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O B PETDESETLETNICI G E O G R A F S K E G A

VESTNIKA

Čeprav je letošnji letnik Geografskega vestnika šele 47. (XLVII) in ne 50.
o številu, je bil uredniški odbor vendar mnenja, da se je že letos treba na
ratko spomniti, da je preteklo petdeset let, odkar je izšel prvi zvezek naše
revije (1922). Da v teh petdesetih letih še ni izšla kompletna serija petdesetih
letnikov, je vzrok pač v tem, da se je Geografski vestnik v času okupacije
(1941—1945) strogo držal kulturnega molka ter je potem, ko je leta 1940 še
izšel njegov zadnji (XYI.) predvojni letnik, pričel izhajati spet šele leta 1945,
ob svoji dvajsetletnici, s svojim XVII. letnikom. Ta letnik je izšel šele tedaj,
čeprav je bil del gradiva zbran in postavljen že pred 6. aprilom 1941 ter je
dočakal osvoboditev skrit v tiskarni.
Ob priliki petdesetlenice obstoja naše revije je uredniški odbor naprosil
prof. dr. Valterja Bohinca kot enega od njenih ustanoviteljev in njenega prvega glavnega urednika, da napiše nekaj besed o ustanovitveni fazi revije, akad.
dr. Svetozarja Ilešiča, ki je od leta 1938 dalje sodeloval v uredniškem odboru,
od leta 1954 do leta 1973 pa bil njen glavni urednik, pa da skuša na kratko
orisati razvoj revije v celotnem petdesetletju. Ker je bila revija vse do najnovejšega časa glavno zrcalo dela slovenskih geografov, najširše zbranih v
Geografskem društvu Slovenije, pri tem seveda ne kaže ponavljati marsičesar,
kar smo o tem delu poročali že ob petdesetletnici Geografskega društva Slovenije v jubilejnem letniku revije (XLIY, 1972).
O rojstvu in prvih začetkih Geografskega vestnika
Dr. Valter B o h i n e c
Minilo je petdeset let, odkar smo slovenski mladi geografi, ko smo že
opravljali svoje prve službe, ustanovili Geografski vestnik. Nastal je iz skromnih začetkov, na noge pa mu je pomagala mladeniška navdušenost, s katero
smo se borili za postavljeni cilj. Nemalo nas je spodbudil tudi živahni vzpon
pravkar oblikujoče se ljubljanske univerze in v zvezi z njim neučakanost, da
nadoknadimo čimprej, kar je s stalnim zaviranjem slovenskih kulturnih stremljenj onemogočala preteklost. Seveda nam je bilo v trdno oporo in vzor delo,
ki so ga na geografskem področju pred nami opravili posamezniki, naj omenim
le J. Jesenka, S. Rutarja in zlasti še F. Seidla, za bodočnost pa smo stavljali
velike upe v Geografski inštitut univerze, ki ga je leta 1920 ustanovil njegov
prvi predstojnik profesor Artur Gavazzi. Med znanstvenimi revijami, ki so
pri nas začele izhajati po prvi svetovni vojni, je bil Geografski vestnik četrti
(za Glasnikom Muzejskega društva za Slovenijo, Časopisom za slovenski jezik,
književnost in zgodovino in Zbornikom za umetnostno zgodovino).
Dovoljeno naj mi bo, da na kratko nekaj povem o okoliščinah, v katerih
je nastalo naše glasilo, o njegovih prvih korakih in prvih uspehih, s čimer
do neke mere dopolnjujem poročilo R. Savnika, ki ga je podal na proslavi
petdesetletnice Geografskega društva (GV 44/1972, 163—165). Geografski vestnik sprva in bil zamišljen kot časopis, temveč kot almanah študentov-geografov, ki naj bi izhajal po možnosti vsaki dve leti ali v še večjih presledkih.
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Avtor te zamisli je bil naš dalmatinski tovariš Ivo Rubić, pozneje eden izmed
prvih treh urednikov Vestnika. Uvideli pa smo kmalu, da je bila ta koncepcija preoptimistična, saj bi almanah take vrste zagledal tiskarno morda le
enkrat in potem nikdar več. Začutili smo potrebo po redno izhajajočem časopisu in smo kljub skeptičnemu mnenju nekaterih seniorjev Geografskega društva, s katerimi smo se posvetovali na društvenem sestanku, vztrajali pri tej
zamisli.
Peterica geografov — Franjo Baš, Ivan Rakovec, Ivo Rubić, Roman Savnik in podpisani smo, združeni v internem »Geografskem klubu«, i. julija
1923 na Jezerskem sklenili, da vložimo vse sile v priprave za ustanovitev periodičnega glasila slovenskih geografov, Geografskega vestnika. Bila je to drzna
odločitev, saj je bilo treba pridobiti sotruanike, predvsem pa tudi finančna
sredstva. S članskimi diskusijami v okviru društva, z javnimi predavanji, ki
jih je bilo od leta 1922—1924 kar 13, s tečaji iz geografije sorodnih ved (4 v
istem razdobju) in z geografskimi ekskurzijami (15) smo vzbudili dokajšnje
zanimanje, tako da s sotrudniki nismo imeli težav. Ze v prvem letniku je sodeloval univerzitetni profesor A. Gavazzi z dvema člankoma iz meteorologije,
oglasila sta se tudi univerzitetna profesorja K. Hinterlechner in L. Ehrlich, iz
Zagreba univerzitetna profesorja V. Vouk in I. Horvat, iz Pariza veliki prijatelj Jugoslavije Y. Chataigneau. H. Tuma se je lotil toponomastike, J. Rus morfoloških problemov Notranjske. V posebno čast smo si šteli, da so, dasi z
manjšimi prispevki, sodelovali tudi profesorji F. Seidl, A. Melik, B. Svetelj,
S. Kranjec, ki je bil tudi pozneje marljiv sotrudnik Yestnika, in V. Sarabon,
ki je uredil geografske novice. M. Hafner nam je predstavil pravkar ustanovljeni Triglavski varstveni park, O. Reja je poročal o potresnih opazovanjili v
Sloveniji, G. Tomažič o geobotaničnih raziskavanjih N. Košanina. Seveda smo
krepko sodelovali tudi pobudniki naše revije.
Tudi podpore niso izostale. Prvi seznam podpor Geografskemu društvu navaja kot glavno postavko dotacijo 5000 din, ki smo jo po posredovanju naših
članov Fr. Baša in J. Rusa pri slovenskih poslancih prejeli od prosvetnega
ministrstva v Beogradu. Z manjšimi doneski so se odzvale ljubljanska in kranjska mestna občina ter Celjska posojilnica. Seznam navaja poleg drugih prispevkov tudi vsoto 1500 din, ki jo je daroval neki neimenovani dobrotnik; danes lahko povemo, da je ta postavka bila del honorarjev, ki smo jih člani Geografskega kluba prejeli za geografske članke in poročila v raznih slovenskih
in hrvatskih dnevnikih. Napisali smo jih prav z namenom, da podpremo Geografski vestnik. Zèlo dragoceno je bilo tudi darilo hčere Petra Kozlerja Olge
Rudeževe, ki je Geografskemu društvu poklonila 23 zemljevidov svojega očeta
iz leta 1871; prodajali smo jih društvenih članom po 100 din.
Nelahko je bilo vprašanje tiskarne, kjer naj bi revijo tiskali — v Ljubljani je ob svojih skromnih sredstvih nismo našli. Navsezadnje nam je pomagala Tiskarna Brata Rodé in Martinčič v Celju, ki nam je z vso prizadevnostjo tiskala prve štiri letnike Yestnika. Stiki, ki smo jih imeli z vodilnima
predstavnikoma tiskarne, Antonom Rodétom in Jožetom Martinčičem, so med
našimi najlepšimi spomini. Naročnina za Vestnik je v začetku šla kar naravnost v tiskarno in tudi druge prispevke smo sproti pošiljali v Celje, da poravnamo tiskarske stroške. Ugodno je bilo, da je Roman Savnik prav takrat
že učil na celjski gimnaziji. Z vzgledno vnemo je prevzel tehnično delo s tiskarno, ki je bilo tem bolj zahtevno, ker stavci, ki so stavili Vestnik na roko,
še niso imeli dovolj izkušenj z znanstvenim tiskom, zlasti ne s tujejezičnimi
besedili in povzetki. Ker je bilo uredništvo v Ljubljani in je bil tretji urednik
Ivo Rubić tudi že srednješolski profesor v Splitu, Franjo Baš pa v Mariboru,
se je med nami štirimi razvila obširna korespondenca, ki je bila skoraj v celoti posvečena Geografskemu vestniku. Ob tem je treba podčrtati tudi Bašev
trud, da pridobi finančna sredstva in da zbere na Spodnjem Štajerskem čim
več prijateljev Geografskega društva in Vestnika. Enako smo bili v trajni
zvezi z Rubičem, ki je propagiral Vestnik v Dalmaciji in mu pridobil okoli
20 naročnikov. Ob tako intenzivnem sodelovanju uspeh ni mogel izostati.
Prva številka Geografskega vestnika je izšla 15. junija 1925 v 400 izvodih.
Kmalu so o njej poleg ljubljanskih dnevnikov poročale tržaška Edinost in Go178
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riška Straža, zagrebški Obzor, splitska Novo doba in Jadran, v inozemstvu
Prager Presse — strokovna poročila v raznih revijah so sledila pozneje. Uredništvo je od strani geografov in prijateljev geografije prejelo mnogo pritrjevalnih dopisov, npr. od profesorja F. Seidla v Novem mestu, profesorjev J.
Cvijiča in N. Košanina iz Beograda ter generala St. Boškovića, načelnika Vojnega geografskega inštituta, ki je takoj odredil zameno topografskih zemljevidov 1 : 100.000 za Geografski vestnik. Kot naročniki so se poleg domačih
geografov prijavili npr. prof. Juras iz Splita in prof. J. Krčmar s Pomorske
vojne akademije v Dubrovniku in kar pet oficirjev Vojnega geografskega inštituta v Beogradu. Izmed navdušenih prijateljev geografije bi navedel še ravnatelja J. Trošta iz Ribnice in župnika A. Mrkuna, poleg mnogih drugih. Posebno nas je razveselilo pismo trgovca I. Cibiliča iz Aleksandrije v Egiptu, ki
se je prijavil ne le kot naročnik Vestnika, temveč tudi kot dosmrtni član Geografskega društva. Iz Gradca se je prijavil docent M. Sidaritsch, ki je bil
doma iz Brežic, a je, žal, umrl že leta 1926. Pomembno je bilo, da smo Vestnik
takoj začeli zamenjavati s podobnimi publikacijami doma in v tujini, tako da
smo konec drugega letnika že lahko navedli nad 30 uglednih društev in ustanov, ki so nam pošiljale svoje publikacije. Z njimi in z darovi članov Geografskega društva in naročnikov Vestnika se je tudi začela oblikovati društvena
knjižnica. Vzporedno z njo je rastla tudi knjižnica Geografskega inštituta,
poznejšega Geografskega oddelka Filozofske fakultete ljubljanske univerze,
skupaj pa tvorita danes neprecenljivo zbirko domače in tuje geografske literature.
Tako je torej nastal in se skozi prve težave prebijal in prebil Geografski
vestnik. Okoli njega so se sčasoma zbrali vsi slovenski geografi, sodelovali
pa so v njem kot »časopisu za geografijo in sorodne vede« tudi geologi, geofiziki, meteorologi, jamoslovci, botaniki, zgodovinarji, etnologi, antropologi, sociologi in drugi. Pod dolgoletnim uredništvom akademika profesorja Antona
Melika, za njim pa uredniškega odbora z glavnim urednikom akademikom
profesorjem Svetozarjem Ilešičem se je Geografski vestnik razvil v tehtno vodilno revijo, ki si je priborila ugleden položaj v naši znanstveni publicistiki,
obenem pa tudi priznanje v svetu.
Glavne značilnosti petdesetletnega razvoja Geografskega vestnika
Dr. Svetozar 11 e š i č
Kakor je razvidno iz zgornjega spominskega zapisa dr. V. Bohinca, so se
ustanovitelji Geografskega vestnika pred 50 leti odločili, da namesto prvotno
zamišljenega almanaha začno z izdajanjem geografskega časopisa, ki naj bi
izhajal večkrat na leto in služil objavljanju krajših originalnih razprav slovenskih geografov, razen tega pa najrazličnejšim geografskim informacijam.
Drugemu namenu naj bi služili predvsem rubriki »Geografske novice« in
»Književnost«.
V skladu s tako zasnovo je prvi letnik Geografskega vestnika izšel v 2
zvezkih, z drugim letnikom pa je uredništvo prešlo k izdajanju v 4 letnih
zvezkih. Toda skromne materialne razmere, v katerih se je zarodil novi časopis »za geografijo in sorodne vede«, so kmalu pokazale, da bodo s štirikratnim
izidom na leto precejšnje težave. Že v II. letniku sta morali št. 2 in 3 iziti v
skupnem zvezku, od III. letnika (1927) dalje pa je Geografski vestnik vse do
danes izhajal v eni sami knjigi na leto. V naslovu je sicer tja do leta 1958
ostala poleg označbe števila letnika tudi dodatna označba »št. 1—4«, na platnici pa pripomba, da izhaja revija letno »v 4 zvezkih, ki se morejo začasno
izdajati v eni knjigi«. Da so izdajatelji vsa dolga leta vztrajali pri tej formalni nedoslednosti, je bil eden od vzrokov, ki danes zveni kar nekam banalno, v tem, da so si samo tako obdržali pravico do znižane poštnine, »plačane v gotovini«. Težave z rednim izhajanjem so bile tudi sicer tolikšne, da so
nekajkrat,- tudi še po vojni, prisilile izdajatelje celo k izdaji dvojnega letnika
v eni sami knjigi.
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Seveda j e ta način izhajanja nehote vplival tudi na vsebino. Tudi zaradi
njega se je Geografski vestnik potem, ko je že pri III. letniku sodeloval v uredništvu prof. Melik, ki je med tem prevzel geografsko katedro na univerzi, s
IV. letnikom pa je postal glavni urednik, vse bolj spreminjal iz »časopisa« v
vsakoletni zbornik, kjer so čedalje bolj prevladovale dokaj obsežne razprave,
bodisi z ožjega področja geografije (v smislu takrat prevladujoče orientacije
največ iz geomorfologije, geografije naselij in prebivalstva ter drugih vej takratne »antropogeografije«) ali s področja sorodnih ved in mejnih področij
z njimi. Tako je tedaj Geografski vestnik dajal možnost objavljanja tudi strokovnjakom številnih strok, ki svojih glasil še niso imele. Med dolgoletnimi
takratnimi sotrudniki revije najdemo zato razen geografov tudi geologe (Rakovec); klimatologe-meteorologe (Seidl, Reya), botanike oziroma fitogeografe
(Tomažič), antropologe (Škerlj), raziskovalce paleolitika (Brodar), zgodovinarje (Kos, Zwitter, Blaznik) in druge. Značilno je, da se je že v IV. letniku
(1928) rubrika »Geografske novice« v skladu s težnjo po njeni razširitvi in poglobitvi preimenovala v »Obzornik« in da se je leta 1938 pojavila še nova
rubrika »Šolska geografija«. Hkrati sta za to rubriko in za rubriko »Književnost« prevzela odgovornost pomožna urednika. Vse to ob materialnih možnostih, ki niso bile bistveno ugodnejše kot v ustanovitveni fazi. Šlo je le z
neprivlačnim vsakoletnim moledovanjem za podpore pri Prosvetnem ministrstvu, Banski upravi in Mestni občini ljubljanski. Celotno razpošiljanje revije
naročnikom kakor tudi zamenjalnih zavodov, katerih število je že takrat naraslo nad 100. smo opravljali društvenih odborniki sami. O avtorskih in uredniških honorarjih ni bilo govora, nezadostnost materialnih pogojev pa se je
še posebno kazala v šibkem obsegi! in kakovosti ilustrativnega gradiva.
Kot že zgoraj rečeno, je Geografski vestnik v okupacijskih letih umolknil.
Zato pa je leta 1945 med prvimi pogumno krenil, čeprav v starem okviru, na
novo pot v smislu besed, ki jih je v takratnem letniku v svojem programatičnem članku »Druga svetovna vojna in mi geografi« (na str. 113) napisal pokojni prof. Melik: »Naše leto 1945, leto zmage narodnoosvobodilne borbe, smemo upravičeno primerjati z ruskim letom 1917; prej ali slej se bo tudi pri
nas učinkovito uveljavilo načrtno gospodarjenje in geografija bo imela hvaležno nalogo, da pri tem sama aktivno sodeluje s proučevanji, z nasveti in z dejansko pomočjo svojih spoznanj. Geografija je aktualna veda, če smemo uporabiti ta nemara nekoliko banalni izraz; ko proučuje relief, prirodne osnove
za gospodarsko izrabo, klimatske pogoje in sploh možnosti, ki jih je narava
nudila človeku za gospodarjenje, mora nujno s temi pogoji primerjati dejansko
stanje gospodarske izrabe, obstoječe gospodarsko in naselbinskogeografsko stanje, s tem pa se že postavlja kritika in se ustvarja osnova za načrtno gospodarsko preurejanje. Geografiji je po notranjih funkcijskih pogojih stroke odmerjen celo prav znaten delež pri tem. Prevzemamo ga s svežo podjetnostjo,
z vročo željo po uveljavljenju doseženih izkušenj in spoznanj, pa po novih
proučevanjih, novih prizadevanjih«.
V okviru tako zastavljenih nalog in ciljev ter spričo očitnih potreb nove
družbene stvarnosti, je povojni Geografski vestnik skušal opravljati in razširiti svojo dosedanjo funkcijo. Toda marsikaj se je tudi zanj spremenilo. Materialni pogoji za njegov obstoj so se sicer izboljšali, niso pa mogli čez noč
ostali idealni. Dejstvo, da je z letnikom 1948/49 prevzela založništvo revije
»ržavna založba Slovenije in ga imela v rokah do leta 1960, je reviji skoraj
bolj škodilo kakor koristilo: ni ji namreč pomagalo med širši krog bralcev,
kakor smo pričakovali, temveč je pot do njih še zavrlo in zapletlo. V razliko
s predvojnim časom je razen tega marsikatera »sorodna veda« dobila svoje
lasilo in ji Geografski vestnik ni bil več potreben kot zatočišče. Zato pa je
repko narasla mlajša, povojna generacija geografov, ki je našla pot vanj z
rezultati svojega del a na področju vseh, tudi čisto na novo zastavljenih vej
geografskega proučevanja, ki so se razmahnile v razširjenem organizacijskem
okviru slovenske geografske znanosti, o katerem smo poročali ob petdesetletnici Geografskega društva Slovenije. Vse to je otežilo in zapletlo uredniško
delo, zato se je osnoval širši uredniški odbor pod vodstvom prof. A. Melika
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in s pomožnim urednikom za rubriki »Obzornik« in »Književnost«. Z letom
1960 je prevzel vodstvo uredniškega odbora prof. dr. S. Ilešič, z letom 1973
pa prof. I. Vrišer. Ker so se med tem odprle nove možnosti za objavo rezultatov
geografskega dela, saj so med tem začele izhajati pri novem Inštitutu za geografijo SAZU obsežnejše geografske razprave, ki so dotlej lahko našle pot samo
v Geografski vestnik, v okviru »Del SAZU« in »Geografskega zbornika«,^ je
uredništvo skušalo Geografskemu vestniku znova dati bolj revialni značaj.
Ta revialni značaj, ki ga je doslej slabilo izhajanje v obliki letnega zbornika,
ki je zmanjševalo aktualnost sprotnih informacij v »Obzornika«, še posebno
za šolske namene, pa je bil po drugi strani oslabljen s tem, da je v skladu z
željami bralcev informacijsko in pedagoško vzgojne naloge dotedanjih rubrik
»Obzornik« in »Šolska geografija« z uspehom prevzel leta 1954 osnovani Geografski obzornik, »časopis za geografsko vzgojo in izobrazbo«, ki izhaja večkrat na leto. S tem v soglasju se je v Geografskem vestniku dotedanja rubrika
»Obzornik« ne samo preimenovala v »Razglede«, temveč je tudi svojo vsebino
preusmerila v poročila iz znanstveno-raziskovalne sfere, predvsem tudi v razglabljanja o teoretskih in metodoloških vprašanjih geografije.
Š tako strukturo je Geografski vestnik s svojim 47. letnikom uspešno doživel petdesetletnico svojega obstoja. Ni dvoma, da je s tem kljub vsem težavam dokazal svojo življenjsko moč in upravičenost svojega obstoja. Skrb nas
vseh naj bo, da mu jih ohranimo tudi v prihodnje, seveda tako, da ga kot
doslej prilagajamo novemu času in novim potrebam.
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KNJIŽEVNOST

Iz slovenske geografske književnosti
Geografski zbornik — acta geographica, XIV, Inštitut za geografijo SAZU,
Ljubljana, 1974, 330 strani + karte v prilogi.
Kot plod raziskovalne teme Kvartarni sedimenti in njihova izraba na
Slovenskem, ki j o j e prevzel Inštitut za geografijo pri SAZU, sta v tej
številki GZ izšli dve daljši razpravi. Prva j e Draga Mezeta »Porečje Kokre
v pleistocenu« (96 strani).
Mezetova razprava pomeni nov doprinos k poznavanju kvartarnega
geomorfološkega dogajanja na Slovenskem. V n j e j avtor najprej opisuje
in analizira razkrite profile in oblike v kvartarnih sedimentili, nato pa
rekonstruira sistem pleistocenskih poledenitev in istočasnih akumulacij proda
ter periglacialnega grušča ter medledenih dob s prevlado erozije. V goratem
delu porečja Kokre j e mogel ločiti le würmski prodni zasip ter starejše,
konglomerirane morene in breče, pri katerih ni našel znakov za podrobnejšo
časovno uvrstitev. Na Kranjskem polju pa opisuje med odkladninami Kokre
šest samostojnih akumulacij in štiri erozijske terase. Tukaj se j e avtor soočil
s starejšimi ugotovitvami Šifrerja (Kvartarni razvoj Dobrav na Gorenjskem.
GZ XI), Zlebnika (Pleistocen Kranjskega, Sorskega in Ljubljanskega polja.
Geologija 14) ter drugih. Pri preučevanju goratega dela Kokre j e lahko vzel
za izhodišče starejše raziskave, ki jih j e dopolnil. Yeč novega, kot glede
obsega glavnega, jezerskega wiirmskega ledenika prinaša Mezetova razprava
•glede stranskih ledenikov, ki razen Roblekovega ledenika, ki je polzel po grabnu
Belega potoka, niso dosegli dolinskega ledenika. To so bili podstoržiški, suhadolski, ledeniki na zahodnem pobočju Jezerske Kočne, v povirju Koritarice,
nadalje v dolini Vobence in še nekaj manjših v karavanškem območju porečja
Kokre. Povsem novo podobo nam nudi Meze za Roblekov ledenik. Več prostora
zavzemajo morene biihlskega stadija. Takrat j e makekov ledenik še segal
do doline Jezernice, tam nasul morene in, ker je bila dolina od tu do vhoda
v Makekovo kočno brez ledu, je nastalo jezero, ki j e pustilo mokrotni svet
do današnjih dni in najbrž dalo osnovo imenu Jezersko.
Naj omenim od ostalih ugotovitev le dve, ki vzbujata vrsto vprašanj:
strmec Kokre j e bil po Mezetu v času nastajanja vršaja na Kranjskem polju
manjši kot v wiirmu. V holocenu je prišlo v dolini Kokre pod Predvorom
do ponovne, do 10 m visoke prodne akumulacije.
Izredno dragocena j e barvna geomorfološka karta porečja Kokre v merilu 1 : 35.000, ki j e izreden tehnični dosežek Kartografskega zavoda SAZU.
Izvajanje dokumentira tudi 43 črno-belih fotografij.
Po Šifrerjevem opisu kvartarnega dogajanja v Kamniški Bistrici (>Porečje Kamniške Bistrice v pleistocenu. Dela 12 Inštituta za geografijo SÀZU,
1961) in raziskavah v Gornji Savinjski dolini (D. Meze, Gornja Savinjska
dolina. Nova dognanja o geomorfološkem razvoju pokrajine. Dela 4 Inštituta
za geografijo SAZU) sodijo zdaj po izidu Mezetove študije o Kokri Kamniške/
Savinjske Alpe med kvartarno morfološko najbolj preučene slovenske gore.
Poznavalec treh do šestih umikalnih stadijev ledenikov drugod v Alpah
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pogreša le znanja o umikalnih stadijih v tem našem drugem najbolj alpskem
gorovju na Slovenskem.
Drugo, 75 strani obsegajočo razpravo j e prispeval Milan Šifrer pod
naslovom »Kvartarni razvoj Dravinjskih goric in bližnjega obrobja«. Milan
Šifrer, ki je doslej preučeval kvartar predvsem v poledenelem ozemlju in
fluvioglacialne terase, se j e to pot lotil subpanonskega gričevja, Dravinjskih
goric, ki jih j e pred dvemi desetletji opisal že S. Polajnar (Morfološki razvoj
v Podravinju. GZ V, 1959). To pot ni imel opravka s fluvioglacialnim, temveč
s fluvioperiglacialnim prodom in pobočnim gruščem, ki ga j e v obilni meri
prinašala pohorska reka Oplotnica. Toda njena akumulacijska moč j e bila
v podpohorskih in podkaravanških Dravinjskih goricah šibka. Ker ležijo
prodi neposredno na skalni podlagi, je avtor sklepal, da se j e v teh periglacialnih območjih erozijska faza zavlekla iz toplih pleistocenskih razdobij v
sam višek ledenodobne ohladitve. Pa še v kratkotrajni fazi akumulacije so
vodni tokovi intenzivno bočno erodirali, posebno močno neposredno pod Pohorjem, kjer tamkajšnje dolinske razširitve niso učinek tektonike, kot se glasijo
starejše trditve. Zaradi prevladujoče erozije segajo najstarejše kvartarne prodne
in prodno-erozijske terase zelo visoko. Iznad najstarejših dveh kvartarnih teras
(s številko 5 in 4), ki jih avtor stavlja v giinz in predgünz, se dviguje le še
malo najvišjih slemen in kop Dravinjskih goric. O b prehodu pliocena v kvartar
naj bi bile torej Dravinjske gorice dodobra uravnane. Šifrer je prišel torej do
enakega prepričanja kot svoj čas A. Winkler (Ergebnisse und Probleme der
Quartären Entwicklungsgeschichte am östlichen Alpensaum ausserhalb der
Vereisungsgebiete. Oesterr. Ak. Wiss. B. 110, 1955), le da stoji glede tolmačenja,
zakaj je prišlo do erozij in akumulacij, na nasprotnem bregu; Winkler razlaga
vse s tektoniko, Šifrer vse s klimatsko geomorfologijo. Po Sifrerju je v ledenih
dobah prevladovala akumulacija, v medledenih dobah pa erozija, po Winklerju
pa obratno. Avtor je v območju goric našel pet akumulacijskih teras (predgünz,
giinz, mindel, ris, wiirm), ki jih je starostno razvrščal predvsem glede na pelodno analizo, meritve zaobljenosti prodov po Cailleuxu in Reicheltu in glede
na drugod po istem avtorju spoznano shemo kvartarnih faz erozije in akumulacije. Analizira in s fotografijami dokumentira periglacialne sedimente in to
tudi v pohorskem predelu porečja Dravinje, kjer omenja dve ledenodobni akumulaciji periglacialnega grušča v istem nahajališču, kar je novost v slovenski
geomorfološki literaturi. Pozornosti vredne so tudi omembe o dogajanju v
atlantski in zgodovinski dobi, kar se mi zdi v Sloveniji še vse premalo preučeno. Izčrpno j e tudi povzeta Šercljeva analiza peloda v vzorcu iz pragerske
opekarne, narejena na pobudo avtorja. Po n j e j naj bi tedaj v wiirmu poraščalo okolico gosto leščevje. Ker pa ni pričakovanih visokih vrednosti
stepskih elementov, domneva, da so gozd razredčile goste črede pasočih se
živali na poti ob visokih gorah ali stalni gozdni požari.
Razpravo bogati 46 črno-belih fotografij in v več barvah tiskana karta,
za katero moremo reči isto kot prej za Mezetovo, namreč, da j e na visoki
tehnični ravni.
Ob shemi kvartarnega razvoja, kot j o je Šifrer ugotovil za Dravinjske
gorice, se vzbuja vprašanje, kakšen j e bil razvoj v tistem delu peripanonskega
gričevja, kamor ne pritekajo reke naravnost z višjih gora.
Ivan Gams
Igor Vrišer: Mesta in urbano omrežje v SR Sloveniji. Značilnosti njihovega razvoja in družbenogospodarskega pomena s posebnim ozirom na mala
mesta. Geografski zbornik (Acta geographica), XIV, SAZU, Ljubljana, 1974.
Str. 181—337.
Vrišerjeva obširna študija o mestih in urbanem omrežju v SR Sloveniji
spada med najpomembnejša dela s področja naše družbene geografije v
zadnjih letih. To najkrajšo možno oceno študije moremo podrobneje razčleniti in utemeljiti po posameznih delih. Zajetna študija na skoraj 170 straneh namreč obravnava več aspektov urbanega pojava v Sloveniji vobče,
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predvsem pa na ozemlju SR Slovenije, in so posamezni deli nastajali ter
bili delno tudi objavljeni — ločeno. Vsekakor pa je bila osnova te študije
raziskovalna naloga avtorja o »malih mestih v SR Sloveniji«, ki j o j e pred
leti izdelal za Sklad Borisa Kidriča. Ostalo so bile bolj specialne raziskave,
kajti že v raziskavi sami se j e lotil v bistvu celotnega urbanega omrežja.
Kljub temu, da avtor zavestno še ni hotel iti v neko sintezo dosedanjih
znanstvenih spoznanj o mestih v Sloveniji, svojih in drugih, pa vsebinska
pestrost študije nedvomno pokaže, da je z njo Vrišer napravil že določen
korak v tej smeri, tudi če odmislimo, da mestni pojav obravnava kot sistemski pojav, tj. nomotetično in j e idiografski pristop urbanih monografij oziroma njihovega prispevka h geografski interpretaciji vobče izločil. Ni se pa —
rekel bi raje: ni se mogel — v celoti odpovedati genetskemu pristopu, saj
j e dokaj obsežni začetni del študije posvetil razvoju mest vse od fevdalne
dobe dalje.
Vsebinsko študija obsega tri velike dele z naslovi: »urbano omrežje v
Sloveniji« (str. 190—235), »razvoj mestnega prebivalstva« (str. 236—248) in
»družbeni pomen mest« (str. 249—296), če poglavja o »opredelitvi malih mest«
(str. 182—189) ne štejemo še posebej. Že po številu strani j e očitno, da vsaka
tematika ni bila deležna enake pozornosti. Povedati je tudi treba, da tisti
del, ki govori o družbenem položaju mest, tudi gradi na raziskavi malih mest,
a z dopolnitvami; enaka ugotovitev velja tudi za del o razvoju mestnega
prebivalstva. Posledica vgrajevanja več posebnih raziskav v celotno študijo
se kaže v delnem ponavljanju. Mestne funkcije obravnava avtor že pri družbenem položaju mest, ob njihovih vplivnih območjih in ne le v posebnem
poglavju s tem naslovom. Tudi metodološki pristop k obravnavi posameznih
večjih delov študije je ločen po poglavjih, saj del II (opredelitev pojma mala
mesta), četudi stoji na začetku, nima tega namena. Zato kaže v tem poročilu
izhajati iz vsebine vsakega dela študije posebej.
Del študije o pojmu malega mesta izhaja iz že omenjene raziskovalne
naloge in je bil uvod vanjo. Utemeljuje namen te naloge, pa tudi več: odpira dejansko problematiko pojma mesto vobče, vendar se v glavnem naslanja na jugoslovanske poskuse v tej smeri (Macura, Stefanovič, Vogelnik
in drugi, po večini negeografi). Glede na širši naslov študije, pa tudi
stvarno gradivo v njej, je škoda, da avtor ni to poglavje razširil na pojem
»mesta« v vsej njegovi vsebinski razsežnosti. Do neke mere se temu itak
ni mogel izogniti, saj j e vprašanje omejitve nasproti »ruralnemu« bistvo
njegove metodološke preokupacije v tem delu študije. Ločnica med »mesti«
in naselji, ki jih ne opredeljuje kot taka, j e ostala nujno konvencionalna:
vsa formalno tako opredeljena naselja (vendar smiselno brez Kostanjevice
in Višnje Gore, sicer dveh historičnih mest!), dalje vsa naselja (statistične
enote) z več kot 2000 prebivalci ter še šest drugih »urbaniziranih naselij«
z več kot 1800 prebivalci leta 1966 (t. j. tista, ki naj bi in so tudi večinoma
ob popisu leta 1971 dosegla 2000 prebivalcev). Opozoriti pa j e treba, da so
k tako opredeljenim mestom v številnih primerih prišteta tudi še najbližja
naselja, ki jih statistika sicer ne vodi kot »mestna«. To reproduciram zato,
ker j e za uporabnike te študije važno, da vedo za katero in kakšno »množico« mest gre, zlasti še, ker se nanjo nanašajo tudi statistični odnosi, ki
jih avtor navaja, ne pa zato, da bi na tem mestu polemiziral o ločnici in o
opredelitvi pojmov vobče.
» U r b a n o o m r e ž j e v S R S l o v e n i j i « je naslov prvega obsežnega dela študije. Njegovo jedro vidim v 3. in 4. poglavju, k j e r obravnava
avtor urbano omrežje v sedanjosti in vplivna območja slovenskih mest.
Treba pa j e opozoriti tudi na originalni poskus analize omrežja ob koncu 19.
stoletja v smislu strukturnih odnosov glede na velikost in centralne funkcije; čeprav j e sicer taka analiza zaradi skopih podatkov, ki so na voljo,
lahko tudi sporna. Problema stopnje urbanizacije se je avtor lotil na ustreznejši način kot zgolj z indikatorjem deleža prebivalstva v mestih (kar se
še vse preveč pogosto dogaja sicer v podobnih študijah ali planerskih elaboratih). Izbral j e deset domnevno relevantnih spremenljivk zvezanih s
pojmom »urbanosti« in računal najprej korelacijske odnose ter dalje de185
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cilni položaj v dobljeni ranžirni lestvici. Posebej daje obravnava še strukturne
odnose med malimi, srednjimi in velikimi mesti, k j e r sta ločnici 10 in 100
tisoč prebivalcev v mestu. Kot naslednjo značilnost urbanega omrežja obravnava avtor hierarhijo mest kot centralnih krajev in sicer na podoben način, kakor jih j e identificiral že prej ob obravnavi jugoslovanskega omrežja.
Na ta drugi del tretjega poglavja se nato neposredno veže vse četrto poglavje o vplivnih območjih teh centralnih krajev. Avtor jih zajema v šeststopenjski hierarhiji, ki j o računa od najpomembnejšega centra navzdol v
smislu klasične Christallerjeve teorije. Hierarhična struktura in strukturni
odnosi se spričo drugačnega merila obravnavanega območja — in drugega
leta, na katero se podatki nanašajo — ter nekoliko drugačne sestave značilnih centralnih dejavnosti razlikujejo na posameznih stopnjah od tistih v
moji podrobnejši študiji centralnih krajev, izdelani samo za Slovenijo. Do
neke mere, toda mnogo manjše so razlike glede obsega vplivnih območij
za posamezne ravni (kolikor so spričo drugačne slojevitosti primerljive).
Enako sva si z avtorjem blizu pri ovrednotenju omrežja, zlasti glede na dejavnike oziroma determinante. Vsekakor so nekatere odprte in sporne točke;
toda tu ni prostora, da bi jih ustrezno obravnaval.
ч
» R a z v o j m e s t n e g a p r e b i v a l s t v a « v drugem delu študije j e
izrazito sistemski in v tem j e bil storjen velik korak naprej od svoječasne
Melikove študije o »rasti naših mest v novi dobi«. Avtor pa j e zajel tudi
individualni razvoj posameznih mest vendar v primerjalnem okvirju in po
enotni metodi. Iz tega izhaja poskus tipologije dobljenih krivulj demografskega razvoja in j e avtor tu smiselno vključil tudi primerjavo z gospodarskim profilom mest posameznih oziroma funkcionalno sorodnih tipov mest.
Posebej bi opozoril na sklepne misli o razvojni poti naše urbanizacije. Te
analize, kakor že moje predhodne v študiji o »sodobnih trendih urbanizacije« izpred deset let, potrjujejo, da smo v Sloveniji — k l j u b pospešenemu razvoju v zadnjih dveh desetletjih — še vedno le v razmeroma zgodnji fazi ali stadiju demografskega razvoja urbanizacije (npr. v smislu
Gibbsovega modela).
» D r u ž b e n i p o l o ž a j s l o v e n s k i h m e s t « j e vsebina tretjega
obsežnejšega dela študije. Avtor ga j e poskusil opredeliti na tri načine: z
njihovim položajem pri ustvarjanju družbenega dohodka oziroma narodnega dohodka Slovenije, z obsegom njihove funkcionalne diverzifikacije in,
končno, z b o l j specifično opredelitvijo njihovih dominantnih oziroma značilnih funkcij. Kljub temu, da gre le za tri aspekte »družbenega položaja«
oziroma vloge slovenskih mest v omrežju, se mi zdi to najbolj originalen in
tehtni del celotne študije. Predvsem zato, ker j e avtor pri uporabi kvantitativnih metod napravil korak naprej od dosedanjih prizadevanj v tej smeri,
tudi od moje svoječasne funkcionalne klasifikacije slovenskih mest; zlasti
pa zato, ker j e uporabil oziroma imel na voljo b o l j neposredne, četudi še
zelo agregirane ekonomske indikatorje (DP in ND). Problem dinamike odnosov, ki bi ga lahko začeli reševati, če bi bile na v o l j o tudi časovne serije
istorodnih podatkov, j e ostal seveda še dalje odprt. Ponovitev analiz v letu
1976 — po enem desetletju razvoja — bi bila zato silno hvaležna tema v
nadaljnjem raziskovanju procesa naše urbanizacije. Problem omenjam zato,
ker so naša mesta po ogromni večini res pretežno »mala mesta« in lahko
že pojav ene ali dveh industrij ali kakih drugih dejavnosti vlogo posameznega mesta naglo spremeni. Toda tudi, če se zavedamo omejitev, ki jih zahtevnejše statistične metode prinašajo s seboj, bi novelizacija raziskave vsaj
jasneje pokazala, v čem le-te so. Obenem bi tudi jasneje osvetlila dinamične
prvine v funkcionalni preobrazbi mestnega omrežja.
Poudariti bi namreč hotel tudi, da so raziskave, ki so bile napravljene
v okviru študije, ne le pomemben doprinos k znanstvenem raziskovanju,
marveč imajo lahko pomembno vlogo pri načrtovanju procesa urbanizacije
in vobče regionalnega razvoja Slovenije ter so nepogrešljiv člen v verigi
rocesa planiranja. Avtor na več mestih izrecno opozarja na značilnosti uranega omrežja, ki se kažejo kot neustrezne ali nenormalne, npr. dosedan j o odsotnost t. im. srednjevelikih mest, slaba funkcionalna opremljenost

Ê

186

Književnost

številnih malih mest ipd., oziroma opozarja na probleme, ki se ob analizi odpirajo in o katerih se — celo med »planerji« — mnogokrat vse preveč razpravlja brez resnih argumentov oziroma znanstveno argumentiranih kriterijev. Vrišerjeve raziskave, zbrane v tej študiji, bodo zato načrtovalcem
družbenogospodarskega, zlasti pa regionalnega razvoja SR Slovenije še posebej gotovo več kot samo dobrodošle.
Vladimir Kokole
Ivan Gams: Kras, zgodovinski, narodopisni in geografski oris. Slovenska matica, Ljubljana, 1974, 359 strani, 60 slik, 87 risb in 9 prilog s fotografijami.
Knjiga j e zaokrožen in celovit oris krasa, kakršnega smo v zadnjem
času čedalje b o l j pogrešali. Pogrešali ne samo zato, ker je kras med najbolj
svojevrstnimi pokrajinskimi tipi pri nas, temveč tudi zategadelj, ker j e teh
pokrajin v Sloveniji in Jugoslaviji veliko, za kultiviranje nemara še preveč.
In še zato, ker velja Slovenija v svetu za klasično deželo krasa in je v
znanstvenem svetu zanjo še veliko zanimanje, čeprav odkrivajo in raziskuj e j o kras vsepovsod po svetu. Vse to obvezuje, da skrbimo za tovrstno tradicijo ne le raziskovalno temveč tudi popularizacijsko. O našem krasu imamo
sicer čedalje več razprav o posameznih kraških potezah in posameznih kraških pokrajinah, pogrešamo pa celovitejših pregledov krasa kot celote oziroma pokrajine.
To vrzel skuša zapolniti Gamsova knjiga, ki j e dragocena ravno zaradi
sintetične narave, saj j o j e avtor zasnoval monografsko. Ni se namreč omejil le na kraški relief in njegovo morfogenezo, čeprav je temu — razumljivo — posvetil osrednjo pozornost, pač pa nas sproti seznanja še z drugimi
prirodnimi značilnostmi kraškega sveta, zlasti z vodnimi, mikroklimatskimi,
pedološkimi. Še pomembnejše pa je, da j e Gams svoje delo razširil s poglavjem »Človek na slovenskem krasu« in vtisnil knjigi širšo, geografsko
naravo. V zadnjih letih so sicer izšle na tujem dve, tri knjige o krasu,
vendar so tematsko ožje, v bistvu pravzaprav geomorfološke. Naš avtor pa
je kras osvetlil b o l j celovito, saj med obravnavanjem kraškega reliefa osvetljuje še druge prirodne poteze kraške pokrajine, vmes pa osvetli tudi tiste,
ki so posledica svojevrstnega kultiviranja kraškega sveta.
Avtor pa j e želel dati knjigi tudi priročno obliko. Dodal j e namreč
abecedni seznam uporabljenih geografskih imen in terminov ter seznam
risb, s čemer j e knjiga b o l j pregledna in uporabna. Izostal pa je, žal, seznam
fotografskih prilog.
Knjigo je založila Slovenska matica, namenjena je torej predvsem širšemu krogu izobražencev in manj strokovnjakom. Gams je zato knjigo zasnoval poudarjeno pregledno in zelo logično razvrstil celotno snov. To pa j e
podal tudi jezikovno in slogovno vešče in nazorno ter j o hkrati bogato ponazoril s slikami, podkrepil pa z risbami.
Avtor pa se kljub poljudnosti knjige ni hotel odreči njeni strokovni
zahtevnosti. Zato j o j e pripravil, kakor j e za znanstvena dela v navadi
(citati, literatura, dokazi) in poskrbel za teoretično ozadje obravnavanih
vprašanj, za njihovo metodološko osvetlitev ter za strnjene preglede nad
raziskovalnimi dosežki, razgrnil pa j e tudi še odprta vprašanja. Na avtorjeva stremljenja opozarja še povzetek v angleškem jeziku na koncu knjige ter angleška legenda v risbah. Žal pa tega ni pri slikah in prilogah.
Ni lahko uskladiti zahtev po poljudnem podajanju snovi in hkrati po
strokovno neoporečni in izčrpni vsebini. Tega se j e tudi avtor dobro zavedal, vendar j e obe nalogi zadovoljivo združil in dobro izpeljal. Snov j e
kljub poljudnemu slogu zelo racionalno razporedil, podajanje logično razvijal in strnil ter tako vseskozi obdržal nadzor nad sicer zelo obsežno in raznovrstno snovjo. Vodilno nit j e obdržal, ker j e ostajal vseskozi pri bistvenem tako glede teoretskih izhodišč in metodoloških izpeljav kakor glede prikazanih pojavnih oblik, ki jih j e izbral za dokaz in ponazoritev. V vseh
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teh pogledih je avtor zanesljiv in do različnih teorij, ki so v današnjem
krasoslovju, posebno v kraški morfogenezi, še kako žive, tudi strpen, čeprav
ponekod opazimo avtorjevo zadržanost. Vendar j e glede vseh teh izhodišč
očitno, da je pisec knjige vedel, kaj hoče.
Na te poteze knjige namenoma opozarjam. Proučevanja krasa so se
namreč v zadnjih desetletjih doma in še b o l j po svetu zelo razmahnila in
napredovala, hkrati pa se j e poglobila tudi teoretska problematika krasa.
Zato j e vsakršna podobna sinteza o krasu ne samo zahtevna, temveč v marsičem kočljiva, a zato nič manj potrebna. Avtor pa se j e ravno teoretske in
metodološke problematike krasoslovja lotil razgledano, vešče in povečini
tudi objektivno, kar ni vselej lahko.
Da j e bil avtor zahtevnemu delu kos, se mora zahvaliti lastnemu dvajsetletnemu načrtnemu proučevanju krasa, med katerim j e objavil preko 40
razprav s tega področja. Tako je knjiga pravzaprav avtorjevo življenjsko
delo. V zgodnjo sintezo o krasu ga je nagnilo tudi dejstvo, da že nekaj let
predava na univerzi študentom geografije predmet »Geografija krasa«.
Zato j e očitno tudi po tej plati stremel po zaokroženi, ustrezno poglobljeni
ter sodobni monografiji o krasu. Knjiga bo zato študentom geografije dobrodošel učbenik.
Avtor pa v tej knjigi ni samo fizični geograf ali celo le geomorfolog,
pač pa j e očitno, da gleda na kras v široki pokrajinski luči. vključno z njegovimi antropogenimi sestavinami vred. Te poglede je začel Gams uresničevati tudi pri svojem raziskovalnem delu. Poglavje »Človek na slovenskem
krasu« j e zato v knjigi morda najbolj sveže ne le v stvarnem, temveč tudi
v metodološkem in problemskem pogledu. S tem j e Gams krepko zakoračil
na pot širšega, regionalnega proučevanja krasa kot svojevrstnega življenjskega okolja, ki se mu j e tudi človek svojevrstno prilagajal in ga svojevrstno spreminjal, a pri tem, žal, razrahljal v njem vrsto zelo pomembnih
ravnovesij. Tudi drugod v knjigi naletimo na navedbe o krasu kot kulturni
pokrajini, v že omenjenem poglavju pa nam avtor prikaže marsikaj novega,
ali pa že doslej znane posamične ugotovitve dopolni, strne in pregledno zaokroži. V njih je tudi marsikatera pobuda za nadaljnja proučevanja. Želeti
je, da avtor to pokrajinsko usmeritev pri bodočem raziskovanju krasa še
poglobi.
Gams je pristaš kvantitativnih raziskovalnih metod (analiz, merjenj,
računov), vendar so posploševanja z meritvami ravno tako tvegana kakor z
golim opazovanjem. Zato j e spodbudno, da vseskozi opozarja na razvojne
razlike enakih kraških potez, ki jih pogosto j e m l j e j o za b o l j homogene in
enostavnejše kot so v resnici, pa naj bodo to površinske ali podzemeljske
oblike, vode, prsti, kamnine ali klima. Vse to opozarja, da morejo meritve
sicer osvetliti posamezne fizikalne in (bio)kemične poteze kraških procesov,
da pa so zaradi številnih dejavnikov, ki se pri tem vpletajo njihovi pokrajinski učinki lahko kaj različni. Ravno pokrajinske razlike opozarjajo, kako
so poleg specializiranih raziskav potrebna tudi širša proučevanja. Avtor se
je te problematike tudi zavedal. Zato strpno niza različne teorije o posameznih kraških procesih in oblikah ter jih sooča tako v metodološki kakor
izkustveni luči. Logično sprejema spoznanja, da so enake kraške pojavne
oblike lahko različnega nastanka, kar pomeni, da so istovrstna proučevanja
po posameznih kraških pokrajinah toliko b o l j potrebna. Zato te oblike tudi
razvršča na različne načine: po vzrokih, procesih, dimenzijah, starosti, položaju itd.
Krasoslovje j e zelo pestro in široko raziskovalno področje in v njem sodeluje čedalje več strok. Zato je že zasledovanje vseh teh spoznanj za posameznika morda prezahtevno. Se težje j e ta spoznanja združevati v vzročnofunkcijske celote, vendar so te potrebne zlasti na pokrajinski ravni, torej
kot pokrajinska sinteza. Težko bi to opravil specialist, lažje morda skupina
strokovnjakov. A prej nemara tisti med njimi, ki jih že osnovna stroka sili
k širini, sintezi in celovitosti. Ni moj namen, da Gamsov kras ocenjujem s
kateregakoli ožjega področja. V tem primeru bi bil nemara b o l j kritičen.
Pomembnejše pa je, da j e Gams pokazal raziskovalno in kompilacijsko ši188
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rino ter potrdil umestnost tovrstne krasoslovne sinteze. Iz neverjetno obilne
in raznovrstne literature — domače in tuje — j e pronicljivo odbral, kar j e
bistveno, živo in problemsko ter pokazal pri tem široko razgledanost po
svetovni literaturi. Da pri tem ni zablodil, se mora zahvaliti posluhu za teorijo, ki mu služi kot trdno ogrodje celotnega dela, nadalje smislu za metodologijo, na katero se opre, pa tudi lastnim terenskim izkušnjam, ki jih
ni malo.
Pomembno je, da avtor ne šteje spoznanj za dokončna, temveč kot trenutno stopnjo krasoslovnega raziskovalnega razvoja. Pri tem ni pretirano
historičen in poseže nazaj toliko, da osvetli sedanja raziskovalna razpotja,
ki jih je zlasti v kraški morfogenezi morda kar preveč^ V vseh teh pogledih
je Gams nedvomno uspešen. Potrdil je upravičenost in umestnost nakazanega kraškega krajinoslovja.
Zal pa ima knjiga druge, čisto nepotrebne pomanjkljivosti. Te sicer
niso bistvene in prej tehnične kakor vsebinske narave. Kakor je namreč
Gamsova knjiga po idejni in vsebinski zasnovi enotna, trdna in skladna,
s smislom za širino in celovitost podajanja, pa je na drugi strani v številnih nadrobnostih preohlapna, pomanjkljiva in nedodelana, nemara celo površna. Avtor za drobne stvari očitno nima dovolj smisla in potrpljenja. Pri tem
ne gre morda za zahtevo po pretirano izpiljenem in natančnem delu, temveč za pričakovanje, da bo knjiga tudi v drobnem zanesljiva in uporabna.
Nepopolne in nezanesljive so zlasti navedbe virov (avtorjev, letnic, imen,
številčnih podatkov, obrazcev), skratka vse tisto, kar terja zamudna preverjanja po literaturi in virih sploh. Zato j e knjiga premalo zanesljiva
zlasti tedaj, ko bralca s pomočjo virov napoti v poglabljanje.
Pri vnovičnem prebiranju knjige se ne moremo znebiti vtisa, da j e
knjiga napisana v naglem, ustvarjalnem zamahu, ki ga bržkone ni narekovala časovna stiska, temveč prej nakopičeno znanje, ki je avtorja tiščalo
in sililo v zamah. In nemara šele potem, ko j e bil tekst napisan, j e avtor
iskal in dodajal navedbe, vire, podatke ipd. in bil pri tem premalo zavzet in
skrben. Zal tudi korekture niso bile opravljene dovolj vestno in j e zato v
knjigi preveč tiskarskih napak. Vse te pomanjkljivosti po nepotrebnem
zmanjšujejo vrednost knjige.
V celem j e seveda Gamsov kras uspelo delo, ki nima le ožje strokovne
vrednosti, temveč je za nas Slovence tudi kulturno pomembno. Knjiga o
krasu je lep dosežek avtorja, slovenskega krasoslovja in geografije sploh.
Knjiga b o koristna za geografe in zlasti za študente geografije, pa tudi
za jamarje in seveda za širši krog slovenskih izobražencev, uporabna pa bo
nemara tudi za b o l j aplikativne zasnove.
Gamsovo knjigo o krasu moremo šteti za nadaljevanje Melikovih knjig
o Sloveniji v tem smislu, da po splošnih geografskih orisih Slovenije prihajajo na vrsto poglobljeni pregledi posameznih tipov slovenskih pokrajin,
čeprav knjiga ne obravnava le domačih kraških pokrajin.
Darko Radinja
Vladimir Bračič, Ptujsko polje. Historično socialnogeografska študija.
Knjižna zbirka Pedagoške akademije Maribor, I. zvezek. Izdala katedra za
geografijo. Založba Obzorja, Maribor 1975. Strani 218.
Vse dosedanje Bračičevo strokovno delo sodi v okvir dolgoletnega, že na
zborovanju slovenskih geografov v Mariboru leta 1954 zasnovanega prizadevanja slovenskih geografov, da nadaljujejo proučevanja pokrajin severovhodne Slovenije, še posebno podeželskih, predvsem tudi v obliki regionalnih
monografij. V ta okvir se j e Bračič aktivno in uspešno vključil ne samo
kot aktiven član organiziranega dela, ki so ga opravljali mariborski geografi v sodelovanju z osrednjim geografskim raziskovalnim središčem v Ljubljani, temveč tudi kot individualni raziskovalec. K seriji zgoraj omenjenih
monografij pa j e razen s svojimi »Vinorodnimi Halozami« prispeval zdaj še
s svojo knjigo o Ptujskem polju, pokrajini, ki j e tudi še pogrešala sistematične proučitve.
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Kljub vključitvi v navedeni delovni okvir j e tudi to Bračičevo delo
prepojeno z močnimi notami njegove individualne znanstvene zainteresiranosti, pri čemer mislim zlasti na to, da Bračič kot vseskozi aktiven družbenopolitični delavec raziskuje ne samo iz družbene zavesti in zaradi družbene
aktualnosti, temveč tudi iz svojega notranjega nagiba in veselja, kar daje
delu na kakršnemkoli področju še večjo vrednost in ga obogatuje. To se
vidi zlasti po tem, da Bračič pri svojih raziskavah ne postavlja pretirano v
ospredje samo neposredno aplikativnih vidikov, temveč močno in z zavzetim
poudarkom obravnava, b o l j kakor marsikateri drug geograf, tudi pokrajinsko-ekološke, pa historične in druge genetske vidike. S tem se prepričljivo
drži na osnovni geografski metodološki poti, to se pravi, na analizi vsega
širokega kompleksa aspektov in faktorjev, ki so ustvarili dano strukturo
obravnavnega prostora.
Vse te splošne značilnosti Bračičevega strokovnega dela prav lepo zrcali
tudi njegova študija o Ptujskem polju. V njenih sedmih osnovnih poglavjih
so najprej opredeljeni pojem, obseg in ime obravnavane pokrajine (kjer se
avtor pridružuje mnenju, da j e treba kot dve osnovni enoti Podravske ravnine razlikovati Ptujsko in Dravsko polje), nato je sintetično predstavljena
prirodna pokrajina, zatem pa razvoj antropogene pokrajine in njene strukture po posameznih razvojnih fazah (razvoj od pradavnine do začetka 19.
stoletja, pokrajina v luči franciscejskega katastra in drugih dokumentov iz
začetka 19. stoletja, bežen pregled razvoja v stoletju 1830 do 1940, razvoj
agrarnega gospodarstva po letu 1945, predvsem v luči podatkov za leto 1969
in končno vpliv splošnih družbenih sprememb na deagrarizacijo in suburbanizacijo Ptujskega polja z ustreznim perspektivnim pregledom). V tako zasnovanem okviru prihaja do izraza močno široka, regionalna raziskovalna
zainteresiranost avtorja. Kljub temu pa se še posebej kaže močnejša nagnjenost avtorja k samostojnemu raziskovanju v dveh smereh. Po eni strani
gre za zgodovinski vidik, kar j e nakazano že v naslovu. Avtor j e pri tem
nekatere vire obdelal povsem samostojno (npr. t. im. »imenjske cenitve«
iz leta 1542, franciscejski kataster). Po drugi strani pa se v delu kaže dobro
poznavanje aktualnega in perspektivnega razvoja pokrajine. S tem, da je
aktualna problematika Ptujskega polja tehtno raziskana, močno postavljena
v ospredje ter k temu posrečeno osvetljena tudi v primerjavi s sosednjim
Dravskim poljem, k j e r j o je pred leti obdelal Mirko Pak in k j e r j e zaradi
bližine Maribora precej drugačna, je dobila študija značaj smiselnega in
zdravega kompromisa med težnjami za dobrimi stranmi klasične, »enciklopedične« regionalne obdelave (kjer so npr. vključeni tudi odstavki o šegah
in običajih, o zgodovinskih spomenikih, celo o značilnih znamenjih itd.)
in za sodobno, aktualizirano dinamično obdelavo regionalne strukture. Gre
torej za organsko in logično povezavo med »fundamentalnim« in »aplikativnim« geografskim obravnavanjem, ki se ne želi niti zapirati v zidove »čiste«
znanosti, niti ne slepo slediti prakticističnim vidikom. Te vrste vsestranske
regionalne monografije pa sodijo verjetno še vedno med temeljne naloge
geografije. Razen za severovzhodno Slovenijo si jih želimo čim več tudi za
druge slovenske pokrajine.
Svetozar Ilešič
J. Pučnik, Vreme in podnebje. Pomurska založba, Murska Sobota 1974,
282 strani.
Pučnikovo »Vreme in podnebje« ima značaj učbenika. Od standardno
razvrščene meteorološke in klimatološke snovi smo geografi lahko veseli
zlasti izčrpnejšega prikaza bioklimatskih indeksov. Sledi kratek oris podnebja v Jugoslaviji in Sloveniji. Mnogim, ki iščemo padavinskih in klimatskih podatkov, bo knjiga dobrodošla zaradi tabele z mesečnimi višinami
padavin za 59 padavinskih in z mesečnimi temperaturami za 36 postaj, vse
na slovenskem ozemlju in sicer za dobo 1925—1956. Pri klimatskem opisu
Slovenije in Jugoslavije j e tudi nekaj originalnih razlag, s katerimi se ver190
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jetno ne bodo vsi strinjali (na primer z razlago, zakaj so nekateri naši hribi
»topli« in drugi »hladni«, str. 219—220).
Zaradi vsega navedenega bi najbrž še ne bilo treba poročati o tej knjigi
v GV, ki j e doslej molčal tudi o drugih, zdaj že razprodanih vremenoslovskih in klimatskih slovenskih učbenikih. Recenzent se je odločil za oceno
te knjige predvsem zaradi 51 strani obsegajočega opisa podnebja v Pomurju, to j e v regiji, k j e r j e knjiga izšla. Na podlagi razpoložljivega gradiva
meteoroloških postaj j e Pučnik obdelal pomursko podnebje glede na letne
in mesečne količine padavin, absolutne in minimalne padavine, intenzivnost
padavin, število dni s padavinami, sušne dobe, mesečne temperature, otoplitve in pozebe, glede na oblačnost in osončenost. Poleg tega j e nekatere iz'emne situacije pojasnil s prikazom sinoptičnega dogajanja na evropskem
:ontinentu. Tako j e utemeljeno neurje 15. 7. 1962, obilne padavine med 13.
in 17. 7. 1972, močna ohladitev 16. 2. 1956 in močna otoplitev med 3. in 8.
7. 1957.
Kot pri vremenskem opisu Slovenije, tudi tukaj ponekod obstanemo pred
nenavadnimi razlagami. Poglejmo si razlago, ki je avtorja navedla do trditve:
»Kolikor b o l j je kotlina ozka in zaprta, tem ostreje pride do veljave jezero
hladnega zraka. K takim področjem spadajo: Kočevska kotlina, Babno polje,
Bohinjska kotlina, Celjska kotlina, Mežiška kotlina idr.« (stran 218—219).
Tu se zastavlja vprašanje, zakaj ime Kočevska kotlina, če smo vajeni Kočevsko polje, in zakaj Mežiška kotlina, če gre za Mežiško dolino. Obstoječa
meteorološka literatura in tudi sama Pučnikova knjiga ne premorejo dokaznega gradiva o posebno močni temperaturni inverziji v Bohinjski kotlini
in v »Mežiški kotlini«. Razmeroma slabotna inverzija v Bohinju in zelo
močna v Babnem polju govorita proti Pučnikovi tezi, da se v ozkih kotlinah
razvija močan obrat. Slovenski pol mraza — Babno polje •— je globoko
komaj 15 m. Sporen j e tudi Pučnikov poskus, da bi pozimi hladno Panonsko
kotlino razložil z inverzijo in stekanjem ohlajenega zraka z okoliških gora
(str. 261). Za ponazoritev pomurskega toplotnega obrata bi lahko avtor našel
rimernejše postaje (na primer Murska Sobota—Jeruzalem, ali Murska Soota—V. Dolenci—Jeruzalem—Kapela) kot pa te, ki jih prinaša tabela na
strani 261, kjer so primerjane (ne vemo, ali dnevne poprečne ali dnevne
minimalne) temperature za postaje Murska Sobota, Šmarna gora in Planina—Križ. Možno je sicer primerjati letne višine padavin postaj M. Sobota,
Ptuj, Ljubljana, Savica, Risjak, Crkvice, Gleslin v Welsu in Cerapniji v Indiji (str. 232), sporno pa je na tej podlagi trditi, kako je Pomurje sušno.
Z 800—900 mm letnih padavin je dejansko blizu svetovnemu poprečku.

Ì

I. Gams
Acta carsologica — Krasoslovni zbornik, št. VI, Inštitut za raziskovanje
krasa, SAZU, Ljubljana, 1974, 420 strani.
Ta doslej najobsežnejši krasoslovni zbornik j e nov uredniški odbor z
akad. dr. S. Ilešičem na čelu posvetil osemdesetletnici prejšnjega urednika,
akad. prof. dr. Srečka Brodarja. Novo uredništvo j e rahlo spremenilo dosedanji naslov Poročila — Acta carsologica v Acta carsologica — Krasoslovni
zbornik.
Šesti zbornik prinaša 27 prispevkov. Kar 24 od njih so referati s šestega
kongresa speleologov Jugoslavije, ki j e bil oktobra 1972 v Sežani in Lipici.
S prispevki neslovenskih avtorjev ima zbornik jugoslovanski značaj. V tem
kratkem poročilu seveda ni mogoče niti poimensko, niti po tematiki omeniti
vseh prispevkov. Omejeni prostor dovoljuje, da omenimo le tisto tematiko,
ki se tiče slovenskega krasa, in še to samo ono, k i . j e bliže fizični geografiji.
Prvo skupino prispevkov predstavljajo tisti članki, s katerimi so referenti predstavili svoja že prej objavljena dognanja, j o na kongresu primerno
zaokrožili ali dodali kak drobec. Za to skupino n a j b o l j značilen referat j e
prof. dr. J. Rogliča z naslovom »Razmerje med površjem in podzemljem
Dinarskega krasa«, o čemer je razpredal misli že v številnih predhodnih
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objavah. Ker j e šesti jugoslovanski speleološki kongres zboroval na matičnem
Krasu, so organizatorji izrecno povabili med referente prof. dr. Darka Radinjo, da j e dal pregled svojih dognanj o morfološkem razvoju Krasa. V
njegovem daljšem članku z naslovom Kras v luči širšega reliefnega razvoja
najdemo povzetke razprav, ki jih j e objavil v geografskem čtivu. Nova pa
se zdi delitev krasa na transverzalni, sotočni in povirni kras. Za potrebe
krasoslovja so priredili svoja dognanja trije geologi, Placer, Čar in Lapajne.
L. Placer in J. Čar v luči nove geotektonske zgradbe Trnovskega gozda,
Križne gore in Črnovrške planote razpravljata o razvodnici med Vipavo in
Idrijco, J. Lapajne pa predstavlja geofizikalna dognanja z istrskega krasa,
dobljena pri iskanju boksitnih nahajališč. Ta nahajališča so, kot znano,
večinoma pod pokrovom iz eocenskega fliša na podlagi iz krednega apnenca.
Geomorfogenezo Cerkniškega polja in njegovo ojezeritev po svoje osvetljuje
prispevek našega najbolj znanega palinologa A. Serclja. V referatu »Paleogeografske raziskave sedimentov Cerkniškega jezera« potrjuje würmsko starost vršaja Cerkniščice, ki j e povzročil ojezeritev. Sercelj ni našel nobenih
sledov o kakem trajnejšem ali višjem jezeru, kot je današnje. Za kvartarni
razvoj jam in kraškega površja sta pomembna dva arheološka prispevka.
F. Lebna razprava »Jamska arheologija matičnega Krasa« predstavlja doslej
najpopolnejši pregled arheoloških raziskovanj na Krasu, opremljen s karto
jamskih nahajališč. Naj omenim, da so arheologi v Jami I na Prevali pri
Matavunu odkrili ostanke osmih moških in treh ženskih skeletov iz železne
dobe. Ob tem se vzbudi vprašanje, če morebiti takrat niso tudi pri nas
žrtvovali ljudi tako, da so jih pobili pred jamo in zmetali v brezno, kot
poročajo od drugod. O paleolitu hrvatskega, zlasti istrskega krasa govori
pregledni in zanimiv prispevek akad. dr. M. Maleza z naslovom »Nova dognanja pri raziskovanju paleolita v nekaterih jamah Hrvatske«. Blizu Pule
v Istri so v jami Šandalji nedavno odkrili ostanke kosti paleolitskega lovca
izpred 12.320 let.
Naslednjo skupino prispevkov predstavljajo članki in daljše razprave,
ki na novo o b j a v l j a j o dognanja terenskih raziskav. Na mejo med obema
skupinama sodi D. Novaka pregled jam štajerskega osamelega krasa, ki prinaša načrte skoraj vseh štajerskih pomembnejših jam in obenem poroča o
lastnih barvanjih ponikalnic. Isti krasoslovec objavlja tudi daljšo razpravo
z naslovom »Nekaj o vodnih razmerah na Kočevskem polju«. Po Kranjčevem
fizičnogeografskem pregledu, objavljenem v XIII. številki Geografskega zbornika, in po Novakovi zaslugi spada Kočevski kras med najbolj proučene v
Sloveniji. Med krajše članke druge skupine sodi I. Gamsa poročilo o meritvah koncentracije C 0 2 v Postojnski jami in o tezah, od kod prihaja ta
plin v jamo.
Gospodarsko zelo aktualna je razprava P.. Habiča, ki je pod naslovom
»Tesnenje požiralnikov in presihanje Cerkniškega jezera« prikazal hidrološke meritve po poskusni zatesnitvi Karlovice 1. 1969 in po dodatnem zatesnjevanju požiralnikov v Nartah ter jih primerjal s stanjem pred posegom
človeka. Kot znano, je pred desetletjem ta tehnični poskus podaljševanja
Cerkniškega jezera vzbudil v dnevnem časopisju oster odpor naravovarstvenikov, ki so mu prerokovali neuspeh. Po Habiču j e uspeh naslednji: izravnava nihanja jezerske gladine, podaljšano trajanje jezera pri gladini med
549 in 550 m, toda pospešeno praznenje med kotama 549 in 547 m. Iz podatkov
j e razbrati, da se tehniki niso lotili dela na pravem koncu, saj j e slej ko prej
ostalo vsakoletno presihanje, ki je največja ovira za ribolov in turistično
izgradnjo. Zal na koncu referata ni bila objavljena v Lipici izrečena pripomba diskutanta, da bi morali pristopiti k geoelektričnemu ugotavljanju
in tesnenju kanalov, skozi katere odteka jezernica iz ponorov na dnu polja
proti Bistri.
Geolog R. Gospodaric objavlja v dveh razpravah dognanja pri analiziranju prodnih oziroma konglomeratnih ostankov v Planinski in Križni jami.
V ospredju prve razprave j e prodni vršaj z izvorom v Planinski koliševki,
ki je zapolnjeval svoj čas skoraj vso jamo in segal tudi v sosednji Rakov
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rokav. Nekdanji pretok Pivke skozi slednji rokav je tako dokazan tudi geološko. V drugi razpravi podaja Gospodaric ob prodnih zasipih, tako kot j e
to že prej poskušal na primeru Karlovice in drugih jam na Cerkniškem
polju, faze jamskega nasipavanja in erozije. Ugotavljanje prodnih zasipov
v Križni jami j e lahko oprl na starost kosti jamskega medveda.
Ob zborniku zagrebške Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti
postaja slovenski Krasoslovni zbornik vedno pomembnejši vir poznavanja
jugoslovanskega krasa.
I. Gams
Voglajnsko-sotelska Slovenija, 9. zborovanje slovenskih geografov, Rogaška Slatina, 1973, Ljubljana, 1974, str. 236.
V založbi Geografskega društva Slovenije in ob podpori občinskih skupščin Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju j e izšla monografija o Voglajnskosotelski Sloveniji, ki j e v glavnem zbir referatov IX. zborovanja slovenskih
geografov v Rogaški Slatini. Uvodni referat j e imel akad. prof. dr. Svetozar
Ilešič, ki je uokviril regijo in osvetlil njene osnovne geografske poteze. Za
tem so se vrstili prispevki o posameznih problemih regije oziroma njenih
administrativnih enot. Beno Božiček in Vinko Jagodic sta predstavila šmarsko
in šentjursko občino. Sodelavci katedre za fizično geografijo Oddelka za
geografijo (Ivan Gams, Darko Radinja, Jurij Kunaver in Franc Lovrenčak)
so v skupnem in v ločenih referatih osvetlili prirodnogeografske značilnosti
ter posebnosti Voglajnsko-Sotelskega, Borut Belec in Jakob Medved pa sta
obravnavala agrarne značilnosti. Vladimir Klemenčič. Milan Natek in Vladimir Kokole so prikazali demografske in urbanizacijske razvojne težnje med
Sotlo, Savo in Savinjo. V posebnem referatu se j e Marjan Žagar lotil prometno-geografskih problemov Sotelskega in Voglajnskega v luči celotne regije. Preostali štirje referati so obravnavali nekatere posebne teme: V. Došler
»Mesto Rogaška Slatina«, A. Sore »Zdraviliški turizem«, I. Majhen »Popolno
in delno nesposobne za delo v zdravstvenem okolišu Šmarje pri Jelšah«.
Posebno pozornost zasluži poročilo A. Briškega o »Manj razvitih območjih
v SR Sloveniji«, kajti nerazvitost tega območja in še posebno Kozjanskega,
je bila osrednja tema mnogih referatov, ki so j o sicer prikazovali v smiselni
zvezi z drugimi obravnavanimi problemi, bodisi glede na gospodarsko izrabo
tal, demografsko strukturo ali prometno odmaknjenost. V zadnjih dvajsetih
letih namreč beležimo izreden gospodarski in prebivalstveni razvoj v Osrednjeslovenski regiji in na drugih območjih ob prometnih in gospodarskih oseh,
obenem pa izkazujejo obrobna slovenska področja ekonomsko stagnacijo in
demografsko odmiranje. Prav Kozjansko je ena takih regij, ki životari, čeprav
obstajajo možnosti za razvoj tega območja.
Vzroke za nerazvitost moramo iskati v prirodnogeografski razdrobljenosti in v nekaterih drugih geografskih značilnostih. Hkrati ustvarjajo ti
naravni dejavniki kaj različne razmere: izrabo zemlje na strmih pobočjih
in na drugi strani možnosti za donosen zdraviliški turizem. Zato glede
Voglajnsko-Sotelske regije ne bi mogli v celoti govoriti o nerazvitosti, saj
že vožnja ob glavni cesti potrjuje to misel. O b n j e j se nudi pogled na številne novogradnje, na zgostitev prebivalstva in številnih gospodarskih obratov. Drugačen j e svet med Savo in Voglajno. Tod je preslojevanje prebivalstva iz agrarnega v industrijske poklice še v toku. V bližini ni gospodarskih
obratov, kar vse povzroča odhajanje mladih ljudi z vasi. Težke geomorfološke razmere in parcelna razdrobljenost preprečujejo razvoj tržnega kmetijstva in je zato kmečko prebivalstvo usmerjeno v izrazito samooskrbo.
Gravitacijska območja sosednjih mest (predvsem Celja) pritegujejo delovno silo, vendar pa vsa še vedno ne najde zaposlitve v okolici domačega
kraja in zato odhaja na delo v tujino ali v osrednjo Slovenijo. S širjenjem
asfaltnih cest se območja dnevne migracije čedalje bolj večajo in se tako
zmanjšuje še vedno precejšen delež zaposlenih v kmetijstvu. Umestna je
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zato ugotovitev, da so v tej regiji še vedno izraziti agrarni in neagrarni
predeli ter demografsko ogrožena in neogrožena področja, katerih razvoj
j e v veliki meri pogojen z urbanizacijo v Voglajnsko-sotelski regiji.
Anton Gosar
Socialnogeografski aspekti socialnega razlikovanja med slovenskimi pokrajinami, Geographica Slovenica 3, IGU, Ljubljana 1974, str. 182.
Tretji zvezek Geographice Slovenice, občasno izhajajoče geografske publikacije Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani (IGU), prinaša referate
s simpozija, posvečenega 10-letnici delovanja omenjene osrednje slovenske
geografske institucije. Publikacijo j e uredil Mirko Pak.
Naslov zvezka že sam po sebi nazorno govori o naravnanosti geografskih
raziskav, opravljenih pod okriljem IGU. Bolj kot prikaz 10-Ietnega raziskovalnega dela sodelavcev IGU ima publikacija namen poudariti širino in
usmeritev raziskovalnega dela, ki ga IGU zasleduje. Kakorkoli že ocenjujemo opravljeno delo, ne moremo mimo pozitivne ocene namenov oziroma
doseženih rezultatov; število sodelavcev priča o vlogi Inštituta, ki si j e v
časovno kratkem razdobju pridobil širok krog sodelavcev. Ravno tako pomembna je družbena angažiranost opravljenih raziskav.
Objavljena dela kljub jubileju IGU ne predstavljajo najkvalitetnejših
raziskav posameznih raziskovalcev — sodelavcev IGU, pač pa nudijo vpogled
v njihovo trenutno raziskovalno dejavnost. Zaradi velikega števila prispevkov
j e nemogoče, da bi jih podrobneje predstavili.
Direktor Inštituta za geografijo Univerze, Vladimir Klemenčič, j e v
uvodnem referatu orisal 10-letno delovanje Inštituta, njegove akcije in program dela v prihodnosti.
Vpliv socialnih dejavnikov na izrabo zemljišča j e predmet prispevka
J. Medveda. Izhodišče njegovih razmišljanj j e spoznanje, da vrednost naravnih razmer za kmetijsko izrabo tal določa splošna stopnja družbenoekonomskega in tehničnega razvoja ter potrebe po prehrani ali določenih pridelkih v posamezni državi ali širši g o s p o d a r j i skupnosti. V. Bračič j e na
primeru zemljiškoposestne strukture opozoril na pomembnost pojavov v preteklosti za razumevanje sedanjega stanja. Nekaj najvažnejših spoznanj iz
širše raziskave prostorskih problemov vinogradništva v Sloveniji je podanih
v članku B. Belca. Avtor j e med drugim opredelil po različnih kriterijih
vinogradniške površine v procesu opuščanja obdelave. B. Kert j e skušal predstaviti nekatere fiziognomske in družbene elemente in procese v Pesniški
dolini z vidika izvedenih hidromelioracijskih del.
Izredno aktualna problematika tedenskih ekonomskih migracij preko
meje v obmejni Podravski regiji je predmet obravnave prispevka M. Zgonika.
Na terenu zbrano gradivo j e omogočilo avtorju, da j e ugotovil pravo vlogo
in obseg tedenskega zaposlovanja preko meje ter prišel do celovite podobe
o kritičnem socialnoekonomskem položaju tega obmejnega predela. Nekatere
elemente in faktorje v razvoju prebivalstva in agrarnega gospodarstva gospodarsko manj razvitih predelov je prikazal B. Ingolič. Oprl se j e na tri
vzorčne raziskave: območja Komensko-Divaškega Krasa, severovzhodnega
dela Krške kotline in terciarnega gričevja na severnem obrobju Ljubljanske
kotline. M. Klemenčič j e predstavil spremembe socialnoekonomske strukture
gospodinjstev na Vzhodnem Gorenjskem ter vpliv teh sprememb na kmetijsko izrabo zemlje. Glavni rezultat prispevka j e tipologija kmečkih in polkmečkih gospodinjstev na kmečkih gospodarstvih. Zanimiva dejstva o nekaterih obeležjih in številu slovenskih izseljencev v Veliki Britaniji j e
predstavil M. Vojvoda. I. Vrišer j e obravnaval v vsakem obdobju aktualno
temo socialnega razlikovanja med mestom in podeželjem, pri čemer se j e
naslonil predvsem na ekonomske pokazatelje. Prispevek M. Paka prinaša
spoznanja o raziskavah socialnih obeležij slovenskih mest, posebej četrti z
najšibkejšo socialnoekonomsko strukturo. Primerjalna analiza splošne in
turistične razvitosti, ki j o j e napravil M. Jeršič, j e pokazala, da tudi turistična
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dejavnost do sedaj ni prispevala bistveneje k izenačitvi ekonomskega položaja posameznih občin.
Na podlagi analize socialnih in ekonomskih obeležij sezonskih delavcev
j e pokazal L. Olas na neugodne posledice sezonskega zaposlovanja v Prekmurju. I. Furlan j e poskušal analizirati vzroke odhajanja slovenskih izobražencev na delo v tujino in sicer na podlagi posebne ankete med izseljenimi
diplopiranci visokih šol. Krajše poročilo o velikih poplavah v Prekmurju
poleti 1972 je prispeval I. Klemenčič. Rezultate proučevanj o slovenskem
izseljenskem življu je prinesel članek M. Ravbarja.
Že iz tega kratkega pregleda je razvidna pestrost obravnavanih problemov, prav tako se prispevki razlikujejo po kvaliteti, kot tudi glede na
metodološke pristope. Morebitnemu očitku, da se problematika posameznih
referatov že približuje meji domene geografske znanosti, moremo z vso
pravico postaviti nasproti željo po sodelovanju strokovnjakov sorodnih strok,
ki segajo s svojimi proučevanji preko meja svoje stroke na geografsko področje. To j e želja, izražena ob tej priliki in ne (samo) za to priliko; plotovi
vseslovenskega geografskega izolacionizma so še zelo močni. V posebno priznanje Geographici Slovenici 3 pa moramo šteti njeno dvojezičnost (prispevki
so skoraj v celoti prevedeni v angleščino), objavo diskusijskih prispevkov ter
uspelo likovno opremo ovitka.
Marijan Klemenčič
Saša Sedlar: Vpliv urbanizacije na podobo in strukturo podeželskih in
mestnih naselij v Sloveniji. Izdal Zavod SRS za regionalno prostorsko planiranje in Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana, 1974.
Str. 107 + LIH.
Publikacija z gornjim naslovom j e skrajšan in predelan tekst, nekak
povzetek doktorske disertacije, nedavno in prerano umrlega profesorja urbanizma na ljubljanski univerzi, dr. Saše Sedlarja. Avtor ni bil geograf, kakor
bi prav lahko sklepali po naslovu publikacije, pa tudi same disertacije (»vpliv
urbanizacije na fizično strukturo agrarno-urbanih naselij v Sloveniji«). Vsi,
ki smo ga poznali, pa vemo, da nam j e bil geografom dejansko močno blizu
po svojem širokem pogledu na pojave v geografskem prostoru, po pogledu,
ki je daleč presegal tradicionalno orientacijo arhitektov, iz katerih vrst je
izhajal. Kakor ga j e njegov čut tudi za družbene in gospodarske aspekte
po človeku ustvarjenih prvin tega geografskega okolja navedel k obravnavi
te teme, tako j e iz istih razlogov močno pripomogel, da se j e marsikateri
geograf vključil in uveljavil v interdisciplinarnem prostorskem planiranju,
katerega vnet zagovornik je bil prav on. Dela na temi, o kateri poročam,
se j e lotil že v zrelih letih, po dolgem udejstvovanju v praksi prostorskega
planiranja in urbanizma in pozneje kot univerzitetni učitelj. Prav te izkušnje so ga nemara navedle, da se j e lotil obravnave naselij, ki jih imenuje »agrarno-urbana« ali »podeželsko-mestna« ; to je plasti naselij, ki se,
tako po socioekonomskem, kot po fizično-oblikovnem značaju, čedalje bolj
vrivajo med oba ekstrema v dejanski stvarnosti ruralno-urbanega kontinuuma, med »mesto« in »vas« po klasični opredelitvi. Profesor Sedlar j e vzel
za iztočnico svoje obravnave ta drugi vidik. Ves prvi del publikacije, ki
govori o pojavu urbanizacija v svetu ter v naši širši in ožji domovini pa
priča, da se j e dobro zavedal neločljivosti obeh vidikov. Ob fiziognomskem
je kasneje v tekstu vseskozi pričujoč tudi družbeno gospodarski aspekt
obravnave tudi, ko gre za podrobno oznako posameznih naselij.
Svojo obravnavo te vmesne plasti naselij začenja avtor z vprašanjem
o značilnosti vasi in mest in ga takoj nato poveže s procesom prostorske
preobrazbe, tj. s stavbami in fizičnimi objekti ter njihovo razporeditvijo.
Analizira vpliv novih prometnic in prometnih sredstev, novih proizvodnih
dejavnosti, pa tudi vlogo, ki j o imajo v preobrazbi centralne storitvene dejavnosti, turizem in rekreacija. Upošteva tudi bližino večjih urbanih zaposlitvenih središč ter ta vpliv ilustrira s posameznimi primeri, doma in v svetu.
13*
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Glede na te okoliščine in gibala procesa sodobne preobrazbe naselij razlikuje
štiri kategorije naselij, ki predstavljajo vmesno plast v kontinuumu: tista,
ki so se razvila bodisi zaradi industrije, novih ali razširjenih centralnih
funkcij, koncentracije delovnih migrantov, ali pa zaradi rekreacije oziroma
letoviščarske in zdraviliške funkcije. Toda smoter njegove raziskave so
vendarle fiziognomske značilnosti in zato, da bi prišel do osnov za tako
tipologijo, v nadaljevanju obravnava metode diferenciranja prostorske strukture naselij, mest in vasi. Navaja tri glavne indikatorje: zgoščenost zazidave,
število stanovanj na hišo in na hektar površine naselja, zunanji videz hiš
v povezavi z njihovo prvotno in sedanjo funkcijo ali namembnostjo. Zavedaj o č se težav, ki so v zvezi z uporabo teh kriterijev, jih zato v naslednjem
poglavju — o tipologiji — uporablja le ilustrativno in odstopa od b o l j rigoroznega metodološkega pristopa. Zato se tudi poglavje o tipologiji ne konča
z nekim eksplicitnim tipološkim modelom, ampak — skupaj s sledečo obravnavo »prostorskih elementov urbanizacije« (točneje morda: gradbeno-arhitekturnih in mikrourbanističnih) — analizira osnove za tak model. Mednje je
Sedlar vključil tudi lego in položaj naselij, pa tudi odnos do idealnih urbanističnih modelov oziroma njihovih prvin, ki se ponekod očitujejo.
Ostali del publikacije zajema grafično in slikovno dokumentacijo, ki se
navezuje na tekst v poglavju »primeri obravnavanih naselij« in k j e r j e
podan prav zgoščen prikaz njihovih značilnosti.
Sedlarjeva knjiga, četudi je šele prvi korak k znanstveni obravnavi te
tematike, je vsekakor dragocena pobuda za nadaljnje delo, morda b o l j geografov (ki so svojčas itak orali to ledino pri nas) kot arhitektov. Ta pojav
je vse bolj masoven, a je navzlic temu ostal razmeroma zanemarjeno področje raziskovanja, ali pa se je obravnaval le na redkih vzročnih primerih.
V Sedlarjevi knjigi bo raziskovalec našel marsikatero spodbudo za formulacijo trdnejšega in izpopolnjenega metodološkega pristopa, zlasti pa obilico
faktualnega gradiva, posebej še v manuskriptu študije, ki j o ta publikacija
povzema.
Vladimir Kokole

Iz geografske književnosti o Jugoslaviji
Geografija SR Hrvatske. Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu.
Knjiga I: Središnja Hrvatska, opći deo, strani 218. — Knjiga II: Središnja
Hrvatska, regionalni prikaz, strani 224. — Knjiga III: Istočna Hrvatska (še
v pripravi). — Knjiga IV: Gorska Hrvatska, strani 196. — Knjiga V: Sjeverno
Hrvatsko Primorje (še v pripravi). — Knjiga VI: Južno Hrvatsko Primorje,
strani 230. — Školska knjiga, Zagreb 1974.
Današnji čas, ko se geografi po svetu in pri nas raje usmerjajo v več
ali manj specializirane raziskovalne naloge ali pa vključujejo v aplikativne
analize, premalo pa se zavedajo, da je ena od njihovih osnovnih nalog, če
že ne glavna, pa vsaj takšna, ki j e zares samo njihova, regionalno-geografska
sinteza, ko so zato znanstveno zasnovane, tudi večavtorske regionalno geografske knjige čedalje redkejše, ko se o takih knjigah tudi med geografi
rado govori z omalovaževanjem, je vsekakor razveseljiva izjema, da j e ena
od naših najbolj aktivnih znanstveno-raziskovalnih inštitucij (Inštitut za geografijo Univerze v Zagrebu), uvrstila tako delo za svojo republiko med
svoje glavne naloge in ga j e v sorazmerno kratkem času tudi z uspehom
izvedla. Še razveseljiveje je, da se je v to delo vključila pod vodstvom
redakcijskega odbora, ki ga sestavljalo Ivan C r k v e n č i č , Mladen F r i g a n o v i č , Radovan P a v i č , Veljko R o g i ć in Miroslav S i ć večina
hrvatskih geografov, ne samo morda takih, ki so obremenjeni s šolsko
regionalnogeografsko tradicijo, temveč tudi aktivnih raziskovalcev. Razveseljivo je nadalje, da ta delovni zbor sploh ni nameraval sestaviti t. i. »monografije« o Hrvatski kot celoti, v kakršni ob sistematskem pregledu posameznih elementov za vso republiko sploh ne pride na vrsto kompleksna karakte196
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ristika posameznih regij, kakor se j e to zgodilo ob sicer hvalevredni monografiji o CSSR, o kateri smo poročali v GV 1971 na str. 186—187. Nasprotno,
redakcija je monografsko obdelavo SR Hrvatske kot celote sploh opustila,
temveč j e svojo republiko prikazala samo v njeni pisani pokrajinski in
družbenogeografski regionalni diferenciaciji. Zato bo ta zbirka šestih knjig,
ko izideta še zadnji dve, zares regionalni in ne splošni prikaz naše sosednje
republike.
Ker dela te vrste danes skoraj ne zmore več samo en avtor, j e sodelovanje več avtorjev neizbežno. Pri tem se seveda odpira vprašanje enotnega
oziroma usklajenega koncepta. Čeprav so avtorji delo opravili v kratkem
času, se vidi, da so zasnovo temeljito skupno pretresli. To dokazuje že
osnovna razdelitev republike na pet glavnih regij (Osrednja Hrvatska,
Vzhodna Hrvatska, Gorska Hrvatska, Severno Hrvatsko primorje in Južno
Hrvatsko primorje), pa tudi podobni kriteriji razdelitve vsake od makroregij
na manjše regije (z vzporednim upoštevanjem pokrajinskih in gravitacijskih
momentov), dosledno upoštevanje pokrajinsko-ekoloških, historičnih in današnjih družbeno-gospodarskih faktorjev, označba današnje stopnje družbenogospodarskega razvoja (kar je za domala vse regije opravil en sam avtor)
ter perspektivni pogled v nadaljnji razvoj. Da so pri tem vendar ostale
med posameznimi knjigami določene konceptualne neizbrušenosti, je razumljivo (eden od primerov je različni poudarek, ki so ga različni avtorji dali
fiziognomsko-razvojni označbi naselij, tako vaških kot mestnih). Deloma
so take razlike tudi pozitiven učinek prizadevanj redakcije, da puste avtorjem čim več svobode v presoji, kako obravnavati prizadeto regijo in njene
posebnosti.
Najtežje j e bilo morda delo povsem uskladiti pri prvih dveh knjigah,
ki obravnavata O s r e d n j o H r v a t s k o , prva kot obči del in druga kot
regionalni prikaz. Zato j e tu prišlo do nekaterih morda nepotrebnih ponavljanj v prispevkih različnih avtorjev npr. o pomembnosti položaja, o prirodnih osnovah in historičnih vplivih, pa o šestih podregijah, na katere
knjiga deli Osrednjo Hrvatsko. To so Zagrebška urbana regija, Hrvatsko
Zagorje, Varaždinska Podravina in Međimurje, Lonjsko-ilovska zavala in
bilogorska Podravina, Sisačka Posavina in Banija ter Karlovško Pokolpje
s Kordunom. Ta regionalizacija, ki sloni na že omenjenih kombiniranih
kriterijih, je zelo prepričljiva. Podpisani, ki se je s tem problemom ukvarjal
pri pripravi predavanj iz regionalne geografije Jugoslavije, je prišel ne
samo glede osrednje Hrvatske, temveč glede regionalizacije Hrvatske sploh
do povsem istih rezultatov. V posameznih primerih, kjer razpolagamo z manj
prepričljivimi kriteriji, so seveda mogoči še dvomi. Tako se mi zdi, kar
avtorji tudi poudarjajo, gravitacijski vpliv Bjelovarja prešibak za povezavo
Lonjsko-ilovske zavale in bilogorske Podravine v eno regijo. Vzbuja se dvom,
če vendar ne kaže te regije razdeliti na kakršenkoli način med širša pojma
Podravine in Posavine.
V občem delu o Osrednji Hrvatski (I. knjiga) je na uvodnem mestu
Stanko Ž u l j i č uspelo in zrelo prikazal prostor Osrednje Hrvatske in njegov osrednji pomen za Hrvatsko. Pri tem j e plastično označil tudi že vseh
šest naštetih subregij. Zgodovinski razvoj je na kratko očrtal Zvonimir
D u g a č k i , obeležje prirodnih osnov pa j[e dodal Josip R o g 1 i ć s sodelovanjem T. Š e g o t e za klimo in J. R i d j a n o v i ć a za vode. Tudi Roglič
se j e posebej dotaknil prirodnih karakteristik subregij. Isto velja za poglavje
0 prebivalstvu, ki ga j e napisal spet Stanko Ž u l j i č . Poglavje o gospodarstvu obravnava le Osrednjo Hrvatsko kot celoto. V njem je mr. Adolf M a 1 i č obdelal primarne in terciarne dejavnosti, Ivan J e l e n pa sekundarne.
Ivan C r k v e n č i ć je prispeval zaključni poglavji o stopnji družbeno-gospodarskega razvoja in o naseljih.
V drugi knjigi o Osrednji Hrvatski (»Regionalni prikaz«) j e na prvem
mestu obdelava Zagrebške urbane regije (Ivan J e l e n ) , ki j e zahtevala
seveda poseben način obdelave in se ni mogla držati sheme za obravnavanje ostalih subregij Osrednje Hrvatske, z razvrstitvijo snovi na poglavja o
prirodnih osnovah, o družbeno-gospodarskem pomenu, o naseljenosti in po197
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nekod še posebej o problemih in možnostih pokrajine. Morda bi si pri Zagrebu želeli v besedilu in y kartografskem prikazu kaj več o teritorialnofiziognomskih razvojnih fazah, podobno kakor j e to prikazano v VI. knjigi
za Zadar, Šibenik in Split. Ostale regije Osrednje Hrvatske so prikazali
njihovi dobri poznavalci, Zvonimir D u g a č k i Hrvatsko Zagorje, Pavao
K u r t e k Varaždinsko Podravino in Medjimur je, spet Zvonimir D u g a č k i
Lonjsko-ilovsko zavalo in bilogorsko Podravino, Adolf M a 1 i č Sisačko Posavino z Banijo in Marijan Š a š e k Karlovško Pokolpje s Kordunom.
Medtem ko III. knjige o vzhodni Hrvatski (ki bo vključevala Slavonijo
in Baranjo) še nimamo v rokah, pa nas zelo zanima IV. knjiga, ki obravnava jasno geografsko individualnost G o r s k e H r v a t s k e . V n j e j sta
posebej obravnavani obe gorski pokrajini Lika (glavni avtor j e Veljko R o g i č , poglavji o klimi in vodah pa sta napisala T. Š e g o t a in J. R i d j a n o v i c ) in Gorski kotar s posebej opredeljenim t. im. Ogulinsko-plaščanskim submontanim podoljem (avtor j e Radovan P a v i č , za poglavje o
vodah J. R i d j a n o v i ć in za demogeografske karakteristike Andrija B o g n a r ) . Lika j e nadalje diferencirana na Gacko regijo z brinjskim predelom,
na Ličko-gračaško zavalo, na Krbavo in na Liško Pounje, Gorski kotar pa
na osrednjo podregijo t. im. Delniški koridor, na severozahodni gorski blok
z dolino Čabranke, na kompozitno dolino Kolpe in na Velikokapelski ali Drežniški medprostor.
Kot zadnjo imamo pred seboj VI. knjigo, ki obravnava J u ž n o
Hrv a t s k o p r i m o r j e (Dalmacijo). Knjiga je morda od vseh najbolj organsko zgrajena, saj j o j e skoraj v celoti napisal en sam avtor (prof. Mladen
F r i g a n o v i ć ) , razen historično-geografskega uvoda (Veljko R o g i č ) , poglavja o prirodnih osnovah (Josip R o g l i ć , za klimo T. Š e g o t a in za
vode J. R i d j a n o v i ć ) , o stopnji družbeno-gospodarskega razvoja (Ivan
Crkvenčić),
o Pagu (Dragutin M i r k o v i ć ) , o Srednjedalmatinskih
otokih (Klement D e r a d o ) , o zagorskem pasu in dolnjeneretvanskem kraju (Josip R o g l i ć ) , o Korčulansko-pelješkem predelu (Ante K a l o d j e r a ) , o Mljetu (Nikola S t r a ž i č i č ) , o Lastovem in Konavlah (Josip R i d j a n o v i ć ) in o Dubrovniškem primorju (Tonko R a d i c a ) . Knjiga sestoji iz občega dela, ki vključuje razen že omenjenega zgodovinsko-geografskega uvoda in poglavja o prirodnih osnovah še lepo zaokroženo poglavje o
družbeno-gospodarskih svojstvih (prebivalstvo, gospodarstvo, naselja) ter iz
regionalnega pregleda. V tem pregledu je sicer uvodno podčrtana podolžna
pokrajinska razčlenitev Dalmacije na otoke, obalni pas in Zagoro, vendar
se je za regionalno obravnavanje Dalmacije redakcija odločila za razdelitev na Severno, Srednjo in Južno Dalmacijo. Severna Dalmacija je naprej
razčlenjena na Zadarsko regijo in šibeniško regijo (šibeniško primorje in
Zagora, Drniški in Kninski kraj), Srednja Dalmacija je poistovetena s
Splitsko regijo (Splitsko primorje z Zagoro, Trogirske primorje z Zagoro,
Omiško primorje z Zagoro, Srednjedalmatinski otoki, Makarsko primorje
in Zagorski pas s spodnjeneretvanskim krajem). Južna Dalmacija pa z Dubrovniško regijo (Korčulansko-pelješki kraj, Mljet, Lastovo, Dubrovniško
primorje in Konavle).
Z zanimanjem pričakujemo še izid obeh preostalih knjig. Organizatorj e m in avtorjem celotnega dela pa smo že zdaj dolžni zahvalo in priznanje.
Dodamo n a j le še željo, da bi podobno delo čim prej dobile tudi druge republike, med njimi Slovenija.
Svetozar Ilešič
Planerski atlas Socialističke republike Hrvatske. Republički sekretariat
za urbanizam, gradževinarstvo, stambene i komunalne poslove, Zagreb 1974.
V
skega
storu.
atlasa

uvodu je poudarjeno, da je Planerski atlas SRH sestavni del prostornačrta SRH in da vsebuje vse za planiranje relevantne pojave v proS tem j e povedano, da atlas nima ambicij nadomestiti nacionalnega
Hrvatske. Isto j e razvidno tudi iz vsebinske in tehnične izvedbe. Ce198
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loten atlas, т katerem sodelujejo kot avtorji kart ali sodelavci številni strokovnjaki in institucije različnih strok, bo imel okoli 100 listov s spremnim
tekstom k vsaki karti. Vsebinsko j e atlas sestavljen iz 16 poglavij. Večina
kart j e v osnovnem merilu 1 : 1,350.000, nekatere demografske in agrarnogospodarske pa so v mnogo večjem merilu.
V prvi seriji j e izšlo 40 listov, iz katerih je že mogoče spoznati vsebinsko in tehnično vrednost atlasa. Poudariti je treba, da j e Planerski atlas
SRH v strokovnem in tehničnem pogledu boljši od Planerskega atlasa SFRJ,
čeprav j e tematska kartografija obema šibka točka.
Demografski prikazi temeljijo predvsem na podatkih popisa prebivalstva 1948., 1953., 1961. in 1971. leta. Večina drugih kart, npr. klimatske ali
gospodarske, temeljijo na podatkih iz različnih starejših let. Zakaj so razlike tako velike, v tekstu ni pojasnjeno.
Več kart je ekstenzivnih, kar pomeni, da je na karti samo en element,
omejen na ožje območje, večji del karte pa je povsem prazen (karte poplavnih območij). Hrvatska v merilu 1 : 1,350.000 nudi skromne možnosti za
sintetične prikaze, še posebej zaradi izredne koncentracije posameznih pojavov na določenih manjših območjih. Avtorji so to oviro marsikdaj dobro
premostili, kot na primer pri karti dnevne migracije delovne sile v industrijska središča. Za prikazovanje nekaterih elementov, ki nastopajo intenzivno na domala vsem republiškem teritoriju pa bi bilo potrebnih več kart,
saj so sicer skorajda nečitljive. Takšne so npr. karte turizma. Tudi šolstvo
in zdravstvo bi kazalo prikazati regresivno, kar bi omogočilo lokacijsko točnost in s tem boljšo čitljivost, uporabnost in primerljivost.
Prav bi prišla tudi predstavitev nekaterih pojavov po manjših enotah,
to j e po katastrskih občinah ali naseljih. Ker za vso SR Hrvatsko to tehnično ni mogoče, bi bili primerni dodatni podrobnejši prikazi za tiste predele,
k j e r prihaja do zgostitve posameznih pojavov. Več bi morali prispevati k
osvetlitvi metodologije in vsebine kart spremni teksti, ki so največkrat
skopi, pomanjkljivi in preveč formalistični.
Pa še beseda o tehnični strani atlasa. Ne oziraje se na merilo j e kartografska podlaga v sivi barvi za naselja, relief, meje in napise težko čitljiva.
Že brez barvnega prekrivanja je marsikje težko spoznati elemente osnove v
sivi barvi, medtem ko j e pri barvnem prekrivanju to največkrat povsem
nemogoče. Primer tehnične pomanjkljivosti pa j e karta z mejami občin v
vijoličasti barvi, kjer, se meje v sivi in vijoličasti barvi dokaj razhajajo.
Ne glede na te kritične pripombe, ki ne zmanjšujejo velike koristnosti
atlasa, pa bi bilo želeti, da bi tudi za druge republike imeli na voljo takšno
predstavitev prostorskih pojavov.
Mirko Pak
Istra i njeni razvojni putevi, Ekonomski inštitut Zagreb, Zagreb 1973.
Uredila Juraj Paden in Stanko Žuljič.
Knjiga o Istri in njenih razvojnih poteh je rezultat nekajletnega raziskovalnega dela večjega števila raziskovalcev in raziskovalnih inštitucij,
vključenih v raziskovalno nalogo »Družbeno-ekonomski razvoj Istre«. Ta
obsežna naloga j e imela za cilj predstaviti osnovne dejavnike razvoja, sam
razvoj in nakazati smeri nadaljnjega razvoja Istre. Glede na to zasnovo
in glede na strukturo sodelavcev j e to močno teoretično ekonomska študija,
v kateri je predvsem prikazana regionalna ekonomika. Študija temelji na
solidnih ekonomskih izhodiščih, upoštevani pa so tudi geografski dejavniki.
Posebna vrednost študije so številne primerjave pojavov in procesov s
celotno Hrvatsko, deloma s celotnim severnim Primorjem in SR Slovenijo
ter podrobnejša primerjava s celotno reško regijo in Reko kot osnovnim ekonomskim središčem.
Ves prvi del, skoraj 90 strani študije, obravnava skupaj Istro in reško
regijo glede na naravno okolje in družbene dejavnike. Ta razvojni in strukturni pregled j e zelo dragocen. Še podrobneje pa j e predstavljena Reka s
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svojim ožjim vplivnim območjem ter ekonomski dejavniki v prostorski organizaciji reške regije, v kateri je 1971. leta živelo 448.330 ljudi, od tega
v Istri, ki je dajala le 35 % ustvarjenega dohodka, pa 202.317.
Drugi del študije daje predvsem gospodarsko prostorski pregled razvoja Istre; podan j e prikaz posameznih razvojnih načrtov Istre in analitsko
so predstavljene vodilne gospodarske panoge, zlasti ladjedelništvo in turizem.
V vseh poglavjih j e obilo gradiva, vendar bi lahko marsikje odpadlo ponavljanje nekaterih splošnih izhodišč in ugotovitev. Ponavljajo se zlasti prikazi
položaja, pa tudi fizičnega okolja in družbeno-ekonomskih dejavnikov. Skopo
so predstavljeni problemi posameznih središč in naselij na sploh. Zlasti slednje bi bilo koristno glede na razvojne razlike in inovacije v sami Istri.
Razvojne možnosti so prezentirane v tretjem delu. Prikazane so možnosti industrijskega in turističnega razvoja v južni in jugovzhodni Istri, turizma v zahodni Istri ter kmetijstva in industrije v notranji Istri. Pri tem
pa moti, da v vsej študiji skorajda ničesar ne zasledimo o problemih kmetijstva, ki j e eksistenčnega pomena za notranjo Istro in je hkrati pomembno
za urejanje okolja. Istrsko kmetijstvo bi tudi moralo zagotoviti večino hrane
za vedno večje število turistov v Istri.
Za nadaljnji razvoj Istre in še posebej notranje Istre bi bil zelo pomemben predor pod Učko s cestnim omrežjem, ki bi na osnovno cesto
Reka—Koper—Trst vezalo vsa druga urbana središča Istre. Predor bi pospešil razvoj prometa, industrije, povečal zaposlenost in proizvodnjo in
zmanjšal prevozne stroške; ob sami cesti pa bi se naselile številne gospodarske dejavnosti.
Za geografe je študija še zlasti koristna zato, ker je na številnih primerih prikazana tudi metodologija računov vrednosti posameznih ekonomskih dejavnikov. Poleg tega pa je celotno gradivo predstavljeno sistematično
in nazorno s številnimi tabelami in kartogrami.
Mirko Pak
A. Škorić, G. Filipovski, M. ć i r i ć , Klasifikacija tala Jugoslavije, Zagreb
1973, str. 63.
Ob desetletnici »Klasifikacije zemljišta Jugoslavije«, ki so j o pripravili
Nejgebauer in sodelavci 1963. leta, smo dobili novo klasifikacijo, ki razvršča prsti v naši državi.
Nova dognanja, izkušnje in spoznanja, ki so se nakopičila pri proučevanju prsti v tem desetletju so zahtevala revizijo klasifikacije iz leta 1963.
Glede na to j e bila osnovana v okviru V. komisije Jugoslavenskog društva
za proučavanje zemljišta (JDPZ) posebna skupina za klasifikacijo prsti.
Spodbudo za pripravo in izdelavo nove klasifikacije so dale tudi priprave
za izdelavo pedološke karte sveta v merilu 1 : 1,000.000. To nalogo j e prevzela mednarodna organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) in povabila k sodelovanju tudi nacionalna strokovna društva. Tako je bila pri JDPZ
osnovana posebna delovna skupina za delo na tej karti. K razčiščevanju
problemov v zvezi z novo klasifikacijo so prispevale diskusije na raznih
strokovnih sestankih in zborovanjih ter kongresih. Kot rezultat vsega tega
je bila izdelana klasifikacija prsti, ki so j o sprejeli na sestanku У. komisije
društva v aprilu 1973. leta in, ki j e sedaj pred nami. Ob tem so sprejeli
tudi priporočilo, da naj se ta klasifikacija uporablja v pedološki praksi.
Na večino klasifikacij prsti po svetu in tudi pri nas j e imela velik vpliv
ameriška klasifikacija. Ta vpliv se še zlasti močno čuti v predlogu legende
za pedološko karto, ki j o pripravlja organizacija za kmetijstvo in prehrano.
Pri ameriški klasifikaciji gre za nov pristop k pedotaksonomiji. Genetski
moment, ki je bil v starejših klasifikacijah močno navzoč, tu stopi v ozadje.
Pri izbiri kriterijev za klasifikacijo prsti se težišče prestavi na to, kar v
danem trenutku obstaja v profilu prsti v vidni in izmerljivi obliki. Na ta
načela se je v precejšnji meri naslonila tudi naša nova klasifikacija prsti.
Poleg teh načel so v našo klasifikacijo sprejeli še idejo o točnem določanju in označevanju horizontov prsti in posameznih taksonov. To je omogočilo
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kvantifikacijo mnogih pojavov, ki so bili doslej le kvalitativno opredeljeni. Pomembno je tudi uveljavljanje diagnostičnih horizontov, ki imajo pri določanju prsti velik pomen. V klasifikacijo je bila sprejeta tudi ideja o novih
imenih prsti. Ta imena so skovanke iz okrajšav latinskih in grških besed,
ki označujejo glavne lastnosti prsti. Ta ideja je koristna zlasti zato, ker
omogoča uporaba enotnih imen ter lažje in boljše mednarodno sporazumevanje. Tako sedaj lahko poleg naših starih imen uporabljamo nova kot sinonime,
zlasti tista, za katere smatramo, da bodo sprejemljiva za naše razmere.
Bralcu knjižice o klasifikaciji prsti so zelo dobrodošla tudi prva poglavja, ki obravnavajo izkušnje, ki so jih zbrali pri uporabi prejšnje klasifikacije. Priobčene so tudi razvojne tendence na področju klasifikacije prsti
in nekatera vprašanja o reviziji naše klasifikacije.
Po teh uvodnih poglavjih slede definicije in označbe za horizonte in
podhorizonte. Zadnja poglavja zajemajo število in definicije posameznih sistematskih enot od najvišjih do najnižjih. Na koncu j e dodan še tabelarni
pregled klasifikacije prsti.
Ta klasifikacija brez dvoma kaže velik napredek na področju terminologije in pedotaksonomije, saj stremi k jasnejšemu in enotnejšemu sistemu
in terminologiji. Za nas geografe j e pomembna, ker j o bomo z nekaterimi
prilagoditvami lahko uporabljali pri našem delu. Odprto pa ostaja vprašanje
terminologije in klasifikacije prsti izven Jugoslavije in to zlasti pri obravnavanju regionalne geografije tujih dežel.
F. Lovrenčak
Zbornik IX. kongresa geografa Jugoslavije u Bosni i Hercegovini
24. do 30. 9. 1972. Izdalo Geografsko društvo BiH, Sarajevo 1974.

od

S precejšnjo zamudo, ki j o je povzročilo zbiranje sredstev, je izšel kar
571 strani obsegajoč Zbornik referatov z zadnjega kongresa jugoslovanskih
geografov v Sarajevu. Y 51 poročilih j e predstavljeno bogato gradivo z vseh
področij geografije, veliko prispevkov pa prinaša najnovejša geografska
dognanja ali za posamezna območja republik ali za vso Jugoslavijo. Kart
in kartogramov j e preko 70. Šibka stran Zbornika pa so napake v tekstih,
• še posebej v pisanju terminov in imen, pri čemer ni veliko razlik glede na
jezik. Tudi narobe obrnjene slike in zamenjane karte najdemo, na primer
tri karte iz Medvedove študije so med Belčevo razpravo.
Prvi del Zbornika j e namenjen poročilu o delu Zveze geografskih inštitucij Jugoslavije, finančnem poslovanju zveze, statutu zveze in končni resoluciji zborovanja. Ves ostali del Zbornika pa j e razdeljen na šest vsebinsko bolj ali manj enotnih poglavij, v katerih so referati razdeljeni tako,
kot so bili prebrani na kongresu po sekcijah.
V drugem poglavju j e najprej pet referatov, ki so bili prebrani na
plenarnem zasedanju. So predvsem s področja geografskega izobraževanja
in so pretežno teoretičnega značaja. S. Ilešič poroča o geografskih aspektih
zaščite okolja, J. Roglič o splošnih aspektih v šolski geografiji, Y. Djurič o
geografiji in znanstveno-tehnološki revoluciji, V. Djuričkovič o vlogi geografije pri vzgoji mladih za medsebojno razumevanje in M. Bajič o dejavnikih posodobljenja in modernizacije pouka geografije. V glavnem vsi referati obravnavajo izredno široke probleme, ki jih zato tudi ne obdelajo
podrobneje, temveč jih le nakažejo, kot na primer Djuričev članek. S temi
maloštevilnimi in od konkretnih problemov odmaknjenimi razpravami pa je
vsekakor preskopo odpravljena problematika geografije pri izobraževanju.
Tretje poglavje prinaša referate s področja fizične geografije. T. Rakičevič govori na splošno o predmetu fizične geografije in na dolgo našteva
njene naloge, oziroma možnosti. Mnogo b o l j konkreten je izredno dober
pregled problemov raziskovanja krasa v Sloveniji s kratkimi prikazi glavnih praktičnih problemov, ki ga je napisal P. Habič. I. Gams podaja v dveh
referatih najprej soliden pregled erozijskih in korozijskih oblik podtalnega
krasa in genezo teh oblik in nato predstavi ekološke probleme vrtač. O
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kraških in kraško-denudacijskih oblikah na puhlici Baranje poroča A. Bognar.
Dva referata podajata kratek pregled geomorfoloških karakteristik reliefa,
o Zahodni Makedoniji poroča L Nestorovski in o Bosni in Hercegovini I. Bušatlija. Bolj poglobljen in obširnejši j e referat M. Zeremskega o periglacialni
klimi kot posrednem indikatorju neotektonskih procesov. V okviru problematike voda prikazuje J. Ridjanović oskrbo Murtera z vodo, a R. Plana
hidrosistem »Ibar—Lepenac«. Po vsebini pa bi lahko sem uvrstili tudi referat M. Gaševskega o oskrbi makedonskih mest z vodo.
Največje število referatov je v tretjem poglavju, in sicer o prebivalstvu. Pri večini gre za regionalni prikaz nekega populacijskega pojava, vendar brez nekih metodoloških novosti. Takšni so referati J. Markoviča o neenakomerni razmestitvi jugoslovanskega prebivalstva in naselij, I. Klemenčiča o razseljevanju kmečkega prebivalstva v Sloveniji, M. Panova o naseljih in prebivalstvu v srednjem Povardarju. M. Gašija in A. Puške o večanju in koncentraciji prebivalstva Kosova, M. Cerabreguja o vplivu prirodnega prirastka na spremembe nacionalne strukture in načina življenja
prebivalstva na Kosovem. Med temi se mi zdi posebno zanimiv referat S.
Smlatiča o naših muslimanih v Turčiji, o čemer navaja podrobnejše podatke
in karto. Kratka sta pregleda E. Dukagjinija o mestnih naseljih in razvoju
prebivalstva v Metohiji ter M. Bajiča o kolonizaciji prebivalcev BiH v naseljih južne Bačke. S. Zuljič poroča o osnovnih značilnostih procesa delne
koncentracije prebivalstva Jugoslavije v velikih mestih in sicer na osnovi
prikaza po republikah in devetih največjih jugoslovanskih mest. Za vso
Hrvatsko je po političnih občinah M. Friganovič predstavil tipe gibanja prebivalstva, I. Crkvenčič pa tipe spreminjanja števila prebivalstva, pri čemer
so izstopile povezave med splošnimi razvojnimi in populacijskimi trendi. M.
Sič piše o dinamiki mestnih naselij v Hrvatski v razdobju 1880—1971, P. Novosel pa podaja kompleksno podobo povojnih populacijskih procesov na
Krku. Nova tema j e problem sezonskih delavcev iz drugih republik v Sloveniji, ki ga je izčrpno prikazal M. Natek. Samo N. Carić je v svojem referatu podal nekatere poglede na teorije geografije prebivalstva v luči nekaterih tujih teorij.
Y četrtem poglavju o problemih naselij j e metodološko svež in poglobljen referat 1. Vrišerja o vplivnih območjih jugoslovanskih mest. Naslednja
dva referata podajata splošen pregled, D. Karanfilovski poroča o razvoju
velikih mest in procesu urbanizacije v Jugoslaviji ter M. Markovič o metodoloških aspektih geografije naselij. Zgodovinski pregled religioznih funkcij
mest j e predstavil Q. Lleshi.
V petem poglavju o regionalni geografiji so referati, ki bi b o l j e sodili
v poglavje o naseljih ali pa v ločeno poglavje o gospodarsko-geografskih
problemih, ki ga pa ni. Očitno j e to poglavje, ne glede na prva dva referata, nastalo iz nekake zadrege. V. Roglič poroča o regionalizaciji osrednjega gorskega prostora Jugoslavije, K. Papič pa o regionalizaciji BiH. Oba
prispevka se sicer naslanjata na doslej znane regionalizacije, vendar sta
korak naprej in j e samo želeti, da bi tudi za druge predele Jugoslavije
imeli podobne poizkuse. Povsem historičen, a zanimiv je referat S. Bakaršiča o geografskih osnovah v teritorialnem razvoju BiH. M. Vasovič je na
primerih planin Golije, Maljen, Kopaonik in Bjelasica pokazal primere
transformacije gorskih območij. Vsi ostali referati so si vsebinsko povsem
različni. Tako poroča M. Žagar o posebnostih v prometnem položaju Slovenije v okviru Jugoslavije, J. Medved o tržni usmerjenosti kmetijstva v
Sloveniji, B. Belec o vinorodnih območjih v Sloveniji, T. Žabica o turistični
vlogi zračnega prometa v primorju in M. Pak o oskrbi mest kot dejavniku
njihove transformacije.
Sesto poglavje z referati o problemih kartografije j e v primerjavi s
poglavjem o naseljih, fizični geografiji ali z nekaterimi drugimi dokaj obsežno. Od petih referatov prinašajo največ poročila D. Dukiča o uporabi
kozmične fotografije pri izdelavi tematskih kart, B. Kristana podroben opis
SYMAP GZ — avtomatiziranega kartografskega postopka za izdelavo tematskih kart in M. Miškoviča o problemih kartografske predstavitve gostote pre202
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biyalstva s pomočjo heksagonalne mreže površine 100 km2. Zanimiv je tudi
prikaz prirejene cestne oddaljenosti glede na porabo časa in na višinske
razlike, ki ga j e podal R. Ršumovič. R. Gašparovič j e podal opis Mercatorj e v e karte Slavonije, Hrvatske, Bosne in Dalmacije iz 1589. leta.
Zbornik zaključujeta dva metodološka referata. V prvem piše Z. Jovičič
o součinkovanju prirodnih in družbenih elementov v geografskem proučevanju, v drugem pa R. Gašparovič o matematični geografiji.
Poleg že navedenih dobrih strani Zbornika in nekaterih tehničnih pomanjkljivosti j e njegova vrednost tudi v tem, da imamo po daljšem času
nekoliko popolnejši pregled nad delom velikega števila raziskovalcev iz vse
Jugoslavije, o njihovih teoretičnih pogledih in metodoloških pristopih. Iz
Zbornika je razvidna težnja po vsebinskem širjenju zanimanja geografov
raziskovalcev, v kar so se z uspehom vključili tudi številni mladi geografi.
M. Pak

Iz književnosti o okolju
Krajinsko planiranje 5, Zbornik mednarodnega simpozija Ljubljana 29,—
31. 8. 1972. Katedra za krajinsko arhitekturo in vrtnarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Uredil prof. Dušan Ogrin, strani 256.
To j e zbornik referatov, ki so bili predstavljeni v Ljubljani na simpoziju
o krajinskem planiranju leta 1972. Skupno je publiciranih 14 prispevkov, vsi
referati so poleg teksta v originalu (angleščina, nemščina) tudi prevedeni v
slovenščino in dokaj bogato ilustrirani. Kot že sam naslov simpozija pove so
prispevki posvečeni predvsem problemom krajinskega planiranja. Prikazuj e j o odnos planerja do krajine in poudarjajo estetsko ter smotrno urejanje
prostora. Avtorji prispevkov niso urbanisti v klasičnem pomenu besede, temveč krajinski arhitekti-oblikovalci.
Krajinsko planiranje je pri nas razmeroma nova disciplina; prvotno se
j e razvilo v Nemčiji (Landschaftsplanung, Landscape Planning) in se postopoma uveljavilo drugod po svetu. Pomembno je poudariti, da j e ta zbornik
že peti svoje vrste, ki so ga izdali na isti katedri. Vsebina zbornika je zelo
pestra in prav ta zadnji je za nas geografe najbolj zanimiv, ker so mnogi
avtorji posegli v kompleksno problematiko raziskovanja prostora. Vsebina
prispevkov j e na zavidljivi ravni in izreči moramo veliko priznanje organizatorjem, da so uspeli pridobiti referente, ki jih lahko uvrščamo v sam
svetovni vrh na tem področju.
Med najbolj zanimive prav gotovo sodijo prispevki: Vroom, M. »Primeri
sistemskega pristopa k planiranju v ruralnih območjih«, Steinitz, C. »Vpliv
meddržavne avto ceste na okolje: računalniška analiza za izbiro trase« in
prispevek Patri, T.-Ingrime T. J. »Regionalno planiranje in sistem zgodnjega
opozarjanja«. To so osrednji prispevki simpozija. V njih skušajo avtorji čimb o l j eksaktno in objektivno ter kompleksno raziskati prostor glede na določene namene in izluščiti logične sklepe ob zasnovanih planskih ciljih. Osnovna težnja je v tem, da naj bodo ukrepi v prostoru načrtovani tako, da bodo
povzročili ob zadovoljevanju maksimalnih efektov minimalne škodljive posledice.
Vroom j e v poročilu kritično podčrtal pomen in vlogo sistemske analize
krajine, katere začetnik j e bil eden najbolj znanih sodobnih krajinskih
arhitektov Ian McHarg. V zaključku j e opozoril, da je ostala na tem področju še vrsta nerešenih vprašanj. Za nas geografe sta še posebej zanimiva
Steinitzov in Patrijev prispevek, v katerih j e prikazana, s pomočjo vrste
skrbno izbranih tematskih kart, sistematična analiza prostora kot kompleksa.
Avtorja sta v mnogih pogledih zaorala ledino. Steinitz j e tudi prikazal
obsežen sistem računalniško izdelanih tematskih kart, ki pa so prikazane
v vertikalno popačeni projekciji; danes j e ta pomanjkljivost že povsem
203

Književnost

odpravljena. (Ustrezen program smo razvili tudi v Ljubljani: Megušar 1972,
Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani.)
Y zaključku j e »spiritus movens« simpozija prof. D. Ogrin strnil prizadevanja posameznih prispevkov v naslednje misli: »To, kar doživljamo danes
(v preobrazbi krajine) in v čemer smo sodejavni, j e del procesa, ki po svojih
razsežnostih, časovnem obeležju in korenitosti verjetno pomeni preobrazbo,
ki bi ji lahko rekli največja prostorska revolucija v zgodovini človeške civilizacije; pomeni daljnosežno prestrukturiranje krajine v njeni celotni raznoliki fenomenologiji.«
Največja vrednost prispevkov v zborniku j e prav gotovo v idejno in
metodološko novih prijemih, ki so v marsičem sorodni z idejami aplikativne
kompleksne geografije.
Milan Orožen Adamič
lan L. McHarg, Design with Nature, The Natural History Press Garden
City, New York 1969, 197 strani, 197 kart in drugih grafičnih prikazov in
136 fotografij.
Po prvi izdaji knjige sta kasneje izšla še dva ponatisa, od katerih je eden
v skrajšani verziji žepnega formata. Knjiga je bila napisana s finančno pomočjo The Conservation Foundation of Washington. Pri oblikovanju in izdelavi
knjige je pomagala Naredra Jueneja in še 37 drugih avtorjev, od teh sta
najbolj znana Luna Leopold in Lewis Mumford.
lan L. McHarg je krajinski arhitekt, planer in pisatelj. Avtor knjige je ustanovitelj in vodja oddelka za krajinsko arhitekturo in regionalno planiranje na
univerzi v Penosilvaniji. Na tej univerzi je tudi center za ekološke raziskave
v planiranju in oblikovanje, ki je eden od vodilnih na tem področju v ZDA.
McHarg je tudi avtor ali soavtor drugih knjig od katerih naj navedem le
nekatere: Man and Environment, Ecological Determinism, The Place of Nature
in The City of Man, The Place of Man in Nature, itd.
Čeprav je izšla prva izdaja že leta 1969 in ni napisana iz geografskih
krogov, sein se odločil, da napišem poročilo o njej, ker je avtor v reševanju
planerskih problemov uporabil nekatere izrazito geografske metode.
Knjiga je izredno bogato ilustrirana in napisana dokaj poljudno z namenom, dà bi bila razumljiva čim širšemu krogu bralcev. Uvod je napisal
Lewis Mumford, kjer med drugim poudarja, da je le malo knjig, ki se ukvarjajo
s človekovim odnosom do okolja kot celote, ne samo s tako imenovanim fizičnim
okoljem. McHarg si kot kompleksen ekološki planer ni samo svest destruktivne
dejavnosti človeka v okolju, temveč gre mnogo naprej. Avtor pokaže na praktičnih primerih, kako so nova spoznanja lahko in morajo biti uporabljena
v planiranju. McHargov cilj ni samo v oblikovanju ali proučevanju narave same
v sebi, ampak oblikovanje v skladu z naravo. To vsekakor ni knjiga, ki bi jo
lahko na hitro prebrali, vendar je treba živeti z njo in jo počasi dojeti.
Knjiga je razdeljena na naslednja poglavja: Mesto in podeželje, Morje in
preživetje, Stanje, Korak naprej, Mi in zemlja, Narava v metropolisu, O vrednotah, Odgovor vrednotam, Svet je kapsula, Razvoj vrednot, Naturalisti, Rečno
območje, Metropolitanska regija, Proces v oblikovanju, Mesto: proces v oblikovanju, Mesto: zdravje in patologija in Upanje. V prvih poglavjih obravnava
avtor nekatera najbolj pereča vprašanja današnjega časa, predvsem odnos
človeka do okolja. V naslednjih poglavjih pokaže na praktičnih primerih, ki
jih je obdelal sam ali v sodelovanju z drugimi avtorji, metode ki naj pri planiranju čimbolj upoštevajo fizične in družbene danosti prostora. Med najzanimivejše in za knjigo značilne sodi poglavje »Korak naprej«. Prikazan je praktičen
primer študije za izbor najboljše variante za avtocesto. Uporabljena je metoda, ki je kasneje našla mnogo posnemovalcev, a doživela tudi ostre kritike.
Zato sem se odločil za kratek povzetek tega poglavja.
Gradnja avtoceste je zahtevan poseg v prostor, ki vedno sproži vrsto težav
in nasprotij z okoljem. Pri tehničnem planiranju avtoceste so problemi navadno
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reducirani na naslednje faktorje: količina prometa, predvidena hitrost, kapaciteta, oprema cestišča, vertikalni in horizontalni nakloni in podobno. S pomočjo
formul cost-benefit
je nato poiskana varianta, ki je najcenejša tehnično in
ozko ekonomsko vzeto najugodnejša. To je izrazito tehnokratski pristop k
izboru, ki je še vedno prisoten v mnogih primerih. Izhodišče, naj vsaka gradnja
avtoceste zagotovi maksimalno korist ob minimalnih stroških je zelo problematično, ker je v prostoru vrsta tako imenovanih non-price faktorjev. Predlagana metoda vrednoti prav te faktorje. Sestoji se iz vrednotenja družbenih
in prirodnih faktorjev. Kot značilni primeri so navedeni naslednji: kulturni
spomenik je prav gotovo več vreden od običajne stavbe, glavni mestni park
(Central Park) je nedvomno bolj vreden od kateregakoli drugega parka v New
Yorku, nekatere prsti so bolj podvržene eroziji kot druge, itd. Iz tega zaključi,
da je vsak. poseg, ki prečka področje z visokimi vrednotami, manj ugoden
za družbo. Osnovna misel celotne knjige je v tem, da gre v naravi za medsebojno učinkujoče procese, brezšivno tkivo, ki je podvrženo zakonom; pri
planiranju ga je potrebno čim bolj poznati, da se lahko čim bolj je mogoče,
izognemo posledicam. Y bistvu vsebuje prva faza indentifikacijo področij, ki
vsebujejo dolocên element na tleh, vodi ali v zraku. Vsak element je nadalje,
razvrščen na najbolj, srednje in najmanj vredna območja: najbolj pomembni
vodni viri, srednje in najmanj pomembni, najbolj in najmanj produktivna tla
za poljedelstvo, itd. Avtocesta, ki bo prečkala pokrajino, naj poteka tako, da
bo razvrednotenje najpomembnejših površin najmanj prizadeto. Na ta način
velja zagotoviti največje ugodnosti ob najmanjših stroških. Sledi prekrivanje
posameznih tematskih kart, s čimer dobimo področja večje ali manjše primernosti za potek avtoceste. Avtor pravi, da je nemogoče primerjati med seboj
z enakimi vrednostmi, faktor primernosti za divje živali s ceno zemljišča, ipd.,
zato ker pač ni nobene genetske zveze. Vendar nas tematske karte, kjer imamo
na nekem področju veliko visokih vrednosti, na sosednjem pa manj, opozarjajo
da so problemi v prizadetem prostoru pomembnejši in da ga kaže ohraniti
nedotaknjenega.
Na osnovi kompozitnih kart se nato izvrši presoja tehničnih variant
poteka avtoceste in predlaga najugodnejša rešitev.
V naslednjih poglavjih so na podoben način obravnavani zazidalni otok,
mesto in regija.
Avtor je pri svojem delu uporabil vrsto specialnih analiz, da je raziskal
kompleksni splet prostorskih danosti. V svojem bistvu je to kompleksno geografska raziskava regije, ki je prirejena za določen namen.
Problematična je predvsem druga stopnja, vrednotenje zbranih podatkov.
Tako kot je potreben meter za merjenje in se seveda ne da delati brez standardov in kriterijev, tako je potrebno vedeti pri posameznem dejavniku za
dobrobit človeštva, koliko ga potrebujemo in kakšen mora biti. Vroom. M.
(1972, Krajinsko planiranje, 5 zbornik mednarodnega simpozija Ljubljana,
Katedra za krajinsko arhitekturo in vrtnarstvo Biotehnične fakultete) ugotavlja,
da McHarg v svoji knjigi netočno postavlja, da obstajajo prave vrednote naravnih dejavnikov in na osnovi teh vrednot prihaja do številnih kart primernosti za posamezne namene. Razumljivo je zelo koristno vedeti, da nekaterim
območjem v določeni krajini manjka naravne primernosti za nekatere razvojne
smeri. Vendar moramo v procesu planiranja skoraj vedno sprejeti odločitve
o lokaciji novega razvoja, ki je v nasprotju z obstoječimi dejavnostmi kot
tudi z naravnimi primernostmi. V takih primerih je torej mnogo bolj pomembno vedeti, kakšen vpliv bodo imeli novi posegi v krajini in katere ukrepe
bi morali in katere lahko storimo zato, da bi preprečili navzkrižja. McHarg
nam ne daje odgovora. Njegove karte primernosti se končajo na mrtvi točki,
kar vodi ravno k tistim samovoljnim odločitvam, ki se jim skuša izogniti.
Kljub upravičenosti teh očitkov vendar ne moremo oporekati McHargu,
da je opravil pomembno, da ne rečemo celo pionirsko delo na tem področju.
2e s tem, da je knjiga razburila duhove, je v veliki meri dosegla svoj namen.
Milan Orožen Adamič
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Dennis L. Meadows, Meje rasti (The limits to growth), Ljubljana, 1974,
str. 366.
Redko katera knjiga je naletela na tako močan in deljen odmev kot prav
»Meje rasti«. Visoke naklade, številni ponatisi ne le na Zahodu, temveč tudi
v socialističnih državah, pričajo o širokem odmevu in aktualnosti obravnavane
problematike. Nehote se nam vsiljuje primerjava z odmevom Malthusovih idej
pred 170 leti.
Rimski klub sestavlja skupina znanstvenikov, ki so zaskrbljeni zaradi vse
bolj številnih, medsebojno povezanih problemov, s katerimi se mora spoprijeti
celotno človeštvo. Leta 1970 so povabili skupino za »sistemsko dinamiko« z
Massachusettskega tehnološkega inštituta (MIT) naj prouči gibanje in medsebojno vplivanje številnih dejavnikov, ki ogrožajo svetovno družbo.
Knjiga ima pet poglavij. Uvod in sklepno besedo o pomenu teh proučevanj
je napisal Stane Krašovec. V prvem poglavju, kjer pisci obravnavajo naravo
eksponenčne rasti, so predstavljene matematične osnove in primeri take rasti,
ki so v nasprotju z linearno rastjo. V poglavju »meje eksponecialne rasti« so
nakazani problemi produkcije hrane, onesnaženosti okolja in neobnovljivosti
prirodnih virov. Predvidevajo, da bo svetovna družba prav na teh področjih
naposled dosegla nepremostljive omejitve. Pri obravnavi rasti svetovnega modela so S/ pomočjo kvantitativnih metod prišli do sklepa, da ni mogoče predvideti, katera izmed petih izbranih omejitev (pospešena industrializacija, hitra
rast prebivalstva, proizvodnja hrane, izčrpavanje neobnovljivih virov, onesnaženje okolja) se bo najprej uveljavila; prav tako ni mogoče predvideti vseh
posledic. Tehnološki optimizem obsojajo kot najbolj nevarno iluzijo. Tehnološki
napredek bi se moral združiti s premišljenim zaviranjem rasti. Podan je model
svetovnega ravnotežja s stabiliziranimi razvojnimi dejavniki.
Temeljni sklepi skupine MIT so: če se bodo sedanja gibanja naraščanja
svetovnega prebivalstva, industrializacije, onesnaženosti, pridobivanja živeža in
izrabe virov nespremenjeno nadaljevala, bodo meje rasti na tem planetu dosežene v času naslednjih sto let. Najbolj verjetna posledica bo dokaj nepričakovano nazadovanje tako števila prebivalstva, kot industrijskih zmogljivosti.
Težnjo k nadaljnji rasti je mogoče spremeniti in namesto nje uveljaviti stanje
ekološke in gospodarske stabilnosti, ki lahko traja daleč v prihodnost.
Kljub dejstvu, da mnogi znanstveniki ne sprejemajo matematičnih modelov, uporabljenih v študiji MIT, da niso upoštevane razlike med razvitim in
nerazvitim svetom in da ni niti z besedo omenjena rešitev, pogojena s socialnimi
spremembami, je ton »Meje rasti« progresiven in zasluži resno obravnavanje.
Dušan Plut
Schutz unseres Lebensraumes, Symposium an der ETH, Zürich
str. 1—523.

1970,

Onesnaževanje človekovega okolja se je pojavilo predvsem v industrijsko
razvitih deželah, iz njih tudi prihaja večina strokovnih prispevkov o tem
problemu, posebno iz ZDA. Prevladovanje angleške literature, tako znanstvene,
kot poljudno-znanstvene, ustvarja napačen vtis, da se le v teh državah zavedajo perečih problemov. Pričujoči zbornik z referati 55 znanstvenikov je
kotnpleksen prikaz naporov za zaščito človekovega okolja v Švici, kjer se
zavedajo vrednosti zdravega okolja.
V nekaj vrsticah seveda ni mogoče nanizati vseh zanimivih referatov,
katere so napisali priznani strokovnjaki številnih znanstvenih disciplin: od
biologov, meteorologov, kemikov do filozofov in pedagogov. Kljub navidezno
specialnim raziskavam je poudarjena kompleksnost problematike okolja in
vzročna soodvisnost med številnimi dejavniki, katerih smeri delovanja vedno
ni mogoče predvideti. Ker je v zborniku nad 50 referatov, je mogoče le preleteti temeljna vprašanja, ki so jih postavile posamezne skupine referatov.
V prvi skupini so referati o načelnih problemih raziskovanja okolja, ki potrjujejo stališče, da je tehnični napredek sicer dvignil materialno raven večine
prebivalstva, obenem pa postavil v drugi plan medčloveške odnose in odnos
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do okolja. Sledijo referati o vzrokih sprememb v okolju, ki obravnavajo tehnični napredek, ekonomski in demografski razvoj. Poseben seminar je bil
namenjen vplivu tehničnega napredka na živi svet in pokrajino in vplivu
preoblikovanega, večkrat onesnaženega okolja, na bivalne pogoje človeka. Nakazane so bile konkretne mere za racionalnejšo izrabo vodnih virov in ozračja.
Y zaključnem poglavju je bila podana sinteza posameznih skupin referatov
s skupno mislijo o nujnosti prostorske ureditve in kontrole posegov človeka
v okolje.
Brez dvoma zasluži simpozij o varstvu okolja na Yisoki tehnični šoli v
Zürichu pozornost geografov, saj je metodološko opredelil znanstveni pristop
k raziskovanju okolja in iskal rešitve glede posameznih konkretnih primerov.
Dušan Plut
Marjan Tepina: Razsežnosti našega okolja, DZS, Ljubljana 1974, str. 276.
V pričujoči knjigi bo bralec, ki ga zanimajo odnosi med človeško družbo
in naravo, vsekakor našel obilico zanimivih podatkov o onesnaženju in razvrednotenju okolja doma in v svetu. Obravnavani so tudi drugi problemi
sodobnega razvoja v obdobju tehnološke revolucije, ki vplivajo na odnose človeka z okoljem. Iz celotnega dela veje avtorjevo široko poznavanje problemov.
Y uvodnih poglavjih je predstavljen nesluten razvoj tehnike v industrijski
revoluciji, s pomočjo katere človek vse bolj obvladuje prostor in obenem ruši
sožitje z naravo ter ogroža celotno biosfero. V nadaljevanju avtor razmišlja
o prihodnosti človeka, ki je ob nadaljevanju današnjega razvoja negotova.
Pregledno in razumljivo so razloženi osnovni pojmi o ekologiji in principi
ekološkega raziskovanja.
Po mnenju avtorja odpira ekologija novo stran v uveljavljanju dialektičnih
in materialističnih pristopov pri proučevanju odnosa med družbo in okoljem.
Vendar poglavitni problemi odnosa človeške družbe do okolja niso pogojeni
samo z odnosi med človekom, njegovim delom in naravo, marveč predvsem
s proizvodnimi in družbenimi odnosi, ki oblikujejo njegovo zavest. V zaključku
se avtor na kratko dotakne specifičnih problemov urejanja in varovanja
okolja v naši družbeni stvarnosti, ki mora v skladu s samoupravno organiziranostjo v prihodnosti drugače uravnavati odnose do okolja.
Dušan Plut
Iz tuje geografske književnosti
N. A. Gvozdeckij, Problemi izučenija karsta i praktika, Moskva, 1972,
391 strani.
Inštitut za krasoslovje in speleologijo pri univerzi v Permu, ki šteje čez
sto sodelavcev in ki izdaja zbornike Peščeri (do leta 1974 15 številk), posebni
oddelek za kraško hidrologijo pri geološkem inštitutu v Simferopolu, pogosta
kraška zborovanja geografov, hidrologov, geologov in drugih, katerih plod so
razni kraški zborniki, vse to pogojuje hiter kvantitetni in kvalitetni napredek
sovjetskega krasoslovja. Izraz te rasti je tudi najnovejša knjiga profesorja
geografije na geografski fakulteti moskovske državne univerze dr. N. A. Gvozdeckega, ki ima značaj kraške monografije. Omogoča primerjavo z monografijami, ki so zadnja leta izšle pri drugih narodih in tudi v SZ (glej poročila
o monografiji A. A. Maksimoviča Osnovi karstovedenija, I in II, v GV 1966 in
1971, o knjigi Karst-Important Karst Regions in the Northern Hemisphere, o
Jenningsovi monografiji Karst in Sweetingovi Karst Landforms v GV 1973).
Iz te primerjave lahko tudi izluščimo rast krasoslovja v okviru razvojnih
krogov. Glede tega moremo ob prebiranju Gvozdeckega knjige ugotoviti, da se
je marsikatera krasoslovna panoga v SZ razvijala dokaj ločeno od ostalega
sveta in brez medsebojnega poznavanja dosežkov. Značilen primer je tako imenovana korozija mešanice. Izven SZ velja za njenega odkritelja Švicar A. Bögli.
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Toda tudi iz Gvozdeckega monografije zvemo, da je njene principe teoretsko
utemeljil in učinke grafično prikazal že 1. 1939 Rus Laptev, česar pa A. Bögli
ni vedel.
Gvozdeckega knjiga »Problemi izučenija karsta i praktika« sloni večinoma
na dognanjih sovjetskih krasologov. V tem je tudi glavna vrednost knjige za
bralca izven SZ. V teoretskem pogledu so nekatere njegove panoge morebiti
razvojno izza krasoslovja vodilnih svetovnih narodov, druge pa pred njim.
Slednje velja po mojem mnenju zlasti za teorijo o koroziji, za znanje o razkrajanju karbonatnih kamnin in njegovem vplivu na raztapljanje, za vpliv
vegetacije na korozijo, za poznavanje rudniškega krasa in morebiti za rajoniranje kraških območij.
Knjigo začenja trideset strani dolgo poglavje o zgodovini raziskovanja
sovjetskega krasa in rasti domačega krasoslovja. Obstoječe kraške monografije
obravnavajo površinsko morfologijo pred korozijo in hidrologijo. Gvozdeckemu
je poglavje o kemičnem razkrajanju kraških kamnin, med katerimi zavzemajo
apnenci in dolomiti v SZ mnogo manjši delež kot pri nas, izhodišče za nadaljnje razglabljanje. Slede poglavja o kraški morfologiji, kraški hidrologiji
in razprostranjenosti krasa po svetu. Od omenjenih kraških monografij se
Gvozdeckega knjiga razlikuje tudi po nekaterih samostojnih in daljših poglavjih, ki imajo naslove: problemi tipologije krasa, problemi rajoniranja krasa,
pokrajinske posebnosti kraških ozemelj in kraški pejsaž, kras in gradnje, kras
in rudniki.
Iz vse knjige seva želja avtorja, da bi dokazal samostojno in bogato rast
sovjetskega krasoslovja. Pri tem je, razumljivo, ostalo malo prostora za Dinarski
kras. Dinarski kraški pojavi se sporadično sicer pojavljajo na več mestih, toda
v poglavju »Geografska razprostranjenost kraških pojavov«, ki obsega 30 strani
in ki obravnava kras izven SZ, je kras v Jugoslaviji odpravljen na dveh straneh.
Pri slovenski pokrajini Kras je sicer omemba, da je »klasično območje golega
krasa sredozemnomorskega tipa« (str. 270), nikjer v knjigi pa ne najdemo pojasnila, da izhaja od tod termin kras in da ima to ozemlje kot tudi ves Dinarski
kras poseben pomen za zgodovino krasoslovja. Avtor knjige sicer pozna nekaj
jugoslovanske krasoslovne literature, zlasti izdaje 5. mednarodnega speleološkega kongresa, dvakrat je že tudi obiskal naš kras. Zato mu znanja o tem
gotovo ne manjka.
I. Gams
W. Engelschalk, Alpine Buckelfluren, Regensburger geographische Schriften, zv. 1, Regensburg, 1971, 159 str., fot. in karta v prilogi.
Človek je v zadregi pri slovenjenju naslova. Doslej smo dobesedno prevajali
nemški izraz Buckelwiese v grbinasti travniki. Ko pa so uvideli, da se grbine
pogosto javljajo v gozdu, so v nemščini menjali termin. Odkar tudi pri nas
strojno ravnajo grbinaste travnike, je izraz »grbinasti travniki« vedno manj
primeren tudi s te strani. Zato tu uporabljam naziv grbinasta tla.
Pri razvoju teorije o nastanku grbin imajo pomembno mesto slovenske
Alpe. Grbine na Pokljuki je preučeval S. Müller (Kosmos, 55, 1959), te v okolici
Bleda, v Bohinju pri Zlatorogu, ob podkorenski Savi, v Vratih in v Planici
S. Morawetz (Z. f. Geomorphologie, N. F., B. 8, zv. 1, 1964), grbine v Vojah,
pri hotelu Pod Voglom in pri hotelu Zlatorog v Bohinju E. Ebers (Blätter für
Naturschutz, 1, 41, zv. 1/2, München 1961). Od Slovencev je grbine terensko
raziskoval Jože Cvetek (glej Grbinasti travniki s posebnim ozirom na Bohinj.
GV XLIII, 1971), ki je dopuščal mnogo vzrokov za nastanek grbin, dajal pa
je prednost tako imenovani kraški teoriji, to je nastajanju vmesnih globelic
zaradi pospešene korozije.
Zaradi vsega navedenega je zanimiva Engelschalkova razprava, ki je poročilo o doslej najobsežnejšem raziskovanju grbin in sicer v bavarskih Alpah
in v predgorju v območju pleistocenskega ledenika doline in reke Isar. V razpravi opisuje 112 profilov v gradivu grbin. Izkoristil je skupno 160 m profilov,
ki jih je mnogo tudi prikazal v knjigi. Glavne ugotovitve so naslednje. Gostota
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grbin je na starih pleistocenskih terasah večja kot na mladih. Glede na to
sklepa, da je bila bližina ledenika ugodna za nastanek grbin. Za gradivo grbin
so značilni žepi in vreče s parabraunerde, ki so pretežno pod krili grbin. Pogosto nastopajo znaki premešanja gradiva in znaki krioturbatnih procesov,
kakor tudi zametki sortiranosti gradiva. Po vsem sodi Engelschalk, da je večina grbin nastala na prehodu iz zadnje ledene dobe v toplejši holocen. V obdobju permafrosta je nastala mreža s talnim ledom izpolnjenih špranj, razvoj
mrežastega ledu pa je tudi lokalno dvignil drobir. Tako je nastal izhodiščni
relief za nadaljnji razvoj. Kjer so bila nižja mesta z ledeniškimi klini, so
kamninsko gradivo dvignili, ga premešali in delno sortirali periglacialni procesi
kot kongeli-soliflukcija. soliflukcija, krioturbatni pojavi. Manjši del grbin je
na kompaktnem dolomitu. Tam pa je vmesne depresije med grbinami naredila
erozijska moč vode, ki je ponirala. Manjši del grbin pa naj bi po tej študiji
nastal z vetrovnimi podori dreves, s kraškimi procesi, razvojem drna in hojo
živine.
V smislu avtorja, da so po regijah možni različni vzroki nastanka grbin,
Engelschalkove razprave ni jemati kot zaključek diskusije o nastanku grbin.
Večja vrednost kot v teoretski razlagi se mi zdi v prikazu analiziranega gradiva, pa v dokaj izčrpnem pregledu dotedanjih razprav (J. Cvetka, žal, ne
omenja) in teorij. Te združuje v teorijo o krčenju in vetroloma, kraško teorijo,
teorijo glacialne erozije, teorijo glacialne akumulacije in teorijo zmrzovanja.
Pridružuje se predvsem zadnji, ki pa jo bistveno modificira. Pri zavračanju
ostalih teorij pa avtor zlasti pri kraški teoriji ne diskutira z argumenti, ki bi
vzdržali vidike moderne krasoslovne teorije. Pravi, da korozija ne more biti
glavni vzrok nastanka vmesnih globelic, ker je pod njimi manj prepereline
kot v sami grbini. Tu je seveda možen ugovor, da je prepereline manj, ker
jo je pač voda raztopila. Avtorjeva trditev, da se v dolomitu ne bi mogle
korozijsko razviti grbine, ker je manj topen, pač ne drži več. Če vpliv korozije
odmislimo, si težko razložimo ugotovitev avtorja (stran 132), da se nahaja čez
9 0 % vseh raziskanih grbin v klastičnem gradivu in od tega velika večina v
apnencu. Od 3.080 ha raziskovanih grbinastih tal odpade na morene 15 % na
prod 2 9 % , pobočni grušč 5 1 % vršaje 1 , 5 % na fliš, pomešan 7. moreno, 3,5%.
Avtor se opira pri negiranju kraške teorije na pojav, da je nekaj grbin tudi
v molasi, patrni in podobni, pri čemer pa ne vemo, ali niso tudi te kamnine
topne.
I. Gams
Friedrich Wilhelm, Schnee- und Gletscherkunde. Lehrbuch der Allgemeinen Geographie. Založba W. de Gruyter, Berlin—New York, 1975, 434
strani, 156 risb in fotografij.
Knjiga je izšla kot tretji zvezek znane zbirke učbenikov za občo geografijo, ki od 1959. leta izhaja v Zahodni Nemčiji in je pravzaprav nadaljevanje
tradicionalne izdaje Supan-Obstovih Osnov fizične geografije, seveda izpopolnjene, razširjene in posodobljene. Avtorji zbirke so znani geografi z nemških
univerz; to knjigo je napisal münehenski geograf, ki je dolga leta deloval v
Kielu. Nekatere od že izdanih zvezkov, npr. za geomorfologijo, klimatogeografijo, geografijo naselij, so medtem že ponatisnili, kar priča o odmevnosti celotne zbirke.
O tej zbirki Geografski vestnik doslej še ni poročal, čeprav ima knjižnica
geografskega oddelka FF že več njenih zvezkov. Zato ne bo odveč, če spregovorimo najprej o zbirki kot celoti.
Sprva so imeli v načrtu le 10 zvezkov. Prvi štirje naj bi bili posvečeni
prirodni geografiji (geomorfologiji, klimatogeografiji, hidrogeografiji in fitogeografiji), drugi štirje družbeni (geografiji prebivalstva, geografiji naselij,
geografiji mest in splošni ekonomski geografiji s prometom), deveti zvezek naj
bi bil odmerjen »krajinoslovju« (Landschaftskunde), deseti pa geografskim
kartam in zračnim posnetkom.
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Med izhajanjem zbirke so načrt dopolnjevali, kar zrcali nagel razvoj geografske znanosti v tem času, vendar v zbirko niso vključili zoogeografije, kar
pa nas niti ne preseneča, ker je ta veja geografije še marsikje zanemarjena,
čeprav poznamo že nekaj tovrstnih učbenikov. Nenavadno pa je, da v zbirko
niso vključili pedogeografije, ki se je že pred tem močno uveljavila.
Tudi sicer se postavlja vprašanje enakomerne obdelave celotne snovi, če
primerjamo hidrogeografijo, ki jo bodo prikazali v treh knjigah, z ekonomsko
in prometno geografijo, ki sta obdelani le v eni. Tudi hidrogeografijo so sprva
nameravali prikazati v enem delu oziroma v eni knjigi, kasneje v dveh. po
zadnjem programu pa kar v treh. kar nazorno odseva sedanjo delitev hidrogeografije, kakršna se ne uveljavlja samo v okviru geografije, temveč zlasti
izven nje — v hidrologiji. Spremenili so tudi nekaj naslovov. Sprva so govorili o hidrografiji, sedaj pa o hidrogeografiji, podobno kakor sprva o klimatologiji in kasneje o klimatogeografiji.
Še pomembnejše so spremembe v vsebinski zasnovi zbirke. Dodatni, enajsti zvezek so odmerili zračnim posnetkom in njihovi interpretaciji; torej raziskovalni smeri, ki se v zadnjem času čedalje bolj razvija v vseh vejah geografije. Dodali so tudi še poseben zvezek (dvanajsti) za geografijo energetskih virov. Zbirko pa bodo bržkone še dopolnjevali, preden bo zaključena.
Dosedanje knjige te zbirke pomenijo nedvomno sodobne geografske učbenike za posamezne veje geografije. So pa učbeniki močno analitični, kot je
analitična celotna zasnova zbirke, in tudi glede na sistematike so učbeniki
nemara preveč shematični. Sicer so napisani skrbno in zanesljivo ter z vso
opremo, ki je značilna za učbenike. Odlikujejo se zlasti po preglednosti, po
stvarnih ugotovitvah in metodah, pa tudi glede terminov, avtorjev in virov.
Poglavja so ustrezno ilustrirana in vsebujejo veliko grafičnega dokaznega
gradiva. Gre dejansko za učbeniško literaturo, kjer so za obravnavana vprašanja podane glavne ugotovitve in hkrati viri, ki omogočajo poglabljanje
študija.
Pred nami je sedaj tretji del tretjega zvezka (III/3), ki obravnava sneg
in led, medtem ko prvi dve knjigi (za morje in kopne vode) še nista izšli. Tudi
ta knjiga je zasnovana zelo sistematično in analitično, saj nas uvodoma seznanja tako s stanjem, delovnim področjem in nalogami glaciologije, kakor
tudi z zgodovino teli proučevanj.
Knjiga je razdeljena na dva osnovna dela. Prvi, ki obsega približno tretjino, obravnava sneg in snežno odejo, zato je naslov knjige povsem upravičen.
V primerjavi z dosedanjimi glaciologijami je poglavje o snegu in snežni odeji
precej obsežnejše, kar je vsekakor dohra stran te knjige. V njem obravnava
avtor genezo in metamorfozo snega, kar podpre s številnimi podatki najrazličnejših merjenj, posebno pa z različnimi korelacijami in z drugim numeričnim in grafičnim gradivom. Pri tem se ne ustavlja samo pri tradicionalnih
poglavjih (npr. o snežni meji, firnski meji, snežnih plazovih itd.), temveč tudi
pri razčlenjevanju snega v snežni odeji, pri mehaničnih, termičnih in drugih
svojstvih snega, pri morfologiji snežne odeje in v zaključnem poglavju spregovori tudi o vlogi, ki jo ima snežna odeja v prirodni in kulturni pokrajini.
Pogrešamo pa navedbe o razlikah v snežni odeji glede na različno geografsko
širino oziroma različne klimate in različne pokrajine. Ta vidik se nam zdi genetično in geografsko še posebno pomemben. Res pa je, da je o tem doslej
premalo podatkov, saj se nivologija v to šele usmerja, vendar pa bi se dalo
o tem že sedaj več povedati. Prikazani nivalni klasifikaciji pa bo morala čim
prej slediti še ustrezna regionalizacija, saj so pri snežni odeji znatne večje
razlike med posameznimi področji kakor pri ledu.
Nekatera poglavja so v tem delu knjige za geografa morda preveč fizikalna, pogrešamo pa osvetlitve do izbranih pokrajinskih osnov, čeprav so v
knjigi zelo poučne korelacijske krivulje, ki osvetljujejo sozavisnosti med snežno
odejo in posameznimi elementi pokrajinskega okolja.
Iz učbenika je lepo razvidno, kako je pri nastajajoči nivologiji močno v
ospredju genetična smer raziskovanja. Gre za podobne težnje, kakor so bile in
so deloma še pri klasičnih geografskih vejah, z vsemi dobrimi in slabimi stranmi, ki jih ta smer prinaša.
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Drugi del knjige vsebuje klasična poglavja glaciologie: nastanek ledeniškega ledu, njegovo strukturo in teksturo, dinamiko ledenikov in zlasti termične razmere ledenikov, celinskega ledu in šelfnega ledu. Posebno poglavje
pa govori o notranjih razmerjih v ledeniških gmotah, o njihovi bilanci ter o
klimatskih vplivih na te bilance. Obsežno poglavje je posvečeno kolebanju
ledenikov v postpleistocenski dobi, kjer je govora o vzrokih za ta kolebanja
in o njihovem datiranju. Poglavje je zanimivo s širšega vidika, ne samo zaradi zadnjih spoznanj, temveč tudi zavoljo metodologije in povezanosti z dru- _
gimi raziskovalnimi področji. Y posebnem poglavju govori avtor o poledenitvah
v geološki preteklosti, predvsem o pleistocenskih in še starejših. Kratek, a
vendar zaokrožen je pregled teorij o vzrokih poledenitev, ki jih avtor razvršča v dve osnovni skupini: v kozmične (imenuje jih izventerestične) in terefetične. Ni pa knjiga v tem pogledu docela izčrpna. Obsežni sta poglavji o tipologiji ledenikov in o njihovi današnji razširjenosti. Za poglavje »O vlogi
ledenikov v prirodni in kulturni pokrajini« pa bi želeli, da bi bilo obsežnejše.
Knjigo zaključi seznam uporabljene hidrogeografske oziroma hidrološke
periodike in tematsko razvrščena obsežna literatura (35 strani!) ter stvarni in
krajevni register imen, kar uporabnost učbenika močno poveča.
V celoti nudi knjiga skrbno izbran, pretehtan in zgoščen pregled nad poglavitnimi dosežki tega področja. Pregled, ki je hkrati zelo sistematičen in zaradi sprotnega navajanja virov tudi spodbuden za nadaljnji študij obravnavanih vprašanj.
Avtor pa, žal, ni upošteval slovanske literature, zlasti ne sovjetske in
poljske. V tem je nedvomno stvarna pomanjkljivost učbenika. Pogrešamo zlasti obravnavo podzemeljske poledenitve. Pojav permafrosta opravi avtor presenetljivo na kratko, čeprav se je o tem nabralo v zadnjem času precej novih
spoznanj., V knjigi so ponekod tudi preveč naglašene formalne klasifikacije in
absolutno vrednotenje pojavov, premalo pa njihova relativna, pokrajinska
razmerja.
V celoti je delo jasno, razumljivo in pregledno, čeprav je zgoščeno. Je
tudi snovno smotrno urejeno, a zaradi že omenjene analitičnosti ponekod premalo povezano. Kljub temu je Wilhelmova knjiga sodoben in zanesljiv učbenik za študente geografije, pa tudi za geografe, ki žele izpopolniti svoje znanje.
Darko Radinja
Var j o Uuno: Agriculture in North Lapland, Finland: Profitableness and
Trends since World War II, Fennia 132, Helsinki 1974, str. 72.
Neredko šele slučajnost omogoči spoznavanje stvari, ki se nam na prvi
pogled zdijo vsakdanje ali pa celo absurdne. Med te druge spada prav gotovo
kmetijstvo severnega dela Laplanda, ozemlja nad polarnim krogom. Sicer smo
se pa že svojčas sprijaznili tudi z dejstvom, da je postala Švedska izvoznica
pšenice. Da pa je zadeva še bolj preprosta, ugotovimo, da tarejo kmetijstvo
na »visokem« severu prav taki problemi kot jih srečujemo npr. v Sloveniji.
Razprava o donosnosti in razvoju kmetijstva po 2. svetovni vojni na severnem
Laplandu je izpolnila 132. številko glasila finskega geografskega društva »Fennia«. Avtor razprave je znani agrarni geograf Uuno Varjo.
Obravnavana problematika je razdeljena na pet osnovnih poglavij, v katerih so obdelane fizičnogeografske osnove, prirodne regije, prebivalstvo (uvodna poglavja), elementi kmetijskega gospodarstva, intenzivnost in produktivnost kmetijstva ter zonalnost in prostorska diferenciranost agrarnega gospodarstva.
Možnost uspevanja kmetijskih kultur onstran 70. vzporednika avtor pripisuje vplivom zalivskega toka (!). Kljub temu je kmetijstvo silno močno odvisno od vsakoletnih vremenskih razmer. Efektivna temperaturna vsota se giblje med 400 in 800° letno, vegetacijska doba pa traja od 110 do 135 dni v letu.
Nizko temperaturo v veliki meri nadomestijo ugodni svetlobni pogoji, ki omogočajo organsko produkcijo. Uspešne letine pa ne more zagotoviti noben agrotehničen ukrep, saj vedno obstaja možnost pozeb, in to celo v juliju. Zato ni
čudno, če se pogosto pojavljajo sezone, ko letina povrne samo zasejano seme.
14*
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Bližina meje poseljenega in neposeljenega sveta se odraža v močni fluktuaciji prebivalstva. V zadnjih 15 letih smo priča močnemu odseljevanju prebivalstva, ki ga je sprva še nevtralizirala visoka nataliteta. Istočasno se je
bistveno spremenila poklicna struktura prebivalstva. Kmetijstvo je občutilo
nov problem — pomanjkanje kmečke delovne sile. Tako je bilo 1. 1969 že 40 %
kmetov starejših od 55 let.
Razprava je napisana pregledno, v preprostem in jasnem jeziku, z roko
izkušenega geografa. Lahko jo uvrstimo med zelo dobre, na tradicionalen način zasnovane agrarnogeografske študije. Da pa je ta klasičnost dosegla za
naše razmere skoraj novatorski značaj priča dejstvo, da se je avtor pri obdelavi podatkov poslužil računalniške tehnike. Bržkone bo tudi splošna tehniška
vzgoja kriva, da se na Slovenskem kar nekako bojimo uporabe računalnikov
pri svojem delu.
Avtor se zavzema v predgovoru za ponovno kmetijsko kolonizacijo, govori o spremenjeni socialnoekonomski strukturi bivših kmečkih gospodinjstev,
ne omenja pa razvoja, strukture in prostorske razporeditve industrije, ki je
poglavitni vzrok za upadanje zanimanja za kmetovanje. Podobno vlogo ima
tudi promptno omrežje. Razprava prav tako ne opozarja posebej na izredno
pereče posledice opuščanja kmetijske proizvodnje, ki se kažejo v uničenju življenjskega okolja, zmanjševanju narodnostno-obrambne moči območja itd.
Čeprav moramo v našem času posebej opozoriti na slabe strani podobnih
tradicionalno zasnovanih razprav, pa ne moremo mimo izredne temeljitosti
in solidnosti, s katero se je avtor lotil obravnave problema.
Marijan Klemenčič
John C. Hudson, Geographical Diffusion Theory, Studies in Geography,
No. 19, Northwestern University, Evanston, Illinois, 1972, str. 179.
Namen metodološkega priročnika je. kot navaja avtor v uvodu, prispevati k sistematičnejši obravnavi geografske teorije difuzij.
Vsebina je razdeljena na šest osnovnih poglavij, ki ob uvodnem obravnavajo naslednje probleme: kulturna pokrajina, regionalizem in prostorska difuzija; prostorski procesi difuzij in modeli različnih družbenih skupnosti; modeli difuzij v različnih socialnih strukturah; difuzije v hierarhičnih urbanih
sistemih: izumi in teorija difuzij.
Tekst je opremljen s številnimi citati pod črto. na koncu pa je dodan
obširen seznam literature, žal samo take, ki je objavljena v angleškem jeziku,
zato skoraj ni del evropskih avtorjev, razen Hägerstranda.
Avtor opredeli difuzijo kot proces, ki omogoča porazdelitev kulturnih potez po vsej zemeljski površini ali le po njenem delu. Že sam izraz naj bi po
avtorjevem mnenju govoril o gibanju, medsebojnem učinkovanju, širjenju, stiku, spremembi, rasti in celi vrsti drugih značilnosti.
Prvo poglavje govori o izhodiščih in začetkih razvoja teorije difuzij. Začetke teorije zasledimo pri različnih evropskih antropoloških šolah, ki so
proučevale površinsko širjenje določenih družbenih pojavov oziroma sprememb.
Zdi se, da tak način obravnave določenih pojavov direktno pelje do modela,
kot ga je izoblikoval Hägerstrand; on pojmuje difuzijo kot pojav v obliki
valovanja.
. Glavne neprostorske teorije difuzij, ki so jih razvili ameriški sociologi,
so predstavljene v drugem poglavju. Po njihovem pojmovanju pomeni difuzija proces medsebojnega učinkovanja.
V naslednjem poglavju obravnava avtor matematično formalizacijo konceptov različnih modelov in sicer v povezavi s prostorom.
Teoretična obravnava tretje smeri razvoja teorije difuzij (poleg Hägestrandove in neprostorske) je predmet petega poglavja; ta vsebuje obravnavo
difuzij v hierarhični strukturi in je pomembna v geografiji zaradi predstave,
da se difuzija pojavlja v pokrajini preko hierarhično razporejenih mestnih
naselij.
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Zadnje poglavje vsebuje obravnavo pomena iznajdb v procesu difuzij
in sicer tako, da pokaže povezanost stopnje izumiteljske dejavnosti s širjenjem inovacij.
Pri matematični obravnavi modelov difuzij avtor izhaja predvsem iz dveh
skupin izhodišč oziroma razlage pomena izraza. Po prvem naj bi bila stopnja
rasti procesa difuzije v času in prostoru funkcija obstoječega števila objektov
in prostorske razporeditve obeh skupin. Po drugem izhodišču je difuzija funkcija prostorske strukture prebivalstva. S to razlago difuzij so geografi (v glavnem Hägestrand) prispevali glavni delež k razvoju modernih teorij difuzij.
Pri ocenjevanju dela moramo upoštevati avtorjev koncept oziroma namen,
ki naj bi ga imel priročnik. Nezadostno poznavanje teoretske (formalne) strani
problema difuzij mi žal preprečuje, da bi ocenil vrednost in uporabnost posameznih modelov, podanih v matematični obliki, prav tako pa ne morem
oceniti, v kakšno širino je avtor segel pri obravnavi pojava difuzij.
Praktična (uporabna) vrednost teorij difuzij za geografsko proučevanje
je bolj ali manj opredeljena. V tristopenjskem modelu analize regionalnega
sistema (stopnja identifikacije sistema, obravnava posameznih oblik — statičnih in dinamičnih ter stopnja integracije sistema) imajo modeli difuzij vlogo
prostorskih modelov pri proučevanju dinamičnih oblik regionalnega sistema
(P. Haggett, R. J. Chorley, Models in Geography, London, 1. del).
Delo ima izrazit formalni značaj, kot navaja sam avtor v uvodu. Žal se
s tem bistveno zmanjša praktična vrednost dela in tako v bistvu izgubi značaj
priročnika. Avtor se je spustil v obravnavo modelov samih, brez ocene njihove
uporabnosti za proučevanje določenih pojavov. Da so taka dela obsojena na
kroženje v sorazmerno ozkem krogu strokovnjakov je razumljivo.
Zelja po kar največji sistematizaciji obravnavane problematike je pripeljala avtorja večkrat izven geografskega področja; še več, čutiti je, da je avtor
zapadel precejšnjemu vplivu ameriške sociologije (velika pozornost neprostorskim sociološkim teorijam difuzij).
Na koncu je treba poudariti, da se avtor zaveda naravnost bedne zmožnosti obravnavnih modelov, da ponazorijo kompleksnost procesov. Nasprotno
pa je zelo značilna in najbrž ne naključna trditev, da kompleks ni nič več
ali manj kot vsota mnogih delov; to je opozorilo, da je treba podobna dela
jemati v roke s previdnostjo.
Marijan Klemenčič
Urbanization in Europe, Selected Papers in English, German and French,
European Regional Conference of the International Geographical Union, Budapest, Akademiai Kiadó, Budapest 1975.
Leta 1971 je bila v Budimpešti Evropska regionalna konferenca Mednarodne geografske unije. Zborovanje je bilo prirejeno z dvojnim namenom:
omogočiti evropskim geografom, da obravnavajo tiste geografske probleme,
ki so značilni in pomembni za to celino in o katerih je razmeroma težko
podrobneje spregovoriti na mednarodnih geografskih kongresih, ter počastiti
stoletnico madžarskega geografskega društva. Kot podobne prireditve je bila
tudi ta razdeljena na več sekcij. V V. sekcijo so bili uvrščeni referati o urbanizaciji in geografiji naselij. Z nekajletno zamudo so madžarski geografi
končno publicirali v posebni knjigi z naslovom »Urbanization in Europe« 37 poročil, ki so bila predložena v tej sekciji. Publikacijo je uredil Bêla Sârfalvi.
Kot večina kongresnih zbornikov je tudi ta zelo pester in heterogen in to
kljub dobrim namenom prirediteljev, ki so želeli usmeriti prispevke k določenim vprašanjem, predvsem k obravnavanju urbanizacije in naselbinskega
omrežja. Opazna je tudi druga slabost, ki je prav tako pogosta spremljevalka
takšnih zborovanj: veliko referatov je povzetek starejših, podrobnejših in že
objavljenih znanstvenih del. Prav zato kongresni zborniki pogosto ne pomenijo veliko glede na metodologijo, razvoj znanstvene misli ali nova dognanja. Njihova dobra stran pa je, da je v eni knjigi zbrano veliko gradiva, ki
bi ga sicer morali iskati po različnih znanstvenih časopisih, in da nudijo širok,
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čeprav skop in nekoliko površen pregled o stanju znanstvene misli v posameznih deželah. Tem slabostim se tudi ocenjevani zbornik ni mogel izogniti, čeprav s to ugotovitvijo ne želimo zmanjševati njegovega pomena.
Povsem nemogoče je, da bi v takšnem zapisu podrobneje obravnavali posamezne referate v zborniku. Zadovoljiti se moramo z nekaterimi posplošenimi ugotovitvami. Večina poročil je posvečena urbanizaciji, bodisi njenemu
pomenu in značaju, ali pa razvoju in doseženi stopnji. Tako se z njenimi učinki, pomenom in posledicami ukvarjajo Ju. L. Pivovarov, J. Korčak in van
Hulten, s socialnogeografskega vidika pa K. Ruppert in F. Schaffer. Cela
vrsta poročil prinaša podatke o urbanizacijskih razmerah v posameznih deželah, tako npr. za Sovjetsko zvezo (G. M. Lappo. Ch. D. Harris in A. Marksoo),
Ogrsko (L. Fodor, K. Perczel, E. Letrich), Češkoslovaško (Z. Laznička in K.
Blažek), Romunijo (C. Rusenescu), Bolgarijo (N. Mitchev), Vzhodno Nemčijo
(H. Smotkine) in Island (M. E. Perret). Posebna skupina poročil obravnava
naselbinsko omrežje in njegovo zgradbo (npr. O. Srna za Slovaško, I. Vrišer
za SFRJ, S. A. Kovalev za ruralna naselja v evropskem delu SSSR, R. J. C.
Munton in II. D. Clout naselbinsko omrežje v Norfolku in B. J. Garner v Wiltšhirski grofiji na Angleškem). Nekaj referatov prikazuje razmere v ruralnourbanem obrobju (npr. I. M. Matley za Nizozemsko, G. Voppel okolico Hanaovra in N. Lewan za Švedsko), ali pa preobrazbo ruralnih naselij pod vplivom urbanizacije (V. Klemenčič v Sloveniji, V. Djaochvili, N. V. Nachkebia
in V. V. Gudjabidze v Gruzinski SSR, H. van der Hagen v osrednji Belgiji
ter J. B. Caird na Hebridih). Preostala poročila se ukvarjajo s tako imenovanimi sekundarnimi bivališči na Švedskem, mestnim prometom in še z nekaterimi drugimi posebnimi vprašanji.
Nedvomno je največja vrednost zbornika veliko število poročil o urbanizaciji v vzhodnoevropskih socialističnih državah in v SSSR. Zal so po drugi
strani poročila o tej problematiki iz Zahodne Evrope le fragmentarna, tako
da kljub obetajočemu naslovu zbornik ne prinaša celovitega pregleda o stanju
in razvoju evropske urbanizacije.
I. Vrišer
Troje poročil o kartografskih publikacijah

4

Pohorje — vzhodni del, planinsko-turistična karta.
Pred kratkim je dobila severovzhodna Slovenija nov zemljevid »Pohorjevzhodni del«. Čeprav nosi zemljevid še dodatni naslov planinsko-turistična
karta, je njegov pomen v resnici mnogo večji. V primerjavi z dosedanjimi
Verkovimi zemljevidi Pohorja in Slovenskih goric je zaradi večjega merila
(1 :50.000) in bogatejše vsebine veliko uporabnejši. Karta je zamišljena kot
sestavni del bodočega celovitega zemljevida občine Maribor. Tako hipsografsko (kombinacija plastnic in senčenja), kot zaradi bogatega vodnega omrežja,
dejanskega prikaza tlorisne naseljenosti, prometne ustreznosti in številnih konvencionalnih znakov je mnogostransko uporabna.
Njen prvotni namen je bil turistično-informativen. Pomagala bi naj pri
razvoju stacionarnega, prehodnega in hribovskega turizma, planinstvu in gozdarstvu. Zato ima tudi številno topografsko nomenklaturo in kote. Nekatere
so označene po najnovejših meritvah ter so zato tu in tam razlike od dosedanjih znanih višin. Ozemlje mariborske občine bi naj bilo dokončno predstavljeno na treh kartah istega merila. Naslednja karta bo zajemala ozemlje
severno od Drave — Kozjak, v tretji fazi pa bi sledila karta zahodnih in osrednjih Slovenskih goric. Kot enotna karta bo uspešno služila tudi potrebam
raznih občinskih služb, zlasti gradbeno-komunalnim potrebam, inšpekcijski
službi pa tudi pri splošnem orientiranju na terenu, ljudski obrambi. Zaradi
teh razširjenih namenov je prvotni namen močno prekoračen. Novi zemljevid
vzhodnega dela Pohorja bo obenem z naslednjima kartama; podlaga tudi regionalni plansko-urbanistični dokumentaciji tega ozemlja.
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Nova karta temelji na državnem topografskem nacrtu v merilih 1 : 5.000
in 1 : 10.000, ki sta ga napravila na osnovi nove, aerofotogrametrične izmere
v letih 1969/72 obenem s kontrolo na terenu Vojnogeografski inštitut v Beogradu ter Geodetski zavod v Ljubljani. Kartografsko izdelavo in tehnično izvedbo pa je opravil fotogrametrični in kartografski inštitut za geodezijo v
Ljubljani. Vso tehnično in vsebinsko redakcijo je uspešno opravila skupina
strokovnjakov pri geodetski občinski upravi v Mariboru.
Zanimiv je historiat celotnega postopka zemljevida. Pri predhodnem zbiranju raznih podatkov in prostorskih sprememb so z redakcijo tesno sodelovali
tudi drugi strokovnjaki, od gozdarjev, planincev, skrbnikov okolja, turističnih
delavcev do spomeniškega varstva in geografov. Po javni razpravi na osnovi
poskusnega tiska je prišlo čez 200 predlogov in stvarnih pripomb ter sugestij.
Nekaj tehtnih opozoril je prispeval tudi mariborski aktiv Geografskega društva Slovenije. Nekatere, čeprav utemeljene, so žal ostale ob strani. To je tudi
pomanjkljivost nove- karte.
Naj omenim nekatere. Prvič opazimo nedoslednost rabe različno velike
pisave za topografska imena. Naseljenost je prikazana na karti na osnovi dejanskega tlorisa oziroma lokacije krajev, kar je za hribovit svet, kot je pohorski, realno. Ker pa je inštitut za geodezijo vzel za kriterij število prebivalstva v njih, so nastale glede pisave krajev prav na hribovitem svetu določene
anomalije, vzemimo npr. različno velike pisave za kraje Pivolo—Zg. Hoče,
Smolnik—Lobnica, Sp. Slemen—Sp. Boč, Fala—Garečja vas itd. Vprašljivo je,
ali je omenjeni kriterij za naseljenost v hribovitem svetu ustrezen. Na terenu
dobimo drugačen vtis, saj je novejša koncentracija prebivalstva največ ob
vznožju hribovitega sveta ali na prehodu v doline in nižine.
Druga pripomba, ki je prišla zlasti iz vrst mariborskega aktiva GDS, je
izvedba tehnike senčenja. Zaradi osvetlitve reliefa od severozahodne strani
so južnovzhodna pobočja temnejša, toda pri tem so južna pobočja Pohorja
mnogo temnejša kot pobočja v zatišni, senčni legi na severni strani Pohorja.
Tako so nekatere strme globače na severni strani, npr. ob ruški Bistrici, Lobnici, Lamprehtovem potoku, Plešiščici zaradi preblede osenčitve premalo izrazite. Severni, notranji del Pohorja naredi zato vtis skoraj planotastega sveta.
Tretja glavna pripomba velja obsegu karte. Vzhodni del Pohorja ne zajema tudi južnovzhodnih pobočij nad Slovensko Bistrico in Oplotnico. Menimo,
da ni dovolj utemeljeno opravičilo, da karta ne zajema tega dela Pohorja samo
zato, ker je ta svet na ozemlju slovenjebistriške in konjiške občine. Zaradi tega
je karta na vrednosti prikrajšana.
Kljub tem dobrohotnim pripombam smo veseli novega zemljevida zaradi
njegove kompleksne vrednosti, zlasti še zaradi hipsografske in vsebinske preglednosti, dovoljne nazornosti in barvne privlačnosti. Prav bo prišla tudi geografom pri terenskem delu. Kot geografi pa še posebej pozdravljamo način
celotne priprave nove karte,- to je sodelovanja redakcije z raznimi drugimi
strokovnjaki in interesenti. Prav je, da je geodetska uprava kot izdajateljica
karte pripravila najprej poskusni tisk in ga dala še pravočasno v razpravo
ter da je do neke mere upoštevala stvarne pripombe in sugestije. Na konkretnem primeru se je pokazalo, kako koristno in skoraj nujno je interdisciplinarno sodelovanje. Še bolje bi bilo, če bi s tem začeli še pred tiskom
prvega, osnovnega klišeja. Vsekakor je dobila severovzhodna Slovenija solidno, vsestransko uporabno karto ene od zelo pomembnih njenih pokrajin.
M. Zgonik
Miroslav Peterca, Nikola Radošević, Slobodan Milisavljević, Filip Racetin, Kartografija, izdal Vojnogeografski institut, Beograd, 1974, 745 strani,
12 večbarvnih kart, 212 slik, 74 tabel in 1 shema.
Posamezni avtorji v tej knjigi obravnavajo naslednja poglavja: N. Radošević, Predmet in delitev kartografije, geografska karta; N. Radošević, Geografski elementi karte; M. Peterca, Matematični elementi karte; S. Milisavljević, Oblikovanje kart; S. Milisavljević, Kartografsko generaliziranje; S. Mili215
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savljević, Redakcija geografskih kart; N. Radošević, Kartografski viri; F. Racetin, Tematske karte in geografski atlasi; F. Racetin, Reliefni modeli in reliefne
karte; M. Peterca, Kartografski računi in konstrukcije; M. Peterca, Ocena točnosti topografskih kart; F. Racetin, Instrumenti in materiali; F. Racetin, Proces
izdelave karte; N. Radošević, Pregled razvoja kartografije po svetu; N. Radošević, Pregled zgodovine kartografije jugoslovanskih dežel.
Knjiga je zasnovana kot učbenik, vendar obseg snovi v njej znatno presega učni program iz kartografije na višjih in visokih geodetskih šolah pri
nas. zaradi česar, bo lahko služila tudi kot izvrsten pripomoček vojaškim in
civilnim kartografom v praksi; geografom pa bo dobrodošla kot strokovni
pripomoček. V knjigi je dan največji poudarek topografiji, kar je z ozirom na
pretežno profesionalno usmeritev avtorjev in izdajatelja tudi razumljivo.
Avtorji so sprva pisali posamezna poglavja povsem ločeno med seboj, kar
jih je pozneje pri usklajevanju vsebine stalo precej truda in časa, da so spravili besedilo v bolj homogeno celoto. Petletna zamuda s tiskom pa je povzročila, da je tista vsebina, ki je najbolj podvržena hitremu spreminjanju, to je
razvoj kartografske tehnike in znanosti že nekoliko zastarela. Vendar so to le
manjše pomanjkljivosti in so ob obsežni in strnjeni vsebini ter bogatih ilustracijam skorajda nepomembne.
Knjiga pomeni veliko obogatitev tovrstne literature v jugoslovanskem jezikovnem področju, zaradi tega lahko pričakujemo njen vpliv tudi na hitrejši
in kvalitetnejši razvoj kartografije pri nas.
Na kraju je treba opozoriti še na napačen podatek v zadnjem 15. poglavju na strani 744. kjer omenjajo, da se kartografska aktivnost v Ljubljani
razvija v okviru kartografskega zavoda pri univerzi in da tam izdelujejo
splošnogeografske, specialne in šolske karte.
M. Zerovnik
Nova topografska karta 1 :25.000. V letih 1975 in 1976 bo izšla nova topografska karta v merilu 1 : 25.000 za celotno območje SR Slovenije. Nosilec
te zelo pomembne akcije je Geodetska uprava SR Slovenije, karto pa bo
izdelal in tiskal Vojnogeografski inštitut (VGI) iz Beograda. Ni dvoma, da
bo ta karta velika pridobitev za potrebe našega gospodarstva in znanosti.
Topografsko karto izdelujejo na osnovi meritev, ki jih je opravil VGI v
razdobju od leta 1956—1967 ter jih dopolnil v letih 1973 in 1974. Karta bo izdelana v Gauss-Kriigerjevi konformni projekciji. Geografske dolžine so na
karti računane od začetnega meridiana, ki poteka skozi Greenwich. Dimenzije karte so 7'30" X 7'30", kar znese 38,6 X 55,5 cm. Površina enega lista obsega 134 km2. Osnova za razdelitev te topografske karte je list karte 1 : 100.000,
ki j o je izdal VGI že pred leti.
Celotno območje SR Slovenije pokriva 197 listov topografske karte 1 : 25.000,
od tega zajema 110 listov izključno le območje republike, 87 listov pa delno
tudi SR Hrvatsko in sosednje države. Vsak list ima naslov po najbolj znanem
naselju, ki je na karti.
Recenzijo napisov na novi topografski karti je opravil geografski inštitut
pri Slovenski akademiji 'znanosti in umetnosti v Ljubljani skupaj z okoli 70
zunanjimi sodelavci širom po Sloveniji; lingvistično delo pa so opravili strokovnjaki iz inštituta za slovenski jezik pri SAZU.
Karte bodo tiskane v petih kombinacijah, in sicer:
1. v štirih barvah s popolno vsebino: situacija v črni, relief v sepiji, hidrografija v modri ter površine pod gozdom in sadovnjaki v zeleni barvi;
2. v štirih barvah s popolno vsebino: situacija v črni, relief v sepiji, hidrografija v modri ter meje gozdnih površin in sadovnjaki v zeleni barvi (izpuščen
je raster za gozd) ;
3. v dveh barvah s popolno vsebino: gozd v svetlo sivi, ostalo v temno
sivi barvi;
4. v eni barvi s popolno vsebino: vsa vsebina, razen gozdnih površin, v
temno sivi barvi;
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5. v dveh barvah z nepopolno vsebino: relief v sepiji, hidrografija v modri
barvi.
Novo topografsko karto bodo za celotno območje SR Slovenije natisnili
v treh časovnih preslèdkih: 45 listov do junija 1975, 60 listov do decembra 1975
in 92 listov do maja 1976.
Karta ne bo v prosti prodaji, temveč jo bodo lahko pri Geodetski upravi
SR Slovenije kupile le organizacije, ki pri svojem delu potrebujejo topografske
karte.
M. Žerovnik
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Ob smrti akademika dr. Branimira Gušića (1901—1975)
Dne 8. julija 1975 je umrl v Zagrebu dr. Branimir Gušić, eden od najuglednejših . članov Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti in nekaj
let njen generalni tajnik. Po svoji temeljni stroki je bil medieinec, eden od
naših najuglednejših specialistov za otorinolaringologijo. Bil je dolga leta profesor zagrebške medicinske fakultete in predstojnik zagrebške Otorinolaringološke klinike. Kot tak je bil široko znan doma in po svetu. Doživel je mnogo
priznanj, med njimi nagrado AVNOJ. Toda posebna značilnost njegove osebnosti je bila širina, ki jo pri specialistih neredko pogrešamo, širina zanimanja
in dejavnosti, ki je daleč presegala okvir same medicine in ga uvrstila med
naše najpomembnejše splošne javne in kulturne delavce. Morda je ravno najznačilnejši izraz te širine, da je pokojnik kmalu po svojem doktoratu iz medicine (1926) opravil še doktorat iz geografije (1929). Geografija mu je bila
vse življenje tako rekoč druga stroka in prav zato je dolžnost nas geografov,
da se ga tu spomnimo. H geografskim problemom je pristopal sicer močno
s prirodoslovne in še posebej z biološke strani, toda cilj geografije je videl
v človeku in njegovem razmerju do narave. Še na našem VII. povojnem kongresu v Zagrebu (1964) je nastopil z referatom, kjer je na primeru našega primorja označil kot glavno nalogo geografije dinamično obravnavanje medsebojnega razmerja med prirodnim okoljem in družbo v njegovem nenehnem razvoju, oziroma spreminjajočega se vrednotenja okolja s strani človeka. Zato
se je njegov glas še vse do zadnjega slišal tudi v naših današnjih razpravljanjih
o življenjskem okolju. Zanimanje za razvoj dejavnosti človeka v okolju ga je
navajalo tudi k poglobljenemu zgodovinskemu in etnografskemu obravnavanju
geografske stvarnosti, brez katerega si geografije ni mogel prav predstavljati.
V tej smeri je prispeval številne študije, predvsem o našem primorju (npr. o
Mljetu) in o južnih gorskih predelih naše države. Poudarka je vredno, da je
bil Gušić tudi pravi terenski geograf. Kot vztrajen in podjeten planinec je
temeljito prebrskal zlasti Prokletije ter sosednje črnogorske in hercegovske
gore. Pri tem se ni zanimal samo za gorsko prirodo in tudi ne samo za tradicionalne načine življenja gorjancev, temveč tudi za njihove aktualne življenjske
probleme. Ni čudno, da so ga še posebno zanimale higienske in zdravstvene
razmere krajev, po katerih je potoval, da se je loteval proučevanja regionalno
značilnih bolezni (npr. golše) in da je tako postal naš prvi in doslej edini
pobudnik t. i. »medicinske« ali »medikalne« geografije.
Za Slovence se je pokojnik vedno močno zanimal. Dobro je poznal naše
Alpe, ponovno je že pred vojno, pa tudi po osvoboditvi, predaval v našem
Planinskem društvu, nekajkrat, zadnjič leta 1958, pa tudi v Geografskem
društvu Slovenije. Z njim nas je družilo tudi skupno zanimanje za kras kot
naravoslovni pojav in kot poseben tip okolja. Še na ustanovni skupščini »Zveznega sveta za varstvo in izboljšavanje okolja« februarja leta 1973 v Beogradu
se je slišal njegov glas o krasu, o potrebi varstva njegovih prirodnih znamenitosti, pa tudi izboljšanja tamkajšnjih življenjskih pogojev. Zlasti o našem
primorskem krasu je marsikaj napisal, na žalost pa ni uspel s pobudo, da bi
vsi jugoslovanski narodi sprejeli slovenski izraz »kras« kot skupni termin
namesto tujega »karsta« in problematičnega »krša«.
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Ni tu mesto, da bi podrobneje analizirali Gušićevo delo na področju georafije in sorodnih ved. Prepričani smo, da bodo to storili hrvatski kolegi,
lovenski geografi pa čutimo dolžnost, da se mu oddolžimo vsaj s temi spominskimi vrsticami. Sledili nam bodo verjetno tudi slovenski planinci. S tem bomo
nekoliko popravili nerazveseljivo dejstvo, da se pokojnika ob njegovi smrti
naš dnevni tisk ni spomnil niti z besedico.
Svetozar Ilešič
Ob grobu prof. Stefana Golachowskega (1911—1974)
Težko nas je zadela vest, da je 18. maja 1974 po nepričakovani težki bolezni preminil prof. Stefan Golachowski, vodja katedre za družbeno geografijo
na univerzi v Wrociawu. Preminil je na višku svoje aktivnosti. S pokojnikom in
njegovo delovno skupino smo imeli slovenski geografi nekako od 1.1960 dalje tesne zveze. Izmenjavali smo delovne obiske, sam pokojnik je dvakrat obiskal Slovenijo in med nami predaval. Družila so nas skupna družbenogeografska zanimanja od genetskega obravnavanja naselij prek njihovega funkcijskega opredeljevanja do proučevanja deagrarizacije in »semiurbanizacije« (izraz Golachowskega) podeželja ter ustreznih socialnostrukturnih sprememb. Golachowski
je bil po osnovni izobrazbi sociolog, zato so ga ti aspekti proučevanja še posebej zanimali. Z uspehom jih je uveljavljal, zadnji čas tudi z uporabo sodobnih kvantitativnih metod, pri proučevanju Šlezije in njenega podeželja. O
nekaterih uspehih njegovega ali po njem organiziranega dela smo v »Geografskem vestnikuc sproti poročali, zadnjič leta 1972. in 1973. Golachowskega pa
smo se dolžni spomniti vsi, ki smo ga poznali, ne samo zaradi njegove vnete
strokovne dejavnosti, temveč tudi zaradi njegovih človeških kvalitet.
Svetozar Ilešič
Strokovna posvetovanja o odprti meji, obmejnih regijah in narodnih
manjšinah
V zadnjih letih se na mednarodnih posvetovanjih vse pogosteje pojavljajo
razglabljanja o novih geografskih pojavih, kot na primer o problematiki odprte
meje, obmejnih regijah ter o narodnih manjšinah. Ta posvetovanja so zaradi
kompleksnosti, pa tudi zaradi potreb po hitrem reševanju navedenih problemov
v okviru novih oblik regionalno-prostorskega, ekonomskega in socialnega planiranja na državnih in meddržavnih osnovah, organizirana interdisciplinarno ob
sodelovanju gospodarske in politične javnosti. Značilno za taka posvetovanja je
tudi težnja po hitrem publiciranju rezultatov o novih ugotovitvah. Zaradi
aktualnosti in mednarodnih interesov po spoznavanju sodobnih problemov odprte meje, obmejnih regij in narodnih manjšin, se med iniciatorje posvetovanj
bedalje pogosteje vključujejo tudi mednarodne organizacije (OZN, UNESCO
in Evropski svet).
Na teh mednarodnih posvetovanjih so v veliki meri prisotni tudi geografi,
s a j gre za študij prostorsko relevantnih pojavov, ki niso več podvrženi stihiji
razvoja, temveč se podrejajo mednarodno zasnovanim regionalno-planskim
posegom. Gre za obravnavo tipičnih geografskih pojavov, kot je spreminjanje
značaja meje. Meja namreč izgublja funkcijo razdvajanja in dobiva vlogo povezovanja med obmejnimi območji dveh držav. Zaradi vse večje intenzivnosti
pretakanja blagovnih tokov, osebnega prometa in drolmih nakupov v obmejnih
krajih, pretakanja delovne sile iz gospodarsko m a n j razvitih v bolj razvite
dežele in dnevnega migriranja delovne sile med obmejnimi kraji dveh obmejnih
držav, so obmejna območja z odpiranjem meja doživela novo transformacijo,
obmejni prostor pa je izgubil svoj statični značaj. Za slovenski etnični prostor,
ki sega prek političnih meja SR Slovenije v sosednjo Italijo, Avstrijo in
Madžarsko, so problemi transformacije obmejnih območij še posebej pomembni.
Saj se je z gospodarsko aktivizacijo ob odprti meji v zadnjem desetletju spremenila jezikovna struktura podeželskega prebivalstva iz jezikovno čisto sloven220
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skega v jezikovno mešano, kar je prispevalo k oblikovanju novega tipa »obmejnih, nacionalno mešanih območij«. Po drugi svetovni vojni so se tudi v
SR Sloveniji na Koprskem in v P r e k m u r j u izoblikovala nacionalno mešana
območja. Ker terja osvetlitev rezultatov z mednarodnih posvetovanj, tiska in
nove literature o odprti meji, obmejnih regijah, nacionalno mešanih ozemljih,
podrobnejšo obravnavo v obsežnejšem prispevku, se bomo v tem zapisu omejili
le na informativen opis nekaterih za slovensko geografijo pomembnejših posvetovanj in publikacij.
O problemih odprte meje so bila doslej organizirana štiri mednarodna
posvetovanja. Prvo je 1. 1971 organiziral geografski inštitut fakultete za tuje
jezike in literaturo tržaške univerze s sedežem v Vidmu i n sicer v okviru
rednih srečanj geografov iz Julijske Krajine in Furlanije ter Slovenije. Na tem
posvetovanju sta med drugimi referenti poročala o odprti jugoslovanskoifalijanski meji tudi G. Valuss'i in M. Jeršič. 2
Drugo posvetovanje o odprti meji je organiziral inštitut za internacionalno
sociologijo v Gorici. Na tem posvetovanju, z močno mednarodno udeležbo
strokovnjakov za tovrstna vprašanja iz evropskih držav in Severne Amerike,
so bili osvetljeni problemi odprte meje z vidika njene geneze in funkcije.
Obravnavani so bili različni tipi političnih meja, tako med evropskimi državami, kot v Severni Ameriki in sicer z geografskega, sociološkega, ekonomskega
ter regionalno-planskega vidika. V ospredju je bila tematika odprte jugoslovansko-italijanske ter jugoslovansko-avstrijske meje. Med poročevalci in diskutanti je bila zastopana tudi skupina geografov, med njimi G. Valussi 3 , V. Klemenčič in M. Jeršič 4 ter švedski geograf T. Lunden. 5 Glavni referenti so bili
iz vrst organizatorjev posvetovanja — inštituta za internacionalno sòciologijo
v Gorici in sociološkega inštituta univerze v Trentu in sicer R. Strassoldo,'
F. Dermarchi 7 in R. Gubert."
Tretje in četrto posvetovanje o odprtih mejah je organiziral leta 1973 in
1974 inštitut za urbanizem in urejanje prostora (Institut f ü r Städtebau und
Raumordnung) iz Innsbrucka pod naslovom: Problemi obmejnih prostorov.
V ospredju so bili problemi obmejnih regij med Jugoslavijo in Italijo, Avstrijo
in Italijo ter Nemčijo in Avstrijo. Zaradi aktualnosti in glede povezanosti s
Slovenijo moramo omeniti prispevke R. Strassolda', F. Heigla10 in V. Klemenčiča".
Problemi narodnih manjšin in sodobnih problemov nacionalno mešanih
ozemelj so bili obravnavani še na štirih drugih posvetovanjih. Na srečanju
geografov Julijske Krajine in Furlanije ter Slovenije v Prekmurju leta 1973,
ki ga je organiziral inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, so bili obravnavani problemi regionalno-razvojnih teženj v P r e k m u r j u (V. Klemenčič) 12 in na
nacionalno mešanem ozemlju Beneške Slovenije (G. Barbina) 13 . Leta 1974 so
bili na rednem srečanju geografov Slovenije in Julijske Krajine in Furlanije
v Pordenonu obravnavani problemi Slovencev v Italiji (G. Valussi)14 ter Itajanov v Sloveniji (V. Klemenčič) 15 in problemi nove funkcije centralnih krajev
na območju jugoslovansko-italijanske in jugoslovansko-avstrijske meje (I. Vrišer)16.
V okviru organizacije združenih narodov je pripravila junija 1974 jugoslovanska vlada poseben svetovni seminar o manjšinah, ki so se ga udeležili
predstavniki z vseh kontinentov. Ob tej priložnosti je izšla v Jugoslaviji posebna knjiga Narodi in narodnosti Jugoslavije 17 . To publikacijo dobro dopoln j u j e študija L. Vavpotiča 18 .
Še istega leta je bila manjšinskim problemom posvečena posebna mednarodna konferenca v Trstu. Za to konferenco je bilo pripravljenih več kot sto
referatov in diskusijskih prispevkov o manjšinah v Evropi. Referati so bili
obravnavani v treh sekcijah: pravni, kulturni in socioekonomski.
V socioekonomski sekciji je prišla močno do izraza geografska interpretacija sodobnih problemov manjšin. Opozorili so na položaj manjšin v novih
razmerah, ki so nastale zaradi odprte meje, urbanizacije obmejnih območij in
u v a j a n j a regionalnega planiranja. Ob tej mednarodni prireditvi je bilo zbranega obilo novega strokovnega gradiva. Pripravili so ga strokovnjaki različnih
disciplin, ki se u k v a r j a j o s tovrstno problematiko. Mnogo gradiva so v obliki
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pričevanj posredovali predstavniki številnih evropskih manjšin, pri čemer^ je
močno prednjačila slovenska narodna manjšina iz Italije in Avstrije. Številčno
močno so bili z referati zastopani predstavniki jugoslovanskih narodnosti in
narodov Jugoslavije. V skupnem referatu o problemih odprte meje med Jugoslavijo in Italijo in o vlogi manjšin sta z geografskega aspekta poročala
G. Valussi" in V. Klemenčič 20 .
Slovenska narodna manjšina iz Italije je izdala štiri publikacije, ki obravnavajo pravne, ekonomske in regionalne probleme v Italiji 20 21 22 ". Nekatere od
teh so izšle tudi v italijanskem in angleškem prevodu.
V referatih so Slovenci iz Italije zelo podrobno osvetlili novo vsebino
njihovih problemov, tako na področju gospodarstva, kulture, šolstva in problemov njihove zaščite z vidika celotne Julijske Krajine in Furlanije, kot njenih
posameznih delov: Tržaške, Goriške in Videmske pokrajine. Med regionalnimi
problemi je bilo zelo nazorno prikazano tudi prostorsko izrivanje slovenskega
prebivalstva v Julijski Krajini in Furlaniji.
Ob priliki te konference sta bili izdani dve karti J. Medveda: karta z
dvojezičnimi imeni in karta razporeditve ustanov, ki u p o r a b l j a j o slovenski
jezik v Furlaniji, Julijski Krajini in Benečiji 24 . Koroški Slovenci so izdali v
slovenščini in nemščini posebno publikacijo, ki je bogato ilustrirana s kartami
in s katero so seznanili mednarodno javnost o njihovem položaju in o p o m a n j kljivostih pri i z v a j a n j u sedmega člena avstrijske državne pogodbe 25 .

OPOMBE
1

Giorgio Valussi: La f u n z i o n e internazionale del confine italo-jugoslavo, »Quaderni« a cura
del Centro Studi Economico — Politici »Ezio Vanonic di Trieste — N. 7 — Luglio — Dicembre
1973, str. 5—18.
2
M a t j a ž Jeršič: Gospodarsko geografski učinki odprtosti m e j med I t a l i j o in Jugoslavijo,
Inštitut za geografijo univerze v L j u b l j a n i (Rokopis).
3
Giorgio Valussi: C a r a t t e r i e funzioni del nuovo confine italo-jugoslavo. Confini e Regioni
(Boundaries and Regions), Istituto di Sociologia Internazionale, Edizioni LINT — Trieste, 1973,
s t r . 61—86.
4
Matjaž Jeršič — Vladimir Klemenčič: Topical Problems of Open Boundaries: T h e Case
of Slovenia, Confini e Regioni (Boundaries and Regions), Istituto di Sociologia Internazionale,
Edizioni L I N T — Trieste, 1973, str. 123—134.
5
Thomas Lundén: Interaction Across an »Open« I n t e r n a t i o n a l B o u n d a r y : Norway-Sweden.
A Sketch of a Research Project. Confini e Regioni (Boundaries and Regions). Istituto di Sociologia Internazionale, Edizioni L I N T — Trieste, Trst 1973, str. 147—162.
6
Raimondo Strassoldo: Regional Development and National Defense: A Conflict of Values
and Power in a Frontier Region. Confini e Regioni (Boundaries a n d Regions), Istituto di Sociologia Internazionale, Edizioni L I N T — Trieste, 1973, str. 147—162.
7
F r a n c o D e m a r c h i : P e r u n a Teoria Sociologica delle Regioni di F r o n t i e r a . Confini e
Regioni (Boundaries a n d Regions), Istituto di Sociologia Internazionale, Edizioni LINT — Trieste,
1973, str. 21—28.
8
Raimonodo Strassoldo e Renzo G u b e r t : The B o u n d a r y . An Overview of its C u r r e n t
Theoretical Status. Confini e Regioni (Boundaries a n d Regions). Istituto di Sociologia Internazionale, Edizioni LINT — Trieste, 1973, str. 29—58.
9
Raimondo Strassoldo: Spezifische Probleme der Region-Friaul — Julisch Venetien, Probleme
grenznaher Räume 1, Vortragsreihe veranstaltet vom I n s t i t u t f ü r S t ä d t e b a u u n d R a u m o r d n u n g
d e r Universität I n n s b r u c k , I n n s b r u c k 1973, str. 23—59.
10
Heigl F r a n z : Versuch einer C h a r a k t e r i s t i k grenznaher Gemeinden, Probleme g r e n z n a h e r
R ä u m e 1, Vortragsreihe veranstaltet vom Institut f ü r S t ä d t e b a u und R a u m o r d n u n g d e r Universität
I n n s b r u c k , Innsbruck 1973, str. 78—86.
11
Vladimir Klemenčič: Einige sozialgeographische Probleme der Grenzlage Sloweniens in
Jugoslawien. Probleme g r e n z n a h e r R ä u m e 1, Vertragsreihe vom Institut f ü r S t ä d t e b a u und R a u m o r d n u n g der Universität I n n s b r u c k , I n n s b r u c k 1973, s t r . 13—23.
12
Vladimir Klemenčič: Nekateri geografski problemi mešanega, s Slovenci in Madžari
poseljenega P r e k m u r j a , Inštitut za geografijo univerze v L j u b l j a n i (Rokopis).
13
Guido B a r b i n a : Il p r o g r a m m a di sviluppo economico e sociale e la pianificazione u r b a nistica n e l l e valli del Natisone. (Rokopis).
14
Giorgio Valussi: Gli Sloveni in Italia. Atti IV incontro geografico Italo-Sloveno, P a r t e I :
Le minoranze etnico- linguistiche della f r o n t i e r a Italo-Jugoslava, Publicazioni dell'Istituto di
geografia della Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste. Udine, 1974,
s t r . 5—119.
15
Vladimir Klemenčič: Gli a p a r t e n e n t i alla nazionalità italiana nella R. S. di Slovenia
nei censimenti della popolazione del 1961 e del 1971, Publicazioni dell'Istituto di geografia della
Facoltà di lingue e l e t t e r a t u r e s t r a n i e r e dell'Università di Trieste.. Udine, 1974, str. 119—141.
16
Igor Vrišer: Le zone d ' i n f l u e n z a delle città slovene e delle località centrali con particolare
r i g u a r d o alla regioni di confine, Publicazioni dell'Istituto di geografia della facoltà di lingue
e l e t t e r a t u r e straniere dell'Università di Trieste, Udine, 1974, s t r . 141—154.
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" Nations and Nationalities of Yugoslavia, Međunarodna politika, Beograd 1974.
" Lado Vavpotič: Svoboščine in p r a v n o varstvo p r i p a d n i k o v t u j i h narodov, ki žive v Jugoslaviji, L j u b l j a n a 1974, Razprave, SAZU VIII/1.
" Giorgio Valussi — Vladimir Klemenčič: O d p r t a m e j a med Italijo in Jugoslavijo in vloga
m a n j š i n . II confine aperto t r a Italia e Jugoslavia e il ruolo delle minoranze. (Referat na Medn a r o d n i konferenci o m a n j š i n a h v Trstu, Trst, j u l i j 1974).
20
M. Kos — L . C e r m e l j — B. G r a f e n a u e r — J. Jeri — G. Kušej: Slovenci v Italiji v č e r a j
in danes, izdaje Slovenskega raziskovalnega inštituta v T r s t u , Trst 1974 (tudi v angleščini: The
Slovenes in Italy Yesterday and T o d a y , in i t a l i j a n š č i n i : Passato e Presente degli Sloveni in Italia).
21
Pravne poti do rešitve problemov Slovencev v Italiji, j z d a j e Slovenskega raziskovalnega
i n š t i t u t a v T r s t u , Trst 1974 (tudi v italijanskem jeziku: Proposte di soluzione legislativa dei
problemi degli Sloveni in Italia).
22
Lavo C e r m e l j : Sloveni e Croati in Italia t r a le due guerre, gli Sloveni in Italia, Slovenski
raziskovalni inštitut, Trieste, 1974.
23
Paolo Petricig — Valentino Z. Simonitti: Slovenska skupnost v Beneški Sloveniji, S t u d i j ski center Nediža, Nediža 1, Trst 1974.
24
J a k o b Medved: Zemljevid s slovenskimi in italijanskimi k r a j e v n i m i imeni in razporeditev
ustanov in društev, ki u p o r a b l j a j o slovenski jezik, Mladinska k n j i g a , L j u b l j a n a 1974.
25
Slovenci na Koroškem. Sodobni problemi koroških Slovencev. Narodni svet koroških
Slovencev in Zveza slovanskih organizacij, Borovlje 1974. Die Slovenen in K ä r n t e n . G e g e n w ä r t i g e
P r o b l e m e der K ä r n t n e r Slovenen. Rat der K ä r n t n e r Slovenen, Zentralverband
slowenische
Organisationen in K ä r n t e n . Drau-Verlag, F e r l a c h , 1974.

Vladimir Klemenčič
Zasedanje Komisije za agrarno tipologijo pri IGU, Verona 1974
V času od 9. do 14. septembra 1974 je v Veroni zasedala Komisija za
agrarno tipologijo. Naloga komisije je izdelava tipologije kmetijstva v svetovnem merilu, zato so bile na zasedanju v ospredju predstavitve poskusov
izdelave tipologije kmetijske izrabe prostora za posamezne dežele. V komisiji
imajo posebno pobudo poljski geografi in še posebej njen predsednik prof.
Kostrowicki, ki si prizadeva izdelati v okviru komisije pregledno karto o
usmerjenosti kmetijstva po svetu.
Iz poročil referentov, ki so preizkusili metodologijo izdelave karte na posameznih območjih, ali pa uporabili lastne pristope k agrarni tipologiji je
razvidno, da bi bilo planirano enotno karto sveta zaradi številnih posebnosti
v kmetovanju praktično nemogoče izdelati oziroma bi bila preveč poenostavljena. Menim, da je bilo glavno spoznanje zasedanja komisije prav v tem, da
je važnejše od takšne svetovne karte izdelati karte za posamezna večja območja, kjer še pridejo do izraza glavne posebnosti in s tem tudi glavna problematika kmetijstva v posameznih regijah.
Na zasedanju je tudi prišlo do razlikovanj glede uporabljenih delovnih
metod. Namesto uporabe tradicionalnih metod so se številni mlajši delavci
močno zavzemali za statistično-matematične metode, ki pa so se jih pri svojem
delu mogoče celo preveč formalistično posluževali.
Nekateri izmed predstavljenih referatov so pomenili pomemben prispevek
k razvoju metodologije proučevanja organizacije kmetijske proizvodnje na določenem prostoru. Predstavljena sicer ni bila nobena izvirna metoda, zato pa
je bilo več tehtnih preizkusov obstoječih metod, pri čemer je bilo čutiti močno
težnjo po čim večji objektivnosti pri raziskovanju. Razumljivo je, da ob množici upoštevanih elementov in iskanju njihovih medsebojnih povezav ni več
mogoče shajati brez računalnikov.
Na nove možnosti pri uporabi računalniške tehnike je pokazal J. W.
Aitchison iz Walesa. Njegova analiza in na njeni osnovi izdelana kmetijska
regionalizacija Walesa sta se odlikovali po izredno temeljiti objektivnosti.
Vendar je zanj ta, v bistvu končni del raziskave, pomenil šele začetek preverjanja rezultatov in to s celo vrsto testiranj.
Neutrudni organizatorji s prof. Vanzettijem na čelu so za udeležence pripravili dve zanimivi ekskurziji. Na prvi smo se seznanili z zanimivo vinogradniško pokrajino v okolici Verone ter s svetovno znanim nahajališčem
fosilov v naselju Bolca. Na drugi ekskurziji je bila poleg vinogradniške pokrajine v ospredju zanimanja vas Giazzo, kjer so se ohranili potomci nemških kolonistov iz konca 13. stoletja.
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V okviru komisije je imela sestanek tudi delovna skupina za ruralno planiranje, ki jo vodi prof. Envedi iz Budimpešte. Tematika, ki jo je obravnavala
omenjena skupina je izredno aktualna. Zato se upravičeno pričakuje, da bo
na prihodnji konferenci IGU v Moskvi 1. 1976 skupini priznan položaj komisije.
Naslednje zasedanje komisije za agrarno tipologijo, kot tudi delovne skupine za ruralno planiranje, bo konec septembra 1975 v Parizu.
Marijan Klemenčič
Konferenca o zaščiti Jadrana
Opatija 21—23. l i . 1974
Konferenco o zaščiti Jadrana je organiziral Jugoslovanski savet za zaštitu
i unapređenje čovjekove okoline in sorodne republiške ustanove Hrvatske,
Slovenije in Črne gore ter Regionalni odbor za zaštituta i unapređenje čovjekove okoline Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara.
Poglavitni namen konference je bil, da se oceni družbeni pomen jadranskega pros-tora za celo skupnost, da zbrani strokovnjaki, znanstveni in javni
delavci dobijo za svoje prizadevanje na tem področju najširšo družbeno podporo in da bi se javnosti prikazana aktualna problematika onesnaževanja
morja čim uspešneje razreševala. Konferenca ni bila sklicana z namenom, da
bi razpravljali o zaščiti Jadrana v ožjem pomenu te besede, temveč o »okolju«
kot celoti.
V uvodnem delu so prebrali vrsto referatov, ki so bili bolj splošnega značaja. Opozorili so na pomen Jadrana za Jugoslavijo (dr. Bebler) in na nujnost kompleksnega obravnavanja problemov.
Naslednja skupina referatov je obravnavala pravni vidik onesnaževanja
in zaščite Jadrana, tako iz mednarodne kot iz domače zakonodaje. Sledila je
vrsta referatov o poluciji morja, o zdravstvenih vidikih, estetskih problemih,
prometu, industriji, nafti in odpadnih oljih, problemih in načinih čiščenja
morja, o čiščenju fekalnih voda. onesnaževanju ozračja itd. Večja skupina referentov je bila iz oceanografskih in bioloških raziskovalnih institucij. Dr.
Buljan je v svojem referatu govoril o Jadranskem morju in nekaterih problemih njegove organske produkcije, dr. Zavodnik o bioloških virih Jadrana, dr.
Johanidesova o zastrupljenosti diatomejskih alg ob »cvetenju« morja na Jadranu poleti 1973. Inž. Ivane iz podjetja »SMELTc v Ljubljani je v svojem
referatu obravnaval problematiko trdih odpadkov v naših obalnih mestih.
Podal je oceno današnjega stanja in prikazal možnosti za razreševanje tega
problema. Prvič se je na takem zboru pojavilo tudi več referatov, ki so obravnavali probleme okolja iz ekonomskega vidika. V sklepnem delu konference
je sledila tudi vrsta prispevkov o zaščiti — konzervaciji narave. Prof. dr. Friganović je govoril o prebivalstvu našega primorja in zaščiti pokrajine.
Med najzanimivejše prispevke je prav gotovo sodilo kratko poročilo geologa S. Grandiča, vodje oddelka za geološka raziskovanja Industroprojekta iz
Zagreba, ki je predstavil prve poskuse termografije morja. Zračni posnetki so
bili izdelani s pomočjo posebnega scaner ja v sodelovanju z Vojnogeografskim
inštitutom; na posnetkih so bile izredno natančno vidne (1/16° C) termične razlike v površini morja.
Od slovenskih geografov je sodeloval s poročilom samo dr. Habe s temo
»Naš kras in naše morje«. Poudaril je tesno povezanost problemov v zaledju
s .problemi morja. Delež slovenskih geografov v tej smeri je bil doslej prav
gotovo preskromen.
Eden najbolj tehtnih prispevkov na kongresu je bil referat dr. J. Stirna
z naslovom »Osnovni problemi polucije odprtih voda Jadrana«, ki je slonel
na konkretnih meritvah in večletnem raziskovalnem delu. Mnogi vidiki onesnaževanja so bili v tem prispevku obarvani izrazito geografsko; med najbolj
zanimive je sodila prostorska analiza polutantov. Avtor je ugotovil, da je največji vir polucije Jadrana severnoitalijanska industrija. Poudaril je, da so
brez sodelovanja vseh držav ob Jadranu in tudi v Sredozemlju vsi ukrepi
lahko le delno uspešni.
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Na konferenci je sodelovalo okrog 220 udeležencev iz naslednjih strok
ali področij udejstvovanja: pravniki, biologi, geografi, kemiki, geologi, tehnologi, oblikovalci, planerji, zdravniki, pomorci itd. Le-ti so prebrali 56 referatov,
iz česar lahko povzamemo, kako pestro je bilo delo konference.
Poročila so bila razdeljena na skupine. Po vsaki zaključeni skupini referatov je sledila krajša razprava, ki je bila mnogokrat zelo ostra. Organizator
je že pred pričetkom konference pripravil obsežen zbornik referatov, tako da
so avtorji predstavili avditoriju v glavnem povzetke referatov, prikazali diapozitive ali podali dodatna pojasnila. Konferenca je bila organizirana kot
enotno zasedanje. Verjetno bi bilo bolje, če bi bila nekatera specialna vprašanja obravnavana po sekcijah.
Za razliko od drugih takih zborov je bila ta konferenca zelo dobro pripravljena, izredna raznolikost prispevkov pa je dokaj kompleksno osvetlila
pdroblematiko. Ob konferenci je bila organizirana prodaja k n j i g in manjša
razstava plakatov na to temo.
.
Milan Orožen-Adamič
Prvi jugoslovansko-poljski seminar, Ohrid, 24.-29. 5. 1975
Na prvem skupnem srečanju jugoslovanskih in poljskih geografov predstavljeni referati so obravnavali zelo širok spekter prostorskih problemov podeželja. Če jih skušamo razdeliti po sorodnosti problematike, jih lahko razvrstimo na teoretične (A. Kostrowicki), metodološke (A. Marsz. J. Medved),
na referate, ki so obravnavali določen podeželski problem: agrarno izrabo tal,
turizem, oskrbo, naselja itd. (V. Gramatnikovski, J. Grocholska, B. Jačimović,
A. Jagielski, A. Jackowski, M. Klemenčič, R. Kulikowski, M. Lutovac, M. Natek, S. Nikolič, M. Pak, M. Panov, Z. Pepeonik, A. Puška, J. Rajman, A. Stojmilov, R. Szczesny, W. Stola, V. Točkovski, W. Tyszkiewicz, M. Žagar) ter
referat s planersko problematiko (S. Leszczycki). Vendar so bila pomembnejša
od referatov spoznanja, dobljena v živahni diskusiji, ko so raziskovalci iz
dveh socialističnih dežel primerjali svoje skušnje glede urejanja družbenih
in gospodarskih problemov.
Osnovna problematika obravnave je bila posvečena načinom in rezultatom proučevanja stanja in spremembam, ki jih doživlja podeželje. Tako v časovnem, kot v problemskem oziru, je obravnavana problematika imela zaključen okvir; obravnavali so preostanke preteklosti v pokrajini (agrarna struktura, naselja itd.), pojavljanje novih prvin (turizem, infrastruktura, industrija
itd.) in tiste elemente, ki imajo posebno vrednost za človekovo dejavnost v
bližnji prihodnosti (npr. voda, gozdovi, zrak).
V zelo odkriti diskusiji se je izkazalo, da so številni problemi prisotni v
obeh državah in da so tu in tam ključnega pomena za nadaljnji družbenogospodarski razvoj. Razlike so le v tem, da je osveščenost širšega sloja ljudi o
obstoju teh problemov različna. Tako npr. je problem opuščanja izrabe zemlje pri nas v dobršni meri že prišel v zavest ljudi, medtem ko so na Poljskem
le redki posamezniki spoznali problematičnost pojavljanja opuščenih kmetijski površin. Podobno je bilo z drugimi problemi, npr. z močnim odseljevanjem
s ( pasivnih agrarnih predelov, kar pušča za seboj — tako v Jugoslaviji kot
na Poljskem — cel sklop težav: od gospodarske neizkoriščenosti prostora do
socialnih vprašanj. Način reševanja omenjenih problemov pa je v marsičem
različen v obeh državah.
Poleg skupnega obravnavanja posameznih problemov je imelo velik pomen spoznavanje metodologije dela (npr. tipologije kmetijstva), teoretičnih izhodišč (npr. za varstvo okolja), kot tudi konkretnih rezultatov (npr. o prostorskih učinkih turizma, oskrbe).
Pestrost pogledov na posamezne pojave v prostoru, razlike v teoretičnih,
metodoloških in praktičnih dosežkih posameznih geografskih središč so omogočile medsebojno spoznavanje rezultatov dela in deloma zbliževanje pogledov, kar spodbuja k nadaljevanju podobnih srečanj.
Marijan Klemenčič
15 Geografski vestnik
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Simpozij »Geografija turizma in regionalno prostorsko planiranje«
V dneh med 10. in 12. aprilom tega leta je Inštitut za geografijo Univerze
v Ljubljani organiziral simpozij na temo »Geografija turizma in regionalno
prostorsko planiranje«. Delo simpozija je potekalo na plenarnih zasedanjih
in v okviru dveh sekcij, ki sta obravnavali problematiko planiranja in razvoja
turizma v Jugoslaviji ter metodologijo proučevanja geografije turizma v okviru
regionalnega planiranja. Na simpoziju je bilo prisotnih več kot 90 udeležencev
iz Jugoslavije, ZR Nemčije, Francije, Avstrije, Italije, ZDA in Velike Britanije,
ki so predstavili 28 referatov.
Pokazalo se je, da je jugoslovanska geografija napredovala pri proučevanju
turističnih problemov, tako z gledišča metodologije, kot z vidika planiranja.
Opaziti pa je obenem bilo, da je raziskovalno delo na tem področju prepuščeno
stihiji in posameznikom. Ugotovitve udeležencev simpozija so bile, da je v
okviru enotno zasnovanega dela in planiranja potrebno več različnih pristopov
zaradi heterogenosti jugoslovanskega prostora. To pa narekuje vključevanje
geografskih institucij v interdisciplinarno delo, katerega rezultat n a j bi bila
priprava skupnega jugoslovanskega projekta.
V diskusijah in izmenjavi mnenj se je izkazalo, da bo treba v naslednjih
letih posvetiti veliko več pozornosti raziskavam naslednjih nalog:
a) ovrednotiti bi bilo treba geografsko metodologijo in družbeno-geografski
koncept za enotno planiranje turizma v različnih regijah;
b) izdelati bi bilo treba metodologijo raziskav turističnih potencialov glede
na potrebe regionalnega prostorskega razvoja;
c) proučiti bi morali naravne prostorske elemente za turistično rabo;
d) izdelati bi bilo treba študijo mednarodnega in tranzitnega turizma v
Jugoslaviji;
e) zbrati bi bilo treba rezultate o turističnih tokovih v Jugoslaviji;
f) ustvariti bi bilo treba pogoje za izdelavo skupnega projekta vseh jugoslovanskih geografskih in regionalno-planerskih centrov.
Anton Gosar
O delu inštituta za geografijo univerze v Ljubljani v letu 1974
Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani je leta 1974 izdelal štiriletni
delovni program za svoje raziskovalno delo, dokumentacijo in informatiko,
za razstavno-muzejsko dejavnost in za izobraževanje kadrov. V programu so
upoštevani aktualni in prostorsko relevantni problemi Slovenije, ki so pomembni tudi za razvoj geografske teorije. Program je usklajen s programom
drugih geografskih institucij.
V raziskovalnem delu inštituta so bili v letu 1974 v ospredju sodobni problemi zamejske Slovenije in nacionalno mešanih ozemelj v SR Sloveniji, učinki
odprte meje in razvoj obmejnih regij. V tem letu je napredovalo delo na pripravi nacionalnega atlasa Slovenije. Inštitutski delavci so raziskovali prebivalstvo, industrijo, agrarno izrabo zemlje, izobraževanje in varstvo okolja. Še
posebej moramo opozoriti na proučevanje nekaterih aktualnih in regionalnogeografskih problemov, kot so na primer odmiranje alpskega pastirstva v slovenskem alpskem svetu, širjenje črnih gradenj na gospodarsko razvitih" območjih ter problematika sadjarstva v Sloveniji.
Sodelavci inštituta so organizacijsko in vsebinsko sodelovali na prvem
slovenskem demografskem simpoziju v Ljubljani, mednarodni konferenci o
evropskih manjšinah v Trstu, pri srečanju geografov iz Slovenije in Julijske
Krajine ter Furlanije v Pordenonu, kjer so bili obravnavani problemi slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji, na mednarodnem simpoziju o
prihodnosti Alp v Trentu v Italiji in na simpoziju ob 25-letnici Geografskega
društva Makedonije v Skopju.
Z ekspertizami o aktualnih problemih slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter o problemih nacionalno mešanega ozemlja je inštitut
sodeloval pri delu republiških družbenopolitičnih in upravnih organov. Sprem226
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Ijal je tudi razna mednarodna posvetovanja o sodobnih problemih evropskega
alpskega prostora.
Inštitut je imel v tem letu tudi veliko stikov z geografskimi institucijami
v Warszawi, Miinchenu, Budimpešti in v Vidmu v Italiji, vzdrževal pa je tudi
stike z geografskimi institucijami v ČSSR, ZDA, Veliki Britaniji, na Nizozemskem in Švedskem. Skupno z zavodom SR Slovenije za regionalno prostorsko
planiranje in geografskim institutom poljske akademije znanosti iz Warszawe
je organiziral študijsko potovanje slovenskih regionalnih planerjev na Poljsko,
kjer so se seznanili s teorijo in prakso pri regionalnem planiranju ter z interdisciplinarnim delom pri študiju in pripravi regionalnih prostorskih načrtov
na državnem in vojvodskem merilu. Seznanili so jih tudi z urbanistično zasnovo Warszawe in somestja okoli Gdanska. Na mednarodnih strokovnih posvetovanjih oziroma na izpopolnjevanju v tujini so prebili sodelavci inštituta
v letu 1974 s k u p a j 328 dni.
Delavci inštituta so sodelovali s k u p a j s sodelavci geografskega inštituta
univerze iz Skopja in gospodarsko-geografskega inštituta univerze iz Miinchena
ri raziskavi urbanizacije in funkcije turizma na socialno-geografskem praktiumu v Ohridu.
V tem letu je inštitut za geografijo univerze v Ljubljani opravil tudi specifično izobraževalno dejavnost. Po dogovoru s komitejem za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije je organiziral študijska potovanja zamejskih Slovencev
— maturantov gimnazije in drugih višjih šol iz Trsta, Gorice in Celovca po
Jugoslaviji ter študijsko potovanje slovenskih učiteljev iz Porabja po Sloveniji.
V okviru organizacije »Znanost mladini« je organiziral v Prosenjakovcih v
Prekmurju mednarodni socialno-geografski mladinski raziskovalni tabor o sodobnih geografskih problemih na nacionalno mešanem ozemlju v Prekmurju,
ki so se ga med drugimi udeležili tudi slovenski srednješolci iz avstrijske Koroške, Julijske Krajine ter madžarski in slovenski srednješolci iz Slovenije.
Povečalo se je število uporabnikov dokumentacijske službe in obiskovalcev razstav zemljepisnega muzeja. Med obiskovalci je bilo več študijskih skupin profesorjev in znanstvenih delavcev ter študentov geografije iz evropskih
držav. Goste iz tujine, med katerimi so se v tem letu prvič pojavili tudi gostje
iz afriških dežel, so pritegnile predvsem razstave o geografski transformaciji
Slovenije ter o problemih odprte meje, obmejnih regij, nacionalno mešanih
ozemelj v Sloveniji ter zamejske Slovenije. Inštitut je priredil tudi razstavo
ob priliki prvega slovenskega demografskega simpozija na ekonomski fakulteti
v Ljubljani, ter razstavo o sodobnih geografskih procesih Slovenije za slušatelje in profesorje fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Na
mednarodni konferenci o manjšinah v Trstu je imel razstavo kart o manjšinah
v Evropi ter o nacionalni strukturi prebivalstva v Jugoslaviji. Med uporabniki
dokumentacijsko-informacijske službe se je povečalo število obiskovalcev iz
vrst študentov geografije ter sodelavcev negeografskih raziskovalnih institucij.
Dokumentacijska služba je v tem letu posredovala večje število strokovnih informacij republiškim upravnim in družbenopolitičnim organizacijam o aktualnih geografskih pojavih, ki so bili predmet raziskovalnega dela inštituta. Rezultate dela je inštitut posredoval javnosti s pomočjo radia, televizije in dnevnega tiska.
Sodelavci inštituta so v tem letu izdelali štiri raziskovalne naloge, objavili
so 41 razprav, za potrebe širše javnosti pa je bilo razmnoženih 17 del.
Pri inštitutu je v tem letu sodelovalo 14 redno zaposlenih, 5 zunanjih
in 10 pogodbenih sodelavcev, 20 sodelavcev pa je občasno sodelovalo pri nekaterih inštitutskih nalogah. V raziskovalnem delu je občasno sodelovalo tudi
20 študentov geografije. V tem letu sta nastopila službo dva nova asistentastažista, dva inštitutska asistenta pa sta se zaposlila v praksi.
Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani je ob priliki jugoslovanskega
urbanističnega kongresa v Ljubljani, junija 1974, prejel posebno priznanje za
vključevanje socialno-geografskega aspekta v regionalno prostorsko planiranje.
Vladimir Klemenčič
15*
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Poročilo o delu Geografskega društva Slovenije
Zbor slovenskih geografov v Rogaški Slatini (6. in 7. oktobra 1973) je
sprejel smernice za delo društva v prihodnosti. Poudarjena je bila potreba po
uveljavitvi kompleksnega regionalnega aspekta v geografskem proučevanju,
po načrtnem proučevanju obmejnih in gorskih območij, posebno še nerazvitih.
Stalno skrb bi bilo treba še naprej posvečati trajnemu strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev geografije na osnovnih in srednjih šolah. Vsestransko pomoč je treba nuditi zamejskim geografom pri njihovem strokovnem delu oziroma izpopolnjevanju. Na drugi strani je treba sistematično seznanjati učence
in dijake v šolah, kot tudi širšo javnost s problematiko Slovencev v Italiji,
Avstriji in na Madžarskem.
Poleg nalog društva, opredeljenimi na zborovanju, se je odbor moral spoprijeti z nekaterimi drugimi nalogami, ki jih zbor geografov še ni mogel predvideti. Tako je bilo potrebno ustanoviti družbeni organ upravljanja in izdajateljski svet za obe geografski glasili: Geografski vestnik in Geografski obzornik,
v skladu z novim zakonom o tisku.
Prav tako je bilo treba uskladiti pravila društva z ustavnimi spremembami. Pri tem delu ni šlo zgolj za izvršitev formalne obveznosti, pač pa za
pretres notranjega ustroja in delovanja Geografskega društva Slovenije.
Živahna dejavnost šolske sekcije v okviru razprav o novi reformi osnovnega in srednjega šolstva je pritegnila k razpravam tudi geografe zunaj sekcije, posebno predavateljski kader na oddelku za geografijo filozofske fakultete. Kratki roki za pripravo načrtov in večkrat nejasni koncepti novega^ šolskega sistema otežujejo pripravo ustreznih učnih načrtov in to v položaju,
ko je očitna želja po manjši prisotnosti (potrebi?!) geografije v šoli. To področje dela ostaja še dalje ena od poglavitnih nalog društva.
V letu 1974 je bil v Postojni ustanovljen nov aktiv Geografskega društva
Slovenije za Primorsko.
24. maja 1974 je bil v Ljubljani občni zbor društva, na katerem smo
napravili pregled dela v času od zborovanja v Rogaški Slatini in postavili
smernice za delo v prihodnjem letu. Staremu odboru je potekel mandat, zato
je občni zbor izvolil novega. Za novega predsednika Geografskega društva
Slovenije je bil izvoljen prof. Dušan Kompare.
Ob priliki občnega zbora je društvo organiziralo posvetovanje o urejanju
in varstvu okolja, na katerem so poročali Vera Kokole, dr. Matjaž Jeršič in dr.
Darko Radinja.
Novi odbor se je moral spoprijeti s pripravami za organizacijo zborovanja slovenskih geografov, ki je bilo v Bovcu konec septembra 1975. Priprave za
zborovanje — organizacijske kot tudi izvedba široko zasnovane geografske raziskave Posočja — so sicer stekle že pred tem, vendar jih je bilo treba pospešiti zaradi bližajočega se zborovanja. Poleg omenjene akcije je bilo treba pripraviti spremembo društvenih pravil.
Delo odpira tudi probleme. Tako se je pokazala potreba po bolj učinkoviti povezavi osrednjega odbora z odbori posameznih aktivov. Prav tako
bi bilo potrebno vzpostaviti tesnejše stike s slovenskimi geografi v zamejstvu.
Marijan Klemenčič

V tem času (26. septembra — 28. septembra 1975) je bilo v Zgornjem Posočju izvedeno 10. zborovanje slovenskih geografov. Zborovanja, katerega pokrovitelj je bila Skupščina občine Tolmin, se je udeležilo nad 200 geografov iz
SR Slovenije in gosti iz zamejstva. Predstavljenih je bilo nad 20 referatov, ki
so obravnavali probleme obmejnih in manj razvitih območij s posebnim ozirom
na teritorij občine Tolmin.
Z nekaterimi referati je bila poudarjena tudi vloga geografije v vzgojno
izobraževalnem procesu.
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Organizirane so bile strokovne ekskurzije (Kobarid, Breginjski kot, Trenta
in dolina Koritnice) in prikaz filmov ter diafilmov.
Zborovanje je uspelo v organizacijskem in strokovnem pogledu; nadaljnje
raziskave bodo potekale v dogovoru z občinskimi dejavniki.
28. septembra 1975 je bil v Bovcu občni zbor geografskega društva Slovenije, ki je sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
1. V okviru geografskega pouka n a j se posebna pozornost posveti m a n j
razvitim in zlasti m a n j razvitim obmejnim območjem.
2. Geografsko društvo Slovenije poziva svoje člane in institucije, da nudijo
podporo kolegom v zamejstvu pri raziskovanju problemov, s katerimi se soočajo.
5. Geografske institucije n a j se med seboj sporazumejo o oblikovanju raziskovalnih programov ter sklenejo samoupravne sporazume.
4. Geografsko društvo Slovenije, geografske institucije in učitelji geografije
n a j si čim bolj prizadevajo za izvedbo reforme usmerjenega izobraževanja in
za koncept sodobnega izobraževanja na marksistično zasnovanih temeljih geografskega pouka v vseh vzgojno izobraževalnih institucijah.
Dušan Plut

GEOGRAFSKI VESTNIK — blagajniško poročilo za čas od 1. 10. 1974
do 24. 9. 1975
DOHODKI:
1) prenos
2) dotacije (Raziskovalna skupnost Slovenije)
3) prodaja starih številk
4) naročnina od 1. 10. 1974 do 24. 9. 1975

13.305,05
33.200,00
530,65
32.875,55

Skupaj

79.911,25

IZDATKI:
1) stroški tiska
2) honorarji z davki

53.600,00
10.119,15

Skupaj

63.719,15

SALDO GEOGRAFSKEGA VESTNIKA 24. 9. 1975

1.692,05
Blagajnik GDS:
Metka Spes
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UDK 910.1
Znanost o znanosti. Geografija.
Vrišer, I.
61000 Ljubljana, Yu, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 12
Nove meje geografije
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Avtor prikazuje nekatere slabosti in dileme v dosedanjem razvoju geografije. Zavzema se, da bi se geografi v večji meri osredotočili h kompleksnemu proučevanju zemeljskega površja. Več pozornosti bi morali posvetiti funkcijski vlogi in povezanosti pojavov ter njihovemu vrednotenju v sklopu drugih pojavov. Geografi naj bi se v večji meri kot doslej lotevali posameznih
problemov. »Problemska geografija« bi zmanjšala razdvojenost med splošno
in regionalno geografijo. Zavzema se tudi za nadaljnji razvoj geografskih misli
na bazi dialektičnega materializma, ki nudi geografiji solidno osnovo in velike
razvojne možnosti.

UDK 911.2:551.311.1 (497.12-157)
Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Kuna ver, J.
61000 Ljubljana, Yu, Pedagoška akademija v Ljubljani, Stari trg 34
H geomorfološkemu razvoju Bovške kotline v pleistocenu
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Razprava podaja pregled geomorfološkega dogajanja v Bovški kotlini v
pleistocenu. Avtor razpravlja na osnovi novih najdb starejših pleistocenskih
konglomeratov in morenskega gradiva pod njimi o številu poledenitev in prodnih zasipov. Radiokarbonske analize fosilnega lesa in fosilna prst so omogočili
temeljito razpravo o razmejitvi med riškimi in würmskimi sedimenti, o starosti
mladowiirmske jezerske gline ter o zvezah med njo in fluvioglacialnim zasipom
Bovške kotline ter s čelnimi morenami štadijalne poledenitve, ki so na vzhodnem robu kotline. Razprâvo zaključuje poglavje o zadnji štadijalni poledenitvi,
ki je povzročila pobočne ledenike na Kaninskem pogorju in odložitev moren
na podnožju.
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UDC 910.1
Science of science. Geography.
Vrišer, I.
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12
New Frontiers of Geography
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian and English)
The author presents some thoughts on the shortcomings and the dilemmas
in the evolution of geography. He stands for a greater concentration, by georaphers, on the complex study of the earth surface. Greater attention should
e paid to the functional role and the connectivity of phenomena. Geographers
should also be more earned with complex treatment of particular problems.
»Problem-oriented geography« would lesson gap between general and regional
geography. The author, stands for further development of the geographical
thought, primarily from the aspect of the dialectical materialism.

UDC 911.2:551.311.1 (497.12-157)
Original scientific paper. Geography.
Kunaver, J.
61000 Ljubljana, Yu, Pedagogic Academy of Ljubljana, Stari trg 34
On the Geomorphological Development of the Basin of Bovec During the
Pleistocene Epoch
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian, English)
The paper gives a review of the geomorphological development of the
basin of Bovec, in the Upper Soča valley, northwestern Slovenia. With help
of new findings the author discusses the number^and the age of the older
pleistocene glaciations and the corresponding fluvioglacial accumulations. Badiocarbon analysis of fossil wood and the fossil soil horizon made it possible to
distinguish between sediments of older Würm and Biss and the chronological
evaluation of the late würmian glacio-lacustrine and fluvioglacial sediments
which could all be the effect of the penultimate stadial glaciation. The last
section deals with the last stadial glaciation which caused slope glaciers on
Kanin mountains and many terminal moraines at the foot.
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Ш Ж 551.586.003.1
Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Malovrh, C.
61000 Ljubljana, Yu, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
Gregorčičeva 27
Bioklimatski cikli gospodarskega prostora
(Prispevek k analitiki podnebnega faktorja)
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Temperaturne in padavinske dekadne srednje vrednosti je avtor uporabil
za določitev dinamike bioklimatskih območij kot sestavnih enot gospodarskega
prostora. Analizo bioklimatskih ciklov je opravil z vidika stacionarne in variacijske dinamike. S poprečnimi temperaturnimi pragovi je določil posamezne
sezonske cikle (sezona mirovanja, vegetacijska sezona) in interpolirane sezone
(npr. kmetijska, kmetijsko-turistična sezona). Značilnosti ciklov ter razporeditev in pogostost temperaturnih in padavinskih razredov lahko služi pri
smotrni izrabi bioklimatskega faktorja.

UDK 911.3:312 (497.12)
Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Natek, M.
61000 Ljubljana, Yu, Inštitut za geografijo SAZU, Novi trg 4
Osnovni tipi rasti prebivalstva v SR Sloveniji

_

Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Rast prebivalstva je neposredno odvisna od njegove biološke reprodukcije in selitev. Na osnovi vzajemnega vrednotenja in prikazovanja naravnega
prirastka in selitvene bilance lahko izluščimo osem glavnih tipov rasti prebivalstva. Podani in karakterizirani so osnovni demografski tipi na Slovenskem v desetletju 1961—1971. Posamezni tipi prebivalstvenega prirastka so podprti z razčlenitvijo vrednosti za rodnost, umrljivost, naravni prirastek, selitveno bilanco, delež kmetijskega prebivalstva in gostoto obljudenosti. V zadnjem poglavju so prikazani regionalna struktura in učinki stopnje urbaniziranosti na spremembe števila prebivalstva.
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UDC 551.586.003.1
Original Research Paper. Geography.
Malovrh, C.
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Economics, University of Ljubljana,
Gregorčičeva 27
Bioclimatical Cycles of the Economic Space
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian and English)
The ten-day period mean values for the temperatures and the precipitation
were used to determine the dynamics of bioclimatical areas of a unit of the
economic space, both with regard to the stationary and to the variation aspect.
The mean temperature tresholds determine the particular cycles of the seasons,
i.e. the succesive cycles (the season of pause and the vegetation season) and
the interpolated seasons (the season of the precipitation retention, the agricultural cultivation season). The characteristics of the cycles and the freqûencies
of the quantity classes for temperatures and precipitation suggest a disposition for a particular way of the utilisation of the bioclimatical factor b y specific areas.

UDC 911.3:312 (497.12)
Original Research Paper. Geography.
Natek, M.
61000 Ljubljana, Yu, Institut of Geography, The Slovenian Academy of Arts
and Science, Novi trg 4
Basic Types of Population Growth in the SR of Slovenia
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian and English)
Population growth is directly dependent on biological reproduction and
on migrations. On the basis of comparative evaluation and a study of the natural increase and of the balance of migration eight basic types of population
rowth may be established. In the paper the basic demographic types in the
R of Slovenia over the 1961—1971 decade are presented and characterised.
Individual types of population growth are established on the basis of an analysis of the values for birth rate, death rate, natural increase, balance of migration, percentage of agrarian population, and population density. The last
section brings the regional structure and analyses the effects which the degree
of urbanization had on the changes in the number of population.
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UDK 911.3:333.13 (497.12)
Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Klemenčič, M.
61000 Ljubljana, Yu, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 12
Sodobni prelog v SR Sloveniji
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., francosko)
Na podlagi podrobne analize opuščenih kmetijskih površin v devetih katastrskih občinah so podane metode dela, vzroki nastanka, tipologija in obseg
površin v sodobnem prelogu. Sodobni prelog je izraz soacialnoekonomske preobrazbe klasične agrarne družbe in novega vrednotenja kmetijskih zemljišč. V
njegovem značaju se kažejo tudi prelomne, kritične faze socialnoekonomskega
razvoja določene skupine zemljiških posestnikov.

UDK 911.3:388.1/.4 (497.12)
Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Gosar, L.
61000 Ljubljana, Yu, Urbanistični inštitut SRS, Jamova 18
Prometna dostopnost v Sloveniji
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Pri proučevanju dnevnih migracij zaposlenih, gravitacijskih območij mest
in socialno-ekonomskih sprememb ni mogoče zanemariti prometne dostopnosti
in razdalj.
V poročilu o prometni dostopnosti v Sloveniji so naprej podane metode
za določitev dostopnosti in računanje avtobusnih, železniških in avtomobilskih
izohron. Prikazani so izsledki in karte o prometni dostopnosti z avtobusom
in avtomobilom za 37 slovenskih središč.
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UDC 911.3:333.13 (497.12)
Original Research Paper. Geography.
Klemenčič, M.
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12
Contemporary Fallow in Slovenia
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian, French)
On the base of detailed analyse of abandoned agriculture land in nine
cadastrial communities in SR Slovenia are described working methods, reasons
of formation, typology and the extent of agriculture land under the contemporary fallow. The principal value of the contemporary fallow, as the term
of the socio-economic transformation of classic agrarian society and new valuation of agriculture land, is in it's indicator's character of critical phases
of socio- economic development of a land's proprietor group.

UDC 911.3:388.1/.4 (497.12)
Original Research Paper. Geography.
Gosar, L.
61000 Ljubljana, Yu, Urbanistic institut of SR Slovenia, Jamova 18
Traffic Accessibility in Slovenia
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian, English)
When studying daily commuting and gravitation areas of towns and causes
of socio-demographic changes, one should not neglect the question of distance
and trafic accessibility.
In the report on traffic accessibility in Slovenia, several methods for
determining the accessibility with different means of transport are given
along with the methods for determining bus, railway and car isochrones.
The accessibility to 37 centers of Slovenia by bus and car is shown.

236

Sinopsisi

UDK 9U.3:388.1/.4 (497.12)
Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Žagar, M.
61000 Ljubljana, Yu, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 12
Prometna križišča in smeri v Sloveniji (Poskusi vrednotenja)
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Studija je poskus strukturne analize železniškega in cestnega omrežja Slovenije s pomočjo enostavnega grafa in matric. Avtor najprej vnaša v matrice
število vezi, nato kilometrsko in časovno razdaljo od vsakega do vseh ostalih
mest Slovenije. Pozneje vključi v matrice še bližnja večja mesta izven Slovenije
in končno vstavi v matrico gravitacijsko moč med vsemi pari mest. Tako dobi
razne hierarhične lestvice strukturnih odnosov, dosegljivosti in gravitacijske naselij Slovenije.

UDK 502.7:628.44 (497.121)
Varstvo okolja. Geografija.
Orožen-Adamič, M., Pleskovič, B.
61000 Ljubljana, Yu, Geografski inštitut, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 4
Problemi okolja in odlaganje trdih odpadkov v Ljubljani
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Članek obravnava prizadevanja poiskati ustrezno lokacijo za centralno
odlagališče trdih odpadkov v Ljubljani. Prikazan je izvor odpadkov, dosedanji
način deponiranja in tehnične možnosti. V sklepu je podan predlog namestitve
nove deponije in obrazložena njena ureditev glede na varstvo okolja.
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UDC 911.3:388.1/.4 (497.12)
Original Research Paper. Geography.
Žagar, M.
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12
Nodal Accessibility and Transport Linkages in Slovenia (Som&. Attempts of
Valorisation)
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian, English)
The attempts of structural analysis of railway and road network in Slovenia b y the support of graphs and matrix. First he inscribes into the matrix
the amount of relations, then the distance of each town in Slovenia from all
the others in kilometers and in minutes; afterwards he includes into a matrix
the gravitational force among all the pairs of towns. In such a way he gets
various hierarchical scales of the structural relations, reaching and gravitation
of settlements.

U D C 502.7:628.44 (497.121)
Environmental Protection. Geography.
Orožen-Adamič, M., Pleskovič, B.
61000 Ljubljana, Yu, Institut of Geography, The Slovenian Academy of Arts
and Sciences, Novi trg 4
The Problems of Environment and the Solid Waste in the City of Ljubljana
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian, English)
The study discusses the endeavours to find for the city of Ljubljana a
suitable location for the central deposit of solid waste. It shows the origin of
waste, the ways that have so far been used for its removal and deposition, and
the technical possibilities. In conclusion it gives suggestions for the selection
of the new deposit area and explains its arrangement for the sake of the
preservation of environment.
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UDK 911.7:577.4
Znanost o znanosti. Geografija. Ekologija.
Gams, I.
61000 Ljubljana, Yu, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 12
Problemi geografskega raziskovanja ekotopov in pokrajinske ekologije v
Sloveniji
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Članek obsega oris razvoja pojmovanja ekotopov in pokrajinske ekologije
po svetu ter nekatere izkušnje pri preučevanju v okviru katedre za fizično
geografijo oddelka za geografijo.

UDK 711 (234.3) (061.3)
Znanost o znanosti. Geografija.
Jeršič, M.
61000 Ljubljana, Yu, Zavod SRS za regionalno prostorsko planiranje,
Cankarjeva 1
»Bodočnost Alp« — poročilo s simpozijev v Innsbrucku in Trentn o problemih
prostorskega razvoja alpskih regij
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Avtor poroča o dveh mednarodnih simpozijih v Innsbrucku in Trentu, ki
sta se ukvarjala s problemi in z bodočnostjo Alp in sta bila prirejena pod pokroviteljstvom UNESCO-a.
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roc

911.2:577.4

Science of Science. Geography, Ecology.
Gams, I.
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12
Problems of Geographical Research of Ecotops and of the Regional Ecology
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
»
Slovenian (Slovenian, English)
The article gives an outline of the development in the notion of ecotop
and of regional ecology in the world and experiences gained at the research
of the chair of the physical geography of the Department of geography at
Ljubljana.

ГОС 711 (234.3) (061.3)
Science of science. Geography.
Jeršič, M.
61000 Ljubljana, Yu. Zavod SRS za regionalno prostorsko planiranje,
Cankarjeva 1
»The Future of the Alps«
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian, English)
The article reports on the proceeding of two international symposiums,
in Innsbruck dealing with the »Problems of Alpine Regione and in the Trento,
arranged under protection of UNESCO and treating the »Future of the Alps«.
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UDK 911.3:325.252
Znanost o znanosti. Geografija.
Gosar, A.
61000 Ljubljana, Yu, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 12
Nekatere novejše raziskave o meddržavnih migracijah
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
S problematiko zdomstva se ukvarjajo geografi v deželah, kjer se delovna
sila zaposluje, kot v državah, iz katerih izhajajo delavci. Z migracijskim ciklom odhajanja, vračanja in zaposlovanja, ki sicer prinaša različne družbenoekonomske spremembe v pokrajino, se aktivno ukvarjajo v glavnem v ZR
Nemčiji in deloma v Jugoslaviji. Pri proučevanju teh problemov geografske
raziskovalne institucije še vedno vse preveč statistično registrirajo razporeditev zdomcev, premalo pa upoštevajo spremembe, ki jih ta pojav prinaša.

UDK 911.3:338.45.001
Znanost o znanosti. Geografija.
Vrišer, I.
61000 Ljubljana, Yu, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 12
Raziskovalne metode v industrijski geografiji
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
slov. (slov., angl.)
Razprava je nadaljevanje prikazovanja idejnih in metodoloških problemov
industrijske geografije iz prejšnje številke Geografskega vestnika XLVI (1974).
Avtor je razdelil metode v štiri skupine: I. merila o razporeditvi industrije, II.
merila o spremembah v razporeditvi industrije, III. merila o specializaciji in
diverzifikaciji in IV. merila o medindustrijskih odnosih.
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UDC 911.3:325.252
Science of science. Geography.
Gosar, A .
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12
Some New Geographical Research on International Migration
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian, English)
The foreign workers problem has a need for a detailled geographical
study because of transformation elements brought to a region with the influence of such migration process. In German Federal Republic and partly in the
SFR Jugoslavia geographers have started a study of the differences in the
urbanisation caused with foreign labour mobility. At the beginning they have
only located the foreign labour structure in the imigrant and emigrant country.
The socio-geographical problems brought to this regions have not been intensive studied yet.

UQC 911.3:338.45.001
Science of science. Geography.
Vrišer, I.
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12
Research Methods in Industrial Geography
Geografski vestnik, XLVII, (1975)
Slovenian (Slovenian, English)
The paper continues the discussion of conceptual and methodological problems of industrial geography (Geografski vestnik XLVI, 1974). The methods
related to measurements were classified into four groups; those related to distribution of manufacturing industries, to changes in the distribution, to diversification and specialisation and to interindustrial links.
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