ja geopedologi j a, ki ni 
nova veda (le ime je novo), nima namena nadomestiti pedologije, temveč jo 
dopolniti s tem, da proučuje pojave prsti v luči geografskih spoznanj. 

Eden od ključnih problemov, kateremu se mora posvetiti geopedologija, 
je erozija prsti. Pisec že v predgovoru poudari, kako je v sedanjosti treba paziti 
in skrbeti za neprecenljivi kapital, to je ža prst, ki je v mnogih predelih sveta 
uničena ali pa močno osiromašena. Prav geopedološka proučevanja pa na j bi 
bila poleg drugega usmerjena tudi v reševanje tega problema. 

Y uvodu se avtor povrne na erozijo prsti in s primeri iz različnih delov 
sveta (dolina Tennessee, Gvineja, Oklahoma, Bližnji vzhod, Kalifornija, severna 
Afrika itd.) pokaže, da se je erozija toliko razširila, da je že težko napraviti 
pregled škode, ki jo povzroči. Da bi bili pri reševanju tega problema čim bolj 
uspešni, je treba opustiti empirične metode iz preteklosti in preiti na natančna 
opazovanja in znanstvene analize. Ta prehod pa je po mnenju avtorja ogrožen 
s tem, da se daje prednost aplikativnim študijam, zlasti v pedologiji, s čimer 
se dokaj suši znanstveno raziskovanje. Avtor pa upa, da se bo nova generacija 
geografov posvetila nepristranskemu znanstvenemu raziskovanju in prepustila 
drugim skrb, da uporabijo rezultate njenega dela v morebitni aplikaciji. S tem 
bi bil dan znanstveni okvir geopedologiji, ki bi bila brez agronomskih in pedo-
loških skrbi skoraj izključno v službi geografije. 

V posebnem poglavju uvoda morda poudari avtor še pripadnost pedologije 
(z njenimi različnimi vidiki) številnim znanstvenim disciplinam (geografiji, 
agronomij i geologiji, paleogeografiji itd.). 

Po tem obširnejšem uvodu preide avtor k posameznim delom knjige, ki n a j 
bi povezani v celoti predstavl jal i »uvajanje v geopedologijo«, kakor to označuje 
naslov dela. Prvi del knjige je posvečen fiziognomiji prsti in ima več poglavij. 
V prvem so prikazane različne definicije prsti, nato sestav prsti, tipi humusa 
in živi svet prsti. Poglavje zakl jučuje opis pedološkega profila. Z analizami 
prsti nas seznani drugo poglavje. Tu je na jpre j kratek prikaz dela na terenu 
in nato slede kemične in fizikalne analize prsti v laboratoriju. Med kemičnimi 
analizami so zajete, poleg meritev reakcije prsti, določitve količine humusa, 
kalcijevega karbonata in drugih elementov, tudi določitve zamenjalnih baz. 
To zadnjo analizo opravimo tedaj, če nas v okviru agrarne geografije zanima 
rodovitnost prsti. Med fizikalnimi analizami pa je posvečena pozornost meha-
nični analizi in določitvi deleža vode v prsti. Na koncu poglavja je še prikaz 
različnih koeficientov, ki so pomembni tudi v geopedologiji. Tretje poglavje 
prvega dela knjige nam nazorno predstavi migracije v prsti. Najpre j je pri-
kazano gibanje koloidnih delcev, nato absorbcijski kompleks in na koncu 
migracije v celotnem profilu prsti, ki so povezane z gibanjem vode v njem. 

Y drugem delu knjige obravnava avtor glavne pedogenetske faktorje. Na 
prvo mesto postavi biotske faktorje, kjer pokaže vpliv vegetacije na pedogenezo 
in pa vpliv umetnega rastja, torej tistega, ki se je razrastlo potem, ko je človek 
spremenil naravno vegetacijo. Ypliv klimatskih faktorjev na razvoj prsti je 
obravnavan v drugem poglavju tega dela. Zelo pomembna klimatska elementa 
v tem procesu sta temperatura in padavine. Na pedogenezo vpliva tudi relief, 
zlasti z nagnjenostjo, sa j na različno nagnjenem površju voda deluje različno. 
V poglavju, ki nam pokaže vpliv matične osnove na pedogenezo, spoznamo kako 
posamezne skupine kamnin vpl ivajo na nastanek in razvoj prsti. 

V tretjem delu knjige obravnava avtor glavne tipe prsti na zemlji. Da bi 
prišel do klisifikacije prsti z geografskega stališča, predstavi na jpre j klasifika-
cije, osnovane na mehaničnem sestavu prsti in zonalne klasifikacije. V pod-
poglavju navede nato novejše razporeditve prsti, med njimi bolj podrobno 
Aubertovo iz leta 1962- Vendar so vse te kl isf ikacije za geografe preveč speci-
alne. Zanj je po avtorjevem mnenju zelo pomembno, da loči prsti, k jer prevla-
du je vpliv kalcija, od tistih, pri katerih sta značilna za razvoj železov in alumi-
nijev oksid. Glede na ta kr i ter i j deli vse prsti na tri velike skupine: 1. nerazvite 
prsti, 2. pedokalne razvite prsti in 3. nepedokalne razvite prsti. Naslednji 
k r i t e r i j za delitev prsti j e vpliv okolja (matična kamnina, voda itd.). Podrobno 
so našteti in obdelani posamezni tipi in podtipi po posebni shemi (po Stephensu). 
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Večina snovi v prvih treh delih knjige je pedološka, vendar je močno poeno-
stavljena in prirejena za potrebe geopedologije. Sam avtor je napisal, da je 
precej tvegano, ko se spušča na delovno področje, ki ni naše. Zato se povsod 
izogne strogo pedoloških razglabljanj in ima stalno pred očmi ves kompleks 
pojavov v pokrajini. 

V zadnjem, četrtem delu knjige pa pisec preide k sami geopedologiji. Cil j 
tega dela je pokazati, kako lahko pedološke metode, oprte na nekatere druge 
tehnike, ki so dokaj preproste, razširijo geografiji delovno področje. Na jpre j 
obravnava avtor oblikovanje pobočij in erozijo ter degradacijo prsti. Nato 
posveti pozornost analizam v laboratoriju, zlasti analizi peskovne frakcije, sa j 
nam ta analiza da podatke o dinamiki v prsti in s tem o sistemu erozije. Po 
analizi v laboratoriju sledi še študij frakcije peska po statistični poti. Poglavje 
se konča s prikazom uporabnosti avionskih posnetkov v geopedologiji 

Na koncu četrtega dela je v kratkem zaključku nanizanih nekaj konkret-
nih primerov geopedoloških proučitev (iz južne Francije in Kalifornije). V tem 
zaključku kot tudi v predhodnih poglavjih je tekst ponazorjen s kartami, ta-
belami in diagrami. Li tera tura in viri, na katere se je opiral avtor so doka j šte-
vilni in razvrščeni v bibliografijo uvoda ter predgovora in v orientacijsko bi-
bliografijo, ki obsega dvanajst strani. Na koncu vsakega poglavja pa je še 
dopolnilna literatura. 

Vsakdo, ki ga zanimajo vprašanja v zvezi s prstjo v pokrajini, bo našel 
v te j knjigi marsikatero pojasnilo; če pa ga ne bo našel, mu bo pa dala ideje 
in vzpodbudo za delo in iskanje odgovorov na vprašanja, ki so v zvezi s to 
problematiko. 

Franc Lovrenčak 

Andrzej Marian'skij, Sovremennye migracii naselenija. Izd. »Statistika«, 
Moskva 1969. 224 strani, z 38 tabelami in 33 diagrami in kartogrami. 

Kljub temu, da prebivalstvene selitve že dlje časa predstavljajo eno izmed 
pomembnih delovnih območij v družbeni geografiji, pa smo šele s knjigo poljske-
ga geografa Andrzeja Maryanskega dobili zaokrožen vpogled v geografijo se-
litev v zadnjih treh desetletjih. Avtor prikazuje in razčlenjuje tiste selitvene 
tokove in njih odmevnost v sodobnem gospodarskem razvoju sveta in posa-
meznih dežel, ki so geografsko najznačilnejše za današnji čas. 

Knjiga, ki je prvič izšla na Poljskem leta 1966, je razdeljena na štiri dele. 
V uvodnem poglavju razčlenjuje avtor selitve z različnih vidikov: a) po pro-
storski usmerjenosti in razsežnosti v medkontinentalne, meddržavne in v no-
t r a n j e oziroma domače; b) po osnovnih vzrokih v selitve z gospodarskim ali s 
političnim ozadjem; c) po času t ra jan ja v t rajne in začasne oziroma sezonske 
selitve. Seveda je med temi osnovnimi tipi vse polno prepletanj, k i dajejo posa-
meznemu selitvenemu toku kompleksnejši značaj, kar pride pri konkretnem 
obravnavanju selitev po področjih še prav lepo in vidno do izraza. 

Na jp re j avtor obravnava velike m e d k o n t i n e n t a l n e s e l i t v e (str. 
18-80), kjer so prikazane vse glavne države današnje imigracije (ZDA, Kanada, 
Avstralija, Nova Zelandija, države Južne Amerike), kakor tudi države emigra-
cije, ki v glavnem zajema Evropo (Vel. Britanija. Italija, Španija, ZR Nemčija 
idr). V knj ig i sta še posebej podana dežela Afrike in Azije pri medkontinental-
nih selitvah. Čeprav je težišče v prikazu današnjih selitev, pa nas avtor v tem 
poglavju doka j dobro seznanja z njihovim zgodovinskim potekom oziroma z 
njihovimi karakterist ikami, ki nam omogočajo boljšo do jemanje selitvenega 
procesa. 

V drugem delu knjige so prikazane tiste m e d d r ž a v n e s e l i t v e , ki jih 
pogojujejo in sprožijo g o s p o d a r s k i r a z l o g i * (str. 81-113). Tu nas avtor 
v glavnem seznanja s selitvami v zadnjih dveh oziroma treh desetletjih. Te se-
litve s pisano paleto različic so prikazane po celinah, v okviru katerih so ka-
rakterizirane posamezne države imigracije ii emigracije. Iz razumljivih vzro-
kov je avtor v prvem poglavju največ prostora namenil meddržavnim selitvam 
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v Evropi in Aziji. Mod drugimi zanimivostmi je značilno priseljevanje v Kuvait, 
preseljevanje delavcev v Afriki pa selitev Mehikancev v ZDA, selitev delovne 
sile v Evropi, kjer je omenjen tudi delež Jugoslavije itd. 

V tret jem poglavju je prikazana tista zvrst m e d d r ž a v n i h p r e b i -
v a l s t v e n i h s e l i t e v , ki so se oživile ali poživile zaradi meddržavno po-
litičnih razmer (str. 114-146). Tu so prikazane vse najpomembnejše selitve, ki 
so jih po drugi svetovni vojni sprožile spremembe državnih meja (predvsem 
med Nemčijo in Poljsko, Poljsko in ZSSR, Jugoslavijo in Italijo itd.) ali pa na-
stanek novih držav (Izrael, Indija in Pakistan). Prav tako so osvetljene številne 
repatr ici je (npr- 6,3 mil. Japoncev) ter omenjene še druge selitve bodisi 
v Aziji bodisi v Afriki. 

V četrtem delu knjige so opisane n o t r a n j e s e l i t v e (str. 147-215), in 
sicer selitve podeželskega prebivalstva v mesta in v industrijska naselja, pa se-
litve med posameznimi področji znotraj držav, naseljevanje nanovo pridoblje-
nih kmetijskih površin. Vendar moram pripomniti, da v sklopu notranjih selitev 
avtor ne obravnava dnevnega nihanja delovne sile. Za geografski prikaz zna-
čilnosti in problematike notranjih selitev prebivalstva je avtor izbral neka j 
naj t ipičnejših držav, in sicer ZSSR, k j e r še posebej pr ikazuje selitve pred letom 
1917, Kitajsko, Indonezijo, ZDA, Kanado in Brazilijo. Nadal je so shematsko 
podane še selitve v nekaterih evropskih državah (Poljska, ČSSR, Francija, 
Velika Britanija in Italija) pa v Aziji, Afriki idr. V sklepnem delu knjige je 
omenjeno tudi začasno naseljevanje Arktike in Antarktike. 

Knjiga Marianskega je za geografijo pomembno delo. Posebno zahvalo pa 
smo avtorju dolžni, ker se ni izgubil v grmadi različnega statističnega gradiva, 
temveč nam je prav na njegovi osnovi ob ustrezni metodološki interpretaciji 
prikazal obseg in značaj številnih selitev z zadnj ih treh desetletjih. Vsebina 
je podana jasno in pregledno, dopolnjena je z bogatim faktografskim gradivom 
in ker ostaja povrhu vsega avtorjeva misel vedno na realnih tleh zdravega ra-
zuma, sem prepričan, da bo tudi pri nas naletela na ugoden sprejem. 

Milan Natek 

Basler Beiträge zur Geographie und Ethnologie. Ergänzungshefte zu 
REGIO BRASILIENSIS. Hefte f ü r jurassische und oberrheinische Landeskun-
de, heraussgegeben von der Geographisch-Ethnologischen Gesellschaft Basel. 

Geografsko-etnološko društvo v Basi u je s sodelovanjem Geografskega 
inštituta v Baslu začelo izdajati v zadnjem desetletju serijo geografskih mono-
graf i j v samostojnih knjigah, ki glede na obsežnost, resnost in tehtnost zaslu-
žijo vso pozornost. Med osmimi dosedanjimi knjigami najdemo geomorfološke 
razprave (npr. o spodnjih terasah v okolici Basla, o morfometričnih razisko-
vanjih v Vogezih), razpravo o razvoju železnic v Juri. razpravo o geografiji in 
razvojnem planiranju pa tudi razprave tipa regionalnih družbenogeografskih 
raziskav (npr. W. A. G a 1 u s s e r, Studien zur Beoölkerungs- und Wirtschafts-
geographie des Laufener Juras, Basel 1961). Posebno pozornost pa vzbujata 
dve študiji iz mestne geografije. 

Prva, Huga W. M u g g 1 i-a, obravnava Veliki London in njegova nova mesta 
(Greater London und seine Nem Towns, Studien zur kulturräumlichen Entwick-
lung und Planung einer grosstädtischer Region, Basel, 1968). Med številnimi 
geografskimi obravnavami tega velemesta je ta disertacija ena redkih, ki pri-
kazuje geografsko podobo mestne regije Londona in njenih novih členov po 
1. 1945 — novih satelitskih mest. (Doslej so satelitska naselja obravnavali pred-
vsem urbanisti). Glede na to je avtor skušal na jp re j omejiti velemesto in nje-
govo regijo, nato pa se je osredotočil na njun hitri populacijski in teritorialni 
razvoj in iz te situacije in stiske se porajajočo idejo decentralizacije velemesta, 
katere zavestni izraz je bilo kasneje osem postopoma zgrajenih novih mest: 
Basildon, Bracknell, Crawley, Harlow, Hatfield, Hemel Hempstead in Welwyn 
Garden City. Za vse tiste, ki se navdušujejo za takšne urbanistične rešitve, so 
nedvomno zanimive ugotovitve o razvoju, funkcioniranju in uspešnosti teh 
satelitskih naselij. 
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Druga razprava je posvečena Baslu. (Ulrich E i c h e n b e r g e r, Die Agglo-
meration Basel in ihrer raumzeitlichen Struktur, Basel, 1968). Tudi ta razprava 
je grajena v veliki meri na podatkih in idejah, ki so se izoblikovale ob izdelavi 
regionalnega plana za severno Svico, za tako imenovano, »Regio Bisiliensis« in 
je potemtakem močno »urbanistično« pobarvana. Avtor je glede na položaj me-
sta ob t romeji uprabl ja l tudi gradivo publikacije »Strukturatlas Nordschweiz-
Oberelsas-Siidschwarzwakk, pr i katerem je sam sodeloval. (To nas navaja na 
misel, da bi glede na podobno odprtost naših meja tudi pri nas morali obravna-
vati slovenska mesta širše in bol j upoštevati sosednje regije.) Glavno težišče 
študije je na mestni strukturi in sicer na zaposlitveni, verski in zlasti na 
funkcijski ter »kulturno-prostorski« (»kulturräumliche*) strukturi (delitvi na 
mestne četrti). Številni kartogrami ponazarjajo morfološko zgradbo in širjenje 
mesta v obmestje in širšo vplivno sfero. To je geografsko prav zanimivo, sa j je 
Basel danes poleg Ziiricha gospodarsko najpomembnejše švicarsko mesto. Razen 
tega je mestna regija razdel jna ne le med tri države, temveč na švicarskem 
ozemlju tudi na pet kantonov, ki so po švicarski ustavi p rece j samostojne 
tvorbe. Vse to vodi k svojstvenim problemom. 

Igor Vrišer 

Water Earth and Man. A Synthesis of Hydrology, Geomorphology and 
Socio-Economic Geography. Edited by Richard J. C h o r 1 e y. Methuen, London 
1969, strani 588. 

Knjiga je skupno delo 25 avtorjev pod uredniškim vodstvom R. J. Chorleya 
iz Cambridga. Na zunaj ima skoraj značaj priročnika, ki pa je že sam po sebi 
originalen po tem, da postavlja v ospredje hidrološki ciklus kot osnovno vez 
med naravnim okoljem in človekom ter da dosledno uprabl ja označbo socio-
economic geography za družbeni del geografije. Še zanimivejša pa je po stališču, 
ki ga zavzemata do načelnih vprašanj geografije avtorja uvoda R. J. C h o r l e y 
in R. W. K a t e s , od katerih je zlasti prvi znan kot izrazit zagovornik t. im. 
»kvantitativne« geografije. Ta uvod se namreč obrača zoper apriorno delitev 
na fizično geografijo in na geografijo človeka, katere slabe strani se kažejo 
v tem, da se geografi ukvar ja jo z »regionalno znanostjo«, ki je brez korenin 
(rootles regional science) in s socio-ekonomsko igro, ki se odigrava na površinah 
brez potez (featureless plains). Po njunem mnenju je prihodnost geografije sicer 
res v te j smeri, vendar je očitno, da bo geografija nehala obstajati brez določe-
nega dialoga med človekom in fizičnim okoljem v prostorskem kontekstu. Pri 
tem lahko posamezne veje, ki smo jih doslej imenovali »fizično geografijo« 
obstajajo napre j pod okriljem t. im. »ved o zemlji«, toda najprimerneje kar 
izven geografije, za geografijo samo pa bi bilo bolje, da bi vrastla nova gene-
raci ja fizičnih geografov, ki bi gojila za antropocentrično usmerjeno sodobno 
geografijo pomembnejšo in relevantnejšo fizično geografijo (str. 2-3). Ta stališča 
potrjujejo, da si Chorleyeva »kvantitativna« šola zares iskreno prizadeva, da bi 
premostila čedalje globlji prepad med fizično in družbeno geografijo. Ta namen 
dokazuje tudi sama knjiga, o kateri poročamo, čeprav iz n je še ni povsem jasno 
razvidno, koliko lahko k temu konkretno prispevajo »kvantitativne« metode. 

Svetozar Ilešič 

K r a j š a p o r o č i l a (predvsem o publikacijah, ki jih je uredništvo prejelo 
v oceno) 

Märton Pesci, Geomorphological Regions of Hungary. Studies in Geography 
in Hungary, 6, Geographical Research Institute, Hungarian Academy of 
Sciences, Akadémiai Kiadó, Budapest 1970, strani 45, z barvno geomorfološko 
kar to Madžarske v prilogi. 

Studi ja vodilnega madžarskega geomorfologa obravnava po uvodnih poglavj ih o razvoju 
gorskih in kotl inskih s t ruk tur ter o t ipih geomorfoloških reg i j podrobnejše značilnosti 6 osnovnih 
geomorfoloških regi j Madžarske: velike ogrske ravnine (Alföld) Male ravnine (Kisalföld) gri-
čevnatega Prekdonavja , hribovitega Prekdonav ja , Severnoogrskih ali In t raka rpa t sk ih gorâ in 
t ipa dolin. 
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Recent Population Movements in the East European Countries. Studies-
in Geography in Hungary, 7. Geographical Research Institute, Hungarian 
Academy of Sciences, Akadémiai Kiadó, Budapest 1970, strani 92. 

Čeprav v publ ikaci j i to ni n ik je r navedeno, gre očividno za objavo glavnih refera tov 
s simpozija o migraci jah prebivalstva v zvezi z industr ial izaci jo v vzhodnoevropskih deželah, ki 
je bil oktobra 1967 v Budimpešti . Objavl jene so tele š tudi je : V. V P o k š i š e v s k i , Indust r ia l 
development and u rban - ru ra l redis tr ibut ion of popula t ion: the experience of the Soviet Union. — 
I. C r k v e n č i ć , The effects of industr ial izat ion on the local dis t r ibut ion of main-power in 
Croat ia . — VI. K 1 e m e n č i č, The migrat ion of populat ion and the industr ial izat ion of Slo-
venia. — Ml. F r i g a n o v i ć , The inf luence of socio-economic changes on the migrat ion and 
s t ruc ture of the rura l populat ion in the Adria t ic region of Croat ia . — M. D o b r o w o l s k a , 
Demographies and social changes in post-war Polish villages, — P. C o m p t o n , A stochastic 
model for inter- terr i tor ial migrat ion in Hunga ty . — F. B o r o s. Geographical aspects of Du-
naujvaros . — J . K o 11 a, The effect of the regrouping of populat ion according to occupation on 
the funct ions of ru ra l settlements. — J. L. P i v o v a r o v . Commuting as an aspect of popula t ion 
geography in the socialist countries. — B. S a r f a l v i , Historical and Gographical Types of 
socio-economic restrat i f icat ion in Europe. 

Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München, 54. Band, 
1969, 55- Band 1970: Festschrift zur 100-Jahrfeier der Geographischen Gesell-
schaft München 1869-1969, herausgegeben im Auf t rag des Vorstandes von 
dr. Hans F e h n . Teil I, München 1969, strani 236 — Teil II., München 1970, 
strani 220. 

Geografsko društvo v Miinchnu, eno od starejših v Evropi , je v proslavo svoje stoletnice, 
k i jo je praznovalo novembra 1969, izdalo dva za je tna zvezka svoje znanstvene revije. V prvem 
so razen člankov, ki obravnava jo historiat društva in razvoja geograf i je na miinchenski univerzi , 
objavl jeni predvsem rezul tat i raziskovalnega dela nekater ih münchenskih geografov na področj ih 
izven Evrope, v drugem pa razen poročila o jubi lejni proslavi , k i vk l juču je tudi r e fe ra t o raz-
vojnih tendencah v geograf i j i od druge polovice 19. s tolet ja dal je , k i ga je imel ob t e j pr i l ik i 
p rof . W. Kuls, vrsta družbenogeografskih razprav z domačih raziskovalnih področi j . 

I. del vsebuje te razprave : H. L o u i s , Die Geographische Gesellschaft München, Rückblick 
im 100. Jahre ihres Bestehens. — H. L o u i s, Die Entwicklung der Geographie an der Universi tät 
München bis 1969. — W. H a r t k e, Das Geographische Ins t i tu t der Technischen Hochschule 
München. — K. R u p p e r t , Das Wir tschaf tsgeographische Ins t i tu t der Universi tät München. — 
G. F o c h l e r — H a u k e , Indien und China, Entwicklungsprobleme im Vergleich. — H. G. 
Z i m p e 1 Niederschlagsschwankung und Anbau-Unsicherkei t im afganischen Hindukusch . — 
E. G r ö t z b a c h , Junge sozialgeographische Wandlungen im afganischen Hindukusch . — H. 
S c h r o e d e r - L a n z und Fr . W i e n e k e, Morphologische Untersuchungen im Mündungs-
bereich des Iued Oum er Rbbia (Marokko). — J. S c h u l t z , Die Höhengliederung der Vegetation 
im nördlichen Tanzania . — H. G. G i e r l o f f - E m d e n , Ciudad de Mexico. — E. F e l s , 
Stauseen als Gegenstand geographischer Forschung. 

V drugem delu so objavl jeni tile prispevki: K. R u p p e r t, 100 Jahre Geographische 
Gesellschaft München (Begrüssungansprache des 1. Vorsitzenden). — W. K u l s (Bonn), Über 
einige Entwicklunstendenzen der Geographie seit der 2. H ä l f t e des 19. Hahrhunder t s (Festvortag). 
— K. R u p p e r t - J . M a i e r , Der Naherholungsverkehr der Münchner —• ein Beitrag zur 
Geographie des Eriezeitverhaltens. — K. G a n s e r , Die Entwicklung der Stadtregion München 
unter dem Einfluss regionaler Mobilitätsvorgänge. — W. F ü r b r i n g e r, Zur Tr inkwasser-
versorgung der Stadt München. — F. S c h a f f e r , Sozialgeographische Aspekte Uber Werden 
und Wandel der Bergwerkstadt Penzberg. — R. P a e s l e r , Der zentrale Or t Landsberg am Lech 
(Bedeutung der städtschen Zentrali tät mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklung). — 
W. D a n z, Sozialgeographische S t rukturana lyse einer Fremdenverkehrrsgemeinde am Alpenrand, 
dargestellt am Beispiel Schliersee. — H . F r e i , Der Fremdenverkehr in seiner Bedeutung fü r 
die Bergbevölkerung am Biespiel von Damüls im Bregenzer Wald . — G. V o r n d r a n , Die Höhe 
der Schneegrenze in der Si lvret tagruppe. 

Sozialgeographie. Herausgegeben von "Werner S t o r k e b a u m . Wege der 
Forschung, Band LIX, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1969. 
Strani 530. 

V knj ig i je skušal n jen izda ja te l j W. Storkebaum zbrat i vse k a r je bilo v nemški jezikovni 
sferi načelno važnega napisano v času razvoja t . im. >socialne geografije«, nekako od Bobeka 
dalje. V njenem prvem delu so zbran i prispevki, ki obravnava jo položa j socialne geograf i je 
v sistemu geografi je , in sicer: R. B u s c h - - Z a n t n e r , Ordnung der an thropogenen _ Faktoren 
(1937). — H. B o b e k, Stellung und Bedeutung der Seozialgeographie (1948). — E. W i n k l e r , 
Zur Systematik der Sozialgeographie (1961). — H; B o b e k, Über den Einbau der sozialgeogra-
phischen Betrachtungsweise in die Kul turgeographie (1961). — E. O t r e m b a , Die Gestal-
tungskra f t der Gruppe und der Persönlichkeit in der Kul tu r l andschaf t (1961). — H. B o b e k , 
Kann die Sozialgeographie in der Wir tschaf tsgeographie aufgehen (1962). — Drugi del knj ige za-
jema razprave o t. i. soziai geo graphische Betrachtungsweise, to re j o metodoloških aspekt ih. Tu 
so objavl jeni prispevki: K. R u p p e r t , Über einen Index zur Er fassung von Zentral i täts-
schwankungen in ländlichen Kleinstädten (1959). — W. H a r t k e, Gedanken über die Bestimmung 
von Räumen gleichen sozialgeographischen Verhaltens (1959). — P. S c h ö l l e r , Sozialgeographi-
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sehe Aspekte zum Stadt-Umland-Problem (1959). — H. G. S t e i n b e r g , Fragen einer sozial-
räumlichen Gliederung auf statistischer Grundlage. — V tret jem delu knige so objavl jena raz-
p r a v l j a n j a o težiščih socialnogeografskih proučevanj , in sicer pod a) o »indeksih, silah in pro-
cesih« kot »gradbenih kamnih antropogeografske vede o silah« in pod b) o »socialnih skupinah« 
v geografskem premotr ivanju . Objavl jeni članki so tile: W. H a r t k e, Die Zeitung als Funkt ion 
sozial-geographischen Verhältnisse im Rhein-Main Gebiet (1952). — E. W. H ü b s c h m a n n , Die 
Sozials t ruktur der Zeil (1952). — W. H a r t k e, Die »Sozialbrache« als Phänomen der geographi-
schen Differenzierung der Landschaf t (1956). — W. H a r t k e, Sozialgeographischer S t ruk tur -
wandel in Spessart (1957). — G. W i e g e l m a n n , Brachflächen und volkstümliche Tradi t ions-
forincn (1958). — Ch. B o r c h e r d t , Die Innovation als agrargeographische Regelerscheinung 
(1961). — K. T i s o w s k i , Freizei t landwir te im Einflussbereich der rhein-mainischen Industr ie-
zentren (1961). — H. H a h n , Konfession und Sozialstruktur (1958). — I. V o g e l , Steinkohlen-
bergmann-Braunkohlenarbei ter (1959). — W. H a r t k e, Die geographischen Funktionen der So-
zia lgruppe der Hausierer am Beispied der Hausiergemeinden Suddeutschlands (1963). — E. W i r t h, 
Zur Sozialgeographie der Religionsgemeinschaften im Orient (1965). 

Zbornik je v času, ko »socialna geografi ja«, kakršna se je zarodila v Nemčiji , še išče svoja 
nova pota, zelo dobrodošel. Zato se ver je tno k njemu v pr ihodnjem »Geografskem vestniku« še 
podrobneje vrnemo, še posebno k njegovemu uvodu, ki ga je napisal Werner S t o r k e b a u m, ki 
pa je n e k a j več kot samo uvod: v njem avtor ne u temel ju je samo svojega izbora objavl jenih 
člankov temveč obravnava tudi vp rašan je razmer ja med socialno geograf i jo in sociologijo ter 
položaj socialne geograf i je v sistemu geograf i je . 

Allgemeine Stadtgeographie. Herausgegeben von Peter S c h ö l l e r . Wege 
der Forschung, Band CLXXXI, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
1969, strani 378. 

Zbornik ima podoben znača j k a k o r zbornik o socialni geograf i j i , o katerem k ra tko poro-
čamo zgoraj , le da se ne omeju je na ponatis prispevkov samo z nemškega jezikovnega področja . 
V njem so poleg uvoda P. S c h ö l l e r j a (Zum Forschung der Stadtgeographie, 1968) ponatis-
njeni tile članki: H. D ö r r i e s , Der gegenwärtige Stand der Stadtgeographie (1930). — P. 
S c h ö l l e r , Aufgaben und Probleme der Stadtgeographie (1953). — H. M. M a y e r , A Survey 
of Urban Geography (1957). — Shinzo K i u c h i, Recent Trends in Urban Geography (1963). — 
R. J. F u s c h s, Soviet Urban Geography- An Appraisal of Postwar Research (2964). — H. B o b e k , 
Grundf ragen der Stadtgeographie (1927). — Ch. D. H a r r i s - E. L. U 1 1 m a n n, The Na tu re of 
Cities (1945). — Ph. P i n c h e m e 1. Erscheinung und Wesen der Stadt (1965). — R. K l ö p p e r , 
Der geographische Stadtbegrif f (1956-57). — H. B o b e k. Über einige funktionelle Stadt tvpen 
und ihre Beziehungen zum Lande (1938). — Ch. D. H a r r i s , A Funct ional Classification of Cities 
in the United States (1943). — G. A l e x a n d e r s s o n , City Forming and City Serving Produc-
tion (1956).' — Ch. C. C o l b y . Cent r i fugal and Centripetal Forces in Urban Geography (1933). — 
H. H o y t, Forces of Urban Central izat ion and Decentralization (1941). — E. K a n t , Zur Frage 
der inneren Gliederung der Stadt . 

Neue Wege in der zentralörtlichen Forschung. 5. Arbeitstagung des Ver-
bandes deutscher Berufsgeographen. Münchener Geographische Hefte Nr. 34, 
Kallmünz/Regensburg 1969, strani 60. 

V publikaci j i so objavl jeni re fera t i z zadnjega posvetovanja nemških apliciranih geografov, 
•ki je razpravl ja lo o problematiki centralnih kra iev: G. M ü l l e r (München), Zentralört l iche 
Forschungaufgaben als Entscheidungshilfe f ü r die Planungspraxis . — G. B r a c k (Mainz). Zentrale 
Or te und ihre Bedeutung f ü r die Agrars t rukturverbesserung. — P. T r e u n e r (Kiel), I n f r a -
s t r u k t u r e n Kostenbeurteilung unterschiedlicher zentralörtl ichen Systeme. — K. H e i l (München), 
Empirische Erfassung zentraler Or te in grosstädtischen Verdichtungsräumen. — K. G a n s e r 
(München), Planungsbezogene Er forschung zentraler Or te in einer sozialgeographisch pozessual?n 
Betrachtungsweise. — Objavl jeno je tudi n e k a j s trani obsegajoče poročilo o diskusij i . 

Walter Danz, Aspekte einer Raumordnung in den Alpen. Sozial- und wirt-
schaff sgeograph i sehe Studien zur Konzeption von Integralmeliorationen im 
bayerischen Alpengebiet. >WGI«-Berichte zur Regionalforschung, herausgege-
ben von Prof. Dr. K. R u p p e r t , Vorstand des Wirtschaftsgeographischen 
Instituts der Universität München, Schriftleitung — Dr. F. Schaffer, Nr. 1. 
München 1970, strani 306. 

Delo predstavl ja prvi zvezek nove serije publ ikaci j , ki jo je začel i zda ja t i Gospodarsko-geo-
grafski inšt i tut Univerze v Münchenu poleg že znanih »Münchner Studien zur Sozial- und Wirt-
schaftsgeographie«. Publ ikaci ja n a j bi predvsem omogočila objavo tistih regionalnih proučitev iz 
celotnega spektra gospodarske in socialne geograf i je , ki so pomembne kot osnova za prostorsko 
p lan i ran je . 

Österreichs Eisen- und Stahlindustrie und ihre Aussenhandelsverflechtung. 
Wiener Geographische Schriften, 31/32, Wien 1969, strani 184, 68 tabel v tekstu, 
32 tabel v prilogi, 9 ka r t in diagramov. 
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S tudi ja ugotavl ja važnost črne metalurgi je za avstr i jsko gospodarstvo, sa j je v n jem zapo-
slenih 9 , 6 % avstr i jskih industr i j skih delavcev, od tega 9/10 v velikih podje t j ih na š ta je rskem 
ter v Gornj i in Dolnji Avstr i j i . Podrobno je anal iz i rana izvozna in uvozna or ientaci ja ustre/.ue 
proizvodnje, ter ugotovljen najmočnejš i trgovinski delež z deželami Evropske gospodarske skupno-
sti iu precej manjš i s SEV. Podčr tana je pomanjkl j ivost plovnih zvez, zaradi nezgrajenosti prekopa 
Donava-Main-Kcn in zaradi usmerjenosti donavske plovbe sko ra j izključno na vzhod. Perspektivno 
bi moralo biti težišče proizvodnje na visoko kvali tetnem jeklu, v katerega proizvodnji in izvozu 
na prebivalca je Avstr i ja že zda j druga v Evropi, t ako j za Švedsko. 

Die Integration Europas, am Beispiel der Wirtschaftsbeziehungen Schwe-
dens, der Niederlande und Frankreichs mit ihren Nachbarländern, zusammen-
gestellt und bearbeitet von Ernst Weight. Nürnberger Wirtschafts- und Sozial-
geographische Arbeiten, Band 9, Nürnberg 1969, strani 155. 

Publ ikac i ja , ki uspešno posega na področje ak tua lne problematike integracije zahodne Evrope, 
obsega t r i razprave: R. W e t t i g, Die Wirtschaftsbeziehungen Schwedens mit seinen Nachbar-
s taaten. — K. H i 1 t, Die wir tschaft l ichen Beziehungen insbesondere der Güteraustausch der Nieder-
lande mit ihren Nachbar länder . — W. W e i s s , Die Wirtschaftbbcziehungen insbesondere der 
Güteraustausch zwischen Frankreich u n d seinen Nachbar ländern . 

Werner Rutz, Die Alpenquerungen, ihre Verkehrseignung, Verkehrs-
bedeutung und Ausnutzung durch Verkehrswege. Nürnberger Wirtschafts-
und Soziialgeographische Arbeiten, Band 10., Nürnberg 1969, strani 198, 3 pri-
loge z diagrami in 13 kar t v prilogi. 

Gre za habil i taci jsko delo, v katerem je avtor svojo prvotno proučitev prehoda čez Brenner 
razširi l še na drugih 22 prehodov čez Alpe, ki jih po dolžini poti in po ugodnih nadmorskih višinah 
prevalov šteje za najugodnejše. Pr i tem ni zajel na jzahodnejš ih Alp (med Franci jo in I tal i jo), temveč 
je začel s prehodom čez Veliki Sv. Bernard na zahodu in končal s prehodom čez Arischarte in 
Predi l na vzhodu. Vse te prehode je ovrednotil z vidika njihove prometno-geografske in tehnične 
uporabnost i ter proučil njiliovo dejansko današnjo izkoriščenost po cestah, železnicah in hi tr ih 
avtomobilskih cestah, k je r so vzeti v poštev tudi že sodobni predori pod površinskimi prelazi . 

Geographie für jedermann. Ein Kartenbuch vom VEB Hermann Haack, 
Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha/Leipzig. 2. erweiterte und 
verbesserte Auflage, Leipzig 1969. Strani 364. 

Knjiga je eden od najsol idneje urejenih, a doslej pri nas še malo znanih kar tografsko-s ta-
tističnih priročnikov o zemlji kot celoti ter o posameznih celinah in deželah. Na 364 straneh 
vsebuje 51 fizičnih in političnih zemljevidov, 65 kar t gospodarske, prebivalstvene in vegetacijske 
vsebine, 7 zgodovinsko-geografskih kar t , številne manjše skice in barvne fo tograf i je ter k ra tka 
besedila z ustreznimi stat ist ičnimi podatki . 
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Profesor Mavrici j Zgonik — šestdesetletnik 

Dne 10. marca 1970 je dokončal šestdeseto leto svojega marljivega in plod-
nega življenja profesor mariborske Pedagoške akademije in magister geografske 
znanosti Mavricij Zgonik, eden od najvidnejših in najdelavnejših zastopnikov 
tiste generacije slovenskih geografov, ki so izšli iz medvojne geografske šole 
pokojnega profesorja Melika. Zdi se mi sicer, da je ravno v primeru našega 
jubi lanta šestdesetletnica še daleč prezgodnja pri l ika za izčrpno analizo vsega 
njegovega dela. Pomisleke zoper poskus take analize vzbuja namreč že vsega 
spoštovanja vredno dejstvo, da se je prof. Zgonik tako rekoč na pragu jeseni 
svojega življenja poleg svojega dolgoletnega pedagoškega, metodološkega in 
organizacijskega dela lotil tudi znanstveno-raziskovalnega dela, da je pred ne-
k a j leti (1968) s svojim magistrskim delom o družbeno-geografskih procesih in 
preobrazbi v Dravski dolini dosegel na ljubljanski univerzi stopnjo magistra 
geografske znanosti in da se je nato temeljito zagrizel v delo na svoji doktorski 
disertaciji, v kateri bo proučeval tiste spremembe v izrabi tal in s tem v vsem 
življenju v Dravski dolini, ki jih je tudi tam sprožil čas deagrarizacije in indu-
strializacije. To znanstvenoraziskovalno stran Zgonikove dejavnosti je javnost 
sicer že spoznala po nekaterih odlomkih, objavljenih v »Geografskem obzorniku« 
(1969), v sloviti knjižici »Siti in lačni Slovenci« (Maribor 1969) ter v »Zborniku 
razprav« mariborskih visokošolskih zavodov (1970). Vendar bi radi na tem mestu 
namesto analize te strani njegovega dela jubilantu ra je izrekli iskreno željo, 
da bi še dolgo vrsto let ohranil svojo neusahljivo delovno energijo in trdno 
zdravje ter še čim več prispeval k sistematičnemu geografskemu proučevanju 
slovenske zemlje in še posebej naših obmejnih predelov v Podravju. 
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Pač pa je že zdaj prilika in tudi naša dolžnost, da preletimo dosedanjo 
Zgonikovo življenjsko pot z vidika njegove dolgoletne in bogate dejavnosti 
kot geografskega (in zgodovinskega) pa tudi splošnega pedagoškega delavca, 
še posebno pa kot teoretika na področju metodike geografskega (in zgodovin-
skega) pouka. 

Po rodu Istran (rojen 10. 3. 1910 v Tinjanu), je odrasel v Mariboru, kjer 
je 1929 leta dovršil klasično gimnazijo. Leta 1933 je diplomiral na ljubljanski 
univerzi iz geografsko-zgodovinske skupine in nato služboval do leta 1941 kot 
profesor na realni gimnaziji v Mariboru. Po osvoboditvi je na jpre j poučeval 
prav tam na klasični gimnaziji in na učiteljišču. Od leta 1946 do leta 1947 je 
bil profesor na novo ustanovljeni pomorski akademiji v Kopru, v letih 1949-1950 
pa ravnatelj tamkajšnje slovenske gimnazije, nakar se je vrnil v Maribor na 
učiteljišče, bil je neka j časa ravnatelj nižje gimnazije, nato pa od leta 1955 do 
1958 splošni (pedagoški) inšpektor za srednje in osnovne šole pri takratnem 
mariborskem okraju. Od leta 1956 do 1959 je honorarno predaval metodiso geogra-
fi je na filozofski fakulteti v Ljubljani, od jeseni 1964 pa je profesor na oddelku 
za geografijo in zgodovino Pedagoške akademije v Mariboru. Kot pomožni 
pedagoški svetovalec in kot strokovni svetovalec za geografijo in zgodovino 
je pomagal pri pedagoškem in strokovnem dvigu učiteljstva vse od leta 1950 
do 1968. Vristo let je vodil zgodovinsko-zemljepisni aktiv v Mariboru, bil stalno 
član upravnega odbora mariborske podružnice Geografskega društva Slovenije 
ter v letih 1962—1964 in od leta 1968 dalje njen predsednik. Sodeloval je na 
vseh republiških geografskih in zgodovinskih zborovanjih ter na zborovanjih 
geografov Jugoslavije. Udeležil se je mednarodnih kongresov profesorjev geo-
grafi je v Grenoblu in Bruslju ter zgodovine v Salzburgu. S predavanji je sode-
loval na seminarjih prosvetno-pedagoških zavodov v Mariboru, Ptuju, Murski 
Soboti, Celju, Kranju in Ljubljani. 

Že ti kratki biografski podakti kažejo, v katero smer je bila usmerjena 
in kakšen obseg je zavzela vsa dolgoletna intenzivna in globoko zainteresirana 
geografska dejavnost jubilanta. Še bolj bi to pokazal vpogled v njegovo bi-
bibliografijo, iz katere n a j tu na k ra tko izluščimo samo nekatere značilne poteze. 
Ta bibliografija obsega predvsem kar 7 učbenikov, sodelovanje pri geografski 
čitanki in 1 zvezek geografskih va j za osnovne šole1. Pridružuje se jim dolga 
vrsta metodičnih in informativnih strokovnih člankov v »Geografskem obzor-
niku«, »Sodobni pedagogiki« in drugod. Nedvomno pa pomenijo višek Zgoni-
kovih sistematičnih naporov v t e j smeri njegove posebej izišle in močno origi-
nalne publikacije s področja metodike geografskega pouka. Prva takšna novost 
v naši geografiji izpod jubilantovega peresa je bila knjiga »Nazornost v geogra-
fiji« (Maribor 1958), ki ji je brž sledila »Metodika geografskega pouka« (Ljublja-
na 1960). Tehtnost druge dokazuje dejstvo, da je n e k a j pozneje izšla tudi 
v srbohrvatski izdaji (»Metodika nastave geografije u osnovnoj školi i školama 
II. stupnja«, Sarajevo 1967). 

Iz vsega, kar smo tu lahko samo na kratko povzeli, se nedvomno lepo vidi, 
da je jubilant med starejšimi slovenskimi geografi, ki so izšli še iz predvojne 
šole. eden redkih, ki so stalno in nepretrgano živeli in delali za našo stroko, 
sodelovali pri vseh naših prireditvah in nenehno posredovali geografske stro-
kovne in metodološke novosti naši šoli in širši javnosti. S tem, da se je jubilant 
zadnji čas z veliko vnemo vključil tudi v znanstveno-raziskovalno delo, bo tudi 
njegova nadal jnja vloga posredovalca med geografsko znanostjo in geografsko 
vzgojo še obogatena in okrepljena. Zato še posebno v tej smeri od njega še 
napre j mnogo pričakujemo in želimo, da bi nam še dolgo z vso svojo resnostjo, 
vestnostjo in prizadevnostjo pomagal. 

Svetozar Ilešič 

1) Zemljepisni pregled Zemljin za II. in I I I . razred gimnazije, L jub l j ana 1950. — Zemljepisni 
pregled zemlj in, I. del: Evropa. L jub l j ana 1951. — Zemljepisni pregled izvenevropskih zemljin za 
II . razred nižje gimnazije, L jub l j ana 1954. — Zemljepisni pregled izvenevropskih celin za I I I . raz-
red nižje gimnazije, L jub l jana 1957. — Zemljepisni pregled zemljin, Or ientac i ja na zemeljski obli, 
Evropa, L jub l j ana 1959. — Zemljepis za 6. razred osnovnih šol, Ljubljiana 1962. — Zemljepis za 
7. razred osnovnih šol, L jub l jana 1962, 1964. — 9 člankov v Geografski č i tanki za 7. razred >Po 
tu j ih celinahe, L jub l j ana 1962. — Vaje iz geograf i je za 6., 7. in S. razred osnovne šole, L jub l j ana 1967. 
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Ob grobu prof. Sime M. Milojevića (1894-1969) 

12. septembra 1969 nas je zapustil še eden od markantnih zastopnikov tiste 
generacije srbskih geografov, ki so bili še neposredni učenci in nasledniki Jo-
vana Cvijića. Pokojnik, redni profesor beograjske univerze dr. Sima M. Milo-
jevič, je bil med temi nasledniki eden od najsamostojnejšiih, iskal je v svojih 
raziskovanjih novih potov, a ker je bil med njimi tudi eden od osebno najskrom-
nejših, je bilo njegovo delo na zunaj in na daleč morda man j zapaženo. Vrh 
tega njegovi delovni življenjski poti usoda ni bila vedno preveč naklonjena: 
ko je vojna vihra dne 19. oktobra 1944 sprožila požar v Geografskem inštitutu 
beograjske univerze, je bilo uničenih v rokopisu precej njegovih krasoslovnih 
razprav, rezultatov njegovega raziskovalnega dela v najzrelejših letih, na poti 
k življenjski sintezi. Tudi po vojni so ga razmere prisilile, da se je moral na 
geografski katedri beograjske univerze čezmerno obremeniti s predavanji iz 
najrazličnejših predmetov, celo takih, ki so bili daleč od njegovega ožjega 
raziskovalnega področja (kartografije, ekonomske geografije Jugoslavije itd.), 
ka r mu je močno razdrobilo čas in energijo ter ga zavrlo v njegovem razisko-
valnem delu. 

Sima Milojević je bil predvsem geomorfolog. S svojo doktorsko disertacijo 
pri J. Cvijiču »Leskovačka kotlina sa okolinom« (Glasnik Geografskog društva 
1924) je sicer začel delo na normalnem reliefu, čemur se tudi pozneje ni docela 
odrekel, vendar pa se je pozneje v glavnem usmeril v geomorfološko prouče-
vanje krasa. Kot aktiven speleološki raziskovalec je pripravil vrsto krasoslovnih 
razprav, od katerih so najznačilnejše in v marsičem po svojih rezultatih najbol j 
samonikle tiste, ki se ukvar ja jo s speleologijo in hidrologijo Popovega polja 
in okolice (v letih 1926-1929). Neke vrste sintezo njegovega dela in njegovih 
pogledov na tem področju pa je predstavljalo monografično delo »Pojave i pro-
blemi krša«, ki je izšlo v »Posebnih izdanjih« Srpske Akademije Nauka, knj. 
CXXIII, leta 1938, v katerem zaslužijo največ pozornosti pokojnikove ugoto-
vitve in teze o vlogi t. im. brahiklaz na hidrografske razmere in morfološke 
poteze na krasu- Milojević je s svojim delom želel tudi čim več koristiti zahtevam 
praktičnega življenja. Lahko bi ga torej po današnji navadi uvrstili med »apli-
cirane geografe«. To velja zlasti za njegovo hidrološko delo, kjer je imel stalno 
v mislih probleme vodne oskrbe na krasu. Y tej smeri je značilno eno od nje-
govih zadnjih objavljenih del (»Problemi asanacije termalnih i radioaktivnih 
vrela Niške Banje«, Zbornik radova Instituta za proučavanje krša »Jovan 
Cvijić, knj . 2, Beograd 1958), v katerem se je lotil v naslovu navedenega vpra-
šanja na osnovi lastnih proučevanj kraških terenov okrog tega zdravilišča. 
Da je bil praktični problem Niške Banje uspešno rešen, je predvsem njegova 
zasluga, čeprav so v javnosti poželi več pr iznanj tisti, ki so svoje praktične 
ukrepe oprli na njegova prizadevanja. Tudi v tem se je pokazala nekakšna 
tragična logika njegove življenjske poti. Saj je tudi svoje edino vidnejše zunanje 
priznanje, podelitev medalje Jovana Cvijića s strani Srbskega geografskega 
društva, prejel šele razmeroma pozno (1965 leta). 

Tudi mero spoštovanja in priznanja s strani svojih učencev, ki so se vse 
do zadnjega oplajali ob njegovih znanstveno-pedagoških prizadevanjih, smo 
spoznali na zunaj šele ob njegovi smrti, ko so mu med drugim posvetili 1. šte-
vilko »Glasnika Srbskog Geografskog društva« za leto 1969 s toplo in pravično 
napisanim nekrologom izpod peresa enega najtipičnejših med pokojnikovimi 
učenci, prof. Dušana Dukića. Tudi pred nami, ki smo ga zadnjič srečali še ob 
otvoritvi novega muzeja Jovana Cvijića v Beogradu oktobra 1968, ostaja njegov 
lik strömen in svetal, kakor je bil. Svetozar Ilešič 

Ob smrti Jeana Corbela 

22. februar ja 1970 je v Španiji, kamor se je podal na raziskovanje koro-
zijske intenzivnosti na krasu, ob avtomobilski nesreči izgubil življenje Jean 
Corbel. Njegova raziskovalna dejavnost je segala v različne veje fizične geo-
graf i je in uvel javl ja l se je tudi kot organizator glacioloških ekspedicij. Vendar 
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bo ostalo njegovo ime na j tesne je povezano z razvojem moderne kraške geomor-
fologije. Ko je v petdesetih letih našega stoletja stopila v ospredje geomorfološ-
kega zanimanja klimatska geomorfologija, j e vzbudil pokojnih pozornost s svo-
jo disertacijo, objavljeno 1. 1957 pod naslovom Les Karsts du Nord-Ouest de 
l'Europe et quelques régions de comparaisont. O n j e j je poročala tudi naša 
revija v letniku XXXI (1959). V tej knjigi je umrli francoski geograf zagovarjal 
tezo, da sta korozija karbonatov in razvoj kraških oblik najhi trejša v hladni 
subarktični klimi, kar je bilo v nasprotju z dotlej razširjenim mnenjem o najin-
tenzivnejši koroziji v tropih. S tem je Corbel izzval posebno zvrst kraške geo-
morfologije, meritve trdot kraških voda in izračunavanje korozijske intenziv-
nosti na osnovi vodnih trdot ter vodnega toka. Gnan od siile raziskovalca in v 
polemiki z drugimi je sam ali skupno s kemiki in drugimi strokovnjaki prekri-
žaril na avtomobilskih ekspedicijah kraške predele od Spitzbergov in Kanade 
do Sahare in tropske Amerike. Dvakrat je prepotoval tudi Dinarski kras. Sle-
dila je dolga vrsta morfoloških člankov, ki jih je objavil v francoskih in drugih 
revijah iVi ki so naletele na živahen odmev v svetu. Kdor bo hotel presojati 
Corbelov prispevek k zgradbi moderne kraške geomorfologije, bo moral upo-
števati razvoj njegovega mišljenja od prvih trenutkov do referata, ki ga je imel 
septembra 1969 na V. mednarodnem spelološkem kongres uv Stuttgartu. Tam 
je proglasil namesto temperature vodni odtok za poglavitni dejavnik koro-
zijske intenzivnosti. Ne glede na to, koliko Corbelovih ugotovitev bo vzdržalo 
bolj izpopolnjene metode v tej zvrstvi morfologije, mu že zdaj priznavamo, 
da je pri določevanju korozijske intenzivnosti prvi uporabil kvantitativne me-
tode ter s tem odprl že zelo stari diskusiji o vplivu klime na korozijo upanje 
za dokončno rešitev. 

Ob Corbelovem preranem grobu sočustvujemo s kolegi v Lyonu, k jer je 
ustvaril z revijo Spelaion carso ter z laboratoriji v okviru Državnega centra za 
raziskovanje pomembno evropsko središče za raziskovanje krasa. Vanj je z 
velikim zadovoljstvom vabil tudi raziskovalce iz socialističnih držav. 

Ivan Gams 

Nove oblike in organi zvezne organizacije geografov SFRJ 

Kakor smo svoj čas v poročilu o osmem kongresu geografov SFRJ v SR 
Makedoniji (Geografski vestnik XL, 1968, str. 181) že poročali, je Plenum Zveze 
geografskih društev SFRJ ob tem kongresu sklenil bistveno reorganizacijo naše 
zveze v tem smislu, da se vanjo vključijo poleg društev tudi druge geografske 
institucije in da se v interesu kontinuiranega poslovanja osnuje v Beogradu stalni 
sekretariat Zveze kot administrativni organ Predsedništva zveze, ki v načelu 
rotira od republike do republike. Po postopku, ki se je zaradi teh bistvenih 
novosti nekoliko zavlekel, je bil novi statut Zveze geografskih institucij SFRJ 
ob koncu leta 1969 odobren in so se dokončno oblikovali ti-le organi Zveze: 

P l e n u m Zveze sestavljajo poleg Predsedništva po tr i je zastopniki re-
publiških geografskih institucij, ki so včlanjene v Zvezo. 

P r e d s e d n i š t v o Zveze ima v tekoči mandatni dobi do IX. kongresa 
(1972) svoj sedež v Sarajevu. Predsednik je doc. dr. M. Bjelovitič (Sarajevo), 
podpredsedniki pa doc. dr. Sulejman Bakaršić (Sarajevo), dr. Ivan Crkvenčić 
(Zagreb) in dr. Dušan Dukič (Beograd). 

Posle s e k r e t a r i a t a v Beogradu vodi v imenu Predsedstva podpred-
sednik dr. Dušan Dukić, sekretar pa je asist. Milorad B. S u š i Ć. 

Organ Zveze za mednarodne stike je N a c i o n a l n i k o m i t e za geo-
grafijo SFRJ, ki ga sestavlja 6 članov. Za njegovega predsednika je Plenum 
izvolil akademika prof. dr. S. Uešiča (Ljubljana), za člane pa doc. dr. Miloša 
Bjelovitiča (Sarajevo), prof. dr. Ivana Crkvenčića (Zagreb), prof. dr. Dušana 
Dukiča (Beograd), prof. dr. Mitka Panova (Skopje) in doc. dr. Miljana Radoviča 
(Titograd). Sekretarske posle Nacionalnega komiteja opravlja sekretariat 
Zveze. 
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Komisijo za z n a n s t v e n o delo sestavlja po več zastopnikov iz vseh 
republik. Predseduje ji prof. dr. Ivan Crkvenčič (Zagreb), njena člana iz SR 
Slovenije pa sta prof. dr. Ivan Gams in prof. dr. Vladimir Klemenčič. 

Komisiji za g e o g r a f s k i p o u k predseduje doc. dr. Sulejman Bakaršič 
(Sarajevo). 

Plenum je izvolil tudi uredniški odbor nove zvezne, inozemstvu name-
njene geografske znanstvene revije »Geographica Jugoslavica«. Za glavnega 
in odgovornega urednika je bil izvoljen prof. dr. Ivan Crkvenčič (Zagreb), za 
člane uredništva pa doc. dr. Sulejman Bakaršič (Sarajevo), prof. dr. Vladimir 
Đurić (Beograd), prof. dr. Mladen Friganovič (Zagreb), prof. dr. Svetozar Ilešič 
(Ljubljana), prof. dr. Gigo Mileski (Skopje) in prof. dr. Pavle Radusinovič 
(Titograd). 

Osebne vesti 

Junija 1969 je bil izvoljen za rednega člana Jugoslovanske Akademije zna-
nosti in umetnosti v Zagrebu dr. Josip R o g l i č , univ. prof. iz Zagreba. 

Februar ja 1970 je bil izvoljen za rednega člana Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti v Ljubljani dr. Svetozar I l e š i č , univ. prof. iz Ljubljane. 

Ob priliki proslave svoje 100-letnice je Geographische Gesellschaft München 
na svoji jubilejni skupščini dne 18. novembra 1969 izvolilo za svojega častnega 
člana prof. dr. Svetozara l l e š i č a , za dopisna člana pa prof. dr. Ivana 
C r k v e n č i č a in dr. Vladimira K l e m e n č i č a. 

Jugoslovanski simpozij o urbani geografiji v Ljubljani oktobra 1970 

Geografi SFRJ, ki se u k v a r j a j o z geografi jo mest, so si že dolga leta 
naza j prizadevali, da se v svojem delu povežejo in ga čim bol j vsk la ja jo . 
Ze svojčas je n e k a j časa delovala pri Zvezi geografskih društev SFRJ komi-
sija za mestno geografi jo; eden od skromnih rezultatov n jene dejavnosti so 
bila svoječasna Vrišer jeva »Uputstva za ispit ivanje gradova«. Pozneje j e 
stvar zastala, doživela pa je letos novo pobudo s tem, da je Inštitut za geo-
graf i jo Univerze v Ljubl jan i v sodelovanju z Birojem za regionalno prostor-
sko p lan i ran je Republiškega sekretariata za urbanizem SRS ter s f inančno 
podporo Zveznega sveta zia koordinacijo znanstvene dejavnosti organiziral 
v dneh od 5. do 7. oktobra 1970 v L jub l jan i prvi jugoslovanski simpozij o 
urbani geografiji. Simpozij je pod predsedstvom, ki ga je vodil prof. Igor 
V r i š e r , zbral večje število geografov iz Jugoslavije in n e k a j zunanj ih 
gostov, ki so uspešno in iniciativno prediskutirali številna vprašanja mestne 
geograf i je v ožjem smislu, pa tudi mnogo širša vprašanja geografije urbani-
zacije ter omrežja mest in centralnih k ra jev . 

S strani domačih geografov so se zvrstili tile referat i : I. V r i š e r j a 
(Ljubljana) o jugoslovanski urbani geografij i v povojni dobi, V. K o k o l e t a 
(Ljubljana) o urbanih sistemih kot problemu geografskega raziskovanja, 
S. 2 u 1 j i č a (Zagreb) o pojavu metropolskih regi j in njihovem pomenu za 
nada l jn jo urbanizacijo Jugoslavije, M. P a n o v a (Skopje) o razmestitvi in 
funkcijsko-gravitaci jskih odnosih mest v sistemu upravno-teri torialne raz-
delitve na komune v Makedoniji, A. V e l j k o v i č a (Beograd) o spremembah 
v omrežju mest, Č. L e š i j a (Priština) o razvoju mestnih funkc i j na pr imeru 
urbanih in urbaniziranih centrov Kosova, I. V r i š e r j a (Ljubljana) o druž-
benogeografskih osnovah slovenskih mest, J. Č i r i c a (Niš) o ugotavljanju 
stopnje urbane deformiranosti nasel i j po geografskem postopku, M. P a k a 
(Ljubljana) o socialnogeografski diferenciaciji v mestih Slovenije, V. M l a -
k a r j a (Ljubljana) o industri jskih zonah in razvoju mest, A. B u l i c a 
(Split) o gravitacijskih področjih Splita in nj ihovem vplivu na predvideni 
razvoj Splita, J. R i d a n o v i č a (Zagreb) o geografskih osnovah oskrbe mest 
z vodo, M. J e r š i č a (Ljubljana) o izletniški rekreaci j i mestnega prebival-
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stva ob primeru slovenskih mest in zastopnika Geografskega inštituta JLA 
iz Beograda o kar t i in zračnem posnetku kot osnovi za geografsko prouče-
van je mest. Od tuj ih gostov so referiral i K. R u p p e r t (München) o procesu 
urbanizaci je z vidika socialne geografije, W. F. H e i n e m e y e r (Amster-
dam) o problematiki mestnega centra in »notranjega mesta« v evropskih 
mestih, F. S c h a f f e r (München) o mestu kot procesu, K. W o l f (Frank-
furt) o funkci jskih odnosih v zgostitvenih prostorih in nj ihovem vplivu na 
no t ran jo diferenciacijo mesta in K. W a t a n a . b e (Tokio) o problemih urba-
nizacije na Japonskem. 

Na posvetovanju sta sodelovala tudi član Izvršnega sveta Ljudske skup-
ščine SRS V. B r a č i č in direktor Biroja za regionalno prostorsko p lani ranje 
inž. Milan N a p r u d n i k . 

Zborovanje je v celoti dobro uspelo. Pokazalo je, da si jugoslovanski 
geografi v sodelovanju s tuj imi prizadevajo, s čim novejšimi metodami in 
pogledi proučevati geografijo naših mest in naše urbanizacije, pri tem pa 
žele tudi čim več prispevati k praktičnemu reševanju ustreznih vprašanj . 

Delo simpozija bo podrobneje predstavila posebna publikacija, ki bo 
izšla o njem. 

S. I. 

Naši geografi na zasedanju mednarodne komisije za tipologijo kmetijstva 
v Veroni 

V dneh od 28. septembra do 2. oktobra 1970 je na vabilo Inštituta za 
agrarno ekonomiko univerze v Veroni, ki ga vodi prof. C. V a n z e t t i , zase-
dala na tamkajšnj i Academia di Agricoltura, Scienze e Lettere komisija za 
tipologijo kmeti js tva Mednarodne geografske unije, ki j i predseduje prof. 
J. K o s t r o w i c k i (Varšava). Zasedanja, na katerem so poleg rednih in 
dopisnih članov komisije sodelovali številni geografi iz različnih delov sveta, 
se je udeležilo tudi pet geografov iz Jugoslavije in sicer prof. I. C r k v e n č ' i ć 
(Zagreb), asistent V. G r a m a t n i k o v s k i (Skopje), prof. S. I l e š i č (Ljub-
ljana), prof. V. K l e m e n č i č (Ljubljana) in asistent M. S u š i č (Beograd). 
Med referati je bil na dnevnem redu tudi referat prof. Crkvenčiča in Klemen-
čiča o vplivu socialnogeografskih fak tor jev na oblikovanje tipov izrabe tal v 
severozahodni Jugoslaviji. 

Inozemski geografi v Sloveniji v letu 1970 

V okviru pr i ja te l jskih stikov med belorusko univerzo v Minsku in Uni-
verzo v L jub l jan i je v februar ju obiskal Oddelek za geografi jo Filozofske 
fakultete in Inštitut za geografijo Univerze N. T. R o m a n o v s k i iz Minska. 
V marcu je obiskal vse geografske institucije v Ljubl jani A. S. C h a p m a n , 
ataše za geografi jo pri ambasadi ZDA v Bonnu. V jun i ju je dopotovala v 
Slovenijo ekskurzi ja študentov Geografskega inštituta univerze v Salzburgu 
pod vodstvom prof. Fr. L e n d 1 a. V jul i ju je bival v Sloveni ji prof. Tomas 
C o l i n iz Aberystwitha v Veliki Britaniji , ki je za svoje habilitacijsko delo 
proučeval Idr i jo z okolico. Konec avgusta je obiskal Slovenijo in n jena viso-
kogorska področja z namenom opazovanja zgornje gozdne meje prof. P. 
P l e s n i k (Bratislava); njegov obisk je bil v okviru pr i ja te l j ske zamenjave 
med univerzama v Bratislavi in v Ljubl jani . Septembra je prišla v Slovenijo 
študentska ekskurzi ja Geografskega inštituta univerze v Bonnu pod vodstvom 
prof. W. K u 1 s a. Geografski inštitut Univerze in njegov, muzejski oddelek 
sta ta mesec obiskala še D. M a n s k , asistent Univerze v Regensburgu (ZRN) 
in prof. F. S n a c k e n z univerze v Gentu (Belgija). 

V septembru in oktobru sta večje število inozemskih gostov zbrali v 
Ljubl jan i dve strokovni prireditvi. Nia medinštitutskem kolokviju o tematiki 
»Elementi t ransformacije in regionalnega razvoja Slovenije«, ki sta ga konec 
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septembra organizirala Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani in Gospo-
dairskogeografski inštitut Univerze v Miinchenu, so z miinchenske strani so-
delovali pod vodstvom upravnika tamkajšnjega inštituta prof. K. R u p p e r t a 
še znanstveni sodelavci R. B a e s l e r , J. M a i e r , F. P o l e n s k i in Ph. 
Y e r n e r. Jugoslovanskega simpozija o urbani geografiji v začetku oktobra 
pa so se udeležili ti-le gosti: prof. W. H. H e i n e m e i e r in znanstveni sode-
lavec R. E n g e l s d o r p - G a s t e l a a r s z Univerze v Amsterdamu, K. 
G a n s e r , asistent Geografskega inštituta Tehnične visoke šole v Miinchnu, 
prof. K. R u p p e r t in asistent F. S c h a f f e r z Gospodarskogeografskega 
inštituta Univerze v Miinchnu, prof. K. W o 1 f z Univerze v Erlangenu v ZRN 
(ki je bil že pred tem na nekajtedenskem študijskem bivanju v Sloveniji) in 
prof. K. W a t a n a b e z Univerze v Tokiu. 

Oktobra sta obiskala Inštitut za geografijo Univerze še prof. Stanislawa 
Z a j c h o w s k a z univerze v Poznanju na Poljskem, doc. K. J a r o w i e c k a 
(Krakow) in Z. P a l o t a s , znanstveni sodelavec mestnega urbanističnega 
zavoda v Budimpešti. 

Leta 1970 smo že spomladi navezali tudi prve stike z geografi univerze 
v Trstu in n jene fakultete za tu je jezike in literature v Yidmu (Udine). V 
začetku novembra pa so obiskali Ljubljano v svrho razgovora o nadal jnjem 
sodelovanju profesor geografije na tržaški univerzi oziroma njenem videm-
skem oddelku Carlo V a 1 u s s i ter njegovi sodelavci prof. Guido B a r b i -
n a , Gojmir B u d a 1 in Pio N o d a r i. 

Delo Geografskega društva Slovenije v letu 1970 

Delo Geografskega društva Slovenije je bilo v letu 1970 zelo raznovrstno. 
Po tradiciji se je nadaljevalo sodelovanje z Zavodom za šolstvo SRS. V ta 
namen sta bila organizirana enodnevna posveta o nekaterih metodoloških 
vprašanjih geografije v maju 1970 in to v Mariboru in v Ljubljani. Z l jubljan-
skim posvetovanjem je bil povezan tudi naš redni letni občni zbor. Po sklepu, 
ki je bil sprejet na izrednem občnem zboru na Ravnah leta 1969, bo odslej 
redni letni občni zbor vsako leto. Letos je bil izvoljen nov upravni odbor 
društva in sicer za dve leti. Y sodelovanju z Zavodom za šolstvo in Inštitutom 
za geografijo Univerze je pripravljalo društvo petdnevni seminar za učitelje 
geografije, ki na j bi bil v začetku septembra, a je bil v zadnjem hipu pre-
ložen na leto 1971. Sekcija za geografski pouk je sodelovala tudi pri pripravah 
za nove diafilme, filme in prosojnice za grafoskop, ki jih pripravlja SAVA 
film. Prav tako je sodelovala pri izboljševali jih šolskih učil. 

Sekcija za znanstvenoraziskovalno delo je pripravila neka j diskusijskih 
sestankov, sodelovala pa je tudi z Inštitutom za geografijo Univerze in Biro-
jem za regionalno planiranje pri organizaciji jugoslovanskega simpozija o 
urbani geografiji oktobra 1970. V knjigi »Jugovzhodna Koroška«, ki jo je 
pripravil uredniški odbor pod vodstvom Jakoba Medveda, so izšli referati o 
koroški regiji z zborovanja slovenskih geografov n,a Ravnah. 

Na organizacijskem področju smo skušali urediti člansko kartoteko, s 
tem da smo obnovili izpolnjevanje članskih pristopnic. Odziv pa je bil bolj 
slab, saj smo dobili vrnjenih le kakšnih 160 izpolnjenih pristopnic, k l jub 
temu, da smo računali, da je v Sloveniji vsaj 300 do 350 aktivnih geografov, 
saj predava geografijo na naših šolah nad 800 ljudi, razen tega pa jih je še 
veliko zaposlenih v drugih poklicih. Ta slabi odziv je prav gotovo posledica 
zelo rahle stanovske zavesti. Kljub temu, da imajo člani društva 20 % popusta 
pri cenah publikacij, ki jih izdaja društvo, je naročeno na Gegrafski vestnik 
le 85 članov. 

Geografski obzornik je izšel v letošnjem letu v treh zvezkih, številka 
3—4 je dvojna. Revija ima sicer kar zadovoljivo število naročnikov, ki pa so 
na žalost mnogokrat zelo slabi plačniki. Prvič po neka j letih je naša stro-
kovna revija spet dobila subvencijo Sklada SRS za pospeševanje založništva. 
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Na obeh letošnjih posvetih v Mariboru in v L jub l jan i smo izvedli med 
člani tudi anketo o njihovih žel jah glede ekskurzij , glede strokovnega iz-
popolnjevanja , značaja Geografskega vestnika in Geografskega obzornika. 
Analiza ankete bo služila obema uredniškima odboroma pri nada l jn jem delu 
in oblikovanju vsebine. 

Društvo in posamezni člani sodelujejo z raznimi republiškimi organi, 
z drugimi strokovnimi društvi in v raznih uredniških odborih. Tako npr. v 
okviru Prirodoslovnega društva pr iprav l ja teme za delo geografskih krožkov. 
Y okviru gibanja »Znanost mladini« so člani društva sodelovali pr i izvedbi 
tekmovanja iz znanja geografi je ter strokovno vodili delo I. geografskega 
tabora, ki je bil letos avgusta na Izlakah pri Zagorju. 

Od vseh štirih aktivov GDS sta še ka r živahno delovala le aktiva v Mari-
boru in v Ljubl jani , predvsem na področju strokovnih predavanj , k j e r pred-
njači l jub l jansk i aktiv, deloma tudi pri organiziranju ekskurz i j doma in na 
tuje , k j e r pa so mnogo uspešnejši Mariborčani. Težko je obveščati člane 
društva o posameznih akci jah društva ali aktivov, kar skuša premostiti l jub-
l janski aktiv z izdajanjem Biltena. Težave so tudi v k r a j u in času sesta janja , 
zaradi česar trpi predvsem delo k ran j skega in celjskega aktiva. Uspešni so le 
sestanki, ki j ih organizirajo v sodelovanju s Prosvetno pedagoško službo ali 
Zavodom za šolstvo SRS. Še vedno pa je pereče vprašanje, kako vključit i v 
delo vse ostale geografe v Sloveniji, ki so izven delovnega območja štirih 
aktivov. 

Jelka Kunaver 

Ob smrti dr. Vitale Manohina (1914—1970) 

Oktobra 1970, že med tiskom tega »Geografskega vestnika«, nas je do-
hitela žalostna vest, da je mnogo prezgodaj, šele v 56. letu starosti, omagalo 
srce dr. Vitala Manohina, doktor ja geografskih ved in našega vidnega mete-
orologa pri Hidrometeorološkem zavodu SRS.. Pokojnik, po poreklu daleč z 
evropskega vzhoda, se je v svojih mladih letih bol j nagibal k matematiki, 
pa mu to ni bilo usojeno, zato se je lotil š tudija geografi je in meteorologije 
v času, ko je pod vodstvom pokojnega prof. Melika rasla medvojna generacija 
mlajših slovenskih geografov. Njegova doktorska disertacija z naslovom »Pod-
nebje Ljubljane«, izdelana in sprejeta še pred vojno, je bila prva znanstvena 
razprava, ki jo je objavil naš »Geografski vestnik« v svojem prvem letniku 
po osvoboditvi (1945). Po vojni se je pokojnik sicer povsem usmeril v mete-
orologijo, k j e r je vzbujal posebno pozornost na področju teor i je in prakse 
tako imenovanih dolgoročnih vremenskih napovedi. Predaval je meteorolo-
gijo na biotehnični fakulteti , napisal in izdal več priročnikov meteorologije. 
Vendar ne smemo pozabiti, da se je tudi pozneje s kra jš imi prispevki in 
diskusijami oglašal v »Geografskem vestniku«. Zato se ga toplo spominjam» 
tudi slovenski geografi, kot svojega sodelavca pa še prav posebej uredništvo 
»Geografskega vestnika« . 

S. L 
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