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Iz književnosti o krasu 

Geografski zbornik XIII. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, raz-
red za prirodoslovne in medicinske vede. Inštitut za geografijo, Ljubljana 
1972, 24 str. in 6 kart v prilogi. 

V tem zborniku so štiri zanimive razprave, ki vsaka po svoje obravnava 
kraško problematiko Slovenije. Po vsebini bi bil to lahko tudi krasoslovni 
zbornik, nedvomno pa je v njem geografski delež prav značilen za sedanje 
proučevanje slovenskega krasa. Na prvem mestu je »Prispevek k mikro-
klimatologiji vrtač in kraških polj«, ki ga je napisal Ivan G a m s (75 str., 
16 podob in 8 fotografij med tekstom). Prikazani so rezultati sondnih meritev 
talnih in zračnih temperatur v različnih kraških kotanjah od vrtač do kraških 
polj. Po temperaturnih lastnostih je avtor določil 6 različnih talnih tipov 
(prsti) pod travnatim kraškim površjem. Posebej so obravnavana mrazišča 
v goratem krasu, kjer so pogostne klimatske in vegetacijske inverzije tudi 
posledica reliefnih in talnih razmer. Temperaturne inverzije v kraških ko-
tanjah so razporejene po izvoru v 6 različnih vrst. Podobno je avtor razdelil 
tudi vrtače glede na morfološko-vegetacijske značilnosti v 6 skupin. Za tem-
peraturne inverzije v kraških poljih so dognani naslednji najpomembnejši 
dejavniki: talne in vegetacijske razmere, relief, vlažnost zraka in nadmorska 
višina. Y razpravi je obilo novih ugotovitev, ki bi jih bilo treba preveriti in 
dopolniti s sistematičnimi mikroklimatskimi raziskavami krasa, ki pa jih, kot 
pravi avtor v uvodu, more izvesti samo posebna meteorološka služba. Kljub 
relativni vrednosti enkratnih merskih podatkov nam Gamsova razprava pri-
kazuje teoretično in praktično vrednost takšnih raziskav. 

Darko R a d i n j a predstavlja zanimivo morfogenetsko študijo z naslo-
vom »Senožeško podolje«, pokrajina na stiku fluvialnega in kraškega reliefa 
(47 str. s 3 risbami v prilogi in 1 v tekstu, 8 slikami, 2 prerezoma in 18 dia-
grami v tekstu). Radinja že vrsto let sistematično proučuje morfogenezo ma-
tičnega Krasa. To pot skuša predstaviti še živo razmerje med flišnim svetom 
in sosednjim apniškim površjem, kamor se odtekajo vode. To naj bi bil vzo-
rec matičnega Krasa brez slepih dolin, vendar s postopnim krčenjem hidro-
grafskega omrežja. Y podobnih razmerah naj bi se razvijal znaten del ma-
tičnega Krasa. Studija je oprta na sodobne morfometrijske in hidrološke po-
datke, obravnava geološko podlago in njeno funkcijo v reliefu, recentne 
morfogenetske procese in starejši razvoj površja. Posebno poglavje je na-
menjeno geografskim imenom, ki jih je avtor zbral pri terenskem delu. 
Takšno zbiranje lahko samo priporočamo vsem geografom. Tudi po celotni 
zasnovi in vsebini je obravnavana študija vredna posnemanja. Morfogeneza 
in morfometrija sta bolj v ospredju kot morfokronologija, za katero je na 
voljo tudi najmanj podatkov, ki pa omogoča sodobni geomorfologiji šele pra-
vo predstavo o dinamiki preoblikovalnih procesov. Kljub temu se morfo-
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genetska studija Senožeške pokrajine uvršča med najzanimivejše kompleksne 
geomorfološke proučitve Krasa. 

Znatno vrzel v proučevanju Dolenjskega krasa skuša zapolniti razprava 
Andreja K r a n j c a , ki obravna »Kraški svet Kočevskega polja in izrabo 
njegovih tal« (67 str. s 3 kartami v prilogi, 2 diagramoma in 23 slikami v 
tekstu). Predvsem nam skuša avtor prikazati, v kakšni meri je človek lahko 
izrabil določene tipe kraškega površja za kmetijstvo. Na izrabo pa so močno 
vplivale tudi družbenogeografske razmere na Kočevskem. Pri ugotavljanju 
tipov kraškega površja se je avtor oprl na lastne terenske raziskave, po-
magal pa si je tudi z obstoječimi geološkimi, hidrološkimi, speleološkimi in 
drugimi podatki. Studija izhaja iz diplomske naloge, zato ima še. značaj re-
gionalne geografske obdelave kraških značilnosti Kočevskega. Na to nas 
opozarja tudi razpored poglavij: splošnem pregledu sledi prikaz dosedanjih 
raziskav, predstavljene so geološke in vodne razmere, speološki podatki, 
razvoj površja ter prst in rastje. Y drugem delu je prikaz izrabe tal, ki ga 
ilustrirajo statistični podatki o zemljiških kategorijah. V zaključnem poglav-
ju je podana fizično-geografska rajonizacija Kočevskega glede na značaj 
zakraselosti in izrabo površja. Priložene so zanimive karte, od katerih vsaka 
zase predstavlja zaokroženo vsebino in metodo. To so barvna geološko-hidro-
loško-speleološka karta ter črno-bela geomorfološka karta in karta izrabe 
tal. Karte je priredil za tisk M. Zerovnik, žal se geološki znaki ne skladajo 
povsem z geološkimi standardi, na geomorfološki karti pa se gradacija oznak 
za nivoje ne stopnjuje z višino, kot smo bili vajeni doslej na risbah V. Finž-
garja. Obsežen je seznam kraških pojavov, ki so posebej vrisani na prvi 
prilogi. Mimo prispevka A. Kranjca najbrž ne bo mogel nihče, ki bo želel 
obravnavati kraške značilnosti Kočevskega polja in njegovega obrobja. 

Druga razprava Darka R a di n j e z naslovom >Zakrasevanje v Sloveniji 
v luči celotnega morfogenetskega razvoja« (47 str.) predstavlja zanimiv po-
skus sinteze novejših geomorfoloških spoznanj o razvoju kraškega reliefa 
Slovenije. Uporabljena je obsežna geomorfološka in sorodna literatura. Pod-
črtana je zlasti medsebojna povezanost kraškega in fluvialnega reliefa. Ob-
ravnavani so različni dejavniki od strukture, tektonike, paleogeografskega 
razvoja, petrografskih razlik, klime in časa, ki so vplivali na razvoj krasa. 
Težko jih je pravilno oceniti v vsej njihovi prepletenosti v času in prostoru. 
Potrebno bo še veliko sistematičnega dela in študija. Zbrane misli in pri-
merjava najrazličnejših spoznanj pa so lep uvod v novo sintezo geomor-
fološkega razvoja krasa in sosednjih področij. V študiji postavljene trditve, 
kot pravi avtor, je treba razumeti hkrati kot vprašanja, kamor naj se usmer-
jajo bodoča raziskovanja. Radinjev prispevek je vreden prebiranja; na eni 
strani predstavlja novejša geomorfološka spoznanja o zakrasevanju, hkrati 
pa se ob njem kaže metodologija geografske sinteze in potreba po njenem 
nadaljnjem izpopolnjevanju, ne samo za posamezne fizično-geografske pa-
noge, temveč za geografijo kot celoto, če si želimo novih geografskih spo-
znanj. 

Trinajsti Geografski zbornik s kraško vsebino ni zanimiv le za kraso-
slovce, temveč ga priporočamo vsem geografom. Razprave obsegajo vrsto po-
membnih spoznanj in pristopov, ki lahko koristijo tudi proučevanju sorodnih 
regionalno geografskih, klimatoloških in geomorfoloških problemov Slovenije. 

Peter Habič 

Ivan Gams, Effect of Runoff on Corrosion Intensity in the Northwestern 
Dinaric Karst. Trans. Cave Research Group of Great Britain. Vol. 14. No. 2, 
March 1972, pp. 78—83. 

Y sodobnem krasoslovju je čedalje bolj v ospredju vprašanje o inten-
zivnosti korozije v različnih klimatskih oziroma v različnem prirodnogeograf-
skem okolju. Gams je skušal pojasniti ta problem s pomočjo slovenskega kra-
sa, ki je zaradi svoje prirodnogeografske značilnosti zelo prikladen. Avtor 
je v ta namen opravil pregledne primerjalne analize korozijske intenzivnosti, 
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tako da je na našem krasu izmeril trdote voda ter jih primerjal s posamez-
nimi hidrološkimi elementi teh pokrajin (s spec, vodnim odtokom, z odtočnim 
količnikom, s količino padavin itd.). V študiji so prikazani ustrezni podatki 
za 25 rek, 20 kraških izvirov in 3 curke pronicajoče vode na stropu Postojn-
ske jame. Čeprav je študija po obsegu kratka, zasluži glede na zgoščeno vse-
bino več pozornosti. 

Pri primerjavah so se avtorju izluščile posamezne soodvisnosti med trdo-
to vode in vodnim odtokom. Te opozarjajo na določene zakonitosti, ki jih je 
avtor prikazal na petih diagramih. Na prvem gre za korelacijo med celo-
kupno trdoto in odtočnim količnikom, na drugem za razmerje med vodno tr-
doto in specifičnim vodnim odtokom, na tretjem za korelacijo med specifič-
nim odtokom in korozijsko dinamiko, na četrtem za razmerje med padavinami 
in vodno trdoto in na petem za razmerje med intenzivnostjo pronicanja in 
trdoto vode v Postojnski jami. Skoda, da diagramom, ki so jedro razprave, 
ni priložil avtor tudi še karte, ki bi tujim geomorfologom — njim je namreč 
študija namenjena —omogočila vpogled v razporeditev kraških izvirov in rek 
glede na namočenost in vodni odtok. Uvodoma je avtor sicer na kratko pri-
kazal poglavitne značilnosti obravnavanega ozemlja, vendar prostorska pred-
stava brez karte ni mogoča. 

Nazoren je zlasti prvi diagram, ki kaže, kako je trdota v obratnem 
sorazmerju z odtočnim količnikom. Cim večji je odtok, tem nižje so trdote 
kraških voda. Tako pojema vodna trdota od Julijskih Alp proti Istri. Korela-
cijska krivulja je precej izrazita, čeprav gre za reke z različnim deležem 
kraškega porečja. Ker na diagramu niso označene vse reke in vsi podatki, 
zbuja diagram v metodološkem pogledu več vprašanj. Podobno velja za tretji 
diagram, kjer se vsiljuje drugačen potek korelacijske krivulje glede na to, 
da imajo posamezne skupine kraških izvirov različne celokupne trdote ob 
enako namočenem zaledju. V celoti so v tej razpravi soodvisnosti med posa-
meznimi korozijskimi faktorji prikazane bolj pregledno kakor v študiji, ki 
jo je avtor objavil 1966. leta v Geografskem vestniku. 

Vpogled v zakonitosti, ki jih je avtor skušal osvetliti s pomočjo zbranih 
podatkov, je nedvomno koristen prispevek pri razreševanju korozijske pro-
blematike ne samo našega, temveč kraškega reliefa nasploh. Ta problematika 
je seveda tako obsežna, da je potrebno še veliko potrpežljivega in vztraj-
nega dela. Avtor pa ima vsekakor prav, ko meni, da je različnost slovenskega 
krasa dobra osnova za tovrstne študije. 

Darko Radinja 

France Habe, Das Pivkabecken als hydrographisches Dach des Inner-
krainer Karstes. Beiträge zur Klimatologie, Meteorologie und Klimamorpho-
logie. Salzburg, Band 3, Salzburg 1973, str. 229—248. 

V publikaciji, ki jo je geografski inštitut salzburške univerze posvetil 
sedemdesetletnici znanega avstrijskega klimatologa Tollnerja, je F. Habe ob-
javil zaokrožen pregled o dosedanjih krasoslovnih proučevanjih Pivške kot-
line. Predvsem je avtor prikazal vsa dosedanja spoznanja, ki so pripeljala 
do današnje predstave o razvoju kraškega reliefa, kraškega podzemlja in kra-
ške hidrografije na obrobju te kotline. Na prvi pogled se nam zdi odveč, da 
je Habe tako sistematično prikazal dolgo in raznovrstno raziskovalno tradi-
cijo te pokrajine. Na koncu pa spoznamo, da je imel avtor pravzaprav na-
men, da ob tein prikaže, kako je slovenska znanost prejšnja spoznanja obo-
gatila z novimi ugotovitvami. V tej luči pa je celotna zasnova Habetove štu-
dije smiselna. Ob tej primerjavi je namreč avtorju uspelo prikazati nove 
raziskovalne dosežke zlasti glede ponikalnih sistemov na obrobju Pivške 
kotline, pa tudi razvojne značilnosti postojnskega krasa in njegovih jam. 
Ptì tem je umestno opozoril,* da se ta spoznanja opirajo na ugotovitve raz-
ličnih strok, poleg geomorfologije in hidrologije zlasti na geologijo in arheolo-
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gijo. Avtor je ta razvoj toliko lažje predstavil, ker je tudi sam prispeval k 
raziskavam severnega obrobja Pivške kotline. Tekst smiselno dopolnjujejo 
4 kartice, 2 prereza in 3 podobe. 

Darko Radinja 

Ivan Gams, Physisch-geographische Faktoren, die das Klima der Dolinen-
und Poljen beeinflussen (auf Grund neuerer Messungen in Slowenien). Bei-
träge zur Klimatologie, Meteorologie und Klima-Morphologie. Band 3, Salz-
burg 1973, str. 249—264. 

V isti publikaciji je tudi razprava I. Gamsa, ki osvetljuje klimo naših 
kraških kotanj v prirodnogeografski luči. Avtor se pri tem opira — veči-
noma na lastne — meritve, s katerimi se odpira vpogled v različne prirodno-
geografske faktorje, ki oblikujejo mikroklimo vrtač in kraških polj. Mikro-
klime vrtač ni ugotavljal avtor samo po enem modelu, temveč je upošteval 
njihovo raznoličnost. Tako marsikje poudarja, da so posamezni meteorološki 
elementi v skledastih vrtačah drugačni kakor v kotlastih, v travnih vrtačah 
drugačni kakor v gozdnih, na gruščnatih tleh drugačni kakor na ilovnatih 
itd. Zato se je avtor zavedal kočljivosti prehitrega posploševanja zaključkov 
na osnovi zbranih meteoroloških podatkov. Kljub tej problematiki pa izbrana 
metodologija proučevanja ustreza, zlasti ker upošteva tudi ugotovitve tuje 
literature. 

Gams je najprej osvetlil vplive, ki jih imajo na mikroklimo kraških 
kotanj vegetacija, zračna vlažnost in relief, in sicer na osnovi izbranih mer-
jenj na matičnem Krasu (Krajna vas, Divača), Notranjskem krasu (Notranj-
ski Snežnik, Babno polje, Logatec), Dolenjskem krasu (Globodol) itd. Obrav-
naval je tudi še vpliv snega in prsti na klimo teh kotanj. 

Klimatske značilnosti kraških kotanj se kažejo po Gamsu zlasti v tem, 
da je v njih obdobje brez zmrzovanja občutno krajše, kakor izven njih. 
V kraških kotanjah je tudi večja vlažnost zraka, posebno v času radiacije, 
dobivajo pa tudi več padavin. V skledastih in lijakastih vrtačah, ki so po-
raščene, so dnevne temperature višje, nočne nižje. Vpliv nadmorske višine 
pa se kaže v tem, da se uveljavlja inverzija z nižjimi temperaturami zlasti 
v vrtačah med 600 in 900 m nadmorske višine, kar naj bi bila posledica 
manjšega temperaturnega gradienta v prosti atmosferi teh višin. 

V celoti vzeto imajo po Gamsovih ugotovitvah vrtače v temperaturnem 
pogledu bolj kontinentalno klimo, v vlažnostnem pa bolj oceansko. V celem 
pa imajo vrtače posebno vrsto mikroklime. Slednjič obravnava avtor vpliv 
izoblikovanosti vrtač na različne oblike temperaturne inverzije. 

Gamsova razprava je nedvomno koristen prispevek k mikroklimatologiji 
našega kraškega sveta. Je tudi tematsko svež prispevek k doslej preveč eno-
stranski, morfogenetski obravnavi kraškega reliefa. Pomeni pa tudi bolj 
kompleksno usmerjenost glede na dosedanje prirodnogeografske raziskave. 
Pozitivno je opiranje na dejanske meritve, čeprav so kratkotrajne in vzorčne. 
S tem se sicer odpira nevarnost prehitrega posploševanja, vendar pa to spod-
buja k nadaljnjim raziskavam, kar je samo pozitivno. Gamsova študija 
odpira zanimiva vprašanja tudi glede poljedelskega izkoriščanja vrtač zaradi 
njihovih mikroklimatskih posebnosti. 

Darko Radinja 

Peter Habič in Rado Gospodaric, Die hydrologische Problematik und die 
Erdkundung der Zusammenhänge unterirdischer Wasser im Karst der Nord-
west-Dinariden. Geol. Jahrbuch, Hannover 1972, str. 213—226. 

V hannoverski geološki reviji je objavljen referat, ki sta ga avtorja ime-
la na 2. simpoziju o sledenju podzemeljskih voda oktobra 1970. leta v Frei-
burgu. Avtorja sta sicer na kratko, a zgoščeno in zaokroženo prikazala usmer-
jenost in povezanost kraških voda na slovenskem dinarskem krasu in to tudi 
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ilustrirala na sicer poenostavljeni, a zato toliko bolj pregledni kartici, ki 
tekst lepo dopolnjuje. Metodološko je zlasti pomembno, da sta opozorila, kako 
je hidrološko problematiko kraških pokrajin mogoče uspešno reševati z upo-
rabo različnih metod, ki sežejo tako na hidrološko kakor tudi geomorfološko 
in geološko področje. To sta avtorja glede na svojo strokovno usmerjenost 
tudi uspešno ilustrirala. 

Referat je v marsičem poglobitev in razširitev tistih raziskovalnih smeri, 
ki jih je Habič že doslej razvijal pri hidrološkem raziskovanju Visokega 
krasa. Tokrat sta avtorja te poglede razširila na večino slovenskega dinar-
skega krasa. Mimogrede naj omenimo, da sta med hidrološkimi podatki o kra-
ških izvirih navedla nekatere vrednosti, ki jih iz dosedanjih raziskav še 
nismo poznali. 

Ko skušamo prikazati naše raziskovalne desežke tujemu znanstvenemu 
svetu, se pravzaprav šele zavemo potrebe po njihovih zaokroženih pregledih. 
Premalo pa se zavedamo, kako koristni in dobrodošli so taki pregledi tudi 
za domače potrebe. 

Tudi pri tem referatu se kaže značilna usmerjenost Inštituta za razisko-
vanje krasa SAZU v Postojni, odkoder sta oba avtorja, v kolektivno delo in 
kolektivno objavljanje rezultatov, kar je vsekakor spodbudno. 

Darko Radinja 

Simpozij o zaštiti prirode п našem kršu. Zagreb, 2. in 3. listopada 1970, 
Odjel za prirodne nauke Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, Za-
greb 1971 (360 str., 28 risb in 79 fotografij). 

V okviru evropskega leta varstva narave je razred za prirodoslovne vede 
Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti skupaj z Republiškim zavo-
dom za varstvo narave SRH organiziral simpozij o varstvu narave na našem 
krasu. Posvetovanja se žal niso udeležili predstavniki srbske, slovenske in 
makedonske akademije. Pred nami je obsežen zbornik, ki zajema 22 refe-
ratov prebranih na simpoziju, objavljeni pa so tudi sklepi posvetovanja. 
Uvodni referat je prispeval akademik B. G u š i ć z naslovom Človek in na-
rava krasa skozi stoletja. V njem opisuje zgodovinski razvoj gospodarskega 
izkoriščanja krasa in različne posledice posameznih oblik gospodarjenja. 
M. H er a k omenja pomembnejše prispevke domačih raziskovalcev k po-
znavanju krasa, predstavi pa nam tudi litološke, tektonske in hidrogeološke 
značilnosti Dinarskega krasa. J. R i d a n o v i ć obravnava razprostranjenost 
in geografski pomen vode na Dinarskem krasu. Sledijo prispevki S. B o ž i -
č e v i č a o razvoju speleoloških raziskovanj in M. M al e z a o naseljevanju 
Dinarskega krasa v pleistocenu. Zanimiva je razprava H. I v e k o v i č a o 
samouničevanju in samozaščiti Plitvičkih jezer, ki je zasnovana na rezultatih 
kemičnih analiz vode in različnega izločanja karbonatov v posameznih jeze-
rih. M. A n d r o i ć , S. H o r v a t i é in P. F u k a r e k obravnavajo vege-
tacijske in gozdne razmere Dinarskega krasa ter vprašanja zaščite posamez-
nih združb in gozdov. Z. L o r k o v i ć obravnava demografske razmere in 
je mnenja, da ni trajnega varstva prirode brez omejevanja naraščanja pre-
bivalstva. Edini slovenski predstavnik na simpoziju B. S k e t predstavlja 
problematiko varstva podzemeljske favne in se zavzema predvsem za pre-
prečevanje onesnaženja podzemeljskih kraških voda. J. R o g 1 i č opisuje 
naravne in družbenogeografske značilnosti soteske Butišnice nad Kninom, ki 
bi jo bilo treba razglasiti za nacionalni park. K. I g a 1 f i razpravlja o var-
stvu ptic na obalnem področju in Jadranskih otokih, B. D u l i č e v a pa o 
razprostranjenosti malih sesalcev in njihovi pogostnosti v raznih pre delih 
obalnega krasa in na otokih. Z. C a r piše o pomenu nekaterih vrst divjadi 
za varstvo narave na krasu, L. M a r i c pa predstavlja pomen karbonatnih 
kamnin in mineralnih surovin v Jadranskem primorju. Sledijo razprave R. 
K e v a o varstvu prirode v prostorskem planiranju, Z. J e 1 i n o v i ć a o pro-
metu in prometnih razmerah na krasu ter D. A l f i e r a o možnosti in po-
trebi razvijanja turizma v notranjem delu hrvatskega krasa. Zadnji ave 
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razpravi obravnavata izkoriščanje in zaščito bioloških dobrin severnega Ja-
drana (D. C u r k e ) in ihtiofavne v srednjem in južnem Jadranu (D. M o -
r o v i ć). 

Na simpoziju so bili predstavljeni številni problemi, ki zadevajo varstvo 
narave pa tudi življenja na Dinarskem krasu, zlasti na njegovi jadranski stra-
ni in na otokih. Sklepi simpozija so zasnovani le na principih čistega varstva 
narave in težijo predvsem k zakonskih ukrepom. Kljub nekaterim čisto nara-
voslovnim prispevkom pa vsebina celotnega zbornika kaže, da ni pravega 
varstva narave brez človeka. Ta že skozi stoletja dela in živi tesno povezan 
z naravnimi dobrinami od kamna in vode do rastlin in živali ter z najraz-
ličnejšimi dejavnostmi posega v občutljivo naravno okolje. Varstvo narave 
in njeno gospodarsko izkoriščanje je treba smiselno uskladiti, pri tem lahko 
veliko koristijo z nasveti znanstvene institucije, ki sistematično obravnavajo 
naravne in družbene razmere. Nepravilni posegi v občutljivo naravno okolje 
kot je naš Dinarski kras kaj kmalu zapustijo škodljive ali celo nepopravljive 
posledice. 

P. Habič 

Slovensky kras. Zbornik referatov vedeckej konferencie z priložitosti 
100. vyrocia objavenija Dobšinskej ladovej jaskyne. Zbornik muzea sloven-
skeho krasu. Lipt. Mikulaš, 1971, IX, 264 strani. 

Slovaški speleologi so zelo spodbudno proslavili 100 let, odkar so od-
krili eno svojih najlepših in najbolj znanih jam — Dobšinsko ledeno jamo. 
Priredili so namreč zborovanje, ki je bilo posvečeno kraškim ledenim ja-
mam. Poleg 30 domačih je bilo na zborovanju še 20 tujih strokovnjakov s 
skupno 21 referati. O slovaških jamah je poročalo devet referentov, 12 refe-
ratov pa je bilo posvečenih ledenim jamam v sosednjih deželah, na Polj-
skem, Madžarskem, v Bolgariji, Avstriji in Jugoslaviji. Tako se je zborova-
nje spremenilo v tematsko usmerjeno regionalno speleološko konferenco. 

L. B 1 a c h a je poročal o bogati zgodovini Dobšinske ledene jame. Ze 
1871. leta so ji uredili dostop, 1822. leta so jo osvetlili in 1910. leta uredili 
v njej meteorološko postajo. Leta 1937 si jo je ogledalo že 23.000 obiskoval-
cev. Toda že kmalu se je pokazalo, kako je ledena jama občutljiva za člove-
kove posege, ki so spremenili njeno mikroklimo. Kritično je bilo zlasti 1947. 
leta, ko so razširili prehod v najgloblje, nezaledenele dele jame, kar je tako 
spremenilo zračno kroženje v jami, da se je začel led vidno topiti. Prehod 
so morali zapreti in vpeljati ustrezni varnosti režim, vendar se je stanje le 
polagoma izboljševalo. Skrben nadzor v jami je potreben zlasti zaradi nara-
ščajočega obiska (na leto preko 100.000 turistov). Na podobne težave so opo-
zorili tudi drugi referenti glede ledenih jam v Alpah. 

O genezi in morfologiji Dobšinske ledene jame je poročal J. J a k a 1. 
Njen razvoj moremo v marsičem primerjati z nekaterimi našimi jamami. V 
njej se je izoblikoval terasni sistem, ki ustreza shemi kvartarnih teras. Sami 
jamski prostori so različni. V enih je led, v drugih so kapniki, tretji pa so 
brez enega in drugega. Led pokriva 11.200 m2, obsega 145.000 m3 in je prek 
20 m debel. Voda iz topečega se ledu je ustvarila jamske žlebiče. 

G. D e n e š je poročal o mikroklimatskih opazovanjih te jame v prvih 
petdesetih letih po odkritju. V primerjavi z nekaterimi ledenimi jamami v 
Alpah leži Dobšinska ledena jama zelo nizko (970 m), mikroklimatsko pa se 
uvršča med statično-dinamične jame, kar za ohranjanje jamskega ledu ni 
najbolj ugodno. 

Zanimiv je referat M. P u l i n e o vrstah ledu v devetih jamah poljskih 
Tater, ki leže v višinah med 1010 m in 1850 m. Ugotavljal je genezo in sestavo 
jamskega ledu ter njegove vplive na morfološke, zlasti kriogene procese. V 
teh jamah je ugotovil dve mikroklimatski coni: statično in dinamično. Za 
prvo so značilni stabilni meteorološki elementi, za drugo pa večje amplitude, 
zlasti dnevne. Dinamično cono sestavljata dve podconi: ledna in prehodna. 
V večini jam se ledna podcona poleti izgubi. Pulina poudarja, kako je obstoj 
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jamskem ledu odvisen izključno od obeh podcon. Y jamah, kjer se močno 
kopiči hladen zrak, gre za pogoje, ki spominjajo na periglacialne razmere (na 
cono periglacialnega podnebja). Pulina je s pomočjo kristalografske in fizi-
kalno-kemične metode ugotovil štiri genetične tipe jamskega ledu (kapniški, 
talni in sublimacijski led ter firn). Posamezni tipi jamskega ledu različno 
vplivajo na morfološke procese jam. Talni led je glavni faktor pri mehanič-
nem razpadanju. Voda, ki nastaja s topljenjem sublimacijskega in firnskega 
ledu, pa je kemično agresivna. Iz Pulinovega referata je razvidna moderna 
smer proučevanja, ki temelji na uporabi eksaktnih metod. 

Zanimiv je prispevek A. B ö g 1 i j a , ki je poročal o razmerah, kakršne 
naj bi vladale v znani jami Hölloch med hladno pleistocensko dobo. Glede na 
današnjo temperaturo v najglobljih (6° C) in najvišjih delih jame (4,5° C) 
ugotavlja, da je v njej 500-metrska geotermična globinska stopnja. Sedanje 
temperaturne razmere naj bi bile posledica zračne in vodne cirkulacije v 
jami. V hladnih pleistocenskih obdobjih naj bi bile v jami pozitivne tempe-
rature zaradi več sto metrov debelega ledu, ki je jamo pokrival. Zato sklepa, 
da so bile v tem času v globokih alpskih jamah temperature celo višje od 
današnjih. Za hollochško jamo naj bi to dokazovale tudi endemične živalske 
vrste, ki so se v njej ohranile kot interglacialni oziroma predglacialni relikt. 

H. T r i m m e 1 je poročal o problemih tistih ledenih jam v Avstriji, ki 
so dostopne za obiskovalce. Med stotimi ledenimi jamami z dinamično mikro-
klimo je namreč kar petina dostopnih. Med temi sta najbolj obiskani Riesen-
eishöhle pri Obertraunu s 125.000 obiskovalci ter Eisriesenwelt v Tennen-
gebirge s 65.000 obiskovalci letno. Izkušnje, ki so jih dobili s turističnim ure-
janjem teh jam, kažejo, da je treba jame zavarovati in ohraniti njihov 
mikroklimatski režim. V Rieseneishöhle so s pomočjo pelodne analize ugoto-
vili, da se je led začel tvoriti v njej šele v začetku 15. stoletja, ko je v 
vzhodnih lApah prišlo do poslabšanja podnebja, kakor potrjujejo tudi drugi 
pojavi. 

G. A b e l je poročal o ledenih jamah na Salzburškem. kjer je znanih 
okoli 50 teh jam. Razlikuje predvsem snežno-ledene jame, kjer se sneg, ki 
zaide v jame, pretvarja v firn. V drugih jamah se tvori led, ko zmrzuje vanje 
pronicajoča voda. Tretji tip so ledene jame, ki imajo obe vrsti ledu. Tudi Abel 
razlikuje v ledenih jamah več mikroklimatskih con, skupno šest. Omenja, 
da imajo salzburške ledene jame pozitivno ledno bilanco, kar je v nasprotju 
z nazadovanjem alpskih ledenikov v tem času. 

I. F o d o r je poročal o edini ledeni jami na Madžarskem (Telikibanva), 
ki je komaj v višini 296 m in so jo v zadnjih letih nadrobno proučili. W. 
G r e s s e 1 je poročal o speleometeorologiji in tvorbi jamskega ledu v alp-
skem svetu, pri čemer poudarja odločilno vlogo geomorfoloških in meteoro-
loških faktorjev (oblika jame, prezračevanje jame itd.). F. R. O e d 1 je po-
ročal o 50-letnih meteoroloških opazovanjih v Eisriesenweltski ledeni jami. 
V. P o p o v omenja, da so v Bolgariji ugotovili led v 76 jamah, zadržal pa 
se je zlasti na opisu ledene jame na Vračanski planini, ki so jo sistematično 
proučili. Metodološko zanimiv je prispevek M. G a d a r o s a , ki je poročal 
o radioaktivnosti kraških jam ter ugotovil odvisnost med radioaktivnostjo 
in jamsko klimo. Zanimiv je tudi referat J. O t r u b e o meteoroloških 
značilnostih in zaledenitvi Denanovske ledene jame ter o tem, kako so s po-
segi spremenili njen mikroklimatski režim, kar je otoplilo led v njej. 

S. R od a in L. R a j m a n sta referirala o nastanku vertikalnih lede-
nih tvorb v Silicki ledeni jami, H. H r o m o s o zaščiti ledenih in psevdo-
ledenih jam na Češkem, P. M a r i o t pa o možnostih za turistično izkori-
ščanje jam na Slovaškem. D. K u b i n s k y je razglabljal o tektogenezi le-
denih jam na Slovaškem in pri tem poudaril geološko zasnovanost ledenih 
jam (npr. pretrtost stropa) in ustrezno klasifikacijo. 

, Na zborovanju sta bila tudi dva referata o ledenih jamah v Jugoslaviji. 
S. B o ž i č e v i č , ki je poročal o ledenih jamah na Hrvatskem, je moral 
priznati, da hrvatskih ledenih jam doslej še niso sistematično proučevali, zato 
tudi ne omenja njihovega števila. Na priloženi skici pa ima vrisanih 42 le-
denih jam, v tekstu pa omenja, da jih je več. Pri tistih, ki jih je naštel, na-
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vaja, da so med 600 in 900 m visoko. Bozičevic ni mogel prikazati nobene kla-
sifikacije teh jam ali modernih meritev, kar je v primerjavi z drugimi 
referati precej opazno. 

F. H a b e je referiral o ledenih jamah v Sloveniji. Omenja, da je po 
jamskem katastru v Sloveniji 3400 jam, od tega 135 snežnih in ledenih, kar 
je 4 % vseh jam. In sicer jih je doslej znanih 115 v Alpah ter 20 na Dinar-
skem krasu, vendar ima na priloženi skici vrisanih le 16 jam. Habe je sicer 
prikazal, kako so ledene jame na Slovenskem zgodaj odkrivali in kolikšen 
gospodarski pomen je imel v preteklosti jamski led. Vendar je moral pri tem 
tudi ostati, ker sistematičnih, modernih raziskovanj naših ledenih jam sko-
raj ni, posebno ne meteoroloških. Zato tudi ni mogel podati ustrezne klasi-
fikacije oziroma tipologije teh jam. Vrzel je zamašil tako, da je podal tipo-
loški pregled ledenih jam glede na njihovo izoblikovanost. Pri tem razlikuje 
Habe štiri tipe, primere zanje pa navaja z Visokega krasa. K prvemu tipu 
prišteva globoka, zavita in ozka brezna na visokih kraških planotah, kjer se 
sneg preko poletja obdrži in spreminja v led. Drugi tip ledenih jam so 
brezna v obliki obrnjene črke T, torej z razširjenim dnom. Tretjo vrsto pred-
stavljajo udorne doline z jamskim prostorom žepaste oblike (npr. ledena ja-
ma pri Kuncu v Kočevskem Rogu). Tudi pri četrtem tipu naj bi šlo za udor-
ne vrtače (npr. jama v Stojni), vendar razlika med zadnjima dvema tipoma 
ni povsem jasna. 

Referati o ledenih jamah so zlasti v medsebojni primerjavi zelo poučni, 
za naše speleologe pa pomenijo marsikatero spodbudo, ki bi jo kazalo čim 
prej uresničiti. 

Darko Radinja 

Novi krasoslovni učbeniki 

Karst. Important Karst Regions of the Northern Hemisphere. Uredila M. 
Herak, Zagreb in V. T. Stringfield, Washington. Založila Elsvier, Amsterdam-
London—New York, 1972. 551 strani, 173 ilustracij in 8 tabel. 

Pričakovali bi, da bi se knjige, ki podaja pregled kraških teritorijev po 
svetu, lotili geografi. Pa ni tako. Iz knjige sicer ne zvemo, kdo je dal zanjo 

Eobudo, vidi pa se, da sta ji glavni pečat dala oba urednika, ki sta geologa, 
»a sta dala sodelavcem tudi področna navodila, je videti po tem, da se 

dokaj dosledno držijo naslednjih poglavij: litostratigrafija in sedimento-
logija kraških kamnin, tektonska zgradba, faze zakrasevanja, morfološki 
pojavi, hidrogeološki pogoji, gospodarski pomen (problemi prakse in metode 
izrabe). Ze ti naslovi poglavij izdajajo drugačen koncept regionalnega opisa 
krasa, kot smo ga vajeni iz geografskih publikacij, kjer so v ospredju po-
vršinski in speleološki kraški pojavi, vse drugo pa je temu podrejeno. Kljub 
taki koncepciji pa je knjiga zanimiva tudi za geografe. Prvič zato, ker smo 
dobili izčrpnejši opis kraških ozemelj po svetu, kot ga nudi katerakoli druga 
knjiga. Drugič pa knjiga razširja poznavanje kraškega pojava z geološkega 
in hidrološkega vidika. Zlasti slednji je gospodarsko še pomembnejši kot mor-
fološki. Poleg tega pa so pri nekaterih opisih dobro poudarjene tudi morfo-
loške razmere in to ne samo tam, kjer so poklicali k sodelovanju kakega 
geografa-krasoslovca (npr. Sweeting, Pfeiffer), ampak tudi pri nekaterih geo-
logih — avtorjih opisa domačega krasa. Geolog J. Avias je velik del do-
voljenega mu prostora izrabil za opis površinskih in speleoloških objektov in 
njegov opis francoskih kraških predelov je na sploh zelo plastičen in vse-
stranski. Druga skrajnost so pisci Bystricky, Mazür in Jakal, ki so v članku 
z neustreznim naslovom »Kras Češkoslovaške« morfologijo in speleologijo 
slovaškega krasa (ostalega krasa v ČSSR ne opisujejo) skoraj v celoti iz-
pustili. 

Podnaslov knjige »Pomembne kraške regije severne hemisfere« je malce 
preširok. Morebiti je vzrok nezadovoljiv odziv za sodelovanje. O pripravlje-
nosti krasoslovcev za sodelovanje pri knjigi je kritična omemba v uvodu 
knjige. Knjiga prinaša opis naslednjih regij: kras v Jugoslaviji (avtorju 
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M. Heraku se je, žal, vrinilo precej tiskarskih napak), kras v Italiji in Fran-
ciji, ki sta temeljito opisana, kras v Nemčiji (predvsem Zahodni Nemčiji, 
avtorja Pfeiffer in J. Hahn), hidrološko dobro dokumentirani opis krasa v 
Avstriji (F. Bauer in J. Zötl), madžarski kras (Darânyi), slovaški, poljski 
(Galzek-Dabrowski-Gradzmski), romunski (M. D. Bleahu), sovjetski (štirje 
avtorji: I. V. Popov, N. A. Gvozdeckij, A. G. Čikišev in B. I. Kudelin) in angle-
ški (M. M. Sweeting) kras. Od neevropskega krasa je zastopan še kras ZDA 
(W. E. Davies in H. E. Legrand) ter tropski kras na Jamaiki (H. R. Versey). 
Od pomembnih kraških regij na severni hemisferi manjka zlasti Irska, Špa-
nija in najrazsežnejše kraško ozemlje na svetu, to je na južnem Kitajskem, 
od tropskega krasa pa Kuba in Porto Rico. 

Kot uvod k regionalnim kraškim opisom sta dva članka. Prvega z naslo-
vom »Zgodovinski pregled morfoloških konceptov« je prispeval prof. J. Roglić 
iz Zagreba. Ostaja v glavnem pri navajanju mnenj kraških klasikov in daje 
vtis, da novejši čas ni dal mnogo napredka v teoretskem pogledu. Pri dru-
gem članku »Zgodovinski pregled hidroloških konceptov«, ki sta ga napisala 
oba omenjena urednika, pride novejši razvoj bolj v ospredje. Zlasti pa je za-
nimivo končno poglavje (11 strani), ki sta ga oba urednika napisala pod 
naslovom »Zaključki«. Med njimi je skušal prof. Herak na novo definirati 
poglavitne površinske kraške termine, s čimer se je doslej ukvarjala pred-
vsem kraška morfologija, nato pa genetsko klasificirati kraške regije sveta 
na geosinklinalna in epikontinentalna kraška območja. Ker pa, kot pravi 
pisec, ni na voljo dovolj gradiva, so stare definicije, kot je globoki kras, plitvi 
kras, pokriti kras in podobno, še vedno ustrezne. V kontekstu z ostalimi 
Herakovimi izvajanji v knjigi dobi bralec vtis, da je bila glavna zamisel 
knjige, poglobiti ali nadoknaditi obstoječe pretežno deskriptivno in premajh-
no geološko poznavanje kraškega pojava, ki se goji pretežno v okviru geo-
grafije. Će je menil avtor znanje predvsem poglobiti, je uspel, če že ne v 
drugem, s tem, da je kras na svetu znatno starejši, kot smo menili, in da je 
preživel mnogo razvojnih faz. Ce pa je menil obstoječe znanje v glavnem 
nadomestiti z novim, s knjigo ni uspel. 

I. Gams 

Jennings, J. N., Karst. Založila M. I. T. Press, Cambridge—Massachusetts— 
London, 1971. 251 strani, 69 skic in 39 fotografij. 

Knjigo, ki je izšla v znani geografski zbirki »Uvod v sistematsko geo-
morfologijo« kot sedmi zvezek, je napisal avstralski geograf in znani kraso-
slovec J. N. Jennings. Da je ta predavatelj na Avstralski narodni univerzi 
učenec angleške krasoslovne šole, je poznati po tem, kateri vidiki krasa so v 
ospredju. Razmeroma temeljit in v ospredje je potisnjen kompleks litološke 
značilnosti — kraški procesi — drobne kraške oblike. Po tej problematiki pa 
je moderna angleška morfologija med vodilnimi na svetu. 

Ce vzamemo Jenningsovo knjigo v roke potem, ko smo odložili pred-
hodno, z dokajšnjo upravičenostjo bi lahko rekli Herakovo knjigo o krasu, 
se v polni meri zavedamo razlik, ki so med geološkim in geografskim gle-
danjem na kras. Jenningsa odlikuje kompleksnost in smisel za pravo mero 
med poglavji, ki so vsa vgrajena v enoto. Če pri ilustracijah nekoliko izsto-
pajo primeri iz Avstralije, ki premore na ravnini Nullarbor z okoli 200.000 km2 

krasa drugo najrazsežnejše kraško področje sveta, takoj za južnokitajskim 
krasom, knjigi ne gre šteti kot pomanjkljivost, prej kot prednost, saj s tem 
prispeva k poznavanju doslej malo znanih aridnih kraških predelov. V snov-
nem pogledu nudi knjiga največ novega pri analizi drobnih kraških oblik, ki 
jih Jennings deli na te na golem, na polpokritem in pokritem krasu. Pregledno 
in suvereno je napisano poglavje o kraški hidrologiji ter o vrtačah. Med 
literaturo, na katero se pisec opira, izstopa angleško pisana književnost. Slo-
venska pisana književnost mu je zaprta knjiga. Kar pa je izšlo našega kra-
škega morfološkega slovstva v tujih jezikih, vestno uporablja. Precej pozor-
nosti posveča kraškim pojavom v Sloveniji in drugod v Jugoslaviji. Pri 
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naših imenih se mu je le tu in tam vrinila kaka napaka (npr. Cerknica po-
lja, str. 139). Y poglavjih h »Zgodovinski geomorfologiji krasa« in »Sedanje 
stanje v kraški geomorfologiji in njena vrednost« pripisuje najnovejšim do-
sežkom znanosti mnogo večji pomen, kot je to storil v že omenjenem sorod-
nem poglavju »Kras — Pomembne kraške regije severne poloble«. V primer-
javi s tem Jennings mnogo bolj zaupa eksaktnim metodam, tudi hidrokemič-
nim meritvam. Pri tem zavzema kritično stališče do Corbelovih trditev o 
živahni koroziji v polarnem in slabi koroziji v tropskem krasu. 

Jenningsov Kras vzbuja vtis solidno in zelo zgoščeno napisane monogra-
fije, ki ji vrednost povečujejo številne dobro izbrane ilustracije. Kot uni-
verzitetni učbenik je priporočljiv zlasti zato, ker ni pretirano razsežen. 

I. Gams 

Sweeting, M. M., Karst Landforms. Založba Macmillan, London—Basing-
stoke, 1972. 362 strani večjega formata, čez 200 skic in fotografij. 

Tudi knjigo Kraški relief je napisal pripadnik angleške krasoslovne sole 
in sicer znana kraška morfologinja M. M. Sweeting. Vendar je med njeno in 
Jenningsovo knjigo opazna razlika. Snov je rahlo drugače razporejena in 
sledijo si poglavja: kraške kamnine, procesi, površinske oblike, sledijo ponori, 
jame, jamski sedimenti, nakar se preselimo spet na kraško površje v poglavjih 
kraška polja, izviri, kraška hidrologija, tipi krasa, kraški cikli. Največja raz-
lika v primerjavi z Jenningsom pa je v tem, da Sweetingova podrobneje 
navaja izsledke kraških študij, tudi take, do katerih zavzema kritično sta-
lišče, vendar jih sicer ne vklaplja v celoto. Iz razprav često povzema nacio-
nalna imena. Od slovenskih imen za kraške pojave tako zasledimo kotlič, 
požiralnik, ponikvo, ponor, vodonos, brezno, jamo itd. Ker je avtorici pri 
tem knjiga močno narasla, presega značaj univerzitetnega učbenika. 

Jennings kot Sweetingova v uvodu v svojo knjigo potožita, da jima za-
radi neznanja jezikov ni dostopna slovanska kraška literatura. Kjer pa le 
moreta, se je poslužujeta, Sweetingova celo bolj kot Jennings. Temeljiteje 
je tudi izrabila gradivo, ki ga je sprejela kot udeleženka IV. mednarodnega 
speleološkega kongresa, ki je bil 1. 1965 v Ljubljani in Jugoslaviji. Mnogo 
bolj kot Jennings se je naslonila na Cvijičeve študije, ki jim zaupa bolj 
kot večina mlajših krasoslovcev v Jugoslaviji. 

Med najbolj temeljita poglavja spada razpravljanje o kemični sestavi in 
klasifikaciji apnencev — na tem področju je avtorica dosegla v krasoslovju 
mednarodni ugled — in o koroziji. Sweetingova spada v modernem kraso-
slovju med najbolj goreče zagovornike korozije kot glavnega modelatorja 
krasa. Na str. 6 pravi dobesedno: »Ta knjiga se ukvarja pretežno z reliefom 
v masivnih apnencih, ki je nastal v glavnem s korozijo in sorodnim pro-
cesom. Relief v razmeroma nečistih in manj masivnih apnencih in ta, ki je 
nastal v zvezi z drugimi procesi kot denudacijo, je le na kratko omenjen.« 
Torej je kraški relief obravnavan pretežno kot korozijski relief. Kljub temu 
pa dejavniki, ki poleg korozije vplivajo na tvorbo krasa, niso zanemarjeni. 
Obravnavani so predvsem kot pogoji za korozijo. Delitev na čiste in nečiste 
oziroma na masivne in nemasivne apnence razumemo, če poznamo angleški 
kras, kjer vsi apnenci niso kraški. Vprašanje je, koliko niso tega krivi tudi 
klimatski dejavniki. Pri Sweetingovi in Jenningsu, ki sta oba zagovornika 
korozije, pa je za kras osnovno posebno, kraško vodno pretakanje. 

Pred dvemi leti sta izšli dve knjigi ruskega krasoslovca G. A. Maksimo-
viča iz Perma: Osnove krasoslovja. O prvi knjigi je Geografski vestnik poro-
čal v letniku XXXVII — 1966, o drugi pa v letniku XLIII — 1971 (str. 173). 
Zdaj smo dobili še dva odlična krasoslovna učbenika. Vse tri odlikuje obilica 
gradiva in obsežen pregled po svetovni literaturi. V Maksimovičevi knjigi je 
težišče premaknjeno bolj na sovjetske dosežke, pri Jenningsovi in Sweetingovi 
bolj na dosežke v angleškem znanstvenem krogu. Tudi pri dokumentaciji je 
dajal vsak avtor prednost domačim kraškim pojavom. Prav zato pomenijo 
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omenjeni učbeniki temelje modernega krasoslovja in se medsebojno dopol-
njujejo. 

Jugoslovani smo do nedavna laliko med temeljna dela šteli predvsem 
samo Cvijičeva krasoslovna dela. Po izidu omenjenih treh učbenikov smo 
dolžni, da se pri teoretskem krasoslovju poslužujemo v prav tolikšni ali v še 
večji meri tujih učbenikov. Tempora mutantur.. . 

Ivan Gams 

Nekaj novosti iz agrarno-geografske književnosti 

Agricultural Typology and Land Utilisation. Studies carried out with a 
financial contribution of the »Consiglio nazionale delle ricerche«, Rome. 
Center of Agricultural Geography, Institute of Agricultural Economy and 
Policy, University, Academy of Agricultural Sciences and Humanities, Vero-
na, Italy, 1972. Strani 448. 

Publikacija, ki je posvečena spominu medtem umrlega italijanskega geo-
grafa Fernanda G r i b a u d i j a , predstavlja zbornik razširjene konference 
komisije za agrarno tipologijo Mednarodne geografske unije, ki je kot četrta 
po vrsti zasedala v Veroni od 28. septembra do 2. oktobra 1970 pod pred-
sedstvom prof. J. K o s t r o w i c k e g a in pod organizacijsko skrbjo prof. 
V a n z e t t i j a , ravnatelja Inštituta za agrarno ekonomijo in politiko ter 
Centra za agrarno geografijo pri Akademiji za agrarne vede v Veroni. Na 
konferenci, o kateri smo v »Geografskem vestniku« že poročali in ki se je 
je udeležilo tudi 5 geografov iz Jugoslavije, so sodelovali tudi zastopniki FAO 
iz Rima (D. Christodoulou in S. Kawakatsu). V publikaciji so objavljeni refe-
rati vseh prisotnih udeležencev, razen tega pa tudi tistih( med njimi največ 
sovjetskih), ki tja niso dopotovali, a so poslali referate, ki so jih organi-
zatorji razmnožili in izročili udeležencem. Pri prvi skupini so objavljeni tudi 
diskusijski prispevki. 

Ta prva skupina obsega tele pr i spevke : F. L e c h i (Padova) , Farm and region in agri-
cultural t y p o l o g y . — J. W . B i r c h (London) , Farming svstems as resource systems. — R. D . 
L a i r d , B. A . L a i r d , S u n g I I C h o i (Lawrence , Kansas) , T h e impact o l farm size mana-
gement upon product ion e f f i c i e n c y in Soviet and Eastern European Agr icu l ture . — D . A . C h r i -
s t o d o u l o u ( F A O , Rim), Towards a typo logy oS land tenure and land r e f o r m : some rele-
vant issues. — I. C r k v e n č i ć — VI. K l e m e n č i č (Jugoslavija) The soc ia l -geographical 
factors in forming the types of land utilization. — H. B o w e n - J o n e s (Durham, Vel. Brita-
n i ja ) , The measurement of land labour product iv i ty . — S. K a w a k a t s u (FAO, Rim) , Crop 
product ion index numbers and their additive exp lanatory components . — R. J. C. M u n t o n 
(London) , Farm system classi f icat ion: a use of multivariate analysis . — J. W . A i t c h i n s o n 
(Aberyswith) , The farming system of Wales . H. F. G r e g o r (Davies, Cal i fornia ) , Plantation 
farming on the subtropical margins. A model - farm approach . — H. I s h i d a (Hirošima, Japon-
ska) , Peasant agriculture in India. — M. I s h i i (Tokio ) , Factors e f fect ing the changing re-
gional patterns o f Japanese agriculture. — R. S. O d i n g o (Nairobi ) , Typo log i ca l problems 
in a changing substistence agriculture in Kenya . — J. K o s t r o w i c k i , R . S z c z e é n y 
(Varšava) , A new approach to the typo logy of Polish Agr icu l ture . — J. B o n n a m o u r (Pa-
riz), Essai de typo log ie é conomique des systèmes d 'explo i tat ion en France . — W . S t o l a 
(Varšava) , La typo log ie agricole d une mesorégion. Comparaison des résultats obtenus par deux 
méthodes d i f férentes . — I. V e l c e a (Bukarešta) , La régionalisation vit icole de la Roumanie . 
— G. B r a s s e u r (Pariz) , L 'explo i tat ion agricole dans les pays de savane de l 'A f r ique de 
l 'Ouest . — J. I. R o m a n o w s k i (Seatle, Z D A ) , Appl icat ion to Midwestern and Northwestern 
farm regions of the United States and recommandations f o r further modi f i cat ion. — U. V a r j o 
(Oulu, Finska) , Farming in Finnish Lapland and its deve lopment since W o r l d War II. — I. A . 
S u â r e z - S a r a b i a (Mex i co ) , Prel iminary study of the agricultural t ypo logy of the Mexican 
e j i d o . — M. A . G a r c i a (Mexico ) , Pre l iminary study of the agricultural t ypo logy of landed 
property in Mex ico with 5 or less hectares. — V. B o n u z z i (Padova) , Method changes in the 
classif ication of types of farming. 

O b j a v l j e n i pr ispevki neprisotnih pa so bil i t i le : A . N. R a k i t n i k o v (Moskva) , Methods 
of t y p o l o g y of agriculture and their testing in the studies carried out. — L. M. Z a 1 t z m a n -
S. I. P o l o v e n k o , Certain methodological aspects of t y p o l o g y of agr iculture . — O . K.. 
Z a m k o v - K . V. Z v o r y k i n (Moskva) , T y p e s of agriculture in their relation to the na-
tural environment . — I. F. M u k o m e l - T . I. K o z a č e n k o (Moskva) , Agricultural district 
division of the Ukrainian SSR. — J. T. C o p p o c k (Edinburgh) , Types of farming in Great 
Britain: a research p r o j e c t . — J. D . M o m s e n (Ca lgary ) , Classif ication of agriculture: a case 
study from the Carr ibean. — P. S c o t t , T y p e s of agriculture in Australia. — J. A. F. D i -
n i z , A . O - C e r o n (S. Paolo , Brazi l i ja) , An exper iment in using formulas to determine 
orientation of agriculture in Brazil . — A. O . C e r o n (S. Pao lo ) , The classif ication of agri-
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cultural specialization. — M. L u t o v a c (Beograd), Irrigation, nature de sol et culture des 
plantes en Yougoslavie. — B. F l o y d , Land development and utilization in Jamaica. — B. K. 
R o y (Kalkuta), Determination of land use changes, arable potentials, and land use develop-
ment in West Bengal. — S. P. G a r g (Indija), Agricultural patterns in the Bhabar tract. — 
M o 1 n â r (Cluj) , Types of agriculture in the Transylvanien tableland. 

Pregled referatov jasno pokaže, da je šlo za pisano zmes prispevkov me-
todološkega in regionalnega značaja. Tudi referati regionalnega značaja so 
seveda ubirali vsak več ali manj svojo metodološko pot k tipološkim označ-
bam kmetijstva. Med njimi je referat C r k v e n č i č a in K l e m e n č i č a 
koristno opozoril na primeru nekaterih vasi iz Jugoslavije (Lopata, Voklo, Ba-
šelj in Loka na Gorenjskem), da so za tipologijo kmetijstva važni tudi social-
ni faktorji, ki v dosedanjih tipoloških opredelitvah morda niso bili dovolj 
upoštevani. V celoti pa se iz referatov ter iz zaključnega pregleda J. K o -
s t r o w i c k e g a (Problems of typology of world agriculture) vidi, da je 
komisija imela tudi na svojem četrtem zasedanju opravka z metodološkimi 
dilemami: kako uskladiti različne indekse za klasifikacijo tipov kmetijstva 
med seboj, kako napraviti podatke iz raznih dežel z različnimi problemi 
primerljive, kako uporabiti pri tem kvantitativne metode, zlasti faktorsko 
analizo tako, da bi omogočala primerjavo v kraju in času, kako ocenjevati 
kmetijsko proizvodnjo (po hranilni in denarni vrednosti), na kakšen način 
upoštevati velikost in strukturo posesti itd. Tudi terminološka vprašanja so 
bila še odprta (npr. glede opredelitve pojmov »sistem« in »tip« kmetijstva, 
glede pojma »plantaže« itd.). Očitno je torej, da je pot k uspešni mednarod-
ni klasifikaciji tipov kmetijstva, ki se odpira pred komisijo, še dolga in 
zapletena. 

Svetozar Ilešič 

Die Siedlungen des ländlichen Raumes. Rural Settlements. L'habitat ru-
ral. Ed. Harald U h 1 i g , red. Cay L i e n a u. Materialien zur Terminologie 
der Agrarlandschaft. Vol. II, Giessen 1972, strani 277. 

Mednarodna delovna skupina za geografsko terminologijo agrarne po-
krajine, ki obstaja od kongresa v Stockholmu leta 1960 ter jo vodita prof. 
Uhlig in Cay Lienau iz Giessena, se odlikuje po izredni marljivosti. Ze pred 
nekaj leti je izdala prvi del mednarodno zbranega terminološkega gradiva, 
ki je obravnaval terminologijo poljske razdelitve. (»Flur und Flurformen«, 
Giessen 1967). Po več poznejših posvetovanjih, zvezanih s simpoziji o proble-
mih agrarne pokrajine (predvsem v Liègu 1969 in v Belfastu 1971) je zdaj 
predložila mednarodnemu strokovnemu svetu drugo knjigo svojega, sistema-
tično obdelanega gradiva. V njej je obdelana terminologija kmečkih (po-
deželskih) naselij (nem. »Die Siedlungen des ländliches Räumes«, angl. »Rural 
Settlements«, frane. »L'habitat rural«). 

Prvi del knjige podaja (v nemškem, angleškem in francoskem jeziku) 
»Terminološki okvir za geografijo podeželskih naselij« (nemški naslov »Ter-
minologischer Rahmen für die Geographie der Siedlungen des ländlichen 
Raumes«) s shemo ustreznih pojmov in terminov. Shemo je izdelal Cay 
L i e n a u s sodelovanjem drugih znanih nemških geografov-specialistov (W. 
Müller-Wille, H. Uhlig, E. Bertelsmeier, W. D. Hütteroth, H. Jäger, W. Mei-
beyer, W. Moewes, G. Niemeier, H. J. Nitz, G. Schwarz, W. D. Sick, H. J. 
Wenzel). Shema je izdelana tako, da v prvem delu opredeljuje f u n k c i j -
s k e z n a k e i n o s n o v n e p o j m e podeželskih naselij. Tu gre naj-
prej za lego, za njihov način naseljenosti (trajnost, začasnost), za opredelitve 
po glavnih znakih socialno-ekonomske strukture (po stanovanjski funkciji 
in funkciji delovnih mest, po ponudbi delovnih mest, po komunalni oprem-
ljenosti, po centralnih funkcijah, po znakih socialne strukture in gospodar-
ske strukture obratov). Drugi del vključuje f i z i o g n o m s k o - t o p o g r a f -
s k e z n a č i l n o s t i i n p o j m e , najprej velikost, potem pa talni načrt 
naselij. V tretjem delu so predstavljeni r e t r o s p e k t i v n i i n p r o -
s p e k t i v n i v i d i k i . Med prvimi, ki so označeni tudi kot genetski, so 
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podane značilnosti, ki so privedle do prvotnega nastanka naselij, nato opre-
delitev naselij po njihovem razvoju (»razvojni modeli«) in po času njihovega 
nastanka. Med drugimi (prospektivno-prognostičnimi) gre za opredelitev na-
selij po razvojni usmerjenosti in po deležu načrtnosti in nenačrtnosti v raz-
voju naselij. 

Drugi, obsežnejši del knjige predstavlja obsežen k o m e n t a r k ter-
minološkemu okvirju, podanem v prvem delu (nemški naslov »Komentar 
zum Entwurf eines terminologischen Rahmens für die geographische Erfas-
sung der Siedlungen des ländlichen Raumes«). Komentar, ki ga je v celoti 
sestavil C a y L i e n a u , je objavljen v nemščini in angleščini ter oprem-
ljen z bogato, zlasti bibliografsko dokumentacijo. 

Celotna publikacija je zares nadvse dragocen in izčrpen »okvir« za vsa 
nadaljnja proučevanja podeželskih naselij in to ne samo v Srednji in Za-
hodni Evropi, temveč povsod po svetu. Je eden od dokazov, da se lahko zares 
koordinirano mednarodno proučevanje razvija samo, če so zadosti razčišče-
na terminološka vprašanja, kar seveda ne velja samo za proučevanje agrarne 
pokrajine. Tako preciziran terminološki okvir ima tudi svojo teoretsko-me-
todološko vrednost, saj druži vse smeri proučevanj, ki se ukvarjajo s po-
deželskimi naselji (funkcijsko-strukturno, fiziognomsko-genetsko in celo 
prognostično). Morda bi bil na mestu le pomislek, če ni delo zašlo predaleč 
v shematizacijo, celo v čezmerno parcelacijo in atomizacijo pojmov, pri če-
mer se razrahlja kompleksni pogled na celoto. Glede tega samo en primer: 
težko bi soglašali z uvodno trditvijo, da je pot dosedanje geografije po-
deželskih naselij, ki je rada tudi terminološko družila in vezala pojme o na-
seljih in pripadajoči poljski razdelitvi, zgrešena in da je treba te dve sku-
pini pojmov »ostro ločiti« (str. 17). 

Svetozar Ilešič 

Iz geografske književnosti o Sloveniji 

Š i f r e r , M., 1972. Methoden und Ergebnisse der Untersuchung fluvialer 
Terrassen in Slowenien (NW — Jugoslawien). Acta Geographica Debrecina, 
Tomus X. Pertractationes Sectionis II. ac Svmposii 3. Conferentiae regionalis 
Europaeae 1971. Debrecen, 199—207. 

Geografski inštitut univerze v Debrecenu je organiziral v času od 5. do 
10. 8. 1971 simpozij, posvečen dinamiki razvoja površja v evropskem pro-
storu. Dr. Milan Šifrer je prispeval na njem študijo o metodah in izsledkih 
raziskav teras v Sloveniji. Pri tej študiji se opira na izsledke slovenskih geo-
grafov D. Mezeta in D. Radinje, največ pa na lastna proučevanja glacialnih 
teras v slovenskem prostoru. 

Y uvodnih poglavjih govori o naših najvišjih planotah in terasah, ki 
so se ohranile predvsem v apnencu, in so nastale tekom dolgotrajne konti-
nentalne faze po umiku miocenskega in panonskega morja. Takšen razvoj 
se je nadaljeval tudi v sledeči dobi intenzivne orogenetske aktivnosti in 
klimatskih sprememb vse do danes. 

Glavni del te razprave je posvečen razvoju glacialnih teras. Ob pre-
hodu iz pliocena v pleistocen se je selektivna in globinska erozija ob dvi-
ganju apneniških Alp, Dinaridov, Posavskega hribovja in Gorjancev še 
okrepila. Na vznožju teh gorovij so se ohranile široke terase »pedimenti« 
okrog 100—300 m nad sedanjimi dolinami, delno v terciarnih kamninah ali v 
apnencu. Y pleistocenu so reke poglobile svoje doline za nadaljnjih 100— 
300 m. Temu obdobju pripisuje Šifrer vzdolž alpskih rek 6—7 hladnodobnih 
in do 6 poznoglacialnih teras. Intenzivni proces preperevanja in strjevanja 
zasipov je viden zlasti ob Soči, predvsem zaradi mediteranske klime. Sedi-
menti zadnje poledenitve so tu že delno sprijeti, v področju Save pa so še 
sveži. Avtor je našel prodnike ohranjene v primarni sestavi v vseh 6 pozno-
glacialnih terasah in v 4 višjih terasah. V še starejših pleistocenskih terasah 
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(V—VII) pa so ohranjeni le še kristalinski, kremenčevi in roženčevi za-
obljenci. 

Na podlagi podrobnih raziskav morenskega materiala je avtor dokazal 
zvezo med poledenitvijo in zasipavanjem. Že prej je v številnih publika-
cijah pokazal na istočasnost poledenitev in odgovarjajočih zasipov s po-
dobnim preperevanjem morenskega proda. Tako je ugotovil ob Savi zasip 
2 poledenitvenih dob, ločenih po daljšem mirovanju. V čelni Blejsko-radov-
ljiški kotanji je bila starejša poledenitev obsežnejša. Y topli medledeni 
dobi je bilo zasuto 9 km dolgo in 70 m globoko jezero. 

Med obema poledenitvama je bila precej toplejša klima. Riška polede-
nitev je pustila sledove v visoki terasi (II), v kateri je material že trdno 
sprijet. Morfološko je zlasti zanimiv mlajši prod (III) višje terase, ki pripada 
v Sloveniji najbolj obsežni mindelski poledenitvi. Kompaktno sprijeta mo-
rena in njej pripadajoča terasa sta že močno zakraseli (do 20 m globoke 
vrtače, jamski rovi). 

Na podlagi teli raziskav se Šifrer pridružuje Brückner ju (zveza med 
poledenitvami in zasipom), odklanja pa Ampfererja in Winklerja, ki pripi-
sujeta prodom večine teras interglacialno starost. 

Glavne erozijske faze, ki ločijo zasipe med seboj, so nastale v dobi 
umikanja ledenikov in delno v začetnih fazah naslednjih poledenitev, ko 
so se rečne struge razširile in poglobile. 

V istih časovnih obdobjih se je menjavalo zasipanje in bočna ter line-
arna globinska erozija tudi v dolinah izven neposrednega vpliva polede-
nitve. Zasipavanje so tod povzročili priglacialni procesi. V večji izmeri se 
je ohranil priglacialni pobočni materai ob Soči, v Trnovskem gozdu, na 
Nanosu, Hrušici, v Javornikih in na Snežniku. V notranjosti Slovenije je 
najti večje množine tega materiala le v višinah 300 oziroma 600 m. Izrazito 
stratificiran material je mogel avtor ugotoviti le v bližini Bohinjskega 
ledenika. 

Vode v teh klimatskih razmerah niso mogle sproti odnašati soliflukcij-
skega materiala, s katerim so se zapolnili gorski deli dolin v obliki obsežnih 
stožcev. V manj odpornih terciarnih kameninah je začela krepka bočna 
erozija, ob plitvem spodnjem koncu stožca pa globinska erozija. 

V sledečih toplih obdobjih so reke razrezale zasip in nadaljevale svojo 
erozijsko dejavnost do ponovnega priglacialnega zasipa. Omejitev vseh teh 
hladnodobnih zasipov do holocena je omogočila avtorju ugotovitev, da je 
prod holocenskih teras delo samostojnih, sorazmerno mladih zasipov in 
zato je tudi na njih ležeča preperelinska plast mnogo mlajša kot na višje 
ležečih poznoglacialnih oziroma glacialnih terasah. V tem mladem zasipu 
je najti obilnejše peščene in glinaste primesi. 

Šifrer je v tej razpravi v kratkih potezah prikazal razvoj glacialnih 
teras in predvsem ugotovil tesno povezanost med poledenitvami in zasipi. 
Z drobnim proučevanjem morenskega materiala je pripomogel k razjasnitvi 
razvoja kvartarnega reliefa na Slovenskem. 

F. Habe 

Zgodovina agrarnih panog. I. zvezek: Agrarno gospodarstvo. Gospodar-
ska in družbena zgodovina Slovencev. Enciklopedična obravnava po panogah. 
Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Institut za zgodovino. 
Državna založba Slovenije, Ljubljana 1970. Strani 652, 3 karte v prilogi, 
25 kartografskih prilog med besedilom, 80 strani prilog s fotografijami, šte-
vilne skice med besedilom. 

S precejšnjo zamudo se v »Geografskem vestniku« oglašamo s poročilom 
o prvem zvezku »Zgodovine agrarnih panog«, ki pomeni začetek široko za-
snovane enciklopedične »Gospodarske in družbene zgodovine Slovencev« v 
izdaji Inštituta za zgodovino SAZU. Da ta zamuda ni znak omalovaževanja, 
dokazuje dejstvo, da smo to monumentalno delo naših zgodovinarjev morali 
omeniti že v lanskem »Geografskem vestniku«, v spominskih besedah ob 
smrti akademika Milka Kosa, ko* enega od najvidnejših uspehov plodnih 
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pobud, ki so še v predvojni dobi uspešno družile prizadevanja slovenskih 
zgodovinarjev in geografov na področju geografije in zgodovine agrarnega 
življenja na Slovenskem. Zato imamo slovenski geografi, posebno t. i. »agrar-
ni« geografi do »Zgodovine agrarnih panog« čisto poseben, kar nekako inti-
men odnos, čeprav pri njeni pripravi in sestavi nismo neposredno sodelo-
vali. У veliko zadoščenje nam je, da se iz vsebine knjige, iz v njej navedene 
in upoštevane literature in še posebno iz v njej uporabljene kartografske 
dokumentacije nazorno vidi tudi obsežni posredni prispevek našega dela 
k njeni zgradbi. Vidi se tudi, kako povezava zgodovinskih in geografskih 
raziskav ni samo izraz neke navade ali morda šolske tradicije, temveč de-
janskega obstoja skupne raziskovalne problematike. V tej povezavi niti ni 
prave meje med zgodovino in geografijo in če se kdaj pa kdaj sliši trditev, 
da je geografija pravzaprav »zgodovina sedanjosti«, velja to tudi narobe. 
Zato ima tudi časovna meja, ki si jo je knjiga postavila s tem, da obravnava 
razvoj le do druge svetovne vojne, več ali manj le formalen značaj. Tako 
interes geografov, kakor zgodovinarjev, sega pač prek nje na obe strani. 
Vsebinsko je nekaj bolj utemeljena le iz razloga, ker pomeni druga sve-
tovna vojna zaradi naše družbene preobrazbe s pojavom socialističnega sek-
torja v kmetijstvu in s stopnjevano industrializacijo in deagrarizacijo po-
deželja vendar tudi v razvoju našega agrarnega življenja izrazit skok. V 
tem smislu je že v uvodnih besedah pravilno podčrtana želja zgodovino-
piscev, da bi s proučitvijo predvojnega razvoja evidentirali »izginjajoči vir 
— staro podobo podeželja in podeželskega življenja«. 

Vsako poročilo o prvem zvezku »Zgodovine agrarnih panog«, tako tudi 
naše, ki bi želelo ovrednotiti knjigo predvsem z vidika geografa, je lahko 
samo preliminarno in fragmentarno, ker pač delo še ni zaključeno. Razen 
tega zadene nujno na težave, ki izvirajo iz tega, da je še težko presoditi 
uspešnost zasnove celotnega dela »Gospodarska in družbena geografija Slo-
vencev«, saj je to delo že vnaprej označeno kot »enciklopedična obravnava 
po panogah«. Vtis imamo — in to je razvidno tudi iz uvodnih besed redak-
cije — da so skušali uredniki in avtorji dela o prvi skupini panog (»agrar-
nih«), ki je prišla na vrsto, najti nekako kompromisno pot med prvotno 
čisto leksikalno zasnovo z abecednim zaporedjem podrobnih gesel ter obsež-
nejšo, povečini kar monografsko obdelavo posameznih poglavij, ki jih je 
komaj še mogoče označiti kot »gesla«. To tem manj, ker je bilo načelno 
opuščeno načelo abecednega zaporedja. Nasprotno, poglavja, oziroma »gesla« 
(po številu jih je 28 in ni povsem jasno, zakaj je v uvodnih besedah nave-
denih 34—35) so po določeni vsebinski logiki zbrana in razvrščena v šest 
osnovnih poglavij (»Kolonizacija in populacija«, »Agrarni proizvodnji na-
menjena zemlja«, »Orodje in načini«, »Organizacija za napredek agrarne 
proizvodnje, specialno šolstvo in strokovna literatura«, »Domačije in njih 
povezava«, »Gospodarski obrat kmetije«), vse skupaj pa združeno pod na-
slovom »Proizvajalne sile, sredstva in načini«. Tudi v tej razporeditvi sami 
po sebi, kakor tudi v opredelitvi posameznih poglavij, se očitno kažejo 
nekatera nihanja med prvotno zasnovo celotnega dela dobesedno »po pa-
nogah« (obravnavanje kmetijskih in sorodnih panog v poglavjih 11—23) in 
med obravnavanjem po bolj kompleksnih poglavjih, ki z ožjo obravnavo 
»po panogah« nimajo dosti opraviti. To velja npr. za poglavja o »kolonizaciji 
in populaciji«, o »urbanizaciji zemljišča«, o »domačijah« in še posebno o 
»gospodarskem obratu kmetije«. Iz prvega zvezka seveda tudi še ni raz-
vidno, kako bo v okviru te kompromisne enciklopedično-monografske za-
snove uspela razdelitev celotnega dela »Zgodovine agrarnih panog« na dva 
zvezka, od katerih prvi, ki je že pred nami, obravnava »agrarno gospodaf-
stvo«, drugi pa bo obravnaval »družbena razmerja v agrarni proizvodnji«. 
Za nas geografe bo skupni vtis o zgradbi obeh zvezkov še posebej zanimiv, 
ker se sami ubadamo s težavami, kako v agrarni geografiji uspešno opraviti 
nekakšno ločitev med »gospodarskim« in »družbenim«. Ker se je naša po-
vojna agrarna geografija, predvsem pod vplivom münchenske t. i. »socialno-
geografske« šole močno usmerila v proučevanje socialne strukture našega 
podeželja, bo zanimivo videti, kako lahko te vrste raziskovanja pomenijo 
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»geografsko« nadaljevanje socialnozgodovinskih dognanj, kakor jih bo pri-
kazal drugi zvezek »Zgodovine agrarnih panog«. Vsekakor se bo pokazalo, 
da niti v geografskem niti v zgodovinskem obravnavanju agrarnega in po-
deželskega življenja ni mogoče pretogo ločiti »gospodarsko« od »družbe-
nega«, ker take ločitve v dejanskem življenju ni ali vsaj skoraj ni. To 
dokazuje tudi že prvi zvezek »Zgodovine agrarnih panog«, saj so v njem 
obsežna poglavja, ki daleč presegajo okvir samega »agrarnega gospodarstva« 
ter posegajo na področje »družbenih razmerij« (poglavja o zemljišču in 
zemljiški posesti, o domačijah in naseljih idr.). 

Kljub vsem tem težavam z razvrstitvijo tematike in njeno pregledno 
obdelavo, ki so se jim pridružile še težave z obsežnimi vrzelmi v doseda-
njem proučevanju in nič manjše, skoraj nepremostljive težave z razvojno 
obdelavo statističnega gradiva po spreminjajočih se ozemeljskih enotah od 
dobe avstrijskih »dežel« (in celo njihovih slovenskih delov) prek medvojne 
dobe s pripadnostjo velikega dela slovenskega ozemlja Italiji in Avstriji 
do danes, je avtorjem in redaktorjem prvega zvezka »zgodovine agrarnih 
panog« uspelo obdelati in sintetizirati obilo nenavadno dragocenega gradiva 
o razvoju slovenskega kmetijskega življenja. Te vrste sistematično zbrano 
gradivo smo tudi slovenski agrarni geografi pri svojem delu, ko smo sedanje 
razmere nujno poskušali tolmačiti tudi s preteklimi in še posebno polpre-
teklimi, težko pogrešali. V tem poročilu se je nemogoče podrobneje ustav-
ljati pri vsem tem bogastvu tematike. Opozorim naj samo na obsežno sintet-
sko poglavje »Kolonizacija in populacija« (avtorji P. B l a z n i k , B. Gr a -
f e n a u e r , M. K o s , Fr. Z w i 11 e r), ki je seveda bolj kakor prispevek 
k sami zgodovini agrarnih panog temeljni prispevek k celotni »gospodarski 
in družbeni geografiji Slovencev«; tudi geografi ga ne bi smeli prezreti, ko 
smo v jubilejnem zvezku »Geografskega vestnika« (1972) podajali pregled 
»geografije prebivalstva Slovenije«. Posebno pozornost zasluži nadalje cela 
vrsta izredno marljivo in z velikim trudom sestavljenih prispevkov Vlade 
V a l e n č i č a (poglavja 3,12—16,20). Med njimi je za geografijo razen štu-
dije o kulturnih rastlinah ter prispevkov o posameznih kmetijskih panogah, 
ki se jim pridružujejo še prispevki V. Novaka, St. Miheliča, J. Zontarja in 
Eme Umek, posebno dragoceno poglavje »Vrste zemljišča«. Pri njem bi si 
želeli le, da bi bil odstavek »Geografske razmere«, če je že kot tak uvrščen, 
malo podrobneje izdelan, pa tudi terminologija bo zahtevala še nadaljnjega 
razčiščevanja (npr. glede terminov »ledina«, »praha«, »prelog«, »čret«, »frata«, 
»rut« itd.). Kljub izčrpni Valenčičevi obdelavi bodo zahtevale še nadaljnjo 
sistematično in pregledno analizo tudi spreminjajoče se tendence v širjenju 
ali krčenju posameznih vrst zemljišča, vsaj od franciscejskega katastra dalje 
(napredovanje gozda in nazadovanje pašnika, poznejši začetki opuščanja in 
nazadovanja njiv ter napredovanja travnikov, t. i. »ozelenjevanja« itd.). 
Povsem nove poskuse sinteze doslej močno pomanjkljivih raziskav pomenijo 
prispevki B. G r a f e n a u e r j a o poljedelskem orodju, o urbanizaciji zem-
ljišča in o poljedelskih obdelovalnih načinih, ki kažejo široko avtorjevo 
razgledanost ne samo po zgodovinskih in arheoloških, temveč tudi po geograf-
skih in etnografskih raziskavah. Še posebno pa je hvalevredno, da se je 
isti avtor čisto samostojno in uspešno lotil poglavja »Gospodarski obrat 
kmetije« v pravilni zavesti, da gre pri tem za izrazito gospodarsko-zgodo-
vinsko poglavje, brez katerega bi bilo delo o zgodovini »agrarnega gospo-
darstva« prikrajšano za svojo osrednjo tematiko. 

Za geografe pa so seveda v knjigi še posebno privlačna poglavja o pro-
blemih, v katerih smo tudi sami doslej največ prispevali. To so poglavja 
o elementih t. i. »agrarne pokrajine« (poljska razdelitev, kmečka naselja, 
kmečka hiša, gospodarska poslopja). Njihovi avtorji so naši tradicionalni 
sodelavci in — če lahko tako rečem — sointeresenti P. B l a z n i k , B. G r a -
f e n a u e r , Fr. B a š in S. V i l f a n . Čeprav je morda sinteza o teh zu-
nanjih, pokrajinskih in prostorskih izrazih agrarnega življenja zaradi prvotne 
leksikalne zasnove celotnega dela malo preveč raztrgana po »geslih« (zlasti 
glede povezave poljske razdelitve z naselji in domačijami, pa tudi glede 
povezave poljske razdelitve z obdelovalnimi načini), smo vendar lahko z 
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njo več kot zadovoljni, tem bolj ker pomeni s tem, da v bistvu sprejema 
naše tipološke opredelitve kmečkih naselij, kmečke hiše in poljske razdelitve, 
tudi naš uspeh. Naj pa bo ravno zaradi tega podpisanemu, ki se s to snovjo 
ukvarja že dolga leta, dovoljenih nekaj pripomb. Tako predvsem glede naših 
nekoliko se razhajajočih pogledov na spremenljivost poljske razdelitve od 
srednjega veka, oziroma od časa načrtne kolonizacije dalje, kakor tudi glede 
vloge obdelovalnih načinov in obdelovalne tehnike pri tej spremenljivosti. 
Glede tega bi kazalo tudi v ustreznih poglavjih »Zgodovine agrarnih panog« 
nekaj bolj upoštevati bogato (v mojih »Flurformen« dokaj podrobno anali-
zirano) nemško literaturo zadnjih let (razen Niemeierja s teorijo »osrednjega 
zemljiškega jedra« zlasti tudi dela A. Krenzlinove, Müller-Willeja idr.). 
Dognanja te literature, ki postavljajo v ospredje postopnost razvoja poljske 
razdelitve, slone namreč na bogati dokumentaciji, ki je seveda pri nas še 
manjka, pa bi bilo ravno zato nujno, da jo skušamo poiskati. Nedvomno 
pripuščata tudi Blaznik in Grafenauer kljub svojim pomislekom precej več 
možnosti tudi za poznejše, postopne transformacije prvotne poljske razde-
litve, kakor smo jih pripuščali pred desetletji, ko smo zgodovinarji in geo-
grafi pričeli z raziskovanji te vrste. V zvezi s tem naj opozorim, da so naša 
proučevanja v Prekmurju pokazala, kako so tam še v bližnji preteklosti 
nastajale oblike poljske razdelitve, katerih nastanek drugod postavljamo 
navadno v starejši čas (gl. Ilešič, Die jüngeren Gewannfluren in Nordwest-
jugoslawien, Geografiska Annalen 1961). Morda se bo našla podobna doku-
mentacija tudi za starejša razdobja. Manj prepričujejo pregledna izvajanja 
v sintetičnem delcu A. Meyniera, ki mu naša knjiga posveča več pozornosti, 
saj njegove izkušnje izhajajo z območja (Bretanje), ki je po razvoju in 
problemih manj sorodno našim. To seveda ne pomeni, da ne bi mogli po-
vsem pritegniti citatu iz Meyniera na str. 249 naše knjige, da je »poljska 
razdelitev rezultat zelo različnih faktorjev izmed katerih 
v načelu ni mogoče niti nobenega izključiti, niti mu priznati izključne ve-
ljave«. To stališče je razvidno tudi iz vseh naših dosedanjih raziskav. Eden 
od teh faktorjev, povezan z drugimi, je tudi obdelovalna tehnika, čeprav 
ne edini. 

K poglavju o kmečkih naseljih še nekaj drobnih pripomb. Zdi se mi, 
da bi kazalo termin »obcestna vas« (str. 612) nadomestiti z vsebinsko primer-
nejšim »ulična vas« (kakor v nekaterih drugih slovanskih jezikih, prim, 
poljsko »ulicówka«), izraz »obcestna« pa prihraniti za naselja, ki so funk-
cijsko nastala s cesto in ki se omenjajo na str. 615 naše knjige (kjer pa Dob 
ni najbolje izbrani primer, jedro te vasi je namreč nastalo kot tipična 
»farna vas« in to vstran od ceste). In če je po pravici načet tudi pojav 
transformacije kmečkih naselij po urbanizaciji, industrializaciji in vplivih 
železnice v času do druge svetovne vojne, bi kazalo iz tega časa, ki pomeni 
začetek procesov, silno pospešenih po drugi svetovni vojni, poleg navedenih 
primerov našteti vendar še nekatere zelo tipične (poleg Šiške in Domžal 
npr. naselja Črnega revirja in Jesenic ter tipičnega primera starejše turi-
stične »urbanizacije« — Bleda z njegovimi prvotnimi vaškimi jedri). 

To bežno poročilo seveda ne more dalje po poti konkretnih pripomb. 
Opozori naj le, kako bogastvo podatkov in vprašanj, ki jih načenja vsega 
spoštovanja vredna izdaja naših agrarnih zgodovinarjev, lahko samo vzpod-
buja nas vse k nadaljnjim poglobljenim raziskavam. 

Svetozar Ilešič 

Turistično gospodarski informativni vodnik »Naše vinske gorice« pod 
geografsko lupo, izdalo Turistično društvo Lovrenc na Pohorju, 1972. 

V izdaji turistično gospodarskega zbornika Po Jugoslaviji je izšla v 
Mariboru knjiga »Naše vinske gorice«. Z njo želi uredniški odbor pod vod-
stvom glavnega urednika Franja Novaka izpopolniti vrzel na turističnem in 
gospodarskem informativnem področju vzhodnega, vinorodnega dela Slove-

9 Geografski vestnik 1 2 9 



Književnost 

nije. Namen nove knjige je privabiti v »Slovenske gorice, Haloze, Obsotelje 
in na Bizeljsko« ne samo široko slovensko, temveč tudi ostalo jugoslovansko 
javnost, čim več domačih in tujih turistov ter vzbuditi med domačini zani-
manje za kmečki turizem. Prikupna naslovna stran in sam lep namen pa 
ne zadoščata. Kakor je zamisel vodnika vzpodbudna in hvalevredna ter jo 
moramo vsekakor pozdraviti, pa kot geografi ne moremo mimo kopice manj 
zadovoljivih ugotovitev. Zato se oglašam tudi v imenu podružnice GDS v 
Mariboru. 

Ze ob bežnem prebiranju knjige, ki ima 48 strani teksta. 3 skice, eno 
pregledno karto in 31 strani reklam (!) se soočujemo s tolikimi površnostmi, 
netočnostmi, ohlapnim poenostavljanjem, idealiziranjem in samovoljnimi po-
splošitvami, da jih že težko smatramo kot tiskarske ali stilistične napake, 
temveč so žal del celotne koncepcije. V njej je kopica tudi geografskih, 
zgodovinskih in drugih stvarnih napak ter pomanjkljivosti, da se sprašujemo, 
kako je sploh mogla iziti. Razumljivo je-, da je vzbudila tudi v ostali kulturni 
in turistični javnosti v severovzhodni Sloveniji precej nejevolje. 

Glede na vse to in na namen, ki si ga zastavlja knjiga, haj mi bo zato 
dovoljeno malo podrobneje spregovoriti o njej. V primerjavi z mnogo boljšo 
tovrstno knjigo Turizem na Pohorju in, če količkaj malo bolje poznamo 
obravnavano pokrajino in njene kraje v celotnem kulturno geografskem 
ambientu v tem delu Slovenije, moramo novo knjigo razočarano odložiti. 
V nadaljnjem želim opozoriti vsaj na nekatere najbolj vidne pomanjklji-
vosti, zlasti iz geografskega vidika. 

Naj začnem z najbolj upadljivo pomanjkljivostjo, to je s priloženo 
splošno karto (str. 40), ki današnjemu stanju v prezentiranih pokrajinah 
severovzhodne in vzhodne, večinoma subpanonske Slovenije ne odgovarja 
več, ne kartografsko ne vsebinsko. Takšna, kot se nam ponuja, se je že 
preživela in ne more več služiti svojemu namenu. Ze naslov karte »Splošni 
zemljevid z Obsoteljem« ne napoveduje celotnega obravnavanega ozemlja. 
»Splošni zemljevid« — katerega ozemlja? Na njej je za današnjo rabo zlasti 
pomanjkljivo cestno omrežje, saj manjka cela vrsta že dolgo moderniziranih 
cest, ki so tudi za turistično informacijo nujno potrebne. Nadalje je nepra-
vilna in vprašljiva razporeditev nekaterih gorskih imen, npr. za Konjiško 
goro ali Haloze; napačno je nakazana smer, tako imajo na zemljevidu Ha-
loze meridionalno smer. Sotlo čitamo le v hrvatskem imenu. Neupravičena 
je tudi nedosledna raba pisave za nekatere toponime, tako so npr. Ruše, 
Lovrenc na Pohorju ali Rače označene z drobnimi črkami kot majhni kraji 
Studenice, Makole ali »Sv. Trojica« z velikimi črkami. To odvrača bralce 
od resničnosti. Zemljevid uporablja za nekatere kraje prejšnja svetniška 
imena, kot so Sv. Lenart, Sv. Lovrenc, Sv. Trojica, Sv. Andraž, Sv. Jurij za 
Šentjur pri Celju, kar že dolgo ni več v rabi, ne uradno ne v vsakdanji 
praksi. Danes ne moremo več uporabljati zemljevida, ki navaja še stara 
imena za nekatere vrhove, kot npr. Urška ali Kopa. Pravda o Uršlji gori ali 
Urški je že razčiščena. Na Pohorju poznamo Veliko in Malo Kopo. Ime 
Meža pri Dravogradu kot del kraja je le zaselek. »Šmartno« pri Gornjem 
gradu na karti je verjetno Šmartno ob Dreti itd. 

Po dolgih letih naglega fiziognomskega in strukturnega preobražanja 
naše pokrajine je nedopustno uporabljati takšno, že zastarelo in karto-
grafsko ter vsebinsko pomanjkljivo karto iz leta 1946, ki ji je osnova karta 
pred II. svetovno vojno, ter jo nuditi za orientacijo ne samo široki jugo-
slovanski javnosti, temveč tudi domačinom. Ali v uredništvu res ne bi mogli 
dobiti primernejše osnovne kartel Geodetska uprava je npr. pred kratkim 
pripravila novo karto severovzhodne Slovenije v merilih 1 :200 000 ter 
1:400 000; obstajajo še druge karte, npr. Verkova karta Slovenskih goric 
in Prekmurja. 

Tudi glede ostalih treh priloženih skic posameznih vinogradniških ob-
močij so upravičeni prigovori, čeprav bolje ustrezajo namenu kot splošni 
zemljevid. Po naslovu sodeč bi pričakovali, da bodo točneje označeni znani 
večji vinogradniški okoliši, kakor jih s posebnim znamenjem napoveduje 
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legenda. Tako je npr. na skici radgonskega vinogradniškega območja to 
opazno le pri Selcah pod Zavrhom (str. 10), na skici haloškega vinorodnega 
območja ustreznega simbola sploh ni (str. 28), čeprav so pri Podlehniku 
obsežni novi nasadi. Sicer pa je znak za »vinogradniški ambient« za prikaz 
prostorske razmestitve vinogradništva premalo zgovoren. 

Značilnost Naših vinskih goric so nadalje številne idealizirane trditve, 
ki nikakor ne sodijo v solidnejši turistično gospodarski informativni zbor-
nik. Ali ni pretirano reči pri opisu Polenšaka (str. 30), da je v tamošnjih 
»gozdovih vse živo od divjačine«, da »v Ljutomerskih goricah nad dimniki 
s slamnatimi strehami gnezdijo štorklje« (str. 5)? Kaj naj rečemo o formu-
laciji v knjigi, »da hodijo na kmetije mestne družine, da otrokom kažejo, 
odkod prihaja mleko, kako se prideluje žito, melje moka« (str. 6)? Menimo, 
da je trditev... »v kraju Gradišče je 5 kmetij, ki se zanimajo za kmečki 
turizem« (str. 13) premalo stvarna. 

Podobno je z idealizirano podobo ptujske okolice, kjer j e . . . »vsa valo-
vita mestna okolica zasajena s plantažnimi nasadi marelic, breskev, češenj, 
jabolk, hrušk« (str. 31). Ali lahko rečemo, »da je Lenart v Slovenskih goricah 
starodaven trg sredi vinorodnih goric« (str. 12)? Prav lenarška okolica ima, 
kot vemo, razmeroma malo vinogradov. Pri opisu Rogatca beremo, da »ima 
lovec bogato izbiro srnjadi, divjih prašičev, zajcev, fazanov in nekaj gamsov« 
(str. 45). Pravi lovski eldorado! Tudi pri Virštanjcih na Kozjanskem je vse 
v redu, saj »trpijo samo zaradi slabih cestnih zvez« (str. 48). 

V Naših vinskih goricah je tudi več stvarnih napak in netočnosti. Vpraš-
ljivo je, ali »je Ptuj največje mesto kmetijske Prlekije« (str. 31). Dalje 
»Panonsko obrobje« (str. 41) in »Slovensko vinogorje« (str. 3) nista obči 
geografski imeni. Nejasno sta pojmovani imeni Dravsko in Ptujsko polje 
(str. 31). Težko je priševati k Apaški ravnini Šentilj, Jarenino, Jakobski dol, 
kakor to čitamo v knjigi (str. 38). Tudi trditev, da »leži Zgornji Duplek 
med številnimi kraškimi kotanjami in vrtačami« (str. 15) je v takšni formu-
laciji le prehuda. Površno so imenovane tudi nekatere tovarne, npr. »Tovarna 
aluminija« ali »Taninka« (str. 33). Pravilno se glasita: Tovarna glinice in 
aluminija Boris Kidrič in Konus, usnjarski kombinat Slov. Konjice, obrat 
Zaščita. 

Knjigo označuje tudi površnost v razporedbi tekstov. Pri opisu Boria 
je npr. omenjena Gomila v Slovenskih goricah, ki se sicer dviga pri Jur-
šincili (str. 30). Vrh Kicar z rojstno hišo Jožeta Lacka je v knjigi pri opisu 
Kapele (str. 19) ! Pomešani so teksti in naslovi pri nekaterih slikah. Pri opisu 
Rogaške Slatine v tekstu »o shujševalnih kurah« (str. 45) nazadnje res ne 
vemo, kakšne kure so mišljene. Na str. 31 beremo pri opisu Boča: . . . »na vrhu 
stoji razgledni stolp, odtod je prelep razgled na Spodnjo Štajersko... do 
vzhodnega dela Graza«. Zakaj pogrevamo zgodovinsko pridobljeni pojem o 
Spodnji Štajerski, ki ima za nas Slovence dokaj pejorativen prizvok? 

Naj opomnim še na prepogosto rabo okrasnih pridevnikov kot npr. 
»zeleni vinogradi« ali »zelena polja« (str. 5), . . . »Slovenske gorice se kopljejo 
v soncu« (str. 3, 5) in druga epiteta ornantia, ki se pogosto ponavljajo, kot 
da bi bili klišeji iz romantičnih opisov v preteklosti. V običajnih prospektih 
so razumljivi in pogosti, v našem primeru pa geografsko kaj malo povedo, 
če ni v njih konkretne geografske vsebine. 

V knjigi pa ni le mnogo geografskih pomanjkljivosti, temveč so tudi 
zgodovinske in druge splošno kulturne laksnosti in netočnosti. Ali ni pre-
tirano reči pri opisu gradu Bori (str. 30), da »je tam stoloval kralj Matjaž«! 
Na str. 47 beremo, da so pri Bistrici ob Sotli »Turki pobili leta 1475 domačo 
vojsko«. Kakšno? Nič pa ni rečenega o spopadu in porazu puntarskih kmetov 
leta 1573, in letos praznujemo 400-letnico tega! Kako je razumeti na str. 41 
trditev, »da je rimska cesta vodila skozi Rogaški okraj« (Rogaški okraj z 
veliko začetnico!). Vprašljivo je tudi, ali je bil zadnji slovenski tabor na 
Kapeli leta 1870«, kot to beremo v knjigi na str. 21. »V Mestinju rojeni slo-
venski književnik Jakob Šket« (str. 41) se pravilno imenuje Jakov Sket. 

Pri opisu Negovskega jezera (str. 17) bi sodilo opozoriti bralce na ne-
govski grad, ker vodnik omenja druge gradove: Bori, Štatenberg, Domavo, 
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Hrastovec, Vurberk in druge. Ce pa že govorimo o vurberškem gradu, bi 
bilo treba le opozoriti, da je bil v zadnji vojni porušen. Vidmu, ki je »znan 
po narodni zavednosti in naprednem gibanju« (str. 15), pripisuje avtor le 
prevelik pomen. Po takšni formulaciji bi drugi kraji v Slovenskih goricah 
ne bili to! Podobno bi mogli reči o Ormožu, kjer beremo med drugim, »da 
je središče politično kulturne oblasti« (str. 27). Kakšno vlogo pa imajo po-
tem Ljutomer, Radgona, Lenart, Ptuj? 

To bi bile le nekatere najbolj evidentne geografsko zgodovinske po-
manjkljivosti. O drugih, zlasti o nedosledni rabi ve likih in majhnih črk pri 
krajevnih in stvarnih imenih, samovoljnem mešanju tekstov, turistično infor-
mativnih laksnostih, neupravičeni interpolaciji tekstov iz prospektov brez 
prave miselne zveze ter še o čem drugem ne bi govorili, čeprav je tudi 
tega precej. 

Čeprav so »Naše vinske gorice« namenjene široki javnosti in ne želijo 
biti strogo znanstvene ter tudi ne pretendirajo za geografsko celovito podobo 
pokrajine, temveč želijo biti le turistično-gospodarsko informativni vodnik, 
v njih koncepiranju ne bi smeli iti mimo znanstveno trdnih in dognanih 
stališč ter dejstev. Knjiga želi popeljati turiste po pestri kulturni pokrajini 
in jim predstaviti njene kraje, zato morajo biti še tako preprosti opisi geo-
grafsko točni. Tega pa v knjigi ni čutiti. V Naših vinskih goricah je mnogo-
kaj problematičnega, napačnega in nedorečenega, kar ne prenese ne geo-
grafske, ne zgodovinske in druge strokovne kritike. Je primer gospodarsko 
turističnega vodnika, kakršen ne bi smel biti. Škoda, da je postal zaradi 
vsega tega dober namen, ki si ga je uredništvo zastavilo, problematičen. 
Naše vinske gorice prikazujejo kraje v vinorodnih pokrajinah severovzhodne 
Slovenije in v obrobju ob Sotli v dokai neprimerni in pogosto izkrivljeni 
podobi. Turisti, ki bi jih obiskali, bi bili precej razočarani. Na mnogih 
mestih bi se srečali z nedejanskim stanjem. Tudi pristopu in pripravi bodoče 
»vinske ceste«, kar je tudi namen knjige, s tem ni niti najmanj pomagano. 
Stvarna in znanstvena zahtevnost mora ostati tudi v takšni ediciji neoporečna. 

Pripombe, ki sem jih navedel, so mišljene kot vzpodbuda pri priprav-

Hanju še drugih podobnih in vsekakor potrebnih vodnikov po naši zemlji, 
eografom pa naj bi bile v opozorilo, aa kritično spremljajo izdajo takih 

publikacij, ki jih sodobno življenje upravičeno zahteva, pa jih nekateri potem 
realizirajo strokovno neodgovorno in pogosto le iz komercialnih razlogov. 

M. Zgonik 

Krajša poročila o geografski književnosti o Sloveniji 

Igor Vrišer, The Pattern of Central Places in Yugoslavia. Tijdschrift 
voor ecom. en soc. geografie, Amsterdam, sept./okt. 1971, str. 290—300. 

V razpravi j e avtor predstavil mednarodni strokovni javnost i rezultate svo j ih raziskav 
centralnih k r a j e v v Jugoslavi j i , ki j ih j e domači s trokovni javnost i posredoval že z več o b j a -
vami doma, predvsem v »Ekonomski revi j i « 1969. 

Igor Vrišer, Vplivna območja jugoslovanskih mest in drugih središč. 
Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1972, strani 142, 19 grafikonov, številne tabele, 
angleški izvleček. 

Vrišer j e svo ja dosedan ja proučevan ja centralnih k r a j e v v Jugoslavi j i razširil še na n j i -
hova vpl ivna o b m o č j a . Za je l j e v p r o u č e v a n j e predvsem gravitac i j ska o b m o č j a n a j p o m e m b n e j -
ših mest (L jub l jane , Maribora , Zagreba, Reke , Splita, O s i j e k a , Banja Luke , Sara jeva , Tuz le , 
Mostar ja , Subotice, Novega Sada, Beograda, Niša, Ti tograda, Prištine in S k o p j a ) . Proučitev j e 
vsebinsko in metodo loško nova in or ig inalna, n a žalost n jenih rezultatov v celot i dos le j ni b i lo 
mogoče objavit i razen v interni izdaj i F i lozo fske fakultete v 50 izvodih. Pač pa študi jo pri-
naša v skrajšani ob l ik i ta »Geografsk i vestnik« . 

Anton Cevc, Velika planina. Življenje, delo in izročilo pastirjev. Oprema, 
likovna ureditev in risbe Vlasto Kopač. Založila Državna založba Slovenije, 
Ljubljana 1972, strani 96, risbe v besedilu, 70 fotografij v prilogi. 

Studija ima izrazito etnografski značaj in se b o vzorno dopo ln jeva la z dosedanj imi in 
pr ihodnj imi geografskimi , gospodarskimi in turističnimi proučitvami te naše zares »vel ike« 
in svo jevrstne planine. 
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Boris Kuhar, Odmirajoči stari svet vasi. Poljudno znanstvena razprava. 
Redna knjiga Prešernove družbe, Ljubljana 1972. Strani 218. 

Knj iž ica , ki pomeni p o l j u d n o pr i re j eno i zda jo av tor j eve doktorske disertac i je , obravnava, 

tredvsem z vidika etnografa ( l judskega stavbarstva, gospodarstva, prehrane, noše in šeg) , 
ko c janske hribe , zaostalo in o d m a k n j e n o p o d r o č j e na D o l e n j s k e m , med T u r j a k o m in Raden-

skim p o l j e m ) . Bogata j e z nabranim gradivom, ki j e b i lo s v o j čas tudi razstavl jeno na posebni 
razstavi Etnografskega muze ja v L j u b l j a n i . D o b r a stran kn j i ge , v razliko z marsikaterim dru-
gim, b o l j >nabiralniskimc etnografskim delom, ie v aktual izaci j i tematike, sa j se razen z go -
spodarstvom s te strani avtor p r e c e j ukvar ja tudi s p o j a v o m deagrar izac i je (prim, odstavek >Ko 
kmet ni več kmet<). 

France Planina, Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino. Izdal in za-
ložil Odbor za proslavo tisočletnice Loke decembra 1972. Strani 197. 

Knj iga j e poprav l j ena in dopo ln jena , tako po vsebini k a k o r po opremi , izdaja zaslužnih 
avtor jev ih kn j i ž i c >Skof ja Loka z b l i žn jo oko l i co« in »Po l janska in Selška dol inac, ki j u j e 
izdala Mladinska kn j iga v L j u b l j a n i leta 1962. 

Milan Natek, Vpliv industrializacije na agrarno pokrajino v Velenjski 
kotlini. Zgodovinski časopis XXV, 3/4, 1971, str. 251—270. 

G r e za avtor j ev referat na zborovan ju s lovenskih zgodov inar j ev v Ve len ju . Preob l iko -
valni vpl ivi industrial izaci je so predstavl jeni v proučitv i razvoja zcml j iškoposestnih razmer v 
razdob ju 1880—1960, sprememb v zeml j iških kategor i jah v razdob ju 1826—1969 ter rasti preb i -
valstva in števila h i i v razdob ju 1869—1970. 

Milan Natek, Zaposlovanje delavcev s celjskega področja v tujini. Celjski 
zbornik 1971—1972, str. 145—180. 

Avtor , ki se j e že v več svo j ih prispevkih ukvar ja l z demografskimi in še p o s e b e j z mi-
grac i j sk imi po jav i na c e l j s k e m o b m o č j u , nam v t e j š tuai j i i zčrpno predstavl ja p o j a v »zdomstva« 
na tem p o d r o č j u . 

Milan Natek, Uticaj deagrarizacije na prirodno i migracijsko kretanje 
stanovništva u SR Sloveniji u periodu od 1961 do 1970 godine. Zbornik na 
jugoslovenskiot simpozium za problemite na selskite naselbi i zemlodelskoto 
proizvodstvo. 11., 13. maj 1972 Ohrid. Skopje 1972, str. 61—75. 

Anton Sore, Počitniške hišice in počitniška naselja v porečju Savinje. 
Celjski zbornik 1971—1972, str. 451—473. 

Vladimir Bračič, Razvojni problemi družbenega sektorja kmetijstva v 
SR Sloveniji ob primeru kmetijskega kombinata Ptuj. ĆZN, Maribor, Nova 
vrsta, 8 (XLIII). 1972, 1, str. 75—99. 

Ena od redkih slovenskih geografskih študij o social ist ičnem sektor ju kmeti js tva . 

M. Zgonik, Delež falske graščinske posesti pri razvoju gospodarstva in 
preoblikovanju pokrajine na lovrenškem in ruškem Pohorju v 19. stoletju. 
CZN, Maribor, Nova vrsta 8 (XLIII), 1972, 1, str. 75—99. 

Čeprav v bistvu zgodov inska , j e študija ze lo pomembna za razumevanje nove jšega raz-
vo ja kulturne p o k r a j i n e v tem delu Pohor ja . Razloži nam marsikatero potezo te pokra j ine , ki 
j e b i la pod konstruktivnim ali destruktivnim vpl ivom falske graščinske posesti (glažute, fuž ine , 
og l jars tvo , trgovina z lesom, žage, drče , p o g o z d o v a n j e , osnove industr i je v Rušah itd. ) . 

Vanek Šiftar, Vas Motvarjevci in njeni prebivalci. ČZN, Maribor, Nova 
vrsta, 7 (XLII), 1971, 2, str. 294—319. 

V študij i so o b j a v l j e n i rezultati avtor jev ih terenskih, soc io loško-etnoloških raziskav v eni 
od na jsvo jevrs tne jš ih vasi severovzhodnega P r e k m u r j a s pretežno kalvinskim prebivalstvom. 

Peter Fister, Naselbinske oblike od Jezerskega do Bitenj. Kranjski zbor-
nik 1970, izd. skupščina občine Kranj, 1970, str. 268—287. 

O b dobrem poznavan ju dosedan je l iterature (Melik, I lešič , Mušič) postavl ja avtor razprave 
ob i lo lastnih ugotovitev in domnev . O nekaterih med nj imi b o treba seveda še razpravl jat i . 
Tako j e razprave vredna avtor j eva podmena o »dominantni legic goren jsk ih gručastih vasi , 
morda j e tuai »ko lon izac i j sk i značaj« vrstnih in obcestnih vasi preš i roko za jet . 
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Bogdan Kavčič, Zdomci in domovina. Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije — Center za raziskovanje javnega mnenja, zvezek 32, Ljubljana 
1971, 47 strani. 

Problematika i z se l j evan ja , zapos lovanja in vračan ja naših de lavcev iz tuj ine v domovino 
postaja iz leta v leto aktualnejša . V knj iž i c i so podane razčlenitve in analize ankete , ki j e 
konec leta 1970 za je la naše zdomce , k o so ob novoletnih praznikih pr ihaja l i domov na dopust . 
Ker se tudi geogra f i j a s svo j imi raziskavami dotika vrste p r o b l e m o v , ki so neposredno p o g o j e n i 
z našimi zdomci , zato b o našel v knj iž i c i vsakdo , ki se b o še v pr ihodn je spopr i j emal s pr i -
kazovan jem in z razvoz l javan jem vzrokov in pos ledic te prob lemat ike , vrsto zanimivih d o g n a n j 
in koristnih napotkov in usmeritev za de lo . 

M. N. 

Iz geografske književnosti o Jugoslaviji 

_ Stjepan Mikulec, Mjesto i značaj akumulacija i prevođenja voda u 
daljem reševanju problema voda u Jugoslaviji. Akademija nauka i umjet-
nosti Bosne i Hercegovine, Radovi XLII, odjelenje tehničkih nauka, knjiga 2, 
Sarajevo 1972, str. 49—69 (1 karta in 1 diagram). 

Sodobno vodno gospodarstvo potrebuje čim bolj stalne vodne razmere 
v teku leta. Stalno naraščajo tudi potrebe po vodi za prebivalstvo, indu-
strijo, elektrogospodarstvo, kmetijstvo, transport itd. Naravni vodni režim 
je mogoče izboljšati z akumulacijami v porečjih in s prevajanjem vode iz 
porečja v porečje. Avtor analizira možnosti za akumulacijo vode v Jugo-
slaviji in za razporejanje vode po porečjih ter probleme, ki bi pri tem 
nastali. Tabelarično so prikazane hidrološke razmere glavnih rek in porečij. 
Predstavljeni so poprečni pretoki za zimsko in poletno obdobje ter za vse 
leto, dalje so prikazane zelo visoke in srednje nizke vode, izračunano pa je 
tudi razmerje med nizkimi in visokimi vodami. 

Dosedanje raziskave o možnostih za akumulacije so opravljene pred-
vsem za elektrogospodarstvo, manj za splošne vodnogospodarske potrebe. 
Prikazane so prostornine obstoječih in projektiranih akumulacij po rekah 
in porečjih ter stopnja izravnanosti vodnega režima, ki je že dosežena ali 
jo je mogoče doseči z izgradnjo predvidenih akumulacij. V celoti imamo v 
Jugoslaviji tri področja z večjimi problemi pri urejanju vodnega režima. 
To so porečja Save, Morave in Vardarja z majhnim specifičnim odtokom 
v nasprotju z jadranskim porečjem, kjer je odtok skoraj dvakrat večji. 
Ker vseh predvidenih akumulacij ne bo mogoče zgraditi, je avtor mnenja, 
da bo toliko bolj narasla potreba po prevajanju vode iz porečja z manjšo 
porabo in ugodnejšimi hidrološkimi pogoji v porečje, kjer so razmere prav 
nasprotne. Vsi načrti za sedaj predvidevajo le prevajanje vode iz jadran-
skega v črnomorsko porečje. Za smotrno izrabo vode pa so potrebni obsežni 
vodnogospodarski načrti, ki jih predstavljajo tako imenovane vodnogospo-
darske osnove nižjega in višjega reda. Takšno osnovo bi bilo treba po avtor-
jevem mnenju čimprej pripraviti in sprejeti za celotno Jugoslavijo, da bi 
lažje načrtovali tudi po posameznih porečjih. 

P. Habič 

Miodrag Pavičević, Saobraćajna geografija Jugoslavije, Beograd 1971. 
Knjiga je odobrena za tisk kot učbenik in izdajatelj ji že v spremni 

besedi obeta zelo široko uporabnost: za študente prometne fakultete, sluša-
telje višjih in srednjih prometnih šol in celo za šole učencev v gospodarstvu; 
služila naj bi kot pomožna literatura na ekonomskih fakultetah in na raznih 
srednjih šolah. Knjigo naj bi uporabljali vsi, ki so neposredno ali posredno 
vezani na prometno problematiko. Takšna stremljenja seveda nalagajo knjigi 
širše naloge in odgovornost, posebno še, ker je učbenikov in druge literature 
o geografiji prometa malo, problematika pa je vedno bolj aktualna. 

Avtor je snov razdelil na tri poglavja, prvi dve, geografski prostor in 
prebivalstvo SFRJ ter razvojne faze in proizvodni rajoni obravnavata splošno 
regionalno geografsko in zgodovinsko predstavo Jugoslavije (50 strani), tretje 
pa promet v SFRJ (85 strani). Prvi dve poglavji sta preobširni, preveč splošni 
in elementarni za to, da bi ponovili neka regionalno geografska dejstva 
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na visokošolski ravni, pa spet preskromni, da bi na novo ustvarili potrebno 
podobo tem, ki jim je knjiga namenjena. 

Četudi je knjiga recenzirana, je napak in spodrsljajev ter nedopustnih 
posploševanj več, kot jih prenese odmerjen prostor za to oceno (primeri: 
Vrhnik, kar pomeni Vrhnika; naša meja z Italijo in Avstrijo je prirodna; 
Jadransko morje je povezano z notranjostjo z dobrimi prometnimi zvezami, 
delo natančno omenja staro emigracijo, novo pa le mimogrede in nekako 
sramežljivo). Za nas je vsekakor boleče in nedopustno dejstvo, da nadrobno 
govori o naših manjšinah v Bolgariji, Grčiji, Romuniji in celo Albaniji, 
prezre pa Slovence v Italiji in Avstriji in na Madžarskem in tudi Gradiščan-
ske Hrvate. 

Tretji, prometni del dokaj informativno obravnava posamezne vrste 
prometa, omenja njih razvoj, glavne prometne smeri in njih pomen za 
osebni ali tovorni promet, perspektive posameznih vrst prometa in industrijo 
prometnih sredstev. Snov je bogato opremljena z raznimi, žal, golimi stati-
stičnimi podatki. Spričo tendence, da bi nudila čim več podatkov, pa je 
knjiga često bolj suho poročilo, včasih tudi patriotični prospekt, kot učbenik. 
Iz knjige, na kratko povedano, izzveni, da je priroda močno naklonjena 
razvoju prometa, mi pa smo to vsestransko izkoristili. Namesto obširnih 
deskripcij često močno pogrešamo kritične obdelave snovi, primerjave med 
posameznimi prometnimi sredstvi in tudi primerjave z deželami po svetu, 
da bi videli, kje smo. Škoda, da niso številni podatki prikazani tako, da bi 
npr. videli, kako potuje blago, kam potuje, pa tudi odnos med vrsto blaga 
in prometnimi sredstvi, veličino prometa v tonskih kilometrih itd. Knjiga 
je bogato opremljena s slikami, med njimi je žal mnogo takih, ki nič ne 
povedo. Tudi kartografski material je v veliki meri slabo izbran (str. 59), 
često bi celo lahko služil za primer, kakšne ne smejo biti karte (str. 66). 
Škoda, da spričo tolikih strani skic študent le ne more videti primerov, 
kako se grafično prikazuje promet. 

Zaradi pomanjkanja tovrstnih učbenikov, bodo knjigo kot pomožno 
literaturo uporabljale tudi razne slovenske visoke ali višje šole. Bralci bodo 
našli v knjigi mnogo zbranega materiala, dodan je tudi skromen seznam 
literature in virov. 

Marjan Žagar 

Sozialgeographische Probleme Südosteuropas. Münchner Studien zur So-
zial- und Wirtschaftsgeographie. Wirtschaftsgeographisches Institut der Uni-
versität München. Band 7, Kallmünz/Regensburg 1973. 

Cilj te številke revije s prispevki avtorjev iz šestih držav je predstaviti 

Êrostorske aspekte socialnoekonomskih sprememb v deželah jugovzhodne 
vrope. Rezultat tesnega sodelovanja nekaterih jugoslovanskih geografskih 

institucij z izdajateljem te revije, Gospodarsko-geografskim institutom uni-
verze v Münchenu, je zlasti veliko število prispevkov naših geografov. 

Ivo B a u č i č v svojem članku »Struktura in problemi izseljevanja ju-
goslovanskih zdomcev v tujino« podaja pregled emigracijskega razvoja in 
poreklo številnih jugoslovanskih zdomcev v Evropi, posebno v ZR Nemčiji. 
Podani so vzroki takšnega razvoja zdomstva in posledice, ki so v veliki 
meri za nas negativne. 

V članku »Regionalni tipi populacijskega razvoja na Hrvaškem med 1. 
1953—1961« podaja Ivan C r k v e n č i č prostorski prikaz razvoja prebi-
valstva v SR Hrvatski, pri čemer razvrsti občine v šest razvojnih tipov. 

Podobno problematiko obravnava prispevek Mladena F r i g a n o v i ć a 
»Socialnogeografski pogled na prostorsko mobilnost in strukturo jugoslovan-
skega prebivalstva«. Notranje migracije v jugoslovanskem prostoru je avtor 
razdelil na šest tipov glede na gostoto prebivalstva, prirodni prirastek, eko-
nomski razvoj in prostorsko mobilnost. 

Vladimir K l e m e n č i č v članku »Prostorska diferenciacija in propad 
stare klasične strukture slovenskega prebivalstva« govori predvsem o ob-
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močjih koncentracije prebivalstva in o območjih praznenja, s posebnim ozi-
rom na spreminjanje deleža kmečkega prebivalstva. Svoja izvajanja opira 
avtor na kvalitetni prikaz demografskih premikov v nekaterih naseljih v 
Brkinih, Suhi Krajini, na Gorenjskem in Goriškem. 

Vsebinsko in kartografsko bogat je prispevek Vladimirja K l e m e n -
č i č a in Karla R u p p e r t a »O prostorskem pomenu osnovnih funkcij v 
gospodarskogeografski strukturi Slovenije«. Na osnovi trinajstih kart o raz-
voju prebivalstva, slovenskih zdomcih, razvoju hiš, zaposlenih v industriji in 
dnevni migraciji delovne sile, turističnem prometu, počitniških hišah in o 
vplivnih območjih in strukturi šol v SR Sloveniji, avtorja prikazujeta re-
zultate številnih geografskih raziskav, opravljenih pri nas v zadnjih desetih 
letih. 

Igor V r i š e r podaja kratko sintezo iz svoje študije o malih mestih v 
SR Sloveniji v članku »Mesta v Sloveniji — Nekatere značilnosti mestnega 
omrežja, razvoja in socialnoekonomskega pomena mest«. Prikazuje razvoj 
mest, stopnjo urbanizacije in hierarhijo mest. Ob tem pa se dotakne tudi 
socialnoekonomske strukture slovenskih mest glede na narodni dohodek in 
poklicno strukturo zaposlenih. 

Poleg navedenih študij naših geografov so v publikaciji še prispevki 
I. Penkova iz Bolgarije »Gospodarskogeografske spremembe v ljudski repub-
liki Bolgariji«, S. Poulopoulosa iz Grčije o »formiranju in razvoju grške 
kulturne pokrajine«, A. Ttirkoglua iz Turčije »Razvojne tendence v izrabi 
tal v turškem kmetijstvu«, Romuna I. Valcea »Urbanizacija in rurbanizacija 
v Romuniji«, Madžara I. Berenyia »Spremembe v prostorski strukturi kmetij-
stva v okolici Kiskörösa in Madžara J. Kolte o »vaškem okrožju v komitatu 
Baranya«. 

Sedma številka te revije sicer ni prvi primer sodelovanja naših geo-
grafov v njej, predstavlja pa glede na obsežen znanstveni prikaz problema-
tike o našem prostoru velik doprinos k objektivnemu seznanjanju mednarodne 
javnosti. 

Mirko Pak 

Pance Kiroski: Prirodno-geografski regioni vo SR Makedonija. Ekonom-
ski institut na univerzitetot Skopje, Skopje 1970, (II) + 2 + 212 strani in 
3 kartogrami v prilogi. 

V okviru raziskovalnega projekta »Ekonomski rajoni v SR Makedoniji« 
bodo izdelali osem tematsko zaokroženih elaboratov. Trije iz tega sklopa raz-
iskovalne tematike so bili že zaključeni in objavljeni, zato lahko naše bralce 
o tem na kratko informiramo. 

Delo prof. dr. P. Kiroskega ima poleg uvodnih opredelitev še dve po-
glavji. Avtor pravi, da je prirodno-geografski rajon določena, zaokrožena 
prirodno-teritorialna celota, ki ima geomorfološko, geološko, klimatsko itd. 
individualnost. Relief in podnebje mu služita kot vodilna indikatorja, nanju 
pa se naslanjajo še drugi (npr. rastje, prst, vodovje). Po reliefni izobliko-
vanosti je Makedonija razdeljena na štiri območja (rodopsko, pelagonijsko, 
šarsko in vardarsko), po podnebnih značilnostih pa v tri regije (zahodno, var-
darsko in vzhodno podnebno območje). 

V drugem delu študije so podani vsi trije prirodno-geografski rajoni 
SR Makedonije (vzhodni, vardarski in zahodni), in sicer s podrobno uteme-
ljenimi razčlenitvami na mikrorajone, katerih je v tej naši najjužnejši re-
publiki 19 po številu. In sploh je avtor posvetil opredelitvam in opisom mikro-
rajonov (prirodno-geografskim) glavno pozornost, saj iz njih izvemo kar se 
da največ o njihovi geološki in petrografski zgradbi, o reliefu in rudnem 
bogastvu, o njihovem podnebju in rastju, hidrogeografskih oznakah itd. Štu-
dija prof. Kiroskega je pomemben prispevek h geografskemu poznavanju 
osnov tako raznolikega predela naše države, kot ga v svojih današnjih me-
jah zajema SR Makedonija. 

M. Natek 
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Nikola Uzunov: Industriskite centri i reoni vo SR Makedonija. Ekonom-
ski institut na univerzitetot vo Skopje, Skopje 1970, (IV) + IV + 209 strani. 

Za boljše razumevanje prenekaterega sodobnega geografskega preobli-
kovanja Makedonije nam bo nadvse dobrodošla Uzunova knjiga z gornjim 
naslovom. V njej avtor dokaj podrobno razčlenjuje strukturo in razmestitev 
a) štirinajstih industrijskih središč (sem so prišteta mesta, ki imajo nad 1000 v 
industriji zaposlenih ljudi in kjer vrednost neto proizvodnje v industrijskih 
dejavnostih presega 10 milijonov din), b) industrijskih naselij (teh je 19; 
imajo od 200 do 1000 v industriji zaposlenih, vrednost neto proizvodnje v in-
dustriji se giblje med 2 do 10 milijonov din) in c) naselja z industrijskimi 
obrati, katerih je v Makedoniji 47 (v to skupino so uvrščena naselja ali me-
sta z do 200 industrijskimi delavci, katerih vrednost neto proizvodnje znaša 
do 2 milijonov din). 

Nadalje je v študiji prikazana oskrba industrije s surovinami kakor tudi 
distribucija makedonske industrijske proizvodnje. Posebno pozornost zasluži 
pregled razvoja industrijskih rajonov, to je območij, ki imajo nad 10.000 v 
industriji zaposlenih (skopski, pelagonijski, severozahodni industrijski ra-
jon), kakor tudi industrijskih mikrorajonoo (to so območja od 3 do 10.000 in-
dustrijskih delavcev in z vrednostjo neto proizvodnje v industriji od 30 do 
100 milijonov din). Le-teh je pet: kumanovski, titoveleški, severovzhodni ali 
rudarski, jugozahodni in južni industrijski mikrorajon. Po rajonih je nadalje 

rikazana struktura in razmestitev velikih obrtnih (proizvodnih) obratov, 
akor tudi predvidevanje bodočega razvoja industrije v SR Makedoniji. De-

lo, ki v glavnem temelji na prikazu razvoja in stanja makedonske indu-
strije v letu 1966, predstavlja tudi za (regionalnega oziroma družbenega) 
geografa izvrstno dopolnilo k dosedanjemu poznavanju SR Makedonije. 

M. Natek 

Lazar Sokolov, Naseleni mesta vo SR Makedonija. Demografski i eko-
nomski ištražuvanja. Ekonomski institut na univerzitetot vo Skopje. Skopje 
1970, (IV) + 288 + (II) strani + 19 kartogramov v prilogi. 

V naslovu knjige nakazano problematiko je avtor analiziral v petih za-
jetnih poglavjih. V prvem je orisana splošna karakteristika makedonskih 
naselij (velikost, geografski položaj in nadmorska višina, njihova infrastruk-
turna opremljenost), medtem ko je v naslednjih dveh poglavjih podana za-
poslitvena struktura njihovega prebivalstva (materialna osnova gospodar-
stva, delovna sila, narodni dohodek po naseljih, gospodarske funkcije naselij 
idr.). V četrtem delu knjige so prikazana naselja po pomembnosti negospo-
darskih dejavnosti (administrativna, kulturno-prosvetna in naselja z zdrav-
stvenimi funkcijami). V sklepnem poglavju knjige pa so podana centralna 
naselja in njihova gravitacijska območja. Povedati pa moramo, da je celotno 
delo zasnovano bolj na opisu oziroma na interpretaciji različnega statistič-
nega gradiva, zato nam ob prebiranju knjige ne izstopajo izraziteje prostor-
ske razlike v genezi in spremembi funkcij posameznih območij oziroma v 
njihovih naseljih. 

M. Natek 

Francis W. Carter, »Dubrovnik (Ragusa). A Classic City-State«, 1972, 
Seminar Press. London in New York, XXXI in 710 strani ter 128 ilustracij. 

Vsekakor zasluži zajetno zgodovinsko-geografsko delo o Dubrovniku, 
izpod peresa londonskega geografa F. W. Carterja, pri nas veliko pozornosti. 
Knjiga je vzbudila tudi drugje po svetu zanimanje, žela pohvale in nemška 
geografska revija Geoforum ji je dodelila zlato medaljo. 

Tisoč dvesto letna preteklost relativno majhnega mesta, pravzaprav mest-
ne državice Dubrovnika (Raguse) ni zanimiva le za zgodovinarja, hvaležno 
raziskovalno področje je tudi za geografijo. S svojimi 4 do 7 tisoč prebivalci 
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za mestnimi zidovi je sodila nekaj časa med najbolj ugledna mesta Evrope. 
Majhna mestna državica (renesančna polis, civitas) je znala spretno izkori-
ščati svoj položaj med velikimi silami Bizancem, Saraceni, Turki, Benečani, 
Srbi in Madžari. Močno pomemben je bil razvoj in usmeritev gospodarske 
osnove, predvsem namenjene proizvodnji za trgovino in izmenjavo v širokem 
prostoru, pomorstvo in ladjedelništvo ter oskrba s surovinami in delovno 
silo. Vso to dejavnost je ščitila pretkana diplomacija, iz slabosti ustvarjala 
svojo moč in mestu omogočala ugodno življenjsko raven, svobodo in kulturni 
razvoj. 

Vse navedene problematike se je vestno in zavzeto lotil avtor in ustva-
ril, lahko rečemo, briljantno kompleksno historično-geografsko delo. Za uvod 
je že prej opravil in objavil vrsto solidnih študij, kjer je precizno obdelal 
posamezne geografske probleme in dejavnosti v preteklosti Dubrovnika (npr. 
teoretičen doprinos o »Analizi srednjeveške skrbske ekumene« pa o dubrov-
niškem izvozu, organizaciji trgovine in tekstilni industriji). 

Knjiga je razdeljena na 13 poglavij. Prvo predstavlja Dubrovnik s široko 
okolico, njegove fizično in družbenogeografske osnove vse do današnjega 
časa, ostala poglavja pa obravnavajo geografijo Dubrovnika po razdobjih 
(zgodnji, predmanufakturni razvoj; od 1. 1204 do 1. 1358; od 1. 1358 do 1. 1500; 
od 1. 1500 do 1. 1700; razdobje propadanja in dokončen propad republike). 
Vsako poglavje je samostojna historično geografska študija, ki obravnava 
gospodarsko strukturo, prometna pota in smeri izvoza proizvodov, proizvod-
njo po posameznih vrstah in količini, trgovino, surovine, delovno silo, terito-
rialni razvoj, odnos do kolonij in razno obdobno problematiko. Zadnje po-
glavje je namenjeno zaključnim povzetkom in predvsem razpravljanju o 
konceptu mestne države, pomorske države in vloge Dubrovnika kot pomor-
ske mestne države. 

Knjiga je bogato ilustrirana. Predvsem je veliko vredna množica dobrih 
historično-geografskih kart in grafikonov o gospodarstvu in prometu v raz-
nih razdobjih. Številne med njimi so samostojno avtorjevo delo in so zahte-
vale podrobno delo po virih. To pa daje knjigi še posebno vrednost in 
ilustrativnost. 

F. Carter je med redkimi tujimi avtorji, ki je uporabil in izkoristil tudi 
vse razpoložljive domače literarne vire in dubrovniški arhiv. Zato je tudi 
lahko opravil delo tako uspešno in uporabno ne le za tujino, temveč predvsem 
tudi za jugoslovansko kulturo. 

Avtor se je moral pri svojem delu v mnogočem nasloniti na zgodovino 
in zgodovinsko metodologijo in soglaša s S. Purchasom (17. stol.), da je »zgo-
dovina brez često tako zanemarjenega študija geografije bolna, hroma in pol-
mrtva«. To pa seveda v obratnem pomenu velja tudi za geografijo. Brez tako 
tesnega sodelovanja obeh tudi Carterjevo delo ne bi bilo uspešno. Naša do-
mača (jugoslovanska) znanost je zato obogatena s temeljnim zgodovinsko-
geografskim delom o Dubrovniku in tudi s primerom metodološko dobre 
zgodovinsko-geografske obdelave. 

Marjan Žagar 

Knjiga o italijansko-jugoslovanski meji 

Giorgio Valussi, Il confine nordorientale d'Italia. Pubblicazioni dell'Isti-
tuto di Sociologia Internazionale di Gorizia. Serie »Materiali«, 3, Trst 1972. 
Strani 336, 9 kart med besedilom. 

Valussijeva knjiga o severovzhodni meji Italije, ki je izšla v založbi 
Inštituta za mednarodno sociologijo v Gorici, nas močno zanima iz dveh raz-
logov. Najprej seveda že zaradi svoje konkretne vsebine, ki predstavlja 
stvarno in objektivno zgodovinsko analizo meja in mejnih področij na severo-
vzhodu Italije od rimske dobe dalje vse do danes ter učinkov tega razvoja 
na nekdanje in današnje upravne in gospodarske spremembe. Njen glavni 
namen pa je zgodovinsko-razvojno in geografsko-funkcijsko analizirati in 
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razložiti potek današnje jugoslovansko-italijanske meje. Saj je ravno ta 
potek, vsaj v nekaterih svojih sektorjih, zgodovinsko zasnovan še v časih, 
ko so se tu križali interesi podonavskih državnih tvorb (Avstrije) z interesi 
sil z Apeninskega polotoka (najprej Benetk, zatem združene Italije), med-
tem ko so nekateri sektorji, zlasti na Goriškem in Tržaškem, brez vsake 
zgodovinske tradicije in le rezultat kompromisov med današnjima sosedama 
na tem področju, med Italijo in Jugoslavijo. In če je prvi del knjige povsem 
zgodovinski, je drugi del izrazito geografski, saj obravnava značilnosti in 
funkcije nove italijansko-jugoslovanske meje po posameznih prirodno in 
zgodovinsko-razvojno različnih sektorjih (trbiški sektor, sektor Mangart— 
Učja, nadiško-idrijski sektor, spodnjebriški sektor, goriški sektor, goriški 
in tržaški kraški sektor, miljski sektor, nekdanja meja med zono A izpred 
leta 1954 in Italijo in končno takratna meja med zono B in Jugoslavijo). Še 
posebej so obravnavani tisti sektorji meje, ki v podrobnem še niso dokončno 
natančno določeni in so v določenem smislu sporni. Zaključno poglavje knji-
ge pa obravnava geografske posledice mejnih sprememb po drugi svetovni 
vojni tako v upravni preureditvi óbmejnih predelov kot v družbeno-gospodar-
skih spremembah, ki so jih doživeli. Za spremembe in preureditve na jugo-
slovanski strani poznamo Valussijeve ugotovitve že iz referata, ki ga je imel 
avtor na prvem italijansko-slovenskem geografskem srečanju v Vidmu aprila 
1971 in ki je bil objavljen istega leta v publikaciji tamkajšnje fakultete tr-
žaške univerze za tuje jezike in literaturo (G. Valussi, Il riassetto ammini-
strativo ed economico dei territori della Venezia Giulia annessi alla Republica 
Popolare Slovena. Miscellanea L°, Pubbl. Facoltà Lingue Università di Trieste, 
Sede di Udine. Udine 1971, str. 243—265). 

Valussijeva knjiga je rezultat njegovih predavanj na videmski fakulteti 
v študijskem letu 1970/71. Namen teh predavanj je bil, da stvarno in izčrpno 
seznani študente (z objavo v obliki knjige pa tudi vso zainteresirano italijan-
sko javnost), z zgodovinskim razvojem vsega tega, marsikdaj v zgodovini spor-
nega obmejnega ozemlja na prehodu iz podonavske Srednje Evrope na Ape-
ninski polotok, ki ga Italijani že nekaj časa imenujejo »Venezia Giulia« in ki 
je danes združeno s Furlanijo v posebno avtonomno »regijo« Italije, pa tudi 
z vso aktualno problematiko današnje meje in obmejnih predelov tako na 
italijanski kakor na jugoslovanski strani. Ta namen je knjiga v celoti izpol-
nila, saj je avtor v njej vestno zbral in stvarno obdelal vse ustrezno zgo-
dovinsko in geografsko gradivo. Zato bo knjiga odlično služila kot pregleden 
priročnik vsakomur, ki bo o tej problematiki iskal natančnih in zanesljivih 
informacij. 

Knjiga je seveda napisana z italijanskega vidika. Zato morda tu in tam 
kako zgodovinsko dejstvo (npr. londonski pakt, medvojno denacionalizacijo 
slovenskih in hrvatskih področij v fašistični eri in pred njo, vlogo Italije po 
zlomu fašizma v letih 1953—1945, jugoslovansko zasedbo Primorske leta 1945 
itd.) vrednoti nekoliko drugače, kakor bi jih avtor z druge strani, ki bi ob-
ravnaval isto gradivo. Tudi geografske oči bi lahko tu in tam gledale dru-
gače: vrednost razvodnega predela med jadranskim in donavskim povodjem 
kot osnove za nekako »naravno« mejo (pojem, ki ga tudi Valussi v svojem 
uvodnem poglavju dokaj kritično vrednoti) bi bila verjetno manj v ospredju, 
bolj pa morda pokrajinska in hkrati precej dolgo stabilizirana etnična meja 
med subalpsko-subdinarskim gričevjem in predgorjem ter Furlansko nižino. 

To pa ne pomeni, da Valussijeve formulacije niso vedno stvarne in ob-
jektivne. Saj mu moramo dati prav, ko pravi, da »ne gre za vprašanje ali 
je meja pravična ali krivična; meja sama ne more biti ne dobra ne slaba, 
pač pa takšna, kakor na njo gledajo ljudje«. Jasno je, da ne gledajo vsi 
enako. Toda pogledi se lahko zbližajo ali postanejo celo enaki, če v meji 
ne gledamo zapore ali zavese, ki sosede samo razdvaja, temveč posredovalca 
med njimi. V tem je pa ravno drugi razlog, zaradi katerega je Valussijeva 
knjiga za nas še posebno zanimiva in to v zelo pozitivnem smislu. Napisana 
je čisto v duhu nove klime, ki je in naj bi še bolj zavladala ob italijansko-
jugoslovanski meji: klima čim bolj odprte meje, čim tesnejšega ekonomskega 
in kulturnega sodelovanja med sosedama ter tudi čimprejšnje dokončne 
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pravne ureditve spornih mejnih vprašanj (str. 272). Ker je prevlada takega 
duha tudi nam, slovenskim geografom, zaželeni cilj, saj si želimo, da bi 
se ves prostor v naši soseščini z nami vred razvijal v smeri mirnega, kon-
struktivnega mednarodnega sodelovanja, in ker smo spoznali v prof. Va-
lussiju in njegovih sodelavcih iskrene pobornike tega duha, smo se, kakor 
znano, z vso vnemo ogreli za naše sodelovanje z geografskim centrom v 
Vidmu. Tudi knjiga, o kateri poročamo, izpričuje z vsem svojim duhom, da 
smo ubrali pravo pot. 

Zelo hvalevredno je tudi, tako iz načelnih kakor iz praktičnih razlogov, 
da je avtor svojo knjigo opremil z abecednim seznamom krajevnih imen 
v italijanščini, slovenščini in nemščini, ter — kolikor je potreba — tudi v 
srbohrvaščini in (za rimsko dobo) celo v latinščini. V slovenski seznam so 
uvrščena tudi imena iz Beneške Slovenije, česar v italijanski literaturi doslej 
nismo bili vajeni. Tudi sicer je Valussi v vseh svojih navedbah glede Be-
neške Slovenije stvaren in korekten. Tudi v tem se izpričuje zgoraj označeni 
duh, v katerem je knjiga napisana. 

Svetozar Ilešič 

Iz tuje geografske književnosti 

Alain Lacoste, Robert Salanon: Éléments de biogéographie, Fernand Nat-
han, Paris 1969, 189 strani, 59 diagramov, skic in kart, 8 tabel in 2 svetovni 
karti prsti in rastja. 

Ko je E. de Martonne izdal v okviru svoje obsežne fizične geografije, 
v njenem tretjem delu, biogeografijo, je z njo dal trdno osnovo za prouče-
vanje vegetacije in živalstva kot dveh pomembnih dejavnikov okolja. Med 
mnogimi proučevalci, ki so gradili na tej osnovi in razvijali tovrstna raz-
iskovanja v Franciji, so bili H. Gaussen, P. Ozenda, G. Lemée in P. Birot. 
Njihova dela so mnogo pripomogla k napredku francoske biogeografije. Da-
nes deluje na tem raziskovalnem področju že vrsta mlajših raziskovalcev. 
Mednje se uvrščata tudi A. Lacoste in R. Salanon, ki se nam predstavljata z 
obravnavanim biogeografskim učbenikom. 

Avtorja v tem svojem delu pojmujeta biogeografijo kot sintetično vedo, 
ki ne zajema samo geografije, temveč tudi botaniko, zoologijo, pedologijo 
in klimatologijo. V uvodu sta zapisala, da biogeograf pri proučevanju bio-
sfere išče medsebojne odnose med živimi bitji in okoljem, ki po njunem 
mišljenju obsega klimatske, edafske in biotske razmere. 

Glede na to sta zasnovala tudi vsebino knjige. Ker biogeografa zanima 
v prvi vrsti element življenja, je prvi del knjige posvečen živim bitjem. 
Naslednja dva dela pa predstavita dva zelo pomembna elementa rastišča: 
prst in klimo. V zadnjem delu pa so sintetično zajete glavne poteze bio-
cenoz na Zemlji. 

Prvi del knjige, ki obravnava živa bitja glede na njihovo razprostra-
njenost, se deli na dve večji poglavji, v katerih je zajeta razprostranjenost 
posameznih vrst (horologija) oziroma združb (biocenologija). Avtorja sta s 
tem dokaj razširila delovno področje biogeografije, saj na ta način vklju-
čujeta tudi proučevanje flore, ki sodi v najožje delovno področje botanike. 
Posamezne vrste (rastlinske in živalske) ter druge taksonomske enote (ro-
dovi, družine itd.) so v primerjavi z združbami manj značilen element po-
krajine, zato proučevanja flore ne bi kazalo uvrščati v biogeografijo. 

Združbe rastlin in živali (biocenoze), ki dajejo fiziognomiji pokrajine iz-
razit pečat, so zajete v drugem poglavju prvega dela omenjene knjige. Av-
torja sta k proučevanju biocenoz pristopila na zanimiv način. Biocenoze ob-
ravnavata po treh kriterijih: fizognomskem, taksonomskem in ekološkem. 
Na ta način sta lahko zajela vse bistvene poteze ter jasno opredelila funk-
cijo in položaj vegetacije v pokrajini. 

Osnova fiziognomskega kriterija je v tem, da v vsaki rastlinski združbi 
ena ali več rastlinskih vrst (dominantna vrsta) daje s svojo prevlado zna-
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čilen videz celotni združbi. Ta videz v glavnem izvira iz življenjske oblike 
(forme biologique) prevladujoče vrste (drevo, grm itd.), ne pa iz taksonom-
ske pripadnosti. Zato so tipi rastlinskih sestojev (type de formation) gozd, 
grmišče, travnik, bolj ali manj neodvisni od floristične zgradbe. To jasno 
opredeljeno stališče avtorjev naj bi se pri proučevanju vegetacije vedno 
upoštevalo. 

Vendar pa rastlinski sestoji samo z določitvijo dominantnih vrst niso 
dovolj točno opredeljeni. Tako se npr. na nekem področju razprostira hra-
stov gozd, ki ima lahko na enem delu tega področja drugačno floristično 
sestavo kot na drugem, kjer so drugačne rastiščne razmere. Točno ga lahko 
označimo samo tako, da opravimo popis vrst, ki ga sestavljajo. Avtorja se 
pri tem naslonita na fitosociološke metode proučevanja vegetacije, ki jih 
je izdelala sigmatična šola v Montpellierju. 

Kot tretji kriterij pri proučevanju biocenoz sta avtorja upoštevala vplive 
ekoloških dejavnikov na te združbe; tako npr. vpliv reliefa, klime (tempe-
rature, svetlobe, vetra, padavin), prsti (vlage v prsti, deleža mineralnih ele-
mentov) in biotske vplive (medsebojno delovanje med živimi bitji, antro-
pozoogeneza). 

V drugem delu knjige je prikazana prst kot eden od najpomembnejših 
elementov rastišča. V tem delu so poglavja o nastanku in sestavi prsti, o 
glavnih lastnostih (teksturi, strukturi, adsorbcijskih sposobnostih in o reak-
ciji prsti), o bioloških značilnostih in o pedogenezi. Na koncu so predstavljeni 
glavni tipi prsti na zemlji. Pri tej klasifikaciji sta avtorja upoštevala genet-
ski vidik, ki se čedalje bolj uveljavlja v zadnjem času. Osnovan je na raz-
vojnih procesih prsti (npr. zgradbi profila). Glede na to so prsti razdeljene 
na tri skupine: 1. na nerazvite, 2. slabo razvite in 3. na razvite prsti. 

Tudi mikroklimatske razmere, v tretjem delu knjige, so podane z istim 
namenom kot edafske. Avtorja najprej na kratko pojasnita pojem in metode 
mikroklimatskih merjenj. Več prostora pa posvečata prikazu mikroklimat-
skih elementov: sončnemu obsevanju, atmosferski vlagi in vetru. Na zani-
miv način prikažeta vplive rastiščnih dejavnikov na mikroklimatske raz-
mere, tako npr. vpliv reliefa na temperaturo, na svetlobo, na vodne raz-
mere in na veter. Na podoben način je obravnavan tudi vpliv prsti in vege-
tacije. S tem je zelo dobro prikazan prepletajoči se vpliv različnih prirodnih 
dejavnikov na rastišču. 

V četrtem poglavju nam avtorja v okviru klimatskih pasov na zemlji 
predstavita najvažnejše biocenoze na kopnem. Za vsako od teh biocenoz na-
vajata značilno vegetacijo in živalstvo ter edafske razmere. Na zemeljskem 
površju razlikujeta: i. izventropske pasove, 2. aridna področja in 3. tropske 
pasove. Te pasove delita še naprej na manjše énote; tako npr. delita izven-
tropske pasove na pasove severne in južne polute itd. Žal obravnavata 
avtorja biocenoze le v okviru teh velikih prostorskih enot, zelo poučen in za-
nimiv pa bi bil prikaz (vsaj kot primer) biocenoz tudi v manjših prostorskih 
enotah. 

Na koncu knjige avtorja opozarjata, da biogeografija nima samo znan-
stvene vrednosti, temveč tudi aplikativno. Tako npr. bi morali urejevalci 
prostora poznati biocenoze, njihovo zgradbo, dinamiko in ekologijo, saj ne-
upoštevanje naravnih zakonitosti biocenoz lahko privede do zelo škodljivih 
posledic. Ravno tako moramo dobro poznati rastje in živalstvo določenega 
predela, če hočemo ohraniti naravno ravnotežje, ki je marsikje že porušeno. 
S temi mislimi avtorja opozarjata, da mora biti vsak poseg v pokrajino do-
bro premišljen in postavljen na temelje solidnega poznavanja njenih ele-
mentov. 

Obravnavana knjiga, ki nam na kratek in razumljiv način razloži mno-
ga dejstva iz biogeografije, je tudi bogato ilustrirana, zlasti z diagrami in 
kartami. Sama snov je pregledno razvrščena na poglavja, ki imajo na za-
četku vedno kratek povzetek obravnavane vsebine. Knjigo zaključuje pre-
gled najpomembnejše literature iz biogeografije (zlasti francoske) in seznam 
terminov, ki so uporabljeni v tekstu. 
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Lacoste in Salanon sta s tem svojim delom dala sodoben učbenik bio-
geografije, ki ga bodo s pridom uporabljali geografi in botaniki oziroma 
zoologi. Zlasti pa bo kot solidna osnova služil za nadaljnje proučevanje in 
študij na področju biogeografije. 

F. Lovrenčak 

A. Huetz de Lemps, La végétation de la terre. Masson et Cie éditeurs, 
Paris 1970, 133 strani, 15 črno-belih fotografij in 76 kart, profilov in diagra-
mov. 

Tako, kot sta napisala Riley in Young za angleške študente geografije 
pregleden fitogeografski učbenik (glej poročilo v Geografskem vestniku 1971), 
je za njihove francoske kolege enako delo opravil Huetz de Lemps s to svo-
jo knjigo. 

Avtor je zasnoval knjigo na geslu francoske geografske šole: opisati, 
prostorsko omejiti, razložiti. Ti trije vidiki so mu vodilo v vseh tistih po-
glavjih, v katerih prikazuje rastlinsko odejo na zemlji. S takšnim načinom 
obravnavanja vegetacije zajame vse tiste dejavnike, ki jih mora geograf pri 
študiju rastlinske odeje upoštevati, da lahko pravilno razloži tudi ta člen 
geografskega okolja. Prav zato ima knjiga precejšen pomen, ne samo kot 
učbenik, temveč tudi za razvijajoče se proučevanje rastlinske odeje na zemlji. 

V prvem delu knjige avtor najprej na kratko povzame osnovno znanje 
iz botanike: o sistematski in morfološki klasifikaciji rastlin, o njihovi zgradbi 
in o življenjskih procesih v njih. V tem delu knjige avtor osvetljuje tudi eko-
loške razmere; zlasti v poglavju, kjer prikazuje odnos rastlina—podnebje, 
dokaj izčrpno zajema vse tiste podnebne dejavnike, ki vplivajo na rastne 
razmere. V posebnih poglavjih obravnava še odnose rastlina—prst in rast-
lina—druga živa bitja. Tu je zajeto tudi delovanje (pozitivno in-negativno) 
človeka, ki mu avtor pripisuje velik pomen, saj je človek s svojim gospo-
darjenjem, v stoletjih močno spremenil vegetacijo na zemlji. Pri pravilni raz-
lagi sedanje rastlinske odeje je treba končno upoštevati tudi njen zgodovin-
ski razvoj. Zato avtor na kratko predstavi vegetacijske razmere v kvartarju, 
nato pomen klimatskih sprememb na rastje in s tem v zvezi sedanje rastlin-
ske areale. 

Prvi del knjige zaključuje poglavje o konkurenčnem boju rastlin in o 
rastlinskih združbah. V njem avtor razloži tudi pojem klimaksa. Na kratko 
so opisane še vegetacijske karte in profili. Ves ostali del knjige je posvečen 
regionalnemu prikazu vegetacije na zemlji. 

Način prikazovanja rastlinske odeje po posameznih regijah na zemlji je 
naslednji: na začetku vsakega poglavja avtor prikaže glavne vegetacijske 
tipe ter njihove najznačilnejše poteze na celotnem obravnavanem področju, 
nato pa sledi razlaga rastja po posameznih manjših regijah. 

Tako avtor najprej predstavi rastlinsko odejo v zmernih in hladnih pa-
sovih, kjer so zastopani tako gozdni kot negozdni tipi rastja. Po prikazu 
glavnih značilnosti teh tipov rastja avtor preide na njihovo razprostranje-
nost. Prikazuje rastlinsko odejo v zmernem pasu Evrope in v mediteranskih 
deželah ter vegetacijo subtropskih in zmernih področij južne polute. V na-
slednjem poglavju je zajeta rastlinska odeja tropskega vlažena pasu: tropski 
dežni pragozd in savana. Sledijo regionalni prikazi rastja v gorah tropskega 
pasu in v tropskih širinah Afrike, Amerike in Oceanije. 

Knjigo zaključuje četrto poglavje, ki obravnava rastje aridnih in semi-
aridnih področij Sahare in njenega obrobja, suhih in polsuhih predelov 
Azije in Severne Amerike ter suhih predelov južne polute. 

Poleg prikazov rastlin, ki tvorijo posamezne vegetacijske tipe, so v vseh 
poglavjih zajeti tudi tipi prsti in klimatske razmere, ki so povezane z ob-
ravnavanim rastjem. Pri prsti je na kratko razložena zgradba profila in ne-
katere kemične in fizikalne lastnosti. Značilni profili prsti so prikazani tudi 
grafično. Na podoben način kažejo pluvi-termični diagrami podnebne raz-
mere področij, ki jih porašča obravnavana vegetacija. S temi diagrami, pro-
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fili prsti in drugim ilustrativnim gradivom (kartami, vegetacijskimi profili 
in fotografijami), ki je dobro izbrano in bogato, knjiga nazorno predstavlja 
rastlinsko odejo kot zelo značilen člen pokrajine. 

F. Lovrenčak 

Struktury i procesy osadnicze. Praca zbiorowa pod redakcj^ Stefana 
Golachowskiego. Region Opolski, tom II. Instytut Sirski w Opolu. Opole— 
Wroclaw 1971. Strani 378. 

Ze ob dosedanjih naših stikih z družbenogeografsko katedro Geografske-
ga inštituta univerze v Wroclawu, ki jo vodi prof. St. G o l a c h o w s k i , 
smo imeli priliko spoznati, da nas druži mnogo podobnih družbenogeograf-
skih raziskovalnih aspektov. Čeprav je Spodnja Šlezija s priključitvijo k 
Poljski po zadnji vojni doživela bistvenejše populacijske spremembe kakor 
Slovenija, je vendar med njima mnogo zgodovinskih in družbenogeografskih 
podobnosti. To so predvsem naglo napredujoča industrializacija, deagrari-
zacija in urbanizacija podeželja (suburbanizacija) ter potreba po smotrnem 
oblikovanju ustreznega urbanega sistema oziroma omrežja naselij sploh, od 
regionalnih središč prek središč srednje stopnje do lokalnih centrov. To velja 
še posebej za t. im. Opolsko Šlezijo, kateri je posvečena knjiga, ki o njej 
poročamo in ki dokazuje sistematično sodelovanje wroclawskih geografov 
pri proučevanju tega predela. Razen knjige o naselbinskih strukturah in 
procesih sta o opolski regiji predvideni še dve, ena o fizični geografiji ter 
druga o faktorjih in smereh družbenogospodarskega razvoja. 

Knjiga je za nas zelo zanimiva, ne samo zaradi že omenjene, naši po-
dobne problematike, temveč tudi zaradi podobnih metodoloških prijemov. 
Čeprav gre namreč za timsko delo (»praca zbiorowa«), poudarja prof. Gola-
chowski že v uvodu, da ne gre za enostavno vsoto specialnih proučitev posa-
meznih avtorjev, temveč za kompleksen sintetični prikaz problematike na-
selbinskega omrežja. Močan poudarek je na matematičnih metodah, kjer 
skuša delo, zlasti razprava, ki jo je napisal B. K o s t r u b i e c , slediti po-
budi P. Haggetta za matematične, modelske analize regionalnih sistemov. 
Ostali prispevki obravnavajo prostorsko strukturo transportnega omrežja 
(M. S l e n c z e k ) , naselja kot linijske pojave, ki se s stopnjevano suburba-
nizacijo širijo vzdolž cest (B. M i s z e w s k a ) , lokalne naselbinske skupine 
(E. J a k u b o w i c z ) , funkcijsko strukturo mest (J. K r o s ze l ) , demograf-
sko problematiko v razdobju 1950—1970 (R. R a u z i n s k i ) , področja ur-
banizacije (Z. M i k o I a j e w i c z), označena sintetično na podlagi predhod-
ne analize z gospodarskega, demografskega, prostorskega in sociološkega 
vidika ter končno morfologijo naselij (A. Z a g o ž d ž o n ) , kjer se — kakor 
pri nas — bogata tradicija morfološko-genetskih proučevanj naselij nadalju-
je in dopolnjuje s proučevanji novejših morfoloških preoblikovanj. Skratka, 
vsebinski in metodološki problemi, ki so nam močno domači. 

Svetozar Ilešič 

Imre Bencze — Tajti V. Erszébet, Budapest, An Industrial-Geographical 
Approach, Studies in Geography in Hungary, 10, Geographical Research In-
stitute, Hungarian Academy of Science, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972, 
str. 1—168. 

V zvezi z organizacijo evropske regionalne geografske konference v Bu-
dimpešti so madžarski geografi pripravili več fizično in družbenogeografskih 
prikazov svoje domovine, večidel napisanih v angleščini. V sklop teh študij 
sodi tudi industrijskogeografski prikaz Budimpešte, ki ga sestavljata dva raz-
lična prispevka. 

V prvi razpravi I. B e n c z e prikazuje potek industrijskega razvoja 
Budimpešte in s tem v veliki meri razvoj madžarske industrializacije nasploh, 
kajti kljub velikim naporom za premestitev tovarn iz mesta, je ostal delež 
prestolnice še vedno prevladujoč (pred vojno 62%, 1. 1969 43% vseh v indu-
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striji zaposlenih). Nadpovprečni pomen Budimpešte je še posebno značilen ob 
primerjavah s prestolnicami sosednjih držav, razviden pa je tudi iz nako-
pičenosti nekaterih industrijskih dejavnosti v mestu. Tako je npr. v Bu-
dimpešti kar 53,6 % vseh zaposlenih v kovinski, 43,5 % v tekstilni, 45,9 % v 
kemični in 22,4 % v živilski industriji. 

V drugem delu prikazuje avtor prostorsko razmestitev industrije po 
budimpeštanskih mestnih četrtih. Obstajajo tri industrijska območja: dve 
sta ob Donavi, na severu in jugu Velike Budimpešte, tretje pa na vzhodu 
Pešte, v ravnini. 

Razprava glede metodologije sicer ne prinaša veliko novega, je pa ven-
dar zanimiv in podroben prikaz industrijske strukture velikega mesta. Hkrati 
nam podaja pregled industrializacije ogrske polovice nekdanje dvojne mo-
narhije, o čemer manj vemo. 

Druga razprava T. V. E r s z é b e t a obravnava Budimpešto kot središče 
delovne sile. Zaradi izjemnega položaja in nakopičenosti industrije je mesto 
privabljalo veliko število doseljencev in se vse do 1. 1949 eksplozijsko širilo. 
Za primerjavo: 1. 1820 je imelo 78.000, 1. 1970 pa 1,280.000 prebivalcev. Se 
sedaj odpade na Budimpešto 18,8% vsega madžarskega prebivalstva. Večina 
doseljencev se je zaposlovala v industriji in javnih službah, naselila pa se 
je v obsežnih budimpeštanskih predmestjih. Čez 70 % doseljencev je prišlo 
iz velike ravnice in južnih pokrajin in samo 30% iz Transdanubije, kar se 
nam zdi presenetljivo malo. Izboljšanje prometa je v povojni dobi omogočilo 
izreden porast in razširitev cone dnevne migracije delovne sile ter preple-
tanje z bližnjimi industrijskimi mesti. Prostor ne dovoljuje, da bi o tej za-
nimivi in dobro dokumentirani študiji, ki med drugim tudi prikazuje popu-
lacijski razvoj in migracijska gibanja znotraj Budimpešte, podrobneje po-
ročali. Želeti bi bilo le, da bi tudi za Slovenijo dobili znanstveno dokumen-
tirane prikaze, ki bi našo domovino dostojno prezentirali v tujini, kakor so 
to storili madžarski geografi. 

I. Vrišer 
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Umrl je profesor Anton Oblak 

Prvega oktobra letos je ugasnilo nadvse plodno življenje Antona O b l a -
k a , profesorja pedagoške akademije v Ljubljani. Za vedno je zapustil naše 
vrste priznan strokovnjak na področju geografije in odličen pedagog, ki je 
vzgojil množico učiteljev geografije na slovenskih osnovnih šolah. Svoje ob-
sežno strokovno znanje in pedagoške izkušnje je z vso predanostjo stroki 
in mladim ljudem posredoval številnim generacijam na srednjih šolah in na 
pedagoški akademiji, zato nas je njegova smrt še posebno težko prizadela. 

Anton Oblak se je rodil 24. julija 1914 v Drenovem griču pri Vrhniki. 
Y letu 1940 je diplomiral na filozofski fakulteti v Ljubljani iz zgodovine in 
geografije. Kot zaveden in napreden Slovenec se je med vojno vključil v 
Osvobodilno fronto in prestajal trpljenje v okupatorjevtih zaporih. Vrsto let 
je poučeval zgodovino in geografijo na gimnaziji in ekonomski srednji šoli. 
V tem obdobju ni bil le odličen učitelj in mentor mladini, temveč je svoje 
veliko strokovno in pedagoško znanje posredoval tudi svojim kolegom. Vodil 
je aktiv učiteljev zgodovine in geografije v Ljubljani, komisijo za geograf-
ske učbenike in komisijo za zgodovinska in geografska učila. Da bi učencem 
približal spoznanja geografske znanosti in jim olajšal učenje, je takoj po 
vojni razvil bogato dejavnost pri pripravi didaktičnih sredstev, ki jih je tiste 
čase zelo primanjkovalo. Napisal je skripta iz ekonomske geografije za eko-
nomske srednje šole in zemljepisni učbenik za poklicne šole. Skupaj s po-
kojnim Vilkom Finžgarjem je sestavil pregledni atlas kontinentov za osnovne 
šole ter skripta za oddelke za odrasle in dopisno osnovno šolo. Sodeloval je 
pri kartografski opremi številnih geografskih učbenikov in pri izdelavi geo-
grafskih kart. Neutrudno je pripravljal tudi učila za pouk geografije in s 
svojimi originalnimi zamislimi omogočil, da smo dobili tako pomembna po-
nazorila, kot so žični globus za prikaz kartografskih projekcij, globus za 
osnovno šolo, horizont in sončno kazalo, vrsto diafilmov itd. Poglabljal se je 
v metodična vprašanja geografskega pouka, neutrudno je sodeloval v sekciji 
za geografski pouk pri Geografskem društvu Slovenije in razdajal svoje 
bogato znanje na predavanjih širom Slovenije. 

Prizadevno in mnogostransko delo ter obsežno pedagoško znanje nista 
ostala neopažena. Kot ugleden strokovnjak in pedagog je bil Anton Oblak 
leta 1954 imenovan za inšpektorja za geografijo pri Svetu za prosveto in kul-
turo LRS, kar je bilo veliko priznanje za opravljeno delo. Čeprav je tudi 
nove dolžnosti opravljal z njemu lastno prizadevnostjo, pa je pokojnik kot 
vnet pedagog želel delati med mladino. Leta 1956 se je vrnil na ekonomsko 
srednjo šolo in nadaljeval s svojim pedagoškim delom med srednješolsko 
mladino do 1. 9. 1961, ko je bil izvoljen za profesorja na višji pedagoški šoli 
v Ljubljani. Z željo, da bi čim bolje oblikoval učitelje geografije za osnovne 
šole, se je z vso vnemo lotil dela. Posvetil se je fizični in regionalni geografiji 
ter metodiki geografskega pouka; posebno skrb pa je posvetil opremi, ki je 
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potrebna za sodobno visokošolsko didaktiko. Anton Oblak pa ni bil le višje-
šolski učitelj, temveč je še naprej neutrudno snoval didaktična sredstva, pisal 
geografske učbenike za osnovno šolo in vrsto let vodil sekcijo za geografski 
pouk pri Geografskem društvu Slovenije, ki mu je ob 50-letnici svojega ob-
stoja podelilo priznanje za požrtvovalno delo. 

Čeprav je smrt za vedno prekinila njegovo delo, nam bo prof. Anton 
Oblak ostal v spominu kot pedagog in humanist. 

D. Kompare 

Ob grobu Wladyslawa Biegajla 
(31. I. 1924—11. vm. 1972) 

Vsi, ki smo v preteklih letih sodelovali z Oddelkom za agrarno geogra-
fi jo Inštituta za geografijo Poljske akademije znanosti, imamo v najsvetlej-
šem spominu — in to kot strokovnjaka in kot človeka — enega od vodilnih 
sodelavcev tega oddelka, ki smo ga srečavali pri kabinetnem in terenskem 
delu, tako na Poljskem kot pri nas, Wladyslawa Biegajla. Zato nas je globoko 
pretresla vest, da je naš dragi Wladek, ta delovni, pošteni, požrtvovalni, pri 
tem pa skrajno skromni mož, sredi poletja 1972, kot žrtev bolezni, ki mu je 
že več let izpodkopavala sile, omahnil v najlepši življenjski in delovni dobi, 
star komaj 48 let. 

Od kar smo ga leta 1960 spoznali, smo zasledovali njegovo tiho delovno 
pot. Kmalu smo videli, da pomeni dragoceno desno roko prof. J. Kostro-
wickemu, vodji poljske agrarnogeografske šole, pa tudi pobudniku mednarod-
ne dejavnosti na področju proučevanja izrabe tal in tipologije kmetijstva. 
Biegajlow delež pri tej dejavnosti, zlasti pri sodelovanju poljskih s češko-
slovaškimi, madžarskimi, romunskimi in jugoslovanskimi agrarnimi geografi, 
je bil nenavadno obsežen in tehten. Y Jugoslaviji se še dobro spominjamo 
zlasti druge poljske delovne ekipe, ki nas je obiskala leta 1963 in skupaj z 
našimi geografi proučevala izrabo tal v Halozah, v Slovenskih goricah in v 
Bohinju. Vodil jo je pokojnik. O teh terenskih raziskavah je sam napisal tudi 
nekaj poročil v publikaciji »Dokumentacja geograficzna«, o celotnem poljsko-
jugoslovanskem sodelovanju na tem področju pa je objavil poročilo v »Geo-
grafskem vestniku« 1967. Njegovo osebno delo se je odlikovalo po globokem 
neposrednem poznavanju kmečkega življenja, pa po vsestranskem pristopu 
k agrarnogeografski problematiki, ki je posrečeno družil genetske aspekte 
(na široko znana je njegova ugotovitev preostankov triletne rotacije na 
Poljskem) z gospodarskimi (izraba tal) in socialnimi (zemljiško-posestile raz-
mere). Vse te odlike so se pokazale zlasti v njegovih raziskovanjih na Bialo-
stoškem. S tega področja je izšlo že njegovo doktorsko delo (»Sposobi gospo-
darowania w rolnictwe wojewóstwa Bialostockiegoc, Prace Geograficzne IG 
PAN, nr. 35, Warszawa 1962), bogato z rezultati terenskega dela s kompleksni-
mi metodološkimi prijemi. Bezultate svojih proučevanj na Bialostoškem je 
objavil tudi v ustreznem poglavju gospodarskogeografske monografije o 
Bialostoškem, ki jo je izdalo tamkajšnje »wojewódzstwo« leta 1967. Končno 
obravnava Biegajlo bialostoško področje tudi v svojem habilitacijskem delu, 
katerega izida, kakor tudi samega habilitacijskega postopka, pa na žalost ni 
več dočakal (»Typologia rolnictwa na przykladzie Województwa Bialstockie-
go«, Prace Geograficzne IG PAN, nr. 100, Warszawa 1973). V tej študiji gre 
še za en tehten agrarnogeografski prispevek v smeri tipologije kmetijstva, 
kakor jo pospešuje šola J. Kostrowickega. Kakor za to šolo v celoti, je tudi 
za posmrtno delo pokojnika med drugim značilna smotrna uporaba kvan-
titativnih metod, zlasti faktorske analize. 

Z Biegajlovo smrtjo je nastala v te vrste raziskovalni dejavnosti velika 
vrzel, ki je ne bodo občutili samo poljski agrarni geografi, temveč tudi vsi 
drugi, ne nazadnje mi, ki smo pokojnika in njegovo delo nadvse cenili. 

Svetozar Ilešič 
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Ob prezgodnjem grobu A. A. Minca (1929—1973) 

Februarja 1973 nas je pretresla vest, da je tragično umrl, star komaj 
44 let, Aleksej Aleksandrovič M i n e , ena od najznačilnejših in največ obe-
tajočih osebnosti med mlajšimi sovjetskimi geografi. Bil je eden od najaktiv-
nejših in najsposobnejših »ekonomskih« geografov v Inštitutu za geografijo 
sovjetske Akademije znanosti. Čeprav še mlad, se je z uspehom in z vsega 
priznanja vredno širino obzorja že uspešno uveljavil v sovjetskem in v med-
narodnem geografskem znanstvenem svetu. Kot člana komisije za ekonomsko 
regionalizacijo MGU smo ga prvič spoznali na mednarodnem kolokviju te 
komisije leta 1967 v Strasbourgu, kjer je zbudil pozornost s svojim referatom 
o vlogi prirodnih virov v oblikovanju ekonomskih regij ter se s tem uvrstil 
med tiste mlajše sovjetske geografe, ki so prepričani, da je treba premostiti 
podedovani prepad med t. i. »fizično« in t. i. »ekonomsko« geografijo. Sirino 
svojega koncepta je pokazal tudi na področju same »ekonomske« geografije, 
ki jo je skušal močno »sociologizirati« in »demografizirati«, kar pomeni vse-
kakor bistveno obogatitev dotedanje sovjetske »ekonomske« geografije (prim, 
poročilo o V. kongresu sovjetskih geografov v Leningradu leta 1970 v naši 
reviji, letnik XLIII, 1971, str. 146). Zadnji čas, še vse do lanskoletnega med-
narodnega geografskega kongresa v Montrealu, pa je bil aktiven tudi v ko-
misiji za zgodovino geografske misli MGU. Tudi s tem nam je bil blizu. Zato 
bomo njegovo izgubo bridko občutili tudi izven meja ZSSR. 

Svetozar Ilešič 

Jugoslovanski simpozij o prebivalstvu v Ohridu od 20. do 23. aprila 1973 

Oddelek za geografske vede Prirodoslovno-matematične fakultete beo-
grajske univerze in Center za demografska raziskovanja pri Inštitutu za druž-
bene vede iz Beograda sta pripravila v Ohridu jugoslovanski simpozij o pre-
bivalstvu. Na tem multidisciplinarnem posvetovanju so poleg številnih stro-
kovnjakov z naših univerz in drugih raziskovalnih institucij aktivno so-
delovali še številni predstavniki družbenopolitičnih skupnosti. Poleg jugo-
slovanskih strokovnjakov, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s pre-
bivalstveno problematiko, so posvetu prisostvovali tudi nekateri ugledni 
gostje iz evropskih socialističnih držav (prof. dr. У. V. Pokšiševskij iz Etno-
grafskega inštituta AN ZSSR iz Moskve, B. S. Horev z Ekonomske fakultete 
moskovske državne univerze, M. Chilczuk iz Inštituta za razvoj vasi in kme-
tijstva PAN v Varšavi in dr. Z. Pavlik s katedre za ekonomsko in regio-
nalno geografijo KU v Pragi). 

Podoba je, da ne samo v svetu, temveč tudi pri nas postaja vprašanje 
prebivalstvene politike iz leta v leto aktualnejše. Zato ni presenetljivo, da 
vprašanjem in proučevanjem prebivalstva in njegovih struktur posvečajo 
številne znanstvene discipline vedno več pozornosti. Tudi ohridsko posveto-
vanje, ki je bilo interdisciplinarnega značaja, je odprlo številne možnosti 
za soočenje najrazličnejših sodobnih pogledov na sklop vprašanj, ki jih po-
daja »demografska eksplozija« v svetu in njen specifični, a zelo raznoliki 
odmev v naših razmerah. 

Povsem razumljivo je, da je bilo na ohridskem posvetovanju največ po-
zornosti namenjene današnji domači aktualni problematiki prebivalstvenega 
razvoja, njegovim najrazličnejšim ekonomskim, socialnim in demografskim 
strukturam in njegovi prostorski razmestitvi. V navedenih dejavnikih in 
pojavih so namreč začrtani vzroki in posledice hitrih, ponekod tudi prav 
akutnih sprememb, ki so ponavadi tako značilne za naš družbeno-gospodarski 
razvoj v zadnjih dveh desetletjih in pol. Prav zategadelj nas ne preseneča 
spoznanje, ki je bilo v Ohridu ponovno potrjeno, da je potrebno celokupno 
prebivalstveno problematiko naše države, bodisi kot celote, bodisi po njenih 
posameznih predelih, razčleniti, osvetliti in prikazati v kompleksni luči so-
dobnih demografskih, socioloških, ekonomskih, geografskih, etnografskih, ur-
banistično-planerskih, politoloških, socialnih, prosvetnih, zdravstvenih in dru-
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gih procesov. Samo v takšni mnogostranski in interdisciplinarni osvetlitvi 
in prikazu našega sodobnega premvalstvenega stanja smemo pričakovati 
tudi smotrnih in celovitejših »napotkov« za nadaljnje urejanje, usmerjanje 
in reševanje različnih vidikov našega današnjega prebivalstvenega stanja. 

Celotno delo simpozija se je odvijalo na treh plenarnih sejah ter v dveh 
sekcijah, ki sta imeli tudi vsaka po tri seje. Na plenarnih zasedanjih sim-
pozija je bilo podanih okrog 20 referatov; prav toliko smo jih slišali tudi 
v sekciji za demografijo, medtem ko je v sekciji za geografijo prebivalstva 
nastopilo blizu trideset referentov. Prav značilno je, da je tokrat bilo največ 
aktivnih udeležencev (referentov) na simpoziju iz SR Srbije (46) in samo 
12 jih je prišlo iz vseh drugih republik, razen iz SR Črne gore. Zanimivo 
je tudi vedeti, da so geografi iz SR Srbije za ta simpozij pripravili kar 21 
referatov, kar predstavlja dobri dve tretjini referentov iz vrst geografov (30). 
K temu smemo še dodati, da je tudi ohridsko posvetovanje o prebivalstvu 
ponovno potrdilo močan vzpon in razvejanost geografske stroke, ki se raz-
vija na Kosovem; kar štirje geografi s prištinske univerze so za ta sim-
pozij pripravili zanimive in metodološko dobro zasnovane referate. 

Zašli bi preveč v podrobnosti, če bi v tem poročilu želeli zajeti in pri-
kazati vse referate in vsebinsko bogato diskusijo, ki se je razvijala ob 
njih. Zdi se mi potrebno, da iz množice izberem nekaj najpomembnejših 
in to ne glede, ali so bili ti referati podani na plenarnih sestankih ali na 
sejah obeh sekcij. 

V vrsti referatov s splošno in načelno problematiko naj omenim nasled-
nje: J. K l a u z e r : Populacijska politika v Jugoslaviji, S. K r a š o v e c : 
Problemi kontrole ali stihije gospodarskega in prebivalstvenega razvoja, 
M. R a d o v a n o v i č : Nekatera metodološka vprašanja geografije prebival-
stva, M. H a m p l in Z. P a v l i k : Problem regionalne analize v demogra-
fiji, V. K l e m e n č i č : Prispevek k tipologiji regionalne diferenciacije pre-
bivalstva industrijske družbe, V. V. P o k š i š e v s k i j : O pomenu etničnih 
dejavnikov za geografsko in demografsko proučevanje prebivalstva in pro-
blemi etničnega kartiranja in V. Đ u r i ć : Transformacija in polarizacija 
aktivnega prebivalstva kot posledica novih družbeno-gospodarskih gibanj. 

Na simpoziju je bila precejšnja pozornost posvečena tudi ožjim demo-
grafskim vprašanjem. V okviru te tematike je potrebno omeniti vsaj nasled-
nje prispevke: D. B r e z n i k : Sedanja stopnja in bodoče težnje v gibanju 
fertilitete in mortalitete prebivalstva Jugoslavije (po starostnih skupinah], 
L. S o k o l o v : Vzroki in posledice regionalnih razlik v nataliteti, mortaliteti 
in prirodnem prirastku prebivalstva Jugoslavije, M. R a n c i e : Nekateri 
demografski aspekti proučevanja migracij v Jugoslaviji, V. G r a m a t n i -
k o v s k i : Značilnosti povojnega prirodnega prirastka prebivalstva v SR Ma-
kedoniji, M. B a j i ć : Značilnosti prirodnega prirastka in gibanja prebival-
stva v Vojvodini po drugi svetovni vojni in R. B a k i ć : Gibanje natalitete, 
mortalitete in prirodnega prirastka v SAP Kosovo od 1948 do 1971 idr. 

Večje število referentov je prikazalo in osvetljevalo problematiko pre-
bivalstvenih selitev. Med temi naj bodo omenjeni: M. L u t o v a c : Stara 
Raška — emigracijsko področje, M. V e s i ć : Zmanjševanje delovne sile na 
podeželju kot posledica selitev v tujino, M. N a t e k : Vpliv gospodarske raz-
vitosti na selitve prebivalstva v SR Sloveniji (od 1961. do 1970. leta), D. P a v -
l o v i ć : Selitvena dinamika prebivalstva Vojvodine po drugi svetovni vojni, 
M. K o s t i ć : Selitve in poreklo prebivalstva v srednjem Ponišavlju, J. C i -
r i è : Prebivalstvena gibanja v makroregionalnem prostoru Niša; E. P e s i c , 
je poročal o današnjih selitvah v Mačvi, D. M i l a n o v i ć o migracijskih 
procesih na področju Kraljeva, M. R a d o v a n o v i ć e v a pa na območju 
Knjaževca. Zanimivo in geografsko vsestransko osvetljeno je bilo predavanje 
K. R i s t i ć e v e »Prebivalstvo in naselja v porečju gornje Toplice in ten-
dence prihodnjega razvoja«. 

Številni referenti so obravnavali procese in posledice deagrarizacije in 
urbanizacije ter pojave, ki so s tema poglavitnima procesoma neposredno po-
vezani. V tej zvezi je bilo izredno zanimivo predavanje M. C h i l c z u k a o 
spremembah v strukturah podeželskega prebivalstva in njihov vpliv na vaška 
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naselja na Poljskem. Navesti je treba še nekatere druge referate o tej pro-
blematiki: S. Mi r i e : Vpliv današnje kmetijske proizvodnje na zmanjšanje 
agrarnega prebivalstva, M. P a n o v : Primerjava demografskih elementov 
med področji depopulacije in področji emigracije (na primerih SR Makedo-
nije, P. K i r o s k i : Makedonska mesta kot doselitvena žarišča, V. R u -
d i ć : Problemi urbanizacije Prokuplja glede na doseljevanje prebivalstva; 
D. D a b i ć : Pomen prometne infrastrukture pri urbanizaciji vaškega prebi-
valstva SR Srbije, B. S. H o r e v : Prostorska diferenciacija mestnega okolja 
in demografski procesi, Q. L 1 e s h i : Prostorski odraz povojne urbanizacije 
Kosova; o povojni dinamiki rasti števila prebivalstva v mestih SAP Kosovo 
je poročal E. D u k a g j i n i , medtem ko je J. M a r k o v i ć referirai a) 
o ekstremnih primerih populacijske rasti in depopulacije v naseljih Jugosla-
vije v letih 1961—1971 in b) o dinamiki rasti števila prebivalstva v obmejnih 
mestih Jugoslavije. 

Posebna tema je bila posvečena kartografskemu prikazovanju prebival-
stvenih pojavov in njihovih procesov. O tem so poročali: S. N i k o l i ć : 
Vpliv različnih metod kartografskega ponazarjanja na stopnjo generalizacije 
kart o prebivalstvu; L. S r e t e n o v i č je predstavil metodologijo kartiranja 
gostote obljudenosti, medtem ko je M. M i š k o v i ć spregovoril o idejnem 
projektu Atlasa prebivalstva v SR BiH. 

To poročilo smem skleniti z naslednjimi spoznanji. Letošnje ohridsko 
posvetovanje o prebivalstvu Jugoslavije je bilo doslej največja tovrstna stro-
kovna manifestacija pri nas. Na simpoziju je prišlo do široke in kritične 
izmenjave rezultatov raziskovanj z najrazličnejših področij prebivalstvene 
problematike. Pri tem velja še posebej poudariti, da je bila vloga geografov 
v raziskovanju prebivalstvenih struktur in njihovih procesov izredno po-
membna, kar se je navsezadnje pokazalo tudi v deležu njihove zastopanosti 
bodisi med referenti bodisi med udeleženci simpozija. Prav tako ne moremo 
mimo spoznanja, da sta bila ves čas posvetovanja delež in aktivnost mladih 
raziskovalcev, ki se ukvarjajo s prebivalstveno problematiko, izredno vidni 
in močno prisotni. V tem je najbrže tudi (zadostno) zagotovilo, da veda o 
prebivalstvu kot celoti ali pa v posameznih strokah, ki se ukvarjajo s pro-
učevanjem njegovih pojavnih oblik in procesov, ne bo stagnirala, temveč 
da bo stopala vzporedno z napredkom v drugih deželah. Vsekakor pa nam je 
ohridski simpozij o prebivalstvu nudil zanimiv vpogled v prebivalstveno 
problematiko Jugoslavije in v stanje ter razvitost znanstvenih disciplin, 
ki se ukvarjajo s tovrstnimi proučevanji. 

Milan Natek 

Poročilo o delu geografskega društva 

(Poročilo predsednika UO GDS za obdobje od 21. aprila 1972 do 6. oktobra 
1973 na zborovanju v Rogaški Slatini) 

Petdeset let uspešnega dela slovenskih geografov, organiziranega v okviru 
posameznih geografskih institucij in geografskega društva, ki smo ga obeležili 
lani, je pripeljalo našo stroko do pomembnega mesta v naši strokovni in 
družbeni sferi. Geografija se je zlasti v zadnjih letih močno okrepila na 
znanstvenem področju in postala aktivni činitelj na številnih področjih druž-
benega življenja. Geografske prireditve v jubilejnem letu so to spoznanje 
še potrdile; na geografskem simpoziju o severovzhodni Sloveniji v Mariboru 
in na simpoziju o socialno-geografskih aspektih socialnega razlikovanja med 
slovenskimi pokrajinami v Ljubljani smo predstavili geografsko raziskovalno 
delo zadnjih desetih let. 

Petdesetletnica je zavezala slovenske geografe, da v bodoče dosežemo 
še večje delovne uspehe in da se še aktivneje vključimo v razvoj naše samo-
upravne skupnosti. Organizirano povezovanje in delovanje v okviru društva 
in institucij je prav v zadnjem letu našlo vso podporo tudi pri Republiški 
konferenci SZDL. Republiška konferenca želi prav s pomočjo društev okrepiti 
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vpliv posameznikov na oblikovanje, sprejemanje in uresničevanje različnih 
družbenih nalog. Zlasti geografija, ki že po svoji vsebini sodi med najbolj 
družbeno angažirane stroke, mora najti v tem okviru svoje mesto. Namen 
Republiške konference pa ni samo reševanje učinkovitejšega vključevanja 
društev v družbeno življenje, temveč tudi iskanje poti za izgraditev takega 
sistema financiranja dejavnosti organizacij, ki bo najbolj ustrezal stopnji 
ekonomskega in družbenega razvoja Slovenije in ki jim bo omogočal redno 
izpolnjevanje zastavljenih nalog. To je v veliki meri odvisno od nastavitve 
profesionalnih kadrov v društvih in od ustreznega družbenega vrednotenja 
delavcev na tem področju. 

Kakor v vseh zadnjih petdesetih letih, tudi v zadnjem letu aktivnost 
geografov ni bila omejena z društvenim delovanjem, temveč je doživela velik 
razmah v znanstvenih in pedagoških ustanovah ter v planerskih, turističnih 
in nekaterih drugih organizacijah. Geografsko društvo je kot edina strokovna 
znanstvena organizacija na področju geografije opravljalo v tej široki dejav-
nosti koordinacijsko vlogo. To so dokazale konkretne akcije ob sestavi učnih 
načrtov za osnovne šole in gimnazije, aktivna vloga slovenskih geografov pri 
reorganizaciji Zveze geografskih institucij Jugoslavije v smeri decentraliza-
cije in demokratizacije njenega delovanja, obravnava dolgoročnega razisko-
valnega načrta za geografijo na zboru raziskovalcev — geografov in reševanje 
številnih drugih problemov; med temi bi želel nekatere posebej prikazati. 

Število geografov na visokih in višjih šolah (Oddelek za geografijo FF, 
PA v Mariboru in PA v Ljubljani) ter v geografskih znanstvenih ustanovah 
(IGU, Geografski inštitut SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa pri SAZU), 
se je povzpelo na 35. To je doslej največje število, kateremu lahko še dodamo 
doslej največje število zaposlenih v urbanističnih ustanovah (9) in 22 geo-
grafov v ostalih raziskovalnih zavodih in ustanovah širšega družbenega po-
mena (Hidrometeorološki zavod, Geodetski zavod, Zavod SRS za statistiko, 
Zavod za šolstvo). 

Razmah znanstvenega in raziskovalnega dela je pospešil publicistično 
dejavnost. Izšlo je sedem periodičnih publikacij, pet knjig, troje skript, dva 
učbenika, dva atlasa in deset kart v regionalno-planskem atlasu Slovenije. 
Slovenski geografi so objavili v domačem tisku 55 razprav in 16 razprav v 
tujini. Obranjeni sta bili ena disertacija in ena magistratura. 

Ta bogata publicistična dejavnost je predvsem posledica ugodnejšega 
financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti, kar je omogočilo boljšo 
organizacijo dela in večje število znanstvenih in tehničnih sodelavcev. V tem 
letu so geografske raziskovalne institucije delale na petdesetih raziskovalnih 
nalogah. Sistem financiranja raziskovalne dejavnosti podpira večletne te-
meljne naloge širšega pomena. Takšne naloge IGU so Nacionalni atlas Slo-
venije, proučevanje območij z narodnostno mešanim prebivalstvom v Sloveniji 
in v sosednjih državah, raziskave o slovenskih delavcih na začasnem delu 
v tujini, o regionalnih problemih prebivalstva v Sloveniji, urbanizaciji in o 
regionalnem proučevanju Alp, Panonske nižine, severnega Jadrana in Jugo-
slavije. V Geografskem inštitutu SAZU so temeljne raziskovalne naloge: 
raziskava kvartarnih sedimentov in poplavnih območij v Sloveniji ter redna 
opazovanja naravnih katastrof. Na oddelku za geografijo FF so se lotili na-
loge kvantitativna prirodnogeografska regionalizacija Slovenije. Večina so-
delavcev oddelka za geografijo FF sodeluje tudi v raziskovalnem programu 
geografskih raziskovalnih institucij. Težišče raziskav geografov v Inštitutu 
za raziskovanje krasa SAZU v Postojni so kraške podzemne vode, kompleksne 
raziskave Cerkniške kotline in izdelava speleološke karte Slovenije. 

Rezultate raziskovalnega dela so slovenski geografi posredovali javnosti 
z referati na prireditvah doma in v tujini. Skupaj je bilo predstavljenih 
74 referatov, od tega 41 na prireditvah v Sloveniji* 24 v Jugoslaviji in 9 v 
inozemstvu. Posebej pa je treba zabeležiti pet uspelih geografskih akcij v 
Sloveniji: 

1. Nadaljevanje posveta o geografskih imenih v Ljubljani; 
2. Posvetovanje o kraški terminologiji v Ljubljani; 
3. Geografski simpozij o severovzhodni Sloveniji v Mariboru; 
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4. Srečanje slovenskih in italijanskih geografov v Murski Soboti; 
5. Simpozij o socialnogeografskih aspektih socialnega razlikovanja med 

slovenskimi pokrajinami v Ljubljani. 
Slovenski geografi so se udeležili še simpozija o geografiji prebivalstva 

v Ohridu, simpozija o problemih agrarnih naselij in kmetijske proizvodnje 
v Ohridu, kongresa jugoslovanskih geografov v Sarajevu, simpozija o varstvu 
okolja ob skupščini Srpskega geografskega društva v Beogradu, simpozija 
o šolski geografiji v Sremskih Karlovcih, srečanja slovenskih in italijanskih 
geografov v Pordenonnu v Italiji, Mednarodnega geografskega kongresa v 
Montrealu, Mednarodnega speleološkega kongresa v Olomoucu, kongresa bol-
garskih geografov in kongresa italijanskih geografov. 

Slovenski geografi so imeli šest predavanj na univerzah v Miinchenu, 
Trstu, Salzburgu, Hannovru in Kielu. Kar 12 geografov je bilo na strokovnem 
izpopolnjevanju v Angliji, v ZR Nemčiji, Franciji, na Madžarskem, Danskem, 
Švedskem in v ČSSR. 

Sodelovanje slovenskih geografov z drugimi geografi in geografskimi 
ustanovami je zlasti bilo tesno ob obiskih študentskih ekskurzij. Naši geo-
grafi so vodili po Sloveniji ekskurzijo Porabskih Slovencev, dvakrat ekskur-
zijo študentov in profesorjev iz Amsterdama, ekskurzije študentov in profe-
sorjev iz Stuttgarta, Leuwena, Hannovra in Regensburga. Ob teh ekskurzijah 
so imeli pet posebnih predavanj. Posebno pozornost je IGU posvetil matu-
rantskim strokovnim ekskurzijam zamejskih Slovencev po Jugoslaviji, katere 
je financiral republiški izvršni svet. V zadnjem letu so vodili po dvakrat 
ekskurzije slovenskih maturantov iz Celovca, slovenskih maturantov iz Italije 
in slovenskih osmošolcev iz Trsta. 

Geografi so sodelovali tudi pri podiplomskem študiju na Biotehniški 
fakulteti in Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. 

Tudi na šolah zaposleni geografi so v zadnjih letih močno povečali svojo 
dejavnost zlasti pri permanentnem izobraževanju. Po dolgem času je bil na 
Trebiji februarja 1973 seminar za učitelje geografije strokovnih in poklicnih 
šol. Aprila 1973 je bil v Ljubljani seminar o skupinski dinamiki in skupin-
skem pouku pri geografiji za osnovne šole. Maja 1973 je bil v Ljubljani semi-
nar o marksistični idejnosti pri pouku geografije za učitelje srednjih šol in 
v Kranju seminar za vodje hospitacijskih oddelkov za geografijo. Pri vseh 
teh prireditvah so sodelovali člani GD in marsikdaj tudi društvo, ki si je 
te naloge zastavilo v svojem akcijskem programu pred dobrim letom. 

Na osnovi dosedanjih izkušenj si je novi upravni odbor začrtal naslednje 
naloge: decentralizirati dejavnost organov in komisij, vključiti čim več geo-
grafov, ki niso zaposleni v znanstvenih in pedagoških institucijah, v društveno 
delo, poživiti delo obstoječih aktivov in ustanoviti aktive tam, kjer so že bili 
in so prenehali delovati ali pa so zanje ugodni pogoji, navezati tesne stike 
s slovenskimi geografi v zamejstvu in jih vključiti v naše delo ter organizi-
rati 9. zborovanje slovenskih geografov. 

Decentralizacija se je nanašala predvsem na obe sekciji: sekcijo za geo-
grafski pouk in znanstveno sekcijo. Obe sta se povsem samostojno konsti-
tuirali in sestavili program dela ter predložili upravnemu odboru plan po-
trebnih sredstev za realizacijo zastavljenih nalog. Zaradi objektivnih težav 
v obe sekciji ni bilo mogoče vključiti večjega števila članov izven Ljubljane. 

Sekcija za geografski pouk je delovala v štirih komisijah: v komisiji 
za osnovne šole, komisiji za gimnazije, komisiji za poklicne in tehniške šole 
in komisiji za učna sredstva in učila. Sekcija je zasnovala obsežen program 
dela: 

1. sodelovati pri izdelavi in obravnavanju redigiranega učnega načrta 
za osnovno šolo; 

2. sodelovati pri pripravi in obravnavanju novega učnega načrta za gim-
nazije; 

3. sodelovati pri izdelavi in obravnavanju novega učnega načrta za po-
klicne in tehniške šole; 

4. sodelovati pri programiranju in koncipiranju novih učbenikov in učnih 
sredstev za osnovne in srednje šole; 
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5. sodelovati z zavodom za šolstvo SRS pri programiranju in organiziranju 
strokovnega izpopolnjevanja učiteljev geografije v osnovnih in srednjih šolah; 

6. sodelovati z zavodom za šolstvo SRS pri uvajanju programiranih sek-
venc v geografiji na osnovni šoli; 

7. sodelovati z zavodom za šolstvo SRS pri ustanovitvi didaktičnega centra 
na osnovni šoli Valentin Vodnik v Ljubljani; 

8. organizirati posvet o idejnih izhodiščih geografskega pouka; 
9. analizirati pouk geografije na tehniških in poklicnih šolah in 
10. sodelovati pri organizaciji in izvedbi zborovanja geografov v Ro-

gaški Slatini. 
Iz programa dela je razvidno, da se je sekcija usmerila predvsem k uspo-

sabljanju geografskega pouka in k usposabljanju učiteljev geografije za odgo-
vorne naloge, ki jih prinaša modernizacija geografskega pouka. V skladu s 
tem je sekcija tesno sodelovala z oddelkom za geografijo FF, obema pedago-
škima akademijama in z zavodom za šolstvo SRS. Nekatere izmed naštetih 
nalog so dolgoročne in jih zato v enem letu ni bilo mogoče v celoti izpolniti, 
vse kratkoročne naloge pa so bile s prizadevanjem članov sekcije izpolnjene. 

Sekcija je intenzivno sodelovala pri izdelavi novih učnih načrtov za geo-
grafijo na osnovnih šolah in gimnazijah in prispevala k oblikovanju novega 
koncepta geografskega pouka. Člani sekcije so delovali v komisijah, ki jih je 
postavil zavod za šolstvo SRS; dr. Jakob Medved pa je bil predsednik komisij 
za učne načrte geografije za osnovne šole in gimnazije. Pomemben je bil tudi 
prispevek sekcije pri organizaciji strokovnega izpopolnjevanja učiteljev geo-
grafije. 

Sekcija je dala ljubljanski organizacijski enoti zavoda za šolstvo SRS 
pobudo, da organizira hospitacijske nastope, na katerih naj bi se učitelji se-
znanili z realizacijo tistih učnih enot, ki jih prinaša nova koncepcija učnega 
načrta za osnovne šole. Člani sekcije so sodelovali tudi na aktivih učiteljev 
geografije na gimnazijah. 

Sekcija je pripravila program za zbor geografov v Rogaški Slatini o 
problematiki geografskega pouka, ki je obravnaval sodobne učne oblike in 
metode. 

Člani sekcije so sodelovali na seminarju o idejnosti pri geografskem 
pouku, ki ga je organiziral zavod za šolstvo SRS, vključili pa se bodo tudi 
v razprave o tej problematiki, ki bodo na predmetnih aktivih učiteljev geo-
grafije na osnovnih in srednjih šolah. 

Znanstvena sekcija ne izkazuje tako obsežnega dela, ker je večina 
raziskovalnega dela potekala v geografskih institucijah. Znanstvena sekcija 
je opravljala predvsem koordinacijo in je posredovala rezultate raziskav širši 
geografski javnosti z organizacijo diskusijskih večerov. Sodelovala je pri 
sestavi podrobnega načrta znanstveno raziskovalnega dela, za katerega je 
dala pobudo raziskovalna skupnost Slovenije. V enoletnem obdobju so bili 
štirje diskusijski večeri: dr. Svetozarja Ilešiča o vlogi slovenskih geografov 
v akcijah za varstvo okolja, dr. Svetozarja Ilešiča o 22. mednarodnem geograf-
skem kongresu v Montrealu, dr. Ivana Gamsa o metodologiji prirodnogeograf-
ske rajonizacije Slovenije in dr. Jakoba Medveda o delu na nacionalnem 
atlasu Slovenije. 

Izven organizirane dejavnosti društva ali osrednjih geografskih institucij 
pa je doslej ostala večina geografov, ki so zaposleni v raznih službah izven 
prosvete ali znanstvenih ustanov. Zal tudi posebni društveni komisiji ni uspelo 
pritegniti teh geografov v večjem številu. 

Pred letom so v Sloveniji delovali štirje aktivi geografskega društva: 
v Ljubljani, Mariboru, Celju in v Kranju. Velik del Slovenije, predvsem zopet 
manj razvita območja, je ostal izven vsake organizirane dejavnosti. Ker je 
v preteklosti bilo malo permanentnega izobraževanja, so bili učitelji geogra-
fije na takih območjih kar dvakrat prizadeti. Zato smo si prizadevali ustano-
viti, oziroma oživeti aktive v Novem mestu, na Primorskem, v Zasavju, na 
Koroškem in v Prekmurju. Rezultat naših prizadevanj je bila ustanovitev 
aktiva pomurskih geografov v Murski Soboti 17. februarja 1973 in koroških 
geografov v Dravogradu 19. marca 1973. 
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Že pred leti se je IGU lotil raziskovanja razmer na slovenskem Koroškem 
v Avstriji, v zadnjih letih pa tudi s Slovenci poseljenih območij v Italiji in 
na Madžarskem. Y proučevanja so se vključili tudi nekateri zamejski sloven-
ski geografi; tesne stike smo vzpostavili še ob raznih ekskurzijah naših geo-
grafov v zamejstvu. Potrebno bo pritegniti slovenske zamejske geografe k 
našim organiziranim oblikam dela, jim nuditi strokovno in tehnično pomoč 
in poiskati še druge oblike sodelovanja. Kot rezultat posebne pozornosti, ki 
smo j o posvetili tej problematiki, je vedno več objavljenih del in tudi naj-
novejša številka Geografskega obzornika, ki prinaša referate z zadnjega 
zborovanja na Ravnah o geografskih problemih s Slovenci poseljenih območij 
izven meja naše države. 

Poročila o delu naših aktivov je treba nedvomno začeti z mariborskim 
aktivom, ki je po zaslugi vodje aktiva dr. Mavricija Zgonika in prizadevnih 
članov odbora uspešno posloval in nudil svojo pomoč aktivom v Celju, Murski 
Soboti in na Ravnah. Delo mariborskega aktiva se ni ustavilo ob organizaciji 
predavanj in ekskurzij, temveč so sodelovali z oddelkom za geografijo PA 
v Mariboru, z Geodetskim zavodom v Mariboru pri pripravi topografskih kart 
in z mariborsko enoto zavoda za šolstvo pri strokovnem izpopolnjevanju uči-
teljev geografije. Opravili so anketiranje osnovnih šol in krajevnih uradov 
v severnem obmejnem pasu o odhajanju učencev z dokončano osemletko 
v uk v Avstrijo. 

Predavanja mariborskega aktiva so pripomogla na območjji severo-
vzhodne Slovenije k popularizaciji geografije in so imela značaj dela v 
znanstveni sekciji in sekciji za pouk geografije. Predavali so dr. Mavricij 
Zgonik šestkrat, dr. Svetozar Ilešič, prof. Niko Hočevar in prof. Božidar Kert. 

Dobro obiskane in strokovno zelo uspešne so bile strokovne ekskurzije 
v Porabje, na zahodno Madžarsko in Gradišćansko, v osrednje Slovenske go-
rice in v obmejni slovensko-hrvatski del Istre. Obiskali so tudi šolo v Ribnici 
na Pohorju. 

Odbor ljubljanskega aktiva je ob letu doživel tolikšne kadrovske spre-
membe, da so posledice vidne še danes. Predvsem je želel pritegniti k sodelo-
vanju več geografov, ki poučujejo na šolah in geografov zaposlenih v praksi, 
kar mu kljub prizadevanju ni uspelo. Ljubljanski aktiv je organiziral devet 
predavanj. Predavali so dr. Metod Vojvoda, dr. Jurij Kunaver, dr. Dušan 
Gavrilovič, prof. Andrej Krajne in Silvan Prodan. Poleg tega je aktiv organi-
ziral zelo uspešno ekskurzijo v Slovensko Porabje. 

Celjski aktiv GDS je pokazal precejšnjo aktivnost, predvsem po zaslugi 
vodje aktiva prof. Zvezdane Knez-Štrbenc. Pripravil je tri predavanja: dr. An-
tona Soreta, prof. Božidarja Kerta in dr. Jurija Kunaverja. Člani aktiva so 
sodelovali pri organizaciji in strokovnem vodstvu pri izobraževanju učiteljev 
geografije na svojem območju, ki ga je pripravila organizacijska enota zavoda 
za šolstvo. 

Posebno uspešno je nastopil svojo pot aktiv pomurskih geografov, ki šteje 
že 50 članov. Na ustanovnem občnem zboru, katerega so se udeležili predstav-
niki osrednjega društva in mariborskega aktiva, je predaval dr. Svetozar 
Ilešič o geografskih vidikih varstva okolja. Organizirali so še dve predavanji 
Bele Severja ter strokovno ekskurzijo v Haloze. 

Na aktivu kproških geografov, ki šteje 25 članov, je imel ob ustanovnem 
občnem zboru predavanje dr. M. Zgonik. 

Aktiv GDS za Gorenjsko v tem obdobju ni izkazal večje aktivnosti, delo-
val je na sejah in sodeloval z zavodom za šolstvo pri strokovnem izpopolnje-
vanju učiteljev geografije. 

Na koncu pregleda dela aktivov ie treba poudariti, da so na gimnaziji 
v Celju, na ekonomski šoli v Murski Soboti in na gimnaziji Koper zelo živahno 
delovali geografski krožki, katere požrtvovalno vodijo prof. Zvezdana Knez-
Štrbenc, prof. Ludvik Olas in prof. Franci Malečnik. 

Temeljne probleme in koordinacijo organov društva smo reševali na 
šestih sejah UO, od katerih je ena bila plenarna. Manjše število sej pa ne 
pomeni skrčen obseg delovanja, kajti intenzivno delo je potekalo v številnih 
oblikah. Mednje sodi nedvomno izdaja 1972. letnika Geografskega vestnika. 
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Moram se na tem mestu zahvaliti prof. dr. Svetozarju Ilešiču za dolgoletno, 
ne vedno ravno prijetno, uredniško delo, pri katerem pa bo še vedno aktivno 
sodeloval. Njegova nemala zasluga je med drugim v tem, da si je Geografski 
vestnik utrdil ugledno mesto v svetovni geografski periodiki, pri nas pa tudi 
med negeografskimi uporabniki raziskovalnih rezultatov geografije. Na pred-
log prof. dr. Ilešiča je UO na seji dne 22. maja 1973 imenoval za glavnega 
urednika dr. Igorja Vrišerja. 

V preteklem delovnem letu so nas finančno podprli Sklad Borisa Kidriča 
— raziskovalne skupnosti Slovenije pri izdaji GV in pri raziskovanju voglaju-
sko sotelske pokrajine ob pripravah zborovanja v Rogaški Slatini. Izobraže-
valna skupnost Slovenije je subvencionirala izdajanje GO in društveno poslo-
vanje. Obema institucijama gre naša zahvala. 

Mirko Pak 

Geografski vestnik — blagajniško poročilo za obdobje od 14. 4. 1972 
do i. 10. 1973 

Dohodki: 
prenos od 14. 4. 1972 7.343,50 din 
dotacije 37.300,00 din 
naročnina (do 1. 10. 1973) 35.895,90 din 
S k u p a j 80.539,40 din 

Izdatki: 
tisk (GV 1972) 39.285,00 din 
ekspedit (GV 1972) 3.554,20 din 
in prevodi (GV 1972) 13.971,15 din 
S k u p a j 56.810,35 din 

Saldo Geografskega vestnika dne 1. 10. 1973 23.729,05 din 

Blagajnik GDS: 
Ignac Klemenčič 
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UDK 914.971.2:63 »1969« 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Medved, J. 
61000 Ljubljana, Yu, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 12 
Izraba zemljišč in tržna usmeritev kmetijstva v SR Sloveniji leta 1969 
Geografski vestnik, XL V, (1973) 
slov. (slov., angl.) 

Po usmerjenosti izrabe zemljišča je Slovenija živinorejska dežela, saj 
daje jo krmne rastline 65,2 % vrednosti poljedelskih pridelkov. Drugo mesto 
zavzemajo okopavine (14,6%), t re t je žita (10,1%) in posebne kulture (10,1%). 
Prostorski prikaz tipov izrabe zemljišča kaže močno odvisnost od stopnje 
družbeno-ekonomskega razvoja. Poljedelstvo je namenjeno domači preskrbi, 
na trg pr ihaja le 5,9% pridelkov. Največja stopnja tržne usmerjenosti je pri 
posebnih kulturah. Večino tržnih, poljedelskih in sadjarskih pridelkov daje 
družbeni sektor. K skupni vrednosti prodanih kmetijskih pridelkov prispeva 
poljedelstvo 10,4% živinoreja 66,7 % sadjarstvo 7,1 %, les 11,8% in ostalo 4%. 

UDK 914.971 (—201) 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, Yu, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 12 
Vplivna območja jugoslovanskih mest in drugih središč 
Geografski vestnik, XLV, (1973) 
slov. (slov., angl.) 

Namen raziskave je bil ugotoviti obseg, strukturo in značaj vplivnih ob-
močij jugoslovanskih mest in drugih središč in analizirati faktorje, ki so vpli-
vali na njihovo formiranje. Oblikovanje gravitacijskih območij je tesno 
povezano z organizacijo omrežja centralnih naselij in se ravna po ekonom-
skem zakonu o ponudbi in povpraševanju. 

Analiza je pokazala, da opravlja v Jugoslaviji oskrbo na spodnji (mikro-
gravitacijski ravni 466, na srednji (mezogravitacijski) 189 in na zgornji 
(makrogravitacijski) ravni 17 mest. Ugotovljena je bila tesna korelacija med 

velikostjo in opremljenostjo mest s storitvenimi dejavnostmi in obsegom 
vplivnega območja na vseh treh oskrbnih ravneh. 
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UDC 914.971.2:63 »1969c 
Original scientific paper. Geography. 
Medved, J. 
61000 Ljubljana, Yu, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of 
Geography, Aškerčeva 12 
The Utilisation of Land and the Market Orientation of Agriculture in Slovenia 
in the Year 1969 
Geografski vestnik, XLY, (1973) 
Slovenian (in Slovenian and English) 

Slovenia is with regard to the utilisation of land a country of animal hus-
bandry since fodder crops accounted for 65.2% of the entire value of the 
agricultural produce in 1969. The second place is taken by root crops inclu-
ding potatoes (14.6 %), the third place by cereals (10.1 %) and the special crops 
accounted for 10.1 % The cultivation of the arable land viz. the field crops 
yield mostly products for local consumption since only 5.9%, of them are 
being marketed outside the communes. The market orientation is most pro-
nounced in the production of the special crops, such as hops. Most of the 
marketed products derived from field crops and fruit-growing are sold by 
the socialist sector. The cultivation of the arable land viz. the field crops 
directly contribute 10.4% to the total value of the produce soled by agricul-
tural enterprises, animal husbandry 66.7%, fruitgrowing 7 .1% timber 11.8% 
and all other products 4 % 

UDC 914.971 (—201) 
Original scientific paper. Geography. 
Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12 
Areas of Influence of Yugoslav Cities and Towns 
Geografski vestnik, XLV, (1973) 
Slovenian (in Slovenian and English) 

The purpose of the research was to establish the size, the structure, and 
the areas of influence of the Yugoslav cities and towns and to analyse the 
factors which were responsible for their formation. The areas of influence 
are closely linked with the organization of the network of central places and 
are governed by the economic law of the demand and supply. 

The analysis has revealed that in Yugoslavia the service provision at the 
lower level (micro-gravitation) was exercised by 466 centres, at the middle 
(mezo-gravitation) level by 189 centres and at the upper (macro-gravitation) 
level by 17 cities. A close correlation was observed between the number of 
inhabitants in towns and in their respective areas of influence viz. with the 
equipment with services in towns of a particular level of gravitation. 
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UDK 914.971.2 (—201) :38 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Pak, M. 
61000 Ljubljana, Yu, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 12 
Trgovska središča v Ljubljani, Mariboru in Kranju. (Nekaj geografskih 
elementov v organizaciji oskrbe.) 
Geografski vestnik, XL V, (1973) 
slov. (slov., angl.) 

Socialnogeografska raziskava trgovskih ulic in trgovskih središč treh slo-
venskih mest. Prikazana je struktura izrabe hiš glede na vrednost po pet-
najstih skupinah izrabe, meje trgovskih središč in kvalitativne razlike med 
tremi trgovskimi središči. Obravnavana je gostota prometa pešcev v raz-
ličnih časovnih intervalih in vplivna območja vseh treh trgovskih središč ter 
razlike v strukturi nakupov. 

UDK 551.442 (497.12—13) 
Izvirno znanstveno delo. Geografija, speleologija. 
Sušteršič, F. 
61000 Ljubljana, Yu, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za 
geologijo, Aškerčeva 12 
K problematiki udornic in sorodnih oblik visoke Notranjske 
Geografski vestnik, XL V, (1973) 
slov. (slov., angl.) 

Na osnovi volumskih razmerij udornic in jamskih dvoran v širšem za-
ledju izvirov Ljubljanice je prišel avtor do zaključka, da zapadajo udornice 
doslej neraziskanemu procesu naknadnega večanja. Glede na njihovo razpo-
reditev je ugotovil veliko sorodnost s kontami po Snežniški planoti, ki pa so 
k l jub podobnosti udornicam drugačnega nastanka. Avtor meni, da je proces 
večanja obojim skupen ali konvergenten. Y nadal jnjem predlaga nov način 
prostorskega prikazovanja teh oblik ter ugotavlja, da se obe poglobitvi med 
razvojem približujeta novemu tipu, za katerega predlaga ime kukava. 
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UDC 914.971.2 (—201) :38 
Original scientific paper. Geography. 
Pak, M. 
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12 
The Central Shopping Areas in Ljubljana, Maribor and Kran j 
(Some Geographical Elements in the Organization of Commercial Services) 
Geografski vestnik, XLV, (1973) 
Slovenian (in Slovenian and English) 

The social-geographic research on the shopping streets and shopping cen-
tres in the three slovene towns. The purpose of the research was to establish 
the structure of the use of houses and buildings with regard to fifteen cate-
gories of use, the boundary of three shopping centres and the qualitative 
differences between them. The study was concerned with the density of the 
pedestrian traffic in various time periods. The third part of the investigation 
was concerned with the indentification of the service areas of the three 
shopping centres and with the differences in the structure of purchases. 

UDC 551.442 (497.12—13) 
Original scientific paper. Geography, speleology. 
Sušteršič, F. 
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Nat. Seien, and Techn., Department of Geology, 
Aškerčeva 12 
On the Problems of Collapse Dolinas and Allied Forms of High Notranjsko 
(Southcentral Slovenia) 
Geografski vestnik, XLV, (1973) 
Slovenian (in Slovenian and English) 

Based on the volume proportions between the collapse dolinas and the 
cave chambers in the background of Karst springs of the Ljubljanica, the 
author concluded that the collapse dolinas are mostly enlarged by a sub-
sequent process that has not yet been examined. As regards their distribution 
he discovered a close affinity between the special dolinas, named konte (that 
appear at the Snežnik high plateau and have nothing to do with collapsing 
of the cave roofs) and the collapse dolinas. The author supposes that their 
processes of enlarging are common or convergent. He suggests also a new way 
of threedimensional presentation of these forms and he concludes, that during 
their enlarging they are developping into a new type of dolina that could be 
named in Slovene kukava. 
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Na podlagi 7. točke prvega odstavka 36. člena zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v 
prometu (Uradni list SFRJ, št. 33-316/72) daje Republiški sekretariat za prosveto in kulturo na 
prošnjo Geografskega društva Slovenije mnenje (št. 421-1/73 od 22. 10. 1973), da šteje Geografski 
vestnik med proizvode iz 7. točke prvega odstavka 36. člena o obdavčenju proizvodov in storitev 

v prometu, za katere se ne plačuje temeljni davek od prometa proizvodov. 

CENA »Geografskega vestnika« za leto 19?2: za člane Geografskega društva 
Slovenije din 36, za nečlane din 45, za šole in knjižnice din 55, za druge 

ustanove din 75 

GEOGRAFSKI VESTNIK izhaja v Ljubljani. Rokopisi, časopisi v zameno in 
knjige v oceno na j se pošiljajo na uredništvo v Ljubljani, Aškerčeva 12. — 
Za znanstveno vsebino prispevkov so odgovorni avtorji sami. — Uprava re-
vije je pri Geografskem društvu Slovenije, Ljubljana, Aškerčeva 12. — De-
narne pošiljke pošil jajte na račun 50101-678-48839 (Geografsko društvo Slo-

venije) 




