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lz slovenske geografske književnosti in književnosti o Sloveniji 

O c e n e 
Jugovzhodna Koroška. Zbornik referatov 8. posvetovanja slovenskih geo-

grafov, ki je bilo od 12. do 14. septembra 1969 na Ravnah na Koroškem. Izdali 
in založili Geografsko društvo Slovenije, Skupščina občine Ravne na Ko-
roškem. Skupščina občine Slovenj Gradec in Skupščina občine Dravograd. 
Glavni urednik dr. Jakob Medved. Ljubljana 1970, strani 120, 4 karte v prilogi. 

Na prvem mestu so objavljene besede prof. Toneta G o l č e r j a . pred-
stavnika ravenske občine, ki jih je izrekel v pozdravnem govoru. Z njimi je 
na kratko orisal zdajšnjo gospodarsko podobo koroške regije, ki po njem 
zajema občine Ravne, Dravograd, Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi. 

Uvodni referat z naslovom »Vloga koroške regije v slovenskem prostoru« 
je imel Svetozar 11 e š i č. Iz njega veje široka razgledanost, ki se kaže 
predvsem v kompleksnem geografskem pogledu, ki je temeljni vidik sodobne 
geografije in katerega glavni zagovornik pri nas je prav prof. Ilešič. Referat 
je primer, kako kompleksno podati geografsko podobo pokrajine v vsej za-
pletenosti in medsebojni odvisnosti prirodnih in družbenih elementov v času 
in prostoru, zato ga bo geograf vzel s posebnim zanimanjem v roke. 

Avtor se je ustavil na jp re j pri opredelitvi tako imenovane koroške re-
gije, katere »koroški« poudarek se je, razen na »pravo« Koroško z Mežiško 
dolino in Dravogradom, v najnovejšem času raztegnil tudi na področja, ki 
so že stoletja izven Koroške (Mislinjska dolina z zahodnim Pohorjem in za-
hodni del podpohorske Dravske doline). Zgodovinska dogajanja so te k r a j e 
Koroški čedalje bolj odtujevala, zato je še toliko zanimiveje, kako in zakaj 
je tu ne le v poimenovanju, marveč tudi v živem utripu regionalnega živ-
l jen ja ponovno oživela koroška tradicija. 

V nadaljevanju je avtor predstavil v glavnih obrisih koroško regijo in 
njen razvoj s širšega zornega kota v dveh poglavjih z originalnima naslo-
voma in zasnovo: 1. stabilni geografski elementi koroške regije in njihova 
družbenogeografska vloga in 2. nestabilni, hitro spremenljivi družbeni ele-
menti v koroški regiji. K prvim šteje nekatere prirodnogeografske faktorje, 
predvsem, reliefno oblikovanost, nanjo vezane prehode, obrobni značaj po-
kraj ine (zato pozna naseljenost), gozdnatost, rudna bogastva in vodne sile. 
Med nestabilnimi družbenimi elementi daje na prvo mesto gospodarski raz-
voj, ki je že kmalu v izrazito agrarno pokrajino priklical neagrarne proiz-
vodne panoge (rudarstvo, fužinarstvo), ki so se postopoma razvile v pravo 
industrijo. Гак gospodarski razvoj ima korenine v tehničnem razvoju, naj-
bolj pa je prispeval k njemu napredek v prometni tehniki. Neagrarni ele-
menti so sprožili bistveno preoblikovanje socialne strukture. K nestabilnim 
družbenim elementom šteje Ilešič tudi spremenljivost političnoupravne pri-
padnosti, kar je specifično za obravnavano pokrajino. V medsebojnem pre-
pletanju stabilnih in nestabilnih elementov loči avtor več izrazitih obdobij, 
ki so v skladu s splošnim družbenogeografskim razvojem (predslovenska doba, 
fevdalna doba, posebej doba čistega fevdalizma ter merkantilizem in fizio-
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kratizem. doba industrijsko-železniške revolucije ter jugoslovanska era, ki 
jo razdeli na razdobje stare Jugoslavije in na dobo socialistične Jugoslavije). 
Obravnava jih v najdaljšem poglavju z naslovom »Razvojne etape v obli-
kovanju regionalne strukture koroške regije«. 

Prispevek I v a n a G a m s a »Geomorfološke in klimatske razmere v ju-
govzhodni Koroški« je v knjigi najobsežnejši, 32 strani. Po snovi in načinu 
obdelave presega okvire referata. Prikazan je v slogu samostojne znanstvene 
razprave in bi skoraj bolj sodil v Geografski vestnik ali Geografski zbornik. 

V geomorfološkem delu velja posebej opozoriti na avtorjeve nove rezul-
tate o sledeh pleistocenske poledenitve na severni strani Olševe in Uršlje 
gore, ki v obsegu, kot so odkrili, presenečajo. Zanimivi so tudi Gamsovi po-
gledi na časovno uvrstitev fluvioglacialne in fluvioperiglacialne akumulacije 
v zvezi z obstoječimi terasami v obravnavani regiji. 

Opis klime v jugovzhodni Koroški je podroben in široko zasnovan, saj 
zajema številne meteorološke elemente in je podprt z mnogimi tabelami. Iz 
teksta je razvidno, da je večina ugotovitev avtorjevih. Ovrgel je trditev, da 
so nizki temperaturni minimumi v Slovenjegraški kotlini posledica prelivanja 
hladnega zraka iz Celovške kotline; žal, pravega vzroka zanje tudi on ne 
pove. Na str. 53 skuša razložiti vzrok visoke meje agrarne naseljenosti v 
Koprivni. 

Tekst dopolnjuje pet kart, tr i je diagrami in en prerez. Škoda, da je 
karta 11., ki je vsebinsko bogata, tehnično zelo slaba; kot za Uršljo goro bi 
bilo dobro tudi za Olševo izdelati karto poledenitve posebej in vnesti nanjo 
zemljepisna imena, ki se v tekstu omenjajo, a jih ni na natisnjeni fotokopiji 
karte, katere se je poslužil avtor za prikaz glacialnih sledi. V tekst se je 
vrinilo nekaj večjih napak (Smrekovec, mislim, da j« prav Raduha, str. 33, 
istotam Lazena — Lažen, Korica — Golica, str. 44, 45). 

J a k o b M e d v e d objavlja referat z naslovom »Nekatere družbeno-
geografske značilnosti jugovzhodne Koroške«. V okvir obravnave ne zajema 
samo jugoslovanskega dela Koroške, marveč poseže tudi preko meje med 
Dravo, Belo in državno mejo, včasih pa vključi tudi celotni velikovški po-
litični okraj. Ob kratkem, a zgoščeno, je podal pregled gospodarstva ter raz-
voj števila in strukture prebivalstva celotne jugovzhodne Koroške in ga pod-
prl z mnogimi tabelami in s štirimi kartami v prilogi. Prebivalstvo šteje kot 
element, ki odseva značilnosti razvoja agrarnega gospodarstva (ima torej 
sekundarni značaj!), zato ga ne obravnava posebej. Pozornost vzbuja ana-
liza spreminjanja zemljiških kategorij glede na prevladujočo smer (pogozdo-
vanje, ozelenjevanje in urbanizacija), kar je tudi kartografsko ponazorjeno. 

Medvedov prispevek je posebej zanimiv zaradi primerjave našega dela 
jugovzhodne Koroške z avstrijskim, kar nudi obenem primerjanje dveh raz-
ličnih družbenih sistemov v vodenju gospodarstva. Ob prikazu stopnje raz-
voja agrarnega gospodarstva obeh delov je avtor pogumno izrekel kritiko 
naše agrarne politike, ki je, oziroma je vsaj bila, vse pre j kot stimulativna. 

V sestavo in izdelavo priloženih kart je bilo gotovo vloženega veliko 
truda, zato je škoda, da se avtor med tekstom nanje ne sklicuje. Na vsako 
karto posebej bi bilo treba zaradi praktičnosti napisati vsaj ime avtorja, 
če že ne cel naslov razprave. Na treh kartah ni naznačeno, na katero raz-
dobje, oziroma leto se podatki nanašajo. 

»Prometne in turistične značilnosti obmejne regije« je prispevek M a r -
j a n a Ž a g a r j a . V njem obravnava možnosti za več vrst turizma (pla-
ninski, zdravstveni, obmejni, lovski in zimski) v koroški regiji, zlasti tostran 
državne meje. Podrobneje opiše prometne razmere v obeh delih v naslonitvi 
na širše področje, ki v komuniciranju na daljavo zajema tudi obravnavano 
pokrajino prehodov, stikov in razhajanj. Glavne ugotovitve: V naši jugo-
vzhodni Koroški je turizem slabo razvit; zanj zaenkrat tudi ni pravih po-
gojev, razen naravnih; drugače je na avstrijski strani, k je r je turizem, zlasti 
zimski, veliko bolj razvit, čeprav naravni pogoji niso nič boljši od naših. 
Tekst bogati turistična karta našega dela jugovzhodne Koroške s posebnim 
poudarkom na prometnih poteh. 
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Milan N a t e k se je v zadnjih letih uspešno lotil tudi preučevanja 
stopnje razvitosti slovenskih področij, katerega rezultat je razprava v GO 
XVI/1969. Za ravensko posvetovanje je s te strani posebej podrobno obdelal 
koroško regijo v odnosu do celotne Slovenije v referatu z naslovom »Razvi-
tost koroške regije v okviru SR Slovenije. 

Za tovrstno delo je potreben kompleksen pogled na gospodarske silnice 
in z njimi zvezane prebivalstvene in socialne spremembe. Zbiranje in obde-
lava mnogoterih podatkov, ki so za take analize potrebni, zahteva pri našem 
načinu dela veliko truda in časa. Avtor je upošteval številne elemente, na 
osnovi katerih je bilo mogoče podati končno sodbo stopnje razvitosti koroške 
regije. Večina teh je prikazana med tekstom tudi v desetih tabelah. Nazaj 
je posegel na jd l je do leta 1948, večidel pa prikazuje stanje zadnjih neka j 
let. Končni rezultat analiz je: koroška regija spada danes med razvita pod-
ročja Slovenije; na jbol j je razvita ravenska občina, dravograjska in slove-
njegraška pa sta pod republiškim povprečjem, zato jih je Natek uvrstil med 
srednje razvite občine. 

Na zadnjem mestu je objavljen referat Mirka P a k a »Nekateri ele-
menti geografskega razvoja naselja Ravne po letu 1945«. Ravne, danes naj-
večje naselje v koroški regiji, so doživele največj i razmah šele v povojnih 
letih (od 2253 prebivalcev, kolikor so jih imele leta 1948. so se do leta 1968 
povzpele na 6146 prebivalcev). Kako se je mesto razvijalo, kakšne spremembe 
so nastale v funkciji, zgradbeni strukturi ter fiziognomiji naselja, kakšna je 
starostna struktura zgradb, kako je s strukturo prebivalstva in tendencami 
njegove transformacije ter z njegovo starostno in socialno-poklicno strukturo, 
o vsem tem govori Pakova študija. Obogatena je s štirimi kartogrami in dve-
ma tabelama. 

Zbornik »Jugovzhodna Koroška« veliko prispeva k poznavanju te zani-
mive obrobne in mejne slovenske pokrajine. Dostopen je tudi inozemstvu, 
saj ima vsak prispevek izvleček v angleškem in nemškem jeziku. Opozoriti 
pa_želim na nekatere pomanjkljivosti. Če koroška regija res vkl jučuje tudi 
občino Radlje, je v zborniku slika regije nepopolna, ker predvsem pri druž-
benogeografskih analizah radeljska občina ni zajeta v obravnavo. Neenotnost 
se kaže pri prikazovanju geografske podobe onstran državne meje (velikov-
ški okraj), sa j so ga pri opisu regije kot celote le nekateri referenti vklju-
čili v okvir obravnave. V zborniku močno pogrešamo opis narodnostnih raz-
mer na nacionalno mešanem teritoriju jugovzhodne Koroške, o katerih je 
bil govor na ekskurziji; čeprav je v načrtu prikaz teh razmer za celotno 
Slovensko Koroško, mislim, da bi zaradi popolnosti geografske podobe v geo-
grafski zbornik, kakršen je pričujoči, sodil za obravnavani teritorij posebej 
opis narodnostnih razmer.* Pri opisovanju gospodarstva in prebivalstva, ki 
se ga ob različni tematiki poslužuje več avtorjev, moti naslanjanjc na ča-
sovno različne podatke tam, k j e r bi ti lahko bili isti. 

Drago Meze 

Koroška in koroški Slovenci. Zbornik poljudnoznanstvenih in leposlovnih 
spisov. Uredil dr. V. Klemenčič (geografsko-socialni del), dr. J. Pleterski in 
dr. T. Zorn (zgodovinski del) in dr. J. Kos (jezikovno-leposlovni del). Izdala 
Založba Obzorja, Maribor 1971, 390 strani. 

V zadnjem času se tudi v širših plasteh slovenskega ljudstva pojavl ja 
izredno močno zanimanje za naše rojake, ki žive izven meja Jugoslavije. 
Še prav posebna pozornost je posvečena poznavanju problematike Slovenske 
Koroške, kar se navsezadnje kaže tudi v tem, da so naše založbe samo v prvih 
mesecih letošnjega leta izdale o tem našem narodnostnem ozemlju kar tri 
zajetne publikacije. Kljub temu pa se mi vendarle zdi, da je v naši zavesti, 
mislih in besedah že vse premočno zarisana državna meja, ki je po prvi sve-
tovni vojni razkosala naše etnično ozemlje in ga prisodila štirim državam 

* Ker boclo refera t i z zborovanja , ki so posebej obravnaval i narodnostno problemat iko ne 
samo avstr i jske Koroške, temveč tudi drugih zamejskih slovenskih predelov, objavljeni posebej, 
je morda vrzel, ki jo omenja referent , bol j opravič l j iva . — Pr ipomba uredniš tva. 
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z različno gospodarsko, družbeno, socialno in kulturno usmerjenostjo in raz-
vitostjo. Na naše prebivalstvo, ki živi na svojem narodnostnem ozemlju, resda 
izven državnih meja naše domovine, vse prepogosteje gledamo in ga vredno-
timo kot narodnostno manjšino in vse premalokrat se zavedamo, da je ne-
ločljivi, tudi v zgodovini utemeljeni, integralni del Slovenije in slovenskega 
naroda. 

Zbornik »Koroška in koroški Slovenci« je v vsebinskem pogledu raz-
deljen v tri dele z dodatkom, in sicer: I. Geografsko-socialni del, II. Zgodo-
vinski tlel in lil. Jezikovno-leposlovni del. Y našem poročilu bomo zajeli le 
prvi del zbornika, pa čeprav je za poznavanje in razumevanje celotne proble-
matike tega predela Slovenije izredno koristno in potrebno, da bi se sezna-
nili tudi s prispevki v drugih dveh delih knjige. 

Uvodni prispevek v »geografsko-socialnem delu« zbornika je napisal 
akademik prof. dr. S. 11 e š i č z naslovom Pokrajinsko okolje na Slovenskem 
Koroškem (str. 11—28). V njem avtor podaja podrobnejši pregled pokrajin na 
Slovenskem Koroškem. Slovenska Koroška je razčlenjena v tri večje pokra-
jinske enote, ki so jim posamezna urbansko-gospodarska središča bolj ali 
manj jasno začrtala njihovo gravitacijsko zaledje: a) pokrajine zahodnega 
dela južne Koroške (Kanalska dolina, ići je danes priključena Italiji, sloven-
ska Ziljska dolina ter Beljaška sovodenj); b) pokrajine osrednje južne Ko-
roške (Osojsko-glinsko podolje in Osojsko-vrbsko hribovje, Vrbsko podolje, 
Celovška ravan z obrobjem, Gu re in Karavanško podgorje); c) pokrajine 
vzhodne južne Koroške (Velikovško Čezdravje, Podjuna, Mežiško Podravje 
z Mislinjsko dolino, t j . koroška regija v SR Sloveniji). Ta shematski okvir 
pokrajin južne Koroške je avtor iznopolnil še z nadaljnjimi razčlenitvami 
na manjša področja, ki izražajo pokrajinsko-fiziognomsko individualnost. Da 
je ta členitev slovenskega ozemlja podana z izredno širokega geografskega 
vidika, spoznamo tudi po tem, da je vseskozi prikazan funkcijski in družbe-
no-gospodarski pomen posameznega območja ali v preteklosti ali v sedanjo-
sti in to bodisi s krajevnega bodisi s širšega, to je interregionalnega vidika 
(v prometnem, gospodarskem pogledu itd.). 

Kako je nastal relief Celovške kotline je prispevek dr. I. G a m s a (str. 
29—38). V njem so prikazani glavni geomorfološki procesi, ki so v reliefu ob-
ravnavanega področja zapustili svoje sledi. Med najpomembnejše dejavnike 
prišteva avtor tektoniko ter klimatske spremembe oziroma poledenitev. To je 
vplivalo na izoblikovanje rečnega omrežja (koncentracija rek v Celovški kotlini 
je že starejšega porekla, najbrž je iz oligocena), teras oziroma nivojev. Po-
drobneje je prikazana zadnja poledenitev (würm), ko je led segal semkaj po 
dolini Zilje iz Dolomitov, nastanek jezer (oziroma močvirij), ki so danes za tu-
rizem izrednega pomena. Članek je napisan pregledno. Krajevna in druga ime-
na so zapisana s slovenskim in nemškim poimenovanjem, kar predstavlja tudi 
lažjo orientacijo na kartah. Očitno pa je, da med tekstom manjka karta umi-

Dr. J. M e d v e d je napisal članek o koroškem kmetijstvu (str. 39—53; 
kalnih stadijev poledenitve, na katero se pisec sklicuje na str. 36. 
zdi pa se mi, da bi bil naslov »Kmetijstvo na Koroškem«, ustreznejši). Ta 
prispevek moremo po vsebinski strukturi razdeliti v dva dela. V prvem delu 
govori bolj z načelnega (in splošnega) vidika o dejavnikih in procesih, ki 
usmerja jo in spremljajo razvoj kmetijstva. Sicer pa je avtor o tem že tako 
obširneje pisal v Geografskem obzorniku (Osnovne faze razvoja agrarnega 
gospodarstva, letnik XVII. št. 2, str. 1—t.) oziroma v Sodobnem kmetijstvu 
(Nekatere značilnosti v razvoju slovenskega kmetijstva, letnik III. št. 1 in 2). 
V drugem delu prispevka pa so prikazane spremembe zemljiških kultur v 
zadnjih petinšestdesetih letih, spremembe v strukturi njivskih posevkov in 
v hektarskih donosih pri posameznih poljedelskih pridelkih, razvoj števila 
domače živine v zadnjih petinsedemdesetih letih. Nadalje je prikazana struk-
tura zemljiške posesti (najbrž po stanju leta 1951?) in slednjič je podana 
tudi klasifikacija kmetijskih gospodarstev, kakršna so bila v letu 1951 (8 ka-
tegorij kmetijskih gospodarstev, gl. skico na str. 50). Pripomniti velja, da 
bo potrebno v prihodnje pri prikazovanju agrarne pokrajine precej večjo 
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pozornost posvetiti osnovnemu izhodišču, ki nam bo služilo kot baza za pri-
merjavo najraznovrstnejših pokazateljev, v katerih se kažejo razvojne stop-
n je in težnje našega kmetijstva. 

Dr. M. J e r š i č objavlja krajši prispevek z naslovom Vpliv odprtosti 
meje na prostorsko mobilnost prebivalstva Koroške in SR Slovenije (str. 54 
do 59). V njem nam podaja analizo čezmejnega' cestnega potniškega prometa, 
v kateri ugotavlja, da se je ta v zadnjih osmih letih (I960—1967) povečal 
25-krat. Iz razčlenitve podatkov se nazorno pokaže, kako pomembni so za 
prehod državne meje različni prazniki: bodisi državni bodisi cerkveni. Pa 
tudi razne prireditve (npr. dunajska drsalna revija na ledu v Celovcu) v 
mnogočem prispevajo, da naše prebivalstvo »masovno« obiskuje sosednje de-
želno središče — Celovec (prim, tabelo 2 in podatke za februar 1967. leta). 

Sklepni prispevek v geografsko-socialnem delu zbornika je napisal dr. 
V. K l e m e n č i č , glavni urednik publikacije. Prispevek ima naslov Spre-
minjanje gospodarske in socialne strukture in narodnostni problemi Slovencev 
na Južnem Koroškem (str. 60—69). Razdeljen je v dve poglavji. V prvem pri-
kazuje družbeno-gospodarski razvoj Južne Koroške, katerega je orisal s ka-
rakterističnimi potezami razvoja kmetijstva, industrije, turizma in prometa. 
V drugem delu članka pa so prikazani učinki socialnega in gospodarskega 
razvoja na nacionalne razmere Slovencev na Koroškem. Prinaša nam na-
zoren prikaz razkroja klasične agrarne strukture in uveljavitev industrijske 
družbe. Ta proces je na Južnem Koroškem potekal v treh glavnih fazah, ki 
jih je avtor razmejil s popisi prebivalstva. V prvi fazi (1921—1954) so že iz-
razite meje med podeželjem in mesti; domače (slovensko) prebivalstvo, ki se 
želi zaposliti izven kmetijstva, se izseljuje, zato se število ljudi manjša. Za 
drugo fazo (1934—1951) je značilna emigracija slovenskega življa, istočasno 
pa se uveljavlja prisel jevanje Nemcev, ki se zaposlujejo ali v industriji ali 
v turizmu. Za to obdobje je značilna depopulacija slovenskih predelov. Tret ja 
faza razkroja agrarne družbene strukture in dokončna uveljavitev industrij-
ske družbe se začne po letu 1951, ko dobijo industrija, turizem, promet in 
komercializirano kmetijstvo povsem nove razsežnosti. Skozi vsebino celot-
nega prispevka se vidi, da je pisec zelo dobro seznanjen s sodobnimi procesi 
in problematiko na Koroškem. 

To je v kratkem vsebina geografsko-socialnega dela zbornika »Koroška 
in koroški Slovenci. Zanimivi in za vsakogar izredno dragoceni so v zbor-
niku še drugi prispevki bodisi v zgodovinskem bodisi v jezikovno-literarnem 
delu, ki nam daje jo dokaj zaokroženo podobo o Koroški. Ob sklepu pa se 
mi zdi potrebno zapisati še to-le vprašanje: zakaj je prvi del zbornika ozna-
čen z nazivom »geografsko-socialni del«, čeprav njegova vsebina bolj ustreza 
le posameznim izsekom geografije? Celovita socialna problematika Koroške 
v prispevkih ni prikazana, vsaj ne v smislu opredelitve socialne geografije, 
kakor jo zastavljajo nemški (miinchenski) geografi. Prepričan pa sem tudi, 
da za kompleksnejši geografski prikaz Južne Koroške le manjka jo še nekateri 
prispevki, ki bi nam osvetlili naselja in še posebej mesta in industrijska 
središča, prometno ožilje, turizem. Prav tako v zborniku pogrešam prispevek 
o etnografski podobi Koroške (dr. P. Zablatnik sicer piše o Narodopisju in 
koroških Slovencih, str. 281—288). Kljub navedenim pomislekom pa je knjiga 
»Koroška in koroški Slovenci« vendar zelo koristno delo, ki nas obsežno in 
z različnih zornih kotov seznanja s tem delom slovenskega ozemlja. 

Milan Natek 

Marjan Mušič, Arhitektura slovenskega kozolca. Cankarjeva založba, 
Ljubl jana 1970, 172 strani. 

Štirideset let po Melikovi monografiji »Kozolec na Slovenskem« smo 
dobili novo delo, ki z arhitektonskega vidika osvetljuje to tako samoniklo 
obliko gospodarskega poslopja, ki nas spremlja po pretežni večini sloven-
skega etničnega ozemlja. Čeprav bi morda po naslovu sodili, da knjiga za 
geografa ni pomembna, pa kasneje, ko z natančnostjo prelistamo to repre-
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zentativno in okusno opremljeno delo, dobimo o n j e j povsem drugačno mne-
nje. Saj njena vsebina precej presega samo »arhitekturo« kozolca. 

Avtor nas v prvem delu knjige seznanja s tipi in funkcijami kozolcev, 
z njihovo velikostjo, z gradbenim materialom in njegovo obdelavo, s termini 
za posamezne (konstrukcijske) dele kozolca kakor tudi z njegovo razširje-
nostjo na slovenskem ozemlju. Povsem se strinjamo s piscem, ko pravi, da je 
kozolec neokrnjen spomenik slovenskega ljudskega stavbarstva, ki je na-
menjen kmečkemu gospodarstvu. Prav tako se mi zdi izredno pomembna 
ugotovitev, da je funkcionalno-tipološka razvrstitev kozolcev najustreznejše 
izhodišče, ki nam pojasnju je njihove posamezne značilne oblike in vsaj delno 
osvetljuje njihov nastanek in razvoj (str.-il). 

Po prvi svetovni vojni so začele sodobnejše oblike gradbenega materiala 
izpodrivati les, ki je bil dotlej glavni in izključni nosilec konstrukcijskih 
oblik našega kozolca. Toda že v letih po drugi svetovni vojni so bili kozolci 
zaradi najrazličnejših arondacij in drugih razlogov zapisani počasnemu izu-
miranju. Nekateri so v nj ih videvali tudi simbol preživelih oblik kmetijstva, 
simbol nazadnjaštva in trmoglavega upiranja preobrazbi našega podeželja. 
Ob vsem tem pa smo vse prepogosteje pozabljali, da je kozolec nepogrešljivi 
in sestavni del slovenske pokrajine. 

V drugem delu knjige je prikazana in razčlenjena vključenost oziroma 
harmonična vraščenost kozolcev v naselbinski prostor. Položaj kozolcev je 
odvisen od oblike tal, zemljiške razdelitve in od zahtev, ki jih narekuje nje-
gov namen. Za to predstavitev je pisec izbral pet, morda res na jbol j tipičnih 
skupin razvrstitve kozolcev na Slovenskem. Prikaže nam strogo kompozicijo 
kozolcev ob naselju Medno pri Ljubljani, kozolce na Sorškem polju, ki so 
brez pravega reda razpostavljeni po polju, pa studorsko skupino stogov, k j e r 
prevladuje zemljiška razdelitev na delce. Prav zanimiva je skupina kozolcev 
na robu terase ob Velikem Orehku pod Gorjanci ali pa arhaične oblike raz-
ličnih tipov kozolcev v Posavskem hribovju — v Gabrju pri Jančah. 

Izredno dragocen in zanimiv je t ret j i del knjige. V njem se namreč 
tudi Mušič ustavlja ob vprašanju izvora in razvoja našega kozolca. Potek 
razvoja enojnega kozolca gre v ravni vrsti: od v zemljo zapičenih ostrvi in 
na njihovih okleščenih vejah v vodoravni legi počivajočih mladik, do končne 
oblike kozolca s streho, ki je pravzaprav doma le pri nas na Slovenskem. 
Vmesne razvojne stopnje tega kozolca najdemo še drugje po Evropi (gl. str. 
163). Bolj nejasen je izvor vezanega kozolca, ki je slovenska posebnost in 
sega še preko naših narodnostnih meja, pretežno na območja, k j e r je nemški 
živelj asimiliral slovenskega. V vezanem kozolcu se kažejo že izboljšane 
gospodarske in socialne razmere slovenskega kmeta. Konstrukcijsko načelo 
vezanega kozolca je že nakazano v podu ali v skednju (str. 163—164). In prav 
iz tega avtor izvaja misel, da je izhodišče razvojne poti vezanega kozolca 
v skednju ali podu, ki je dobil izpopolnitev v enojnem stegnjenem kozolcu, 
zaključil pa se je v povsem razviti obliki vezanega kozolca (str. 165). To je 
povsem nova predpostavka, ki se bistveno razlikuje od naše dosedanje pred-
stave o razvojni poti našega kozolca. 

Knjiga je opremljena z izredno lepimi in bogatimi fotografijami, risbami 
in skicami ter situacijskimi načrti. Tudi po te j plati predstavlja lep dosežek 
naše tiskarniške zmogljivosti. Celoten tekst je preveden na angleški jezik. 
In prav to knjigi omogoča, da bo njena tehtna misel lahko prodrla izven 
naših meja. 

Milan Natek 

Boris Gaberščik, 25 Jahre Stadtentwickhing Ljubljana. Berichte zur 
Raumforschung und Raumplanung, Wien, J. 13, H. 2, 1969, str. 17—28. 

Gre za odlomek iz disertacije Borisa Gaberščika, ki jo je avtor branil 
leta 1968 na dunajski visoki tehniški šoli pod naslovom »Razvoj mesta Ljub-
l jane s posebnim ozirom na prometni položaj«. Gaberščik v tem krajšem od-
lomku, na 12 straneh, prikazuje mestni gradbeni in urbanistični razvoj od 
prvega urbanističnega natečaja, ki ga je razpisala mestna uprava 1. 1940, do 
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sprejet ja »generalnega urbanističnega načrta Ljubljane« iz 1. 1965. Težišče 
njegovega obravnavanja je na prikazovanju v tem razdobju izdelanih urba-
nističnih programov in načrtov in sicer iz 1. 1940, 1951 (Urad za regulacijo 
Ljubljane), 1957 (Projektivni atelje), 1960 (natečaj za prometno ureditev) in 
1965 (Ljubljanski urbanistični zavod), ki so nedvomno v največji meri odlo-
čali o zazidavi, š i r jenju in prometni ureditvi mesta, čeprav se jih urbanistična 
praksa ni preveč vemo držala. Zelo veliko pozornost pa posveča avtor raz-
ličnim idejnim zasnovam glede ureditve mesta, ki so jih podali nekateri znani 
slovenski arhitekti kot Tomažič, Grabrijan, Jamnicki, Gvardijančič itd. Med 
njimi izreka prav posebno priznanje Edvardu Ravnikarju in nekaterim nje-
govim učencem iz seminarja na arhitektonskem oddelku fakultete za arhi-
tekturo, gradbeništvo in geodezijo. Poudarja, da je ta krog zasnoval nedvo-
mno največ pobud o prihodnosti Ljubl jane in njenega urbanističnega in re-
gionalnega razvoja. 

Bogato ilustrirani članek je seveda vsebinski torzo, saj manjkajo na-
vedbe o urbanističnem razvoju Ljubljane pred 1. 1940: niso omenjene nekatere 
historične osnove mestnega razvoja iz rimske in fevdalne dobe, iz srede 19. 
stoletja in popotresnega obdobja, ki bi bile prav gotovo potrebne za boljše 
razumevanje sedanjih razmer. 

In še mimogrede: v članku moti nedosledno pisanje slovanskih šumnikov, 
zaradi česar je vrsta imen in citatov spačena. Takšen renomiran časopis, kot 
je zgornja revija, si tega dandanes ne bi smel več dovoliti, še toliko manj, 
ker izhaja v Avstriji. 

I. Vrišer 

Stane Krašovec, Človeštvo, kruh in lakota, včeraj, danes, jutri . Izdala 
Državna založba Slovenije, Ljubl jana 1970, 438 + (8) strani. 

Razmerje med naraščanjem števila prebivalstva in prehranitvenimi zmog-
ljivostmi in sposobnostmi Zemlje že več kot poldrugo stoletje prizadeto vzne-
mirja človekovega duha. Spomnimo se samo znane Malthusove študije An Es-
say on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of 
Society (London 1798), ki vse do danes ni izgubila ne zagovornikov in ne na-
sprotnikov. V tem delu namreč avtor trdi, da se človeštvo množi po geome-
trijski progresiji, živila pa se povečujejo po aritmetični. Še vse do danes 
pr ihaja spričo izredno naglega naraščanja števila prebivalstva v zadnjih de-
setletjih, medtem ko se pridelki živil večajo znatno počasneje, do »odkritih« 
ali »prikritih« lakot v svetu. Od tod prav v današnjem obdobju izredno veliko 
število publikacij in mednarodnih zborovanj, ki se ukvar ja jo z zapleteno 
problematiko »eksplozije« prebivalstva in z njegovo zadostno, učinkovito in 
zdravo prehrano. V prikaz te aktualne in žgoče problematike sodobne družbe, 
pa najsi bo to na vzhodu ali zahodu, v gospodarsko razvitih državah severa 
ali v zaostalih oziroma v razvijajočih se predelih sveta, je posegel tudi uriiv. 
prof. Stane K r a š o v e c s knjigo »Človeštvo, kruh in lakota«. 

Avtor nam razgrinja vso to problematiko v enajstih poglavjih. Seznanja 
nas tudi z nekaterimi pojmi današnje napredne prebivalstvene politike v 
svetu. V prvem poglavju je prikazan zgodovinski pregled lakot v svetu: 
znatni del tega poglavja je namenjen orisu katastrofalnih lakot v zadnjih 
desetletjih (npr. v Bengaliji, na Kitajskem), pa tudi prikazu lakot na ozemlju 
današnje Jugoslavije (gl. str. 23—24, 35). Med osnovnimi vzroki lakot so 
navedeni narava (suše, moče, povodnji itd.) in l jud je oziroma družbena ure-
ditev (struktura zemljiške posesti, kolonializem idr.). 

V naslednjih dveh poglavjih (»Nezadostna prehrana v sodobnem svetu« 
in »Slaba in nepravilna prehrana«) dobimo vpogled v gospodarsko zaostalost, 
ki pogojuje revščino, lakoto in podhranjenost prebivalstva. Prehrana ljudi 
v nerazvitih deželah ni slaba samo po kakovosti, temveč tudi po nezadostnih 
količinah beljakovin in drugih potrebnih snovi. 

Naslednja poglavja, ki so vsebinsko tudi za geografa izredno zanimiva, 
so odmerjena prikazu kompleksne problematike prebivalstva. Osnovni vzrok 
naglega naraščanja števila prebivalstva v zadnjih sto letih je po avtorjevem 
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mnenju v »demografski tranziciji« (str. 124), t j . v pojmu, da gospodarski 
razvoj in višja stopnja civilizacije privedeta do zmanjšanja umrljivosti, ki 
pa je ne spremlja zmanjšana rodnost. Podatki kažejo, da je danes naravni 
prirastek prebivalstva večji kot pa je bil kdajkoli doslej; prav zato smemo 
pričakovati, da se bo že v naslednjih tridesetih letih število prebivalstva na 
Zemlji podvojilo. In ob tem spoznanju se postavlja eno izmed temeljnih 
vprašanj: kako bo s prehrano tolikšnega števila l judi na Zemlji? Edino pot 
k zadovoljitvi vsakdanjih življenjskih potreb celotnega človeštva vidi avtor 
v povečanju kletijskih pridelkov, kar pa z drugimi besedami pomeni, da 
bo treba proizvodnjo prehrambenih pridelkov na enoto površine vsaj po-
dvojiti. Toda s prekomernim obdelovanjem se zemlja slabša in uničuje (ero-
zija!). Res pa je tudi, da bo mogoče z najrazličnejšimi človekovimi posegi 
pridobiti za kmetijstvo še obsežna, danes še nekultivirana zemljišča. 

V osmem in devetem poglavju so orisane pesimistične in optimistične 
teorije o prebivalstvu in njegovi prehrani oziroma o povečanju prehrambenih 
pridelkov. Na to se navezuje še naslednje poglavje, ki govori o relativnem 
značaju obljudenosti. Avtor je prepričan, da je imelo vsako družbeno go-
spodarsko obdobje v zgodovini človeštva povsem svoje zakone o gostoti na-
seljenosti. Naturalno in avtarkično gospodarstvo ponavadi neposredno po-
gojuje prenaseljenost, medtem ko se ta občutno zmanjša ob deagrarizaciji 
prebivalstva. 

Sklepno poglavje — »Sodobna napredna prebivalstvena politika« — je 
pravzaprav sinteza pogledov na sodobno reševanje prebivalstvene proble-
matike; predstavlja vrh Kraševčeve knjige. Tudi v tem delu najdemo naj-
različnejša stališča, ki so bolj ali manj dejavno prisotna pri reševanju pre-
komernega naraščanja števila prebivalstva. Danes postaja »politika prebi-
valstva« (načrtovanje družine, dolgoročna projekcija prebivalstva, možnosti 
zaposlitve, strukturne spremembe v ekonomski podobi prebivalstva itd.) nujni 
in sestavni del slehernega gospodarskega načrtovanja. 

Kraševčeva knjiga razgrinja pred bralcem izredno aktualno problema-
tiko današnjega časa. Prikazi, tolmačenja in številni med seboj se naspro-
tujoči nazori pri reševanju nezavidljivega položaja, v katerem se je znašlo 
sodobno človeštvo, so dokumentirani in opremljeni z najrazličnejšimi sta-
tističnimi podatki. Res je, da je celokupna problematika precej deskriptivno 
podana; marsikdo se bo izgubil med naštevanjem dejstev, v množici stati-
stičnega gradiva, vendarle pa moremo pri tem vseskozi neprisiljeno slediti 
avtorjevim stališčem, ki jih zavzema do poedinih vprašanj. V dodatku pri-
naša knjiga še »Kroniko lakot v preteklosti«, »Temeljne pojme iz analize 
prebivalstva« in precej obsežno bibliografijo (str. 393—438). Med besedilom 
je 29 tabel in 30 grafičnih oziroma slikovnih ponazoril. 

Milan Natek 

K r a j š a p o r o č i l a 

Milan Šifrer, Nekateri geomorfološki problemi dolenjskega krasa. Naše 
jame U (1969), Ljubljana 1970, str. 7—13. 

V refera tu , pr ipravl jenem za t re t je zborovanje slovenskih j a m a r j e v in raziskovalcev krasa 
v Ribnici in Kočevju jun i j a 1969, so v zvezi z geomorfološkimi problemi dolenjskega k rasa naka-
zani novi pogledi na geomorfološki razvoj Dolenjske sploh: na uravnavo in transgresi jo v miocenu 
in panonu, ods t ran jevanje morskih sedimentov, ponovna v ravnavan ja in nas ipavanja ter pospe-
šeno selektivno erozijo in zakrasovanje y kl imatsko svojskem pleistocenu. 

Svetozar Ilešič, Transformation récentes du paysage rural en Slovénie. 
L'habitat et les paysages ruraux d'Europe, Comptes rendus du Symposium 
tenu a Liège du 29 juin au 5 juillet 1969, Liège 1971, str. 227—238. 

Objavl jen rebferat s s impozija, o katerem je poročal >Geografski vestnik« v letniku XL1 
.(1969), na s t r . 103—108. Zal ni bilo mogoče objavi t i barvnih kar tografsk ih prilog iz raziskav 
Inš t i tu ta za geograf i jo Univerze v Ljubl jan i . 
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Matjaž Jeršič, Odprtost mej kot dejavnik v razvoju slovenskih obmejnih 
regij. I. del. Analiza čezmejnih tokov s posebnim ozirom na slovenske ob-
mejne regije. Interna publikacija Inštituta za geografijo Univerze v Ljub-
ljani, strani 132, številne tabele in skice. 

Delo, o katerem bomo podrobneje poročali pozneje, ko bo končano in v t isku dostopno 
javnosti , je rezultat raziskav, Ki sta jo f inančno omogočila Gospodarska zbornica SRS in Sklad 
Borisa Kidriča. 

France Planina, Samotne vasi pod Ratitovcem. Loški razgledi, XVI, 1969, 
str. 128—140. 

Avtor, dober terenski poznavalec Loškega hr ibovja , poroča o hribovskih vAseh pod Rati-
tovcem (Prtovč, Torka , Ravne, Zubrdo, Zgornje in Spodnje Danje ) . Z družbenogeografsko ana-
lizo teh odročnih vasic, k i š tejejo samo še dobro t re t j ino tistega števila prebivalstva, ki so ga 
štele leta 1910, se razpravica koristno p r id ružu je drugim raziskavam tistega dela našega pode-
želja, ki se prazni . 

Vladimir Bračič, Belski vrh — fenomen Haloških goric. ĆZN, Maribor, 
Nova vrsta, 6. (XLI) letnik 1970, prvi zvezek, str. 37—49. 

Avtor objavl ja podrobno analizo k. o. Belski vrh , ki jo je že v svoji š tudi j i »Vinorodne 
Haloze« vključil kot eno od t ipičnih sondnih občin. 

Borut Belec, Zemljiškoposestne razmere v Jeruzalemskih goricah leta 
1824, njihov razvoj in učinek na današnjo regionalno agrarnosocialno dife-
renciacijo. ČZN Maribor, Nova vrsta 6. (XLI.) letnik 1970, prvi zvezek, stran 
50—69. 

Medtem ko se je v svoji š tudi j i o »Ljutomersko-ormoških goricah« (Maribor 1963) avtor 
pr i analizi zcmljiškoposestnih razmer v Jeruzalemskih goricah v času franciscejskega ka ta s t r a 
(1824) in njihovih sledov v današn j i s t ruk tur i moral omejit i le na n e k a j sondnih občin, obravnava 
v tem prispevku takra tne razmere za vso regijo. 

Jakob Medved, Tipi in smeri spreminjanja izrabe zemljišča v Pohorskem 
Podravju. ČZN, Maribor, Nova vrsta, 6. (XLI.) Letnik 1970, prvi zvezek, stran 
144—154. 

V prispevku avtor podrobno analizira v naslovu navedeni proces v razdobju 1900—1962, 
kakor ga je skušal anal izirat i za vso Slovenijo v svoji š tudi j i v zadnjem »Geografskem vestniku« 
(19-0). 

Milan Natek, Razvitost celjskega področja v okviru SR Slovenije. Celjski 
zbornik 1969-70, str. 5—42. 

Milan Natek, Sezonsko zaposlovanje na celjskem področju. Celjski zbor-
nik 1969-70, str. 95—126. 

Milan Natek še da l je mar l j ivo zalaga »Celjski zbornik« s svojimi proučevalnimi prispevki 
s področja Savinjske Slovenije. V prvem prispevku za zadnj i zvezek je podrobno obdelal na 
način, kakor je svoj čas v »Geografskem obzorniku« podal svojo skico o s topnj i razvitosti posa-
meznih slovenskih predelov, razvitost celjskega področja v vseh odtenkih od d o k a j razvitih 
celjske in velenjske občine mimo srednje razvitih (Žalec, Laško, Sevnica, Slovenske Konjice) do 
m a n j -razvitih (Brežice, Mozirje) ali celo izrazito zaostalih (Šmarje pri je lšah, Šent jur) . V svo-
jem drugem prispevku pa obravnava sezonsko zaposlovanje na istem področju, za katero je 
tudi že značilen prevladujoči delež zaposlencev iz drugih republik in to povečini moških. 

Geografski prispevki v Zborniku Pedagoške akademije v Mariboru 1960 
do 1970. Obzorja, Maribor 1970. 

Cez 460 strani obsegajoči zbornik, • ki ga je mar iborska Pedagoška akademi ja izdala ob 
svojem 10-letncm jubi le ju in ki mu je bil glavni urednik prof . Mavric i j Z g o n i k , vsebuje tudi 
n e k a j tehtnih geografskih prispevkov. To nas ne preseneča, s a j so geografi na t e j akademij i 
že dolgo ena na jak t ivne jš ih njenih delovnih skupin, hkra t i pa eden najvzornejših primerov 
znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega sodelovanja med mariborskim kul turn im središčem in 
osrednj im slovenskim znanstvenim žariščem v Ljubl jani . 

Zbornik vsebuje poleg ak tua lne razprave M. Z g o n i k a »Problematika dispozicije v učnem 
procesu in sodobni koncept geografi je« (str. 286—298) še prispevka Boruta B e l c a »Zmanjše-
vanje vinogradniških površin v Podrav ju in južnem P o m u r j u med leti 1896 in 1967« (str. 254—272) 
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s poskusom podrobnejše regionalizacije Slovenskih goric in Božidar ja K e r t a »Poizkus lokalne 
socialnogeografske analize nerazvit ih področij« (na pr imeru iz občine Lenart v Slovenskih goricah. 
Str. 273-285). , . , . . . 

Med ostalimi pr ispevki v »Zborniku« pa ie ver je tno za geografa posebej privlačen prispevek 
Mire M e d v e d o »Pokraj ini v poznih delih slovenskih realistov 19. stoletja«. Mislim, da bi se tega 
za Slovence tako značilnega in doživljenega poglavja lahko lotili s svoje strani tudi »kulturni« 
geografi . 

Vanek Šiftar, Cigani. Minulost v sedanjosti. Pomurska založba, Murska 
Sobota 1970, strani 232. 

Avtor, ki že dolga leta sam v terenu aktivno raziskuje živl jenjske razmere naših ciganov, 
še posebno rpekmurskih , ter si je tildi močno prizadeval prispevati k nj ihovemu izbol jšanju, 
nam je v te j knj igi zbral obilico podatkov in misli ne samo o prekmurskih , temveč tudi o drugih 
naših ciganih ter o zgodovini in usodi tega rodu širom po svetu. Razume se, da je ta originalno 
napisana knj iga nad vse zanimiva tudi za geografa, s a j doživljeno zajema tudi vse družbeno in 
drugo živl jenjsko okolje, v katerem žive naši cigani. 

Iz ostale jugoslovanske književnosti 
O c e n c 
Geographical Papers 1. Institute of Geography, University of Zagreb, 

Zagreb 1970, 222 strani. 
Inštitut za geografijo v Zagrebu je v počastitev 300-letnice zagrebške 

univerze izdal ta zbornik, v katerem so objavljeni referati s prvega medna-
rodnega simpozija o »socialni geografiji«, ki je bil v Omišu v septembru 
1969. leta in o katerem je poročal »Geografski vestnik« XLI (1969) na straneh 
148—149. Zbornik vkl jučuje tudi kratko poročilo o poteku simpozija. 

Morda se je prvič v povojnem času primerilo, da je kaka naša geograf-
ska institucija izdala zbornik razprav, ki so v celoti natisnjene v tujih je-
zikih. Očitno bodo zagrebški geografi temu prvemu koraku sledili še v pri-
hodnje z novimi zvezki. Nedvomno je zelo pomembno, koristno in dragoceno, 
da lahko v taki obliki tudi naša domača geografska dela oziroma metode in 
rezultati naših nemaloštevilnih in najrazličnejših proučevanj prodro v med-
narodne geografske znanstvene kroge. Poleg tega pa je posebna dragocenost 
zbornika v tem, da nudi geografom po vsem svetu najnovejši in neposreden 
vpogled v smeri, metode, rezultate in načelna razmišljanja skoraj vseh vid-
nejših evropskih socialnih geografov z miinchensko šolo »socialne geografije« 
na čelu. Vsebina zbornika prikazuje tudi današnjo stopnjo razvitosti in po-
samezne smeri »socialne geografije«, z vsemi svojstvenimi' potezami, ki jih 
dobivajo proučevanja teh smeri po posameznih deželah. 

Prispevki so v Geographical Papers natisnjeni po abecednem zaporedju 
avtorjev. Po vsebini pa jih lahko razdelimo v glavnem na dva dela. Prvi ob-
sega referate s teoretsko in načelno ozironja metodološko problematiko »socialne 
geografije«, drugi pa prispevke s konkretnimi proučitvami posameznih bolj 
ali manj »skladnih« pojavov, ki so domena oziroma predmet proučevanja »so-
cialne geografije«. 

Referate s teoretsko oziroma načelno problematiko so prispevali: W. 
H a r t k e , Die Grundprinzipien der sozialgeographischen Forschung, S. I 1 e -
šič. Die Stellung der Sozialgeographie im Gefüge der geographischen Wissen-
schaft in K. R u p p e r t , Die Bewährung des s^ia-lgeographischen Konzeptes. 

Osnovna misel H a r t k e j e v e g a prispevka je ta. da »socialne geogra-
fije« ne zanima samo pokrajina, temveč kako je prišlo do njenega formiranja, 
katere socialne skupine (sloji) so jo oblikovale in ji vtisnile svojstveno po-
dobo. Zato je po avtorjevem mnenju potrebno poznati strukture posameznih 
pojavov, ki pa predstavljajo le trenutno podobo oziroma stanje v razvoju. 
Na osnovi poznavanja struktur pa ugotavljamo procese, ki so odraz dejav-
nosti socialnih skupin. Socialna geografija mora poznati osnovne funkcije 
človekovega obstoja in napredka, zato je potrebno, da tesno sodeluje in se 
povezuje z drugimi vedami o človeku (npr. s sociologijo in psihoiogijo). 
R u p p e r t pa v svojem prispevku pojasnjuje razvoj »socialne geografije«. 
Na jp re j podaja prikaz razvojnih stopenj antropogeografije (geodeterministič-
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na — F. Ratzel, posibilistična — Vidal de la Blache, morfogenetska — O. 
Schlüter, funkcionalna — H. Bobek), nato pa oriše svoj koncept »socialne 
geografije«. Po avtorjevem mnenju je »socialna geografija veda o prostor-
skih organizacijskih oblikah in o prostorsko relevantnih procesih funkcij ob-
stoja posameznih socialnih skupin (ali slojev) in človeške družbe nasploh«. 

Čeprav smo bili s prispevkom S. I l e š i č a seznanjeni že poprej (gl. GV, 
1969, str. 81—91), pa vendarle moremo šele sedaj, v sklopu celotnega progra-
ma simpozija, spoznati njegovo pravo vrednost in veljavnost. V uvodnem 
delu njegovega prispevka so prikazani vzroki za nastanek »socialne geogra-
fije«, nakar avtor prikaže štiri osnovne koncepte »socialne geografije«, in 
sicer: a) socialna geografija kot nova, posebna panoga geografije človeka; 
b) socialna geografija le kot sinonim za nekdanjo antropogeografijo; c) so-
cialna geografija kot nova metodološka usmeritev antropogeografije in č) 
socialna geografija kot samostojna disciplina, ki je močneje povezana s so-
ciologijo kot pa z geografijo. Temu sledi kritična ocena prikazanih smeri 
(konceptov) »socialne geografije« in objektov njihovega proučevanja. Avtor 
je mnenja, da socialna geografija zajema le ožje področje geografskega pro-
učevanja, zato z argumentirano utemeljitvijo predlaga za širše področje pri-
mernejši izraz »socio-ekonomska geografija«, ki tudi vsebinsko pravilneje 
opredeljuje medsebojno povezanost vsega ožjega »socialnega« in »ekonom-
skega« v geografskem okolju. 

V drugo skupino uvrščamo ostalih trinajst prispevkov, ki prinašajo ana-
lize in rezultate konkretnih proučevanj. Najpre j na j prikažem prispevke 
domačih (jugoslovanskih) avtorjev. V. K l e m e n č i č objavlja prispevek Ein 
am Beispiel von Slowenien vorgenommener Versuch einer Klassifikation von 
Gemeinden, von räumlicher Differenzierung nach der Bevölkerungsmobilität. 
Na osnovi analize dnevne migracije delovne sile in selitev prebivalstva klasifi-
cira občine na Slovenskem v osem tipov. Vprašanje pa je, če je kriterij 25 
dnevnih migrantov dovolj zanesljiv pokazatelj za določevanje intenzivnosti 
dnevnih migracij, in ali ne bi veljalo uporabiti relativno merilo, ki bi bilo 
izraženo v odstotku dnevnih migrantov ali od vsega aktivnega ali od neagrar-
nega aktivnega prebivalstva? S področja SR Hrvatske so objavljeni trije član-
ki: J. B a u č i č je na osnovi ankete in analize socialno-ekonomskega razvoja 
ter kartiranja izrabe zemljišča s sondažnimi primeri, za katere je izbral k. o. 
Radošić, Kaštel Stari, Kaštel Novi in Jesenice, napisal prispevek Umwandlung 
des Küstengebietes Kroatiens an Beispielen aus Mitteldalmatien. I. C r k v e n -
č i č podaja v prispevku Some Important Socio-geographical Processes in Cro-
atia analizo nekaterih demografskih pojavov in struktur po občinah (rast šte-
vila prebivalstva v letih 1953—61, prikaz občin po tipih rasti števila prebival-
stva, analiza notranjih selitev in starostna struktura prebivalstva itd.). V dru-
gem delu prispevka so prikazani in ovrednoteni posamezni procesi, in sicer 
deagrarizacija in dnevna migracija delovne sile. Tudi z metodološkega vidika 
je Crkvenčičev prispevek vzorno napisan. M. F r i g a n o v i č objavlja študijo 
Commuting in Croatia as an Index of the Socio-economic Mobility of Popu-
lation. Iz nje izvemo, da je bilo 1961. leta 13 % vsega aktivnega prebivalstva 
na Hrvatskem vključenega v dnevno migracijo delovne sile. Presenetljiva pa 
je ugotovitev, ki sloni na proučitvi dnevne migracije v mesto Šibenik, da se je 
ta z družbenogospodarsko reformo skoraj za polovico zmanjšala. 

S področja Srbije sta objavljent dva prispevka. V. D j u r i č je napisal 
članek General Approach to the Functional Classification of Urban Communi-
ties in Serbia, kjer označuje funkcijo mest, ki jih razdeli v 10 skupin. Tudi 
referat M. R a d o v a n o v i č a (Historic Regularities in the Origin and Deve-
lopment of Communities in Serbia) je posvečen poznavanju fiziognomskih ka-
rakteristik srbskih naselij. M. P a n o v iz Skopja referat Social and Economic 
Transformation of Rural Areas in Macedonia. Pisec ugotavlja, da se je v zad-
njem desetletju zaradi emigracije število naselij v Makedoniji zmanjšalo, prav 
tako pa se manjšajo ludi obdelovalne površine. V sklopu teh pojavov prikaže 
nekatere najbolj značilne procese na makedonskem podeželju. 

Naj vsaj na kratko omenimo še prispevke geografov iz tujine. Eden izmed 
prvih utemeljiteljev »socialne geografije« prof. H. B o b e k je prispeval referat 
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Ein Beitrag zur grossräumigen sozialgeographischen Forschung, v katerem je 
na osnovi analize treh glavnih sektorjev dejavnosti prebivalstva razdelil de-
žele na različne skupine po njihovi gospodarski razvitosti. Izredno nazoren in 
posnemanja vreden je prispevek M. D o b r o w o l s k e The Dinamics of Settle-
ment Structures and their Socio-economic Connections, v katerem nam podaja 
genetsko tipologijo naselij v južnem delu Poljske. Tudi prispevek J. M e i e r - j a 
(Probleme und Methoden zur sozialgeographischen Charakterisierung und Typi-
sierung von Fremdenverkehrsgemeinden) in F. S c h a f f e r - j a (Die Mobilität 
als raumverändernder Process) sta zaradi metodoloških in nekaterih načelnih 
izhodiščnih utemeljitev izredno dragocena. B. S â r f a l y i iz Budimpešte ob-
javlja le teze svojega referata, ki ga je imel na simpoziju (Regional Differen-
tiation and Geographical Interpretation of the Social Structure of Agrarian 
Regions), medtem ko H. D. de Y r i e s R e i l i n g h s prispevkom Untersu-
chungen zum funktionellen und sozialen System des offenen Raumes in Ver-
dichtungsgebieten, ki spominja že bolj na sociološko usmerjeno raziskavo pred-
mestnega vrtnarskega območja, zaključuje pričujoči zbornik. 

Vse razprave v zborniku so opremljene s krajšimi povzetki v srbohrvat-
skem jeziku. Večina prispevkov, ki podaja rezultate konkretnih proučevanj, 
je opremljena z dragocenimi kartografskimi prilogami. Večina tujih avtor-
jev je v uvodne dele svojih člankov, ki temelji jo na prikazih posameznih 
socialno-geografskih problemov, vnesla precej dragocenih načelnih in meto-
doloških razmišljanj in napotkov. Tudi to da je zborniku še posebno veljavo. 
Ob primerjavi vsebine posameznih prispevkov z osnovno definicijo »socialne 
geografije«, kakršna je podana v prispevkih W. Hartkeja, K. Rupperta in 
F. Schafferja, pa ne vidim mnogo skupnega. To pa lahko pomeni, da pred-
stavniki »socialne geografije« iz posameznih dežel še niso prodrli v bistvo 
»nemške šole socialne geografije« ali pa, kar je verjetneje, da jo v praktič-
nem delu že presegajo in jo pojmuje jo še širše. 

Milan Natek 

Cvetko Kostić, Sociologija sela. Izdal Zavod za izdavanje udžbenika SR 
Srbije. Beograd 1969, 256 strani. 

V času. ko tudi naša geografija posveča precejšnjo pozornost prouče-
vanju podeželja in ko se kažejo vedno močnejše težnje in potrebe po inter-
disciplinarnem proučevanju ustreznih pojavov, je morda koristno, da tudi 
na tem mestu opozorimo na Kostićevo knjigo »Sociologija sela«. To se mi 
zdi še toliko bolj potrebno, ker tudi v našo geografijo prodirajo nekatere 
metode »socialne geografije«, ki se s svojimi načelnimi in metodološkimi pri-
jemi močno nagibajo k poznavanju sociologije oziroma k uporabi ali vklju-
čitvi njenih rezultatov v svoje delo. 

Vsebina Kostićevega učbenika je podana v devetih poglavjih. Prva štiri 
so po svoji vsebinski strukturi zelo obsežen uvod v sociologijo vasi oziroma 
podeželja. V njem sta podrobno označena položaj in vloga kmečkega sloja 
v različnih družbeno-gospodarskih formacijah. Za geografa sta še posebej za-
nimivi poglavji o podeželju v sodobnem svetu in prikaz naše današnje vasi. 
V drugem poglavju sta prikazana nastanek in razvoj sociologije vasi, na-
slednji poglavji pa prinašata razmišljanja o predmetu in prikazu osnovnih 
metod te mlade znanstvene discipline. 

Drugi del knjige, ki je tudi za geografa — vsaj informativno — zelo 
dragocen, ima pet poglavij. V prvem so prikazani elementi ruralne družbe 
(teritorialne skupnosti). V tem delu knjige nas še posebej zanimajo obsëg 
ruralnega okolja, ko avtor zelo na široko prikazuje kri ter i je za razmejeva-
n je in razločevanje med vasmi oziroma podeželjem in mesti oziroma urba-
nimi središči (jezikovni, zgodovinski, pravni, urbanistični in statistični kri-
terij, merilo socialno-poklicne strukture prebivalstva, kombinacija navedenih 
kriteri jev ali pa sociološki kr i ter i j ; gl. str. 141—147). V drugem poglavju so 
razčlenjeni ruralni odnosi (prostorski, lastninski in sorodstveni, vezi med 
vasjo oziroma podeželjem in-mestom ali industrijskim središčem). Tret je po-
glavje drugega dela knjige je namenjeno osvetlitvi kmečke družine, nasled-
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nje pa prinaša prikaz oblik vedenja in mišljenja vaškega prebivalstva. Sklep-
no poglavje govori o ruralnih spremembah in procesih. Njegov prvi del pri-
naša vpogled v načrtovanje in nosilce sprememb na podeželju, medtem ko so 
v drugem delu podrobno orisani »ruralni procesi«: urbanizacija, industriali-
zacija, modernizacija. Prikazane so številne deviacije in prostorske integra-
cije, ki so zakoniti in neposredni spremljevalci preobrazbe slehernega po-
deželja. 

Ob prebiranju knjige dobimo marsikdaj vtis, da nam avtor ne predstav-
l ja vedno preveč sodobne problematike iz preobrazbe našega podeželja, tem-
več da se bolj naslanja na prikaz klasičnih oblik in odnosov v našem tradi-
cionalnem vaškem naselju. Kljub temu pa nam knjiga daje obilo gradiva in 
pobud za razmišljanje, opozori nas na številne termine, ki so precej natančno 
definirani. Zato se bo s to knjigo moral seznaniti vsakdo, ki se kakorkoli bavi 
s problematiko našega podeželja. V n j e j je namreč zelo kompleksno orisana 
podoba naše vasi. 

Milan Natek 

K r a j š a p o r o č i l a 
Radovi geografskog instituta Sveučilišta u Zagrebu. Sv. ?., Zagreb 1968, 

strani 134. 
Morda zamuda še ni prevelika, da zabeležimo vsebino zadnjega zvezka te publikaci je , ki 

so ga uredili prof . I. C r k v c n č i č , Ml. F r i g a n o v i ć in J. R o g l i ć. V zvezku so objav-
l jene tele r a z p r a v e : ' I . C r k v e n č i ć , U t j e c a j indus t r i ja l izac i je i urbanizaci je na prostorni 
raspored radne snage Hrvatske. — Isti, Tipovi k re t an ja broja stanovništva Hrvatske 1953—196 (. — 
Ml. F r i g a li o v i ć , Neki element nesklada između funkc i j e rada i funkc i je s tanovanja znača j -
nih centara Hrvatske. — J. R i d a n o v i č , Hidromorfološke znača jke zagrebačke okolice. 
Z P e p e o n i k , Stanovništvo daruvarsko-pakračkoga k r a j a . — Sven K u 1 u š i č , Otok Murter . 

Zbornik radova. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, 
Geografski zavod. XVII. sveska. Beograd 1970, strani 203. 

Zadnji zvezek publ ikaci je geografskega zavoda beograjske univerze vsebuje tele razprave : 
Dragut in P e t r o v i č , Devojačka pećina. - Dušan G a v r i l o v i ć , Mrazno-snežanički oblici 
u re l je fu karpatsko-balkanskih planina Jugoslavije. — Dušan D u k i č , Metod graf ičke analize 
rečnih režima. — Tomislav R a k i č e v i ć , Karakterist ične v o d e ' n a Južnoj Moravi. — Stevan 
S t a n k o v i ć , Krupačka močvara . — Bratislav A t a n a c k o v i ć , O intenzitetu recentne ero-
zije tla u slivu Crvene reke. — Ljubinko S r e t e n o v i ć , Metodologija k a r t i r a n j a naseljenosti 
g radova . — Milovan R a d o v a n o v i ć , Značaj is tori jsko-geografskih f a k t o r a - z a genezu i siste-
mizaci ju naselja v Srbi j i . — Srečko N i k o 1 i ć , Metodološke osnove sas tavl janja kar te nacionalne 
s t ruk tu re stanovništva SAP Vojvodine. — Jovan M a r k o v i č , Karakter is t ike regionalnog raz-
meš ta ja etničkih grupa u Jugoslaviji . — Vladimir Đ u r i ć , U t i ca j društvenog fak to ra na proiz-
vodnju i razmešta j surovina. — Bratislav J a ć i m o v i ć , Iskorišćavanje zemljišta u selu 
Sremčici u beoradskom merokars t ru . — Zivadin j o v i č i ć , Karakterist ike i problemi primor-
skog tur izma u Jugoslaviji . — Kosovka R i s t i ć , L ' t icaj Pr iš t ine na razvoj najbl ižih seoskih 
nasel ja . 

Geografski institut »Jovan Cvijić«, Zbornik radova, knj . 22. Beograd 1969, 
strani 726. Urednik, dr. Čedomir S. Milić. 

Ta zvezek pr inaša v glavnem rezultate sistematskega proučevanja osrednjih delov ožje Srbi je 
v okviru monografske obdelave doline Velike in Južne Morave. Delo, ki je teklo od leta 1961 do 
1963, j e vključilo razen sodelavcev inš t i tu ta »Jovan Cvijić« tudi p rece j zunanj ih sodelavcev. 
Imelo je mars ikatero potezo kolektivnega dela, njegovi rezultati pa kažejo k l jub delitvi dela med 
ožje specialiste vse dobre strani koordinirane regionalne analize. Ta način dela se lepo zrcali 
v skupni uvodni pregledni razpravi z naslovom »Udolina Velike i Južne Morave«, ki vk l juču je 
na 92 straneh poleg uvodnih besed Branislava P. J o v a n o v i č a poglavje »Geomorfološke 
odlike« Cedomira S. M i l i c a , »Klimatske odlike« Marka M i l o s a v l j e v i ć a , »Hidrološke 
odlike« Miloša Z e r e m s k e g a , »Biogeografske odlike« Aleksandra G i g o v a in »Ekonomsko-
geografske odlike« Mihajla K u s t i ć а. Posebej so še objavl jene š tudi je Branislava P. J o v a n o -
v i e a , »Reljef srednjeg i donjeg dela vclikomoravske udoline« (str. 145—199), Tomislava L. R i -
k i č e v i č a , »Hidrološke odlike Južne Morave« (str. 202—225), Miloša Z e r e m s k e g a , »Hidro-
gra fske osobine udoline Velike Morave« (str. 228—302), Olge S a v i e , »Komuna Leskovac, prilog 
ekonomskogeografskom proučavan ju Južnog Pomoravlja« (str. 303—452), Mihajâla K o š t i c a , 
»Aleksinačka kotlina, društvenogeografska p roučavan ja (str. 453—591), Radovana R š u m o v i ć a , 
Miroslava M i l o j e v i ć a , Miroslava P o p o v i ć a in Olge S a v i e , »Komuna Svetozarevo, 
prilog pr ivrednoj geograbfi j i Pomoravlja« (str. 593—675), Vladimira D a k i č a , »Istočni deo 
Paračinsko-Svctozarevske kotline« (str. 677—706) in Miroslava D. M i l o j e v i ć a , »Iskorišća-
van je zemljišta u k . o. Kačarevo« (str. 707—726). 
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Novosti iz književnosti o krasu 

Acta carsologica V. Inštitut za raziskovanje krasa Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. Uredil Srečko Brodar ob sodelovanju Valterja Bo-
hinca in Romana Savnika. Ljubl jana 1970, strani 365, kartografskih prilog 14. 

V petem, doslej najbolj zajetnem zvezku zbornika Acta carsologica se je 
nabralo obilo tehtnih prispevkov. Tri je članki se lotevajo speleološke prob-
lematike, drugi t r i je pa obravnavajo predvsem kraško hidrološko snov. Poleg 
tega je še en prispevek o novih paleolitskih najdbah na Postojnskem in tr i je 
biospeleološki prispevki. Ker zbornik bržkone ne zaide v širši krog bralcev 
Geografskega vestnika, se pomudimo nekoliko dlje vsaj ob nekaterih pri-
spevkih. 

F. H a b e je v razpravi »Predjamski podzemeljski svet« predstavil re-
zultate svoje doktorske teze. Zaključeno flišno ozemlje, ki z njega tečejo 
potoki (Lokva in drugi) in poniknejo pod stenami apneniške uravnave Pod-
gore, predstavlja obenem z jamskim sistemom hvaležno raziskovalno pod-
ročje. Avtor je vložil mnogo truda v opis speleoloških značilnosti predjam-
skega podzemeljskega sistema, v opis in razlago navezanosti posameznih 
jamskih rovov na prelomnice itd. Zanimiv je pregled barvanj in prizadevanj 
za ugotovitev vodne zveze med Lokvo in izviri Vipave. Ta zveza je sedaj 
posredno dokazana, namreč kot zveza med podzemeljsko Belščico in izviri 
Vipave. Obarvana voda se je k l jub velikemu strmcu pokazala šele po tri-
najstih dneh, vendar ob precej nizkem vodnem stanju. To n a j bi potrjevalo 
domnevo, da velik strmec ne prispeva bistveno k hitrosti pretoka kraške vo-
de, ki se pogosto zaustavlja v vodnih kotanjah. F. Habe upravičeno imenuje 
Pivško kotlino hidrografsko streho Notranjskega krasa, saj se od tod raz-
teka jo vode proti Ljubljanici, Vipavi in Notranjski Reki. 

S pomočjo jamskih sedimentov, ki so večinoma fluvialnega ali poplav-
nega izvora, je mogel avtor izvesti primerjave s podobnimi najdbami drugod 
na obrobju Pivške kotline. V zaključnem poglavju so nakazane zveze med 
razvojnimi cikli, v katerih so nastale tri značilne jamske etaže, in morfogent-
skim dogajanjem na površju. Nastanek najbol j zgornje etaže sovpada z ob-
robjem, ko je razpadla površinska hidrografska mreža v širši okolici in ko 
je v jamo domnevno tekla še Nanoščica. Avtor meni, da se je to dogajalo na 
prehodu iz pliocene v pleistocen, po nastanku uravnave v višini 540 do 560 m. 

Delu je dodano tudi nad vse zanimivo poglavje o meteoroloških opa-
zovanjih v jami, kar je v naši speleološki literaturi bolj redek pojav. Brez 
škode za enotnost razprave bi bil ta del vreden posebne objave. Razprava je 
bogato ilustrirana z jamskimi načrti in fotografijami. 

V krajši razpravi »Orehovški kras in izvir Korentana« sta R. G o s p o -
d a r i c in P. H a b i č obdelala nekatere hidrološke probleme izvira Ko-
rentana pri Orehku na jugozahodnem robu Pivške kotline, k j e r je za je t je za 
postojnski vodovod. Izvir dobiva vodo izpod Orehovškega krasa, kakor avtor-
ja imenujeta proti jugozahodu nagnjeno naravno apnenčasto gubo iz paleo-
genih in zgornjekrednih apnencev. Omenjenemu izviru pripada okrog 63% 
ozemlja Orehovškega krasa, kar je bilo mogoče ugotoviti s pomočjo barvanja 
in z meritvijo pretokov. Razprava je lep primer aplikativne naloge iz kraške 
hidrologije. Posebno v te j dejavnosti se je Inštitut za raziskovanje krasa 
že krepko uveljavil. 

Pozornost vzbuja študija R. G o s p o d a r i c a »Speleološke raziskave 
Cerkniškega jamskega sistema«. Tako imenuje avtor sistem vodnih jam med 
Cerkniškem jezeru in Rakovim škocjanom. Po historičnem uvodu so najprej 
predstavljene geološke in speleomorfološke lastnosti jamskih sistemov. Kot 
geolog je dal avtor velik poudarek geološkim značilnostim vsega področja 
in jamskega sistema. Podrobno govori o izraziti navezanosti karlovškega 
podzemlja na gosto mrežo vzporednih prelomov. Kar tri četrtine vseh znanih 
rovov poteka v smeri SV-JZ. V večji oddaljenosti od roba jezera se mreža 
rovov združi v dva ali tri rove, ki so usmerjeni proti Rakovemu Škocjanu. 
Razvitost v eni sami etaži je posebnost tega sistema, ne glede na to, da je 
dosti znakov o večji starosti jamskih rovov in sedimentov. Jedro razprave so 
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podatki o sedimentacijskih in erozijskih fazah, ki so jih doživele jame, pri 
čemer je izvršena primerjava z rezultati iz Postojnske jame. Avtor je ugoto-
vil v obeh delih jamskega sistema šest speleogenetskih faz, ki jih imenuje 
razvojne in razpadne faze. Zasip v tretji fazi je bil najpomembnejši proces, 
kajt i njegovi učinki so povzročili spremembe v funkcijah rovov, nekateri 
rovi zato še danes niso prehodni. Ta zasip bi ustrezal riškemu v Postojnski 
jami. Avtorjevi rezultati imajo pomembno komparativno in metodološko 
vrednost ter kažejo smer, ki bo v speleologiji doprinesla k boljšemu pozna-
vanju značilnih razvojnih obdobij in njihovi kronologiji. Ni dvoma, da so 
lahko takšni podatki koristni tudi za proučevanje površja Notranjskega krasa. 

I. G a m s je objavil razpravo s področja kraške hidrologije z naslo-
vom »Maksimiranost kraških podzemeljskih pretokov«, na primeru ozemlja 
med Cerkniškim in Planinskim poljem. Osnova njegovega razmišljanja je 
Ballifova predpostavka, da se ob naraščanju poplav na kraških poljih veča 
vodni pretok v podzemeljskih kanalih le do neke mere, nato pa celo začne 
upadati. Ta pojav na j bi povzročalo povečano trenje v dolgih in ozkih pod-
zemeljskih kanalih. Tega naziranja so se oprijeli tudi nekateri poznejši raz-
iskovalci. Gamsu se zdi ta pojav le navidezen in smatra, da je bolj povezan 
s časovnim zaostankom visokih voda, zaradi zadrževanja v podzemlju. Y delu 
so opisani tudi rezultati najpomembnejših barvanj med Cerkniškim poljem, 
Rakovim Škocjanom, Planinskim poljem in izviri Ljubljanice, v kolikor za-
devajo to problematiko. Barvanja so dala tudi podatke o hitrosti kraškega 
vodnega pretakanja in o domnevnih vzrokih za razlike med njimi. O hitrosti 
odločajo tudi pasovi manj prepustnih kamnin v podzemlju, ki jih je mogoče 
dokazati posredno s hidrokemizmom voda in z masmiranostjo pretoka. Zdi 
se, da sta izvira Malnov in Bistre dva izrazita kraška izvira z nizko mak-
simiranostjo pretoka, ker se vode v njunem zaledju prebijajo skozi dolo-
mitizirane pasove. 

Počasnosti v pretakanju podzemeljskih voda ne povzročajo v tolikšni 
meri veliki podzemski rezervoarji kakor pa podaljšani in zvijugani pod-
zemeljski tok. Tako je ob nizki vodi zaradi vmesnih ovir v obliki manj pre-
pustnih kamnin potovala obarvana voda med Rakom in Malenščico kar 43 
dni. Avtor na primerih dokazuje, da se tudi pri visokih vodah hitrost pretoka 
ne zmanjša. Svoje dokaze zaključuje z domnevo, da večja maksimiranost 
pretoka pomeni daljši rov z manjšim profilom, zaradi česar se pred njim 
raztekajo srednje in visoke vode. Na nižjih kraških poljih pa se ponovno 
združujejo. Ta pojav ima nedvomno zvezo z nastankom kraških depresij. 
Navedeni rezultati so pomebni tudi za praktično raziskovanje virov pitne 
vode. 

P. H a b i č je avtor članka »Intermitentni kraški izvir Lintvern pri 
Vrhniki«. Raziskava je bila opravljena predvsem za potrebe vrhniškega vo-
dovoda. Za izvir je značilen neenakomerni ritem, ki je odvisen predvsem od 
hitrosti dotekanja vode. Cim več je vode, tem pogostejši so izbruhi. Nasto-
pajo v časovnih presledkih od l t do 220 ur. Pri večjem dotoku (400 l/s) deluje 
izvir kot normalen kraški izvir. Pri delovanju odteče naenkrat poprečno 
okrog 10001 vode. V prispevku je obdelana tudi geologija in hidrologija širše 
okolice Lintverna. Izvir Lintvern je nenavaden tudi zaradi izredne spremen-
ljivosti v pretoku; po največjih nalivih bruha do 285-krat več vode kot v 
sušnem obdobju. 

F. Š u š t e r š i č in M. P u c sta avtorja pregleda speleoloških objektov 
na ozemlju severovzhodno od Planinskega polja. (»Kraško podzemlje ob se-
verovzhodnem kotu Planinskega polja«). Delo je plod dolgoletnega sistema-
tičnega raziskovalnega prizadevanja Jamarskega kluba Ljubljana — Matica 
in predvsem obeh avtorjev. Jedro prispevka so opisi 93 jam, iz katerih je 
čutiti prizadevanje, da bi že v tej fazi posamezne objekte osvetlili z genetske 
plati in jih povezali z dogajanji v širši okolici. Pri iskanju novih jam je 
bila dosežena izredna gostota 35 objektov/km2 k čemur je po svoje prispe-
valo iskanje Putickove Lippertove jame. Večji del jam so brezna, toda ne-
malo je tudi ostankov razpadlih vodoravnih jam, pa tudi poševnih, ki so 
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posledica odtekanja vode s površja v višjih nivojih. Instruktivno je opažanje 
o razporeditvi štirih skupin koliševk, ki pa ni povsem v skladu z razmestit-
vijo znanih podzemeljskih jamskih sistemov. Slednjič razpravljata avtorja 
še o različnih vrstah dihalnikov, ki so običajno znanilci obstoja večjih pod-
zemeljskih prostorov. 

Izpod peresa neumornega raziskovalca paleolitika S. B r o d a r j a je 
nova razprava »Paleolitske najdbe v jami Risovec pri Postojni«. V ozki po-
žiralni jami na pobočju slepe doline Risovec so odkopali 8 km jamskega rova 
6 in globoko, ki je bil zasut z večkratnimi alohtonimi flišnimi in avtohtonimi 
gruščnatimi zasipi različnih kakovosti. Glavni flišni zasip pripisuje avtor 
mindelskoriški medledeni dobi na osnovi najdbe ostankov toplodobnega noso-
roga in kulturnih pramoustérienskih najdb. Določitev kulturnega obdobja je 
bila težka naloga, ker manjka jo tipična orodja, medtem ko so bila ostala 
orodja večinoma zelo majhna. Poleg arheoloških podatkov je v tem in v vseh 
prejšnj ih razpravah kvartarologov toliko sedimentoloških, kronoloških in 
geomorfoloških podatkov, da raziskovalec razvoja površja in krasa nikakor 
ne more mimo njih. 

Jur i j Kunaver 

Krš Jugoslavije — Carsus lugoslaviae, št. 6. Jugoslovenska akademija 
znanosti i umjetnosti, odjel za prirodne nauke, komisija za naučno istra-
živanje Krša. Uredila M. Petrik in M. Herak. Zagreb 1969. 625 strani. 

Sesta, doslej najobsežnejša knjiga izdanja »Krš Jugoslavije« vsebuje 36 
referatov s Simpozija o splošni vodni ekonomiki na krasu, ki je bil v Splitu 
od 3. do 7. novembra 1966 v okviru proslav stoletnice Jugoslovanske akademije 
znanosti in umetnosti. Ob te j publikaciji, ki obravnava vprašanje vodâ zelo 
široko, se nehote spomnimo na zvezno posvetovanje o krasu, ki ga je v Splitu 
1. 1957 priredila Zveza gozdarskih društev. Tudi takratne referate so, prav 
tako z zamudo, izdali v petih zvezkih, o katerih je naša revija poročala v 
letniku XXXI, 1959 (str. 185—186). Kot takratni zvezki kaže tudi šesti zvezek 
Krša Jugoslavije nepopolno programsko usklajenost, o čemer priča na primer 
tudi več kart o razprostranjenosti krasa v Jugoslaviji, k j e r pa ima vsak av-
tor svoje meje. Vendar vsebuje zvezek toliko zanimivega, da si je potrebno 
ogledati vsaj poglavitne prispevke. 

Po vrstnem redu je prvi članek B. G u š i ć a »Človek in voda na krasu.« 
Od hrvatskih in bosanskih sodelavcev številke samo Gušić piše kras in ne krš. 
Gušičeva razprava tvori celoto z njegovim prispevkom iz prvega zvezka 
»Krša Jugoslavije« (Zagreb 1957) z naslovom »Človek in kras.« Na osnovi 
zgodovinskih virov in lastnih opažanj je Gušič v teh dveh delih dokaj osvetlil 
potek deforestacije in erozije prsti na izvenslovenskem Dinarskem krasu. Tu 
navaja tudi lastna opažanja, kako je v nekaterih gorskih kra j ih nastal na 
mladih krčevinah goli kras. Po Gušiču je povsem človekova zasluga, da je 
Dinarski kras tako gol. J. R o g l i ć je v članku »Geografski aspekti Dinar-
skega krasa« napovedal naglo in premalo forsirano prestavitev gospodarske 
hrbtenice iz dinarskih gora na jadransko obalo; gre za vprašanje »litoraliza-
cije.« o katerem je isti avtor spregovoril že tudi na drugih mestih. M. H e r a k 
s sodelavci povzema v članku »Pozitivni in negativni vplivi na razvoj krasa 
v Hrvatski« sliko geološkega razvoja iz številnih svojih in drugih razprav 
ter med drugim navaja primere dokazanega pretakanja vode proti morju 
pod flišnimi sinklinalami. Da ta knjiga često govori o Dinarskem krasu na 
splošno in ima publikacija naslov »Krš Jugoslavije«, je vsaj za ta šesti zve-
zek deloma opravičljivo, ker objavlja tudi prispevke bosanskih, hercegov-
skih in slovenskih sodelavcev. Od slednjih sta zastopana dva avtorja, P. 

_H a b i č in R. G o s p o d a r i c . Prvi je v slovensko napisanem prispevku 
z naslovom »Hidrografska rajonizacija krasa v Sloveniji« regionalno in hidro-
grafsko razdelil slovenski kras ter enote ponazoril na treh kartah. Habičeva 
shema delitve hidrografskih regij na odtočne, pretočne itd., je nekoliko po-
dobna Maksimovičevi (Osnovi karstovedenija, T. 1, Perm 1963, str. 344). Rado 
Gospodaric je v prispevku »Prirodne akumulacije vode v jamah v porečju 
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Ljubljanice« ocenil, da je v njih vsaj 3 milijone m3 ujete vode ob najnižjem 
vodnem stanju. V zvezku sta še dva prispevka, ki poudarjata za hrvatski kras 
pomen prirodnih vodnih rezervoarjev. Omenjena je možnost, da bi v krasu 
ustvarjali podzemeljske akumulacije, s tem da bi zaprli jame (M. L u k o -
V i ć). Več prispevkov govori o vrul jah in možnostih za njihovo zaje t je za 
vodno oskrbo. Zapisano je, da smo malo naredili pri iskanju novih tehničnih 
metod za njihovo zajetje. To velja za ves čas od Feničanov dalje; le-ti so 
zatesnili njihove odprtine s svinčenimi lijaki, ki so jih povezali z odvodnimi 
cevmi (S. A l f i l o v i č ) . Nekaj prispevkov daje pregled čez vodne akumu-
lacije, zgrajene za hidroenergijo. Po zadnji vojni zgrajene akumulacije na 

•Dinarskem krasu zajemajo že okoli štiri milijarde m3 vode ( M i k u l e c — 
T r u in i č). 

Kogar zanima kras, bo našel y šestem zvezku »Krš Jugoslavije« še obilico 
kvantitativnih podatkov, na primer za odtočne količnike in evapotranspira-
cijo za nekatera področja po mesecih (S t e p i n a c), o kemizmu vode na hrvat-
skem krasu ( P e t r i k ) , o občutljivosti lehnjaka na spremembo okolja 
( P e t r i k ) , o jamah z vodnimi pojavi (M. M a l e z , S. B o ž i č e v i č ) , o 
stroških za prevoz pitne vode s kopnega na jadranske otoke, ki gredo na 
leto v milijarde, o načrtih za podmorske vodovodne napeljave itd. 

Ivan Gams 

G. A. Maksimovič, Osnovi karstovedenija. II. Institut karstovedenija i 
speleologiji. Permskij universitet. Perm 1969. 529 strani, 112 risb. 

Prvi del tega doslej najobsežnejšega učbenika za krasoslovje na svetu 
je izšel, leta 1963. O njem je poročal v naši reviji (XXXVII, 1966) D. Novak. 
Obsega morfologijo krasa, speleologijo in hidrogeologijo. Hidrogeološko 
poglavje pa je avtor na osnovi predavanj študentom permske univerze na-
dalje izpopolnjeval in širil, tako da ga je zdaj izdal v posebni knjigi. V n j e j 
je marsikaj ponovljenega iz prve knjige, a tudi marsikaj novega. V obeh 
delih skupaj zavzema hidrogeologija krasa čez štiri sto strani, kar je polo-
vica učbenika. 

V prvem poglavju drugega dela razlaga Maksimovič nekatera vprašanja 
splošne cirkulacije vode v krasu. Med drugim so tu opisane vodne razmere, 
na kakršne so naleteli pri gradnji predorov. V drugem, precej razsežnem 
poglavju je obravnavana regionalna hidrogeologija krasa, k j e r je v ospredju 
kras v Sovjetski zvezi. Sledi najdal jše poglavje, o rekah in jezerih kraških 
predelov, k j e r je pregled razmer po svetu pri vsaki tematiki posebej. Na 
koncu sta opisana še dva tipa krasa, kredni kras in hidrotermokras, to je kras, 
ki nastaja z delovanjem toplic in mineralnih vod. 

Metoda, ki je uporabljena tudi v tem delu. je taka-le. Osnova je ni-
zanje rezultatov, do katerih so prišli kraški raziskovalci po svetu. Zelo iz-
črpno je pri tem uporabljena sovjetska literatura in prav zato pomeni Maksi-
movičev učbenik pomebno dopolnilo znanja o krasu k doslej obstoječim 
učbenikom. Obilo je literature iz ostalih evropskih socialističnih držav. Tudi 
jugoslovanska je dobro zastopana. Upoštevana je večina kraških razprav iz 
našega Geografskega vestnika in iz izdanj za peti mednarodni speleološki 
kongres. Ne najdemo pa razprav iz »Acta carsologica« in »Geografskega 
zbornika.« Nekoliko slabše je odrezala novejša nemška in ameriška litera-
tura. V celem pa najdemo v Maksimovičevem učbeniku doslej najboljši 
pregled svetovnih dosežkov krasologije, saj je literature navedene za 48 
strani. Prepričan sem, da bo našel slovenski bralec marsikaj novega še za 
Jugoslavijo, k j e r so, kot drugod, imena pisana presenetljivo pravilno. 

Pri večini poglavij je Maksimovič merske zaključke zbral v tabele in 
jih klasificiral. Iz teh tabel izhaja marsikaj novega za teoretsko krasologijo 
(na primer o shemi kraških rek glede na lego med krasom in nekrasom, o 
kraških hidrofacijah po fizičnogeografskih pasovih Zemlje, o korozijski in-
tenzivnosti, o odvisnosti kapniških oblik od vodnega pretoka, vodnih pretokih 
iz tunelov, o jezerih, o parametrih porečij itd.). Kritičnemu bralcu se bo 
morda tu in tam uprlo, rezultate brez pomisleka primerjati , ker ni zadostna 
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ostala dokumentacija (na primer koliko je pri rekah, za katere so navedeni 
odtočni količniki, specifični odtoki, mineralizacija voda, v porečju kraških 
in nekraških kamnin. Inženirski kraški hidrologi bodo našli v knjigi morda 
premalo uporabnega, ker je v knjigi premalo formul. Sicer pa nudi knjiga 
dober pregled izkoriščanja kraških voda za pitno vodo, električno energijo 
in turizem. Hvalevredna je avtorjeva težnja, zgraditi na osnovi zbranega 
gradiva novo shemo, ki jo ponavadi ilustrirajo risbe. Med kraškimi učbeniki, 
ki so zadnji čas že izšli ali so na poti, pomeni v tem oziru Maksimovičeva 
knjiga važno dopolnilo, ki jo bo s pridom vzel v roke vsak, ki na univerzah 
študira krasologijo ali se z njo ukvar ja raziskovalno. Škoda, da nima na k ra ju 
pojmovnega in krajevnega registra. 

Ivan Gams 

Novosti iz agrarne geografije in geografije podeželja 

L'habitat et les paysages ruraux d'Europe. Comptes Rendus du Sympo-
sium tenu à Liège du 29 juin au 5 juillet 1969. Volume publié par les soins 
de F. DUSSART. Les Congrès et Colloques de l'Université de Liège, vol. 58, 
Liège 1971. Strani 472. 

V »Geografskem vestniku« XLI (1969) smo na straneh 103—108 obširno 
poročali o mednarodnem simpoziju o geografiji agrarnih naselij in agrarne 
pokrajine v Evropi, ki je bil že peti te vrste, ter smo ga v razliko z doseda-
njimi štirimi označili kot »močan korak naprej h kompleksni in dinamični 
geografiji podeželske pokrajine,« saj je poleg zgodovinsko-genetske strani 
močno postavil v ospredje tudi delež, ki ga imata v preoblikovanju današnje 
podeželske pokrajine današnji razvoj agrarne strukture ter urbanizacija 
podeželja. Tudi tokrat so organizatorji uspeli objaviti referate in diskusij-
ske prispevke s simpozija v obsežni in lepo opremljeni publikaciji. Ker smo 
o vsebini referatov na kratko poročali že v omenjenem poročilu o simpoziju 
samem, zadostuje zdaj, da le na kratko zabeležimo vsebino zbornika. 

V njem so objavl jene tele razprave: Alan R. H. B a k e r (Cambridge), Some shape and 
contact chacteristics of French ru ra l communes. — J. B i r k e n b u u e r (Kirchznrten), Einige 
statist ische Methoden und Indices zur Erfassung des Land-Stadt-Gefäl les am Beispiel der Eifel 
als eines rückständiges Agrargebietes der Bundesrepublik Deutschland. — I'. B u n d -
M . C . D i o n n e t (Ceean), Tourisme et vie rurale dans le nord du Pavs d 'Auge (Normandie). — 
R. A. B u t l i n (Dublin), Irish Agrar ian history: inventory and prospect. —Xavier d e P l a n -
h o 1 (Pariz), Aux origines de l 'hab i ta t rura l lorrain. — H. D e s p l a n q u e s (Lille), L ' inf luence 
urbaine sur les paysages r u r a u x en Italie centrale (Ombrie). — F. D u s s a r t - Chr. F o u r e z 
(Liège), Les résidences secondaires en Ardenne. Les cas de la commune de La Gleizze. — Gerd 
È n e q u i s t (Uppsala), Argicultural holding and population in the rura l districts of Sweden 
1950—1960. — Pierre F i a t r è s (Lille), Reflections sur la dćbocagisation. — Bodo F r e u n d 
(F rankfu r t ) , Siedlungsgenetische Untersuchungen in der Terra de Barroso (Nordportugal) . — 
Werner A. Ga 1 1 u s s e r (Basel), Auswirkungen des Autobahnbaues auf die Agrars t ruk tur länd-
licher Räume, dargelegt am Beispiel einer Landgemeinde der Nordwestschweiz. — Hermann 
G r e e s (Tübingen), Das Kleinbauerntuni in Ostschwaben und sein Einfluss auf die Entwicklung 
von Siedlung und Wir tschaf t . — Viggo H a n s e n (Copenhagen), Rural settimelli on Danish 
glacial outwash plains. — Stc f fan H e l m f r i e d (Stockholm), Stockholmer Kult i i r landsehafts-
forschung. Eine Übersicht laufender Projekte (1969). — Svetozar I l e š i č (Ljubl jana) , Trans-
format ions récentes du paysage ru ra l t radit ionel en Slovénie. — Helmut J ä g e r (Würzburg), 
Typen urbannis ier ter Agrargemeinden grossstädtischer Agglomerationen. — Glanville R . J . J o n e s 
(Leeds), The multiple estate as a model f ramework for tracing early stages in the evolution of 
rura l settlement. — H. K e e r i s (Gand), Evolution récente du paysage rural duns la région 
f ront ière de la Campine belgo-néerlandaise. — Maria K i e l e z e w s k a - Z a l e s k a (Varšava), 
Le remembrement des champs en Pologne après la seconde guerre . — Rudolf K 1 ö p p e r 
(Göttingen), The urbanizat ion of rura l districts in Western Germany, with special reference to 
Rheihland-Pralz . — Cay L i e li a u (Giessen), Entwurf eines terminologischen Rahmens fü r die 
geographische Erfassung der ländlichen Siedlungen nach sozial-ökonomischer Funkt ion und 
S t r u k t u r . — Roger L i v e t (Aix-en Provence), Quelques exemples d 'urbanisa t ion des campagnes 
dans le Sud-Est f rançais . — Wilhelm M a t z a t (Frankfur t ) - Allan H a r r i s (Hull), Anmerkungen 
zu »Solskifte« und »Bydalec in Fluren des East Riding (Jorkshire) . — J. P e l t r e (Nancy), Les 
fa i t s d 'or ientat ion dans la s t ruc ture agra i re en Lorraine. — A. P e r p i l l o u (Pariz), L 'évolution 
du paysage rural de la Normandie depuis le début du X I X e siècle. — Fred S c h o l z (Karlsruhe), 
Veränderungen in der Agra rs t ruk tu r des Nordostschwarzwaldes unter dem Einfluss von Indust r ie 
und Fremdenverkehr . — Gabriele S c h w a r z (Freiburg i. Br.), Die siedlungs- und agrargeo-
graphische Entwicklung von Aue und Niederterrasse im Bereiche der nördlichen >oberen _Mark-

f ra fschaf tc . — F. S l a c k e n (Gand), Les champs bombés du Pays de Waes. — Stanis tawa 
a j e h o w s k a (Poznanj) , Processus d 'urbanisa t ion de la campagne en Posnanie. — Reinhart 
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Z s c h o c k c (Aachen), Die Entwicklung der landwir tschaf t l ichen Betriebsgrössen in den Rhain-
landen und ihre Auswirkung auf die Kul tur landschaf t . — Cay L i e n a u (Giessen), Zur termi-
nologischen Erfassung von Siedlung und Flur . Bericht über die Tagung der »Internationalen 
Arbei tsgruppe f ü r die geographische Terminologie der Agrar landschaf t« . 

Ob tej priliki na j še poročamo, da bi po prvem predlogu bil naslednji 
simpozij o te j raziskovalni usmerjenosti v Italiji (Perugia). Ker se jé izka-
zala realizacija tega predloga za nemogočo, je obveljal drugi predlog: sim-
pozij je bil napovedan za ju l i j 1971 v Belfastu na Irskem. Kljub temu, da 
so organizatorji tudi tokrat tematiko zajeli dokaj na široko pod naslovom 
»Agrarne spremembe v Evropi: vzorci in procesi«, se zdi, da je zaradi po-
sebnosti razvoja v deželi, k je r je bil simpozij, spet močno prevladala zgo-
dovinsko-genetska smer. 

S. I. 

Essays on Agricultural Typology and Land Utilization. Edited by Jerzy 
K o s t r o w i c k i and Wieslawa T y s z k i e w i c z . Institute of Geography, 
Polish Academy of Sciences, »Geographia Polonica« 19, Warszawa 1970, stra-
ni 290. 

Komisija za tipologijo agrikulture pri MGU, ki je bila ustanovljena 
na XX. mednarodnem geografskem kongresu v Londonu leta 1964, je razvila 
zelo živahno dejavnost. Prvič se je sestala v Londonu, takoj po kongresu, 
drugič avgusta 1966 v Mexico City ob priliki latinskoameriške regionalne 
konference MGU, tretjič ob priliki XXI. mednarodnega geografskega kongre-
sa decembra 1968 v New Delhiju in četrtič oktobra leta 1970 v Veroni. Pu- „ 
blikacija, ki je pred nami, vsebuje referate z zasedanj komisije v New Del-
hiju, ki so bila deloma tudi skupna z dotakratno komisijo MGU za kar t i ranje 
izrabe zemlje. Zato je zelo značilno, da je publikacija posvečena spominu leta 
1966 umrlega pobudnika kart i ranja izrabe zemlje prof. L. Dudley Stampa. 

Razen kra tkega poročila predsednika komisije prof. Je rzy ja K o s t r o w i c k e g a o do-
sedanjem delu komisije vsebuje kn j iga še tele razprave: Clarence W. O I m s t e a d (Madison, 
Wise., ZDA), The Phenomena, Functioning Units and Systems of Agriculture. — Aadel Brun 
T s c h u d i (Oslo), Fa rm Size as a Criterion in Indent i fy ing Types of Agricul ture. — Alec 
N. in Geoff rey B. M a s c f i e l d (Bri tani ja) , The Location and Intensity of Fa rm Systems. — 
Hiroski I s h i d a (Hirošima, Japonska), Conceptial Model of Four Types of World Agriculture. 
— Percy P. C o u r t e n a v (Townsville, Avstral i ja) , An Approach to the Definit ion of the 
Planta t ion. — Roland D. H i l l (Singapur), Peasant Rice Cult ivat ion Systems with some Malaysian 
Examples . — Jerzy K o s t r o w i c k i (Varšava), Types of Agricul ture in Poland. A Prel iminary 
Attempt at a Typological Classification. — Wladystawa S t o l a (Varšava), Procedure of Agri-
cul ture of Nor th-Eas tern Poland. The Case of Ponidzie, Central Poland. — Wladvslaw 
B i e g a j l o (Varšava), Product ion Propert ies of Agricul ture of North-Eastern Poland. The Case 
of Bialystok Voivodskip. — Hyozo S h i r a h a m a (Hirošima, Japonska) , The Characteris t ics of 
Agricul ture in Japan and Approach to Agricul tural Typlogy. — C h u n g - M y u n L e e (Kuala 
Lumpur , Malezija), A Study of Agr icul tura l Regions in South Korea. — Aeage H. K a m p p 
(Kjobenhavn), The Changing Pa t te rns of Land Use and the Agro-Geographical Division of 
Denmark . — George B e n n e h (Accra, Gana), The Huza Str ip Farming System of the Krobo of 
Ghana . — Richard S. O d i n g o (Nairobi, Kenija), Post-Independence Agricultural Changes 
in the Kenya Highlands. — Shyam S. B h a t i a (Oshkosh, Wise., ZDA), Dynamic Approuch 
to the Analysis of Change: A Case Study of Cropland Use in Ut ta r Prodesh, India. — Koloman 
I v a n i č k a (Bratislava), Sub-Types of Agricul ture in the Area ob Bratislava. — George 
E n y e d i , (Budimpešta), The Land of Hungary and the Utilization Types of its Agricul ture. — 
Jerzy K o s t r o w i c k i , Land Use Studies as a Basis of Agricul tural Typology of East-Central 
Europe. — Carlo V a n z e t t i (Verona), Land Utilization and Types of Farming. 

Bogata vsebina publikacije kaže ne samo veliko prizadevnost komisije, 
temveč tudi vse težave pri njenih prizadevanjih, da se dokoplje do metodo-
logije, ki bi bila uporabna za tako različne razmere po svetu. Ta publikacija, 
kakor tudi zadnje zasedanje komisije v Veroni, o katerem smo čisto na kratko 
poročali v lanskem »Geografskem vestniku« (na str. 156) kaže, da so meto-
dološko v tem najbol j napredovali poljski geografi, v katerih rokah je tudi 
vodstvo komisije. Na žalost se je naša agrarna geografija, kakor vidimo, v 
delo na tipologiji kmetijstva neprimerno šibkeje vključila, kakor pa v svo-
ječasno ožjo problematiko izrabe tal, ki nam jo je tudi posredovala delovna 
skupina prof. Kostrowickega. 

Svetozar Ilešič 
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Wladyslawa Stola, Pròba typlogii rolnietwa Ponidzia. Prace Geografi-
czne Nr 81, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1970. 
Strani 147. 

Kakor že omenjeno v predhodnem poročilu, so si poljski geografi pod 
vodstvom prof. J. Kostrowickega že izdelali kompleksno metodo za tipologijo 
kmetijstva. Prof. Kostrowicki sain nam je podal predhodno shemo take ti-
pologije za vso Poljsko, njegovi mlajši sodelavci pa so se lotili konkretnih 
regionalnih poskusov njene uporabe. Prvi objavljeni poskus te vrste pomeni 
doktorsko delo Wladyslawe Stole na primeru Ponidzia (porečja reke Nidze 
na jugovzhodnem Poljskem). Po shemi, kakršno si je v ta namen ustvaril 
oddelek za agrarno geografijo Inštituta za geografijo Poljske Akademije zna-
nosti, je avtorica sistematično obdelala za svoje področje na jpre j družbeno-
posestne razmere tamkajšnjega kmetijstva (posestno strukturo kmetij, veli-
kostno strukturo individualnih gospodarstev in razdrobljenost kmetij), potem 
orgauizacijsko-tehnične poteze (kmetijsko prebivalstvo in živo delovno silo, 
kmetijsko izrabo zemlje, živinorejo, intenzivnost kmetijstva) in kot t re t je 
produkcijske poteze kmetijstva (smeri globalne proizvodnje, produktivnost 
zemlje in dela, smeri tržne proizvodnje, stopnjo in raven tržnosti kmetijstva), 
nakar so v zaključnem, sintetičnem poglavju opredeljeni tipi kmetijstva ter 
kmetijske regije z ozirom na prevlado tega ali drugega tipa. Na osnovi 10 
osnovnih potez (razdrobljenosti gospodarstev, števila kmetijskega prebival-
stva na 100 ha kmetijske zemlje, t. i. pokazalca intenzivnosti, produktivnosti 
zemlje, produktivnosti dela, oboje v žitnih enotah, stopnje tržnosti, smeri iz-
rabe zemlje, smeri zorane zemlje posebej, usmerjenosti globalne proizvodnje 
in usmerjenosti tržne proizvodnje) je opredeljenih v Ponidziu šest osnovnih 
tipov, ki pa se dele še dalje na podtipe (vsega 12). Opredelitve ponazarjajo 
grafično t. i. pokazateljski tipogrami. Na osnovi tako opredeljenih tipov je 
avtorica opredelila za Ponidzie pet sorazmerno izrazitih agrarnih regij, ki se 
dele dalje na subregije (skupaj 11). Solidno kompleksnost tako zasnovane 
metode zagotavlja že zgoraj navedena vsestranskost meril, pri čemer pa je 
treba še posebej oceniti kot pozitivno, da skuša avtorica pri vseh opredelit-
vah nakazati tudi povezavo z agroekološkimi pogoji. 

Ta prvi, solidno uspeli primer regionalne uporabe tipološke metode, ki jo 
skuša izgraditi prof. Kostrowicki, kar vzbuja k posnemanju in preizkusom v 
drugih predelih in v drugačnih razmerah. 

Svetozar Ilešič 

Werner A. Gallusser, Struktur und Entwicklung ländlicher Räume der 
Nordwestschweiz. Aktualgeographische Analyse der Kulturlandschaft im 
Zeitraum 1955—1968. Basier Beiträge zur Geographie, Heft, 11., Basel 1970. 
Strani 324, 143 ilustracij. 

Avtor si je s področja severozahodne Svice, južnega zaledja Basla, ki 
sega od baselskega Porenja v Svici čez Juro na obrobje švicarske podgorske 
planote (Mittelland) izbral 11 tipičnih poskusnih občin, različnih po okolju 
in po stopnji razvoja ter jih podrobno analiziral z vidika transformacij pode-
želja v najnovejšem času, rezultate analize pa poskušal posplošiti za vse pod-
ročje. Po metodoloških opombah, iz katerih izvemo, katere statistične in an-
ketne vire, razen tega pa rezultate kartiranja v terenu je uporabljal in po 
kratki presoji prirodnih razmer, katerih težišče pa je prenesel v samo obravnavo 
družbenih razmer, nam je podal glavne aspekte prebivalstvenogeografske si-
tuacije (gostoto, jezikovno-versko in poklicno strukturo, razmerje med krajem 
stanovanja in delovnim metom, osnove prebivalstvene dinamike v obravnava-
nem razdobju, opredelitev demografskega tipa). Sledi bogata in originalna opre-
delitev naselbinskega prostora (Siedlungsraum) z oznako osnovnih potez na-
selbinske izoblike (lega, velikost, razporeditev), opredelitvijo funkcijske struk-
ture naselij in njihovih posameznih delov (funktional-räumliche Gliederung), 
zatem socialne strukture naselij in njihovih posameznih delov (kjer srečamo 
posrečeni pojem die dörflichen Sozialräume), vključno tudi sekundarna počit-
niška naselja, obravnavo »aktualne naselbinske dinamike«, pa aspektov nasel-
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binske fiziognomije (z nič manj zanimivim pojmom physionomisclie Siedlungs-
einheiten). Posebno obsežno poglavje obravnava strukturo in funkcijo današ-
nje agrarne pokrajine, pri čemer seveda avtor vključi razen naselja samega 
tudi zemljišče, njegov razdelitveni sistem (pri čemer je zanimiva, zelo umestna 
novost opredelitev posebnega razdelitvenega tipa na tleh nekdanje gmajne, t. i. 
Allmende auf teilungsflur), oblike izrabe tal in še posebej kmetijski obrat kot 
funkcijsko enoto agrarne pokrajine. Poglavje se konča s poskusom opredelitve 
agrarnega prostora po njegovi intenzivnosti. Zaključno poglavje je posvečeno 
»aktualni dinamiki agrarne in gozdarske pokrajine« v celoti, kjer pridejo na 
vrsto preoblikovanja agrarne pokrajine (racionalizacija, rajonizacija, zložbe, 
arondacije, razselitve, spremembe v izrabi tal, nazadovanje kmetijske delovne 
sile, nazadovanje kmetijskih obratov, razvoj mehanizacije, spremembe v go-
zdarski izrabi, predvsem nove pogozditve itd.). Pri obravnavi sprememb v izra-
bi tal nimajo prednosti poljedelska tla, temveč se še posebna pozornost posveča 
sadjarstvu (z zanimivo označbo raznih tipov sadjarskih zemljišč — Obstbau-
fluren) in raznim oblikam zelenih površin. 

V pravi poplavi regionalnih študij o preoblikovanju podeželja, ki jili 
doživlja Evropa, še posebno na nemškem jezikovnem ozemlju, se mi zdi 
Gallusserjeva študija zanimiva novost, morda celo izjema. To velja še poseb-
no za nas, k j e r smo, kakor se mi vedno bolj zdi, za spoznanje preveč zašli 
pod vpliv münchenske »socialno-geografske« šole in njenih včasih preozkih 
in enostranskih aspektov. Tudi Gallusser sicer pojmuje »socialno geografijo« 
kot obravnavo razslojitve vasi na »socialne skupine« in svoje vasi tudi kar-
tira s tega vidika, ne šteje pa teh skupin kot glavnega predmeta svojega 
proučevanja, temveč kot enega od faktorjev, ki določajo ne samo socialno 
prostorsko diferenciacijo posameznih vaških delov, temveč tudi njihovo funk-
cijsko in še posebej fiziognomsko diferenciacijo. Fiziognoinija-naselja ni 
pri Gallusserju ob poudarku na notranj i strukturi prav nič pozabljena ali 
potisnjena v ozadje, temveč ji je avtor posvetil posebno podrobno kart iranje. 
Pri tem pa niti ne gre samo za talni načrt, temveč za tipe hiš in gospodarskih 
poslopij, ki so v delu predstavljeni z obilico fotografskih posnetkov. Pravilno 
stoji Gallusser na stališču, da je »aktualnost« ali »aplikativnost« geografskega 
proučevanja preoblikovanj na podeželju ravno tudi v potrebi po smotrnem 
urejanju tudi čisto zunanje, gradbene podobe podeželskih naselij. 

Še dva poudarka, ki prihajata v Gallusserjevi študiji močno do izraza, 
velja podčrtati. V težnji za tem, da bi kot geograf, ki želi služiti tudi prak-
tičnim potrebam, prenesel težišče čisto na »aktualnogeografsko analizo r, ka-
kor je to podčrtano že v podnaslovu, avtor zavestno in dosledno izloča histo-
rično-genetsko obravnavo naselij. S tem marsikdo od nas ne bo soglašal, 
ker vodi to pogosto k preveč deskriptivni opredelitvi podedovanih strukturnih 
in fiziognomskih oblik. Dokaz za to je ravno poglavje o poljski razdelitvi, 
k j e r avtor sam ne more mimo genetske strani (prim, že omenjeno posebno 
opredelitev tipa Allmendeaufteilungsflur). Več našega soglasja bi doživel drugi 
avtorjev poudarek na uvodu v razpravo. Tam je namreč podčrtano (str. 11), 
da področij, ki so že po svojem okolju, pa tudi po svojem razvoju v podrob-
nem tako diferencirana, kakršna je severozahodna Švica, nobena planiranju 
namenjena proučitev ne sme zajeti samo z »mišljenjem v abstraktnih mo-
delih«, temveč se mora, če želi obvladati vso zapleteno množico dejstev, opreti 
na podrobno proučitev posameznih pojavov konkretne pokrajine, kar pomeni 
podrobno poznavanje strukturnih in razvojnih problemov v terenu samem in 
v stiku s prebivalstvom. Glede tega pa skoraj ne more biti razlike v stališču 
med geografom slovenskega podeželja in geografom podeželja v Švici. 

Svetozar Ilešič 

Aldo Pecora, Memoria illustrativa della carta della utilizzazione del suolo 
del Friuli-Venezia Giulia (Fogli 2 e 5 della Carta della utilizzazione del suolo 
d'Italia). Con una »Introduzione« del Carmelo Colamonico. Consiglio Nazio-
nale delle ricerche, Roma 1970, strani 172 z 20 skicami. 
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Publikacija nas zanima z dveh vidikov, na jpre j kot sestavni del celotne 
italijanske izdaje karte izrabe tal in pripadajočih komentarjev, potem pa, 
ker obravnava nam najbližji predel Italije, avtonomno pokrajino Furlanijo-
Julijsko Benečijo. 

Odkar je bila leta 1952 na mednarodnem geografskem kongresu v Wa-
shingtonu postavljena shema za svetovno kartiranje izrabe tal, je teklo delo 
v te j smeri v raznih državah po različnih poteh in z različnim uspehom. 
Pri nas smo ga spoznali in začeli s posredovanjem Poljakov. Mislim pa, da 
je Italija (razen Anglije, od koder je izšla prvotna pobuda) edina dežela, k jer 
prevzemniki pobude niso zgrešili prvotnega namena, namreč dejanskega kar-
tiranja izrabe zemlje za vso deželo v ustrezno generalizirani obliki. Od ta-
krat, ko je energični vodja te akcije v Italiji prof. C. C o l a m o n i c o . ž e 
1. 1952 predstavil svetovni javnosti prvi poskus italijanske karte izrabe tal 
v merilu 1:200.000 (v »Memorie di Geografia economica«, vol. VII, Napoli), je 
delo pod okriljem Consiglio generale delle ricerche in ob sodelovanju General-
ne direkcije katastra, univerzitetnih geografskih inštitutov in italijanskega 
Touring Cluba teklo nepretrgoma in privedlo do kompletne izdaje karte v 26 
velikih listih. Izdajo karte so spremljala sistematska besedila z značajem 
agrarno-geografskih monografij (»memorie regionalit) za področja posameznih 
listov. Serija teh »regionalnih komentarjev« še ni končana, doslej je izšlo 10 
zvezkov, deseti med njimi, o katerem poročamo, obravnava Furlanijo in Ju-
lijsko krajino. Sestavil ga je prof. Aldo P e c o r a , direktor Inštituta za 
družbeno geografijo na univerzi v Rimu. 

Knjiga je dejansko temeljita monografija agrarnogeografskih razmer 
v tej nam sosednji pokrajini. V uvodu k njej je prof. Colamonico razen hi-
storiata dela posrečeno poudaril, da rezultati takega podrobnega kart iranja 
točneje pokažejo resnično sliko kakor morda samo rezultati nove tehnike 
kvantitativnih raziskav, »ki pogosto dajejo preveč prostora statistiki, strpajo 
v okvir preozkih terminov neposredno poznavanje obravnavanega prostora 
ter radi zaidejo v teoretično špekulacijo in v oblikovanje modelov, ki imajo 
lahko le malo zveze s stvarnostjo«. 

Monografija sestoji iz desetih poglavij, ki obravnavajo faktorje prirod-
nega okolja, »agrarne strukture«, najprej z vidika agrarne naseljenosti (na-
selja, demografija), nato z vidika zemljiško-posestnih razmer ter oblik in 
organizacije kmetijskih obratov, tehniške izboljšave v kmetijstvu (bonifike, 
namakalne naprave, mehanizacijo), oblike izrabe tal in njihovo kartografsko 

Eredstavitev, nato posebej rastlinske kulture (pšenico, koruzo itd., krmno 
azo) in drevesne kulture (vinsko trto, sadno drevje, murvo), gozdno odejo, 

gorske pašnike in travnike, zadnje poglavje pa daje sintetični pregled oblik 
izrabe zemlje in tipov agrarne pokrajine. Vsa poglavja so opremljena s 
preglednimi statističnimi tabelami in kartogrami. Analiza ima močan geo-
grafski, oziroma regionalni poudarek. Iz n je na vsakem koraku markantno 
stopa v ospredje ostri kontrast v izrabi tal med gorskim in ravninskim de-
lom pokrajine Furlanije-Julijske Benečije; in čeprav je tisti del dežele, 
k je r je svet gričevnat ali niže hribovit (»Julijske Predalpe«, kar v glavnem 
ustreza temu, kar pri nas imenujemo »Beneška Slovenija«) v globalnem 
pregledu prištet h gorskemu delu, so vendar povsod dovolj podčrtane njegove 
prehodne poteze. Prav tako je dovolj podčrtana razlika med obsežnim pro-
storom Furlanije (v mejah Pordenonske in Videmske pokrajine), k je r je 
agrarna izraba tal še vedno močno v ospredju, ter med še danes italijanskimi 
predeli nekdanje »Julijske krajine«, ki ju zajemata mnogo manj obsežni 
Goriška in Tržaška pokrajina z večjo ali manjšo prevlado urbane ali vsaj 
močno suburbanizirane pokrajine. 

V tem smislu je tudi statistično gradivo v besedilu in tabelah geografsko 
zelo uporabno razporejeno po vseh štirih osnovnih upravnih enotah (pokra-
jinah), razdeljenih dalje na pokrajinsko-geografske enote. V P o r d e n o n -
s k i p o k r a j i n i so take enote zgornje, gorske doline Celline in Medune, 
gričevje ob srednji Cellini in Meduni ter ravnini med Cellino in Livenzo ter 
med Tilmentom in Cellino. V i d e m s k a p o k r a j i n a je v svojem gorskem 
delu razdeljena na Zahodno Karnijo, Vzhodno Karnijo, gore ob Železni dolini 
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(Canal del Ferro), Kanalsko dolino in na gore visoke Beneške Slovenije (Mon-
tagne fleU'alta Slaoia). Gričevnati del Videmske pokrajine obsega Sandanielske 
griče in griče med Tilmentom in Idrijo (sem spada nizko beneškoslovensko 
podgorje), njen ravninski del pa osrednjo Furlansko ravnino, Videmsko rav-
nino, južno Furlansko ravnino in obrežno Furlansko nižino (Bassa Friulana). 
G o r i š k a p o k r a j i n a je razdeljena na goriško gričevje (Brda), Krminsko 
ravnino in Spodnjesoško ravan. T r ž a š k a p o k r a j i n a seveda ne potrebuje 
nadaljnje pokrajinske razčlenitve. 

Še zanimivejša je za nas zaključna opredelitev glavnih tipov agrarne po-
krajine, ki jih v njihovi regionalni razporeditvi prikazuje manjša skica, še 
lepše pa s svojimi prevladujočimi potezami v izrabi tal odsevajo iz barvnih 
znakov na ustreznem 2. in 5. listu italijanske karte izrabe tal. Ti tipi so v 
g o r s k e m d e l u celotne avtonomne regije: 1. kraška agrarna pokrajina na 
Krasu (poljedelsko-pašniška), 2. gozdarska in pašniška pokrajina Furlanskih 
gora, 3. dolinske kulturne oaze (oasi oallive) v Furlanskih gorah (nekaj posev-
kov, nekaj sadja, stalni travniki, najznačilnejši je ta tip v dolini Tilmenta med 
Ampezzom in Tolmečem) in 4. tip poljedelsko-pašniške pokrajine v flišnih 
beneškoslovenskih Julijskih Predalpah (pašniki, travniki, gozd, tudi kostanjev, 
živinoreja s propadajočimi planinami). V n i ž i n s k e m d e l u pa so tipi 
oziroma regije opredeljeni takole: 1. Pokrajina »plant« (piantata), tradicionalna 
furlanska pokrajina samooskrbnega kmetijstva z drobno kmečko posestjo, s 
tradicionalnim kolobarjenjem žitnih rastlin (pšenice in koruze) s krmnimi po-
vršinami ter z značilnimi »piantami« oziroma »mešanimi kulturami«, z mnogo 
drevja, zlasti murve, brajde z vinsko trto. Taka pokrajina obsega zlasti osrednji 
del nižavja od Pordenona mimo Palamanove ter ravnino med Čedadom in Hu-
minom. 2. Pokrajina čistih posevkov (seminativni nudi) z odprtimi žitnimi 
polji, s »piantami« samo okrog naselij; širi se v glavnem še vedno v suhem 
delu ravnine severno in južno od prejšnje. 3. Pokrajina »bonifik« v obrežnem 
nižavju, s pravilnimi širokimi polji in čistimi posevki, razen pšenice in ko-
ruze tudi s sladkorno peso, tobakom in zelenjavo. 4. Pokraj ina čistih vino-
gradov, predvsem v podgorju Julijskih Predalp od Tarčenta mimo Čedada 
do Brd; posamezni otoki so tudi onstran Tilmenta (Casarsa della Delizia in 
drugje po ravnini). 5. Pokrajina t. i. magredis, peščenih neplodnih vršajskih 
nasutin ob Cellini in Meduni, nekaj bolj obdelana šele v najnovejšem času. 

Če smemo po delu Pecore sklepati na značaj in kakovost drugih zvezkov, 
ki so izšli kot komentar k italijanski karti izrabe zemlje, lahko sodimo, da 
je delo doseglo svoj čisti geografski cilj, ne da bi se pretirano spuščalo v eko-
nometrične in druge statistične igre. 

Svetozar Ilešič 

Leslie Symons, Agricultural Geography. New York — Washington 1967, 
X + 282 str., z 12 tabelami in 19 diagrami in kartogrami med besedilom). 

Čeprav z nekajletno zamudo, je prav in koristno, da tudi v našem gla-
silu s kratko notico opozorimo na solidno zasnovani učbenik »agrarne geo-
grafije«, ki ga je napisal dr. L. Symons, profesor geografije na canterberijski 
(Canterbury) univerzi v Christchurch-u na Novi Zelandiji. 

Knjiga, ki je napisana zelo pregledno in sistematsko, je razdeljena v tri 
dele. V prvem delu z naslovom »Naravno in družbeno okolje« je prikazan 
kritični pretres tistih dejavnikov v geograskem okolju, ki so v zgodovinskem 
razvoju vse do današnjih dni kakorkoli pomembneje vplivali na kmetijsko 
gospodarstvo. Podoba agrarnega gospodarstva v posameznih zgodovinskih 
obdobjih je zares plastično narisana. Sledi podrobnejši prikaz učinkov prvin 
naravnega okolja, ki jih avtor razvrsti v tri osnovne skupine (podnebje, prst 
in relief). Tret je poglavje prvega dela knj ige pretresa pomembnost socialnih 
in gospodarskih dejavnikov za kmetijstvo. Tu se seznanimo z razvojem kmeč-
kega sloja, z zemljiško posestjo; prikazan je pomen tržišča in prometnih 
sredstev za razvoj kmetijstva kakor tudi cene kmetijskih pridelkov, različni 
administrativni posegi države (uvozne restrikcije), pa delovna sila, meha-
nizacija oziroma specializacija in komercializacija kmetijstva itd. Poleg dru-
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gih dejavnikov je treba računati še s tradicijo, ki ponavadi precej samo-
svoje zavira nadaljnji razvoj kmetijstva. 

Drugi del knjige — Systems of Exploitation — prinaša prikaz glavnih 
tipov in sistemov kmetijstva po svetu. Y uvodnem poglavju je prikazanih 13 
tipov kmetijstva (str. 96—97). V naslednjih štirih poglavjih so prikazani 
osnovni oziroma prevladujoči sdstemi kmetijstva. Kot primer »mešanega kme-
tijstva« (ki pa ima več podsistemov) nam avtor podaja strukturo in podobo 
kmetijskega gospodarstva na Britanskem otočju in v Novi Zelandiji. Značil-
nosti tega sistema so te-le: razvita tehnologija obdelave in predelave kme-
tijskih pridelkov, ogromne investicije, visoka stopnja mehanizacije, velika 
in hitro se razvijajoča urbana središča, znatna podpora s strani države itd. 
Malaja je prikazana kot primer sistema »plantažnega kmetijstva«. Pisec 
pravilno poudarja, da so ogromne plantaže gumijevca nastale kot posledica 
kolonialne oblasti, medtem ko je v novejšem času, ko sintetični izdelki moč-
no izpodrivajo naravne proizvode, pospeševanje monokulturnih plantaž ved-
no bolj tvegano. Y posebnem poglavju je prikazan sistem »državnega in ko-
lekivnega kmetijstva«. Kot na jbol j tipičen primer za to mu je služila raz-
člemba in oznaka kmetijstva v ZSSR. Poleg teh treh osnovnih sistemov kme-
tovanja navaja Symons še nekatere vmesne oziroma prehodne stopnje (Sub-
sistence Agriculture). 

Tretj i del knjige je posvečen regionalnim analizam kmetijstva. Tu so 
prikazane in kritično ocenjene nekatere metode kmetijske rajonizacije, teo-
rije o prostorski razmeščenosti kmetijstva, kri teri j i za tipizacijo kmetijstva 
itd. Prav tako se v tem delu knjige podrobno seznanimo s posameznimi pri-
meri izrabe tal, z zemljiškim katastrom, s klasifikacijo kmetijskih zemljišč 
in drugih površin. 

Symons-ova knjiga je solidno delo, ki nas po predstavitvi in obrazložitvi 
pisane problematike kmetijskega gospodarstva sili k razmišljanju. Res pa je 
tudi, da so nekateri pojavi agrarne pokrajine le obrobno prikazani ali samo 
omenjeni, kar je povsem razumljivo spričo dejstva, da knjiga prinaša glo-
balno problematiko »agrarne geografije« z vseh kontinentov sveta. Podoba 
pa je, da bomo morali tudi našim agrarnogeografskim študijam poleg spe-
cifičnih razčlemb in prikazov dodati še širši in seveda s tem kompleksnejši 
geografski prikaz. Prav to lahko daje našemu delu širšo veljavo in druž-
beno-gospodarsko koristnost. 

Milan Natek 

Geografska književnost o turizmu Gospodarsko-geografskega inštituta 
univerze v Miinchnu 

V okviru Gospodarsko-geografskega inštituta Univerze v Miinchenu so 
pod vodstvom K. R u p p e r t a in njegovega sodelavca J. M a i e r j a v zad-
njih dveh letih opredeljevali naloge geografije na področju turizma v nič 
manj kot 31 knjigah ali razpravah. V njihovih delih je turizem člen, ki 
prostorsko povezuje podeželje z mestom v regionalno enoto. Turizem dobiva 
v pokrajinah, kjer se oblikuje moderna mobilna industrijska urbanizirana 
družba, enak geografski značaj kot ga ima funkcija bivanja človeka, njego-
vega dela, oskrbe, izobraževanja in njegove udeležbe v prometu. Turizem 
obravnavajo kot posledico večanja produktivnosti dela in dohodka ter živ-
l jenjske ravni prebivalstva, razvoja motorizacije in daljšega prostega časa. 
Ker je število prebivalstva, ki lahko uporablja del svojega prostega časa in 
dohodka za oddih v mestu ali izven njega, v stalnem porastu, je zato tudi 
učinek turizma v pokrajini vse večji. 

Teoretično in metodološko izhodišče raziskav je zasnovano na socialno-
geografskem konceptu. Le-ta se kaže v razkrivanju odnosov med razvojem in 
strukturo turizma na eni strani ter med razvojem in strukturo družbe in 
pokrajine na drugi strani. Nosilci turizma so različne socialne skupine pre-
bivalstva, ki se med seboj razl ikujejo po svojem načinu izkoriščanja pro-
stega časa za rekreacijo. Te razlike se odražajo tudi v oblikovanju različnih 
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tipov turističnih pokrajin. Pod vplivom razvoja turizma se oblikujejo nove 
oblike izkoriščanja zemlje in novi tipi naselij. Poleg stalno naseljenih hiš 
se vse bolj uveljavlja nov tip sekundarnih počitniških bivališč, ki s svojo 
razporeditvijo in značilno zunanjo podobo oblikujejo poseben tip pokrajine. 
Nastajajo turistični centralni kra j i s turističnimi »city jedri« v kraj ih , ki 
so bili še do nedavnega nepomembna tržna ali agrarna naselja. У takih pod-
ročjih se pod vplivom turizma menja celotna demografska struktura prebi-
valstva. Študij teh pojavov n a j služi po mnenju avtorjev kot osnova za pro-
gnoze nadaljnjega razvoja turizma, hkrati pa tudi kot prispevek k razvi-
janju socialnogeografske koncepcije, zasnovane na funkcijski antropogeogra-
fiji. Študij geografije turizma razvijajo meddisciplinarno v sodelovanju s 
sociologi, ekonomisti, agronomi in psihologi. Rezultate svojega dela prever-
j a jo z raziskavami turizma v drugih evropskih državah. Pri njihovem delu 
sodelujejo tudi sodelavci iz Jugoslavije, Madžarske, Čehoslovaške in Fran-
cije. 

Načela teoretičnih in metodoloških izhodišč geografije turizma so ob-
javljena v zbirki petih razprav, ki nosi naslov »Geografija človekovega rea-
giranja v prostem času«.1 

V uvodni študiji opredeljujeta R u p p e r t in M a i e r koncepcijo in 
položaj geografije turizma ter njene naloge v okviru geografije.13 V naslednji 
študiji razglabljata o turističnem prostoru v luči reagiranja človeka v pro-
stem času.lb 

Obe študiji sta sintezi desetih razprav, v katerih so objavljeni rezultati 
raziskav posameznih pokrajinsko relevantnih elementov turizma ter turistič-
nih zon ali področij. To so študije regionalnogeografskega značaja, ki obrav-
navajo turizem v nemških Alpah.2 na območju Miinchna,3 na področjih zgo-
stitve prebivalstva.4 prostorsko ure jan je turističnega področja Južne Ba-
varske,5 gospodarski vpliv turizma na razvoj izbranih skupin terciarnega 
sektorja® in gospodarske moči turistične občine.7 

Ostale tri študije v knjigi »Zur Geographie des Freizeitverhaltens« so 
metodološke narave in obravnavajo geografsko problematiko turizma v ne-
katerih evropskih državah: M a r i o t l c obravnava probleme tipologije tu-
rističnih krajev na Češkoslovaškem, J e r š i č l d funkcije turizma na primeru 
Bleda, F r e i t a g le pa turistično območje na primeru Pariza. 

Na j za ilustracijo navedemo neka j za geografijo turizma pomembnih 
značilnosti. Od prebivalcev Miinchna izkorišča del svojega prostega časa 
za oddih v mestu ali izven njega 80% prebivalstva. 

Radij enodnevnih izletov Parižanov sega v okolico mesta do 100, pa tudi 
več kilometrov. Za Parižane, ki imajo svoja počitniška bivališča, je značilno, 
da imajo teh več kot polovico v oddaljenosti od 20—50km; v oddaljenosti 

1 Zur Geograph ie des Fre ize i tve rha l t ens , Münchne r S tud ien zur Sozial- und W i r t s c h a f t s -
geograph ie . Band VI, München 1971, s t r . 90. 

1 a K. R u p p e r t - J . Maier , Zum S tandor t de r F r e m d e n v e r k k c h r s g e o g r a p h i e — Versuch eines 
Konzepts , s tr . 9—36. 

t b K. R u p p e r t - J . Maier , N a h e r h o l u n g s r a u m und N a h e r h o l u n g s v e r k e h r — Geograph i sche 
Aspek te eines speziellen Fre ize i tve rha l t ens , s t r . 55—78. 

2 K. R u p p e r t , Bei t räge zu e iner F r emdenve rkeh r sgeog raph i e . Beispiel : Deu t sche Alpen . 
Wiss. A b h : d. Geogr . Ges. der D D R , Bd. 6, Leipzig 1967, s t r . 157—165. 

3 K. R u p p e r t , D ie Naherho lungsz ie le de r Münchne r S tad tanze ige r 4/1968 (gemeinsam mi t 
J. Maier ) . 

4 K. R u p p e r t , Zur N a h e r h o l u n g im Bereich von Verd ich tungsgeb ie ten — Erkenn tn i s se und 
Perspek t iven aus w i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e r S icht , N a t u r und L a n d s c h a f t 5/1970, str . 122—124. 

5 J . Maier , R a u m o r d n u n g s s t u d i e »Fremden Verkehrsgebiet S ü d o s t y o a y e r n c , München 1970 
(gemeinsam mit D . S tockburge r ) . 

6 D i r k Rosa, Der Einf luss des F r e m d e n v e r k e h r s auf ausgewäh l t e Branchen des t e r t i ä ren 
Sektors im Bayer ischen A lpenvor l and . Ber ichte zur Reg iona l fo r schung , W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e s 
Ins t i tu t , Un ive rs i t ä t München , H e f t I I . , München 1970. 

7 J. Maier , Die L e i s t u n g s k r a f t e iner F remdenve rkeh r sgeme inde — Model lanalyse des Mark tes 
H inde l ang /Al lgäu . Ber ichte zur Reg iona l fo r schung , Wi r t s cha f t sgeograph i sches Ins t i tu t , Un ive r -
s i t ä t München, H e f t I I I . , München 1970. 

l e P. Mar io t , P rob l eme der T y p i s i e r u n g von F r e m d e n v e r k e h r s o r t e n in der ČSSR, s t r . 37—48. 
Id M. Jerš ič , Zum Prob lem der F r e m d e n v e r k e h r s f u n k t i o n e n , darges te l l t a m Beispiel von 

Bled, s t r . 49—54. 
l e R . D . F r e i t a g : N a h e r h o l u n g s r a u m u n d N a h e r h o l u n g s v e r k e h r : Beispiel Pa r i s , s t r . 79—88. 
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od 50—70 km pa prevladujejo med počitniškimi hišicami take, ki so jih adap-
tirali iz kmečkih hiš. 

Na Švedskem je imelo že leta 1967 vsako četrto gospodinjstvo počitni-
ško bivališče. 

Problemi regionalnih struktur turizma ter povezanost in intenzivnost 
turističnih tokov, ki se odvijajo med Jugovzhodno Evropo in ZR Nemčijo, so 
osvetljeni v zbirki referatov mednarodnega posvetovanja, ki je bilo leta 1970 
v Miinchnu, pod naslovom »Turizem in njegove perspektive za Jugovzhodno 
Evropo«.8 V te j publikaciji je R u p p e r t predstavil v dveh prispevkih 
(»Reagiranje človeka v prostem času« in »Oddih v urbanizirani družbi«) 
učinke turizma v prostoru z urbanizirano družbo.838b M a r i o t in O č o v s k y 
iz Bratislave sta gospodarskogeografsko rajonizirala Slovaško po turističnih 
območjih glede na dohodek od turizma.80 J e r š i č nas seznanja s turizmom 
in planiranjem turizma na jugoslovanski obali8d, Béla G e r t i g pa opisuje 
razvoj in geografsko razporeditev turizma na Madžarskem s težiščem na ob-
močju Blatnega jezera 8e. Vse te tri študije so izrazito geografske. Avtorji upo-
števajo v polni meri prirodne in družbeno-geografske činitelje razvoja tu-
rizma na Slovaškem, v Jugoslaviji in na Madžarskem. Nazorno so označene 
geografske poteze sodobnega razvoja turizma, oblikovanje turističnih kra-
jev in turističnih regij, izkoriščenost turističnih zmogljivosti in perspektive 
nadaljnjega razvoja turizma. 

Pozornost zasluži tudi M a i e r j e v prispevek o metodah prognoziranja 
v turizmu.81 V drugih prispevkih o turizmu v Romuniji, Bolgariji, Grčiji in 
v Turčiji, ki so objavljeni v isti publikaciji, se omejuje jo avtorji zgolj na 
probleme gospodarsko-podjetniške narave turizma in na predvidevanje nje-
govega nadaljnjega razvoja. Za geografijo turizma sicer manj pomembne, 
toda za poznavanje turizma kot celotne, so v tej knjigi zanimive tudi raz-
prave, ki obravnavajo psihološke-aspekte turizma, vlogo države v politiki 
usmerjanja razvoja turizma, ter razvoj turizma med ZR Nemčijo in državami 
Jugovzhodne Evrope. Manj geografski sta še razpravi Vi r a g a iz Beograda 
»Razvoj turizma v Jugoslaviji« in V u k i č e v i č a iz Novega Sada, »Turizem 
v socializmu kot objekt državne intervencije«. 

Vladimir Klemenčič 

Neka j novosti iz sovjetske geografske književnosti 

S V. Kalesnik, Ouščie geografičeskie zakonomernosti Zemli. Izdatel'stvo 
»Misi«, Moskva 1970. Strani 284. 

Nova Kalesnikova knjiga vsebuje tale poglavja: Zemlja kot planet, 
osnovne poteze zgradbe zemeljskega površja, celotnost pokrajinske sfere 
(landšaftnaja oboločka) Zemlje, kroženje snovi in energije, ritmični pojavi 
v pokrajinski sferi, zakonitost zonalnosti, azonalni vplivi v pokrajinski sferi, 
polarna asimetrija Zemlje, razvoj pokrajinske sfere Zemlje, človek in 
geografsko okolje. Iz te vsebine se vidi, da je avtor skušal združiti dva 
namena: da do neke mere priročniško poda znanje o zakonitostih razvoja 
Zemlje in njene »pokrajinske sfere«, pri tem pa jasno predstavi svoje pojmo-
vanje geografije kot vede o »pokrajinski sferi« Zemlje. 

Knjiga nas zanima predvsem po te j drugi plati. Kalesnikova pojmovanja 
so nam sicer že znana in tudi naše kritične pripombe o njih so lahko samo 

8 Der Turismus und seine Perspektiven fü r Südosteuropa. Berichte zur Regionalforschung, 
Wirtschaftsgeographisches Inst i tut München 1971, št. 6. 

8a K. Rupper t . Das Freizeitverhalten als Grunddase insfunkt ion , str . 1—4. 
8b K. Ruppert . Naherholung in der urbanisier ten Gesellschaft , Str. 55—60. 
8c P. Mariot, Š. Očovsky, Fremdenverkehr und Fremdenverkehrsplanung in der Slowakei, 

str. 79—102. 
8d M. Jeršič, Fremdenverkehr und Fremdenverkehrsplanung an der jugoslawischen Küste, 

s t r . 103—116. 
8e B. Gertig, Die Entwicklung und geographische Verteilung des Fremdenverkehrs in 

Ungarn unter besonderer Berücksichtigung des Erholungsbezirkes Balaton, str. 129—148. 
8f J. Maier, Methoden und Probleme «on Fremdenverkehrsprognosen, str. 33—47. 
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iste. Avtor še naprej odločno zavrača možnost, da bi lahko imele družbene 
in prirodne geografske vede skupen objekt raziskovanja. Zat r ju je enostavno, 
da »takega objekta ni« (str. 7). Objekt geografije mu je landšaftnaja obo-
ločka, ki pa jo pojmuje še dalje predvsem kot prirodnogeografsko sfero. Ne-
logičnost pojmovanja je pač v tem, da proti »enotnosti« te sfere kot prirod-
nega pojava ni nobenih ugovorov. Če namreč avtor še dalje navaja kot glavni 
razlog proti »enotnosti« geografskega objekta razen kakovostne razlike med 
prirodnimi in družbenimi zakonitostmi tudi izrazito razliko v hitrosti med 
prirodnimi in družbenimi procesi (str. 20), prihaja v nasprotje s samim seboj, 
ko (str. 58) poudarja različno razvojno hitrost tudi za posamezne kompo-
nente »materialnega sistema« pokrajinske sfere. Precej očitno je torej, da 
Kalesnik ne more iz pridobljenih okovov pojmovanja geografije kot v bistvu 
»geofizikalne« vede, da torej geografijo (»sistem geografskih ved«) v bistvu 
le istoveti s fizično geografijo, čeprav tega ne prizna in se morda niti ne 

•zaveda. »Geofizikalna« dediščina v njegovem pojmovanju zemlevedenija se 
pozna tudi v pojmovanju t. i. »zonalnosti«, ki jo po pravici postavlja v ospredje 
kot eno od osnovnih »geografskih« zakonitosti; toda k njej šteje samo t. i. »pla-
netarno« ali »širinsko« (torej izrazito »geofizikalno«) zonalnost, ne pa dol-
žinske (odvisne od razmerja med kontinenti in oceani) in višinske (odvisne od 
nadmorske višine). Vprašanje je, če se lahko tako zoženemu pojmovanju »zo-
nalnosti« pridružimo. Težko je tudi razumeti razlikovanje med pojmoma »zo-
nalnost« (ki bi bila samo »planetarna«) in »pasovitost« (rusko pojasnost), 
kajti stvarne pomenske razlike med besedama »zona« in »pas« (pojas) verjetno 
tudi v ruščini ni. Neprepričevalen |e Kalesnik tudi, kadar ga stvarnost prisili, 
da vendar spregovori razen o »prirodnih« in »družbenih« geografskih vedah 
tudi o tretji skupini, ki na j bi v geografiji pomenila »višjo sintezo«. Zato 
je skoraj uganka, zakaj šteje v to skupino razen »stranovedenija« (regionalne 
geografije) samo še »medicinsko« in »vojno« geografijo (str. 6). 

Tudi v poglavju o geografskem okolju vztraja Kalesnik na svojih pozi-
cijah. Čeprav čuti potrebo, da poleg izraza »geografsko okolje« uporablja 
tudi izraz »prirodno okolje« (str. 210), poudarja vendar izrazito dvojnost med 
»prirodnim, geografskim okoljem« s tistimi antropogenimi elementi, ki so 
sposobni, da se sami, po svojih zakonitostih, razvijajo naprej in med »tehno-
genim okoljem«, ki ga je v celoti ustvaril človek, ki pa se samo ne razvija 
naprej , temveč lahko samo propade, če ga ne vzdržujemo. Ne bi se tu zaple-
tali v razmišljanje o tem, k j e je meja med »prirodnim« in »tehničnim« doga-
janjem, in o tem, ali »propad« tudi ni določena, čeprav negativna oblika 
»razvoja«. Važno je le, da Kalesnik tudi »tehnogeno okolje« označuje kot 
»okolje« (kajpada za družbo) in da ni razloga, zakaj ga ne bi smeli tudi 
označiti kot »geografsko«, razen če s Kalesnikom vred sploh pojma geografije 
ne istovetimo s pojmom fizične geografije. Pri tem bi nas človek zanimal 
kvečjemu v toliko, kolikor vpliva na spremembe v prirodnem dogajanju. 
Potem pa je seveda odveč vsak sistem »družbenih« geografskih ved. 

Svetozar Ilešič 

F. N. Mil'kov, Landšaftnaja sfera Zemli. Izdatel'stvo »Misi«, Moskva 
1970. Strani 208. 

Mil'kov sodi med tiste sovjetske (fizične) geografe, ki jih predvsem za-
nima pojem landšafta in teorija t. im. landšaftooedenija. Tudi knjiga, o kateri 
poročamo, je prežeta s prizadevanji, da se natančno opredele pojmi, ki so s tem 
v zvezi. Predvsem avtor ne istoveti pojmov geografičeskaja oboločka in land-
šaftnaja oboločka. Prvi pojem mu je mnogo širši in obsega vse, vsaj od zgor-
njih plasti troposfere do spodnjih horizontov zemeljske skorje, torej v debelini 
nekaj desetin kilometrov; z biološkega vidika bi bil istoveten z »biosfero«. 
Drugi pojem, ki ga imenuje landšaftna sfera, pa obsega le območje neposred-
nega stika in vzajemnega aktivnega součinkovanja med litosfero, atmosfero in 
hidrosfero. Z biološkega vidika ustreza pojem landšaftne sfere pojmu »bio-
stroma«. 
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Knjigi je treba priznati bogastvo idej in iskreno težnjo k točni oprede-
litvi pojmov. Priznati ji je treba tudi, da ne poskuša izolirati prirodnega 
landšafta in landšaftne sfere od družbe, da celo govori o »antropogenem land-
šaftu«, o »mestnem landšaftu«, o »antropogenem landšaftovedeniju«, o »per-
spektivnem landšaftovedeniju«, ter celo o »landšaftni prognozi«. S te strani 
je vzpodbudna shema opredelitve današnjih »landšaftnih kompleksov« na str. 
192. Shema razlikuje najprej »deviške landšafte« (ki pa obstajajo samo še pod 
vodno gladino) in »sodobne landšafte«. Zadnji so spet lahko samo teoretski, re-
konstruirani (oosstanoolennie) ali pa spremenjeni (izmenennie). Med temi so 
lahko spet prirodni in antropogeni landšafti in med zadnjimi spet »kulturni« 
(z ustvarjalnim deležem človeka) in »akulturni« (z negativnimi učinki ne-
racionalnega človekovega posega). 

Svetozar Ilešič 

J. G. Sauškin, Vvedenije v ekonomičeskuju geografiju. Drugo, dopolnje-
no in popravljeno izdanje. Izdatel'stvo Moskovskogo Univerziteta, Moskva 
1970. Strani 339. 

Ko smo leta 1959 v »Geografskem vestniku« poročali o prvem izdanju 
te Sauškinove pionirske knjige, smo izrazili upanje, da bomo kmalu dobili 
v roke drugi, tam napovedani del knjige, ki n a j bi vseboval obravnavo teri-
torialne razporeditve dela in tipov gospodarstva, medtem ko je šlo v prvem 
za gospodarsko vrednotenje elementov prirodnega okolja. 

Tega drugega dela Sauškinove knjige na žalost doslej nismo dočakali; 
v drugem izdanju prvega dela, ki ga imamo pred seboj, o njem celo ni več 
nikake omembe. To seveda ne pomeni, da spremenjeno izdanje prvega dela za 
nas ni zanimivo. Zanima nas, v čem so v njem novosti in dopolnitve. Na j 
samo čisto na kratko označimo najvažnejše med njimi. 

Kakor avtor navaja v uvodu, mu je med drugimi pobudami za dopolnitve 
predvsem močno koristila diskusija o t. i. »enotnosti geografije«. To se zares 
krepko pozna v uvodnih, načelnih poglavjih dela. Predvsem se tu govori 
namesto o »sistemu geografskih ved« o »enotnem kompleksu geografskih 
ved«, ekonomska geografija pa se ne označuje samo kot »geografija proiz-
vodnje«, temveč kot veda o proizvajalnih silah v njihovem razmerju do 
geografskega okolja in do družbene ureditve. Poudarjeno je, da je kompleks 
geografskih ved kot celota (kratko »geografija«) na meji med prirodnimi in 
družbenimi vedami in obravnava vzajemno učinkovanje med prirodo in 
družbo, da je torej nekak »most« med prirodnimi in družbenimi vedami, pri 
čemer je njen ekonomsko-geografski del na »bregu« družbenih ved. S tem 
v zvezi Sauškin močneje kot v prvem izdanju poudarja, da imajo geografske 
vede svoj lastni materialni objekt, in sicer dinamične teritorialne sisteme 
različnega tipa. V smislu stališč, ki jih je Sauškin zastopal v diskusijah 
o enotnosti geografije, so oživljeno napisani tudi odstavki o geografskem 
okolju, o »spremenjeni prirodi« in o »očlovečeni prirodi«. »Geografskega 
okolja torej ne smemo obravnavati samo kot prirodno kategorijo in ga raz-
iskovati samo s stališča naravoslovnih ved, s stališča fizične geografije. Počlo-
večeno prirodo je mogoče proučevati le s pomočjo kompleksa geografskih 
ved, vključno ekonomsko geografijo« (str. 8). 

Med stvarnimi novostmi v knjigi je razen novih podatkov in nekaterih 
kart, posnetih iz Böschove knjige, značilno neka j novih poglavij, ki so v skla-
du z avtorjevim načelnim stališčem vedno bolj v ospredju osnovnega geo-
grafskega zanimanja, to je razmerja družbe do prirodnega okolja in pri-
rodnih bogastev. To so med drugim poglavja »Dinamična celotnost geograf-
skega okolja in varstvo narave«, »Delovna sila in n jena izraba«, »Morje po-
plavlja obrežje, človek mu odtrgava zemljo«, »Oskrba z vodo in odvajanje 
odplake«, »Vloga vode v razvoju in razmestitvi industrije«, »Naravna in eko-
nomska rodovitnost prsti«, »Erozija prsti in borba z njo« itd. 

Svetozar Ilešič 
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Y. V. Bodrin — L. A. Avdeičev, Jugoslavija. Ekonomsko-geografičeskaja 
harakeristika. Izdatel'stvo »Misi«, Moskva 1970, strani 238. 

Dva geografa z moskovske univerze, ki sta imela priliko daljši čas pre-
biti v Jugoslaviji, sta s to knjižico dokazala, da sta se temeljito spoznala 
z našo državo, pa tudi z našo strokovno literaturo. V knjigi, ki je prvi origi-
nalni sovjetski priročnik družbene geografije Jugoslavije, sta na jp re j podala 
splošni pregled vse Jugoslavije, potem pa pregled po republikah. Knjiga, ki 
ni preobtežena s faktološkim gradivom, daje zanesljivo sliko o naši državi 
ter njenih posameznih predelih, dotika pa se tudi problematike, zlasti proble-
matike bolj razvitih in manj razvitih predelov, ne da bi nam skušala, kakor 
marsikatera podobna inozemska knjiga te vrste, soliti pamet pri nadaljnjem 
ure jan ju našega prostora (čeprav bi ravno to morda pričakovali od sovjetskih 
avtorjev). V knjigi je neka j prav dobrih regionalnih karakteristik; kot pri-
mer n a j navedem samo označbo Zagreba in njegove gospodarske vloge v Ju-
goslaviji. Malokateri značilnejši pojav je prezrt, Slovencem se bo nedvomno 
dopadlo, da so omenjene naše manjšine v Italiji in Avstriji, česar celo v do-
mačem tisku iz drugih republik nismo vedno navajeni. 

Pomembnejše pomanjkljivosti v knjigi težko najdemo. Zato bi navedli 
le neka j manjših pripomb. Pri splošnem pregledu, ki seveda zajema tako 
raznolično deželo, bi bilo koristno dati sproti še več regionalnih primerjav. 
Na večini kartogramov, zlasti tistih o industriji, so objekti označeni samo 
po lokaciji, ne pa po velikosti in intenzivnosti, zato nikjer ne dobimo stvarne 
slike o obsegu industrializacije po posameznih predelih. Zelo koristna bi bila 
splošna karta o industrializaciji. Pri navedbi manjšin v Jugoslaviji pogrešamo 
omembo italijanske manjšine. Precej na kratko je odpravljen turizem, slika 
o socialističnem sektorju v kmetijstvu pa izzveni morda nekoliko preopti-
mistično. Pri regionalni razčlenitvi Slovenije sta se avtorja preveč omejila 
samo na Kranjsko (kar ni samo n juna napaka), tako da se skoraj zdi, da 
Slovenijo delimo le na Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko. Podravski Slo-
veniji je vtisnjen preveč samo gorski značaj, komaj pa dobi bralec vtis o nizki, 
subpanonski, še močno agrarni in zaostali severovzhodni Sloveniji. Če pri-
morsko Slovenijo tako rekoč v celoti označimo kot »dolino Soče«, se nam 
seveda lahko zgodi, da to »dolino« proglasimo kot »bogat kmetijski rajon 
s subtropskim podnebjem« kar na žalost ni povsem res. Med manjšimi spo-
drsl jaj i bi omenili še anahronistični poimenovanji Guštanj (danes Ravne) 
in Dolnja Lendava (danes samo Lendava), pa tudi z umestnostjo naziva 
»Ptujska kotlina« bi težko soglašali. 

V celoti pa odlikujeta knjižico preglednost in zanèsljivost. Avtorjema 
smo za njo lahko samo hvaležni. 

Svetozar Ilešič 

Regional'noe razvitie i geografičeskaja sreda. Akademija Nauk SSSR, 
Sovet po meždunarodnim naučnim svjazam v oblasti regional'nih issledovanii. 
Nacional'nii komitet sovetskih geografov. Moskva 1971, strani 462. 

Za evropsko regionalno konferenco MGU sta Nacionalni komite geogra-
fov SSSR in Svet za mednarodne znanstvene zveze na področju regionalnih 
proučevanj pri Akademiji znanosti SSSR posredovala ta zbornik, ki ga je 
uredil redakcijski kolegij v sestavi V. A. Anučin, (odgovorni urednik), A. A. 
Mine, J. M. Pavlov, N. A. Utenkov, G. N. Utkin in D. I. Saško. V glavnem 
prinaša knjiga prispevke sodelavcev, geografov in negeografov. zadnji čas 
zelo aktivne sovjetske inštitucije SOPS (Sovet po izučeniju proizvoditel'nih 
sil pri Gosplane SSSR), pri kateri odločilno sodelujeta od geografov akademik 
N. N. N e k r a s o v in naš znanec V. A. A n u č i n . 

Knjiga je značilna v več pogledih. Večina prispevkov v n j e j nam doka-
zuje, da je vloga sovjetskih geografov pri praktičnem obravnavanju regional-
ne problematike zelo pomembna, da se pri tem odločilno uveljavlja kom-
pleksno pojmovanje te problematike (kompleksno regionalno obravnavanje 
proizvajalnih sil namesto obravnavanja po panogah), da se pri tem vedno 
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več pozornosti, posveča razen sami proizvodnji tudi infrastrukturi in da 
želijo sovjetski geografi svoje metode obravnavanja regionalne problematike 
preizkusiti tudi v mednarodnem merilu, predvsem še ob primerih drugih 
socalističnih držav in držav t. im. »tretjega sveta«. 

Knjiga ima dva dela, prvi obravnava problematiko regionalnih raziskav v ZSSR, drugi 
pa v inozemstvu. V prvem delu so objavl jene tele razprave: N. N. N e k r a s o v »Znanstvene 
osnove generalne sheme razmesti tve proizvajalnih sil ZSSR za periodo do 1980 letac (avtorjev 
referat na budimpeštanski konferenci) . — V. A. A n u č i n , »Obdaja joče okolje kot objekt regional-
nih raziskav (prav tako avtor jev refera t za budimpcštansko konferenco, ki pa vsebuje tudi 
znane avtor jeve opredelitve pojma »geografsko okolje«). — A. A. M i n e , »Vloga pr i rodnih 
virov v regionalnem ekonomskem razvoju Sovjetske zveze«. — P. A. L e t u n o v - N . N. O s t r o v -
n a j a , »Prirodni pogoji za razvoj in razmestitev vodnih mel ioraci j v ZSSR«. — D. I. S a š k o , 
»Bonitiranje iu ekonomsko vrednotenje zemlje v regionalnem plani ranju«. — M. M. A l b e g o v -
M. B. G o 1 u b i c k a j a - J. 1. S o l o d i l o v , »O shemi povezave panožnih in regionalnih 
planov razvoja in razmestitve industr i je«. — V. F. K o s o v , »Medpanožni proizvodno-tehnološki 
kompleksi in n j ihova vloga v regionalnem plan i ran ju« . — A. G. L i s , »Planiranje in optimiza-
ci ja razmesti tve proizvodnje v ekonomskem rajonu (na pr imeru Beloruske SSR)«. — G. A. P r i -
v a l o v s k a j a - T . T. R u n o v a , »Teritorialne povezave virov in regionalne posebnosti 
eks t rakt ivne in predelovalne industri je«. — N. A. U t e n k o v , » Inf ras t ruk tura in n jena vloga 
v regionalnem razvoju«. — A. D. U l j a n o v - S . I. H v a t o v , »Socialna in f r a s t ruk tu ra in 
problem p lan i ran ja življenjske ravni v regionalnem prerezu«. — V. A. K e r o v , »Vprašanja 
izrabe metod omrežja v regionalnem plani ranju«. — E. S. S t a r o s t i n , »Kartografska metoda 
v ekonomskih raziskuvah regionalnih problemov«. 

V drugem delu je na prvem mestu refera t J. M. P a v l o v a , »Nekatera vpraašn ja meto-
dike regionalnih raziskovanj , ki jih vrše mednarodne organizacije«. Slede prispevki: St. L e s z -
c z y k i , »Znanstvene osnove perspektivnega plana teri torialnega razvoja dežele (Poljske)«. — 
E. B. A 1 a e v , »Metodična vprašan ja regionalnega p lan i ran ja v deželah v razvoju«. — L. N. 
K a r p o v - O . V. S d a s j u k - G . N. U t k i n , »Analiza osnovnih smeri in metodologije regional-
nih ekonomskih raziskav v sistemu OZN«. — G. V. S d a s j u k - G . N. U t k i n »Nekateri pr incipi 
regionalnega razvoja industr ia l iz i ra jočih dežel . t r e t j ega '« . — J . V. V i š n j a k o v a , »O poka-
zateljih ravni teri torialnega razvoja gospodarstva (na pr imeru Jugoslavije)«, kjer gre m a u j za 
podrobno konkretno obravnavo razlik v razvojni s topnji posameznih področi j Jugoslavije, temveč 
v glavnem le za metodološko s t ran , s a j avtorica odreka veljavnost uporabi samo podatka o na-
rodnem dohodku na prebivalca, temveč šteje — po pravici — za nu jno tudi vključitev drugih 
navedb in indeksov, zlasti tistih o ravni razvoja i n f r a s t ruk tu r e in o možnosti ter s topnj i n jene 
izrabe. Ob tem pa avtorica vendar pravilno poudar ja , da v SFRJ ne gre samo za razlike v raz-
vitosti med posameznimi republ ikami in pokra j inami , temveč tudi v mejah samih republik. — 
E. N. Nu k o 1 s k a j a , »Karte za ekonomske raziskave v LR Madžarski«. 

Knjiga, ki zlasti glede ZSSR vsebuje tudi precej konkretnega gradiva, 
je vsekakor dragocen prispevek k metodologiji »aplicirane geografije«. 

Svetozar Ilešič 

Iz češkoslovaške geografske književnosti 
J. Demek-M. Stïida et al.: The Geography of Czechoslovakia. Academia, 

Prague 1971. Strani 330, 16 strani barvnih prilog. 
V zadnjih letih je marsikatera od naših sosednjih držav (Madžarska, 

Romunija, Bolgarija) izdala v tujih jezikih za inozemske geografe in druge 
uporabnike obsežno monografijo svoje dežele. To nalogo je tudi za ČSSR 
opravil Geografski inštitut češkoslovaške Akademije pod uredništvom J. 
D e m e k a in M. S t r i d e . V uvodu je sicer rečeno, da je glavni namen 
knjige da prikaže kompleksno sliko geografskega okolja Češkoslovaške. De-
jansko pa knjiga obsežno podaja tudi sliko o tem, k a j je družba v tem 
okolju ustvarila. Pojem »okolja« ki bi bil torej tu uporabljen v najširšem mo-
gočem smislu. 

Knjiga je razdeljena na tri dele. Uvodni del (avtor K. K u c h a r) obrav-
nava razvoj ozemlja ČSSR in navaja glavne kartometrične podatke o njem. 
Drugi del, katerega urednik je bil J. D e m e k , obravnava sistematično 
fizično geografijo SSSR in sicer na jp re j strukturo in relief (J. D e m e k , 
E. M a z Ti r in O. Št e l e i ) , nato klimo (E. Q u i t t ) , hidrologijo (J. P i š e 
in V. VI č e k ) , pedogeografijo (K. T a r a b e k ) , biogeografijo (J. R a u š e r) 
ter varstvo narave in pokrajine (J. R u b i n ) . V tret jem delu, ki obrav-
nava ekonomsko (družbeno) geografijo in ki ga je uredil M. S t r i d a , pa 
so poglavja o gospodarskem razvoju na splošno (M. S t r i d a ) , o prebivalstvu 
in naseljih (C. V o t r u b e c ) , o geografiji industrije (M. S t r i d a ) , o geo-
grafij i kmetijstva (Z. H o f f m a n n ) in o prometu in turizmu (O. S l a m p a ) . 
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Priloženih je pet kart in sicer geomorfološka (O. Stehlik), klimatska (E. 
Quitt), karta klimatskih regij (E. Quitt), karta prirodnih biogeocenoz po 
vegetacijskih stopnjah (J. Raušer), karta hidrogoloških enot (J. Vrba) in 
pregledna topografska karta CSSR v merilu 1:1,000.000. K posameznim po-
glavjem so uvrščene tudi navedbe glavne literature. 

Knjiga je vsekakor ne samo reprezentativna in informativna, temveč 
tudi na znanstveni višini. Za Jugoslavijo na žalost k a j podobnega še nimamo, 
saj smo se dokopali, če izvzamemo nekaj bolj ali man j posrečenih priročni-
kov učbeniškega značaja, komaj do reprezentativnih publikacij turističnega 
ali statistično-informativnega značaja. Ce bi hoteli ob knjigi CSA napisati 
kako kritično pripombo, bi poudarili le, da so v knjigi sicer do neke mere 
analizirane tudi notranje regionalne razlike (s poglavjem o geomorfoloških 
regijah, o klimatskih regijah, o pedogeografskih regijah, o biogeografski 
regionalizaciji, o regijah različne stopnje družbenogospodarskega razvoja 
itd.). Vendar bi si za zares kompleksno podobo geografskega okolja in 
geografske stvarnosti vsekakor želeli tudi pregleda po kakor koli opredelje-
nih kompleksnih regijah. Po danem, samo sistematsko, za celoto, urejenem 
razporedu, pa si mora bralec zares kompleksno geografsko podobo o posa-
meznih večjih ali manjših regionalnih enotah CSSR sproti ustvarjati sam. 
Zaključene podobe ne dobi niti o osnovnih ozemeljskih enotah (Češka, Mo-
ravska, Slovaška). V tem, se mi zdi, knjiga ponavlja danes na žalost zelo 
pogoste napake podobnih del, da se — morda v strahu pred preveč enciklo-
pedično in deskriptivno »klasično« regionalno geografijo — izognejo pravi 
»regionalni« geografiji sploh. 

Svetozar Ilešič 

The Analysis of Economic Territorial Nuclei of Slovakia. — Analyze 
ekonomickych lizemnych jedier Slovenska. Redakcija Koloman Ivanička. Acta 
Geographica Universitatis Comenianae, Economico-geografica Nr. 9. Sloven-
ské Pedagogické Nakladatel'stvo, Bratislava 1970. Strani 233, več kart v prilogi. 

V okviru redne, prvotno skupne geografsko-geološke publikacije (Acta 
Geologica et Geografica) bratislavske univerze so se izdanja agilne katedre 
za ekonomsko geografijo pod vodstvom prof. K. I v a n i č k e jasno oprede-
lila v samostojno serijo C»Economico-geographtca«). Po treh dosedanjih takih 
zvezkih, o katerih smo svoj čas posebej poročali in ki so bili vsak zase posve-
čeni posebni problematiki (»Teoretické problémy geografie« leta 1963, »Geo-
grafi ja rajónu Vychodoslovenskych železiarni« ieta 1964 in »Aspekty studia 
regionâlnej geografickej štruktiiry« leta 1966) je zdaj pred nami nov zvezek, 
ki skuša obdržati tradicijo v tem. da je napisan v dveh jezikih (angleščini 
in slovaščini) in da enotnost problematike, ki jo obravnavajo različni pri-
spevki, podčrta tudi s skupnim naslovom. 

V zvezku, ki n a j bi — kakor podčrtava to skupni naslov — prispeval 
k »analizi ekonomskih ozemeljskih jeder Slovaške«, so poleg značilnega 
uvodnega članka V. A. A n u č i n a z naslovom »Podstata modernej geo-
grafie« objavljene tele razprave: K. I v a n i č k a , »Priemyselné jadra 'Slo-
venska« (»Industrijska jedra Slovaške«) z barvno karto razporeditve indu-
strije na Slovaškem leta 1967 v prilogi. — O. B a š o v s k y , »Prispevok 
k študiu centrûlnych miast Oravy«. — J. Sa b a k a , »Priemyselne spracovanie 
zemiakov na Slovensku« (»Industrijska predelava krompirja na Slovaškem«). 
— I. K a v e c , »Typv zariadieni občianskej vybavnosti nadmiestneho vyznamu 
na Slovensku« (»Tipi storitvenih naprav nadkrajevnega pomena na Slova-
škem«), — E. S i p k a , »Geog:rafické aspekty dochâdzky do zamestnania 
v rajoné Liptova« (»Geografski spekti potovanja na delo v liptovskem ra-
jonu«), — A. B e z â k , »Systém centrâlnych miest Horného Pohronia«. — 
A. B u l l a , »Prispevok k teórii a oblasti cestovného ruchu« (»Prispevek 
k teoriji in regiji cestnega prometa«). 

Med drobnimi prispevki n a j omenimo spominski članek ob 75-letnici 
prof. J. K o r č a k a , predsednika Češkoslovaškega geografskega društva in 
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geografskega nacionalnega komiteja, spominske besede ob 60-letnici dveh 
geografov, pri jatel jev CSSR (prof. A. Wrzoseka iz Krakova in I. M. Maergojza 
iz Moskve, oba sta avtorja knj ig o CSSR) ter še posebno poročilo o prvem 
slovaško-slovenskem geografskem simpoziju s problematiko »Aspekti študija 
regionalne strukture«, ki je bil od 11. do 15. septembra 196? v Bratislavi. 

Svetozar Ilešič 

Iz druge inozemske geografske književnosti 

Denis Riley and Antony Young, World Vegetation. Cambridge University 
Press, Cambridge 1968, 96 strani, 122 črno-belih in 16 barvnih fotografij ter 
ena karta. 

V pričujoči knjigi sta si angleška geografa Riley in Young zastavila 
nalogo čim bolj nazorno prikazati tipe rast ja na svetu. Ta namen sta do-
segla s pomočjo velikega števila fotografij in pisano besedo. V besedilu, ki 
je dokaj zgoščeno, sta zajela bistvene poteze vsakega od glavnih tipov 
rastja, kar je vse tesno povezano z bogatim slikovnim gradivom. Poleg 
opisa in razlage fiziognomskili potez raznih tipov ras t ja in njihovih pred-
stavnikov, sta avtorja vključila v besedilo tudi celo vrsto definicij in pojmov 
iz biogeografije, katerih razlago sta tudi, kolikor je bilo mogoče, povezala 
s fotografijami. Tako zasnovana knj iga n a j bi služila kot pomoč pri prouče-
vanju biogeografije. 

Pri opisu in razlagi nastanka in razprostranjenosti glavnih tipov rastja 
na zemlji izhajata avtorja s stališča, da rast je odraža prepletanje vplivov 
naravnega okolja (to deluje na rast je s celo vrsto dejavnikov) in vplivov, ki 
izhajajo iz delovanja človeka. To jasno stališče, ki je osnova geografskega 
proučevanja rastja, ima še posebno vrednost, sa j iz konkretnih primerov 
v knjigi spoznamo, da ga avtorja dosledno zastopata pri razlagi vseh tipov 
rastja. 

Vsebina knjige je razdeljena na devet poglavij. Prvo poglavje na kratko 
prikazuje dejavnike naravnega okolja (physical environment) in vpliv člove-
kovih posegov v rastje (anthropogenic factors) ter osnovne življenjske procese 
rastlin. Ostalih osem poglavij je posvečeno osmim glavnim tipom rastja na 
zemlji, katere avtorja razlikujeta po fiziognomskih in ekoloških kriterijih. Pri 
označitvi vsakega vegetacijskega tipa je zajet tudi videz (life form) njegovih 
predstavnikov, ki izvira iz ekoloških pogojev rasti. Od ekoloških faktorjev 
dajeta avtorja na prvo mesto klimatske (zlasti srednjo julijsko temperaturo, 
količino in razporeditev padavin ter odnos temperatura-evraporacija-transpi-
racija). Veliko pozornost posvečata tudi lastnostim prsti (teksturi, reakciji, 
debelini, tipu humusa, vodi v tleh itd.), sa j poleg njihove vključitve v kom-
pleks ekoloških dejavnikov, ki jih obravnavata v besedilu še v dodatnem 
poglavju, prikažeta profile nekaterih prsti, ki so povezane z glavnimi tipi 
rastja našega planeta. Od drugih ekoloških dejavnikov upoštevata še kam-
ninsko osnovo, obliko površja, talno vodo in biološke dejavnike. Glavni tipi 
rast ja so še nadalje razdeljeni. Pri t e j delitvi sta se avtorja v glavnem držala 
podnebnih tipov. Tako npr. tip iglastih gozdov delita na iglaste gozdove sub-
arktičnega (str. 17) in iglaste gozdove zmerno toplega podnebja (str. 24). 
Delitev vegetacijskih tipov poizkusita avtorja vsaj delno približati fitoceno-
loški sistematiki, ko pišeta, da več rastlinskih asociacij tvori formacijo in 
več formacij vegetacijski tip (str. 9). Vendar to delitev, zlasti pojem asociaci-
ja, v nadaljevanju malo uporabljata, kar je škoda, ker bi z njeno dosledno 
izpeljavo lahko natančneje opredelila tipe rasija. 

Prva tri poglavja so posvečena gozdnim tipom rast ja: listopadnim, igla-
stim (conifers forests) in dežnim gozdovom. Od listopadnih gozdov severne 
polute so podrobneje obravnavani gozdovi v Evropi in Severni Ameriki, med-
tem ko so vzhodnoazijski listopadni gozdovi le omenjeni, čeprav bi zaradi svo-
je razsežnosti (po priloženi karti se v grobem njihove površine ujemajo s po-
vršinami listopadnih gozdov Severne Amerike) zaslužili večjo pozornost. Kot 
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primera listopadnih gozdov Severne Amerike spoznamo: 1. toploljubni in me-
zofilni gozd s prevlado hrastov (Quercus alba in Q. borealis) poleg njih rasteta 
še hikori (Carya sp.) in jesen (t'raxinus sp.), ter 2. hladoljubni gozd javora 
(Acer saccharum). Evropske listopadne gozdove pa nam avtorja predstavita 
v glavnem le na primerih z Britanskega otočja. Za popolnejši prikaz teh go-
zdov manjka še kakšen primer gozdnega rastja celinske Evrope (morda gozd 
hrasta in gabra), saj tvorijo listopadni gozdovi, ki poraščajo Britansko otočje, 
le manjši del vseh evropskih gozdov tega tipa. Sliko listopadnih gozdov do-
polni še primer takega gozda iz južnega Čila, k j e r porašča manjše površine 
listopadni gozd južne bukve (Notliofagus antarctica). 

lip iglastih gozdov delita avtorja na severne iglaste gozdove, gorske iglaste 
gozdove in iglaste gozdove zmerno tople klime. K severnim (borealnim) gozdor 
vom prištevata severnoameriške in evrazijske iglaste gozdove, ki so si po vi-
dezu podobni, le drevesne vrste so različne. Gorski iglasti gozd prikazujejo pri-
meri iz gora Škotske, Alp, Karpatov, Skalnega gorovja in goratega dela juž-
nega otoka Nove Zelandije. 

Zanimiva in fiziognomsko utemeljena je uvrstitev iglastih gozdov zmerno 
toplega podnebja v tip iglastih gozdov. Za obstoj iglastih gozdov v tem pod-
nebju ni bil odločilen dejavnik nizka temperatura, temveč majhna količina 
padavin, ki je skrajšala rastno dobo in s tem omejila rast listopadnega gozda. 
V to skupino iglastih gozdov uvrščata avtorja evropski mediteranski borov 
gozd (vodilna drevesna vrsta Pinus pinaster), borov gozd JV ZDA in kalifor-
nijski gozd sekvoje (Sequoia semperoirens). Na južni poluti, ki je revna z 
iglavci, tipa iglastih gozdov ni, avtorja navajata samo južnoameriški bor 
(Araucaria araucana), ki raste na andskih visokih planotah.. 

Temu poglavju sta avtorja dodala prehodne mešane iglasto-listnate gozdo-
ve, ki nastopajo v večji nadmorski višini in višji geografski širini, zlasti na 
severni poluti. Mešani listnato-iglasti gozd v gorah predstavlja jelovo-bukovi 
gozd v Alpah, severni tip tega gozda pa spoznamo na primerih z območja 
Velikih jezer v Severni Ameriki. Glavni predstavniki drugega tipa gozda so 
smreka (Picea mariana) pa še topol (Populus grandidentata), javor (Acer 
saccharum) in bor (Pinus strobus). 

Tretj i gozdni tip, ki je prikazan v knjigi, so dežni gozdovi. V ta tip 
sta vključeni dve veliki skupini gozdov: tropski dežni gozdovi in dežni go-
zdovi zmernega pasu. Pri obravnavi tropskega dežnega gozda se avtorja 
držita ustaljene metode. Na jp re j prikažeta ekološke pogoje za njegovo rast, 
nato njegovo sestavo in videz. Tudi pri njegovi razčlenitvi sta se držala stare 
poti, ko ga delita na tropski vedno zeleni dežni gozd (tu ločita fiziognomsko 
varianto gozda na rečnih bregovih), tropski pollistopadni dežni gozd in gor-
ski dežni gozd. 

Zaradi dokajšnje podobnosti med tropskim pollistopadnim dežnim go-
zdom in gozdom v vzhodnih delih kontinentov (že v zmernem pasu), ki pre-
jemajo precej padavin, uvrstita avtorja te gozdove v skupino dežnih gozdov 
zmernega pasu (JV Kitajska, južna Japonska, JV Avstralija, južna Brazilija 
ter vzhodna in jugovzhodna obala južne Afrike). Gozdove južne polute v 
geografski širini Nove Zelandije, Tasmanije in južnega dela Čila, avtorja 
označita kot dežni gozd in to kot zmerno hladni dežni gozd. Njegovo rast 
pogojuje oceanska klima, ki omogoča njegovo zimzelenost. V teh gozdovih 
rastejo zimzeleni listavci in iglavci* 

Četrto in peto poglavje knjige je posvečeno travno-drevesnemu tipu 
rast ja (savana) in čistim travnim tipom (grasslands). V vegetacijskem tipu 
savane, ki je omejen na tropski pas, ločita avtorja glede na večjo ali manjšo 
navzočnost dreves in grmovja, ki se spreminja z višino in razporeditvijo 
(glede na suho in deževno dobo) padavin, več podtipov savane: savanski gozd, 
drevesna savana, grmovna savana, palmova savana in travna savana. Pri 
vseh podtipih so prikazani rastni pogoji in videz rastlinskih predstavnikov 
podtipa. 

Čisti travni tip pa avtorja delita na travno rast je zmernega pasu (pre-
rija, stepa, pampa da veld) in gorsko travno rastje. Travnih površin tropskega 
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pasu avtorja nista vključila v ta tip, temveč sta čisto travno rast je tega pasu 
uvrstila v travno savano, kar pa fiziognomsko in ekološko ni čisto utemeljeno, 
saj se Šopasta tTava pojavi zaradi majhne količine padavin tako v suhi travni 
vegetaciji zmernega pasu kot v suhi travni savani. 

Sesto poglavje obravnava rastje suhih rastišč (dry environments), za ka-
tere je značilna kserofitna vegetacija. Nadaljno delitev izvedeta avtorja po 
podnebnih tipih. Y mediteranskem podnebju sta razširjena sklerofitni redki 
gozd in grmovno rast je (makija, garina in chaparral). Za rast je tropskih se-
miaridnih področij so značilni sukulenti in bodljikavo grmovje. V polpu-
ščavah in puščavah pa uspevajo le še kserofitne in halofitne rastlinske vrste. 

Tundrsko in gorsko rast je je zajeto v sedmem poglavju, saj je za oba 
tipa značilna brezdrevesna vegetacija. Oba tipa imata skupno zeliščno rastje 
vključujoč trave, trste itd. Zelo dobro je razvit tudi prifalni sloj rastja, ki ga 
tvorijo mahovi in lišaji. V to poglavje so uvrščene tudi resave in šotišča za-
hodne Evrope. 

V zaključnem poglavju predstavita avtorja še sladkovodno vegetacjo in 
rast je na morskem obrežju in s tem zapolnjujeta vrzel, ki nastane zaradi tega, 
ker so ti tipi rastja pogostokrat pri prikazu vegetacije na zemlji zapostav-
ljeni, čeprav so značilni za rastišča, na katerih drugi ne morejo uspevati. 

Franc Lovrenčak 

I 
A. F. Pitay, A Scheme for Hillslope Analysis. I. Initial considerations and 

calculations. University of Hull Publications 1969, str. 76. (Occasional Papers 
in Geography, No. 9) — II. Indices and tests for differences. University of 
Hull Publications 1970, str. 56. (Occasional Papers in Geography, No. 17) 

V svojih dveh razpravah nas seznanja avtor z novo shemo za proučevanje 
pobočij v gričevnatem in hribovitem svetu. Predstavi nam številne zelo original-
ne metode, ki omogočajo prikazovanje in pr imer janje pobočij med seboj in 
so tako osnova njegovi analizi. S tem, da je postavil svojo analizo na trdno 
matematično in statistično osnovo, smo dobili solidne temelje, ki smo jih do-
slej na tem polju tako močno pogrešali. Zaradi pomanjkanja matematičnih 
metod je prišlo doslej predvsem pri pr imer janju pobočij in njihovih posamez-
nih delov med seboj do cele vrste nesporazumov in zmot. To je bilo še poseb-
no usodno pri tistih delih pobočij, ki so za klimatsko interpretacijo osnov-
nega pomena. 

Vsakogar, ki se ukvar ja s to problematiko in bi se želel podrobneje se-
znaniti z vsebino teh dveh knjig, bo tudi zanimalo, da je pot, po kateri pri-
demo do osnovnih številčnih podatkov za to analizo, razmeroma enostavna. 
Vse osnovne podatke nam nudi 1.5 m dolga letev in koti njenih naklonov, ki 
jih dobimo pri polaganju te letve po pobočjih. Z razmeroma enostavnimi 
računskimi operacijami pa dobimo lahko še vrsto drugih številčnih podatkov, 
ki so potrebni pri nadaljnji analizi (npr. višina, odstotna zaposlenost posa-
meznih naklonov itd.). Te številke uporablja avtor pri sestavljanju najraz-
novrstnejših profilov, histogramov in drugih prikazov, ki so S svojo vsebino 
najpomembnejši del njegove analize. 

Z vsemi temi metodami in prikazi nas seznanja avtor že v prvi razpravi. 
Svojo drugo knjigo pa posveti analizi konkretnih primerov pobočij samih. 
Izbira tiste pokazatelje in teste, ki omogočajo najboljšo primerjavo pobočij 
in njihovih glavnih delov med seboj in to z vsemi najraznovrstnejšimi ano-
malijami in posebnostmi, ki izvirajo iz; geoloških, klimatskih, pedoloških in 
vegetacijskih razmer. 

Prikazano delo pomeni prav gotovo zelo tehten prispevek k proučevanju 
pobočij. Zato bi bilo zanimivo preveriti to analizo tudi na naših pobočjih in 
s tem | e bolj jasno in vsestransko osvetliti n jeno dejansko vrednost. 

Milan Sifrer 
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M. Fezer, Tiefenverwitterung circumalpiner Pleistozänschotter. Heidel-
berger Geographische Arbeiten, H. 24, Heidelberg 1969. 144 strani, 90 skic. 

Na mejnem področju med klimatsko geomorfologijo in pedologijo je 
zrasla nova panoga, ki preučuje preperevanje pleistocenskih prodnih zasi-
pov. Pri nas sta se pričela s temi vprašanji ukvar ja t i v svojih novejših delih 
M. Šifrer in A. Stritar. V svetu pa obstaja o preperevanju prodov obsežnejša 
literatura, ki jo Fezer navaja na osmih straneh. Prav ta vpogled v literaturo, 
ki je pri Fezerju žal precej omejena na nemško in angleško pisana dela, daje 
knjigi »Globinsko preperevanje obalpskih pleistocenskih prodov«, posebno 
vrednost. 

Fezer je povzel iz literature številna navodila in spoznanja o prepere-
vanju prodov in jih preizkusil s kvantitativnimi metodami na tlelu Svabskih 
Predalp med rekama Hier in Riss. Svoje zaključke razlaga s teorijo prepere-
vanja v odnosu do časa in raznih drugih modifikatorjev, Kdor se zanima za 
pedogenezo in starost pleistocenskih prodnih teras, ki jih tudi na Slovenskem 
ni malo, bo zato v t e j knjigi z zanimanjem prebral poglavja o zvezah med 
globino prepereline in petrografsko sestavo proda, o odvisnostih med de-
belino prodnikov ter njihovo petrografsko sestavo na eni strani ter globino 
tako imenovane črte raztapljanja karbonatov na drugi strani, o hitrostih rasti 
patine na prodnikih (preperele skorje) in tako dalje. Po Fezerju je poprečna 
debelina prepereline na wiirmskem produ 1 m, na mlajšem risu 1,5 m, na 
starejšem risu 2,5 m, na mindelu 3, na giinškein produ 3—4 m in na produ 
donavske poledenitve še več. Procesom na prehodu prepereline v C — ho-
rizont posveča Fezer posebno pozornost. Niže, k je r se navadno odlaga iz 
prenikajoče vode že siga in zleplja prodnike, še nadalje preperevajo zrna 
iz peščenjaka, biotita in plagioklaza. Se globlje leži meja, do katere so pre-
perela zrna iz dolomita in blestnika. To običajno vertikalno razporeditev pa 
zmotijo razni modifikatorji, kot na primer globlja korozija prenikajoče vode 
aii višje zasigavanje prodnikov. Ker je po Fezerju izločanje raztopljenega 
apnenca iz prenikajoče vode odvisno v glavnem od možnosti prezračevanja, 
to je uha jan ja ogljikovega dvokisa iz vode, stopnja sprijetosti proda ni za-
nesljiv pokazatelj starosti proda. Kdor je kda j preučeval nas ta janje sige v 
jamah, bo imel tako razlago za karbonatno konglomeriranje za edino pra-
vilno. 

Potem ko je Fezer na skoraj stotih golicah preizkusil razne metode, me-
ni, da je najhi t rejša metoda določevanja starosti preperevanja v ugotavlja-
nju, do katere globine so izlužena prodna doloinitna zrna. Točnejša metoda 
je v ugotavljanju, do kod je dolomit izlužen "v frakcij i drobnega peska (20— 
80 mikronov). Tudi določevanje globine, do kod je izlužen apnenec, je na jbol j 
zanesljivo v frakcij i mela. 

Ker je skoraj istočasno heidelberški geografski institut izdal prispevke 
k vodniku po istem ozemlju, ki ga je podrobno preučeval Fezer (Beiträge 
zu den Exkursionen anlässlich der DEUQUA-Tagung August 1968 in Bibe-
rach an der Riss. Heidelberger Geographische Arbeiten, zv. 20, Heidelberg 
1968), spadajo pleistocenske prodne terase med rekama Riss in Iiier med naj-
bolj proučene. Obe knjigi nudita dobro primerjavo rzultatov in uporablje-
nih metod. 

I. Gams 
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Umrl je prof. dr. Herbert Lehmann 

8. marca 1971 je v Frankfurtu na Maini neka j tednov potem, ko je praz-
noval svojo sedemdesetletnico, umrl ta znani nemški geograf, katerega ime 
je povezano z organiziranjem povojnega geomorfološkega raziskovanja krasa. 
Bil je pobudnik in vodja Komisije za kraška vprašanja, ki je 12 let delovala 
v okviru Mednarodne geografske unije. Kot plod njenih zasedanj so izšle 
številne razprave, ki pomenijo nova spoznanja iz kraške geomorfologije. Do 
svoje smrti je bil osrednja osebnost med evropskimi kraškimi geomorfologi. 
Sam se je poskušal v raziskovanju krasa predvsem v vlažnih tropih. Čeprav 
se vsi kasnejši raziskovalci z njegovimi pogledi niso strinjali, pomeni Leh-
mannovo delo na področju klasifikacije tropskega krasa in nasta janja tam-
kajšnj ih kraških polj vendarle napredek. Sam sicer ni uporabljal pri svojih 
raziskavah kvantitativnih metod, jih je pa javno zagovarjal. Nesporna za-
sluga je tudi, da je med mlajšimi nemškimi raziskovalci podpiral kvantita-
tivne raziskave na krasu. Tako je vzgojil sodelavce, ki so v njegovi domo-
vini znatno številnejši kot bi mogli soditi po obsegu nemškega krasa. V težnji, . 
da bi razširil geomorfološke vidike z dinarskega krasa na ves svet, je izdelal 
novo klasifikacijo kraških polj, ki je mnogo bolj kompleksna od prejšnjih. 
S tem je odprl začarani krog, v katerem so se vrteli raziskovalci kraških 
polj, ki so zagovarjali enak nastanek in enake hidrološke razmere vseh polj. 

Ivan Gams 

Še dve težki izgubi za evropsko geografijo 

(Daniel FAUCHER 1882—1970 in Dino GRIBAUDI 1902—1971) 
Poleti 1970 je v visoki starosti umrl prof. Daniel F a u c h e r , eden zad-

nj ih zastopnikov starejše francoske geografske šole, senior francoskih agrar-
nih geografov in dolgoletni profesor in dekan na univerzi v Toulousi. Naj-
večji uspeh je doživel s svojo klasično knjigo Géographie agraire, types de cul-
tures (Paris 1949), v kateri je kot prvi podal nekakšen svetovni sistem »tipov 
kmetijstva« in ki še danes ni izgubila svojega temeljnega pomena. Bil je tudi 
ustanovitelj leta 1930 osnovane revije ReDue géographique des Pyrénées et du 
Sud-Ouest, ene najpomembnejših revij v Franciji, in soustanoviteli revije Étu-
des rurales (1960). Kot uspešen organizator in mentor je bil med mlajšimi fran-
coskimi geografi zelo priljubljen, pa tudi na mednarodnih prireditvah, še vse 
do kolokvija o agrarni geografiji in zgodovini v Nancy ju (1957), smo ga zelo 
radi srečavali. Njegova vloga v razvoju »agrarne« geografije je bila večkrat 
podčrtana tudi v našem geografskem tisku. 

Dino (Ferdinando) G r i b a u d i , ki smo ga zadnjič srečali še čilega in 
zdravega na konferenci o agrarni tipologiji v Veroni oktobra 1970, je neka j 
mesecev zatem (januarja 1971) nenadoma umrl. Bil je v dobi po drugi svetovni 
vojni najmarkantnejša vodilna oseba v italijanski geografiji, predsednik itali-
janskega geografskega društva in kot tak po XXI. mednarodnem geografskem 
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kongresu v Indiji prvi podpredsednik Mednarodne geografske unije. V okviru 
te unije je predsedoval tudi komisiji za geografsko izobrazbo, ki je po 
njegovi smrti ostala brez pravega vodje Pokojnik je bil profesor na 
univerzi v Torinu, k j e r je ustanovil moderno organizirani »Laboratorij 
za ekonomsko geografijo«. Iz tega laboratorija so izšle številne sodobno kon-
cipirane družbenogeografske študije, veliko jih je napisal tudi avtor sam; 
v zadnjem času so vzbujale posebno pozornost njegove obravnave teoretsko-
metodoloških problemov geografije, ki smo jih omenjali tudi v naših poro-
čilih o te j problematiki v »Geografskem vestniku«. Še nedavno pa je izšla 
njegova sintetična knjiga L'Italia geo-economica. Močno se je zanimal za razvoj 
geografije v socialističnih deželah Srednje in Vzhodne Evrope ter je vanje 
(zlasti v ČSSR, na Poljsko in na Madžarsko) tudi potoval. Z njegovo smrtjo 
je brez dvoma usodno prizadeto eno od najkvalitetnejših družbenogeograf-
skih raziskovalnih središč v Evropi. 

Svetozar Ilešič 

Prof. France Planina — sedemdesetletnik 
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Leta 1972 bomo praznovali petdesetletnico slovenskega Geografskega dru-
štva. Ob te j priliki se bomo ponovno spominjali tiste generacije slovenskih 
geografov, ki je študirala oziroma doštudirala na novo ustanovljeni l jubljanski 
univerzi prva leta po prvi svetovni vojni in z mladostno vnemo zaorala prve 
brazde v še k a j malo obdelano ledino slovenske geografije. Pionirska vrednost 
njenega dela je bila ravno v tem, da se je skušala v času, ko so oplojevalni 
vplivi takratnih zarodkov moderne evropske geografije komaj s prvimi tipal-
kami posegli k nam in ko je katedro za geografijo na novi univerzi zasedel 
pravzaprav še gost (prof. Gavazzi), znajti sama in teim prvim semenom, ki so 
zašla k nam, zagotoviti čim večjo plodnost. 

Tej generaciji pripada tudi prof. France Planina. Čeprav ne kaže tu 
podrobno navajati njegovih življenjepisnih podatkov, pa vendar ne gre brez 
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omembe, da je bil rojen leta 1901 v Škof ji Loki, s a j njegove krepke korenine 
v tem mestu in njegovem zaledju niso niti najmanj oslabele vse do današnjih 
dni. Mislim, da liz vseh številnih spominskih člankov, ki izhajajo zdaj ob 
njegovem jubileju, pravilno izzveni, kako je pravzaprav glavni Planinov živ-
ljenjski uspeh prineslo ravno njegovo strokovno in organizacijsko delo na 
loškem področju, kronano s tamkajšnjim muzejem, ki je nedvomno med pokra-
jinskimi muzeji na Slovenskem na enem prvih mest in ki je v veliki meri 
Planinovo delo. K Škofji Loki in k Loškemu hribovju se je ponovno vračal 
tudi v svojem strokovno-publicističnem delu, najvidneje s svojima knjižicama 
o »Škofji Loki z bližnjo okolico« (1962) in o ^Poljanski in Selški dolini« (1956) 
ter z dolgo vrsto prispevkov za znano regionalno periodično publikacijo »Loški 
razgledi«. 

Toda življenjska usoda je Franceta Planino brž po diplomi za več let 
zanesla daleč od Loke in celo od Slovenije v Otočec v Liki, od koder se je šele 
leta 1929 vrnil v Slovenijo ter odslej služboval na gimnazijah v Kranju in 
v Ljubljani. Ta skok daleč od univerzitetnega središča v Ljubljani, kjer so 
prav v teh letih pod vodstvom prof. Melika dokončno vzklile kali poznejše 
življenjske poti slovenske znanstvene geografije, mu je onemogočil, da bi 
neposredno sodeloval pri razraščanju teh kali. Morda je bil v tem eden od 
vzrokov, da se je Planinovi) delo na področju obeh njegovih predmetov, geogra-
fije in biologije, usmerilo bolj v široko razvejano dejavnost na pedagoškem in 
popularizacijskem področju in kazalo manj ambicij v znanstveno-raziskovalni 
smeri. Morda je to delo tudi bolj ležalo njegovi izrazito priljudni, na široko 
odprti in močno vzgojiteljski naravi. S tem pa ni rečeno, da dolga vrsta nje-
govih člankov, posebno tistih, ki jih je objavil v »Loških razgledih« ne pomeni 
samostojnih, v terenu pridobljenih prispevkov h geografskemu raziskovanju 
slovenske zemlje. Kot primer na j navedem samo njegov zadnji prispevek te 
vrste, v katerem nam je naslikal »samotne vasi pod Ratitovcem« in ne nazadnje 
njegov prispevek o podoru na Javorščku, objavljen v »Geografskem vestniku« 
leta 1952. Svojo podrobno, zavzeto in na terenu pridobljeno spoznanje slovenske 
zemlje je dokazal tudi s svojim sodelovanjem pri delih, kakor je bil zbornik 
»Slovensko primorje v luči turizma« (1952), pa vodnik po slovenski planinski 
transverzali (1958) in ne nazadnje pri novem Krajevnem leksikonu Slovenije. 
Ce pa bi hoteli pregledati vso ostalo množico najrazličnejših Planinovih poljud-
no-znanstvenih prispevkov po najrazličnejših revijah, časopisih in zbornikih, 
bi se izgubili v pravem morju, ki čaka še bibliografa. Toda iz tega morja, ki 
vključuje tudi učbenike in prispevke pedagoško-metodičnega značaja, izstopata 
dve obsežnejši poljudni knjigi, ki sta našli najširši krog bralcev. To je pred-
vsem knjiga »Slovenija in njeni kraji«, ki je izšla v redni knjižni zbirki Pre-
šernove družbe za leto 1964. Knjiga ima sicer poljuden značaj, je pa vendar 
poleg Melikove »Slovenije« edino regionalno-geografsko delo o Sloveniji kot 
celoti, ki ga je zabeležil naš povojni knjižni trg. Drugo, nič manj pomembno, 
mladini namenjeno delo pa je bila knjiga »Jugoslavija« (1968), za katero je 
avtor prejel Levstikovo nagrado Mladinske knjige. 

Prof. France Planina pa je zelo aktiven tudi kot kartograf. Sodeloval je 
pri pripravi številnih kart Slovenije in Jugoslavije v raznih merilih ter je 
nekaj časa tudi načeloval Kartografskemu odseku Geografskega društva Slo-
venije. In končno je pri tem društvu sodeloval od njegove ustanovitve dalje 
skoraj nepretrgano in zelo zainteresirano, opravljal razne odborniške funkcije 
ter se udeleževal slovenskih in jugoslovanskih geografskih zborovanj. Težko 
si je predstavljati vso široko dejavnost slovenskega geografskega kroga v zad-
njih desetletjih, ne da bi se spomnili za stvar močno zavzete, pri tem pa skromne 
osebnosti našega jubilanta. Zato je prijetna dolžnost »eGografskega vestnika«, 
da mu ob njegovi sedemdesetletnici najiskreneje čestita, se mu zahvali za vse, 
kar je s tako ljubeznijo storil za spoznavanje slovenske zemlje in mu želi še 
obilo čim bolj zdravih let in delovnih uspehov. 

Svetozar Ilešič 
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Prof. Hinko Uršič — šestdesetletnik 

Cas hiti in drug za drugim vstopajo v krog šestdesetletnikov geografi 
iz predvojne šole pokojnega prof. Melika. Med njimi je za dr. Francetom Ha-
betom, dr. Mavricijem Zgonikom in še za marsikom zašel nujno v ta krog 
tudi Hinko Uršič, profesor na gimnaziji v Tolminu. Ko smo mu iz uredništva 
sporočili, da bi se ga radi ob t e j priliki spomnili v »Geografskem vestniku«, 
je v svoji znani skromnosti odpisal: »Dejal bi, da ne sodim v Geografski 
vestnik, saj sem bil k izvenšolskemu delu, razen v planinski organizaciji, 
vedno nekako prisiljen«. 

Jubilant pa n a j nam ne zameri, če se ga k l jub temu tu z neka j besedami 
spomnimo. Slovenska geografija v vseh teh povojnih desetletjih pač ni mogla 
in smela živeti samo od ozkega kroga vrhunskih znanstvenih kadrov v Ljub-
ljani, temveč tudi od na žalost ne pregostega omrežja zvestih, prizadevnih, 
pa tihih in skromnih svojih delavcev na podeželju, še posebno v šoli, saj 
smo večkrat tudi na svojih zborovanjih zavzeli stališče, da ne gre ločiti 
nekake posebne »šolske« od »znanstvene« geografije. In med temi podežel-
skimi stebriči, brez katerih bi l jubljanski stebri težko ubirali svojo pot, je 
bil Uršič nedvomno eden najvztrajnejših, najzvestejših, sa j smo ga srečevali 
na vseh naših slovenskih, pa tudi na jugoslovanskih zborovanjih. Ni seveda 
naključje, da je posebno pozornost vzbudil s svojim referatom na našem 
novogoriškem zborovanju leta 1966. Po poreklu Tolminec, ga je življenjska 
usoda z Gorenjskega, k j e r je odrastel, v njegovi zreli življenski dobi spet 
zanesla na Tolminsko. Tam pa je, kakor se vidi, krepko zrastel z zemljo 
in ljudmi. Da kot geograf tudi na probleme tolminske zemlje in njenega člo-
veka ne zre z enostranskimi ljubljanskimi, temveč predvsem s tolminskimi, 
hkrati pa kompleksnimi geografskimi očmi, je mimogrede pokazal tudi v svo-
jem članku »Od Breginja do Trebuše«, ki je izšel v juli jski številki »Pla-
ninskega vestnika« leta 1971. Kljub daljavi in različno imenitnim potem nas 
torej geografe le pogosto spontano druži kompleksni geografski pogled. Na-
šemu Hinku zato želimo, da bi še dolgo zdrav delal v gornjem Posočju, 
enem od včasih malo pozabljenih obrobnih predelov slovenske zemlje. 

Svetozar Ilešič 
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Ob smrti prof. Mihajla Pajkovića 
(1903—1970) 

Vsi, ki smo se udeleževali zveznih prireditev jugoslovanskih geografov po 
osvoboditvi, se spominjamo simpatičnega, zavzetega predstavnika črnogorskih 
geografov, ki je na teh prireditvah zastopal našo najmanjšo republiko. Spo-
minjamo se ga kot skromnega, vse razumevajočega človeka, ki je vedno zelo 
pozitivno vplival na delovno vzdušje v skupnih forumih jugoslovanskih geogra-
fov. Poznali smo ga kot profesorja gimnazije in pozneje kot direktorja- Višje 
pedagoške šole na Cetinju, kot ustanovitelja Geografskega društva SR Črne 
gore (1956) in kot organizatorja V. kongresa geografov SFRJ v Titogradu leta 
1958. Poznali smo ga tudi po nekaterih njegovih solidnih znanstvenih razpravah, 
v katerih je obravnaval med drugim pastirstvo na Bjelasici, klimo jugozahodne 
Črne gore, klimo Cetinja, prirodna bogastva Črne gore, ter po njegovih pri-
spevkih o Črni gori v »Enciklopediji Jugoslavije«. Zelo smo ga pogrešali med 
nami zadnja leta. odkar je šel v pokoj in ni več prihajal med nas. Tem bolj 
nas je težko zadela vest, da je 22. aprila 1970 na tragičen način izgubil življenje. 
Tudi slovenski geografi se želimo s temi vrsticami oddolžiti njegovemu spo-
minu ter se mu zahvaliti predvsem za njegovo vneto pomoč pri naših ne vedno 
najhvaležnejših prizadevanjih, da bi čim bol j okrepili in vskladili sodelovanje 
med geografi iz vseh naših republik. 

Svetozar Ilešič 

Prvo italijansko-slovensko geografsko srečanje 
(Videm, april 1971) 

Kot prvi vidnejši rezultat stikov med geografi s tržaške univerze oziroma 
njene fakultete za tu je jezike in literaturo v Vidmu (Udine) in geografi iz 
SR Slovenije, o katerih smo poročali v lanskem »Geografskem vestniku« na 
str. 157, je Geografski inštitut navedene fakultete, ki ga vodi prof. Giorgio 
V a 1 u s s i , organiziral v dneh od 17. do 18. aprila 1971 v Vidmu prvo delovno 
srečanje italijanskih geografov (oziroma geografov iz avtonomne pokrajine 
Furlanija-Juli jska Benečija) z geografi iz SR Slovenije. Pokroviteljstvo nad 
srečanjem je prevzel rektor tržaške univerze, ki je počastil sestanek tudi 
s svojim obiskom, k organizaciji srečanja pa je krepko pripomogel tudi Kon-
zorcij za ustanovitev in razvoj univerzitetnega študija v Vidmu. Srečanja 
so se razen profesorjev, znanstvenih sodelavcev in študentov Geografskega 
inštituta na novi fakulteti v Vidmu in številnih udeležencev z geografskega 
oddelka tržaške univerze udeležili iz SR Slovenije prof. Svetozar Ilešič, prof. 
Vladimir Klemenčič, prof. Igor Vrišer. docent Jakob Medved in znanstveni 
sodelavec Biroja za regionalno planiranje Matjaž Jeršič. 

Srečanje je odprl videmski župan prof. Bruno C a d e t t o , poudarjajoč 
velik pomen tega in bodočih podobnih srečanj za prijateljstvo in medsebojno 
poznavanje med obema sosednjima deželama. Kot prvi je nato referiral 
prof. S: I l e š i č o regionalni družbeno-ekonomski strukturi SR Slovenije. 
Sledil je referat prof. Giorgia V a l u s s i j a o administrativni preureditvi 
in gospodarskih spremembah na tistih ozemljih Julijske Benečije, ki so 
prišla v okvir SR Slovenije. Sledeča dva referata sta se ukvarjala z učinki 
odprtosti nove meje med SR Slovenijo in avtonomno pokrajino Furlanija-
Julijska Benečija. Prvega je imel Matjaž J e r š i č , drugega, oprtega na 
uradne vire o prekmejnih gibanjih na Goriškem, pa profesor Fakultete za 
ekonomiko in trgovino tržaške univerze Claudio S a m h r i . V drugem delu 
srečanja je na jp re j prof. Igor V r i š e r poročal o urbanem omrežju SR Slo-
venije, nato pa so nastopili mlajši sodelavci videmskega Geografskega inšti-
tuta, in sicer na jp re j dr. Guido B a r b i n a z referatom o alpskih mestih 
v Furlanij i in nato dr. Pio N o d a r i s preglednim referatom o obmejni 
alpsko-jadranski regiji (Furlanija-Julijska Benečija, Koroška, SR Slovenija). 
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Drugi dan srečanja sfno sc odpeljali nft ekskurzijo ob Tilmentu navzgor 
vse do zajezitvenih jezer in višinskih živinorejskih naselij Sauris v Karniji. 

Splošen obojestranski vtis je bil, da je srečanje lepo uspelo in povsem 
doseglo svoj namen. Nadpoprečen poudarek je doživelo ludi v videmskem 
in tržaškem (italijanskem in slovenskem) dnevnem tisku, presenetljivo manj 
pa v ljubljanskem. Z delovnimi stiki pa smo oravzaprav šele začeli in z njimi 
nadaljujemo. Že konec maja je obiskala SR Sovenijo študentska ekskur-
zija videmskih študentov pod vodstvom prof. V a l u s s i j a , na programu 
je tudi ekskurzija naših študentov v Julijsko Benečijo-Furlanijo, naslednje 
delovno srečanje pa bo leta 1972 v SR Sloveniji, tokrat verjetno v obmejnih 
predelih Pomurja. 

Ob koncu gre našim videmskim prijateljem z žiipanom prof. Cadettom 
in prof. Valussijem na čelu naša zahvala za vso organizacijsko skrb in pri-
srčno gostoljubje, ki so nam ju izkazali, ne sme pa ostati neomenjeno, da 
je levji delež pri posredovanju stikov in premostitvi jezikovnih težav opra-
vil prof. tržaške univerze oziroma njene videmske fakultete dr. Goj.mir 
B u d a l s pomočjo svoje soproge prof. Ksenije L e v a k. 

Svetozar Ilešič 

Tri posvetovanja o ure jan ju regionalnih problemov podonavsko-alpskega-
jadranskega prostora na osnovi meddržavnega sodelovanja 

Gospodarski razvoj sili države podonavsko-alpskcga-jadranskega prosto-
ra h koordiniranemu planiranju razvoja centralnih kra jev in infrastrukture 
ter k ure jan ju problemov varstva narave. 

Od 7. do 8. septembra 1970 je organizirala slovenska zadruga »Naš Kras« 
v Velikem Repnu pri Trstu študijsko srečanje, na katerem so obravnavali 
r e g i o n a l n e p r o b l e m e K r a s a urbanisti, arhitekti, etnografi, zgo-
dovinarji, geografi, botaniki ter strokovnjaki za zaščito kulturnih in pri-
rodnih spomenikov iz Ljubl jane in Trsta. V enajstih referatih in diskusijah, 
k j e r so sodelovali pripadniki slovenske manjšine iz Italije in politiki sloven-
ske in italijanske narodnosti iz Julijske Krajine, so bili nakazani problemi 
zaščite prirodnih, kulturnih in etničnih značilnosti Krasa. Celotna kraška 
kulturna pokrajina je ogrožena zaradi nenačrtnega oblikovanja rekreacijskih 
zon in stanovanjskih naselij prebivalstva iz Trsta, zaradi š i r jenja industrij-
skih obratov in hitrega preha jan ja kmetijske zemlje v roke nekmečkega 
prebivalstva. 

Od 10. do 12. februar ja 1971 je organizirala »Evropska hiša« v Celovcu 
mednarodno študijsko konferenco o r e g i o n a l n i p o l i t i k i p r e k m e j e 
(Grenziiber schreitende Regionalpolitik), ki se je je udeležilo 45 udeležencev — 
politologov, geografov, regionalnih planerjev, urbanistov in sociologov ter 
predstavnikov upravnih in političnih ustanov iz Avstrije, Danske, Belgije, 
Francije, ZR Nemčije, Italije in Jugoslavije. 

Prvega dne so na posvetovanju poročali o regionalni politiki v Avstriji 
in na avstrijskem Koroškem, ter o resrionalnopolitičnih vidikih dela Komi-
sije evropske gospodarske skupnosti (EGS). 

Drugega dne so bili na programu referati o izkušnjah usklajevanja re-
gionalnega razvoja v obmejnih regijah med Posarjem in ZR Nemčijo. Lo-eno 
v Franciji in Luksemburgu, med območji mestnih regij Aachna v ZR Nem-
čiji, Maastrichta na Nizozemskem in Lièga v Belgiji ter v okviru tako-
zvane obmejne regije »Basiliensis«, ki jo sestavljajo deli Švice, ZR Nemčije 
in Francije. 

Zadnjega dne so bile v treh referatih osvetljene izkušnje pri usklaje-
vanju regionalne politike prek meje v prostoru »Alpe-Adria« s stališča Ju-
lijske Krajine, avstrijske Koroške in SR Slovenije. 

Referati drugega in tretjega dne so pokazali, da je pri prebivalstvu 
v obmejnih regijah sicer mnogo dobre volje za meddržavno reševanje skup-
nih regionalnih problemov. Skupno reševanje pa zavira prevelika centrali-
ziranost držav in premajhna politična avtonomnost obmejnih pokrajin. Zna-

1 9 8 



Kronika 

ciLno je tudi to, da ni večjega napredka pri usklajevanju reševanja regional-
nopolitičnih problemov v obmejnih regijah med ZR Nemčijo, Belgijo, Nizo-
zemsko, Luksemburgom in Francijo, ki pripadajo, istemu evropskemu gospo-
darskemu združenju (EGS). 

Pri obravnavi regionalnopolitičnih problemov v prostoru »Alpe-Adria« se 
je izkazalo, da je do določene mere uspelo usklajevanje pri usmerjanju raz-
voja turizma in pri zaščit» narave, čeprav pripadajo posamezna področja te 
regije državam z različnim družbenim sistemom in so tudi v različni od-
visnosti od evropskih gospodarskih združenj. Zelo jasno je bilo povedano, 
da je pravočasno reševanje manjšinjskih problemov prav v tem prostoru 
bistvena ovira pri reševanju še številnih nerešenih in skupnih regionalnih 
problemov (onesnaženje vodâ, zraka, neusklajenost pri izgradnji cest itd.). 
Y zaključnih diskusijah je posebej stopilo v ospredje reševanje nerešenih 
nacionalnih problemov slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. 

Sedmega maja 1971 j e bilo organizirano v okviru graškega velesejma 
» G r a š k o s r e č a n j e 1 9 7 1 « , na katerem je bila obravnavana socialna, 
gospodarska in politična problematika podonavsko-alpskega-jadranskega pro-
stora. Program se je odvijal v okviru treh problemsko zaokroženih skupin 
referatov, ki so jih pripravili publicisti, strokovni in znanstveni delavci uni-
verz in inštitutov iz Gradca, Dunaja, Padove, llima, Ljubljane in Zagreba. 
Na srečanju je bilo prisotnih okrog 200 udeležencev. Predavanja in disku-
sije so prevajali simultano v nemščino, slovenščino, italijanščino in madžar-
ščino. 

V skupini referatov so bili obravnavani problemi z naslovom »Perspekti-
ve razvoja družbenih in gospodarskih struktur«, v drugi »Problemi prostora 
in planiranje prometa«, v t ret j i pa »Koeksistenca in varnost v podonavsko-
jadranskem prostoru«. 

Vsa tri posvetovanja, v Velikem Repnu, Celovcu in v Gradcu, so osvet-
lila vrsto sodobnih regionalnih problemov, ki se odpirajo ob stopnjevanem 
gospodarskem razvoju in v okviru novih političnih razmer države z odprtimi 
mejami. 

Teritorialno š i r jenje urbanizacije, stopnjevanje blagovnega in osebnega 
prometa ter razraščanje infrastrukturnih objektov med državnimi ozemlji, 
ki že ogrožajo človekovo okolje, ter ja iskanje novih in učinkovitejših oblik 
usklajevanja regionalne politike med državami. 

Slovenija ponovno postaja v podonavsko-alpskem-jadranskem prostoru 
prometno geografsko križišče. Kot tipična obmejna republika Jugoslavije 
posreduje prometne zveze med Hrvatsko in drugimi jugoslovanskimi republi-
kami z Avstrijo in Italijo ter med Italijo in socialističnimi državami Vzhodne 
Evrope. Postaja pomembno tranzitno ozemlje evropskih turističnih *o'<ov 
med Severno, Zahodno in Jugozahodno Evropo ter za vse intenzivnejši bla-
govni promet med gospodarsko visoko razvitim industrijskim območjem 
Severne Italije in državami Vzhodne Evrope. 

V referatih je bila Slovenija predstavljena kot dežela z intenzivnimi 
gospodarskimi, političnimi in kulturimi zvezami s sosednjimi obmejnimi 
pokrajinami prek njenih odprtih meja. To je povezano s težnjami Slovencev 
po oblikovanju enotnega kulturnega prostora na celotnem s Slovenci poselje-
nem ozemlju SR Slovenije, Julijske Krajine, avstrijske Koroške in Porabja. 

Vladimir Klemenčič 

Še nekaj podatkov o mednarodni dejavnosti slovenskih geografov 

Razen aktivne udeležbe slovenskih geografov na zborovanjih in simpo-
zijah v Leningradu. Frankfurtu, Erlangenu, Budimpešti, Bratislavi, Verbanii, 
Vidmu, Celovcu in Gradcu, ki je razvidna iz posebnih poročil o teh zboro-
vanjih v rubrikah »Razgledi« in »Kronika« tega »Geografskega vestnika«, n a j 
zabeležimo še tele podatke. 
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Prof. Svetozar 11 e š i č je bil v drugi polovici novembra 1971 v" okviru 
kulturne izmenjave med Belgijo in SFRJ gost Geografskega inštituta (flam-
skega in francoskega oddelka) Univerze v Leuvenu (Louvainu), k j e r je imel 
za študente in sodelavce tega inštituta 4 predavanja o agrarni pokrajini 
v Sloveniji in njenih transformacijah, povzročenih po industrializaciji. Po-
sebno predavanje o aktualnih problemih prostorskega u re jan ja v SRS je imel 
še na planološkem meddisciplinarnem oddelku tamkajšnje univerze. Predaval 
je tudi na letnem sestanku belgijskega društva za geografske študije 
(»Société Belge d'Etudes Géographiques«) v Bruslju o Sloveniji in njenih 
aktualnih regionalnih problemih, z dvema predavanjima o industrializaciji 
in regionalnih problemih Slovenije pa je bil tudi gost Geografskega semi-
na r j a na univerzi v Liègu. 

Prof. Vladimir K l e m e n č i č je sodeloval s predavanjem na razgo-
voru o pripravah projekta seminarja o evropskih manjšinah konec junija 
1971 v Maastrichtu (Evropska hiša Bemelen) na Nizozemskem. 

Prof. Igor V r i š e r in samostojni raziskovalec Urbanističnega inštituta 
SRS Vladimir K o k o l e sta se ju l i ja 1971 udeležila zasedanja komisije za 
aplicirano geografijo Mednarodne geografske unije v Rennesu (Bretanja, 
Francija), prof. I. V r i š e r pa razen tega še bolgarskega simpozija o prebi-
valstveni geografiji oktobra 1971 v Varni. 

Inozemski geografi v Sloveniji v letu 1971 

V marcu je obiskala Slovenijo geografska študentska ekskurzija z uni-
verze v Heidelbergu (ZRN), ki jo je vodil prof. Werner F r i c k e. Maja je 
kot gost Zveze geografskih institucij SFRJ na svoji poti po Jugoslaviji obiskal 
tudi Ljubljano in nekatere predele Slovenije znani fizični geograf iz Stras-
bourga prof. Jean T r i c a r t. Na oddelku za geografijo Filozofske fakultete 
je predaval o metodah geomorfološkega kar t i ranja ter jih demonstriral tudi 
na terenu. Kakor poročamo že na drugem mestu, je maja prepotovala Slove-
nijo ekskurzija študentov geografije s Fakultete za tu je jezike in kulture 
tržaške univerze s sedežem v Vidmu pod vodstvom prof. G. V a l u s s i j a 
ter njegovih sodelavcev. Julija si je delo Inštituta za geografijo Univerze 
ogledal prof. Peacock C a m p b e l l z univerze v Bradfordu (UK). V avgustu 
se je v okviru skupnega seminarja študentov geografije iz Jugoslavije in 
iz Teksasa oglasil tudi v Sloveniji prof. G. H o f f m a n s teksaške univerze 
v Austinu. Ekskurzijo študentov geografije z univerze v Amsterdamu sep-
tembra je vodil prof. W. F. H e i n e m e y e r . Septembra je obiskal Inštitut 
za geografijo Univerze prof. Jože V e l i k o n j a z washingtonske univerze 
v Seattlu (ZDA), Inštitut za geografijo SAZÜ pa prof. Rajmund G a l o n 
z univerze v To run ju na Poljskem in prof. Mârton P é c s i (Budimpešta). 
V istem mesecu sta obiskala Inštitut za geografijo Univerze še prof. L. v a n 
B o g a e r t iz Bemelena pri Maastrichtu na Nizozemskem in prof. Jean 
L e C o z z univerze v Montpellieru (Francija). 

Delo Geografskega društva Slovenije v letu 1971 

Delo društva je v letu 1971 potekalo deloma že v znamenju priprav 
na bližnjo proslavo 50-letnice društva. Osrednja proslava bo spomladi v Ljub-
ljani in bo povezana z občnim zborom. V Mariboru pa so v teku tudi priprave 
za posvetovanje o geografski problematiki severovzhodne Slovenije, s katerim 
bodo prihodnjo jesen mariborski geografi počastili jubilej. Društvo je pri-
pravilo, v sodelovanju z Inštitutom za geografijo SAZU in Inštitutom za 
slovenski jezik SAZÜ, javen posvet o načelih rabe zemljepisnih imen. Po-
trebo po takem posvetu narekuje pogosto razpravljanje o te j problematiki 
v dnevnem časopisju ter nedoslednost pri dosedanji rabi imen. Ožji stro-
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kovni posvet je zasedal v decembru, za širšo javnost pa je posvet predviden 
za začetek leta 1972. 

Kot vsako leto doslej, je društvo sodelovalo z Zavodom za šolstvo, ta pa 
je uspešno podpiral društvene akcije ter jih priporočal geografom — šolnikom 
in vodstvu šol. Sekcija za geografski pouk je 16. aprila organizirala v Ljub-
ljani razstavo geografskih učil (z demonstracijo) in učbenikov, ki je nudila 
pregled o tem, k a j so geografi uporabljali pri pouku v preteklosti in kakšni 
so sodobni in moderni pripomočki. Razstave in posveta o učilih se je udeležilo 
preko 200 geografov. Istega dne popoldne je bil tudi občni zbor (ker je 
upravni odbor po pravilih voljen za dve leti, tokrat ni bilo volitev), k j e r so 
udeleženci pooblastili UO GDS, da v imenu članstva protestira proti predla-
ganim spremembam predmetnika za geografijo na osnovnih šolah. Prisotni 
so prav tako menili, da je organizacija dodatnega strokovnega izpopolnjevanja 
za predavatelje na osnovnih in srednjih šolah prešibka. Društvo je to mišl jenje 
posredovalo Zavodu na skupnem sestanku svetovalcev Zavoda in predstavnikov 
društva. Y decembru je Zavod že organiziral enotedenski strokovni seminar 
v Ljubljani in enakega v Mariboru. Prav tako je društvo posredovalo Zavodu 
za šolstvo željo članstva, da se predmetniki in učni načrti za geografijo 
v osnovnih šolah še enkrat temeljito pregledajo in pretresejo in šele nato 
sprejmejo v dokončni obliki. Isto velja tudi za predmetnik geografije na 
gimnazijah. Odsek za geografski pouk še nadalje skrbi za izdelavo prosojnic 
za grafoskop in za izdelavo diafilmov za regionalno geografijo. 

Odsek za znanstveno delo je organiziral v letu 1971 več diskusijskih 
sestankov in poročil s kongresov, simpozijev in posvetovanj, ki so se jih 
udeleževali predvsem člani znanstvene sekcije. Njegovi člani so se udeležili 
tudi simpozija o kraški terminologiji in tipologiji, ki ga je v oktobru orga-
niziral v Ljubljani Oddelek za geografijo. O delu simpozija o urbani geogra-
fiji iz leta 1970 je izšla posebna publikacija, o kateri bomo še poročali (»Jugo-
slovanski simpozij o urbani geografiji« Geographica Slovenica 1; uredil 
dr. Igor Vrišer, izdal Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani). 

Po kartotečni evidenci je bilo v decembru 1971 včlanjenih v Geografsko 
društvo Slovenije 255 članov. Vendar smo s primerjavo plačane članarine 
ugotovili, da nekateri geografi sicer plačujejo redno članarino, tajništvu pa 
niso poslali pristopnice in zato niso v kartoteki članstva. Pogosto pa so seveda 
tudi obratni primeri, da namreč evidentirani člani ne poravnavajo društvu 
svojih finančnih obveznosti. 

Še vedno je slaba povezava med UO GDS in aktivi v Celju in v Kranju. 
Le z aktivom v Mariboru in v Ljubljani so tesnejši strokovni in organizacijski 
stiki, predvsem po zaslugi nekaterih posameznikov. Skoraj nič pa ni stikov 
in sodelovanja z geografi na Dolenjskem, Primorskem, Notranjskem in drugod; 
tam aktivi sploh ne obstajajo. Predstavniki obstoječih aktivov so potožili, 
da je osnovna težava včasih primeren čas sestajanja in da je zato na njiho-
vem področju mogoče delo le s posredovanjem in pomočjo Zavoda za šolstvo 
oz. Temeljnih izbraževalnih skupnosti. V prihodnjem letu bo UO GDS skušal 
organizirati sestanke z manjšimi skupinami geografov (10 do 15) predvsem 
v področjih, ki organizacijsko niso zajeta v aktivu GDS. Kakor že letos, 
bomo tudi prihodnje leto skušali obveščati članstvo o akcijah društva v Bil-
tenu GDS. 

Tajnik GDS: 
Jelka Kunaver 
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