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KNJIŽEVNOST 

Gozdovi na Slovenskem, zbral in uredil Ciril Remic, izdala in založila za-
ložba Borec v sodelovanju s poslovnim združenjem gozdnogospodarskih organi-
zacij v Ljubljani, str. 309, Ljubljana 1975. 

Čeprav publikacija >Gozdovi na Slovenskem« ni izrazito geografska, kljub 
temu zasluži, da o njej poročamo tudi geografi. Gozdno rastje je eden naj-
izrazitejših členov geografskega okolja. S svojo fiziognomijo, floristično sestavo 
in gostoto zaraščenosti je tisti dejavnik v pokrajini, ki jo na najvidnejši način že 
na zunaj karakterizira. Gozdna vegetacija predstavlja torej neposredno preple-
teno delovanje prirodnih in antropogenih dejavnikov. Poleg tega ne smemo 
prezreti njene velike gospodarske vrednosti in rekreacijske funkcije. 

Poglavitni namen pričujoče knjige pa je prav prikazati in osvetliti gozdno 
rastje čim bolj vsestransko. Da bi dosegli ta namen, so avtorji zasnovali knjigo 
kot enciklopedični prikaz gozdov, kar je prvi primer te vrste pri nas. 

Jedro knjige tvorijo poglavja, ki obravnavajo posamezne gozdarske pano-
ge. Obdelalo jih je več avtorjev — naših priznanih gozdarskih strokovnjakov, 
ki tudi sicer znanstveno delajo na področjih, ki jih prikazujejo v knjigi. S tem 
je knjigi zagotovljena dokajšnja strokovna raven. 

Y prvih poglavjih so poleg pregleda zgodovine naših gozdov in gozdarstva 
zajeti tudi prirodni dejavniki, ki vplivajo na gozd. Tako so na kratko pred-
stavljene geomorfološke in petrografske razmere ter gozdne prsti in klima. Bolj 
izčrpno je podan pregled o rastlinstvu. V njem so na izviren način najprej pred-
stavljeni fitoklimatski teritoriji Slovenije z značilnimi gozdnimi združbami. Na-
dalje spoznamo posamezne skupine gozdov, njihovo razprostranjenost in zgrad-
bo, tako npr. gozdove poplavin nižin in gričevja, bukovje, mešane gozdove 
jelke in bukve, čiste jelove gozdove itd. 

V tem podpoglavju je marsikaj novega, kar še zlasti velja za prostorsko 
predstavitev gozdne vegetacije v Sloveniji. Posebno izstopa fitocenološka karta 
(1 :?50.000), ki nam kot prva tiskana barvna karta te vrste ponazarja potencialne 
gozdne združbe v Sloveniji. Karta je bila izdelana na osnovi podrobnejših kart, 
ki so bile narejene za vso Slovenijo v merilu 1:100.000 na Biroju za gozdarsko 
načrtovanje. 

Gozdna vegetacija Slovenije je na tej karti zajeta v tri velike skupine: 
1. zonalne združbe submediteranskega teritorija, 2. zonalne združbe alpskega, 
predalpskega, dinarskega, preddinarskega in subpanonskega teritorija, 3. raz-
vojno samostojne rastlinske združbe. Te tri skupine so sestavljene iz vrste gozd-
nih združb. 

Poleg te karte, ki nam ponazarja horizontalno razprostranjenost gozdne ve-
getacije v Sloveniji, je v tem podpoglavju prikazana tudi vertikalna razširjenost 
gozdnega rastja. Na idealiziranem vegetacijskem profilu čez Slovenijo so nani-
zane gozdne združbe, ki v različnih nadmorskih višinah poraščajo Slovenijo. 
S tem profilom je podan dober pregled o vegetacijski stopnjevitosti pri nas. 

Za temi poglavji so razvrščeni pregledni prispevki o gozdovih in naravnem 
ravnotežju, varstvu narave in gozdarstvu, vplivu gozdov na vodni režim in ero-
zijske procese, gojenju gozdov, urejenem gospodarjenju z gozdovi, prosto žive-
čem živalstvu, izkoriščanju gozdov, lesu v gospodarskem razvoju Slovenije in 
o proizvodni zmogljivosti gozdov. 

191 



Književnost 

Na koncu knjige je dokaj zanimivo poglavje o gozdno-gospodarskih območ-
jih v Sloveniji. V njem so zajete, poleg vrste drugih podatkov, tudi glavne zna-
čilnosti vseh štirinajstih gozdno-gospodarskih območij Slovenije. 

V vseh teh poglavjih je gozd prikazan v svoji moči, koristnosti in potreb-
nosti. Vendar bi dobili še popolnejšo podobo gozda, če bi bilo dodano poglavje 
o gozdu, ki se bori za svoj obstanek, pa na j bo to v borbi z naravnimi (npr. 
na gozdni meji) ali antropogenimi dejavniki (propadanje in izginjanje gozda 
ob industrijskih napravah). 

Poleg osrednjih poglavij pa knjiga obsega še nekatere prispevke, ki na j 
gozd osvetle tudi iz negozdarskih vidikov. Med njimi, ki smiselno dopolnjujejo 
sliko gozda pri nas, so zanimivi: »Pogovor med gozdom in človekom« ter zapisi 
»Gozd in vojna« in »Gozd v slovenski umetnosti«. 

Publikacija je bogata s podatki, tabelami, kartami in diagrami, posebej 
prijetno pa preseneti tudi s fotografijami. Veliko število izbranih barvnih in 
črnobelih fotografij nam na najbolj neposreden način predstavlja gozd. Pester 
izbor posnetkov kaže, da zbiralcev fotografskega gradiva niso vodili samo stro-
kovni, temveč tudi umetniški in estetski vidiki, kar še poveča vrednost knjige. 

Publikacija »Gozdovi na Slovenskem« gotovo predstavlja zelo pomemben 
in tehten prispevek k poznavanju gozdov pri nas. Snov, ki je zajeta v posa-
mezna poglavja nudi obilo gradiva vsakomur, ki si želi spopolniti znanje o 
gozdu. Karte, ki ponazarjajo gozdno rastje v Sloveniji pa lahko služijo kot do-
ber učni pripomoček tudi v šoli, kjer so tovrstna učila le redko na razpolago. 

F. Lovrenčak 

R. Lazarević, Geomorfologije. Beograd 1975, 465 strani, 265 fotografij in 
skic med tekstom. 

Po Jovanovićevi (Osnovi geomorfologije, i960) in Petrovičevi Geomorfologiji 
(1967) smo od srbskih geomorfologov dobili pred kratkim še tretji povojni geo-
morfološki učbenik. O njem tukaj poročam predvsem zaradi razmeroma razsež-
nega poglavja o zemeljskih plazovih in denudaciji oz., če se poslužimo Lazare-
vičeve terminologije, o površinski rečni in dežni eroziji. Jugoslovanski geografi 
smo v resolucijah povojnih kongresov večkrat stavili raziskovanje erozije prsti 
med svoje najnujnejše naloge. Da smo raziskali manj, kot smo načrtovali, pred-
vsem pa, da si nismo na tem področju pridobili več ugleda, je kriva tudi po-
manjkljiva, vse premalo kvantitativna metodologija. Lazarevičeva Geomorfo-
logija pomeni na tem področju dober metodološki prispevek. Avtor knjige se je 
kot predavatelj geomorfologije na odseku za erozijo in melioracijo Gozdarske 
fakultete v Beogradu moral poglabljati v inženirske metode raziskovanja erozije, 
ki jih je pri svojem raziskovanju ne le uporabljal, ampak jih je delno celo iz-
popolnil. Nedvomno je koristno, da jih spoznamo tudi geografi. Nekatere od njih 
pa je avtor v knjigi tako poenostavil, da jih more uporabiti pri terenskem delu 
vsak morfolog. 

Pisec učbenika je zasnoval širokopotezno merjenje erozije prsti na poskusnih 
parcelah v vseh jugoslovanskih republikah. Knjiga prinaša že predhodne rezul-
tate, ki jih lahko primerjamo s podatki iz poglavja o reliefu v Jugoslaviji. Tam 
zvemo, da je kar 92% površja naše države podvrženo eroziji raznih stopenj, 
ostalo pa akumulaciji. Če vso produkcijo nanosa porazdelimo na državno ozem-
lje, pride na en km2 350 m3 na leto. Od tega reke nepovratno odnesejo v morja 
42 %, kar je približno 13-krat več kot vračamo zemlji v obliki umetnih gnojil. 
K temu se pridružuje odnašanje mineralnih snovi v zrnih žit, kar Lazarević 
imenuje fitogeno erozijo. Po njegovih računih v državi letno odnesemo z zemlje 
poprečno 20 ton z km2 njivskih površin (ali, izrečeno v prostornini, 12,67 m'/km2 

letno). O točnosti teh številk sicer lahko dvomimo, nedvomno pa težnja po kvan-
titativnih metodah Lazarevičevi Geomorfologiji samo dviguje vrednost. 

I. Gams 
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Književnost 

Jakob Medved: Svet se spreminja — človek in prehrana. Mladinska knjiga, 
Ljubljana 1967, str. 111. 

V zbirki »Družboslovje za mladino« je pri Mladinski knjigi izšla v malem 
formatu knjiga, ki na izredno poljuden način seznanja z nekaterimi sodobnimi 
problemi sveta z geografskega aspekta. Y knjigi so podani osnovni problemi 
o človekovi prehrani, podkrepljeni s podatki in s 27 kartami o posameznih de-
javnostih po svetu, Evropi, Sloveniji in drugih regijah. 

Knjiga je vsebinsko zelo smiselno razdeljena na tri dele, na vprašanja o 
kmetijskem zemljišču in njegovi izrabi, o prebivalstvu in prehrani kot rezultatu 
številnih dejavnikov v sodobni strukturi razporeditve dobrin in prebivalstva ter 
o mednarodnem povezovanju. Tudi sama razdelitev poglavij znotraj teh treh 
osnovnih enot je v smiselnem zaporedju: od predstavitve velikosti kmetijskih 
zemljišč, možnosti krčenja gozdov, različne rodovitnosti prsti in različnih ra-
stiščnih pogojev, naravnih meja kmetijskih zemljišč in njene vrednosti, do na-
činov kmetijskega gospodarjenja, izredno aktualnih problemov uvajanja kme-
tijske mehanizacije v neevropskih deželah, nerešenih socialno-posestnih vprašanj 
(s posebnim ozirom na razmere v Latinski Ameriki, v Arabskem svetu in tropski 
Afriki ter Južni Aziji), razvoja kmetijstva v Zahodni Evropi, bega s podeželja, 
preslojevanju prebivalstva in nastajanju mešanih gospodinjstev, moderne agro-
tehnike in opuščanja zemljišč. O vseh teh problemih podaja avtor dokumen-
tirano kratko razlago vodilnih procesov v posameznem naravnem in druž-
benem okolju. 

V drugem delu so predstavljeni problemi svetovnega prebivalstva od kri-
tičnega pretresa napovedi o rasti števila prebivalstva, dejavnikov razvoja pre-
bivalstva, vprašanjih eksplozije prebivalstva in s tem povezanih problemov, 
o velikem številu nepismenih kot pokazatelju socialne nerazvitosti do vprašanj 
manjšanja števila kmečkega prebivalstva, depopulacije, koncentracije prebival-
stva in socialne diferenciacije prebivalstva v mestih. Skozi vsa ta poglavja so 
razvidne velike razlike v populacijski strukturi in razvoju med razvitimi in ne-
razvitimi, kar je hkrati tudi ključno vprašanje odnosov med sitimi in lačnimi. 

Sledi zelo smiselno poglavje o vprašanju viška ali pomanjkanja živil glede 
na rast števila prebivalstva, o ustreznosti prehrane, o vprašljivosti velikih na-
črtov za pridobivanje hrane, o večanju hektarskih donosov in o hrani kot stra-
teškem blagu. Avtor zaključuje svoja razmišljanja s poglavji o pomanjkanju 
gnojil in o uničevanju hrane s strani škodljivcev in bolezni. 

V nazornem problemskem prikazu posameznih dejavnikov J. Medved pole-
mično in kritično prikazuje razne teorije o razvoju in razmestitvi prebivalstva 
ter s tem povezanega problema prehrane. Kot taka je knjiga dragocen pripo-
moček in namenjena širši javnosti. Bralci si lahko ob kartografskih prikazih tudi 
zelo hitro pridobijo prostorski pregled nad posameznimi pojavi. 

Geographicah Papers 2. Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu, Za-
greb 1974. 

Po štirih letih je izšel drugi zvezek Geographical Papers, ki je namenjen 
predvsem mednarodni geografski javnosti in zato prinaša razprave v angleščini, 
v domačem jeziku pa so samo krajši povzetki. 

Kot je povedano v uvodu, prinaša ta številka razprave o dveh problemih: 
o položaju in regionalni razdelitvi Jugoslavije ter o prebivalstvu Hrvatske. V 
prvo skupino sodi Josipa R o g 1 i ć a splošen oris geografskega položaja in 
notranjih odnosov v Jugovzhodni Evropi z razvojnega stališča. Bolj obsežen 
pa je prispevek Radovana P a v i ć a o karakteristikah kompleksnega prostor-
skega položaja Jugoslavije, kjer podobno, kakor v svoji knjigi »Politička geo-
grafija«, s številnimi skicami zelo nazorno podaja nekatere geopolitične aspekte 
jugoslovanskega prostora v celotnem evropskem prostoru, na Balkanu, njegovo 
tranzitno vlogo kot jadranske in podonavske države ter države ob veli-
kih komunikacijah vzdolž Save ter naprej po dolini Morave in Vardarja. 
Podrobneje analizira še geopolitični položaj SR Slovenije in SR Makedonije. 
To tematsko področje zaključuje pravzaprav vsebinsko specifična študija Velj-

13 Geografski vestnik 1 9 3 



Književnost 

ka R o g i ć a , v kateri slednji najprej razmišlja o tehtnosti dosedanjih regio-
nalizacij Jugoslavije in nato poskuša opredeliti kompleksen pristop, da bi na 
zaključku podal kratke orise 19 osnovnih makroregionalnih enot. 

V prvem prispevku drugega dela zbornika Ivan C r k v e n č i č na osnovi 
zaposlenosti aktivnega prebivalstva ugotavlja stopnjo družbeno-ekonomskega 
razvoja jugoslovanskih republik in pokrajin od 1953 do 1971 leta, v nadalje-
vanju pa to podrobneje opredeli za SR Hrvatsko po njenih petih makroregio-
nalnih enotah. V svoji drugi razpravi pa na osnovi prirodnega prirastka in 
migracij po občinah analizira območja različnih trendov populacijskega razvoja 
SR Hrvatske v letih 1961—71. Drugačen pristop za podoben prikaz popula-
cijskega razvoja med leti 1961—71 v SR Hrvatski po občinah ter za tipizacijo 
občin glede na populacijski razvoj je predstavil Mladen F r i g a n o v i č , s po-
sebnim poudarkom na nerazvitih območjih, kjer je negativen populacijski raz-
voj posledica družbeno-gospodarskega zaostajanja v razvoju. Vse tri populacij-
ske razprave problemsko dopolnjuje prikaz ekonomskih migracij prebivalstva 
iz SFRJ in SR Hrvatske v inozemstvu, ekonomskih učinkov tega in vprašanja 
vračanja začasno zaposlenih v tujini, ki ga podaja Ivo B a u č i ć. Vse razprave 
so opremljene s številnimi kartami, kar njihovo vrednost še močno poveča. 

V drugem delu razprav o populacijskih problemih posameznih makroregio-
nalnih enot SR Hrvatske podaja Miroslav S i ć dokaj podroben in kompleten 
pregled povojnega razvoja prebivalstva vzhodne Hrvatske, kjer so v ospredju 
zlasti negativna gibanja prebivalstva v pretežno agrarnih območjih. Podobno 
Mladen F r i g a n o v i č v svojem drugem prispevku predstavlja razvojne 
probleme prebivalstva na južnem hrvatskem Primorju (Dalmacije) od leta 1880 
do danes in podrobneje analizira razlike med otoki, obalo in Zagoro. To dopol-
niuje tudi s kratkim pregledom strukturnih sprememb prebivalstva. Posebej otok 
Krk, kot depopulaciisko območje, pa prikazuje v svoji razpravi Petrica N o -
v o s e 1, ki je v zadnjih letih tudi sicer že večkrat spregovorila o geografskih 
problemih našega največjega otoka. 

Kljub temu, da je bil večji del gradiva te številke Geographical Papers že 
objavljen v domačih zbornikih, predvsem v Geografskem glasniku, pa je veliko 
tudi vsebinsko novega in metodološko obogatenega. Še posebno veljavo pa mu 
daje smiselno povezana predstavitev geografskih problemov velikih makroregio-
nalnih enot. 

Mirko Pak 

Mitko Panov: Socialna geografija i prostorno planiranje na primerot na 
SR Makedonija. Prirodno matematički fakultet Skopje, Geografski institut, 
Posebno izdanje, knjiga 3. Skopje 1967, str. 110. 

Seriji razprav o populacijskih in naselbinskih problemih, ki jih je Panov 
priobčil v zadnjih letih, je s tem delom dodal neke vrste sintetični prikaz teh 
elementov in dejavnikov v SR Makedoniji in obsežno razlago njihove pomemb-
nosti v regionalnem planiranju. Pod dokaj ambicioznim naslovom knjige se 
uvodna tri, dokaj kratka, poglavja ukvarjajo s predstavitvijo predmeta socialne 
geografije, njenega pomena ter njenih nalog v regionalnem planiranju, pri če-
mer že na tem mestu obravnava predvsem populacijo kot vodilno gibalo pre-
obrazbe prostora in naselja kot materialni rezultat vseh aktivnosti. 

Prvo obsežno poglavje je namenjeno vlogi populacijskih procesov v prostor-
skem planiranju. Vsakega od populacijskih problemov: rast števila prebival-
stva, spolno in starostno strukturo, prirodni prirastek, gospodinjstva, pisme-
nost, narodnost, gostoto naseljenosti, dejavnostno strukturo in migracije, je 
avtor opredelil kot dejavnik v prostorskem planiranju in nato na razvojni 
način podal njihovo problematiko na primeru Makedonije. 

Podobno je avtor pristopil k drugemu obsežnemu poglavju o naseljih in 
prostorskem planiranju, kjer je na kratko teoretično obdelal vprašanja terito-
rialne razporeditve, prirodnih danosti, funkcionalno strukturo, gravitacijske 
smernice, tipe, teritorialni razvoj, omrežje naselij, mestna naselja, vaška naselja 
in dodal k vsakemu poglavju še opis razmer v Makedoniji. 
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Književnost 

Knjiga je ena redkih novejših sintetičnih predstavitev nekaterih socialno-
geografskih problemov za območje cele republike. Določen pomen pa ima tudi 
ovrednotenje posameznih dejavnikov za potrebe regionalnega planiranja. 

M. Pak 

Geography of World Agriculture, Akadémiai Kiadó, Budimpešta. 
Madžarska akademija znanosti se je lotila obsežne naloge, da v posebni se-

riji enotno opremljenih publikacij predstavi kar najbolj aktualno podobo sta-
nja in problemov kmetijstva v posameznih deželah sveta. Pod mednarodnim 
uredniškim odborom, ki ga vodi G. Enyedi, je izšlo že pet publikacij: Poljsko 
kmetijstvo (avtorja J. Kostrowicki in R. Szczçsny), Geografija kmetijstva Jugo-
vzhodnega dela ZDA (J. R. Anderson), Kmetijske površine in specializacija 
v kmetijstvu (N. Csâki), Kmetijska tipologija Kalifornije (H. F. Gregor) in 
Kmetijska geografija Danske (Aa. H. Kampp). 

Posebna vrednost takega načina predstavitve kmetijstva v posameznih de-
želah sveta se nam pokaže ob primerjavi z dokaj številnimi monografijami o 
svetovnem kmetijstvu; le-te so se morale zadovoljiti s kar največjo generali-
zacija prikaza sicer znotraj sebe tako različnega pojava, kot je kmetijstvo po 
svetu. Koncept, ki ga je osvojil uredniški odbor, ima tako že v začetku zago-
tovljen določen uspeh. Druga pozitivna stran serije je v tem, da je uredni-
škemu odboru uspelo pritegniti najboljše strokovnjake za agrarno geografijo, 
katerim ni bilo težko na osnovi številnih lastnih raziskav podati zgoščene pri-
kaze o kmetijstvu v določenih deželah. Prilagajanje obstoječim možnostim, pred-
vsem kadrovskim, je zagotovilo seriji določeno kvalitetno raven, hkrati pa tudi 
določeno privlačnost glede na svojo pestrost. Kljub nujnim slabostim vsake take 
serije lahko trdimo, da je zbirka Geography of World Agriculture v sedanji fazi 
dosegla zelo solidno strokovno raven. 

Na kratko predstavljam tretjo, četrto in peto knjigo zbirke. 

Norbert Csaki, Land Supply and International Specialization in Agricul-
ture, Budimpešta 1974, str. 102. Drobna knjiga z ambicioznim naslovom je raz-
deljena na tri osnovna poglavja: pomen obsega kmetijskih površin za speciali-
zacijo v kmetijstvu, obseg kmetijskih površin in mednarodna specializacija v 
kmetijstvu in učinki sprememb v kvaliteti zemlje na mednarodno specializacijo 
v kmetijstvu. V dodatku je podan metodološki prikaz analize uporabljenega 
gradiva. 

Avtorjevo zanimanje je osredotočeno predvsem na odnos: prirodne raz-
mere — specializacija v kmetijstvu oziroma na končni učinek tega razmerja, 
ki se kaže v količini (deležu) pri izvozu kmetijskih proizvodov. Problem pre-
hrane oziroma proizvodnje hrane je v svetovnem gospodarstvu eden največjih 
problemov, na katerega ima vpliv dolga vrsta dejavnikov, od prirodnih razmer, 
splošnih socialnoekonomskih procesov do političnega odnosa in do vprašanja 
proizvodnje hrane. Zato imajo, po mnenju podpisanega, taka splošna dela tudi 
temu primerne »splošne« ugotovitve oziroma so le informativnega pomena. Po-
samezna trditev pogosto najde ustrezno podkrepitev v »pomanjkanju statistič-
nih podatkov« za posamezne dežele. 

V zaključnem poglavju nam avtor predstavi lasten model komplementar-
nosti mednarodne specializacije v kmetijstvu, s katerim pojasnjuje možnosti 
optimalne in maksimalne specializacije v kmetijstvu dežel socialističnega in ka-
pitalističnega sistema. 

Howard F. Gregor, An Agricultural Typology of California, Budimpešta 
1974, str. 106. Kmetijsko tipologijo Kalifornije prikazuje avtor v štirih poglav-
jih, in sicer od obravnave splošnih tipoloških potez, živinoreje, poljedelstva do 
regionalne proizvodnje in njenih trendov. Avtor podrobno analizira osem pre-
vladujočih tipov kmetovanja v Kaliforniji, opisuje njihove geografske poteze 
in način proizvodnje, prav tako pa tudi njeno socialnoekonomsko organizacijo. 
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Y zaključnem poglavju avtor pregledno podaja regionalno strukturo kmetijstva 
ter njegove spremembe. 

Delo je napisano v klenem in zgoščenem jeziku s tipično opisno metodo in 
s precejšnjim prizadevanjem za vizuelno predstavitvijo posameznih elementov, 
čeprav na zelo preprost način. 

S svojim načinom predstavitve je avtor dosegel, da tudi nestrokovnjak za-
gotovo dobi jasno sliko o prostorskih značilnostih kmetijstva v Kaliforniji. Knji-
ga lahko služi kot primer pregledne predstavitve kmetijskih tipov podobnih 
območij. 

Aa. H. Kampp, An Agricultural Geography of Denmark, Budimpešta 1975, 
str. 88. Problematiko kmetijstva je avtor razdelil na sedem osnovnih poglavij, 
v katerih obravnava zgodovinski pregled, zadružniško gibanje, moderno kme-
tijsko proizvodnjo, kmetijske regije, gospodarske naložbe v kmetijstvo in nji-
hove učinke, prihodnost danskega kmetijstva ter kmetijstvo na Grönlandu in 
otočju Föroyar. 

V knjigi je podana agrarna geografija Danske zelo sistematično in jedrnato, 
pri čemer je poudarek na organizacijsko-tehnološki plati, skoraj povsem pa je 
izpadel socialni faktor. Prav tako pogrešamo obravnavo danskega kmetijstva 
v širših mednarodnih okvirih, zlasti ker vemo, da je doseglo izredno visoko stop-
njo tržnosti in s tem padlo v veliko odvisnost od gospodarskih dogajanj v svetu. 

Posebno vrednost daje knjigi zelo bogato slikovno gradivo v obliki diagra-
mov, kartogramov in fotografij. 

Marijan Klemenčic 

D. L. Armand, Nauka o landšafte. Osnovy teorii i logiko-matematičeskie 
metody. Moskva 1975, 286 strani, 67 risb. 

Znani sovjetski »landšaftoved« je napisal zanimivo in nadvse aktualno 
knjigo, ki sicer ni učbenik landšaftovedenija in tudi ne zaokrožena teorija o 
tem, pač pa je logično izpeljan izbor teoretične, metodološke in tudi metodične 
tematike tega področja. 

Knjiga je plod skoraj 40-letnega proučevanja avtorja na področju teorije, 
metodologije in praktičnega regionalnega fizičnogeografskega proučevanja. 
Vzrok, da je avtor ta vprašanja strnil v knjigi, je predvsem v tem, ker je pri 
svojem delu — kakor sam pravi — pogosto naletel na metodološka in druga 
vprašanja, ki zavirajo razvoj geografske znanosti, ker niso dovolj razčiščena, 
povzročajo pa tudi nepotrebne diskusije med geografi. K pisanju knjige pa so 
avtorja vzpodbudile tudi pomanjkljivosti, ki so se začele pojavljati v novejši 
geografski literaturi, izvirajo pa povečini iz pomanjkljivega poznavanja osnov-
nih pojmov matematike, fizike in logike med geografi, še zlasti, ker se v geo-
grafskih delih čedalje bolj uporabljajo. Avtor opozarja, da uporaba novih kvan-
titativnih metod nemalokrat spominja na znanstveni snobizem, ko gre za upo-
rabo matematičnih metod tudi tam, kjer niso nujne in po nepotrebnem 
obremenjujejo^ geografske razprave tako, da marsikdaj niso več razumljive. Ar-
mand je kritičen tudi do pretiranega izumljanja novih terminov, ki največkrat 
ničesar novega ne povedo in stvari po nepotrebnem zapletajo, namesto da bi jih 
razjasnevali, kar tudi nazorno ilustrira. Avtor je močno kritičen tudi do dog-
matikov in avtoritet, ki zavirajo razvoj geografske znanosti. Opozarja tudi na 
škodljiva stremljenja nekaterih sovjetskih geografov, ki skušajo ugotavljati 
čim več »geografskih zakonov«, ker vidijo v tem domala edino pot do znan-
stvene avtoritete geografije, češ, kakšna znanost na j bi sicer geografija bila brez 
lastnih zakonov. 

Marsikatero avtorjevo stališče sicer poznamo že iz njegovih dosedanjih 
razprav, v tej knjigi pa jih je v marsičem dopolnil in poglobil, dokopal pa se 
je tudi do novih spoznanj. Armanda smo sicer poznali kot pristaša stroge raz-
mejitve geografske znanosti, kakršna je v sovjetski geografiji v navadi. V tej 
knjigi pa spoznamo, da je avtorja v zadnjem času prepričal naraščajoči pomen 
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nekaterih raziskovalnih panog (proučevanja mestnih in antropogenih pokrajin, 
varstvo okolja, ekologija človeka itd.) o tem, da je poleg fizične, ekonomske in 
naselbinske geografije potrebna tudi »nerazčlenjena obča geografija«. V okviru 
fizične geografije pa se avtor zavzema za enakomernejše proučevanje mrtve 
in žive narave in meni, da je treba proučevanje žive narave razširiti in ustrezno 
dopolniti z ekologijo in biocenelogijo. Zato govori o t. i. fizično-ekološki usmer-
jenosti landšaftovedenija. Armand nadalje naglaša, kako v antropogenih po-
krajinah sestavljajo človekovo okolje naravne in antropogene sestavine in da 
mora v teh pokrajinah landšaftovedenije (torej regionalna fizična geografija) 
proučiti ene in druge sestavine, naravne in družbene (!). S tem se Armand 
svojevrstno približa — čeprav le na omejenem področju — pojmovanju skup-
nega predmeta geografije, vsaj tedaj, ko gre za pokrajine, ki so na višji stopnji 
antropogene preobrazbe, kajti to preobrazbo mora po besedah Armanda land-
šaftoved nujno upoštevati. Logično torej zaključimo, da se v izrazito kulturni 
pokrajini landšaftovedenije kratkomalo spremeni v regionalno geografijo v na-
šem pomenu besede. 

Armandova knjiga je tudi sicer aktualna, ker jedrnato, jasno in neposredno 
pretresa vrsto pomembnih vprašanj geografske teorije in metodologije, pri čemer 
kritično obravnava nekatera stališča vidnih sovjetskih geografov (Kalesnika, 
Grigorjeva, Gerasimova, Isačenka, Ermolajeva, Milkova, Sauškina in drugih), 
kar je za Geografski vestnik, ki je vsaj nekatera od teh stališč imel že doslej za 
sporna, še posebno poučno. 

Zal v tem zapisu ni prostora, da bi navajali stvarne poglede in posamezna 
stališča, želimo pa opozoriti na knjigo predvsem zato, ker se nam zdi, da so 
obravnavana vprašanja močno aktualna tudi za naše geografske razmere. Znova 
nas namreč ta vprašanja opozarjajo, kako brez stalnih teoretičnih in metodolo-
ških preverjanj lastnega geografskega raziskovalnega dela preti nevarnost, da 
pri konkretnem delu prehitro zdrsnemo na to ali ono stranpot. 

Avtor je celotno snov pregledno razčlenil na osem poglavij. V prvem obrav-
nava teorijo fizične geografije (pokrajino in geosisteme, pokrajinsko sfero, njen 
razvoj in razčlenitev ter vprašanja t. i. geografskih zakonov oziroma zakoni-
tosti), v drugem razglablja avtor o aplikaciji eksaktnih ved v landšaftovede-
niju in o pomenu, ki ga imajo te znanosti za nadaljnji razvoj regionalne fizične 
geografije (razvoj raziskovalnih metod, razvoj teorije, zbiranje informacij, siste-
mizacija podatkov, empirična in teoretična spoznanja). V naslednji šti-
rih poglavjih spoznavamo tista metodološka vprašanja regionalne fizične geogra-
fije, ki so tako ali drugače povezana z eksaktnimi znanostmi (bilance, sistemi 
točkovanja, subjektivne in objektivne geografske klasifikacije in regionaliza-
cije). V sedmem poglavju razgrinja avtor lastne poglede na nadaljnji razvoj 
landšaftovedenija in govori o fizično-ekološki usmeritvi regionalne fizične geo-
grafije, v zadnjem poglavju pa razglablja avtor o t. i. konstruktivnem land-
šaftovedeniju ; torej o tem, kakšno nalogo na j ima regionalna fizična geografija 
pri izboljšanju življenjskih osnov sodobne družbe. Pri tem govori o prirodnih 
resursih in o prirodno-tehničnih kompleksih (to je tehnizirani pokrajini). Avtor 
meni, da na j konstruktivna geografija proučuje zlasti obseg in sestavo pri-
rodnih resursov, pripomore pa na j tudi k njihovemu pomnoženju. Naloga land-
šaftoveda pa po besedah Armanda ni več samo v proučevanju nedotaknjene 
narave, temveč hkrati tudi po človeku spremenjene narave. S tem pa zaide 
landšaftoved po mnenju avtorja že na področje obče geografije, kajti pri pro-
učevanju kulturne pokrajine, še posebno pri njenem konstruiranju, je nujno 
upoštevati socialne in ekonomske motive, ki narekujejo družbi, da svoje okolje 
ustrezno spreminja. To pa je po mnenju avtorja področje, kjer je sinteza pri-
rodnih in družbenih ved nujna. Avtor meni, da bo proučevanje in projektiranje 
»spremenjenega landšafta (to je antropogene pokrajine) bržkone rodilo posebno 
vejo landšaftovedenija. To pa seveda ne more biti nič drugega kot regionalna 
geografija in regionalno planiranje, če se izrazimo z našo terminologijo. 

Po Armandu je pomemben del landšaftovedenija tudi »resursovedenije«, 
vendar je po mnenju avtorja teorija tega področja še neizdelana, ker se v vpra-
šanjih, ki so povezana s prirodnimi resursi, tesno prepletajo naravni in družbeni 
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elementi. S tem v zvezi avtor značilno zaključi, da je dogmatično razmejevanje 
enih in drugih elementov preprečevalo razreševanje tovrstnih vprašanj. In meni, 
da bo edinole s premagovanjem »izolacijskih tendenc« mogoče uvrstiti »geogra-
fijo prirodnih resursov« v posebno disciplino, ki bo v »enaki meri povezana s 
fizično in ekonomsko geografijo«, češ da leži ta na mejnem področju in pripada 
zato obči geografiji. 

Za sovjetsko geografsko misel so gornji pogledi vsekakor sveži, čeprav so 
osamljeni in nedosledni. Na odziv drugih sovjetskih geografov nam bržkone 
ne bo treba dolgo čakati. 

Darko Radinja 

Joachim Marcinek, Das Wasser des Festlandes. Leipzig, 1975, 224 strani, 
29 risb. 

Knjiga obravnava kopne vode po standardnih poglavjih (vodno kroženje 
vode in vodne zaloge, tekoče vode, jezera, podzemeljske vode — to poglavje je 
napisal J. Saratka, ledeniki, vodna bilapca). Zanimivi sta zlasti uvodno in za-
ključno poglavje. Podajanje snovi se sicer drži že znanih, uhojenih poti, je pa 
pregledno, dobro razčlenjeno in sistematično ter nepreobsežno in tudi ne pre-
zahtevno. Zato je knjiga koristna zlasti kot priročnik oziroma učbenik kopne 
hidrografije in je kot nalašč za študente geografije na začetku študija. Na knji-
go opozarjamo tudi zaradi kvantitativnih podatkov, ki so zbrani v pregledne 
tabele in prikazani največkrat primerjalno po različnih avtorjih. Zal pa avtor 
zanemarja izrabo vode in pereče probleme današnjega sveta, ki so s tem v zvezi. 

Darko Radinja 
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Profesor dr. Vladimir Blašković — petinsedemdesetletnik 

Letos je izpolnil petinsedemdeset let geografski znanstvenik in univerzi-
tetni učitelj, navdušeni planinec in publicist, univerzitetni profesor dr. Vladimir 
Blašković. 2e petdeset let se njegovo ime pojavlja v naših strokovnih in znan-
stvenih časopisih. S svojim ustvarjalnim in plodnim delom je zelo obogatil našo 
znanost. 

Rojen je bil 22. aprila 1901 v Karlovcu v učiteljski družini. Skupaj s svojimi 
starši je večkrat spremenil k ra j šolanja: osnovno šolo je obiskoval v Oroslavju, 
Zagrebu, Karlovcu, Mariji Bistrici, gimnazijo pa v Zagrebu, Varaždinu, Bjelo-
varu in Koprivnici. Diplomiral je iz geografije, geologije, mineralogije s pe-
trografijo in iz biologije na filozofski fakulteti v Zagrebu (1922—1926). 

V času med obema svetovnima vojnama je bil kot srednješolski profesor 
večkrat premeščen in je služboval v Hrvatskoj Kostajnici, Koprivnici, Plevlju, 
Karlovcu, Bjelovaru, Banja Luki in Zagrebu. Za časa okupacije je aktivno sode-
loval v narodnoosvobodinem boju. Ustaške oblasti so ga zaradi njegove rodo-
ljubne dejavnosti leta 1943 zaprle. Po osvoboditvi je opravljal različne vodilne 
dolžnosti v ministrstvu za prosveto NRH, bil je poverjenik za prosveto in kul-
turo pri narodnem odboru mesta Zagreb, prosvetni inšpektor in direktor gim-
nazije. Poslednji dve desetletji svojega dela je bil nastavljen kot profesor na 
ekonomski fakulteti v Zagrebu, kjer je bil tudi 1. 1971 upokojen potem, ko je 
izpolnil sedemdeset in petinštirideset delovnih let. 

Prof. Blašković je bil hkrati odličen učitelj in pedagog ter znanstveni de-
lavec. Njegove strokovno-pedagoške kvalitete so prišle do izraza v vzgoji šte-
vilnih mladih generacij. Učiteljski poklic je zelo ljubil in se je v njem stalno 
izpopolnjeval. Razlagal je jasno in dokumentirano. Slušateljem je veliko nudil 
in zato njegova predavanja niso bila suhoparna, temveč so velikokrat vsebovala 
tudi lastne življenjske izkušnje. Predvsem se je izkazal s svojim širokim zna-
njem, ki ga je znal uspešno prenesti na svoje učence, študente in sodelavce. 

V svojih strokovnih in znanstvenih delih je veliko pripomogel k razvoju 
naše geografske znanosti. Dela so žela priznanja, saj so bila izdelana kritično 
in temeljito; v veliki meri pa so temeljila na njegovih terenskih izsledkih in 
skušnjah. Takšen značaj je imela že njegova disertacija »Đurđevački pijesci i 
oblici njihovog poljoprivrednog iskorišćivanjac, ki je obravnavala do takrat 
še neanalizirani specifični prirodni fenomen na pomembnem kmetijskem ob-
močju. Disertacija je pomenila pomemben ekonomsko-, agrarno- in historično-
geografski prispevek. Nič manj pomembne niso bile nekatere gospodarsko-
geografske monografije nekaterih manjših regij, kot so bile npr. Gospodarsko-
geografska oznaka Suska, Temeljne gospodarske oznake Vukomeričkog Pokup-
lja, Osnovna geografska oznaka Karlovca, Geografska oznaka Crnogorskog 
primorja, Hrvatsko Zagorje — prirodna oznaka, demografska in gospodarska 
struktura, Problemi agrarne proizvodnje na kraških poljih Dinaridov, Geograf-
ske karakteristike turizma v Jugoslaviji idr. 

Med drugim deli, ki jih je objavil prof. Blašković, velja omeniti učbenik 
»Ekonomska geografija Jugoslavije«, ki je bil namenjen slušateljem univerz 

1 9 9 



Kronika 

in visokih šol in je bil že štirikrat ponatisnjen in kot edino geografsko delo 
o Jugoslaviji tudi preveden v ruščino (pod naslovom »Jugoslavija segodnja«, 
Moskva 1970). Urednik ruske izdaje E. B. Valjev je v predgovoru posebej po-
udaril, da so med različnimi deli o naši deželi izbrali prav Blaškovićevo knjigo 
kot najustreznejšo, kar je bilo nedvomno veliko priznanje avtorju. 

Velikega pomena je bil tudi Blaškovićev prevod znanega dela prof. Antona 
Melika » Jugoslavija«. S prevodom je napravil to delo bolj pristopno širšemu 
krogu bralcev, saj je imelo v prvih povojnih letih velik vpliv na nadaljnji raz-
voj pouka geografije pri nas. 

Ko govorimo o prof. Blaškoviču kot geografu, ne moremo mimo tega, da ne 
opozorimo tudi na njegovo planinsko dejavnost, ki se je pogosto prepletala z nje-
govim geografskim delom. Clan Hrvatskega planinskega društva je postal že 
1. 1921, nekaj kasneje je osnoval podružnici tega društva v Koprivnici in Kar-
lovcu. V predvojnem obdobju je bil aktiven sodelavec časopisa »Hrvatski pla-
ninar« in je pogosto predaval o planinstvu in smučanju. V tem času se je ukvar-
jal tudi z alpinistiko in se je vzpel na številne vrhove v jugoslovanskih Alpah 
in Dinaridih. Kot eden najboljših poznavalcev naših planin je prof. Blaško-
vič v svoji petdesetletni planinski aktivnosti prehodil po dolgem in poprek vso 
Hrvatsko. 

Kot rezultat njegove planinske dejavnosti je nastala vrsta strokovnih prika-
zov, člankov, potopisov in planinskih zapisov. Med njimi je posebnega pomena, 
tudi v geografskem smislu, »Povijest hrvatskog planinarstva, Zagreb 1974«, ki 
je bila objavljena ob stoletnici hrvaškega planinstva. V njej je obdelano obdobje 
od 1874, ko je nastala prva planinska organizacija na Hrvaškem, pa do 1948, ko 
se je po vojni obnovilo hrvatsko planinstvo. 

Prof. Blaškovič je bil eden od osnovateljev Planinskog saveza Hrvatske in 
Planinske zveze Jugoslavije. Na njegovo pobudo so hrvaški planinci začeli 
izdajati časopis »Naše planine« (1948) in še sedaj je član njegovega uredniškega 
odbora. Razen tega je bil tudi eden od organizatorjev »Planinarskog muzeja 
Hrvatske« in razstave planinskega tiska na Hrvaškem (1. 1954). 

Bil je tudi med osnovatelji Geografskega društva Hrvatske in vrsto let član 
njegovega upravnega odbora. Sodeloval je v uredniškem odboru društvenega 
glasila »Geografski glasnik«. Z referati in poročili se je udeležil skoraj vseh 
jugoslovanskih geografskih kongresov. Bil je član Nacionalnega komiteja za 
geografijo FNRJ, član komisije za znanstveno raziskovanje krasa pri JAZU 
ter osnovatelj in večletni predsednik Speleološkega društva Hrvatske. Za svoje 
neumorno in požrtvovalno delo, ki je veliko pripomoglo k razvoju planinstva 
pri nas, je dobil zlato značko planinske zveze Hrvatske in Jugoslavije. 

Pomemben del svojega delovanja je prof. Blaškovič posvetil leksikograf-
skemu delu in je obdelal več sto pojmov (naslovov) za Enciklopedijo Jugoslavije 
in Pomorsko enciklopedijo (v izdaji Leksikografskega zavoda SFRJ) ter za »Pri-
ručni leksikon« Nakladnog zavoda »Znanje« v Zagrebu, a za Sovjetsko enciklo-
pedijo v Moskvi je izdelal prikaz Hrvatske. 

Zelo veliko je delal na popularizaciji geografske znanosti. S pisanjem popu-
larnih člankov in obdelovanjem aktualnih tem je prof. Blaškovič veliko dopri-
nesel k reševanju pomembnih problemov in h kulturnemu dvigu. Objavil je več 
knjig in brošur, več kot tristo različnih člankov, feljtonov, esejev, kritik in 
recenzij. Njegovi članki so v številnih časopisih, tednikih, koledarjih in v dnev-
nem časopisju. 

V vseh svojih delih je prof. Blaškovič kazal velik smisel za jezik, ki je zato 
izkazoval knjižno lepoto, bil je izrazen in stilno jasen. Tudi najbolj zamršene 
probleme je znal podati z enostavnim, živim in tekočim jezikom, razumljivim 
znanstveniku in navadnemu bralcu. V svojih izvajanjih je bil včasih oster in 
polemičen, vendar tudi odprt, kritičen in pripravljen, da sprejme kritiko, če 
je bila upravičena. Kot sogovornik je prof. Blaškovič prijeten, vedno domiseln 
in voljan pošaliti se, v znanstvenih razpravah pa resen in umirjen. Takšen je 
bil tudi pri opravljanju svojih dolžnosti, vedno poln prirojene energije, takšen 
je ostal tudi do današnjih dni. Za svoje nesebično in plodno delo je dobil več 
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priznanj, med drugim tudi visoko odlikovanje, s katerim ga je odlikoval pred-
sednik republike. 

Prof. Blašković nam je zgled s svojim neutrudnim in zavestnim delom. Ob 
priliki njegovega jubileja mu želimo dobro zdravje in dolgo življenje, veliko 
zadovoljstva ter še veliko del, ki jih od njega pričakuje naša znanost. 

Branko Pleše 
I Radu Bednariku v spomini 

Rodil se je 2. avgusta 1902 v sončni Gorici, ki ji je posvetil vse svoje znanje, 
in tu je umrl 23. septembra 1975. Do vstopa Italije v prvo svetovno vojno 1. 1915 
je obiskoval tamošnjo slovensko gimnazijo, nato pa je nadaljeval in dokončal 
srednjo šolo v Šentvidu pri Ljubljani. Pripadal je prvi generaciji naših študen-
tov geografije in zgodovine na ljubljanski univerzi. Bil je odličen tovariš in 
postal takoj ob ustanovitvi Geografskega društva 1922 njegov delavni član. 
Po diplomi je sledil klicu podjarmljene rodne Goriške, dasi se je zavedal, da 
zanj tam ni mesta ne v prosvetni, ne v kaki drugi državni službi. Sprva se je 
preživljal kot slovenski časnikar, ko pa je fašizem zatrl vse naše politično, 
kulturno in gospodarsko življenje, si je služil kruh z delom v svoji knjigoveznici. 
Zavedajoč se, da je obstoj našega ogroženega življa odvisen v prvi vrsti od 
kulturnega osveščanja, se je razdajal na vse strani: kot urednik raznih publi-
kacij, prireditelj naših pratik, pisec poljudnoznanstvenih člankov in knjig, 
prevajalec leposlovja. L. 1930 je ustanovil knjižno družbo Sigma in zanjo leta 
1932 napisal knjigo Goriška in Tržaška pokrajina v besedi in podobi. V nje j 
opisuje naš svet od lege do tipov naselij in hiš, do socialne podobe prebivalstva 
in v posebnih orisih Vipavsko dolino, Brda, Kras in Gore tam za Sv. Goro in 
Sv. Valentinom. Plačeval je trd davek. Vojaško sodišče v Vidmu ga je 1. 1932 
degradiralo; bil je večkrat zaprt in interniran. 

Šele po končani vojni se je lahko ves predajal geografiji in zgodovini. Do 
upokojitve 1972 je poučeval v slovenskih srednjih šolah. Pisal je zanje učbe-
nike za razne predmete, med drugim Zemljepis Evrope in Zemljepis Italije, kjer 
je dal primeren poudarek našemu življu. Obe sta izšli v več ponatisih. Posebno 
skrb je posvečal beneškim Slovencem, ki jim je urejal od 1954 do 1975 Trinkov 
koledar, za katerega je tudi marsikaj napisal. Pogosto se je oglašal v tržaškem 
radiju, kjer je govoril o naših krajih, slovenski folklori, o krasu in prizadeva-
njih naših raziskovalcev kraškega podzemlja, o novih geografskih publikacijah 
na Slovenskem itd. Leta 1969 se je udeležil zborovanja slovenskih geografov na 
Ravnah na Koroškem, kjer je podal referat »Oblike, razvoj in sedanje stanje 
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izseljevanja iz slovenskih krajev«. Geografski obzornik ga je objavil 1. 1973 
v XX. letniku. Ob petdesetletnici Geografskega društva je prejel diplomo čast-
nega članstva, ki pa mu je bila izročena na njegovem domu v Gorici, ker se 
zborovanja zaradi bolezni ni mogel udeležiti. Naj mu bo na tem mestu izrečena 
topla zahvala kot kulturnemu delavcu, ki je bil v danih možnostih tudi kot 
geograf trdna opora našemu življu na zahodni narodni meji. 

R. Savnik 

I Profesorju Silvu Kranjcu v spomin | 

Bil je mentor študentom geografije na ljubljanski univerzi, ko so 1. 1922 
ustanavljali Geografsko društvo. V njem je sodeloval kot odbornik, revizor, 
sotrudnik Geografskega vestnika. Marljivo se je udeleževal tudi društvenih pri-
reditev, zlasti kongresov in strokovnih ekskurzij. Rodil se je na Silvestrovo 
1. 1892 v Trnovem, predmestju takrat še močno provincialne predpotresne Ljub-
ljane. Osnovno šolo je obiskoval na Grabnu in se nato šolal na II. drž. gimna-
ziji, ki se je šele med njegovim študijem preselila v lastno poslopje na Po-
ljane. Bil je vseskozi odličen dijak. Poseben vpliv nanj je imel profesor dr. Otto 
Jauker, ki ga je s podajanjem zgodovine in zemljepisa tako pritegnil, da se je 
odločil za študij prav teh predmetov na Dunaju. Od 1916 do 1918 je bil av-
strijski vojak na Erdeljskem, ki je takrat še pripadala Madžarski. Od 1919 do 
1959, ko je stopil v pokoj, je bil srednješolski profesor in od 1936 do 1945 šolski 
nadzornik. 

Užival je sloves odličnega šolnika. Sodeloval je pri spisovanju zemljepisnih 
učbenikov za srednje, osnovne in dopisne ekonomske šole ter pri prirejanju 
nekaterih zemljevidov Slovenije in Jugoslavije za šolske namene. V pedago-
škem tisku, pa tudi v Geografskem obzorniku in Geografskem vestniku je pri-
občeval prispevke o problemih naše šolske geografije in zlasti o slovenskem 
geografskem izrazoslovju, za kar je imel tenak posluh. Za Slovenski biografski 
leksikon je napisal 58 člankov. Obdelal je zlasti vrsto naših politikov in pro-
svetnih delavcev, med njimi geografe in zgodovinarje Savnika, Šarabona, Trda-
na, Vazzaza, Zmavca ter Nemca slovenskega porekla Aleksandra Supana, o 
katerem je napisal tudi članek za Geografski vestnik. Hkrati je bil pisec po-
ljudnih člankov in knjig, v katerih je posegal v slovensko, jugoslovansko in 
evropsko preteklost. Najbolj zajetna in samonikla je njegova knjiga Med Na-
poleonom in Leninom, ki je izšla 1. 1937 in zajema sto let evropske zgodovine. 
Vse življenje je zbiral tiskane in primarne vire o Ljubljani in bil zato njen 
najboljši poznavalec. Njegov oris Ljubljane v drugi knjigi Krajevnega leksikona 
Slovenije je najbolj vsestranski in nadroben, kar jih doslej premoremo. Ni še 
leto, ko je napisal spremno besedilo za večbarvno karto Ljubljane v merilu 
1:20 000, ki je tik pred izidom. 

Ob 80-letnici rojstva mu je Svetozar Ilešič posvetil topel članek v Geograf-
skem vestniku. Geografsko društvo mu je ob proslavi svoje 50-letnice podelilo 
častno članstvo. Umrl je 10. novembra 1976. 

R. Savnik 

Mednarodni simpozij o standardizaciji terenskih metod 
za proučevanje kemične erozije (korozije) v Ljubljani 

od 1. do 5. septembra 1975 

Kvantitativno proučevanje kemične erozije na krasu se je v okviru kraške 
geomorfologije razvilo šele po zadnji svetovni vojni in v mednarodni rabi še 
nima ustaljenega termina. Na ljubljanskem simpoziju se je večkrat razvnela 
diskusija o najprimernejšem imenu, vendar ni bilo soglasja. Najbolj je prevla-
doval izraz kraška denudacija, ki se je zasidral v angleški literaturi. Očitali so 
mu, da ne gre za 'razgaljenje' krasa (od lat. denudo — razgaliti). V Švici in 
Nemčiji govorijo kar o koroziji. Proučevanje korozije pa pomeni lahko tudi 
proučevanje kemičnega procesa. Za slednje pa je pri mednarodni speleološki 
zvezi osnovana posebna komisija, ki je letos zborovala v Španiji. Bolj radikalno 
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usmerjeni udeleženci smo se zavzemali za kemično erozijo, ki pa deluje tudi 
izven krasa. 

Zadnja leta se zelo hitro množijo podatki o hitrosti kemične erozije na 
krasu po svetu. Vendar so zaključki raziskovanja zaradi različno uporabljene 
metodologije, pomanjkljive dokumentacije in premajhne kompleksnosti težko 
medsebojno primerljivi. Zato je bila v krogih komisije za kraško denudacijo 
pri Mednarodni speleološki zvezi (tamkaj delujejo tudi geografi, odkar nimajo 
več ustreznega organa pri mednarodni geografski zvezi) že večkrat izražena 
potreba po simpoziju o metodologiji. Ko je ta komisija na svojem zasedanju 
1. 1973 v Olomoucu poverila organizacijo naslednjega simpozija jugoslovanskim 
delegatom, je bilo doseženo tudi soglasje o osrednji tematiki in o tem, da naj 
bo to izrazito delovni sestanek ožjega kroga krasoslovcev, ki so aktivni v tej 
panogi. 

Simpozij je izvedel Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljub-
ljani s svojo katedro za fizično geografijo in s finančno pomočjo SBK. 

Sestanku so prisostvovali udeleženci iz 14. držav. Uvodni referat je imela 
predsednica komisije M. M. Sweetingova z naslovom Sedanji problemi razisko-
vanja korozije po svetu. Referati prvega dne so se ukvarjali s kvantitativnimi 
metodami in z izsledki proučevanja po svetu. Od Jugoslovanov sta tega dne 
referirala dva, dipl. geograf M. Kolbezen z hidrološkega zavoda SRS in sicer 
o korozijski intenzivnosti v porečjih loškega Obrha, Logaščice in Hotenjke in 
I. Gams o odvisnosti med vodostajem in trdoto nekaterih slovenskih rek in 
o meritvah lokalno pospešene korozije v slepih dolinah in kraških poljih. Od 
naših sosedov sta Tržačana E. Merlak in F. Gemiti referirala o visokih koncen-
tracijah sulfata v prenikajoči vodi Tržaškega Krasa. Domnevajo, da so posle-
dica izluževanja prsti. 

Drugi dan so referirali največ o kraških oblikah in njihovi pogojenosti 
s korozijskim procesom. Predaval je tudi dr. J. Kunaver o krasu na Kaninu 
in ker je bil prisoten tudi prof. dr. A. Bögli, se je razvila živahna diskusija 
o visokogorskih drobnih oblikah. Popoldne je bil namenjen predstavitvi Dinar-
skega krasa s pomočjo diapozitivov. Predstavljen je bil jugoslovanski kras izven 
Slovenije (prof. dr. J. Roglič) kot tudi slovenski kras (I. Gams). Predstavljena 
je bila tudi ruta postsimpozijske ekskurzije na matični Kras (I. Gams), medtem 
ko je bil prikaz poti ekskurzije na Kanin zaradi pozne ure preložen na ekskur-
zijski čas (dr. J. Kunaver). 

Dopoldan tretjega dne je bil po programu predviden samo za panelno di-
skusijo o standardizaciji metod za terensko raziskovanje kemične erozije, toda 
znaten del časa so zavzeli naknadno prijavljeni referati. Potem, ko je prof. 
dr. J. Nicod prikazal, da ima koncentracija CO2 v tleh v mediteranski Franciji 
drugačen potek kot v Srednji Evropi, se je razvila živahna diskusija o pomenu 
merjenja CO2 v prsti za korozijo, ki je našla odziv tudi v zaključkih. Precej 
diskusije je vzbudil tudi dr. J. Kunaverja prikaz kraških miz na Kaninu in 
trditev, da so za določanje postwiirmskega korozijskega znižanja površja upo-
rabne le mize na vodoravni podlagi. Soglasje je doseglo mnenje, da navajanje 
samih vodnih trdot še nima kdo ve kake vrednosti in da je treba ob računanju 
kemične erozije nujno analizirati vse druge dejavnike, ki nanje vplivajo. Med 
temi dejavniki sta posebno slabo raziskana prst in vegetacija. Kako različne 
učinke dosegajo različne oblike padavin, je bilo videti zlasti po primerih iz 
Izraela (R. Gerson). 

Četrti in peti dan sta bili izvedeni dve avtobusni ekskurziji. Del udele-
žencev se je pod vodstvom dr. J. Kunaverja in dr. P. Habiča podal čez Trnov-
ski gozd in Čepovanski dol ter po Soški dolini do Bovca in na Kanin. Drugi del 
udeležencev si je ogledal pojav kontaktnega krasa na poti iz Ljubljane v Po-
stojno, kjer jih je v Inštitutu za raziskovanje krasa SAZU pozdravil predstojnik 
akad. prof. dr. S. Ilešič, in na matični Kras. Ogledali so si tudi Škocjanske 
jame, slepe doline v Matarskem podolju in v Istri. Za vsako od teh dveh ekskur-
zij je izdal organizator ciklostirani vodnik (v angleščini. Prvi ima naslov Field 
Trip Guide to the excursion A-classical Karst and Istria. Avtor: dr. I. Gams, 20 
strani in 12 kart. Drugi vodnik je naslovljen z Field Trip Guide to the excursion 
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B — the Upland Dinaric Karst — Trnovski gozd — and glaciokarst of the 
Western Julian Alps — Mt. Kanin. Avtorja: dr. J. Kunaver in dr. P. Habič, 
29. strani in 11 kart). Oba potopisa bosta lahko koristila tujim geografom, ki 
bodo potovali približno po opisanih poteh. 

Referati, prebrani na simpoziju, so bili po splošnem mnenju na višji stro-
kovni ravni kot na prejšnjih zasedanjih komisije. Prednost manjšega števila 
prisotnih (25—40) se je pokazala v zelo živahni in zanimivi diskusiji. Simpozij 
je pokazal, da so kvantitativne metode pri raziskovanju kemične erozije vsaj 
pri mlajših krasoslovcih že povsem prevladale. Na simpoziju smo izvedeli o no-
vih metodah, recimo s pomočjo mikroskopske analize površja kamna (M. Küp-
per), z merjenjem obsega razpok v kamnolomih (G. T. Warwick). Izvedeli smo 
za nove dejavnike, ki vplivajo na kemično korozijo in ki jih moramo analizirati. 
Skratka, raziskovanje kemične korozije postaja vedno bolj zahtevno in speciali-
zirano. V zaključkih panelne diskusije, ki bodo objavljeni v ustreznih med-
narodnih glasilih, smo sicer poudarili potrebo po kompleksnejših raziskavah in 
preciznejših metodah, toda oboje bo še vnaprej v veliki meri odvisno od splošne 
raziskanosti krasa. V Sloveniji imamo za te raziskave prednost v večjem številu 
vodomerskih postaj na kraških rekah, zaostajamo pa v pogledu raziskovanja 
izoliranih geofaktorjev. 

O zborniku simpozija, ki bo nudil najnovejši vpogled v to panogo po 
svetu in ki ga mora objaviti organizator, bo lahko poročal prihodnji GV. Se 
pred njegovim izidom pa lahko trdimo, da pomeni ljubljanski simpozij novo 
afirmacijo jugoslovanskega in slovenskega krasoslovja, kar so izrazili tudi 
najvidnejši prisotni svetovni krasoslovci (kot M. M. Sweeting, J. Nicod, G. T. 
Warwick, V. Panoš, J. Roglič). Simpozij je bil koristen tako za komisijo, ki je 
bila ustanovljena skupno z mednarodno speleološko zvezo med 4. mednarod-
nim speleološkim kongresom 1. 1965 v Ljubljani, kot tudi za jugoslovansko 
krasoslovje in krasoslovce, ki so udeležencem predstavili svoj kras in svoje 
rezultate. 

I. Gams 

Prvi jugoslovanski simpozij o geomorfološkem kartiranju 
od 20.—21. oktobra 1975 v Beogradu 

Že v resoluciji 8. kongresa jugoslovanskih geografov v Skopju leta 1968 smo 
se zavezali, da bomo pristopili k izdelavi geomorfološke karte Jugoslavije. Ker 
pa ni bil določen za izvajanje tega sklepa odgovorni organ in ker ni bila spre-
jeta ustrezna zvezna tema, se stvar ni premaknila z mrtve točke. Končno je 
oktobra 1975 Geografski institut Jovan Cvijić v Beogradu sklical dvodnevni ju-
goslovanski simpozij o geomorfološkem kartiranju. Od Slovencev smo se ga ude-
ležili trije, dr. M. Sifrer, dr. P. Habič in pisec tega poročila. 

Referati, prebrani na simpoziju, so pokazali, da je bilo v Jugoslaviji zadnja 
leta le izdelanih nekaj občih geomorfoloških detajlnih kart. D. Manakovič in 
T. Andonovski iz Skopja sta pokazala karto v merilu 1:100.000, kjer sta pre-
izkusila znake za oblike iz mednarodne geomorfološke karte. A. Bognar iz Za-
greba je prikazal detajlno geomorfološko karto za del Baranje, ki jo je izdelal 
po madžarski koncepciji. M. Markovič je geomorfološko kartiral širše področje 
Orjena. Poleg teh občih geomorfoloških kart so bile predstavljene tudi nekatere 
posebne ali delne geomorfološke karte. Peter Habič je prikazal delo pri izdelavi 
slovenske speleološke karte. Mnogo diskusije je vzbudila karta nivojev I. Klaj-
na, inženirja iz Zagreba, ki je za potrebe petrolejske industrije izdelal v sodelo-
vanju s tujim strokovnjakom karto nivojev severozahodne Hrvatske in sosed-
njih slovenskih področij. Pri tem je uporabil metodologijo, ki je bila v slovenski 
geomorfološki praksi v ospredju pred desetletji, a je zanjo nato zanimanje 
upadlo. Namen karte, ki jo je predstavil V. Klajn, je spoznanje vertikalne raz-
členjenosti geoloških struktur za potrebe iskanja naftnih virov. Da ima tudi 
jugoslovanska geologija interes za geomorfološko kartiranje, je na simpoziju 
s svojim referatom dokazal M. Markovič, ki je predložil koncept jugoslovanske 
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geomorfološke karte v velikem merilu, rekoč, če nam geomorfologi ne nudite 
enotne sheme, jo moramo izdelati sami. 

Diskusija je pokazala, da se javljajo med jugoslovanskimi geomorfološkimi 
centri iste razlike v pojmovanju geomorfološkega kartiranja in geomorfologije 
vobče, kot se javljajo pri delu Komisije za geomorfološko snemanje in kartiranje 
pri Mednarodni geografski zvezi (O koncepcijah in stanju geomorfološkega karti-
ranja v svetu je na simpoziju referiral I. Gams). Delo za unificiranje legende za 
jugoslovansko geomorfološko karto v merilu 1:100.000, ki smo si jo zadali v 
sklepu simpozija, bo zato zahtevalo dolgotrajnega dogovarjanja in bo prvi pre-
izkusni kamen jugoslovanskih geomorfologov pri iskanju skupnih stališč. 

Poleg unificiranje legende za karto 1:100.000, ki bi jo morebiti lahko izvajali 
obenem z geološkim kartiranjem, zahtevajo sklepi simpozija tudi izdelavo geo-
morfološke karte Jugoslavije v merilu 1:500.000 ter 1:2,500.000. Geomorfološka 
karta v malem merilu je potrebna že zaradi ugleda v inozemstvu, kjer izdajajo 
take karte tudi za področje naše države. Zaključki simpozija pozivajo geomor-
fologe, da na j pri terenski analizi izdelujejo datajlne geomorfološke karte, »ker 
s tem poglabljajo znanje o kompleksnem ozemeljskem povezovanju pojavov in 
povečajo uporabnost izsledkov tega dela«. Obenem se zaključki obračajo na 
planerske službe, da ob večjih posegih v naravo oskrbijo tudi geomorfološke 
karte. Take karte smo pogrešali tudi pri komisijskem ogledu terena HC Kobarid, 
ki smo ga novembra 1975 izvedli po sklepu 10. zborovanja slovenskih geografov 
v Bovcu. Glede koncepcije geomorfološke karte velikega merila je simpozij za-
ključil dvoje: da na j bo izhodišče za jugoslovansko legendo mednarodna geo-
morfološka koncepcija, in da na j »vključi tudi elemente aktualnih geomorfolo-
ških procesov, ki prizadenejo naši skupnosti škodo«. Za ta dodatek se je simpozij 
odločil tudi po zaslugi referata R. Lazareviča o potrebnosti geomorfološkega kar-
tiranja za gozdarstvo. Referat je imel naslov: »Kvantitativne geomorfološke 
karte«. 

Za izvršitev zadanih nalog je simpozij izvolil komisijo, ki na j deluje pri Geo-
grafskem inštitutu Jovan Cvijić v Beogradu, ter ji določil roke. Iz srca želimo, 
da sklepi ne bi ostali na papirju. 

I. Gams 

Mednarodna razstava hidrografskih kart v Budimpešti 

Pod pokroviteljstvom ministrstva za kmetijstvo in prehrano L. R. Madžarske 
je Državni urad za geodezijo in kartografijo organiziral pod vodstvom prof. 
dr. Sandorja Radoja 14. mednarodno razstavo kart in kartografske literature in 
obenem priredil krajši simpozij o hidrografskih kartah. Prva tovrstna razstava 
je bila že v 1. 1962 in je obravnavala nacionalne atlase, tej so nato z enoletnimi 
presledki sledile še razstave o prometnih, turističnih in šolskih stenskih kartah, 
šolskih atlasih in globusih, mestnih načrtih, kartah izrabe zemljišč, populacijskih 
kartah, kartah transportnih sredstev, nacionalnih atlasih, ekonomskih in zgodo-
vinskih kartah, avtomatiki v kartografiji, splošnih geografskih kartah in slednjič 
od 25. 11. do 5. 12. 1975 še razstava hidrografskih kart. Na njej je s kartograf-
skimi eksponati sodelovalo kar 23 držav z vseh petih celin (Argentina, Avstra-
lija, Belgija, Jugoslavija, Kanada, Čad, Češkoslovaška, Ciper, ZR Nemčija, Fin-
ska, Francija, Vel. Britanija, Madžarska, Italija, Obala Slonove Kosti, Japonska, 
Nizozemska, Romuniia, Sovjetska zveza, Španija, Švica, Turčija in Združene 
države Amerike ter Združeni narodi s prispevkom o porečju reke Mekong). Ju-
goslavijo je zastopal na tej razstavi Geografski inštitut pri Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti v Ljubljani. Prikazali smo štiri večbarvne tematske karte 
o poplavnih področjih ob Pšati, ki so bile objavljene v XV. knjigi Geografskega 
zbornika v razpravi: »Geografske značilnosti poplavnega področja ob Pšati«. 
Avtor tega poročila je tudi poročal o tematskih kartah, ki prikazujejo poplavna 
območja. 

Glede na vsebino so bile na razstavi karte razdeljene v štiri skupine: hidro-
grafske (20 eksponatov), hidrogeološke (18), karte vodnih akumulacij (13) in 
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karte gospodarske izrabe voda (26) ; v posebni peti skupini pa je bilo razstavlje-
nih 67 dobro ilustriranih strokovnih knjig. 

Razstavni material je bil povečini tiskan v barvah, z izjemo turškega, ki je 
bil kar v risanih kartografskih originalih. Obsegal je večinoma posamezne liste 
iz nacionalnih, planerskih in drugih atlasov sodelujočih držav. 

Podobno kot prejšnje je tudi ta razstava glede na kvaliteto in kvantiteto 
razstavljenih eksponatov opravičila napore organizatorjev. Seznanila je domače 
in tuje udeležence razstave o najnovejših uspehih kartografskih ponazoritev. 
Organizatorji so razposlali tudi že vabila za sodelovanje na naslednji medna-
rodni razstavi in simpoziju na temo »Agrikulturne karte«, ki bo od 19. 10. do 
1. 11. 1976 v Budimpešti. 

M. Žerovnik 

POROČILO O DOHODKIH IN STROŠKIH GEOGRAFSKEGA 
VESTNIKA V ČASU O D 24. 9.1975 — 15.11.1976 

D O H O D K I : 
— Saldo iz p re j šn jega poročila din 16.192,10 
— Dotac i je RSS din 81.400,00 
— P r o d a j a starih številk din 2.076,00 
— Naročnina GV din 59.923,40 

S k u p a j dohodki: din 159.491,50 

STROŠKI : 
— Stroški t iska din 100.400,00 
— Honora r j i : bruto avtor, honorar din 846,60 
— bruto honorar za razpoši l janje din 3.000,00 
— Stroški ekspedita din 1.926,60 

S k u p a j stroški: din 106.173,20 

R E K A P I T U L A C I J A : 
— D O H O D K I din 159.491,50 
— STROŠKI din 106.175.20 

RAZLIKA din 53.318,30 

Blagajn ik : 
Metka Špes 

L jub l j ana , 16. 11. 1976 
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UDK 910.1 (497.12) = 863 
Znanost o znanosti. Geografija. 
Klemenčič, V. 
61000 Ljubljana, YU, Filozofska fakulteta, Pedagoško-znanstvena enota za geo-
grafijo, Aškerčeva 12 
O položaju slovenske geografije 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Članek prikazuje nekatere glavne probleme, s katerimi se srečuje sloven-
ska geografija v tridesetih povojnih letih in podaja nekatere pobude glede 
njenega nadaljnjega razvoja in organizacije raziskovanja, metodike in aplika-
cije ter šolanja kadrov. 

UDK 911.2:581.9:551.58 (497.1) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Gams, I. 
61000 Ljubljana, YU, Filozofska fakulteta, Pedagoško-znanstvena enota za geo-
grafijo, Aškerčeva 12 
Rajoni Jugoslavije glede na klimatsko aridnost vegetacijske dobe 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Na osnovi razlik med padavinami in potencialno evapotranspiracijo (po 
Thornthwaitu) v vegetacijski dobi (IV—IX) je ugotovljenih 8 rajonov v kontinen-
talnem nižavju, 15 gorskih in dva mediteransko-submediteranska rajona. Na 
primeru tipičnih postaj so prikazani mesečni poteki aridnosti in višinski gra-
dienti aridnosti. Nakazane so nekatere zveze med vsotami aktivnih temperatur 

10°, aridnost jo in izrabo tal. 
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Sinopsisi 

UD C 910.1 (497.12) = 20 
Science of science. Geography. 
Klemenčič, V. 
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of arts, Department of Geography, Aškerčeva 12. 
Geography in Slovenia: an Evaluation 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian, (Slovenian, English). 

The paper is an overview of the main problems of geographical research 
and of the role of geography during the last thirty years. Some suggestions are 
also given related to the further development and organization of research in 
geography, to its application and to the training of geographers. 

UDC 911.2:581.9:551.58 (497.1) = 20 
Original scientific paper. Geography. 
Gams, I. 
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12 
Regions of Yugoslavia According to Their Aridity of the Growing Season 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

Based on the differences between the precipitation and potential évapo-
transpiration (acc. to Thornthwaite) 8 regions in the continental lowland, 15 
regions in the mountain area and 3 Mediterranean-Submediterranean regions 
were recognized. The mounthly course of the aridity and the altitude gradients 
are shown for the typical stations. Indicated are also some correlations between 
the sums of active temperatures J> 10° C, aridity and land use. 
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Sinopsisi 

UDK 911.3:338.45 (497.12) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, YU, Filozofska fakulteta, Pedagoško-znanstvena enota za geo-
grafijo, Aškerčeva 12 
Industrializacija Slovenije 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Študija prikazuje razvoj slovenske industrije od začetkov 19. stoletja do 
danes. Posebej so prikazane spremembe v razmestitvi industrije med 1. 1948 in 
1975, ko je postala industrializacija osnovna gospodarska politika v Sloveniji, 
Kot merilo sprememb v razmestitvi industrije sta bila uporabljena lokacijski 
kvocient in regionalni faktor. Računana sta bila za regije in občine. 

UDK 911.2:551.4 (497.12—11) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Knight, C. 
Department of Geography, University College, London, Gower street, London 
WC I E 6 BT, Great Britain 
Terenski model pobočja, preizkušen blizu Rogaške Slatine 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Študija prikazuje preizkus Kirkby-jevega »modela o pobočjih« na štirih kra-
jih pri Rogaški Slatini. Z modelom je mogoče razložiti geomorfološki proces in 
ugotavljati odnose med oblikami ter prenašanjem gradiva in energije na vsem 
pobočju. Model temelji na preprosti enačbi o sosledju med posameznimi geomor-
fološkimi procesi. 
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Sinopsisi 

UDC 911.3:338.45 (497.12) = 20 
Original scientific paper. Geography. 
Vrišer, I, 
61000 Ljubljana, Yu, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12 
The Industrialization of Slovenia 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The study describes the development of the Slovene industry from the begin-
nings of the 19th century till the present days. Special attention is paid to the 
changes in the distribution of industry during the years 1948—1975 when indu-
strialization represented the principal economic policy in Slovenia. As indicators 
of the changes in the distribution of industry the location quotient and the 
regional factor, both calculated for regions and communes, have been used. 

UDC 911.2:551.4 (497.12—11) = 20 
Original scientific paper. Geography. 
Knight, C. 
Department of Geography, University College, London, Gower street, London 
WC I E 6 BT, Great Britain 
A Theoretical Slope Model Tested on Slopes near Rogaška Slatina, Slovenia 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The paper examines a proces-response model of slope development put for-
ward by Kirkby which states that for any line of steepest slope in a drainage 
basin, the balance between input and output of material in a section will be 
represented by aggradation or degration of the slope. Four valleys near Ro-
gaška Slatina in Slovenia were selected for study. 
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Sinopsisi 

UDK 911.3:331.024.323.325 + 347.235 (497.12) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Natek, M. 
61000 Ljubljana, YU, SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Novi trg 4/2 
Kmetijsko prebivalstvo v SR Sloveniji glede na zemljiško-posestne skupine 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov, (slov., angl.) 

Prispevek prikazuje glavne socialno-ekonomske značilnosti kmetijskega pre-
bivalstva v SRS med 1. 1961—1971. Podana je njegova regionalna razporeditev, 
osnovne značilnosti in razvojne težnje po območjih. Obravnavana je struktura 
gospodinjstev glede na zemljiško-posestne skupine. Prikazana je deagrarizacija 
po območjih z različnim deležem kmetijskega prebivalstva, po regijah in zem-
ljiško-posestnih skupinah. Analizirana je tudi vloga posameznih velikostnih 
skupin zemljiških posestnikov pri preslojevanju kmetijskega prebivalstva. 

UDK 911.3:325.111 (497.12) »1961/1971« = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Thomas, C. 
The New University of Ulster, Coleraine County, Londonderry, North Ireland 
Notranje migracije v Sloveniji med leti 1961—1971 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Angl, (angl., slov.) 

Razprava analizira notranje selitve v Sloveniji v desetletju 1961—1971. Opira 
se na klasifikacijo naselij na ruralna, mešana in urbana ter na podatke o krajih, 
iz katerih so se migranti odselili, in o krajih, kamor so se doselili, ki jih je jugo-
slovanski zavod za statistiko objavil za zadnja popisa prebivalstva. S preprosto 
matriko je bilo mogoče iz tako razporejenih podatkov razbrati, da so v zadnjem 
desetletju v Sloveniji še vedno prevladovale selitve med ruralnimi naselji in da 
so bile ruralno-urbane migracije znatno manj številne. 
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Sinopsisi 

UDC 911.3:331.024.323.325 + 347.235 (497.12) = 20 
Original scientific paper. Geography. 
Natek, M. 
61000 Ljubljana, Yu, Geographic Institut of the Slovenian Academy of Arts and 
Sciences, Novi trg 4 
Agrarian population in the S.R. of Slovenia with Regard to the Landownership 
Groups 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian and English) 

The paper studies some of the main socio-economic characteristics of the 
agrarian population in the S.R. of Slovenia during the 1961—1971 decade. The 
regional distribution of agrarian population is given and its basic characteristics 
and tendencies in regions which have a certain percentage of non-agrarian po-
pulation are presented. Next, the structure of households in individual charac-
teristic land-ownership groups is discussed. In detail elucidated is the de-agra-
rianizing process with regard to regions with different percentages of agrarian 
population, to individual regions, and to land-ownership groups. Finally the role 
and significance of individual size-groups of farming estates in the socio-econo 
mie re-structuring of agrarian population are presented and analysed. 

UDC 911.3:325.111 (497.12) "1961/1971" = 20 
Original scientific paper. Geography. 
Thomas, C. 
The New University of Ulster, Coleraine County, Londonderry, North Ireland 
Internal Migration in Slovenia, 1961—1971 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
English (English, Slovenian) 

This paper is an abstract from the study of migrations in Yugoslavia. The 
author has established by the application of the balance-sheet technique and in 
relation to the three types of settlements (rural, mixed and urban) the main 
directions of the internal migratory flows in Slovenia in the period between 
the years 1961—1971. The results reveal that migrations between rural settlements 
were preponderant. This is in contrast to the widely held assumption that rural-
-urban flows were strongest during that period. 
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Sinopsisi 

UDK 911.3:711.4 = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Kokole, V. 
61000 Ljubljana, YU, Zavod SRS za planiranje — področje za prostorsko plani-
ranje, Cankarjeva 1 
Prispevek k indentifikaciji ruralno-urbanega kontinuuma 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Študija je prikaz metode, s pomočjo katere lahko opredelimo naselja v ru-
ralno-urbanem kontinuumu. Metoda uporablja frekvenčno distribucijo števila 
naselij v matičnih okoliših glede na njihovo velikost in delež neagrarnega pre-
bivalstva. S primerjavo frekvenčnih distribucij za več let je mogoče prikazati 
preobrazbo, ki ga je doživljalo omrežje naselij v ruralno-urbanem kontinuumu 
v teku časa. 

> 
S 

UDK 911.3:656.132 (497.12—15) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Gosar, L., Peterle, L. 
61000 Ljubljana, YU, Urbanistični inštitut, Jamova 18 
Analiza avtobusnega prometa na Goriškem 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Članek podaja kratek pregled izsledkov obsežne študije o prometu na Gori-
škem. Proučitev temelji na računalniški obdelavi podatkov o avtobusnem pro-
metu. Na podlagi nove metode so avtorji zasnovali novo obliko voznih redov. 
Obenem je bila proučena uspešnost avtobusnega prometa na Goriškem. 
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Sinopsisi 

UDC 911.3:711.4 = 20 
Original scientific paper. Geography. 
Kokole, V. 
61000 Ljubljana, Yu, Zavod SRS za planiranje (Republican Planning Office), 
Cankarjeva 1 
A Contribution to the Identification of the Rural-Urban Continuum 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The study presents a method by which the position of settlements in the 
rural-urban continuum can be identified. Frequency distribution of the size and 
socio-economic category, defined by the share of the non-agricultural popula-
tion, of particular settlements within registration districts (serving as micro-
-regions) are used. By comparing the curves for successive periods the transfor-
mation of the settlement network in time can be identified. 

UDC 911.3:656.132 (497.12—15) = 20 1 

Original scientific paper. Geography. 
Gosar, L., Peterle, L. 
61000 Ljubljana, Yu, Urbanistic Institute of SR Slovenia, Jamova 18 
Bus Traffic Analysis of the Goriška Region 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The article gives a short overlook on the results of a larger traffic study in 
which a methodology on computer processing of bus traffic data is developed. 
On the basis of this method a new type of bus traffic time table, as well as the 
bus traffic efficiency analysis for Goriška region was done. 
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Sinopsisi 

UDK 911.2:631.42:551.3.053 (497.1) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Pedologija. Geografija. 
Urushibara, K. 
362. Tochigi, Japan, Ashikagashi, Omae 268-1, Ashikaga Technical College, 
Institute of Physical Geography 
Sredozemska rdeča prst v treh regijah jugoslovanskega krasa 
Geografski vestnik, XLVIII, (1967) 
Angl, (angl., slov.) 

Laboratorijske analize terre rosse iz treh različnih klimatskih regij Jugo-
slavije, iz dalmatinskega in Hrvatskega Primorja, iz Istre in iz kontinentalne 
Slovenije (Dolenjska) so dokazale zveze med vlažnostnim indeksom (Im), iz-
menljivostjo baz, zasičenostjo z bazami, pH, izmenljivo pepeliko, železovim 
oksidom ter deležem gline v talnih horizontih. Ugotovljene so tudi zveze med 
temi elementi. 

UDK 911.3 (497.12—18—04) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. Politologija. 
Bračič, V. 
62000 Maribor, YU, Pèdagoska akademija, Univerza v Mariboru, Mladinska 9 
Geografski vestnik, XVIII, (1976) 
Poizkus opredelitve obmejnih in m a n j razvitih obmejnih krajevnih skupnosti 
v severovzhodni Sloveniji 
Slov. (slov., angl.) 

Razprava prikazuje razmere v manj razvitih krajevnih skupnostih v ob-
mejnih predelih severovzhodne Slovenije in osnove za organizirano pomoč 
pri njihovem socialno-ekonomskem razvoju. 
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Sinopsisi 

UDC 911.2:631.42:551.3.053 (497.1) = 863 
Original scientific paper. Pedology. Geography. 
Urushibara, K. 
326. Tochigi, Japan, Ashikagashi, Omae 281-1, Ashikaga Technical College, 
Institute of Physical Geography. 
The Mediterranean Red Soils in the Three Regions of the Yugoslavia Karst 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
English (English, Slovenian) 

Labor analyses of the terra rossa from three different climatic regions 
of Yugoslavia — from Dalmatian and Croatian Littoral, from Istria, and from 
the continental part of Slovenia (Dolenjska) have proved the correlations 
between the moisture index (Im), exchangeable bases, base saturation per-
centage, pH, exchangeable potasium, free iron and clay percentage in the soil 
horizonts. Also correlations between these elements are established. 

UDC 911.3 (497.12—18—04) = 20 
Original research paper. Geography. Politology. 
B račić,, V. 
Attempt for Decision of Frontier and Poorly Developed Frontier Local Com-
munities in Northeastern Slovenia 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The research should state less developed selfmanaging territorial commu-
nities in the frontier district as basis for organized help at their economic-
social development. 
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UDK 911.3:312.8 (497.12—18—04) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Belec, B 
62000 Maribor, YU, Pedagoška akademija Univerze v Mariboru, Mladinska 9 
Gibanje prebivalstva in spreminjanje demografske strukture v obmejnih pod-
ročjih severovzhodne Slovenije 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Sestavek obravnava demografsko dinamiko v obdobjih 1953—1961 in 1961 
do 1971, spreminjanje zaposlitvene strukture prebivalstva ter preslajanje 
gospodinjstev v obdobju 1961—1971. Skromen razvoj terciarnih in kvartarnih 
dejavnosti, enostranska gospodarska struktura, demografsko praznjenje in 
staranje ter nezadovoljiva izobrazbena struktura so med drugim značilni in-
dikatorj i manjše socio-ekonomske razvitosti obmejnih področij in njihovega 
relativnega zaostajanja za splošnim gospodarskim razvojem Slovenije. 

UDK 911.3:325.252 (497.12—18—04) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Kert, B. 
62000 Maribor, YU, Pedagoška akademija, Univerza v Mariboru, Mladinska 9 
Delovne migracije iz obmejnih območij občine Lenart v Slovenskih goricah 
v zamejstvo 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl,) 

Razprava prikazuje zaposlovanje delovne sile iz obmejnih predelov ob-
čine Lenart v Slovenskih goricah v zamejstvu. Ekonomske migracije iz teh 
območij imajo že tradicijo, organizirano obliko pa so dobile po 1. 1963. Leta 
1971 je bilo na delu v tujini 969 prebivalcev iz občine, to je tretjina vse zapo-
slenih. Največ zdomcev je bilo iz neposrednega obmejnega zaledja in iz odroč-
nih krajev brez možnosti za zaposlitev. Devet desetin zdomcev je zaposlenih v 
ZR Nemčiji in Avstriji. 
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UDC 911.3:312.8 (497.12—18—04) = 20 
Original research paper. Geography. 
Belec, B. 
62000 Maribor, YU, Pedagogical Academy, University Maribor, Mladinska 9 
Movement o! the Population and Changing in the Demographic Structure in 
the Frontier Areas of North-East Slovenia 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The article treats the demographic dynamics during the periods from 1953 
to 1961 and from 1961 to 1971, the changing of the employment structure of 
the inhabitants and the shift of households between 1961 to 1971. The mo-
derate development of tertiary and quaternary activities, the one-sided econo-
mical structure, the demographic emptying and aging and the unsatisfactory 
eductional structure are among others characteristic indicators of a lesser 
socio-economic development of the frontier areas and of their relative back-
wardness to the general economic development of Slovenia. 

UDC 911.3:325.252 (497.12—18—04) = 20 
Original research paper. Geography. 
Kert, B. 
Migration of Workers Abroad from the Border Regions of Lenart Commune 
Geografski vestnik, XLVIII, (1967) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The present article deals with the employment of labour power from 
border regions, illustrating it with the commune of Lenart in Slovenske go-
rice. In the district of Slovenske gorice economic migrations abroad have 
a long rooted tradition, however they were not given organized form till 
after 1963. In 1971 there were 969 inhabitants of Lenart commune on tempo-
rary work abroad, i.e. one third of the total working population. The bulk 
of migrant workers comes from the frontier zone itself and more remote 
areas that have no local employment facilities. The nine tenths of the mi-
grants works in the Federal Republic of Germany and Austria. 
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UDK 911.3:333.3—04 (497.12—18) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija . 
Olas, L. 
62000 Maribor, YU, Pedagoška akademija, Univerza v Mariboru, Mladinska 9 
Dvolastništvo — dejavnik v razvoju Prekmur ja kot obmejne regije 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Dvojno lastništvo zemljišč na obeh straneh jugoslovansko-avstrijske meje 
na zahodni strani Prekmurja je nastalo v preteklosti. Pogojevala ga je od-
prta meja na naravno prehodnem območju. 108 kmečkih družin iz Prekmurja 
poseduje v obmejnem pasu Avstrije 88 ha površine. Posest avstrijskih držav-
ljanov v Prekmurju je manjša in znaša le 57 hektarov. Dvolastniški odnosi 
s svojimi posledicami da je jo obmejnemu pasu posebne socialno-geografske 
poteze. Prispevajo k mešanju in migracijam prebivalstva, pospešujejo zame-
njavo gospodarskih dobrin in mehanizacijo kmetijstva v Prekmurju. Upo-
števati jih moramo v kompleksni obravnavi obmejne regije. 

UDK 911.3:325.111 (497.12—18—04) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Zgonik, M. 
62000 Maribor, YU, Pedagoška akademija, Univerza v Mariboru, Mladinska 9 
Migracije učencev v gospodarstvu v obmejnih k ra j ih mariborske regije kot 
družbenogeografski pojav 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. 

Razprava prikazuje migracije učencev v gospodarstvu na sezonsko delo 
v obmejne predele Avstrije. Večina te mladine je kmečkega porekla in je 
iz nerazvitih agrarnih predelov ob meji. 
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UDC 911.3:333.3—04 (497.12—18) = 20 
Original research paper. Geography. 
Olas, L . 
62000 Maribor, YU, Pedagoška akademija, Univerza v Mariboru, Mladinska 9 
Double Ownership — A Factor in the Development of Prekmur je as a Border-
Land 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The double ownership of the landed properties on both sides of the 
Yugoslav-Austrian frontier on the west side of Prekmurje has sprung up in 
the past. It was conditioned by the open frontier in the naturally transitional 
area. 108 peasant families from Prekmurje are in possession of 88 hectares of 
area in the frontier zone of Austria. The possession of Austrian citizens in 
Prekmurje is smaller and amounts only to 57 hectares. The double owners 
relations with their consequences give special socio-geographic features to 
the frontier zone. They contribute to the mingling and migrations of the in-
habitants, they further the exchange of economical goods and the meha-
nization of agriculture in Prekmurje . 

UDC 911.3:325.111 (497.12—18—04) = 20 
Original scientific paper. Geography. 
Zgonik, M. 
62000 Maribor, YU, Pedagoška akademija, Univerza v Mariboru, Mladinska 9 
Migrations of Apprentices in Border Areas of the Maribor Region as a Social-
geographical Phenomenon 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian 

The study analyses the migrations of apprentices to the seasonal work 
in enterprises within the southern border areas in Austria. Most of the youth 
are peasant origin and come from underdeveloped agrarian border areas on 
the yugoslav side of the border. 

2 2 0 



Sinopsisi 

UDK 910.1 = 863 
Znanost o znanosti. Geografija. 
Kokole, Vera. 
61000 Ljubljana, YU, Urbanistični inštitut SRS, Jamova 18 
Sistemi, sistemska teorija in modeli 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Prispevek prikazuje specifične okoliščine razvoja in pojava splošne si-
stemske teorije in teorij, ki so izšle ali se vzporedno razvijale. Nakazan je 
vpliv na geografske raziskave in prikazani so modeli, ki se uporabljajo. 

UDK 910:378.4 (497.12) »1975« = 863 i 
Klemenčič, V. 
61000 Ljubljana, YU, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, Ašker-
čeva 12 
Delo inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani v letu 1975 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Poročilo prikazuje delo Inštituta za geografijo pri Univerzi v Ljubljani 
v letu 1975, ki se je odvijalo v okviru petih delovnih območij: Nacionalni 
atlas Slovenije, problemi obmejne regije, geografski problemi okolja, soci-
alnogeografski problemi Slovenije in geografska dokumentacija ter muzej-
ska dejavnost. 
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Sinopsisi 

UDC 910.1 = 20 
Science of science. Geography . 
Kokole, V. 
61000 Ljubljana, YU, Urbanistic Institut of SR Slovenia, Jamova 18 
Systems, Models and General Systems Theory 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

; » 
The contribution presents an overview of the specific circumstances 

affecting the emergence and evolution of the General Systems Theory and 
those theories that have been derived from it or have developed on paralel 
lines. There impact on the research in geography is outlined and related 
models are assessed. 

UDC 910:378.4 (497.12) "1975" = 20 
Klemenčič, V. 
61000 Ljubljana, YU, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, Ašker-
čeva 12 
The Work of the Institute of Geography (University of Ljubljana) During 
the Year 1975 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The article reports on the work of the Institute of Geography (University 
of Ljubljana) during the year 1975. In the past year the institute has carried 
on its work and research projects within the framework of the following five 
areas of activity: the National Atlas of Slovenia, problems of the border 
region, current socio-geographic problems of Slovenia, geographical problems 
of the enviroment, geographical documentation and museum activity. 

2 2 2 



Sinopsisi 

UDK 910:378.3 (497.12) »1975« = 863 
Meze, D. 
61000 Ljubljana, YU, Geografski inštitut Antona Melika, SAZU, Novi trg 4 
Inštitut za geografijo s kartografskim zavodom SAZU v letu 1975 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Poročilo prikazuje raziskovalno in publicistično dejavnost Inštituta za 
geografijo pri SAZU v letu 1975. 

UDK 910:378.3:551.44 (497.12) = 863 
Habič, P. 
66230 Postojna, YU, Inštitut za raziskovanje krasa pri Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti, Titov trg 2 
Inštitut za raziskovanje krasa pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 
v Postojni 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Poročilo prikazuje nastanek in razvoj ter dejavnost inštituta ter njegovo 
raziskovalno in publicistično dejavnost v minulem obdobju. 

2 2 3 



Sinopsisi 

UDC 910:378.3 (497.12) "1975" = 20 
Meze, D. 
61000 Ljubljana, YU, Geographic Institut of the Slovenian Academy of Arts 
and Science, Novi trg 4 
The Institute for Geography and the Cartographic Institute of the Slovene 
Academy of Arts and Science in the Year 1975 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The report describes the research and publishing activities of the Institute 
in the year 1975. 

UDC 910:378.3:551.44 (497.12) = 20 
Habič, P. 
66230 Postojna, YU, Institute of Karst Research of the Slovene Academy of 
Arts and Sciences at Postojna 
The Institute of Karst Research of the Slovene Academy of Arts and Sciences 
at Postojna 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The report describes the formation and development of the Institute and 
its research and publishing activities during the past period. 
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Sinopsisi 

UDK 911.2:631.44 = 863 
Znanost o znanosti. Geografija. 
Lovrenčak, F. 
61000 Ljubljana, YU, Pedagoško-znanstvena enota za geografijo, Filozofska 
fakulteta, Aškerčeva 12 
Nova klasifikacija prsti 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slov. (slov., angl.) 

Poročilo prikazuje nekatere novosti iz pedogeografi je, zlasti spremembe kla-
sifikacije prsti, novo terminologijo ter novo opredelitev tipov in nižjih tak-
sonomskih enot prsti (tal). 

15 Geografski vestnik 225 



Sinopsisi 

UDC 911.2:631.44 = 20 
Science of science. Geography. 
Lovrenčak, F. 
61000 Ljubljana, YU, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 12 
The New Classification of Soils 
Geografski vestnik, XLVIII, (1976) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The article reports on some newness of the pedology and the geography 
of soils: the changes of the classification of soils, the new terminology, and 
the new typology of soils. 

2 2 6 
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