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NOVI POGLEDI NA PROUČEVANJE OKOLJA 

Vera K o k o 1 e * 

Problemi okolja predstavljajo v celoti splet bolj ali manj zapletenih 
vprašanj sodobne družbe, ki se zaradi svoje raznolikosti in prepletenosti 
pojavljajo na vseh področjih človekovega delovanja. Smo v obdobju, 
ko se človeštva, kot že večkrat v zgodovini, lotevajo nemir, nezaupanje 
in dvomi v prihodnji razvoj, če ne celo v nadaljnji obstoj človeštva na 
zemlji. Znanost in tehnika 19. stoletja sta tako napredovali, da je člo-
vek upravičeno upal, da bo v kratkem dosegel srečo, opredeljeno kot 
življenje brez naporov in ogroženosti. Toda že pred koncem stoletja so 
se pojavile nepredvidene ovire, ki so sprožile dvome v dosego zastav-
ljenih ciljev. Predpostavka 19. stoletja, da bo »tehnološko okolje«, kot 
ga imenuje v svoji knjigi o industrijski družbi G. Friedman,1 človeka 
bolj zadovoljilo in osrečilo kot naravno, se je izkazala za netočno. Člo-
vek je spreminjal in še spreminja naravno okolje z namenom, da ga 
prilagodi svojim potrebam in željam. Vanj vnaša vedno več svojih tvorb. 
Ponekod, npr. v mestih, jih je nakopičil že toliko, da postajajo nadležne, 
neprijetne in celo nevarne. Namesto, da bi ga osvobajale, ga spreminja-
jo v svojega sužnja. V velikih mestih je človek vedno bolj podoben avto-
matu. Njegovo obnašanje ureja zelena in rdeča luč po nekem vnaprej 
določenem programu. Mesta izgubljajo prvotno individualnost in se zra 
ščajo v eno samo »ekumenopolis«, kot to svetovno mesto imenuje C. A. 
Doxiadis.2 Postajajo življenjsko okolje za večino človeštva na zemlji, 
a pri tem to okolje vedno manj ustreza človekovim biološkim potrebam. 

V kratkem času je »okolje« postalo ne samo tema dneva ali leta, 
ampak kar tema stoletja. Vse kar je mogoče povezati z »okoljem« dobi 
neko dodatno težo v smislu aktualnosti in tehtnosti. Pri tem pa so lahko 
zadeve, ki jih vežemo na »okolje«, zelo različne. Nerodno je, ker jih 
često imenujemo kar »okolje«. Tako je »okolje« predmet mednarodnega 
dogovarjanja, kadar gre za vprašanja radioaktivnosti zemeljske atmo-
sfere, lahko pa je tudi zelenica ali drevo v bližini stanovanjskega bloka 
ali tovarne. Pojem »okolje« se često uporablja kot sinonim za onesnaže-
nje oziroma za varovanje kakovosti naravnih sestavin okolja. Včasih 
pomeni »okolje« tudi prvobitno naravo in, spet v drugem kontekstu, 
potrošno dobrino. Kot probleme okolja opredeljujejo biologi izumiranje 
posameznih živalskih oziroma rastlinskih vrst, zdravniki specifične bo-
lezni urbane civilizacije, demografi prehitro naraščanje števila ljudi na 
zemlji itd. »Okolje« nastopa kot vrsta nepredvidenih zadreg, ki jih ob 
nadaljevanju dosedanjih trendov pričakujemo, tako v biosferi kot v sferi 

* Samostojni raziskovalni sodelavec. Urbanistični inštitut SRS, 610C0, Ljubl jana, YU, Ja-
mova IS; glej izvleček na koncu zvezka. 
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človekove družbene nadgradnje. S tem pojmom pa označujemo tudi 
vrsto reakcij na te zadrege. 

O tem, da problemi okolja obstajajo, pravzaprav nihče več ne dvo-
mi. Spremembe življenjskih pogojev so tako hitre, da jih lahko opazi 
vsak in jih seveda tudi ocenjuje. 

Na področju raziskovanja, obravnavanja in, ne nazadnje, ukrepanja 
v zvezi z okoljem še nimamo neke splošno veljavne in uporabne metodo-
logije. Problemi okolja so prav toliko geografski kot biološki, sociološki, 
zdravstveni, tehnološki, politični, ali pa lokalni, regionalni in globalni. 
Vidiki proučevanja in rezultati, ki jih najdemo v obsežni literaturi, so 
zato zelo različni in vedno zajemajo le del problematike. Večina pri-
stopov k obravnavanju okolja je še v razvoju in izziva v klasičnih di-
sciplinah spremembe obstoječih konceptov in teorij. Vidik onesnaženja 
okolja npr. dobiva prednost tudi v vedah, kjer je doslej imel zanemar-
ljivo majhen pomen, npr. v ekonomiki. 

V zadnjem času je prevladalo prepričanje, da je za proučevanje 
okolja e k o l o g i j a najprimernejša veda. Ta veda se je pojavila kot 
posebna biološka stroka že pred več kot osemdesetimi leti, vendar je šele 
v zadnjih desetih ali dvajsetih letih postala pojem v splošnem slovarju. 
Po prvotni Haecklovi definiciji je bila ekologija veda, ki proučuje od-
nose med organizmi (posamezniki ali skupinami) in njihovim okoljem 
(živo ali mrtvo naravo). Tako široka in ohlapna definicija je zares do-
puščala možnost, da ekologija združi še tako raznoliko problematiko 
okolja. Na drugi strani pa je takšna široka definicija ekologije omogočila 
nastanek več različnih ekologij. S pripisovanjem vzrokov za najrazlič-
nejše pojave na zemlji in v družbi je bilo mogoče na novo razložiti šte-
vilne pojave. Tako ekologija ni ostala samo biološka veda, ampak se 
je v zadnjih desetletjih pojavila še posebna geografska oziroma socio-
loška ekologija. V sociologijo so uvedli ekologijo kot h u m a n o e k o -
l o g i j o pred dobrim četrt stoletja ameriški znanstveniki Burgess, Mc-
Kenzie in Park. R. D. McKenzie jo je definiral takole: to je veda o pro-
storskih in časovnih odnosih človeka do okolja. Na te odnose vplivajo 
selektivne, distributivne in akomodativne sile okolja.3 Nekateri geografi 
(Barrows, Renner, White) so razumeli humano ekologijo kot sinonim 
antropogeografiji. Tudi Max Sorre je opredelil geografijo kot vedo, ka-
tere pretežni del je prav humana ekologija. Med novejšimi kompleksnimi 
opredelitvami ekologije je imela precejšen odmev definicija botanika 
J. W. Bewsa. Njegov koncept splošne ekologije je uporaben tudi za 
humano ekologijo in je v kratkem naslednji: »Življenje brez okolja ne 
obstaja in ga ne moremo razumeti.. . prav tako nima pomena samo okolje 
brez življenja Izmenjava med živo protoplazmo in okoljem pred-
stavlja delovanje življenjskega stroja. Ko to delovanje preneha, orga-
nizem umre. . . Okolje, funkcija in organizem tvorijo skupaj tako ime-
novano osnovno biološko trojico. To trojico je treba obravnavati kot 
celoto.. .«4 

V tem smislu koncipirana humana ekologija rabi podatke iz naj-
različnejših znanosti in se zaradi tega znajde v podobnih okoliščinah 
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kot kompleksna geografija. Obstaja nevarnost, da razpade na več eko-
logij. Pravzaprav jih je nastalo že več in ni razlogov, da ne bi priča-
kovali še novih, če ne ekologij, pa vsaj ekološko zasnovanih pristopov. 
Če naj ekologija odgovori na vsa vprašanja okolja, ki se pojavljajo, ne 
more shajati brez ekonomike, medicine, tehnologije in tudi ne brez po-
litične znanosti. Ob tem predpostavljamo, da že vsebuje dognanja biolo-
gije, geografije in sociologije. Nekateri pa to zasnovo ekologije še na-
dalje širijo. Tako McHale5 v svoji knjigi o ekološkem kontekstu poudar-
ja uporabnost ekološkega vidika pri proučevanju energetskih in suro-
vinskih rezerv na zemlji. Po njegovem mnenju je na ta način mogoče 
pravočasno odkriti oziroma ugotoviti stopnjo izčrpanosti najrazličnejših 
virov. 

V literaturi o okolju često naletimo na ime Reneja Dubosa. Ta ka-
nadski biolog poudarja, da se humana ekologija ne sme omejiti samo 
na obravnavanje nevarnosti za človeka, ki izvirajo iz okolja. Ekologija 
naj proučuje celoten sistem povezav med človekom in okoljem, od bio-
kemičnih reakcij do družbenih odnosov in obnašanja. V nasprotju s 
splošnim prepričanjem, pravi Dubos, niso geni tisti, ki določajo člo-
vekove osnovne karakteristike. Geni samo usmerjajo reakcije na tisto, 
kar prihaja iz okolja. Tako nastali odgovori na okolje pa se v človeka 
nepovratno vgrade in postanejo sestavni del njegove osebnosti. To velja 
za vse vrste človekovih značilnosti: emocionalne, fizične, fiziološke in 
mentalne. Tako imenovane civilizacijske bolezni so po mnenju Dubosa6 

posledica človekove nesposobnosti, da primerno odgovori na vplive oko-
lja. Ni še pojasnjeno, kako različni načini življenja vplivajo na nasta-
janje kroničnih in degenerativnih bolezni pri odraslih. Okolje, v ka-
terem živi večina ljudi na zemlji, se vsekakor zelo razlikuje od okolja, 
na katerega se je človek fiziološko prilagodil pred milijon leti in te 
prilagojenosti do danes ni bistveno spremenil. Dubos pripisuje ekolo-
giji kompleksno vsebino, podobno kot J. W. Bews, obenem pa opozarja 
na nove vidike raziskovanja, ki jih bo morala v večji meri vključiti 
(npr. medicinske). 

Na področju družbenih znanosti nova spoznanja v okolju navajajo 
k spreminjanju tradicionalnih spoznanj. Nakazujejo se celo spremembe 
osnovnih družbenih vrednot. Naravni viri niso neizčrpni. Vendar jih je 
na ta način do nedavna obravnavala večina družbenih ved in med njimi 
še posebej ekonomika. Ekonomisti so se ukvarjali predvsem s tistimi 
ekonomskimi dobrinami, ki so omejene in s katerimi je bilo treba smotr-
no gospodariti. Za tako imenovane »proste dobrine«, med katere so pri-
števali mnoge naravne vire, pa se niso veliko zanimali. Te dobrine niso 
imele opredeljene vrednosti in niso bile predmet tržnih odnosov. Na 
razpolago so bile vsakomur v količinah, kakršne je potreboval in zanje 
ni bilo treba plačevati. 

Z naraščanjem prebivalstva in njegovih potreb in z večanjem po-
rabe vsega, kar nudi zemlja, postajajo »proste dobrine« čedalje bolj 
dragocene. Prehajajo v kategorijo ekonomskih dobrin, za katere je treba 
nekaj plačati. Na te nove okoliščine se le težko privajamo. Gospodinja 
v mestu bo npr. le težko razumela, da je treba nekaj plačati, podobno 
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kot za smeti, tudi za zrak oziroma za kisik, ki ga porabi za kuhanje in 
ogrevanje, oziroma za onesnaženje zraka z dimom. Zato številni ekono-
misti žele vrednotiti okolje kot potrošno dobrino. Stroške za določeno 
kakovost okolja bo treba pravično razdeliti med porabnike in sicer po 
pravilu, da je onesnaževalec plačnik. Ob tem nastaja cela vrsta druž-
beno-gospodarskih problemov, ker na eni strani onesnaževalca ni mo-
goče vedno določiti, na drugi strani pa, ker ima vsak človek pravico 
do zdravega okolja, nimajo pa vsi sredstev, da bi to plačali. Vendar 
ekonomisti niso v zadregi samo zaradi hitrega prekvalificiranja »prostih 
dobrin« v ekonomske dobrine, ampak še posebej, ker zasebna lastnina, 
na kateri je grajen velik del ekonomske teorije, neustrezno obravnava 
te dobrine. V zadnjih desetih letih narašča pomen skupne lastnine. 
Ozračje, reke, jezera, oceani, proizvodna zemljišča, ekosistemski kom-
pleksi, določeno podnebje itd., vse to, na kar navadno nismo mislili kot 
na dobrine, postaja v sedanjosti relativno bolj dragoceno kakor pa 
klasične dobrine, katerih proizvodnja pa ravno temelji na uporabi ali 
celo kvarjenju »prostih dobrin«. V zakonodaji naravni viri in sploh na-
ravni elementi še niso točneje opredeljeni. Tudi odgovornosti za ohra-
njanje njihove kvalitete še nismo jasno določili. Problemi okolja odpi-
rajo nove naloge na področju raziskovanja vseh družbenih ved, tako 
glede teoretskih osnov in konceptov, kot glede praktičnih napotil ali 
»receptov« za vsakdanje ukrepanje in obnašanje. 

Ugledni znanstveni zavod »Resources for the Future«, ki se ukvarja 
s proučevanjem problemov okolja,7 podaja naslednji pregled proble-
matike na tem področju. 

— Vrsta problemov, ki nastajajo zaradi tako imenovanega onesna-
ženja ima svoj vzrok v nepravilno zasnovani tehnologiji. Pri vsem, kar 
človek na zemlji počne, nekaj ostane. Velik del tega ne rabi več. Ostanki 
nastajajo že med proizvodnjo dobrin in v ostanek se spremeni dobrina, 
ki smo jo porabili. Problematika okolja torej ni onesnaženje, ampak je 
p r o b l e m o s t a n k o v . 

— Težave z okoljem so opozorile na pomanjkljivo definicijo proiz-
vodnje dobrin, po kateri je ta proizvodnja rezultat določene kombina-
cije delovne sile, surovin in kapitala. Iz te kombinacije je pa izpuščena 
udeležba narave, ki je pri proizvodnji prav tako važna kot prvi trije 
dejavniki. Brez udeležbe kisika in zraka ne bi bila mogoča proizvodnja 
dobrin, niti ne bi odpadki razpadali. Blair Bower8 imenuje to udeležbo 
narave »storitev okolja«. Vendar v naravi ne obstajajo neomejene mož-
nosti za te »storitve okolja« in je zato treba z njimi računati kot z ome-
jenimi ekonomskimi dobrinami. Z njimi je treba smotrno gospodariti. 

Čeprav je zakon o neuničljivosti materije in energije znana res-
nica, je glede ostankov (odpadkov) veljalo prav nasprotno prepričanje. 
Dobrina, ki jo porabimo, naj bi kar sama izginila. Šele kopičenje ostan-
kov vseh vrst, ki zaradi prekoračenih kapacitet storitev okolja ostajajo 
nepredelani, je omajalo to zmotno prepričanje. 

Obravnavanje problemov okolja s tega poslednjega vidika je raz-
meroma novo (zato tudi terminologija še ni ustaljena in si moramo 
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pomagati v slovenščini s prevodi ali dodatno razlago). Y angleški lite-
raturi imenujejo preostanke, ki ostanejo ob proizvodnji določenega pro-
izvoda ali storitve »residual«. To je tista snov ali energija, ki nima vred-
nosti na trgu, ali pa je ta vrednost nižja, kot znašajo stroški za njeno 
ponovno uporabo. Najpreprosteje je mogoče residual — ostanek pojasniti 
z govejim govnom. V nekaterih deželah je brez vrednosti, je torej osta-
nek, drugje pa ga ponovno porabijo in ima na trgu zaradi povpraševa-
nja neko vrednost, ki je enaka ali večja od umetnega gnojila. Če bi uspe-
li večino ostankov ponovno vključiti v procese človekovih dejavnosti, 
problemov onesnaženja ne bi bilo. Ponovno vključevanje ostankov v 
proizvodne procese imenujejo v literaturi r e c i k l a ž a (recycling, 
recuperation ipd.), včasih tudi »vračanje odpadkov« ali »ponovna upo-
raba odpadkov«. Y zadnjem času so v angleških razpravah pričeli upo-
rabljati razen pojma »residual« tudi ^non-product output«, češ da ta 
bolj poudarja resnični značaj teh snovi. (Dobesedno prevajanje teh ter-
minov ni mogoče. Morda bi v slovenščini lahko uporabili za prvi pojem 
»neuporabni proizvod« in namesto drugega »uporabni proizvod«.) Po 
izvoru so ti »non-product output« (neuporabni proizvodi): 

—- Ostanki, ki nastajajo pri izdelovanju potrošnih predmetov npr. 
avtomobilov, radijskih sprejemnikov, oblek itd.; 

— ostanki, ki nastanejo pri proizvodnji surovin, npr. jekla, kemika-
lij, lesa itd.; 

— ostanki, ki nastajajo pri proizvodnji osnovnih proizvodnih sred-
stev, kot so zgradbe, stroji itd. 

— ostanki, ki nastanejo pri raznih storitvah: pri ogrevanju, striže-
nju las, pripravi raznih dokumentov ali poročil itd. 

Pri obravnavanju ostankov je pomembnejše, s kakšno vrsto ostan-
kov imamo opravka kakor pa, kakšen je njihov izvor. Glede na vrsto 
razlikujejo v študijah materialne ostanke, energetske ostanke in radio-
aktivne ostanke. Materialni ostanki so pojavljajo kot trdni, tekoči in 
plinasti, energetski ostanki so odvečna toplota, hrup ali vibracije, ra-
dioaktivni pa imajo lastnosti materialnih in energetskih ostankov hkrati. 
Važno je, da večina ostankov lahko prehaja iz ene vrste v drugo. Če 
so asimilativne sposobnosti narave za eno vrsto izkoriščene, je dana 
možnost spremeniti ostanke v tisto vrsto, za katere so v naravi še neiz-
koriščene asimilativne možnosti. Večina zamisli o ponovni uporabi ostan-
kov računa z možnostjo njihovega spreminjanja. Študije, ki obravnavajo 
probleme okolja s posebnim ozirom glede ostankov se v angloameriški 
literaturi navadno imenujejo REQM študije (Residual-Enoironmental-
Quality Management). Slovensko bi temu lahko rekli »uravnavanje kvali-
tete okolja z obravnavanjem ostankov«. Skupen namen vseh tovrstnih štu-
dij je poiskati najuspešnejšo pot, kako ohraniti določene kvalitete oko-
lja v prihodnosti. 

Kakovost okolja je navadno tako opredeljena: REQM = f (SP, FD, 
POS, RM, T, REQM), kjer pomeni: 

SP prostorska razporeditev dejavnosti na obravnavanem območju 
FD končno povpraševanje 
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POS podrobna opredelitev značilnosti proizvodov in storitev, ki pred-
stavljajo končno povpraševanje 

RM značilnosti surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji 
T tehnologija, ki se uporablja v različnih dejavnostih 

Vse te spremenljivke v kakovosti okolja so med seboj odvisne. Do-
ločena struktura povpraševanja se lahko pojavi samo v določeni kombi-
naciji surovin in tehnologije. REQM lahko vpliva ločeno na posamezne 
spremenljivke ali pa na vse istočasno. Odločitev REQM strategije za 
posamezna področja je zato zelo zahtevna in terja obsežne predhodne 
študije. Pri nas je v delu prva študija te vrste za ljubljansko območje 
nà Urbanističnem inštitutu SRS v sodelovanju z univerzo Johns Hop-
kins iz ZDA. Metodološka izhodišča so že izdelana, podrobne analize 
pa so v teku. Namen študije je pokazati različne možnosti REQM stra-
tegije v jugoslovanskih razmerah. 

Človekove dejavnosti so v teh raziskavah kot »modeli dejavnosti«, 
ki so glede na razpoložljive podatke različno podrobno obdelani. Po-
sebni modeli se navadno izdelajo za industrijo, bivanje (stanovanja), tr-
govino in gostinstvo, promet, kmetijstvo in komunalne dejavnosti. »Mo-
dele« tolmačijo posamezni strokovnjaki različno, vedno pa je to izvleček 
izbranih elementov nekega realnega stanja, ki omogoča podrobnejšo 
analizo povezav med izbranimi elementi. V primerih REQM študij upo-
števajo modeli dejavnosti vse, kar posamezna dejavnost potrebuje za 
svoje delovanje (npr. surovine, energijo) in vse, kar v teh procesih na-
staja uporabnega in neuporabnega. Najpomembnejši so seveda ostanki. 

Kako podrobno so izdelani modeli za posamezne dejavnosti, je od-
visno od naslednjih kriterijev: 

— relativna pomembnost ostankov, ki jih ustvarja določena dejav-
nost v primerjavi z enakimi ostanki, ki jih ustvarjajo druge dejavnosti; 

— relativna pomembnost ostankov v primerjavi z vsemi drugimi 
ostanki; 

— relativna pomembnost, ki bi jo dosegli s spremembo dejavnosti; 
— razpoložljiva sredstva in čas; 
— proizvodne enote, na katere je še mogoče vplivati z REQM stra-

tegijo; 
— že sprejeta in potrjena politika varovanja kakovosti okolja (po 

ustavi, zakonodaji, razvojnih smernicah itd.). 
Ostanki, ki jih ustvarja posamezna dejavnost, so definirani takole: 

Roi = f (RM, PP, POS, VNP, PS, OR), kjer pomeni: 

Rgì količina ostanka i, ki nastaja na enoto produkta ali na enoto upo-
rabljene surovine 

RM značilnosti uporabljene surovine 
PP proizvodni proces 
BOS posebna opredelitev vsakega posameznega izdelka, če v procesu 

nastaja več vrst izdelkov 
VNP vrednost ostankov, ki se ponovno uporabijo v istem ali drugem 

procesu 
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PS kapaciteta proizvodnega procesa na časovno enoto 
OR količine surovin, ki se dejansko predelajo v časovni enoti, ali šte-

vilo izdelkov na časovno enoto 

Vseh faktorjev pa tudi zgornja formula glede ostankov ne vsebuje. 
V vsakem resničnem primeru vplivajo na nastajanje ostankov tudi ne-
kateri eksogeni faktorji. Ostanki, ki npr. nastajajo pri bivanju (rezi-
denčne dejavnosti) so med drugim odvisni tudi od velikosti stanovanja, 
velikosti družine, skupnih dohodkov, okusa in navad posameznikov v 
družini, starostne strukture, izobrazbe, pa tudi od klime in letnega časa. 
Proizvodne spremenljivke so torej pogosto že funkcije nekih »zunanjih« 
spremenljivk. Surovina, ki jo uporablja neka tovarna, je funkcija njene 
cene, uvozne politike in tehnologije. Tehnološki proces je zopet funkcija 
razpoložljivega kapitala, kreditne in davčne politike ter razpoložljive 
tehnologije. V končnem proizvodu se zrcalijo družbeni okus, prodajne 
cene ter razne uredbe in predpisi. 

Proizvodnja izdelkov in s tem tudi ostankov se pogosto spreminja: 
dnevno, tedensko ali sezonsko, lahko pa tudi slučajno, ko sledi povpra-
ševanju. Rafinerija nafte, ki sicer proizvaja kurilno olje in bencin, bo 
prav gotovo izdelovala v zimskem času več kurilnega olja kot poleti. 
Tovarna papirja lahko spremeni strukturo svojih izdelkov večkrat te-
densko. Živilska industrija bo imela drugačne ostanke takrat, ko bo pre-
delovala sadje neposredno iz sadovnjakov, kot pa, ko jih bo dobivala 
iz hladilnic. 

Poleg »modelov dejavnosti« vsaka študija REQM upošteva tudi 
»modele okolja«. Iz določenega stvarnega naravnega okolja so kot »mo-
del okolja« vzete tiste fizikalne, kemične in druge lastnosti, ki lahko 
vplivajo na absorbcijske sposobnosti narave ali pa pomenijo že neko 
stopnjo onesnaženosti. Najpogosteje se uporabljajo trije »modeli okolja«: 

— model okolja, ki ponazarja fizikalno razpršenost npr. saj ali SO2 
v zraku in potek usedanja; 

— model okolja, ki predstavlja kemično-fizikalno razpršenost, kot 
j.e npr. kemični smog, prodiranje nitratov v talnico ipd.; 

— model okolja, ki simulira biološke sisteme npr. ekosistem v je-
zeru ali reki. 

Podobno kot pri »modelih dejavnosti« je tudi izbira »modela okolja« 
odvisna od sredstev in časa, ki je na razpolago, in posebej od relativne 
pomembnosti medijev okolja (voda, ozračje, kopno) pri izločevanju o-
stankov. 

»Modele dejavnosti« in »modele okolja« je treba razumeti kot ko-
ristno orodje, s katerim si je mogoče nazorneje predstaviti prostorske 
in časovne spremembe v razporeditvi pojavljanja ostankov. Z njimi pa 
si je mogoče zamisliti tudi neko vnaprej določeno časovno in prostorsko 
razporeditev, ki bi zagotovila željeno kakovost okolja na določenem ob-
močju. 

V tržnem gospodarstvu je mogoče še najbolje ovrednotiti probleme 
okolja s pomočjo denarne ocene koristi oziroma škode. V takšnih »mo-
delih škod« je kakovost okolja izražena s stroški, ki so za njeno vzdr-
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ževanje potrebni oziroma s stroški, ki se pojavijo zaradi onesnaženja 
okolja. Vendar se je v teh analizah pogosto izkazalo, da vsega le ni 
mogoče meriti z denarjem. Škoda, ki jo v takih primerih ugotavljamo, 
je vedno funkcija več spremenljivk. Pogosto deluje več ostankov isto-
časno, kar ustvarja neke vrste kumulativni učinek. Svinec npr. prihaja 
v človeško telo po več poteh, kot plin, z vodo in s hrano. Na koncu je 
zelo težko ugotoviti, kakšna je skupna količina svinca. 

Kljub temu, da so »modeli škod« še zelo nepopolni, so se izkazali za 
koristne. Obravnavanje problematike okolja z upoštevanjem modelov 
poteka takole. 

— Predpostavimo, da je odlaganje ostankov svobodno. V vsaki de-
javnosti bodo proizvodnjo zasnovali na dejstvu, da za odlaganje od-
padkov ni stroškov. V tem primeru dobimo vrsto ostankov. Le-te vgra-
dimo v »modele okolja« in z njihovo pomočjo ter z »modeli škod« opre-
delimo škodo, jo ocenimo in stroške razporedimo po dejavnostih. 

— Dejavnosti se v tem primeru znajdejo v novih okoliščinah. Do-
datni stroški za onesnaženje jih silijo k spremembi tehnoloških proce-
sov, da bi s tem znova zmanjšale proizvodne stroške. Kot posledico tega 
dobimo drugačno strukturo ostankov. Te ostanke ponovno vgradimo v 
»model okolja«, kar da nov »model škod« in drugače razporejene stro-
ške. Opisani postopek je mogoče ponavljati, dokler ne dosežemo takšne 
strukture ostankov, ki jo obstoječe okolje oziroma narava lahko sprejme. 
Opisani pristop obravnavanja okolja bi lahko označili kot simulacijo 
in iskanje. Po površni presoji izgleda zelo uspešen, v resnici pa terja 
podrobno poznavanje in proučitev razmer in procesov, tako v fizičnem 
kot v družbenem okolju, veliko izkušenj in znanja. Na razpolago so 
tudi matematični modeli simulacij te vrste, vendar pa jih strokovnjaki 
ne priporočajo, ker je zaradi pomanjkanja potrebnih analitičnih podat-
kov problem često zelo težko izraziti v matematični obliki. 

Mesto in vloga geografije pri obravnavanju problematike okolja 
še nista jasno opredeljeni, vendar tudi položaj drugih disciplin ni jasen. 
Nesporno je naloga in dolžnost tako geografov, kot vseh drugih stro-
kovnjakov, da se s problematiko podrobneje seznanjajo in sodelujejo 
ter si usklajeno razmejijo delo. Današnji problemi okolja naravnost iz-
zivajo s kompleksnimi vprašanji, na katere lahko in morajo iskati od-
govore posebej geografi. Koncept enotne geografije v takšnih okolišči-
nah lahko na novo zaživi v vsej svoji resnični pomembnosti. 
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SOME ASPECT O F STARTING-POINTS O F RECENT 
ENVIRONMENTAL RESEARCH 

Vera K o k o 1 e 

(Summary) 

In her contribution the author of this article tries to present, to geo-
graphers, some recent thinking about the environmental problems. She stresses 
that although the environmental concepts is an old part of traditional geo-
graphical approach, many other disciplines have recently been actively studyind 
these problems. As an introduction she presents an outline of some new con-
ceptual frameworks for dealing with associated problems and new notions 
of »environment« which include also human environment. The need for multi-
disciplinary research is thus stressed, since — for practical purposes of solving 
the problems — natural and human environment cannot be separated. Still 
she maintains citing from literatures, that particular ecological problems may 
also be studied separately granted that the overall systems view of the tota' 
environment is kept in mind. More specifically, some new lines of approach 
— with due consideration of economic and technological components- are 
described, in particular the residual environmental quality management 
approach which is dealt with more in detail. 
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