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Geografski vestnik, Ljubljana, L (1978)

Iz slovenske in jugoslovanske geografske književnosti
Geografski zbornik — Acta geographica, XV, Geografski inštitut Antona
Melika SAZU, Ljubljana 1976, 272 strani, 5 večbarvnih kart v prilogi.
Ta Geografski zbornik je posvečen akademiku dr. Antonu Meliku ob deseti obletnici njegove smrti. Ob tej priliki j e Inštitut za geografijo SAZU tudi
predlagal Predsedstvu SAZU, da se njegov dosedanji naziv spremeni v naslov:
Geografski inštitut Antona Melika.
V zborniku so bile tiskane tri daljše razprave, od katerih je prva najobsežnejša in kolektivno delo večjega števila geografov. »Geografske značilnosti poplavnega področja ob Pšati« so raziskovali D. Radinja, M. Šifrer, F.
Lovrenčak, M. Kolbezen in M. Natek. Delo obsega 151 strani, 88 fotografij,
2 diagrama v besedilu in 4 barvne karte v prilogi. Študija j e prvi del dolgoročno zasnovane raziskovalne naloge, katere cilj j e proučitev najpomembnejših in najznačilnejših, čeprav različnim tipom pripadajočih poplavnih področij na Slovenskem. V uvodni pripombi podčrtava akademik dr. S. Ilešič, da
naj bi se ta področja obravnavala predvsem kot poseben pokrajinski tip s svojstvenimi naravnimi in družbenimi vzroki ter posledicami ter s svojstveno
funkcijo v pokrajinsko-regionalni strukturi Slovenije. Raziskava naj poleg
ostalega pokaže smiselnost in koristnost kompleksne geografske analize določenega tipa pokrajine. Analize naj bi se ne omejevale niti na naravne niti samo
na družbene sestavine pokrajine, temveč naj bi obravnavale predvsem njihove
medsebojne vzročne in funkcijske zveze. Ne gre torej za obravnavanje poplav, temveč pokrajin, v katerih so ali so vsaj do nedavna bile poplave eden
najznačilnejših pojavov. Naloga je bila oblikovana v skladu z raziskovalno
metodo geografskega proučevanja poplavnih področij v Sloveniji, ki je bila
objavljena v Geografskem vestniku, X L V I (1974) in jo je sestavila večja
skupina geografov (za objavo jo je priredil D. Radinja). Avtorji študije so se
v osnovi držali tega delovnega načrta in so ga, navkljub njegovi širokopotezni
zasnovanosti, uspešno uresničili. Študija ima pečat skupinskega dela z vsemi
dobrimi in slabimi stranmi take oblike dela. Posamezna poglavja so med seboj
smiselno in sistematično razdeljena ter urejena.
D. R a d i n j a v uvodnem delu študije pojasnjuje namen proučevanja
in osnovna izhodišča raziskave. Označen j e cilj celotnega načrta raziskave
»Geografija poplavnih področij na Slovenskem«, katerega prvi del o poplavnem področju ob Pšati naj bi služil kot primer in praktični preizkus izgrajene
in oblikovane raziskovalne metode. Isti avtor obravnava nadalje obseg in razprostranjenost poplavnega področja ob Pašti ter podrobno razlikuje »področje izjemno velikih« in »področje rednih poplav«. Ugotavlja nadalje pogostost,
sezonsko razporeditev in trajanje poplav. Skuša dognati tudi višino poplavne
vode, njen izvor in dinamiko. Po hidrografski razčlenitvi poplavnega sveta
obravnava še pokrajinske zasnove poplavnega področja in vlogo melioracij
ter regulacij pri sedanji izrabi tega področja.
Slednjič načne tudi široko hidrografsko problematiko nadaljnjega urejanja celotne pokrajine.
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Poglavitne geomorfološke značilnosti porečja Pšate prikazuje M. S i f r e r ,
ki je posebej podčrtal dejstvo, da je za pogostost poplav ob Pšati pomembno
tudi to, da je hribovito in gričevnato zaledje, predvsem ob zgornjem toku
nad Mostami, reliefno in geološko tako izoblikovano, da pospešuje hiter
odtok vode v doline. Ob srednjem in spodnjem toku Pšate pa se pridružuje
temu še obilen dotok talne vode iz Bistriške ravnine. Za obseg poplav je
pomembna tudi najmlajša akumulacija, ki jo je človek s svojimi posegi v naravo še pospešil. Z nasipanjem in dvigom dolinskega dna ob Pšati se je lokalno namreč obseg poplav močno povečal.
F. L o v r e n č a k je orisal poglavitne tipe rastja in prsti na poplavnem
področju Pšate. Obravnavani so tudi vplivi poplav na rastje in lastnosti prsti
ter vpliv rastja na poplave. O regulacijah in melioracijah ob Pšati poroča
M. K o l b e z e n . VI. poglavje z naslovom »Družbeno geografske značilnosti
poplavnega sveta« je prispeval M. N a t e k. V orisu gospodarskega pomena
tekočih voda in njihove izrabe so očrtane obrtne in druge dejavnosti na
vodni pogon, osvetljena sta pomen potokov pri namakanju travnikov ter pri
oskrbi naselij s pitno vodo. Človekove posege v urejevanje vodnega omrežja
ponazarjajo melioracijske preureditve v zadnjih sedemdesetih letih, vzdrževanje in negovanje strug ter osuševanje namakalnih kanalov. Učinki in posledice poplav so obravnavani v pokrajini še v luči njihovega odnosa do naselij
in oblik kmečkih domov ter prometnih poti, kakor tudi do sprememb v izrabi
kmetijskih zemljišč v obdobju 1896 do 1971. leta.
V zaključku razprave je D. R a d i n j a povzel poglavitne probleme te
pokrajine. Njihovo ugotavljanje in razreševanje ima znatno vrednost v povsem praktičnih gospodarskih rešitvah in ukrepih. V celoti lahko smatramo
to raziskovalno delo za pomembno temeljno geografsko študijo, ki s kompleksno geografsko začrtanim pristopom raziskuje in pojasnjuje vrsto problemov
v določenem prostoru.
Študijo smiselno dopolnjujejo številne fotografije in zelo skrbno pripravljene in izdelane barvne tematske karte. Ob tem naj podčrtamo, da je celotna
kartografska obdelava do tiskarskega originala delo kartografskega oddelka
Geografskega inštituta SAZU, kar pomeni znaten tehnološki napredek.
Naslednjo študijo v X V . letniku Geografskega zbornika, ki sodi prav
tako v skupino raziskav o poplavnih področjih, je pripravil I. G a m s z naslovom »Hidrogeografski oris porečja Mislinje s posebnim ozirom na poplave«
(50 strani, 4 risbe, 10 fotografij in 1 karta v prilogi). To je študija že iz druge
faze proučevanja poplavnih področij Slovenije, ko so posamezni raziskovalci
samostojno ali z drugimi sodelavci začeli proučevati posamezna poplavna
področja ali pokrajine. Raziskavi gre posebna pozornost tudi zato, ker
Mislinjska dolina ni kakor npr. Pšata tipična poplavna pokrajina z obsežnimi
poplavišči, kjer bi voda zastajala dalj časa, temveč j e to dolina, kjer voda
prestopa bregove le za krajši čas in v skromnejšem obsegu, v glavnem v bližini svoje struge. Takšna narava raziskanega porečja je seveda zahtevala
pri proučevanju drugačen pristop kot pri Pšati, ki pa je prav tako kompleksno
metodološko zasnovan.
Številni jezovi na Mislinji in njenem pritoku Suhadolici, ki so nastali
v preteklosti, so ustvarili številne lokalne akumulacije. Odkar so začeli zadnja
leta opuščati te jezove in stare mline, poplavne vode prenašajo zato akumuliran prod in povzročajo težave moderni regulaciji, ki jo izvajajo le po sektorjih. Posledica je, da je stanje voda dokaj neurejeno, kar povzroča številne
probleme. V interesu prebivalstva in gospodarstva bi bila čimprejšnja kompleksna ureditev te reke. Avtor podaja v zaključku na osnovi podrobnega
proučevanja mnoge zanimive ugotovitve, od katerih naj na tem mestu podčrtamo le naslednjo, da je človek s postavitvijo številnih jezov za vodne pogone bistveno vplival na naravni transport po reki. Med obema vojnama je bilo
na reki še 43 jezov in ponekod j e odpadla kar polovica vodnega strmca na
jezove, ki so na ta način uničili prav toliko kinetične energije. Ko so kasneje
jezovi propadli in se je zmanjšalo kmečko utrjevanje bregov pred erozijo,
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so nastali neizravnani strmci in reka zdaj pospešeno prestavlja prod, prej
zadržan v strugi. To je na eni strani pospešilo lokalno višanje in nastajanje
sipin, drugod bočno erozijo in odnašanje prsti. Tem perečim in hitro potekajočim procesom, bi po avtorjevih ugotovitvah odpomogla izgradnja akumulacijskih bazenov v gorskih dolinah, ki bi obenem zmanjšali tudi katastrofalno visoke vode in nevarnosti poplav.
M. Š i f r e r in D. K o š i r sta prispevala tretjo študijo v Geografskem
zborniku z naslovom »Nova dognanja na Triglavskem ledeniku in ledeniku
pod Skuto« z 2 diagramoma, 54 slikami, 1 karto in 2 tabelama v besedilu.
Prvi del »Poglavitna dognanja o Triglavskem ledeniku v letih 1963 do 1973« je
prispeval M. Šifrer, drugi del razprave »Ledenik pod Skuto od leta 1955 do leta
1973« pa je napisal D. Košir.
Oba dva poglavitna, sicer razmeroma majhna, ledenika na Slovenskem,
opazujejo ob koncu vsakokratne talilne dobe (septembra ali oktobra). Triglavski ledenik sistematično opazujejo že od leta 1946 dalje ter so bili rezultati
teh opazovanj do leta 1962 tudi že objavljeni (Meze, D.: Ledenik na Triglavu
in na Skuti. Geografski zbornik 3. Ljubljana 1955 in Šifrer, M., Nova geomorfološka dognanja na Triglavu. Triglavski ledenik v letih 1954—1962. Geografski zbornik 8. Ljubljana 1963). Zato zajema to poročilo samo enajstletno obdobje 1963—1973. Zelo pomembna j e ugotovitev, ki kaže na trend klimatskih
sprememb, da se je v teh letih ledenik na spodnjem koncu umaknil povprečno za 11,24 m, stanjšal pa za 4,70—5,20 m. Do največjega umika je prišlo v letih 1964 in 1967, najmanj pa leta 1965, ko je ostal pod snegom preko vsega
poletja. Rezultati kažejo, da se je ledenik v letih 1963—1973 počasneje umikal
kot v predhodnem opazovalnem obdobju. Celotna površina ledenika pa se
je zmanjšala v prvem obdobju od 14,37 ha (leta 1946) na 12,66 ha (leta 1954),
v drugem na 12,13 ha (leta 1962) in v tretjem na 11,90 ha (leta 1973). Šifrer
ugotavlja, da je poleg raznih drugih klimatskih razlogov glavni vzrok za počasnejše umikanje v zadnjih letih povečana količina snega.
Z opazovanjem krniškega ledenika ob Skuti so začeli že leta 1948. Poročilo zajema opazovanja za obdobje od leta 1955 do 1973, ker so bila prejšnja
opazovanja že objavljena (Meze 1955). V tem opazovalnem obdobju, ki ga
obravnava prispevek, se j e ledenik zaradi ugodne orografske lege le neznatno
skrčil. Do umikanja je prišlo predvsem v letih, ko se je tudi množina snega
na njem močno zmanjšala (1957, 1958, 1967, 1968 in 1973), medtem ko v letih,
ko je ostal čez vse leto pod snegom, ni bilo mogoče zabeležiti sprememb
(1972, 1965 in 1970). To različno ohranjenost snega na ledeniku osvetljuje
avtor tudi s klimatskimi razločki med posameznimi leti.
Obe študiji v tem prispevku sta rezultat dolgoletnega in natančnega
terenskega opazovanja, pri katerih so poleg obeh avtorjev sodelovali še M.
Natek, M. Žerovnik, I. Gams. Vsako leto so bile opravljene številne podrobne
meritve stanja ledenikov. Rezultat teh meritev je nazorno prikazan na grafični prilogi. Poleg tega že vrsto let fotografirajo ledenik z istih stalnih točk,
kar j e zelo važen pripomoček pri ugotavljanju sprememb. Posebej je potrebno podčrtati tudi vztrajno delo navdušenega gornika, geografa in meteorologa D. Koširja, ki opazuje oba ledenika že nepretrgano od leta 1948 dalje,
skupaj že kar 26 let. Prav ta kontinuiteta, sistematičnost, natančnost in objektivnost poročanja, daje tem fizično geografskim raziskovanjem še posebno vrednost, saj v slovenski geografski literaturi skoraj ne ne najdemo primera, da bi se neko dogajanje proučevalo na tako vztrajen način. Sami rezultati objavljenih opazovanj pa imajo tudi širši mednarodni pomen, saj jih
posredujejo mednarodni organizaciji za opazovanje stanja ledenikov. Poleg
tega je važno podčrtati, da sodita ta dva ledenika med najjužnejše Alpske
ledenike in sta zato, čeprav sta po obsegu razmeroma majhna, še posebno
pomembna.
Milan Orožen Adamič
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Acta Carsologica — Krasoslovni zbornik, VII, Institut za raziskovanje
krasa, SAZU, Ljubljana 1976, 277 strani.
V zborniku ima osrednje mesto obsežna razprava geologa R a d a G o s p o d a r i č a , ki s pomočjo jamskih sedimentov poglablja dosedanjo vednost o razvoju postojnskega jamskega sistema v krasu med Pivško kotlino
in Planinskim poljem. Gospodaric je z analizo jamske sedimentacije in njene
primerjave po ponornih in izvirnih jamah Postojnskega krasa ugotovil deset
poglavitnih speleogenetskih faz, ki so se zvrstile od srednjega kvartarja dalje.
Ugotovil je tri akumulacijske faze, erozijski in akumulacijski procesi pa so
se obnavljali še v istih višinah skoraj do začetka mlajšega kvartarja. Celotni
jamski razvoj naj bi bil potemtakem nekoliko mlajši, kakor smo spoznavali
doslej, čeprav nam o začetnem razvoju jam sedimenti povedo malo.
Pri raziskovanju postojnskega jamskega sistema je torej Gospodaric
uporabil geološko metodo (ta je zaradi posebnosti jamske sedimentacije
precej težavna), ki je v takem obsegu in tako dosledno v speleologiji doslej
še niso uveljavili. Metoda je namreč terensko in tehnično zahtevna in zamudna.
Na srečo pa se je pretočni Postojnski kras s svojimi bogatimi jamskimi sedimenti izkazal za hvaležno raziskovalno področje. Avtor zato vseh jamskih
sedimentov niti ni izčrpal.
Sredi jamske sedimentacije se je avtor usmerih predvsem na alohtone
sedimente, predvsem na klasične fluvialne naplavine, ki vse izvirajo iz Pivške
kotline in obrobja (beli roženčev prod, pisani roženčev nanos, pasovita ilovica). Med avtohtonimi pa po relativni in absolutni starosti ugotavlja tri različno stare sige. Manj pozornosti je posvetil zaobljenosti in sploščenosti proda
ter njegovi preperelosti. Pri avtohtonem apniškem gradivu menimo, da gre
prej za grušč kakor prod. S podzemeljskim vršajem apnenčastega drobirja v
Planinski jami odkriva avtor pomembno povezavo z nastankom velike udornice — Planinske koliševke. Kljub bogatim in grobim sedimentom pa Gospodaric ne govori o večjem pomenu erozije pri izoblikovanju jam. Ko je v sedimentili blizu Postojnske jame ugotovil ledeni klin, ki govori za trajno zamrzlost tal v riški dobi, je lahko tudi po tej poti določneje datiral jamski
razvoj.
Dosedanja spoznanja o razvoju postojnskega jamskega sistema, ki slone
na morfoloških kriterijih, j e Gospodaričeva geološka metoda v bistvu potrdila.
To velja tudi za Brodarjeve štiri razvojne faze jamskega sistema, ki pa slone
že na jamski sedimentaciji. Ta spoznanja je avtor izpopolnil ter razvojne
faze podrobneje razčlenil, kar velja tudi za Brodarjev enotni flišni zasip.
Ker ni prostora, da bi Gospodaričevo doktorsko disertacijo obširneje
osvetlili, naj omenimo le, da so zanjo značilne pregledna zasnova, zanesljiva
izpeljava, skrbna dokumentacija in nazorne ilustracije. Zato bodo študijo
s pridom vzeli v roke ne le speleologi, temveč vsi, ki jih širše zanima kvartarni razvoj našega krasa, saj študija v marsičem spodbuja k novim raziskavam in preverjanjem.
Druga, H a b e t o v a študija obravnava sicer manjšo, a zanimivo flišno
zajedo na severovzhodnem robu Pivške kotline pri Studenem, in sicer v morfološki, hidrološki in speleološki osvetlitvi. Stično področje med flišem in
apnencem j e zanimivo po tem, da se je vodni pretok dvakrat preusmeril.
Sprva naj bi vode površinsko odtekale proti Postojnskim vratom, kasneje
pa v predjamski podzemeljski sistem in s tem na jadransko stran. V tretji,
zadnji razvojni fazi so vode s krčenjem fliša dosegle rob Postojnskega krasa
in tam izoblikovale vrsto ponornih jam ter tako ponovno zašle na črnomorsko stran, vendar ne več v celoti, kajti obglavljena Belščica se še drži jadranskega povodja.
Potem, ko avtor prikaže razpad Belščice, nastanek slepih dolinic in njihovih ponorov, nadrobno obdela speleologijo tega področja. V tem j e tudi
težišče študije. S Potokom v Jelovcu dokazuje Habe pet razvojnih faz. Na
studenskem apniškem obrobju opozarja na razlike med vzhodnim in zahodnim
delom. Prvi je bogat z vrtačami in jamami, drugi je brez enega in drugega.
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V celoti gre za droben, a zanimiv primer stične pokrajine med flišem in
apnenci, ki jo avtor prikazuje z bogato dokumentacijo.
V tretji študiji z naslovom Hidrogeološke značilnosti povodja Bele pri
Vrhniki in problemi izrabe kraških voda za oskrbo je P e t e r H a b i č preučil kraške izvire v dolomitih in apnencih Belske doline. Na primeru vrhniškega povirnega krasa obravnava avtor probleme vodne oskrbe nekoliko širše.
Čeprav je Vrhnika na dotočnem vznožju kraškega sveta, ji vseeno primanjkuje zdrave pitne vode. Gre za očitno neskladje glede na bližnje izvire
Ljubljanice, ki pa zaradi obsežnega zaledja niso več neoporečni. Tudi na SZ
strani Vrhnike so trije kraški izviri, a sta dva prešibka, tretji pa zaradi bližine
naselja bakteriološko ne ustreza več. Habič daje prednost dolomitnim vodam v
povirju Bele zato, ker so čiste (z manj naseljenim zaledjem), se ne kalijo
in so v višji legi (možnost gravitacijskega vodovoda), žal pa preveč nihajo.
Zato obravnava tudi možnost zajetja izvira Hribovskega potoka in vode v zaledju Primcovega studenca ter razgrinja njihove slabe in dobre lastnosti.
Ker so vrhniški problemi vodne izrabe kraških virov v marsičem značilni,
jih obravnava nadrobneje in v tem je širši pomen študije. Vendar pa Vrhnika
nima težav zaradi oddaljenosti vodnih virov, pač pa zato, ker je glavni kraški
izvir preblizu naselja in že onesnažen. Okolice in zaledja namreč niso pravočasno zavarovali. Pri ocenjevanju kraških voda daje Habič zato velik pomen
ravno njihovemu zaledju. Za njihovo zaščito sicer še nimamo ustreznih
norm, a zaradi posebnosti kraške hidrografije je treba vsako področje tako
in tako nadrobno raziskati, če hočemo poiskati najustreznejšo rešitev. To so
potrdile tudi vrhniške raziskave.
V zadnjem, najkrajšem prispevku podaja A. K r a n j c tipološki pregled
231 kraških votlin v Triglavskem pogorju. Po razmerju med dolžino in globino
jih razdeli najprej na brezna (61 °/o) in jame (39%). Med jamami razlikuje
šest podtipov (štiri vrste vodnih in dve vrsti suhih jam), med brezni pa dva
podtipa (suha brezna in brezna s snegom in ledom). Ker je brezen največ,
jih avtor razčleni po obliki in deloma genezi še na osem podtipov. K o ene
in druge med seboj primerja, prihaja sicer do pričakovanih spoznanj, da npr.
z naraščajočo nadmorsko višino pojema delež jam, narašča pa delež brezen
itd., a zaključke tudi ustrezno dokumentira in uredi. V tem j e osnovna vrednost prispevka. V znanosti so taki pregledi koristni, saj prispevajo k preglednosti in urejenosti spoznanj ter k širšemu razumevanju pojavov — v tem
primeru kraškega visokogorskega sveta.
Med vodnimi jamami razlikuje Kranjc štiri podtipe (jame s stalnim
izvirom, jame z občasnim izvirom in stalnim notranjim tokom, jame z občasnim izvirom in občasnim tokom ter jame s suhim vhodom in stalnim notranjim tokom). Pri zadnjem podtipu bi prej pričakovali jame s suhim vhodom
in občasnim, ne pa stalnim tokom. Sploh pa j e tovrstno razlikovanje jam
v visokogorskem svetu težavno, saj njihove vodne razmere premalo poznamo, pa tudi vodnih jam ni veliko.
Poleg vertikalne razporeditve kraških votlin in s tem povezanih zakonitosti bi bila nedvomno zanimiva tudi analiza njihove arealne razmestitve.
Ta je namreč v Triglavskem pogorju izrazito neenakomerna, saj je več kot
štiri petine kraških votlin na bohinjski strani, prav malo pa jih je na dolinski in soški.
Darko Radinja
Varstvo voda v luči varstva okolja. Zveza vodnih skupnosti Slovenije.
Ljubljana 1977, str. 1—76, 2 karti.
Doslej smo v Sloveniji močno pogrešali lastne hidrološke publikacije,
kajti do ustreznih podatkov smo le s težavo prihajali, pa naj je bilo to v eni
ali drugi ustanovi, ki je z njimi razpolagala. Vzroki so bili pogosto že v tem,
da so hidrološki elaborati — in teh ni malo — praviloma v tipkopisu in zato
več ali manj interne narave. Gornje objave smo se zato geografi toliko bolj
razveselili. Hkrati upamo, da ji bodo sledile še druge in da bo Zveza vodnih
skupnosti v bodoče še bolj odprta. Ker vsebuje publikacija pravzaprav gra197
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divo za 7. skupščino zveze, sklepamo, da se bodo taki natisi nadaljevali. Od
tod do ustrezne revije, ki j e več kot potrebna, pa ni več daleč. N a j bodo te
vrstice spodbuda, da bi do nje kmalu prišli.
Publikacija se odlikuje po tem, da podaja strnjen pregled o naših vodah,
ne toliko z ožjega hidrološkega vidika, pač pa s širšega vodnogospodarskega,
pravzaprav varstvenega. Težišča j e namreč na pereči problematiki naših
voda, kakršna se kaže sredi sedanjega industrijskega razvoja Slovenije. V
ospredju so zato kakovost voda oziroma stopnje in oblike njihove onesnaženosti, predvsem pa dokumentacija o tem, kako neustrezno ravnamo z vodo,
kako ekstenzivno j e podedovano vodno gospodarstvo in kako stihijske so njegove oblike. Zato se pred to mlado gospodarsko panogo, ki j e v primerjavi z
drugimi manj razvita, kopičijo obsežne, zahtevne in pomembne razvojne
naloge. Na te in druge stvari zbrano gradivo posredno opozarja, ko odpira
programske smeri v okviru sedanjega srednjeročnega načrta Slovenije
(1976—1980).
Po krajšem uvodnem prikazu skupne vodna tosti rek in podtalne vode
prikazuje gradivo najprej bilanco vodne porabe. Pri tem ocenjujejo, da imamo
ob najnižjem vodnem stanju (135 m3/s) le 50 m3/s čiste vode, že sedaj pa je porabimo polovico, največ za industrijo (17,9 m3/s). Čez dvajset let pa naj bi
čiste vode sploh zmanjkovalo, pa ne morda zaradi prevelike porabe ali aridnosti Slovenije, pač pa zaradi onesnaženosti naših sicer vodnatih rek; torej
zaradi neustreznega ravnanja z vodo. V tem je gotovo ena od izvirnih slabosti
naše gospodarske ekstenzivnosti.
Onesnaženosti rečne vode so avtorji gradiva — teh je skupno kar dvanajst z različnih strokovnih področij — odmerili največ prostora, bodisi pri
celotnem pregledu ali po območnih vodnih skupnosti. Poleg poglavitnih virov
onesnaženja so avtorji prikazali tudi deleže populacijskega in industrijskega
onesnaževanja po enotah, ki jih med seboj lahko primerjamo (E). Tovrstno
problematiko so dopolnili še s pregledom čistilnih naprav, že zgrajenih ali
predvidenih, in sploh z načrti, po katerih bo čiščenje vode potekalo. Tako je
tovrstna problematika tudi programsko jasnejša. Posebej so pisci prikazali
kakovost in ogroženost podtalne vode, kraških voda in morja. Pregled je smiselno zaokrožen z ustrezno karto (Kakovost površinskih voda v Sloveniji
1976/77). Na njej pa pogrešamo kraje, kjer na rekah vodo analizirajo, kar šele
omogoča presojo o naravnem čiščenju posameznih rek in rečnih odsekov.
Želeli bi seveda tudi karto glavnih virov onesnaževanja, po katerih so v ekvivalentnih enotah računali obseg onesnaževanja.
V zvezi s čistilnimi napravami so avtorji prikazali sedanji in bodoči
obseg čiščenja vode ter odprta vprašanja, ki so povezana s komunalnimi,
industrijskimi in živinorejskimi odplakami. Do leta 1980 naj bi namreč onesnaženost naših rek zmanjšali že za tretjino. Po že začetnem programu bomo
najprej očistiti najbolj onesnažene reke: Mežo, Notranjsko Reko in Kamniško
Bistrico.
Svojevrstno problematiko odpirajo »nenadna, nezgodna onesnaževanja«
voda, ki jih je vsako leto po več deset in povzročajo množične pogine rib.
Mimogrede naj omenimo, da taka onesnaževanja pravzaprav niso nezgodna,
saj so posledica malomarnosti in nerazvite ekološke in družbene zavesti, ne
pa stvarnih ekonomskih in drugih težav posameznih tovarn. Delo je koristno že zaradi obilice stvarnih podatkov ter zaradi problemske in perspektivne obravnave, prav tako pa tudi zaradi programskih usmeritev, ki jih gradivo vsebuje. Za marsikoga bodo koristne tabele o karakterističnih vodnih pretokih, ki so prikazani po območnih vodnih skupnostih, in
sicer za vse vode, ki imajo srednji letni pretok večji od 1 m3/s.
Slednjič še beseda o izrazih in imenih. Prav bi bilo, da bi hidrologi in
hidrotehniki bolj upoštevali uveljavljeno (hidro)geografsko izrazje, ki je
zaradi svoje tradicije že sestavni del naše jezikovne kulture. Geografija je
navsezadnje matična stroka za izraze, ki se tičejo posameznih pokrajinskih
elementov, med njimi tudi voda. Predvsem gre seveda za razumljivost in
jasno sporazumevanje nasploh, med strokovnjaki pa še posebej. Ne gre
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namreč zamenjevati povodja s porečjem in še manj z rečjem (rečno mrežo).
Še manj ustrezajo vododelnica za razvodnico, vodoprispevno področje za padavinsko področje ali kratkomalo porečje in še manj za kraško prispevno
področje (česa?), za tranzitne vode (?), zalivske formacije (?), erodibilnost ipd.,
kar so nerodni prevodi iz nemščine, medtem ko imamo zanje nazorne slovenske
izraze. Podobno je s talnico in podtalnico, kar je svojevrsten odmev nejasnosti
prst — tla. Če označujemo prst kot tla, potem je talnica lahko le pedološka
voda, podtalnica pa voda pod njo oziroma v prepustnih sedimentih. Na splošno pa je v tej publikaciji terminologija še kar skrbna v primerjavi s tipkanimi hidrološkimi elaborati, kjer je, žal, premalo prečiščena.
Nerodno in tuje se glasi npr. povodje reke Kolpe, povodje reke Mure,
namesto enostavno porečje Kolpe, porečje Mure ali še krajše Pokolpje, Pomurje. Ne gre samo za jezik, temveč tudi za razumljivost: Primer: »z onesnaževanjem vode se pri nas ukvarja veliko inštitucij« (str. 54); očitno je mišljeno, da pri nas več ustanov preučuje onesnaženost voda. Nelogično je tudi,
da mora biti »hudourniška dejavnost bolj usmerjena v preprečevanje nastajanja erozijskih žarišč« (str. 50). Gre kvečjemu za protihudourniško in ne
hudourniško dejavnost.
Več skrbnosti bi si želeli tudi glede geografskih imen. Motijo zlasti »jezero
Bled«, »jezero Bohinj«, »potok Jazbina« za Blejsko jezero, Bohinjsko jezero,
Jazbinski potok itd. Vrsta imen je uganka celo za geografa, npr. Vrbanski
plato, Limbuški plato, Bolško polje. Murska ravnina se označuje kot Mursko
polje, ki je le manjši del te ravnine. Vrsta geografskih imen je zapisana napačno, npr. Lendava (za reko!) namesto Ledava, Čatežke Toplice, Koperski
zaliv. Zmeda je tudi glede Krasa (z veliko začetnico), ki pomeni le pokrajino
med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino, medtem ko pomeni kras (z malo
začetnico) vrsto reliefa oziroma tip pokrajine, kjerkoli se ta uveljavlja.
Enkrat je torej lastno in drugič obče ime.
V besedilo j e zašlo tudi nekaj drugih napak. Steklarna v Rogaški Slatini
ni v SR Hrvatski, podatki o stroških za čistilne naprave v Krškem (str. 23),
Kranju (str. 32) in še ponekod so gotovo napačni, saj so 10-krat ali morda
100-krat prenizki, drugače bi čistilne naprave veliko hitreje gradili. Na str.
32 je omenjen »gospodinjski razvoj vodilnih naselij« (verjetno gre za gospodarski razvoj in na str. 31 v tabeli »uporabnost voda v m 3 « (verjetno gre za
potrošnjo vode). Na isti strani naj bralci v tabeli popravijo sQs v nQn. Za
Blejsko jezero je stopnja onesnaženosti očitno prenizka (2—3) in za Bohinjsko
jezero previsoka (1—2). Koristno bi bilo vselej nakazati metodologijo, na
kateri slone zbrani podatki, drugod pa omeniti stopnjo njihovega posploševanja.
S temi pripombami ne želimo zmanjšati pomena, ki ga publikacija ima.
Nasprotno, želimo le, da bi v bodoče take in podobne nepotrebne pomanjkljivosti odpadle in hkrati opozoriti na koristnost sodelovanja z drugimi
strokami, ki se prav tako ukvarjajo z vodami, čeprav z drugačnega vidika.
Očitno so pomanjkljivosti tudi posledica tega, da so naše hidrološke publikacije brez ustrezne tradicije.
Darko Radinja
Slovenija — naše okolje. Mladinska knjiga, Ljubljana 1976, 122 strani.
Knjižica je pomembnejša, kakor je zaradi njenega drobnega obsega, žepne
velikosti in skromne opreme na prvi pogled videti. Nemara pa ne vzbuja
pozornosti tudi zato, ker gre za poljudno, mladinsko literaturo, ki obeta le
najosnovnejše znanje. Takoj pa velja naglasiti, da je knjižica mnogo več, saj je
snovno zgoščena, miselno bogata in vsebinsko zahtevna. Njena vrednost je v
izboru snovi in aktualni tematiki pa tudi v tem, ker so o perečih vprašanjih
okolja in njegovega varstva v njej nanizani pogledi kar desetih piscev z
različnih strokovnih področij, kakor spoznamo iz kratke predstavitve avtorjev
na koncu knjige, ki so vsi znani strokovnjaki na tem področju. Ker jih tekst
ne navaja sproti, sklepamo, da so vsebino in koncept knjižice zasnovali
skupno.
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Ohlapen naslov obeta pravzaprav manj, kakor daje vsebina. Po njem bi
namreč sklepali, da gre za kratek regionalni oris Slovenije ali za bežen
prikaz našega splošnega okolja, v katerem živimo. Tega pa v knjižici pravzaprav ni. Avtorji so se sicer odločili pretežno za ekološki vidik, vendar ne
za sistematično osvetlitev celotnega našega okolja, temveč samo za njegove
ogrožene oziroma degradirane poteze. Pravzaprav niti za te ne v celoti, temveč
le za tiste, ki pomenijo sedanjo, aktualno, industrijsko degradacijo okolja.
Značilno je, da samega okolja knjižica ne pojasnjuje posebej. Ko pa avtorji
ta pojem uporabljajo, ga ne pojmujejo docela enako. Ob tem se pojavi tudi
prvi pomislek. Pri obravnavi tal, krajine in mestnega okolja pojmujejo okolje
širše, pri obravnavi ekosistema, vode in zraka pa ožje.
Pri tematiki, kakršna je okolje in njegovo varstvo, nas spričo njunega še
neprečiščenega pojmovanja še posebej zanimajo miselna izhodišča ter načelni
pogledi. V knjižici se kažejo v vsebini in zasnovi oziroma v razporeditvi snovi.
Sestavlja jo namreč pet osnovnih poglavij z značilnimi naslovi (Varstvo okolja,
K a j pomeni človekov poseg v naravo, Prvine okolja, Razpotja krajine, Ekonomika okolja). Vsako od teh pa vsebuje več krajših sestavkov.
Žal je uvodni del prekratek, da bi mogel ustrezno pojasniti Zgodovino
degradacije in varstva okolja, Stanje okolja v Sloveniji in Smernice (pri
slednjih gre pravzaprav za problematiko, ki iz degradacije okolja izvira),
kakor obetajo naslovi. Načelni pogledi so sicer zelo pomembni za razumevanje in reševanje krize, v katero je človek pripeljal okolje, so pa v uvodnem poglavju premalo urejeni zaradi preveč enostavnega podajanja sicer
zahtevne snovi.
Pomembno, pravzaprav ključno je naslednje poglavje (Kaj pomeni človekov poseg v naravo), ki osvetljuje srž problema — odnos človeka do narave.
Moti le, da knjiga ta odnos večkrat načenja, pravzaprav v vseh osnovnih
poglavjih, kar pa po svoje kaže na njegov osrednji pomen. V tem delu j e to
razmerje osvetljeno izrazito ekološko, celotno poglavje pa se odlikuje po
sicer kratki, a jasni in zgoščeni oznaki ekosistema ter po pronicljivem funkcijskem prikazu človeka znotraj ekosistema na različnih stopnjah njegovega
gospodarskega razvoja. Snov ostaja vseskozi pri bistvenem in je hkrati razumljiva. Nazorno je prikazano navzkrižje med »človekovim sistemom«
in »naravnim ekosistemom«. Sploh je celotno poglavje izpeljano logično,
dognano in s posluhom za mladega bralca. Žal pa so ekološke značilnosti Slovenije preskopo prikazane, kar pa j e sploh pomanjkljivost celotnega dela.
V naslednjem, najobsežnejšem poglavju so prikazali okolje po posameznih prvinah. Med te pa knjižica poleg vode, zraka in tal (prsti) uvršča tudi
hrup in mestno okolje, čeprav je slednje že vrsta okolja, torej izrazit kompleks in ne prvina. V tem delu knjižice prevladuje analitično obravnavanje,
sicer pa je podajanje široko in problemsko, širši osvetlitvi posameznih elementov okolja nasploh sicer slede njihovi prikazi v Sloveniji, ponekod celo v
kratkih posebnih poglavjih, vendar so preskromni in presplošni, saj zajemajo
le manjši del snovi. Slovenijo kot okolje, kakor obeta naslov knjižice, pa
premalo spoznamo.
Obravnava mestnega okolja (Človek in mestno okolje), ki sicer ne spada
v ta del knjižice, je sicer zanimiva, vendar si poleg prikazane splošne problematike želimo več konkretnih osvetlitev okolij, ki so značilna za naša mesta.
Glede na to, da so urbanizirana področja tista, kjer je degradacija okolja
najbolj izrazita in pereča, bi kazalo njegovo varstvo na tem mestu ustrezno
zaokrožiti.
Naslednje poglavje (Razpotje naše krajine) je sicer zanimiv, svojevrsten in
tudi koristen pogled na pokrajino, a z zasnovo knjige ni povsem skladen.
Krajinski pogledi so široki in sorodni prirodnogeografskim, premalo pa so
jasni odnosi med okoljem in krajino. V poglavju je več govora o tipih krajine,
manj pa o ekologiji konkretnih slovenskih pokrajin. Prikazanim pogledom
sicer ne gre odrekati celovitosti, v marsičem pa zaobidejo prejšnje, čeprav
ne prikazujejo krajine le fiziognomsko temveč tudi funkcijsko.
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Zadnji del knjige obravnava ekonomijo okolja (Ekonomski problemi varstva okolja, Družbeni ukrepi, Okolje in ekonomska rast, Regionalne ekonomske možnosti Slovenije). Ekonomski vidik je v ekološki problematiki manj
pogost in j e zato toliko bolj poučen. Je pa podajanje zahtevno in mlademu
bralcu manj prilagojeno. Nekatere pojme bi kazalo pojasniti sproti. Prikazani
pogledi zbujajo tudi nekaj pomislekov. Onesnaženje okolja ni samo posledica
koncentracije odpadkov (str. 105), saj onesnažujejo in degradirajo okolje
tudi snovi, ki niso odpadki, npr. biocidi, umetna gnojila, konservansi itd. Gre
tudi za degradacijo okolja, ki z odpadki nima zveze, pač pa s porušenim
ravnotežjem v njem, npr. erozija prsti zaradi pretirane kmetijske in druge
izrabe tal, negativne posledice vodnih regulacij, melioracij itd. Sporna je
tudi misel, da se okolje kvari samo po sebi (str. 114). Preveč so nemara v
ospredju ekonomski vidiki kurativne problematike okolja, manj pa preventivne. Sicer so ekonomski pogledi smiselno zaokroženi, poglobljeni in hvalevredno izhajajo iz naših ekonomskih razmer.
Za celotno knjižico je značilno, da se v njej, čeprav nedosledno, prepletata
dva vidika: splošni in regionalni. Najprej so osvetljeni posamezni problemi
okolja nasploh in nato še v Sloveniji. Glede na naslov knjižice bi pričakovali,
da bo težišče na drugem delu. Konkretno okolje Slovenije j e namreč prikazano premalo sistematično. V knjižici pa so dobra izhodišča za »ekološkovarstveni« prikaz Slovenije kot okolja nasploh in njenih ekosistemskih struktur še posebej. Želeti je, da bi do tega kmalu prišlo, morda v razširjenem
ponatisu. V mislih imamo zlasti značilnosti okolja s posebnostmi njegovega
onesnaževanja in varstva, kakršnega sestavlja naše kraške, gorske, kotlinske,
dolinske, urbane in urbano-agrarne pokrajine.
Koristna stran knjižice je tudi sicer ne docela enotno, a zato širše
pojmovanje okolja, ki poleg biološkega vsebuje tudi ekonomsko, sociološko
in drugo pojmovanje, kar je celoti močno v prid. Sploh pa je delo glede na
obseg vsebinsko zelo bogato.
Knjižica vidi rešitev ekološke krize v splošno spremenjenem odnosu človeka do narave (naj pristavimo: pravzaprav do okolja oziroma pola-ajine
sploh, torej tudi do njenih antropogenih sestavin). V naših razmerah pa naj
bi bolj smotrno ravnanje z okoljem dosegli z družbenim oziroma regionalnoprostorskim načrtovanjem. S tem knjižica ne prikazuje samo pereče problematike okolja, temveč razgrinja tudi perspektivo, kar je glede na njeno
vzgojno naravo toliko bolj spodbudno. Geografom, posebno šolnikom, jo
vsekakor priporočamo.
Darko Radinja
Avguštin Lah: Slovenija v sedemdesetih letih. Državna založba Slovenije,
Ljubljana, 1977, 457 strani.
Tudi geografi bomo s hvaležnostjo segali po najnovejši Lahovi knjigi o
Sloveniji. V njej je zbranega namreč ogromno gradiva, ki nam prikazuje
razvoj ožje domovine v zadnjih treh povojnih desetletjih in nakazuje na
podlagi sprejetih načel in dokumentov srednjeročnega razvoja njeno nadaljnjo
pot. Čeprav pisec ni imel namena geografsko predstaviti Slovenijo, pa vendarle najdemo v delu številne geografske prvine in osvetlitve posameznih
pojavov in dogajanj. Upravičeno smemo trditi, da predstavlja Lahova »Slovenija sedemdesetih let« tudi pomembno spodbudo številnim znanstvenim področjem, da bi pristopili k sistematičnemu proučevanju pojavov in problemov,
ki so v knjigi načeti ali prikazani v luči globalnih povojnih sprememb naše
družbe in njenega gospodarstva.
S pričujočo knjigo nam je mogoče v marsikaterem pogledu izmeriti dejansko podobo in življenjski utrip današnje slovenske vsakdanjosti. V delu
so izredno plastično orisane družbenopolitične, gospodarske, socialne, kulturne
in druge spremembe, ki so korenito posegle v preoblikovanje dovčerajšnje
podobe Slovenije. Ko tehtamo vse te spremembe, ki so vtisnile povsem nov
izraz našim naseljem in mestom, podeželju in rudarsko-industrijskim ali turističnim območjem, šele spoznavamo pomembno vlogo delovnega človeka,
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ki je s svojo neusahljivo ustvarjalnostjo razširjal materialno osnovo in povzročal kompleksno preoblikovanje slovenskih pokrajin. Kolikor bolj svojstveno,
ali do nedavnega celo samoniklo je bilo posamezno območje, toliko korenitejšo
preobrazbo je doživljalo v povojnih letih. To je ena izmed temeljnih ugotovitev, ki nam jih podaja in razčlenjuje in utemeljuje na številnih primerih
Lahova knjiga o Sloveniji.
Podoba in značaj »Slovenije v sedemdesetih letih« sta prikazana v petih
delih, ki predstavljajo vsebinsko zaokrožene celote. V prvem delu sta podana
družbenopolitični in gospodarski utrip naše republike, kakršna odsevata na
današnji stopnji njene razvitosti. Oba vidika predstavljata pomembno materialno in družbenopolitično osnovo prihodnji usmeritvi Slovenije v Jugoslaviji na eni strani ter njeni čedalje pomembnejši vlogi v gospodarskem sodelovanju s sosednjimi državami in z deželami v razvoju na drugi strani. Za
boljšo dojemljivost in utemeljitev sedanjega položaja Slovenije, je pisec
posegel v preteklost, v kateri je odkril zgodovinske korenine našega današnjega trenutka. Oprl se j e na temeljna spoznanja iz novejše zgodovine od prve
svetovne vojne naprej.
Drugi del knjige je namenjen orisu splošne družbene preobrazbe Slovenije.
Zasnovan je na podrobni obravnavi našega prebivalstva. Za vsestransko razumevanje današnjega demografskega stanja je posegel avtor po podatkih o
razvoju števila prebivalstva in njegovi vsakokratni strukturi. Naslonil se je na
statistično gradivo, ki je na voljo od prebivalstvenih popisov iz preteklega stoletja dalje. Zelo podrobno in nazorno so prikazane strukturne spremembe
prebivalstva na Slovenskem po posameznih obdobjih, kar se odraža v rasti
in deležu kmetijskega in mestnega ter industrijskega prebivalstva. Razčlenjena je dejavnostna sestava ljudi, ki so zaposleni v združenem delu, kot tudi
naših zdomcev. Avtor predvsem z ekonomskimi razlogi utemeljuje prebivalstvene selitve, med katerimi j e priliv delavcev iz drugih republik izrednega
pomena za ohranitev dosežene stopnje naše gospodarske razvitosti. Posebno
poglavje j e namenjeno vlogi in pomenu ženskega prebivalstva v vseh vejah
združenega dela. Na osnovi izobrazbene sestave prebivalstva, ki se je temeljito
predrugačila v tridesetih povojnih letih, j e osvetlil velike kulturne in prosvetne spremembe na Slovenskem.
V tretjem delu knjige je prikazan splošni gospodarski razvoj in utrip
Slovenije in je opredeljena njegova usmeritev. Osnovna gibala korenitih gospodarskih sprememb in naglega gospodarskega razvoja odkriva pisec v
novih, nenehno se razvijajočih družbeno-gospodarskih odnosih. V posebnem
poglavju so prikazane naše energetske potrebe, osvetljena pa so tudi številna
prizadevanja za razvijanje lastnih (domačih) energetskih virov (elektrarne,
premogovništvo, nafta), s čemer bi dosegli manjšo odvisnost od tujine. Posebej
je obravnavano stanje v kmetijstvu. Ovrednoten je njegov dejanski pomen v
sklopu celotnega gospodarstva, še posebej pa kot pomembnega pridelovalca
hrane in preskrbovalca mest s kmetijskimi pridelki.
Prikaz nekmetijskih gospodarskih dejavnosti začenja avtor s predstavitvijo naravnega bogastva in surovin na Slovenskem. Podrobno je razčlenjen napredek industrije po posameznih panogah in njen gospodarski položaj.
Nadalje nas seznanja pisec še s stanjem in razvojem našega rudarstva, malega gospodarstva in prometa. Tretji del knjige je sklenjen s prikazom pomena
in vloge družbenih služb v življenju in delu prebivalstva ter z opredelitvijo
manj razvitih območij v SR Sloveniji.
Četrti del knjige je posvečen poznavanju naravnih zakonitosti in preurejanju okolja. Čedalje hitrejši gospodarski razvoj, ki s svojimi številnimi posegi
načenja ravnotežje med posameznimi prvinami (naravnega) okolja, terja
ustrezne in premišljene družbene rešitve, da bi z njimi odpravili nastala neskladja in vzpostavili novo ravnotežje med naravo in družbenimi potrebami
in zahtevami. Ogrožanje zdravega okolja je spremljajoči pojav v vseh gospodarsko razvitejših družbah. Ker se je SR Slovenija s svojim gospodarskim
potencialom in prebivalstvenim standardom že pridružila razvitejšim družbam, imamo čedalje več industrijskih območij z degradiranim okoljem. Naj202
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aktualnejši problemi našega okolja so onesnaženost zraka, voda in deloma tudi
kmetijskega zemljišča. Reševanje ogroženega človekovega življenjskega okolja
je prikazano na osnovi številnih primerov, ki so znani iz industrijsko razvitih
držav. Predstavljeni pa so tudi naši pravni in gospodarski vidiki varstva
okolja.
Peti del »Slovenije sedemdesetih let« je namenjen osvetlitvi družbenega pomena izobraževanja in vlogi kadrov pri dosedanjem in prihodnjem
spreminjanju naše gospodarske in družbeno-socialne strukture. Posamezna
poglavja nas seznanjajo z razvejenostjo in usmerjenostjo našega celotnega
šolskega sistema, s prosvetnimi, kulturnimi, umetniškimi in znanstvenimi
zavodi in ustanovami. Predstavljeni so osnovni vzroki, ki narekujejo reformo
današnjega, klasičnega šolskega sistema. Z njo se bodo bolj kot doslej odprla
vrata izobraževalnih ustanov združenemu delu in še posebej delavcem v neposredni materialni proizvodnji. Predvidena preureditev šolstva bo zahtevala
marsikje tudi premestitev (dekoncentracijo) izobraževalnih ustanov v večja
in močnejša gospodarska središča.
Osnovno sporočilo, ki ga razgrinja Lahova »Slovenija sedemdesetih let«,
je v spoznanju pomembne in trdne povezanosti gospodarskega razvoja z družbenopolitično usmerjenostjo in naravnanostjo naše družbe. Ker so v delu
nakazane in utemeljene prenekatere poti razvoja SR Slovenije v prihodnjih
obdobjih, smo s tem že neposredno opozorjeni na pomembne dejavnike,
ki bodo soodločali in usmerjali nadaljnji razvoj naših pokrajin. Besedilo
knjige je dopolnjeno s preko 110 tabelaričnimi preglednicami, obogateno pa
je tudi s 16 kartogrami in z 18 diagrami, ki jih j e izdelal Matjaž Lah. Knjigo
poživlja še 24 barvnih fotografij, ki jih je izbral pisec iz svoje bogate fototeke.
Milan Natek
Zgornje Posočje. Zbornik 10. zborovanja slovenskih geografov, Tolmin —
Bovec, 26. — 28. IX. 1975. Z denarno pomočjo Kulturne skupnosti Tolmin
izdalo in založilo Geografsko društvo Slovenije. Ljubljana, 1978, 394 strani.
Pred nami je zajetna knjiga člankov in razprav, ki so sestavljali vsebinsko
ogrodje programa jubilejnega 10. zborovanja slovenskih geografov v Zgornjem
Posočju. Knjiga j e zanimiva in za geografsko stroko pomembna vsaj iz naslednjih treh osnovnih razlogov: a) prinaša prikaz geografskih učinkov tridesetletnega povojnega gospodarskega in družbenega razvoja Posočja, osvetljenega s celotne slovenske perspektive; b) objavljeni prispevki in izsledki
so rezultat usmerjenega in načrtnega raziskovalnega dela slovenskih geografov med dvema zborovanjema; c) predstavljeni rezultati raziskav in njihova
dognanja temeljijo na razvojnih težnjah, kakršne so bile značilne za Tolminsko oziroma Zgornje Posočje vse do 6. maja 1976. leta.
Serija katastrofalnih potresov, ki je prizadejala Zgornje Posočje (6. maja,
11. in 15. septembra 1976), predstavlja korenito zarezo v njihovem novejšem
gospodarskem in socialnem razvoju. Zategadelj so izgubili prenekateri zaključki in predvidevanja o prihodnjem razvoju obravnavanih območij določeno
veljavnost. Kljub temu pa ostaja vsebina zbornika izredno aktualna, saj nam
podaja podobo pokrajine, ki je skorajda ni več. Pri tem velja še posebej
opozoriti na aplikativno vrednost zbranih podatkov, ki jih bo potrebno vključiti
v obravnavo, ko bodo načrtno pristopili k preurejevanju dosedanjih gospodarskih in socialnih sestavin Zgornjega Posočja. Čeprav bo mogoče pri popotresni obnovi Posočja preskočiti mnoge družbeno-socialne ovire, ki so predolgo zadrževale pri življenju nekdanje oblike in načine gospodarjenja na
zemlji, pa vendarle menimo, da je koristno in celo potrebno ohranjati na vseh
obnovitvenih območjih kulturno dediščino v najširšem pomenu besede, ki
mora postati dobrina in vrednota posebnega družbenega pomena.
Knjiga prinaša 25 sestavkov z najrazličnejših področij geografskih proučevanj, katere je napisalo 22 avtorjev. Splošnim predstavitvam aktualnih problemov so namenjeni štirje prispevki. Uvodno besedo j e napisal D. Kompare.
Ugotavlja, da sodi Zgornje Posočje med naša manj razvita območja, ki iz različnih razlogov tudi ni doživljalo hitrejšega gospodarskega razvoja. M. Orožen
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-Adamič in J. Kunaver podajata splošno podobo Zgornjega Posočja po potresu,
medtem ko so v prispevku A. Ladave podrobno prikazani družbeno-ekonomski
problemi tolminske občine in so podana osnovna izhodišča njenega prihodnjega razvoja. Izredno zanimive so razlike v gospodarski usmerjenosti in
sestavi prebivalstva v treh odmaknjenih, a geografsko samosvojih območjih,
ki jih predstavljajo Breginjski kot, (šentviškogorska) Planota (med Bačo in
Idrijco) ter Gorenja Trebuša. Akademik S. Ilešič razmišlja o pomenu kompleksnega regionalnega aspekta v sodobni geografiji in sicer na osnovi izredno
plastičnih primerjav med Zgornjo Gorenjsko in Zgornjim Posočjem. A. Lah
pa razpravlja o družbenih in gospodarskih vidikih policentričnega razvoja
Slovenije s posebnim ozirom na celotno Posočje.
Prvine prirodno-geografskih danosti Zgornjega Posočja obravnava pet avtorjev v štirih prispevkih. S. Buser je napisal pregled geološke zgradbe ozemlja med Mostom na Soči in Bovcem, v katerem so zajeti tudi nekateri najnovejši izsledki podrobnih geoloških proučevanj tega ozemlja. M. Šifrer in J.
Kunaver opredeljujeta poglavitne geomorfološke značilnosti Zgornjega Posočja, medtem ko F. Bernot na podlagi temperaturnih in padavinskih podatkov dveh oziroma trinajstih meteoroloških opazovalnic opisuje podnebne
razmere. Pregled rečnih režimov v Zgornjem in Srednjem Posočju je prispeval
D. Radinja.
Nekateri najbolj značilni socialno-geografski problemi Zgornjega Posočja
so podrobneje predstavljeni v sedmih člankih. V. Klemenčič prikazuje razvoj
prebivalstva v primerjavi s celotno Slovenijo. M. Klemenčič podaja nekatere
prostorske probleme kmetijstva, medtem ko A. Gosar razmišlja o rasti in
razporeditvi delovnih mest nekmečkih dejavnosti kot pomembnem činitelju
oblikovanja območij in koncentracije prebivalstva in gospodarstva. M. Ravbar
piše o vplivu urbanizacije na podobo naselij v občini Tolmin, kjer je ugotovil
štiri značilne tipe rasti naselij. V. Kokole prikazuje na podlagi poteka poselitve glavne razvojne težnje v omrežju naselij na Tolminskem in podaja
njihovo funkcijsko opredelitev. M. Pak govori o pomenu oskrbe v regionalnem
razvoju Zgornjega Posočja, medtem ko D. Uranjekova ugotavlja in prikazuje
regionalne razlike v možnostih izobraževanja, ki postaja čedalje pomembnejši
člen v razvoju vsakega območja.
M. Žagar in J. Kunaverjeva prikazujeta pomembnost nekaterih naravnih
danosti za razvoj turizma in današnjo turistično vlogo Bovškega v luči medregionalnih prometnih tokov, rezultatov opravljene ankete in nekaterih statističnih podatkov o številu in sestavi gostov. Neposredno na ta sestavek se
v nekem smislu navezuje še naslednji, ki je namenjen osvetlitvi varstva
narave ter problemom okolja ob načrtih za hidroelektrarne v Zgornjem Posočju; napisala sta ga M. Orožen-Adamič in M. Ravbar. Zbrala sta obilo (tudi
polemičnega) gradiva, ki je nastajalo ob vseh predvidenih gradnjah vodnih
elektrarn na Soči. Avtorja sta mnenja, da terja energetska izraba Soče izredno
kompleksne in premišljene posege v okolje.
Razprava Alpe kot gospodarski prostor (M. Pak) podaja odmiranje tradicionalnih oblik kmetijstva v alpskem območju posameznih držav. A. Berginc
je prispeval »Geografski oris Baške grape«, ki je izredno nerazviti predel
v okviru nerazvitega Tolminskega. To je pravzaprav prvi podrobnejši geografski oris naselij ob Bači, ki doživljajo močno depopulacijo.
Tudi zadnjih pet prispevkov v zborniku obravnava le posamezne predele
tolminske občine. Še prav posebej je značilno zanje, da se lotevajo kompleksnega vrednotenja naravnih danosti in njihovih funkcij pri obstoječem gospodarskem stanju. Naravno-geografska analiza Kamna (I. Gams, F. Lovrenčak
in D. Plut) kaže, da je ta predel pri obstoječi posestni strukturi najprimernejši
za razvoj živinoreje. Oris prirodnih in družbenogeografskih značilnosti Breginjskega kota sta prispevala F. Lovrenčak in D. Plut, medtem ko je napisal
I. Gams še pokrajinsko ekologijo krajevne soseske Soča. Povzetek vseh treh
tu omenjenih raziskav je predstavljen v posebni študiji (Soča, Breginj in Kamno v pokrajinsko-ekološki primerjavi), kjer je ugotovljeno, da različen delež
in obseg ekoloških enot neposredno odsevata v kmetijski izrabi zemljišča.
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In slednjič je objavljen v knjigi zanimiv poskus funkcijskega vrednotenja alpskega sveta na primeru doline Koritnice (k.o. Log pod Mangartom), ki so ga
prispevali D. Plut, A. Gosar in M. Klemenčič. Pisci ugotavljajo, da so naravne
danosti izredno ugodne za rast trav. Funkcijo kmetijstva pa je treba vrednotiti
tako z vidika proizvodnje kakor tudi z vidika vzdrževalca kulturne pokrajine.
Knjiga Zgornje Posočje ni zajetna le na zunaj, temveč po vsebini
objavljenih prispevkov. V njej se zrcali množica tehtnih prispevkov, ki prikazujejo »tradicionalna« in nova področja geografskih usmeritev in raziskav.
Tudi to je dokaz, da naša veda ne stagnira, temveč išče in si utira nova
pota. Pohvaliti moramo tudi slikovno in kartografsko opremo zbornika. V
njem je objavljenih 30 fotografij, ki so jih prispevali A. Berginc, J. Kunaver,
F. Lovrenčak, M. Orožen-Adamič in I. Gams. Besedilo posameznih prispevkov
dopolnjuje in ponazarja 25 celostranskih skic in kartogramov ter 13 strani
diagramov, ki jih je izrisal C. Vojvoda. Skrb za celotno opremo zbornika
»Zgornje Posočje« je prevzela M. Kunaverjeva.
Milan Natek
Etnologija in sodobna slovenska družba. Izdala in založila Slovensko etnološko društvo in Posavski muzej v Brežicah. Uredila in opremila Janez Bogataj in Mitja Guštin. Brežice, 1978,124 strani.
Tudi današnja slovenska etnologija si čedalje vidneje utira nova pota
svojemu celotnemu raziskovalnemu delu. Viden razkorak med nekdanjim
in današnjim pojmovanjem etnologije je nastal z novo opredelitvijo predmeta
njenega proučevanja. Po novejšem pojmovanju j e namreč etnologija specializirana historiografska disciplina, katere poglavitni predmet j e proučevanje
načina življenja tistih lokalnih, socialnih in drugih skupnosti (in ne samo
kmečkih kot j e večinoma prevladovalo doslej), ki so značilne za to ali drugo
etnično skupino v posameznih razdobjih. Spričo dejstva, da imata tako sodobna geografija in etnologija prenekatera skupna stičišča, vsaka v okviru
svojega lastnega predmeta proučevanja (npr. naselja, razvoj proizvajalnih
usmeritev, socialna in zaposlitvena struktura prebivalstva itd.), smo dolžni
spremljati vsaj tiste temeljne programske usmeritve, ki se dotikajo vsebinskih razrešitev raziskovalnega dela. Rezultat novih, poglobljenih in razširjenih,
s sodobnimi metodološkimi pristopi spoznanih in kritično ovrednotenih pojavov in njihovih razvojnih teženj, so zbrani v knjižici Etnologija in sodobna
slovenska družba.
V publikaciji je objavljenih 21 referatov, ki se dotikajo skoraj vseh poglavitnih etnoloških problemov današnjega časa. Prispevki sestavljajo namreč
osnovno gradivo, ki je bilo predloženo v razpravo udeležencem 3. posvetovanja
slovenskega etnološkega društva, in sicer 7. in 8. junija 1978 v prostorih
Posavskega muzeja v Brežicah. Da bi mogla današnja etnologija kar najbolj
verodostojno prikazati (tudi) način življenja Slovencev v 20. stoletju in ob
tem orisati vlogo in pomen posameznih socialnih slojev ali skupin, obenem pa
tudi tvorno sodelovati pri reševanju različnih problemov v sodobnem življenju (npr. v urbanizmu, turizmu, družbenem planiranju), je pogumno pristopila h kritičnemu ovrednotenju svojega dosedanjega dela. Izraz takih hotenj
in delovnih usmeritev, ki so utemeljene z novimi metodološkimi pristopi k
proučevanju posameznih pojavov, se kažejo tudi v sestavi in izdaji vprašalnic
Etnološke topografije slovenskega etničnega ozemlja.
N a j mi bo dovoljeno, da pri predstavitvi knjige »Etnologija in sodobna
slovenska družba« omenim le tiste prispevke, ki utegnejo zanimati širši krog
geografov. Med njimi vzbujata posebno pozornost »Etnologija in sodobna
slovenska družba« (M. Ravnik) in »Je naša metodološka usmerjenost ustrezna?« Prvi prispevek kritično presoja današnjo vlogo in pomen etnologije, njeno
zavzetost in sploh njeno neprisotnost pri opredeljevanju, osvetljevanju in
strokovnem reševanju prenekaterih problemov današnjega časa. Izredno zanimiv j e tudi drugi prispevek, ki ga je napisal S. Kremenšek. V njem so razčlenjeni osnovni koncepti, ki so usmerjali dosedanjo raziskovalno dejavnost
slovenskih etnologov (npr. načela prosvetljenstva, romantični koncept, v ok205
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viru katerega ima vidno vlogo mitološka šola, pa zopet realizem in pozitivizem
itd.). Avtor zatrjuje, da je pozitivizem še vedno prevladujoča usmeritev v slovenski etnologiji (str. 47). Zavzema se za to, da bi postala etnološka misel
bolj kot doslej angažirana v sedanjem življenju in odprta za proučevanje
današnje družbene stvarnosti (str. 49). Pri tem j e še posebej poudarjeno,
da morajo zanimati tudi etnologijo vzroki posameznih pojavov (podobno kot
v geografiji), spremljati mora tendenco v razvoju pojavov in ugotavljati
njegove nosilce (socialni sloji ali družbene in lokalne skupnosti) posameznih
teženj v spremembah obstoječega stanja (str. 49). Tudi v A. Baševem prispevku
(Gledališče, film in etnologija) so orisane potrebe po spremembah dosedanjega
objekta etnoloških raziskav, ki so povečini še vedno usmerjene v proučevanje
starosvetnosti kmečkega življenja, manj pa posegajo v življenje drugih skupin
prebivalstva (str. 83).
Sestavek Etnologija kot sestavina načrtovanja prenove urbanega in ruralnega prostora, ki ga je prispeval P. Fister, je izredno zanimiv tudi za geografa. V njem so podana nekatera načela (identiteta in kontinuiteta, humanizacija človeškega okolja), na katerih mora sloneti revitalizacija starih mestnih ali kmečkih naselij. M. Laboda razmišlja <v referatu »Etnologija in razvoj«
o vključevanju etnologov in izsledkov njihovega raziskovalnega dela v posamezne sestavine družbenega planiranja. J. Sušteršič razpravlja o Etnologiji in
turizmu, J. Bogataj pa razčlenjuje odnose med turizmom na vasi (»kmečki
turizem«) in sodobno etnologijo. M. Makarovičeva predstavlja zanimiv primer
metode neposrednega opazovanja pri proučevanju alkoholizma na podeželju.
Še iz nekaterih drugih prispevkov bi mogli izluščiti zanimive poglede na
sodobno slovensko etnološko znanost. Vendar lahko sklenemo z mislijo, da
je knjiga »Etnologija in sodobna slovenska družba« zanimiva predstavitev
veljavnosti položaja in vloge ene izmed naših družboslovnih ved. Čeprav
bo našel kritičnejši presojevalec knjige tudi kvalitetne razlike med posameznimi prispevki, pa vendarle sodim, da je njihova vrednost predvsem v tem,
da skuša mlajša generacija etnologov kritično prevrednotiti svoje dosedanje
delo in utemeljeno nakazati smeri svojemu proučevanju v prihodnje.
M. Natele
J. Maler—A. Gosar: Gemeindetypisierung als Ausdruckform regional differenzierter Struktur- und Prozessmuster in Slowenien: das Beispiel eines faktorenanalytischen Ansatzes. (Tipi občin kot izraz regionalno različnih struktur
in procesov v Sloveniji: primer faktorske analize). Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München, 1977, Band 62, str. 10, 2 karti.
Navedena študija je odraz tesnega sodelovanja med gospodarsko-geografskim inštitutom v Miinchenu in inštitutom za geografijo univerze v Ljubljani. Cilj raziskave je bil zajeti čim večje število statističnih podatkov po katastrskih občinah in nato s pomočjo faktorske analize ovrednotiti njihov
vpliv na oblikovanje regionalne strukture in regionalnih procesov v Sloveniji.
Uporaba faktorske analize je omogočila, da je bilo v prvi fazi raziskave
računalniško obdelanih 70 statističnih spremenljivk, z multikorelativnimi postopki pa se je njihovo število zmanjšalo na 15 variabel. Tipološka opredelitev
katastrskih in upravnih občin je bila narejena na osnovi vrednosti prvega
faktorja.
Faktorska analiza je pokazala izrazito prostorsko difirenciacijo Slovenije
glede na doseženo stopnjo urbanizacije. Izstopajo področja močnejše navezanosti na zemljo s tradicionalno agrarno strukturo (Brkini, Kozjansko) in
gospodarsko aktivne in razvite regije (Ljubljanska kotlina, Maribor, Celje).
Izven glavne industrijske osi je gravitacijsko zaledje manjših mest še zelo
slabo razvito.
Navedena študija pomeni pomemben prispevek h kompleksnejši obravnavi vzrokov in posledic industrializacije in urbanizacije Slovenije s pomočjo
kvantitativnih metod, ki omogočajo hkratno zajetje večjega števila statističnih
spremenljivk.
Plut Dušan
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Zbornik X. jubilarnog kongresa geografa Jugoslavije održanog u Srbiji
od 15. do 20. septembra 1976. Izdala Zveza geografskih društev Jugoslavije in
Srbsko geografsko društvo v Beogradu. Beograd 1977. Uredil M. Vasović,
str. 492.
Zbornik je plod jubilarnega kongresa, ki se ga je udeležilo 379 oseb iz
Jugoslavije, od tega 21 iz Slovenije, ter 17 tujih gostov. Zajetna knjiga obsega
74 referatov (Slovenci so jih prispevali 11), organizacijska poročila ter dva
opisa pokongresne ekskurzije po Zahodni in Osrednji Srbiji (M. Vasović) ter
po Vzhodni Srbiji (D. Dukić), ki bosta dobrodošla zlasti bodočim organizatorjem ekskurzij po Srbiji.
Zdaj, ko imamo pred sabo tiskane referate z uvodnega plenarnega zasedanja, je še bolj utemeljen med kongresom dobljen vtis, da pregled razvoja
geografske misli in geografskega raziskovanja po jugoslovanskih republikah
in avtonomnih pokrajinah ne daje zaokroženega pregleda, ker se je vsak
referent (Bukurov, Klemenčič, Panov, Puška, Bušatlija, Ršumović, Friganovič)
lotil dela po svoje. Malo jih je, ki še zasledujejo razvoj domače geografije
v vseh njenih vejah. Ker pa je v lanskem Geografskem vestniku že poročal o
poteku kongresa F. Lovrenčak (s. 260—261), se bomo tu omejili na ostale
referate.
Deseti kongres je bil prvi povojni, ki ni dopuščal svobodnih tem niti
v sekcijah. Razpisal je referate o gospodarskem in družbenem razvoju SFRJ
in učni geografiji (oboje na plenarnem sestanku), o teoretsko-metodičnih vprašanjih, o gospodarskem in družbenem razvoju republik in pokrajin, o geografskih problemih razvoja SFRJ ter o življenjskem okolju in geografiji.
Če zdaj v zborniku prevladujejo sektorske analize oz. problemska geografija
in je mnogo manj kompleksnih regionalno geografskih študij, za katere se
zavzema J. Roglič v uvodnem referatu »Naša geografska misel v povojnem
razdobju«, to ni nujno posledica nove orientacije jugoslovanske geografije,
čeprav je tak vtis. Tega podkrepljuje tudi dejstvo, da organizatorji kongresa
niso priskrbeli geografskega pregleda kraja zborovanja (Beograda) in domače
regije oziroma vsaj njegovih novejših sprememb.
Uvodni referat na temo »Gospodarski in družbeni razvoj SFRJ« je imel
D. Rodić. Od ostalih referatov izstopa po svoji dokumentaciji in preglednosti
Iva Baučiča prikaz »Regionalne razlike v povojnih jugoslovanskih migracijah v tujino«.
Glavnemu referatu o učni geografiji »Pereči problemi in pota razvoja učne
geografije v naših šolah« (M. Bajić) je sledilo sedem referatov (med njimi
članek J. Medveda »Osnovni vidiki didaktične reforme geografskega izobraževanja«). Iz glavnega referata spoznamo, da smo imeli 1. 1976 v Sloveniji od
petega do osmega razreda osnovne šole najmanj ur geografije v vsej državi
(skupno 209 ur, v drugih republikah in pokrajinah 255 ur, razen v Vojvodini
— 226 ur).
Teoretično-metodološka vprašanja, ki bi po mojem mnenju prav tako
sodila na plenarni sestanek, obravnava osem referatov. Med njimi po kvantitativni metodi in kompleksnosti ugodno izstopa študija B. Belca »Metodologija raziskovanja posebnih kmetijskih kultur v Sloveniji«. Belec upošteva
pri tipologiji ekološke pogoje, agrarnogeografske in socialno geografske razmere, skupno deset tipoloških elementov. Nekaj podobnega lahko trdimo tudi
za referat I. Vrišerja »Razvoj industrije v SR Sloveniji« v sekciji za probleme
gospodarskega in družbenega razvoja republik in pokrajin. Ker pa tematiko
obeh referentov poznamo že iz slovenskih objav, o njiju tu ne bo več govora.
Med ostalimi prikazi je zlasti zanimiv prikaz 14 makedonskih umetnih jezer
s skupno 53,5 km 2 površine in 1,666.000 m3 vodne akumulacije. O njihovem
pomenu in o tem, da se iz teh jezer izteka namakalna voda po 310 km
dolgem kanalskem omrežju, govori P. Mihajlovska. Kot šolske primere
naglega industrijskega razvoja v Srbiji, ki smo se mu čudili na obeh pokongresnih ekskurzijah, nazorno opisuje M. Vasović »srbsko Velenje —
Majdanpek, Bor, Niš ter Paračinsko kotlino.
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Med sekcijskimi referati o sodobnih problemih razvoja SFRJ izstopa
študija V. Rogiča o zgodovinskih kolebanjih dominantne razvitosti savsko-podonavske in objadranske osi. Avtor, ki očitno nadaljuje historično kulturno-politično smer ugotavljanja razvojnih tendenc na širšem prostoru meni, da
stopajo zdaj v ospredje prečne savsko-jadranske smeri. Referati iz tega poglavja se ukvarjajo z gorskim in planinskim kmetijstvom (Marković, Ristič,
Dubljevič), turizmom (Novosel, Martinovič, Kasalica, Stojmilov), oskrbo prebivalstva v Sloveniji (Pak), deagrarizacijo v Spodnji Savinjski dolini (Natek),
ekonomsko prebivalstvenim razvojem Istre (Ridjanovič).
Šestnajst študij obsega poglavje »Življenjsko okolje in geografija«. Po
slabokrvnih uvodnih referatih ugodneje preseneča referat R. Lazareviča
»Gibanje suspendiranega nanosa v naših rekah«. Glede na to, da reke odnesejo letno dokazano 16 milijonov m3, verjetno pa med 20 in 30 milijoni m:l
suspenzije, zahteva avtor energične ukrepe proti eroziji prsti. Temeljit je tudi
prikaz vodnih razmer na Nikšičkem polju po izgradnji akumulacijskega jezera
(Radojičič). Omeniti je treba še študijo o vodnih razmerah v porečju Zahodne
Srbije (Ocokoljič) in slovenske referate »Preobrazba na slovenski obali« —
Plut, »Prsti v vrtačah« — Lovrenčak, »O bioklimi v Jugoslaviji« — Gams.
Prostor mi ne dovoljuje omembe vseh prispevkov, ki napravljajo ta
zbornik tematsko izredno pester. Pri marsikaterem je vprašljiva uvrstitev
v oddelke. J. Dimić, če navedemo en primer, j e avtor referata z naslovom
»Registracija in valorizacija naravnih pogojev in virov Jugoslavije kot predpogoja njenega gospodarskega razvoja«. Uvrščen je v oddelek o današnjih
geografskih problemih razvitka SFRJ, obravnava pa teoretično-metodološko
vprašanje in bi po tematiki tudi sodil v to sekcijo. Pod naslovom »Geografski
aspekt gospodarskega in družbenega razvoja SFRJ v povojni dobi« bi pričakovali preglede čez vso državo. Dejansko pa najdemo tukaj tudi študijo o
arhitektonsko-urbanistični preobrazbi vasi v ožji Srbiji, o fitogeografskem kartiranju v BiH, o družbenogospodarskih spremembah v Črni gori, socialnogeografskem razvoju v BiH. Na drugi strani najdemo v oddelku za republike
in pokrajine študijo o vsej državi (promet-Jelen). Taka razvrstitev je bila
morebiti na mestu na kongresu, v zborniku pa bi bralec dobil boljši pregled,
če bi bili članki razvrščeni teritorialno.
Med prispevki je mnogo takih, ki dajejo vtis improvizacije. Ta je po
mojem mnenju vedno bolj vidna na nekaterih jugoslovanskih in republiških
zborovanjih. M. Sušič zahteva v svojem prispevku več znanstvene kritike.
Morebiti bi z njo zmanjšali število referatov, ki ne poročajo o raziskavah,
temveč posredujejo ugotovitve drugih strok, zabeljene s splošno znanimi
frazami in modnimi lepotili. Nekoč smo šibali slabe referente zaradi lokalno-geografske deskriptivnosti. Zdaj so taki prešli v sektorske ali specialistične
analize, ki imajo geografijo samo še v naslovu. Opremljeni so sicer s številkami, ki pa so večidel prepisane iz statističnih publikacij. Kart pa je v zborniku na splošno malo.
I. Gams
Arso Škorić: Tipovi naših tala. Zagreb 1977, str. 134, 38 barvnih fotografij
1 barvna karta.
O klasifikaciji prsti v Jugoslaviji je Geografski vestnik že poročaj (letnik
X L V I I — 1975, X L V I I I — 1976). Učbenik znanega pedologa A. Skoriča, ki
jasno in nazorno podaja pregled glavnih tipov naših prsti, pa zopet vabi k tej
tematiki zlasti zato, ker v slovenščini še nimamo podobnega učbenika in
bomo tudi geografi morali verjetno še nekaj časa posegati po tovrstnih delih
v srbohrvaščini.
Avtor želi s to knjigo dati študentom raznih strok učbenik o klasifikaciji
prsti pri nas. Novi učbenik naj bi nadomestil knjigo »Zemljišta Jugoslavije«
(manj primerne kot učbenik), ki so jo dosedaj uporabljali študentje pri študiju te tematike. Tako ostaja glavna naloga knjige, da pregledno in ne preobširno naniza posamezne sistematske enote prsti in njihove značilnosti. Obenem pa naj bi podala na enem mestu različne podatke, ki so raztreseni v šte208
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vilnih publikacijah in kjer se često pojavljajo parcialni in raznovrstni pogledi na taksonomijo prsti.
Poleg osrednjega poglavja knjige, ki navaja tipe prsti, ima učbenik še štiri
krajša poglavja. V uvodnih dveh poglavjih avtor na kratko opiše splošno
problematiko vsake klasifikacije in nato še spregovori o klasifikaciji prsti.
Temu poglavju sledi prikaz definicij in oznak posameznih horizontov in podhorizontov v profilu prsti.
V najobsežnejšem srednjem poglavju knjige so podrobneje opredeljeni
posamezni poglavitni tipi prsti pri nas. Temu pregledu služi za osnovo že pred
nekaj leti sprejeta klasifikacija prsti (A. Škorič, G. Filipovski, M. čirič: Klasifikacija tala Jugoslovije, Zagreb 1973), ki deli vse naše prsti na oddelke,
razrede in tipe.
Posamezne enote prsti so predstavljene z definicijo, nato pa s krajšim
opisom njihove morfologije ter kemičnih in fizikalnih lastnosti. Opis zajema
zlasti tiste, ki so vidne in merljive. Pri nekaterih tipih avtor navaja tudi
razprostranjenost in delež po posameznih republikah. Koristno bi bilo, da
bi bili navedeni podatki tudi za Slovenijo, vsaj za nekatere glavne prsti (npr.
rjave prsti). Prikaz posameznih tipov prsti zaključuje navedba o rastnih razmerah in možnosti uspevanja kulturnih ali naravnih rastlin na določenem
tipu prsti.
Predstavitev posameznih tipov prsti zelo dobro dopolnjujejo barvne fotografije njihovih profilov. Te fotografije dokaj povečajo nazornost besedila,
saj v naši literaturi skoraj ni barvnih posnetkov naših tipov prsti. Med večinoma odličnimi posnetki je tudi nekaj nejasnih fotografij, pri katerih težko
določimo posamezne horizonte (npr. distrično rjava prst ali eolski peski).
Knjigo zaključuje poglavje o razprostranjenosti naših prsti in o glavnih
tipih prsti pri intenzivni rastlinski proizvodnji. Na koncu knjige so navedene
razlage glavnih pojmov uporabljenih v tekstu in kazalo imen.
Posebno vrednost knjige predstavlja karta (1:2 000 000), ki prikazuje razširjenost prsti v Jugoslaviji. Izdelana je na osnovi karte FAO v merilu
1:1000 000, ki jo ta mednarodna organizacija pripravlja za vso Zemljo. Tako
nam ta karta, vezana na mednarodno legendo, nazorno predstavi prsti pri nas.
Karta je zelo dober učni pripomoček pri pouku regionalne geografije Jugoslavije. Ob tem bi želeli, da bi kmalu dobili podobno karto tudi za Slovenijo.
Lovrenčak F.
Geografija, Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana, 1977, str. 272
Leksikon Cankarjeve založbe z naslovom Geografija je prirejen po »Herder Lexikon Geographie«, ki ga je izdala založba Herder leta 1972. Zajema
množico pojmov različnih znanstvenih disciplin. Zbrana in obdelana so gesla
s področja geografije, geologije, meteorologije, ekologije, prometa, urbanizma,
politične ekonomije in sorodnih strok. Posamezna gesla so obdelana v nekaj
besedah ali stavkih, nekatera pa so dopolnjena z ilustracijami in preglednimi
tabelami. Gesla si sledijo po abecednem redu ne glede na stroko, iz katere
izhajajo. Kljub strokovnosti, so posamezni pojmi obdelani razumljivo. Geografska gesla, ki sta jih pripravila dr. Jakob Medved in dr. Franc Lovrenčak,
dopolnjujejo številne skice. Razumljivost teksta pri posameznih geslih ter
ilustracije omogočajo, da se lahko leksikona poslužuje širok krog bralcev, ki
jih zanima geografija in se želijo z njo podrobneje seznaniti. Namenjen pa je
tudi pedagogom ter študentom geografije in sorodnih strok, ki želijo utrditi ali
razširiti svoje znanje.
Plut Dušan
Transformation of Rural Areas. Proceedings of the 1-st Polish — Yugoslav
Geographical Seminar, Ohrid, 24—29 May, 1975. Institute of Geography and
Spatial Organization PAN. Warszawa 1978.
Dolgoletno sodelovanje jugoslovanskih in poljskih geografov pri proučevanju agrarnogeografskih problemov na Poljskem in v Jugoslaviji, j e leta 1975
dobilo še novo obliko v poljsko-jugoslovanskem seminarju. Dvajset referatov
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s tega seminarja (prebranih j e bilo 26) je izšlo v posebnem zborniku v angleškem in francoskem jeziku. Jugoslovanski avtorji iz skoraj vseh republik in
pokrajin so prispevali polovico referatov, drugo polovico pa sodelavci raznih
poljskih geografskih inštitutov.
Glede na značaj seminarja, obravnavajo prispevki probleme agrarnega
ali vsaj podeželskega prostora in agrarne produkcije. V ospredju so zlasti
specifični problemi posameznih območij, pri Poljakih pa tudi cele države.
Slednji so metodološko dobro zasnovani pregledi nekaterih problemov poljske
agrarne produkcije in agrarne strukture, kar pri jugoslovanskih prispevkih
pogrešamo. Lahko bi celo rekli, da so jugoslovanski prispevki podoba trenutnega stanja znanstveno-raziskovalnega dela na področju agrarne geografije,
ki je doseglo višek sredi sedemdesetih let s prvim jugoslovanskim agrarnogeografskim simpozijem. Ob nedvomno novih kvalitetnih metodoloških pristopih pa obseg agrarnogeografskih raziskovanj iz navedenega obdobja ni bil
presežen, kar je že jasno pokazal jugoslovanski simpozij o vaških naseljih in
agrarni produkciji 1972. leta v Ohridu.
Sicer pa zbornik ne prinaša le prispevkov z agrarnogeografsko problematiko. Čisto teoretične narave so prispevki o agrarni pokrajini kot večnamenskem prostoru (W. Stole) in o metodologiji agrarnogeografskih proučevanj v
gorskih območjih (J. Medved). Še posebej velja to za teoretično in metodološko poglobljeni prispevek A. Kostrowickega o povezavi med prirodnim okoljem
in oblikami urejanja okolja v ruralni pokrajini. O transformaciji agrarne
strukture, o spremembah in produkcijski usmerjenosti v individualnem kmetijstvu ter o prostorskih spremembah tipov individualnega kmetijstva v povojnem obdobju na Poljskem pišejo W. Tyszkiewicz, R. Kulikowski in J. Szyrmer ter R. Szczesny. Ožje agrarnogeografske probleme vpliva mesta na okolico
obravnavajo še M. Lutovac za Beograd in J. Grocholska za Warszawo, medtem ko M. Klemenčič piše o problemih v zvezi z opuščanjem obdelave zemlje. Vsi drugi prispevki obravnavajo neagrarne inovacije na podeželju kot
dejavnike njegove transformacije. Med temi izstopajo problemi agrarnega
prebivalstva. J. Rajman piše o urbanizaciji in poklicni opredelitvi prebivalstva
v Zg. Šleziji, A. Jagielski o povojnih spremembah agrarnega prebivalstva na
Poljskem, A. Puška o podobnih problemih na Kosovu in M. Panov o prebivalstvenih spremembah v Makedoniji pod vplivom urbanizacije.
Ostali prispevki, razen tistega o oskrbi v občini Slovenska Bistrica (M.
Pak), pa obravnavajo socialnogeografske probleme transformacije agrarne
pokrajine pod vplivom proizvodnje hmelja (M. Natek) in turizma (A. Jackovvski, Z. Pepeonik, A. Stojmilov in V. Gramatnikovski), medtem ko B. Jačinovič
piše o najnovejših agrarnih problemih v Pologu.
Marijan Klemenčič
Dvoje poročil o narodnostnih manjšinah
Vladimir Klemenčič, Matjaž Klemenčič: Položaj slovenačke manjine u
austrijskoj Koruškoj u svetlu istorijskih i socijalno-geografskih procesa. Globus IX, 9, Beograd 1977, str. 56—88.
Slovenska geografija posveča precejšnjo pozornost nacionalno mešanim
območjem, tako s Slovenci poseljenimi območji zunaj državnih meja, kot
ozemljem, ki so poseljena z Madžari in Italijani v SR Sloveniji. Tovrstne raziskave so tudi v svetovnem merilu številne, saj se je pokazal poseben vpliv
narodnostne mešanosti na razvoj narodnostno mešanih območij kot tudi širših
predelov. Narodnostne manjšine s pospeševanjem ali z zaviranjem prekomejnih tokov vplivajo na svojstveno organizacijo in izgled pokrajine ob meji.
Avtorja v šestih poglavjih predstavita osnovne značilnosti življenjskega
boja slovenske narodnostne skupnosti na Koroškem in sicer s prikazom političnogeografskih značilnosti Koroške, značaja koroške pokrajine, politične
in pravne zgodovine koroških Slovencev, narodnostne sestave prebivalstva
na Koroškem, spreminjanja položaja Slovencev zaradi preobrazbe gospodarstva ter oblik diskriminacije koroških Slovencev v industrijski družbi.
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Razprava je pisana pregledno in na preprost način. Vseskozi se opira na
predhodne temeljite proučitve narodnostnih problemov. Zelo posrečena je
predstavitev narodnostne problematike koroških Slovencev ob uporabi metodologije dveh ved: geografije in zgodovine, pri čemer tvorita oba dela razprave organsko celoto, ki j e grajena na enotnem konceptu. Tak način pisanja
znanstvenega dela je treba pozdraviti, ker menimo, da je dober primer znanstvene interdisciplinarnosti, ki ne razjasnjuje določene problematike samo
s stališča določene stroke, ampak prikazuje problematiko na celovit način.
Posebej moramo opozoriti na problem, ki sicer sodi na področje pravopisa. Gre za pisavo krajevnih imen. Avtorja nista imela težav s pisanjem
krajevnim imen na kartogramih, ki prikazujejo narodnostno mešano ozemlje
(krajevna imena so pisana dvojezično). Manj srečno roko sta imela pri imenih
na prvih dveh kartogramih, ki prikazujeta območja poseljena s slovensko in
hrvaško narodnostno manjšino oziroma območje poselitve alpskih Slovanov.
Na prvem kartogramu so krajevna imena pisana na štiri različne načine:
imena držav so v angleški obliki, Dunaj in Gradec v nemški obliki, deželi Koroška in Gradišćansko v slovenski ter Celovec in Železno v dvojezični obliki.
Podobno pestrost načina pisanja krajevnih imen srečamo tudi na drugem
kartogramu.
Želeti je, da bi bila razprava v slovenščini dostopna tudi širokemu krogu
slovenskih bralcev ter da bi do podobnih del prišlo pogosteje.
Marijan Klemenčič
G. Valussi: Minoranze a confronto. Pubblicazioni dell'Istituto di geografia
della Facolta' di lingue e letterature straniere, 3, Udine 1978, 67 str.
Nemogoče j e v nekaj stavkih predstaviti širino problematike, ki j o podaja
drobna knjižica G. Valussija, enega najbolj znanih italijanskih geografov,
direktorja inštituta za geografijo v Vidmu ter dobrega znanca in sodelavca
slovenskih geografov. Avtor skuša s predstavitvijo nekaterih že objavljenih
razprav aktualizirati svoja najvažnejša mnenja in poglede o italijanski in
slovenski narodnostni manjšini ob jugoslovansko-italijanski meji ter izpostaviti nekatere probleme. Potreba po takem dejanju se je pokazala s sprejetjem osimskim sporazumov, ki pomenijo ovrednotenje dosedanjih prizadevanj
obeh strani za boljše sožitje med obema državama.
V uvodnem poglavju je predstavljen razvoj geografskih proučevanj obmejnega italijansko-jugoslovanskega območja in narodnostnih manjšin, ki tu živita. Začetek proučevanj sega v sredo šestdesetih let z diplomskimi nalogami
na tržaški univerzi, poročilom na kongresu italijanskih geografov v Rimu,
posebno širino pa dobi s sodelovanjem z geografi iz SR Slovenije. Štirim
srečanjem slovenskih in italijanskih geografov j e posvečena precejšnja pozornost. Zadnji del uvodnega poglavja omenja številna srečanja na Tržaškem
in Goriškem posvečena narodnostni problematiki, katere je večinoma organiziral Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu (Slori).
V prvem poglavju, ki je ponatisnjeno poročilo z mednarodne predkonference o manjšinah v Nabrežini leta 1973, so postavljena nekatera izhodišča
za proučevanje slovenske narodnostne skupnosti v Italiji.
Drugi članek je referat, ki ga je kot soavtor skupaj z Vladimirjem Klemenčičem podal na mednarodni konferenci o manjšinah v Trstu leta 1974.
Prikazuje odprto mejo med Italijo in Jugoslavijo ter njen pomen za obe
manjšini.
V preostalih člankih, ki govorita o italijanski šoli v Istri in o bodočnosti
italijanske etnične skupnosti v SR Hrvatski, objavljenih v reviji »Trieste«
leta 1975 in 1976, avtor obravnava italijansko narodnostno skupnost predvsem
s stališča gibanja števila učencev v teh šolah.
V zaključnem poglavju je predstavljen položaj italijanske manjšine po
podpisu osimskih sporazumov, pri čemer avtor omenja vrsto stvari, ki vplivajo na (neugoden) razvoj italijanske narodnostne skupnosti v Jugoslaviji
(npr. prostorska razpršenost, psihološke razmere, načine finansiranja kulturne dejavnosti). Vedno znova se avtor vrača na problem upadanja vpisa v ita211
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lijanske osnovne šole. Čeprav priznava, da bi bilo potrebno za razjasnitev
takega stanja proučiti širše družbeno-gospodarske razmere, vendarle večkrat
prehitro izvaja sklepe. To ni toliko kritika kot opozorilo, kako težavno je
proučevanje manjšinskih problemov, ko problematika lahko zanese vsakega
raziskovalca, da nehote vnese v svoje delo merico subjektivnosti. Če torej
avtorjeve izjave gledamo skozi izrek: »razumeti, pomeni oprostiti«, potem
bomo avtorju morali oprostiti kar precej trditev, predvsem o položaju slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Hkrati pa nam bo to dober nauk,
kakšne moralne kvalitete zahtevajo take vrste raziskave. Da bi bilo kar naj
manj podobnih spodrsljajev je potrebno vložiti še večje napore v razjasnjevanje socialnega, gospodarskega in kulturnega položaja pripadnikov narodnostnih manjšin na obeh straneh meje ter stalno primerjati rezultate.
Marijan Klemenčič
Troje del o sociologiji jugoslovanskega podeželja
Vlado Puljiz: Eksodus poljoprivrednika. Biblioteka Sociologije sela. Izdal
Centar za sociologiju sela, grada in prostora Instituta za društvena istraživanja
Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1977, str. 176.
Med sociološkimi publikacijami, ki se dotikajo aktualnih problemov podeželja, je tudi knjiga mladega in prodornega hrvaškega ruralnega sociologa
dr. Vlada Puljiza. Delo, ki je nekoliko skrajšana in preurejena doktorska
disertacija, zelo podrobno razčlenjuje oblike in posledice razslojevanja (deagrarizacije) podeželskega (kmetijskega) prebivalstva, to j e odtrganje ljudi
od zemlje in njihove tradicionalne navezanosti na zemljiško posest. Vsekakor
so to pojavi z nekaterimi izredno aktualnimi dogajanji, ki jih vključuje
povsem upravičeno tudi geografija v sklop svojih proučevanj.
Celotno vsebino knjige je razdelil pisec v tri zaokrožene dele. V prvem
delu knjige, ki ima štiri temeljna poglavja, sta prikazana razvoj družbene
delitve dela in socialna diferenciacija kmetijskega prebivalstva, kakršna sta
se pojavljala v Evropi in še posebej pri nas v predindustrijski dobi. Osvetljene
so posamezne sestavine tradicionalnega podeželja ter njegova socialna in gospodarska struktura (npr. rodbinska zadruga, avtarkija). Drugo poglavje prikazuje in osvetljuje činitelje socialne in gospodarske deagrarizacije avtarkičnega podeželja. Med dejavnike, ki razkrajajo stare vasi in spreminjajo vaško
življenje, prišteva avtor agrarno revolucijo (od 17. do 19. stol.) in osamosvojitev posameznih hišnih dejavnosti, ki so sodile v sklop avtarkičnega gospodarstva (domača obrt za lastne potrebe ali za trg). Pomembno vlogo pri razkroju stare agrarne strukture je imelo čedalje močneje uveljavljanje tržnodenarnega gospodarstva, ko so se spremenile naturalne dajatve v denarne,
vplivi trgovine na delitev dela, širjenje obrti, razvoj rudarstva, manufakture
ter prometa, in navsezadnje še prodor in uveljavitev učinkov industrijske in
prometne revolucije. Vzporedno s temi gospodarskimi spremembami so doživljala mesta ponovni razmah in gospodarski razcvet.
Razvoj kmetijskega gospodarstva je prikazan v tretjem poglavju prvega
dela knjige. Z razvojnega vidika sta osvetljena nastanek kmečkih gospodarstev in spreminjanje števila kmetij s posebnim poudarkom na stanju v 19.
in v začetku 20. stoletja. Na osnovi različnih podatkov avtor osvetljuje sočasno gospodarsko moč kmetij in stopnjo gospodarne zaposlenosti ljudi po domačijah. Prikazani so prenekateri vzroki zadolževanja kmečkih domačij.
Najzgodnejša akumulacija kapitala in razvoj industrije sta prinašala začetne pojave razslojevanja na podeželje in odtujevanje kmetijskega prebivalstva od njegove lastne zemlje. Vzroki za to so predvsem v prodoru kapitalizma na podeželje, kjer je čedalje hitreje rastel sloj revnega vaškega prebivalstva. V tem procesu zgodnjega razslojevanja našega podeželja odkrivamo
nastanek dninarjev in začetne pojave in oblike sezonskih selitev kmečkih
ljudi.
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»Deagrarizacija prebivalstva Jugoslavije v povojnem razdobju« je naslov
drugega dela Puljizove knjige. V njem so prikazani in pojasnjeni vzroki, ki
pogojujejo obseg in stopnjo razslojitve podeželskega prebivalstva, spremenjene vloge in mesta kmetijstva v celotnem gospodarskem sistemu. Med najpomembnejšimi činitelji, ki neposredno učinkujejo na preslojevanje kmetijskega življa v neagrarne dejavnosti, so gospodarski, družbeni in politični
položaj kmetijskega prebivalstva. To se odraža v agrarni strukturi, opremljenosti gospodarstev s sodobnimi proizvodnimi sredstvi, v sestavi kmečke
delovne sile, oblikah in višini kmetovih dohodkov in, ne nazadnje, tudi v družbeno-političnem položaju celotnega kmetijskega prebivalstva. Druga skupina
deagrarizacijskih dejavnikov obsega možnosti zaposlitve v neagrarnih dejavnostih. V njej imajo izredno pomembno vlogo obseg in vrsta izven kmetijske
zaposlitve in oddaljenost delovnih mest od domačij. Zato ločujemo v sklopu
tega pojava možnosti neagrarnih zaposlitev doma od nezasedenih delovnih
mest, ki so kmetom na voljo v tujini. Socialno-psihološki činitelji deagrarizacije obsegajo v glavnem nezadovoljstvo kmetov z obstoječim gospodarskim
stanjem podeželja. Prevladuje pa tudi prepričanje, da jim je z zaposlitvijo
izven kmetijstva zagotovljena trajnejša socialna in gospodarska varnost.
Tretje poglavje drugega dela knjige prikazuje obseg deagrarizacije po
zadnji svetovni vojni. V obdobju 1948—1961 je zajela deagrarizacija, kar se
odraža v transferu kmetijskega prebivalstva v druge dejavnosti, blizu 2.950.000
ljudi, v šestdesetih leti (1961—1971) pa celo 2.550 tisoč oseb. V 25 povojnih
letih je zapustilo naše kmetijstvo blizu 5,5 milijonov kmečkih ljudi.
Avtor podaja razčlenitev treh glavnih oblik deagrarizacije. V prvo skupino
oblik razslojevanja podeželskega prebivalstva uvršča tiste povzročitelje, ki
temeljijo na opuščanju zasebnega kmetijstva. Pri tem razlikuje direktno
deagrarizacijo, ki je odraz zaposlitve v neagrarnih dejavnostih. Posredna
oblika deagrarizacije se kaže v izobraževanju (šolanju) kmetijskega prebivalstva, kar v končni konsekvenci vpliva na njegovo zaposlitev izven domačije.
Pomembna j e ugotovitev, da je feminizacija kmetij le prehodna oblika, ki je
pogojena z določeno stopnjo gospodarske razvitosti. Vendar avtor poudarja,
da tudi feminizacija kmetijskega prebivalstva pospešuje njegovo razslojitev.
V posebno skupino deagrarizacijskih oblik so zajete tiste razslojitve, ki temeljijo na odtujevanju in odtegovanju kmetov od kmetijstva, kar se kaže
v rahljanju ekonomske povezanosti s kmetijo. Pri tem se pojavljata dva tipa:
popolna deagrarizacija nastopi tedaj, ko je prebivalstvo postalo že povsem
neodvisno od dohodkov iz kmetijstva; v primerih pa, ko zaposleni ljudje
dobivajo kakršen koli dohodek še iz kmetijstva, govorimo o delni deagrarizaciji, ki je zelo značilna kot prehodna oblika v deželah z naglo industrializacijo. Tretja vrsta oblike deagrarizacije se odraža v prostorski mobilnosti
prebivalstva (stalna odselitev s kmetije, sezonske zaposlitve, dnevne ali tedenske migracije delovne sile s kmetij itd.). Prikazane so še druge selitve kmetijskega prebivalstva (o tem prim, tudi P. Markovič, Migracije i promena
agrarne strukture, 1974) ter selitve iz podeželja v mesta.
Peto poglavje drugega dela knjige prinaša pogled v posledice deagrarizacije. Med njimi so prikazane demografske (ostarevanje, feminizacija in devitalizacija kmetijskega prebivalstva), socialne (razkroj avtarkičnih oblik življenja naselij in družin), ekonomske (izumiranje kmetij in nastanek mešanih
kmetij) in prostorske posledice deagrarizacije. Se posebej je opisano prilagajanje kmetijskega prebivalstva na življenje in delo v mestu ter v industriji.
Tretji del knjige osvetljuje deagrarizacijo v luči bodočnosti našega podeželja.
V sklepu lahko zapišemo, da predstavlja Puljizovo delo pomemben prispevek h globalni osvetlitvi preslojevanja in razslojevanja kmetijskega prebivalstva v Jugoslaviji. Delo, ki temelji na širokem izboru domače in tuje literature, predstavlja nedvomno tudi za geografa pomemben napotek pri iskanju
prenekaterih vzrokov za osvetlitev fiziognomske preobrazbe našega podeželja.
Milan Natek
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Petar Marković: Migracije i promene agrarne strukture. Biblioteka Sociologije sela. Izdal Centar za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta Zagreb; Zagreb, 1974,126 str.
Podeželje z vsemi svojimi pojavnimi oblikami in težnjami vzbuja čedalje
večja zanimanja proučevalcev najrazličnejših strok. To nas pravzaprav ne preseneča, saj j e doživelo prav to področje toliko korenitih gospodarskih, socialnih, prebivalstvenih in fiziognomskih sprememb v zadnjih treh desetletjih,
kakršnih ni mogoče zaznati na drugih območjih, ne v Jugoslaviji, kakor tudi
ne drugod po svetu. Zategadelj j e namenjenih temu področju, oziroma sploh
fenomenu podeželja, izredno število študij in razprav, ki ga prikazujejo in
osvetljujejo z najrazličnejših zornih kotov. In v to vrsto del nedvomno sodi
tudi Markovičeva knjiga.
Knjiga »Migracije in promene agrarne strukture« je pravzaprav ena izmed
sintez, ki jo j e opravil avtor na osnovi poprejšnjih številnih in podrobnejših
lastnih študij. Z njimi j e zajemal najrazličnejše pojave jugoslovanskega podeželja, kakršni so se kazali in porajali v šestdesetih letih. S temi proučevanji
se je dokopal do obilice dragocenega gradiva in znanstvenih zaključkov, kar
mu je omogočilo, da se je lotil predstavitve soodvisnosti in zakonitosti med
gospodarskim razvojem in selitvami kmetijskega prebivalstva. Poleg številnih
del, ki dopolnjujejo in podrobneje razčlenjujejo Markovičevo sintezo, se je
naslonil na statistično gradivo o popisu kmetijstva leta 1960 in 1969, kakor
tudi na rezultate povojnih popisov prebivalstva. Vse to gradivo mu je omogočilo, da je prikazal deagrarizacijo v sklopu selitev in preslojitev podeželskega prebivalstva ter strukturalnih sprememb našega celotnega gospodarstva. Na ta način so podane v knjigi temeljne zakonitosti deagrarizacije,nakazane pa so tudi možnosti in težnje prihodnjega preoblikovanja podeželja
in njegovega prebivalstva.
Knjiga j e razdeljena na pet delov. V prvem poglavju so prikazani obseg
in območja preseljevanja kmetijskega prebivalstva ter osnovni dejavniki,
ki sprožajo in usmerjajo preoblikovanje podeželja (npr. razlike v razvitosti
območij in industrializaciji ter naravnem prirastku itd.). Osnovna težnja, ki
je prisotna v vseh zadnjih dvajsetih letih, se kaže v praznjenju hribovskih
območij ter v zgoščevanju prebivalstva v ravninskih predelih ob industrijskih
naseljih kakor tudi v primorskih krajih. Poleg teh selitev so bili značilni
za povojno obdobje premiki prebivalstva od juga proti severu.
Drugo poglavje načenja osnovne oblike selitev kmetijskega prebivalstva.
Z gospodarskimi, socialnimi in psihološkimi kriteriji utemeljuje odseljevanje ljudi s posameznih kmetij in prikazuje pojav nastajanja posebnega sloja
podeželskega prebivalstva, ki ima dvojno zaposlitev (kmet-delavec, kmet-uslužbenec, oziroma zemljiški posestnik, ki je zaposlen izven lastnega doma). Pri
tem velja še posebej omeniti pojav, ki je na manj razvitih območjih vidno
prisoten v vsakdanjem življenju: mlado kmečko prebivalstvo si išče zaposlitev tudi na kmetijskih obratih družbenega sektorja. Gospodarski razlogi, med
katerimi je tudi nezadostna zaposlenost ljudi po kmetijah, pogojujejo sezonsko zaposlitev znatnega dela kmetijskega prebivalstva (v povprečju od 7 do
16%). Z njim so bili nasičeni selitveni tokovi sezoncev, ki so se zaposlovali
doma ali v tujini.
Naslednje poglavje razčlenjuje nekatere značilnosti selitev in preslojevanja kmetijskega prebivalstva. Poudarjeno je, da celoten gospodarski in
družbeni razvoj takorekoč zožujeta bazo socialne in demografske reprodukcije kmečkih obratov. Avtor razlikuje tri osnovne tipe kmetij: posestva brez
naslednikov; gospodarstva, katerih otroci se šolajo za potrebe nekmetijskih
poklicev ali dejavnosti, zaradi česar bodo ostali prav tako brez zakonitega
nasledstva; in skupino kmetij, ki imajo določenega za nasledstvo samo enega
otroka, vsi drugi pa se pripravljajo za delo izven kmetijstva. Podrobno je prikazana socialno gospodarska diferenciacija naših kmečkih obratov. Na podlagi zaposlitve članov družine in strukture dohodka razlikuje avtor čiste in
mešane kmetije; opisuje kmetije, katerih aktivno prebivalstvo je v celoti
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redno zaposleno izven domačije in v posebno skupino uvršča ostarele kmečke obrate, ki nimajo lastne delovne sile.
V četrtem poglavju so prikazane, predvsem na osnovi dosedanjih procesov, osnovne težnje, ki bodo še v prihodnje opredeljevale mobilnost (prostorsko in poklicno) kmetijskega prebivalstva in vplivale na strukturalne
spremembe podeželja. Avtor domneva, da se bo povečalo število ostarelih
gospodarstev že v najkrajšem času, prav tako pa tudi ne bo mogoče zaustaviti zaposlovanja kmečkih ljudi izven kmetij. Toda učinkovitejša prometna
povezanost podeželja z industrijskimi središči bo zavrla izseljevanje kmetov
in prispevala k povečanemu dnevnemu nihanju delovne sile. Z zmanjševanjem agrarnega življa se bo postopoma tudi povečevalo zemljišče družbenega
sektorja kmetijstva.
V poslednjem poglavju so nanizane najpomembnejše sklepne ugotovitve,
ki so jih osvetlila ta proučevanja. V prilogi (str. 113—124) je dodan pregled
glavnih strukturalnih sprememb kmetijstva v nekaterih evropskih in drugih
državah. Med besedilom j e objavljenih 44 tabel, 9 grafikonov in prav toliko
kartogramov.
Markovičevo delo nam osvetljuje glavne probleme, ki so povezani neposredno z vsemi spremembami, ki jih j e doživljalo naše podeželje. Čeprav so v
knjigi globalno osvetljeni premnogi procesi, ki spremljajo razslojevanje kmetijskega prebivalstva, pa vendarle menim, da bo mogoče spoznati nove pojave
in procese s podrobnimi lokalnimi proučevanji. Vsekakor pa je lahko prikazano delo vzpodbuda, da bi pripravili tudi sintetični pregled geografskih
učinkov deagrarizacije slovenskega podeželja.
Milan Natek
Društvene promjene na selu. Biblioteka Sociologije sela. Beograd, 1974,
str. 208.
Med številnimi sociološkimi razpravami, ki obravnavajo sodobno problematiko naše družbe, zavzema posebno mesto predstavitev povojnih družbenih
in gospodarskih sprememb na podeželju. Skoraj v vsem povojnem obdobju je
namenjala tudi geografija posebno skrb proučevanju naše podeželske strukture in fiziognomije. Zato s toliko večjo vedoželjnostjo posežemo po knjigi,
ki jo je napisala skupina sociologov, ekonomistov in drugih, ki so zbrani
v Centru za sociološka proučevanja podeželja pri inštitutu za družbena proučevanja zagrebškega sveučilišta, saj skušamo najti v njej številna pojasnila
za strukturalne in fiziognomske spremembe naših vasi.
Knjiga j e vsebinsko sestavljena iz dveh zaokroženih sklopov vprašanj, ki
osvetljujejo povojne spremembe na podeželju. Prvi del knjige zajema prikaz
glavnih družbeno-gospodarskih sprememb na podeželju in kmetijstva. Temelji na obdelavi in interpretaciji ustreznega in z rednimi statističnimi popisi
in anketami zbranega gradiva. Drugi del knjige, ki daje vpogled v socialno
reprodukcijo (zasebnih) kmečkih obratov ter interpretacijo stališč, ki se pojavljajo ob podružbljanju kmetijstva, pa sloni na rezultatih ankete, ki j e zajela
1.478 kmetij, in sicer v šestih občinah v različnih predelih Jugoslavije (Bosanska Gradiška, Kragujevac, Ruma, Strumica, Škofja Loka in Valpovo).
Nagle povojne družbene in gospodarske spremembe so v mnogočem prispevale, da j e podeželje postopoma izgubljalo nekdaj tako značilne oblike
samooskrbne usmerjenosti. S tem se je velik del prebivalcev vaških naselij
s kmetijami vred vključil v tokove, ki so usmerjali celotno gospodarstvo. Med
izredno pomembnimi dejavniki, ki so temeljito posegli v preobrazbo nekdanje strukture in podobe vasi, so elektrifikacija, razširitev sodobnega prometnega omrežja, pa sodobna oskrba s pitno vodo (napeljava vodovodov) in še
vrsta drugih ukrepov, ki so znatno dvignili osebni in družbeni standard podeželskega prebivalstva. Industrializacija in urbanizacija sta segli na podeželje
s svojimi številnimi tipalkami. Pod njunimi vplivi prihaja še danes do izrazite
polarizacije našega podeželja: vasi in kmetijska proizvodnja v območjih, ki so
pod neposrednimi vplivi neagrarnih dejavnosti, se naglo spreminjajo in usmer215
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j a j o svojo proizvodnjo v tržne namene. Na drugi strani pa imamo še vedno
obsežna in sklenjena območja podeželja, kjer še prevladuje stari način gospodarjenja in dela na zemlji.
Deagrarizacija je pospešila izumiranje (propadanje in pretapljanje) kmetij, prav tako pa je tudi prispevala k nenavadno močnemu porastu števila
kmečkih obratov, ki so že v lasti nekmetijskega prebivalstva. Značilno je, da
večina kmetij, ki so v rokah delavcev in uslužbencev, ne prilagaja svoje proizvodnje tržnim zahtevam in potrebam, temveč so njihovi pridelki namenjeni
v glavnem le domačim potrebam. Njihova zemlja je čedalje bolj ekstenzivno
obdelana in prav tu nastaja znaten socialni prelog. V šestdesetih letih (1960—
1969) se je v Jugoslaviji zmanjšalo število kmečkih obratov za okrog 20.000
enot. Avtorji zatrjujejo, da se bo zmanjševalo število kmetij tudi v prihodnje,
kajti učinki preslojitve kmetijskega prebivalstva na zmanjšanje števila kmetij
kasnijo v naših razmerah s 15 do 20-letno zamudo.
Drugi del knjige, kot smo že prej zapisali, sloni na interpretaciji ankete s
93 vprašanji, s katero so zajeli 1.478 kmetov oziroma kmečkih obratov v 69
naseljih v 6 občinah. Anketa je bila opravljena v letu 1973. Na osnovi dobljenih
podatkov so zelo podrobno predstavljene prebivalstvene strukture obravnavanih kmetij, njihova delovna sila, posamezne sestavine zemljiške posesti, prikazana sta opremljenost gospodarstev s stroji in njihovih gospodinjstev v sodobnimi civilizacijskimi pridobitvami. Podana je proizvodna usmerjenost
kmetij in oblike ter razsežnosti proizvodnega sodelovanja (kooperacija) s kmetijskimi obrati družbenega sektorja. V poglavju o socialni reprodukciji kmečkih gospodarstev so nakazani vzroki, ki razkrajajo obstoječo zemljiško-posestno in socialno strukturo kmetij (deagrarizacija, odseljevanje, šolanje otrok
itd.). Ilustrativen je podatek, da j e bilo v začetku sedemdesetih let okrog 49 %
pravih kmetij, vse druge (51%) pa so bile že v rokah nekmetijskega prebivalstva. Med nekmečkimi ali marginalnimi domačijami razlikujejo avtorji na
osnovi virov dohodkov: mešane kmetije, nekmetijske obrate in domačije
(ostarele) brez ustreznih človeških delovnih moči. Nazorno so prikazane
razlike med posameznimi gospodarsko različno razvitimi območji Jugoslavije. Še posebej je orisan razkroj kmečkih družin, ko se zmanjšuje število
članov njihovih gospodinjstev, pa tudi število družin na kmetijo se vedno
bolj približuje idealnemu razmerju (po eno gospodinjstvo na dom).
Čeprav je bilo napisanega in objavljenega o problematiki našega podeželja že mnogo gradiva, dobi bralec vtis, da so ga raziskovalci pustili zavestno ob strani. Menimo namreč, da bi z uporabo vsaj glavne literature dobile
predstavitve statističnega in anketnega gradiva poglobljeni obseg. S tem bi
samo obogatili poznavanje sodobne problematike, ki tare naše podeželje.
— Med besedilom je objavljenih 115 tabel in 9 grafičnih ponazoritev.
Milan Natek
Nekaj novosti iz poljske geografske književnosti
»Geografski vestnik« že dolga leta posveča posebno pozornost važnejšim
delom iz poljske geografske književnosti, ne le iz razloga, ker smo slovenski
in jugoslovanski geografi ves ta čas s poljskimi geografi v živahnih delovnih
stikih, temveč tudi ker je poljska geografska znanost med najbolje organiziranimi in naj iniciativnej šimi na svetu.
Tokrat bi na kratko predstavili predvsem nekatera najnovejša dela vodilnega poljskega geografa prof. dr. Stanislawa L e s z c z y c k e g a . To ne samo
zato, ker gre za geografa, ki je bil do nedavna direktor velikega Inštituta za
geografijo in za gospodarjenje s prostorom (kakor se zadnji čas imenuje)
Poljske Akademije Znanosti, temveč tudi ker j e vršil ali še vrši važne funkcije,
povezane z urejanjem prostora, prostorskim načrtovanjem in varstvom ter
negovanjem okolja na Poljskem: funkcije predsednika komiteja za gospodarjenje s prostorom Poljske Akademije Znanosti (PAN), člana prezidija komiteja za proučevanje in prognoze »Poljska 2000« in komiteja »Človek in okolje«
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pri prezidiju PAN ter podpredsednika Državnega sveta za zadeve gospodarjenja s prostorom. Njegove knjige, ki jih bomo na kratko prikazali, so še posebno pomembne, ker so polne originalnih idej in pobud, zlasti pa, ker imajo
značaj sinteze vsega njegovega dela v navedenih aktualnih smereh, čeprav
to delo ob avtorjevi sedemdesetletnici, ki jo je praznoval leta 1977, nikakor
še ni končano.
Značaj sinteze avtorjevih nazorov o geografiji pomeni predvsem knjiga
o geografiji kot uporabni vedi (St. Leszczycki, Geografia jako nauka i wiedza
stosowana. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, 590 strani).
V bistvu gre za izbor in ponatis člankov in razprav, ki jih j e o teoretskih in
metodoloških problemih geografije avtor napisal v vsem času od leta 1949
dalje, deloma še celo pred vojno, ko je deloval kot profesor v Krakowu in kot
raziskovalec v Podtatrju. Knjiga je razdeljena na pet oddelkov. V prvem
(»Teorija in metodologija geografskih ved«) so objavljeni povojni članki o sodobnih nalogah geografije, o novih smereh in tokovih v geografiji, o perspektivi razvoja geografskih ved; ponatisnjena so tudi sintetična avtorjeva gesla
»geografija« v enciklopedijah. Drugi oddelek z naslovom »Metodologija ekonomske geografije in njenih specializacij« obsega članke od leta 1936 do leta
1968 in vzbuja zanimanje predvsem glede problematike, s katero se je avtor
sam raziskovalno ukvarjal. To so predvsem problemi ekonomske regionalizacije, svetovne karte ekonomskih regij, prostorske strukture industrije na Poljskem in turistične geografije, s katero se je Leszczycki ukvarjal v Podhalu
pod Tatrami že pred vojno. V tretjem delu knjige z naslovom »Geografija kot
uporabna veda« so objavljeni članki od let 1937—1938, ko je avtor sodeloval
še pri podkarpatskih regionalnih planih pa do leta 1962, ko se je avtor začel
v že zgoraj omenjenih funkcijah sistematsko posvečati naloga m aplicirane
geografije. V četrtem oddelku knjige, z naslovom »Razvoj geografije v
Ljudski Poljski« so objavljeni avtorjevi članki o razvoju poljske geografije
v desetletjih po osvoboditvi, v petem oddeku pa nekateri posebni prispevki
avtorja h geografiji Poljske: o novih mejah po letu 1946, o geografskem
položaju Poljske, o spremembah v gospodarjenju s prostorom na Poljskem
v dveh desetletjih Poljske ljudske republike ter o nacionalnem atlasu Poljske.
Logično nadaljevanje te prve knjige pomeni knjiga o geografiji in prostorskem planiranju ter varstvu okolja (St. Leszczycki, Geografia a planowanie
przestrenne i ochrona srodowiska. Paristwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, 596 strani). Že naslov pove, da gre za članke in razprave o vprašanjih , v katerih vidi Leszczycki po pravici glavno možnost in glavni smoter
praktične aplikacije geografskih dognanj. Knjiga j e razdeljena na 11 osnovnih
poglavij. V prvem so obdelane teoretske osnove prostorskega planiranja, v
drugem prostorska struktura gospodarstva na Poljskem, predvsem pa vloga
industrije v njej, s čimer se je avtor zadnji čas v svojih temeljitih študijah
podrobno ukvarjal. Tretji del knjige je odmerjen geografskim študijam s
področja prostorskega planiranja, kjer je načeto tudi vprašanje prognoz nadaljnjega prostorskega razvoja (vključno vprašanja »Ali naj bi bila cela
Poljska industrializirana?«), pretres znanstvenih osnov prostorskih planov
ter proces urbanizacije in naselbinskega omrežja. Četrto poglavje obravnava
koncepcije prostorskega plana poljskega gospodarstva. Iz njega so lepo razvidna tovrstna prizadevanja v okviru zgoraj omenjenih forumov, v katerih
je Leszczycki sodeloval ali jih vodil. Tudi peti oddelek knjige, ki obravnava
razvoj mestno-industrijskih aglomeracij, kaže rezultate bogatih avtorjevih
samostojnih raziskav. V šestem poglavju j e načeto za Poljsko zelo aktualno
vprašanje teritorialno-administrativne razdelitve dežele. Predstavljene so razne dileme za njeno preureditev, zlasti kar zadeva razmerje med razmeroma
malimi občinami (»gminnami«), dosedanjimi okraji (»powiaty«) in vojvodstvi
(»wojewódstwi«) kot največjo upravno enoto (kakor znano, se je med tem že
uveljavila v praksi nova upravna razdelitev, ki je dejansko prenesla težišče
na občine ter na vojvodstva, ki pa jih je zdaj precej več in so zato manj
obsežna). V sedmem delu knjige so objavljene avtorjeve geografske študije
s področja regionalnega planiranja v Podkarpatju še iz predvojnih let, kar
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dokazuje, da j e Leszczycki že takrat videl v tej smeri glavno aplikativno vrednost geografije. V osmem, devetem in desetem delu knjige pa se avtor loti
vprašanj varstva človekovega okolja, ki mu je zadnja leta tako na Poljskem
kot v mednarodni aktivnosti posvetil zelo veliko pozornosti, saj je že pred
izidom knjige, o kateri poročajo te vrstice, objavil o tem posebno publikacijo
(St. Leszszycki, Problemy ochrony srodowiska cztowieka, Polska Akademia
Nauk, Prace Geograficzne Nr. 108, 1974, strani 88). V zaključnem delu knjige
pa obravnava avtor perspektive in naloge razvoja geografije na Poljskem, v
kar pa vključi svoj nad vse zanimiv predlog za ustanovitev »Mednarodnega
geografskega inštituta«; ta inštitut naj bi opravljal naloge, ki jim Mednarodna geografska unija s svojimi kongresi in komisijami organizacijsko ter tehnično ne more biti kos.
Knjige Leszczyckega nas posebno zanimajo iz razloga, ker sintetizirajo
njegove misli in nazore o geografiji, njeni aplikaciji v prostorskem planiranju
ter o problematiki medsebojnega razmerja med človekom in okoljem. Njegova razpravljanja o teh vprašanjih smo sicer zasledovali in poročali o njih
že v prejšnjih letih. Toda njegova sinteza nam dobro pokaže, kako je Leszczycki v tem času sam dopolnjeval in deloma popravljal svoja stališča, kako
j e iskal pota do utrditve vloge geografije v vsej tej široki problematiki; pri
tem se ni čisto prepustil tokovom trenutne konjunkture, temveč skušal opredeliti jasne teoretske in metodološke osnove vloge geografije v tej smeri. Tu
nas opogumijo zlasti njegova izvajanja na zaključku druge knjige (»Geografia
a planowanie przestrenne i ochrona srodowiska«), kjer izraža prepričanje,
da morata v geografiji pot kompleksne sinteze in specialističnih raziskav iti
vzporedno, da pa morajo biti geografska proučevanja tako v prostorskem
planiranju kot v urejanju okolja v bistvu kompleksna in institutsko ter ekipno
organizirana, da pa si morajo v mejah neizbežnega meddisciplinarnega dela
vendar opredeliti »svoje lastne« naloge. Pri tem tudi koristne vloge tradicionalne »opisne« geografije nikakor ne velja izbrisati. In če se s širnimi krogi
tudi nekateri geografi radi izogibajo jasni
opredelitvi pojma »okolje« in
»geografsko okolje«, Leszczycki ne spada med nje. Čim bolj se je sam loteval
vprašanj okolja in njegovega »varstva«, se je tako rekoč avtomatično poslovil
od podedovane napake istovetenja pojmov prirodnega in geografskega okolja:
dosledno razlikuje pojme »prirodno okolje«, »preoblikovano okolje« z močnimi
antropogenimi sestavinami, ki pa se dalje razvijajo tudi še pretežno po prirodnih zakonitostih in »umetno okolje«, povsem ustvarjeno po človeku. Niha
samo v tem, da ne želi »umetnega okolja« s polnim prepričanjem uvrstiti v
»geografsko« okolje, ker so v njem prirodne zakonitosti čisto izrinjene ali
vsaj docela potisnjene v ozadje. O tem je seveda možno razpravljati, saj so zakonitosti, ki razvijajo tehnično stran življenja, v bistvu vendar tudi prirodne
in seveda tudi »geografske«. V obravnavanju »interakcije« med okoljem in
človekom j e Leszczycki, ki šteje to tematiko že po tradiciji za eno od glavnih
tematik geografije, močno kritičen in mnogostranski. Tako imenovano »varstvo prirode« obravnava celo posebej.
Posebno dragocena so še tista poglavja avtorjevih del, ki se ne opirajo
le na teoretiziranja, temveč na izkušnje, ki si jih je pridobil pri svojih lastnih
raziskovanjih družbenogospodarske prostorske strukture Poljske, še posebej
njene industrializacije in urbanizacije, pa ekonomske regionalizacije. Posebno
so s te strani polna pobud poglavja o mestnih in mestnoindustrijskih anglomeracijah. Vsako aglomeracijo deli po določenih kriterijih na tri pasove: na
centralno jedro (če ima aglomeracija le eno tako jedro, je monocentrična,
sicer bicentrična ali policentrična), urbanizirani ali obmestni pas (»strefa
podmiejska«) in pas, ki ga šele zajema urbanizacija. Vsaka aglomeracija
pa lahko po svoji razvojni fazi pripada različnim tipom: ali je že povsem oblikovana, ali je šele na poti oblikovanja ali pa je sploh samo potencialna. V
aglomeracijah vidi avtor tudi izhodišča oblikovanja ekonomskih regij: na
Poljskem bi jih bilo 26, od tega 10 že izoblikovanih, 7 na poti oblikovanja in
9 potencialnih. Tudi na Poljskem torej sili neenakomerna razvitost industrializacije in urbanizacije k hierarhični opredelitvi področij na makroregije,
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mezoregije in mikroregije. Vso državo pa deli Leszczycki na 8 družbenogospodarskih makroregij: šlezijsko-krakovsko, varšavsko-lodžko, gdansko-bidgoško,
poznansko, wroctawsko, szczezcirïsko, lublinsko in bialostocko-olstztyrisko. S
tem v zvezi je značilno, da j e Leszczycki sodeloval tudi pri koncepciji policentričnega, t. im. vozliščno-pasovitega sistema gospodarske prostorske strukture na Poljskem.
V naštetih knjigah Leszczyckega j e še veliko načelno važnih formulacij
o geografiji in okolju, ki bi nas zanimale. V tem poročilu se j e nemogoče
dotakniti vsaj približno vseh. Omenim naj le še, da avtor ne vidi več posebne
nevarnosti v geografskem determinizmu, ki je že skoraj povsem mrtev, temveč
v t. im. geografskem nihilizmu. Koristen je poudarek, da ima v vprašanjih
življenjskega okolja ter njegovega uničevanja in kvarjenja zelo važno vlogo
življenjski stil, drugačen v mestih in urbaniziranih predelih in drugačen na
podeželju in na kmetih. Ni odveč, če podčrtamo tudi avtorjevo misel, da ima
geografija važno vzgojno, didaktično in popularizacijsko vlogo, in to kot
kompleksna veda o Zemlji s posebno pozornostjo, posvečeno družbenogospodarski prostorski strukturi in razmerju med družbo in okoljem. Pri tem bi
morali geografi z izpopolnjevanjem svojih učnih metod braniti svoj položaj
napram drugim predmetom, kot n. pr. napram biologiji, geologiji, družbenim
vedam, ekološkim vedam, ne pa jim prepuščati svojih nalog ali jih podrediti drugim predmetom.
Od drugih številnih, tudi za nas zanimivih poljskih geografskih publikacij
iz zadnjega časa naj opozorimo še na dve, ker sta neposredno v zvezi s tematiko, ki smo j o deloma obdelovali skupaj s poljskimi geografi ali na njihovo
pobudo. Ena od njih obravnava razvoj in metode kartiranja izrabe zemlje
(Wojciech Jankowski, Land Use Mapping, Development and Method), Polish
Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Geographical Studies N o 111, Warszawa 1975, strani 111). V njej je podan pregled
mednarodne dejavnosti na tem področju tematske kartografije od pobude,
ki j o je v tej smeri dal pokojni britanski geograf L. D. Stamp pa do danes.
Samo kartiranje j e sicer pozneje v mnogočem stopilo v ozadje pred samim
študijem struktur zemljišča in njegove, tudi socialno in posestno diferencirane
izrabe. To je prišlo do izraza zlasti tudi v sodelovanju poljskih »agrarnih« geografov z geografi drugih socialističnih držav vzhodne Srednje Evrope, tudi
z nami. Pregled, ki ga je napisal Jankowski, pa vendar pokaže, da se je samo
tematsko kartiranje v tej smeri vendar nenavadno močno uveljavilo zlasti
v izvenevropskem svetu in precej prispevalo k prvotnemu cilju pobude: milijonski karti izrabe tal za ves svet. Iz pregleda so seveda razvidne tudi vse
metodološke težave, na katere je naletel celotni koncept v praksi.
Med publikacije, ki se tudi vežejo na naše sodelovanje s poljsko agrarno
geografijo, spada še študija naše znanke in zavzete organizatorke našega sodelovanja Wieslawe Tyszkiewicz o kmetijski izrabi zemlje in posestnih oblikah ter obsegu agrarnih gospodarstev v poljski pokrajini Kujawy (W. Tyszkiewicz, Rolnicze uzytkowanie ziemi a formy wlasnosci i rozmiary gospodarstw rolnych na Kujawach, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii,
Prace Geograficzne Nr. 107, 1974, strani 127). Študija je ena izmed številnih, ki
so bile izdelane v Oddelku za geografijo kmetijstva Geografskega inštituta
PAN pod vodstvom prof. Jerzyja Kostrowickega in s sodelovanjem terenskega
dela celotne raziskovalne ekipe omenjenega oddelka. V njej so lepo povezani
rezultati smernic za kartiranje in izrabo zemljišča s študijem izrabe same,
njenih socialnoposestnih osnov in njenih tipov v smislu teženj za oblikovanje
tipologije kmetijstva, kakor jih je uspešno uveljavil tudi v okviru ustrezne
komisije Mednarodne geografske unije prof. Kostowicki. Študija, ki se ne
opira samo na terensko delo, temveč tudi na temeljite kvantitativne podatke,
obravnava najprej pogoje geografskega okolja na Kujawah, nato prostorske
razlike v oblikah zemljiške posesti (spremembe teh oblik, posestno strukturo,
strukturo in velikost individualnih gospodarstev, razdrobljenost zemljišč), načine izrabe zemlje (rezerve delovne sile, mehanizacijo in mašinizacijo kmetijstva, vodne melioracije, gnojenje, kolobarjenje poljščin na zorani zemlji,
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trajne poljščine in trajne zelene površine, vaška naselja) ter na kraju smeri
izrabe zemlje (splošne smeri, smeri izrabe ornice, korelacije med smermi
izrabe ornice in pedološkimi pogoji ter obsegom kmetijskih gospodarstev).
Študija je nov prispevek h kompleksni regionalni obdelavi kmetijskega prostora na Poljskem, podoben kakor so to bili že svoj čas v »Geografskem vestniku« omenjeni prispevki W. Stole, W. Bicgajia in drugih.
Med publikacije agrarne geografije, sicer nekoliko drugačne, bolj genetsko-historične smeri, v kateri pa so naši geografi tudi sodelovali s poljskimi,
spada končno še zbornik del z mednarodne konference o agrarni pokrajini
in agrarnih naseljih v Evropi, ki je bila septembra 1975 v Varšavi pod vodstvom vodilne poljske raziskovalke te smeri prof. Marie K i e l c z e w s k e Z a 1 e s k e (Rural Landscape and Settlement Evolution in Europe, Proceedings
of the Conference, Warsaw, September 1975, Edited by Maria KielczewskaZaleska with the assistance of Jerzy Grzeszczak and Teresa Lijewska, Geographia Polonica 38, Warszawa, 1978, strani 304). Varšavska konferenca je bila
že osma v vrsti posvetovanj o razvoju evropskih agrarnih pokrajin, ki so se
začela s kolokvijem v Nancyju leta 1957 in se nato nadaljevale v Vadsteni na
Švedskem, v Bangorju v Angliji, v Wiirzburgu, v Liègu, v Belfastu in v Perugii.
O teh konferencah, zlasti o tistih, ki se jih je aktivno udeležil podpisani, smo
v »Geografskem vestniku« stalno poročali. Škoda je, da naše udeležbe ni bilo
na konferenci v Perugii (1973), ki je obravnavala predvsem vprašanja mediteranske in submediteranske agrarne pokrajine, prav tako se nismo mogli aktivno udeležiti varšavskega posvetovanja, čeprav je bilo tam v ospredju vprašanje tipov tradicionalne agrarne pokrajine v Srednji Evropi. Iz zbornika, o
katerem poročamo, se vidi, da je bilo tokrat, v nasprotju z nekaterimi dosedanjimi zborovanji, na konferenci manj nemških raziskovalcev, številnejši
pa so bili razen iz Poljske udeleženci iz Francije, Velike Britanije, Italije in
skandinavskih dežel. Kakor vedno doslej, so britanski in skandinavski raziskovalci dajali zborovanju spet močan zgodovinski ton. Osrednja ožja tematika
je bila namenjena uličnim in središčnim vasem z ostanki zelene »gmajne«
v središču (znanim najbolj pod angleškim terminom »geen villages«), ki jih
je obravnavalo več referatov od Bretanje čez Belgijo in Dansko do pomorjanske in mazovske pokrajine na Poljskem (avtorji Flatrès, Dussart-Claude, Hansen, Leister, Kielczewska-Zaleska, Szulc). Ob tem je, kakor lahko razberemo
iz zbornika, spet močneje prodrla teza, ki smo jo tudi pri nas zastopali, da so
vasi s strogo pravilnim tločrtom in poljsko razdelitvijo bolj kot plod stare
načrtne kolonizacije rezultat kasnejših regulacij, ki jih je izvedel fevdalec.
Za nas sta v zborniku nekaj zanimivejša še dva referata nemških avtorjev
(Becker, El. Lichtenberger) o gorskem kmetovanju v Vzhodnih Alpah in v
drugih gorovjih kontinentalne Evrope (pri čemer se Lichtenbergerjeva dotakne
tudi dinarske Jugoslavije).
Svetozar Ilešič

Književnost o kvantitativnih metodah v geografiji
Directions in Geography. Uredil R. J. Chorley, London, 1973, str. 331.
Kot ves čas razvoja geografije, se tudi danes pojavljajo dela, ki skušajo
vedno znova opredeljevati področje proučevanja geografije in nakazovati
njen razvoj. V zadnjem času sta na primer izšli deli: Geographie im Umbruch
(P. Weichhart, 1975) in Sozialgeographie (J. Maier, R. Paesler, K. Ruppert,
F. Schaffer, 1977). Nekoliko starejše pa je pričujoče delo, ki nima ambicij
biti ideološki svetilnik. Iz predgovora je razvidno, da je urednik želel dobiti
od pomembnih udeležencev in nosilcev »kvantitativne revolucije« v geografiji
retrospektivo mnenj o bistvu narave geografije. Čeprav j e preteklo komaj
desetletje od viška poplave ter »revolucije« in do oblikovanja »nove geograf i j e « , anketirani niso imeli težav z odgovori. Iz prispevkov je razvidno dejstvo,
da geografija ne gre po eni sami poti v prihodnost, pač pa po številnih.
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Prispevke je objavilo 14 eminentnih geografov, ki jih moramo našteti kar
po vrsti: Berry, Bartels, Anučin, Hägerstrand, Warntz, Dacey, Chorley, Hare,
White, Haggett, Garrison, Gould, McNee in Bunge. Delo je razdeljeno na šest
poglavij, ki govorijo o teoriji, prostoru, okolju, času, izobraževanju in etiki.
Z nekaj stavki je praktično nemogoče predstaviti vsaj del misli iz temeljitih in tehtnih prispevkov. Na drugi strani je tudi ocenjevanje skoraj nemogoče zaradi velike pestrosti pogledov na geografijo ali njene dele. S takim
na videz neopredeljenim odnosom pa še nismo zapadli »tuji ideologiji«. Dokler
ne obvladamo tehnologije in metodologije, ki je predstavljena v zborniku, ne
moremo suvereno govoriti o njenem pozitivnem ali negativnem učinku na
razvoj geografije. Razvoj geografije v zadnjih dveh desetletjih je pokazal, da
je »kvantifikacija« v geografiji nujnost časa, hkrati pa prispevki večine avtorjev kažejo, da s tem dobiva geografija nov obraz, ki pomeni pomladitev in
olepšanje starega. Do take podobe geografije pa je možno le s poštenim in
odgovornim delom. Iz prispevkov je razvidno, da »kvantitativci« niso kar
po vrsti neresni »ekstravagantneži«, nasprotno, da čutijo veliko družbeno
odgovornost za svoje delo, zato se močno zavzemajo za tako geografijo in
take geografe, ki bi na kar najbolj pošten način proučevali geografske probleme in nakazovali njihov razvoj v bodočnosti.
Marijan Klemenčič
P. Haggett, A. D. Cliff, A. Frey: Locational Models/Locational Methods.
Dva zvezka, skupaj strani 1210, London, 1977.
Prvo izdajo lokacijskih analiz v društveni geografiji 1. 1965, ki jo je izdal
eden najbolj aktivnih pobornikov uporabe kvantitativnih metod v geografiji
P. Haggett z bristolske univerze, je avtor opisal kot »poročilo z bojne črte«.
Prav neverjetno je, kakšen razvoj je doživela geografija v tem kratkem času.
Res gre v tem primeru za razvoj metodologije, ki pa je hkrati že pokazala
nekatere možnosti razvoja vsebinskih spoznanj.
Metodologija, ki je predstavljena v obeh zvezkih, pomeni danes osnoven
pripomoček pri iskanju najustreznejSéga načina proučevanja geografskih
problemov. Priročnik je zasnovan izrazito sistematično. Vsakemu poglavju je
dodan seznam literature, na koncu je stvarni indeks. Prvi zvezek vsebuje
lokacijske modele (poglavja: o geografiji, interakcija, omrežje, vozlišča, hierarhije, površine, difuzije), drugi pa lokacijske metode.
Metody ilosciowe i modele w geografii. Varšava, 1977, str. 232.
Poznansko geografsko središče, v tem trenutku prav gotovo prvo na
Poljskem v razvijanju in uvajanju sodobnih kvantitativnih metod v geografskih raziskavah, je 1. 1975 organiziralo simpozij o uporabi kvantitativnih
metod v geografiji, referate pa objavilo v posebni publikaciji. Po besedah Z.
Chojnickega naj bi sedanja faza uporabe kvantitativnih metod in modelov
v poljski geografiji pomenila prehod od eksperimentiranja k razreševanju
problemov. Beseda eksperimentiranje je v tem primeru umestna, saj verjetno
v nobeni drugi državi kvantifikacija v geografiji ni dobila tako močnega
pomena kot ravno na Poljskem. Seveda to ne velja za vso poljsko geografijo,
niti za njen večji del ne.
Poročila obravnavajo najrazličnejše metode in tehnike, tako regresijsko
analizo, analizo površinskega razvoja, metode prostorske koncentracije, faktorsko analizo, metode in tehnike grafov, simulacij ske modele, uporabo večrazsežnostnih analiz ter modele difuzij in optimalizacije v ekonomsko-geografskih
raziskavah.
E. Söker: Das Regionalisierungskonzept. Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft in Hamburg, B. 67, 1977, str. 227.
Avtor skuša na osnovi kritične ocene posamičnih načinov regionalizacije
podati njihove prednosti in slabosti. Regionalizacija je pojmovanje kot »operacijski postopek omejevanja in primerjave prostora«. Potrebno j e pri tem
opozoriti, da na tem področju vlada še precejšen nered v izrazoslovju, saj
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večkrat prihaja do pomenske zamenjave izrazov tipologija in regionalizacija.
Prva tri poglavja pojasnjujejo izhodiščne pojme, predvsem regijo in regionalizacijo. Sledi poglavje o statistiki kot gradivu in metodi v geografiji. V
petem poglavju je prikazan postopek prostorske analize primerov razpršenosti
in zgostitve pojavov. Po poglavju o postopku klasifikacije in regionalizacije
multivariante statistike avtor predstavlja regijo kot »sistem« in to preko
posameznih regionalnih pojavov do celostnega regionalnega sistema. V zaključnem poglavju je podana klasifikacija matematično-statističnega poteka
raziskav glede na značaj podatkov, vrste merskih tehnik in prostorski vidik
raziskav.
Vrednost priročnika je v logični obravnavi problematike, predvsem pa v
plastični predstavitvi metod regionalizacije ter v oceni njihove uporabnosti.
Marijan Klemenčič
Iz tuje geografske književnosti
Karst in China. Institute of hydrogeology and ingeneer geology; Shanghai
people's Pubi. House, 1976.
Publikacija nam prikazuje obsežno kraško območje malo poznane Kitajske. Publikacija je bolj album dokumentarne in geografske fotografije, saj
ima nad 170 pretežno barvnih, celostranskih fotografij, kar nikakor ne zmanjša njene vrednosti.
Kratek uvod poleg splošnih ugotovitev o krasu in zakrasevanju pove,
da ima Kitajska preko 1200 000 km2 površja zgrajenega iz karbonatnih kamnin, ki so zakrasevanju zelo podvržene, saj doseže ponekod, v ugodnih
geoloških pogojih, debelina teh sedimentov preko 10 000 m. Karbonatne kamnine nastopajo v geoloških dobah od paleozoika do triade. Zakrasevanje
zelo pospešuje tudi klima, saj ugotavljajo intenzivnejše zakrasevanje v tropskih in subtropskih predelih.
Knjiga je primer starega kitajskega pregovora, da slika pove več kot
20 besed. S kratkim besedilom in izborom fotografij pripoveduje o tipih
krasa: korozijskem, korozijsko-erozijskem, korozijsko-strukturnem. Obravnava
pa kraške pojave še v peščenjakih, konglomeratih in soleh. Nadalje prikazuje
zakrasevanje, mikro in makro kraške oblike, kraške podzemeljske tokove,
požiralnike in izvire, brojnice in vroče ali mineralne izvire v krasu. V poglavju, ki prikazuje jame, vidimo primere velikih kapniških in vodnih jam,
velike podzemeljske reke, pogrešamo pa številčnih podatkov o dolžini ali
globini najglobljih ali najdaljših jam na Kitajskem. Posebno poglavje je
posvečeno najdiščem živalskih ostankov sinanthropa in neanthropa.
Zadnje poglavje prikazuje posege v kraški svet, ki pa niso iz zadnjega
obdobja. Že za časa dinastije Chin, leta 214 p.n.e. pravijo, da se je pričela
gradnja jezov in kanalov v Kvangsiju. Posegi v kraško zemljo so pogostni
zaradi melioracij, preskrbe z vodo, namakanja, gradnje cest ali železnic. V
krasu so tudi nahajališča nafte, plina in rud.
Ta album nam uspešno približa nepoznane kraje, sicer oddaljene tuje
dežele.
Dušan Novak
Gorbunova, K. A., Karst gipsa SSSR. Permskij gosudar. universitet, Institut
karstovedenija i speleologii, Perm, 1977. Str. 84, ilustr. 30, lit. 206.
Karbonatni kras je med litološkimi tipi krasa najbolj razširjen. Nekaj
manj je krasa v sadri in anhidridu, kjer prav tako zaznamujemo njegov vpliv
na gospodarstvo in način življenja prebivalstva na kraških območjih. Doslej
nismo imeli splošne ocene in pregleda tega tipa krasa. To pa je važno pri
gospodarskih in tehničnih posegih v ta okolja.
V SSSR obstaja okoli 5 milj. km 2 površja s kamninami, ki vsebujejo
sadro (CaSO? . 2 H , 0 ) ali anhidrid (CaSO„). Ta površja so bodisi prekrita ali
razgaljena. Razprostranjenost krasa na teh kamninah ni omejena s sestavo
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vode ali s temperaturnimi razmerami. Kras se pojavlja v postinjskih, polpustinjskih, pa tudi v arktičnih razmerah.
Značilne oblike v tem krasu so grezi in vrtače, ki predstavljajo izrazito
neugodne okoliščine v inženirsko-geološkem pogledu. Pregled krasa v sadrah
in anhidritu je podan na podlagi skušenj, ki so bile dobljene v Priuralju,
Baškiriji, Povolžju, Podolju, vzhodni Sibiriji in v Srednji Aziji.
Prikazano je zakrasevanje obeh kamnin, sadre in anhidrita, njihova sestava, tekstura in struktura, stratigrafske razmere, razširjenost v SSSR in
njihova topljivost. Geološke in hidrogeološke razmere kraških ohmočij v halogenih formacijah v SSSR obravnava drugo poglavje. Posebno podrobno je
obdelan kras v sadri ruske platforme in severnega Kavkaza. Vpliv krasa v
sadri na površinske in podzemeljske vode j e tema posebnega poglavja. Halogene formacije so povsem lagunsko-morskega izvora, v manjši meri so
kontinentalnega nastanka. Kalcijevi sulfati so zastopani s sadro, ki nastaja
s hidratacijo anhidrida. Tako govorimo o krasu v sadri, pa tudi o krasu v
različnih soleh. Posebno velike mase halogenih kamnin so nastajale ob koncu
proterozoika v paleozoiku, manj pa jih j e v SSSR iz mezozoika in kenozoika.
Kontinentalne tvorbe s sadro so nastale v spodnjem karbonu in neogenu,
lagunske usedline pa od kambrija pa vse do kvartarja, predvsem pa v kredi
in paleogenu. Usedline večjih epikontinentalnih morij so značilne za devon,
notranja slana morja pa za perm.
Pri raziskovanju topnosti kamnin s sadro in anhidridom je bilo ugotovljeno, da topnost s povišano temperaturo upada. Anhidrid se topi hitreje
kot sadra, vendar topnost obeh pada z nasičenostjo vode. Dotekajoča voda
se nasiti s sulfatnim ionom že po 1,5 do 2 poti.
Sestava voda s teh območij je posebno važna zaradi njihove uporabnosti.
Opaziti je povečanje predvsem Ca in SO< inonov, v podzemeljskih vodah pa
se spremene tudi druge lastnosti. Mineralizacija takih voda naraste do 3 gr/1.
Aktivnost zakrasevanja je opazna posebej pri manjših vodah z manjšimi pretoki ter na mestih mešanja različnih voda.
Razprava o tipih krasa, ki ga na našem ozemlju ne poznamo, bo zanimiva za hidrogeologa, inženirskega geologa in geografa.
Dušan Novak
Robert Geipel: Friaul. Socialgeographische Aspekte einer Erdbebenkatastrophe. Münchener Geographische Hefte Nr. 40. Verlag Michael Lassleben
Kallmünz, Regensburg 1977. (194 strani z dodatkom, 30 kart, 15 grafov in
60 tabel).
Razprava izredno podrobno in natančno obravnava socialno-geografske
izsledke potresne katastrofe, ki je prizadela Furlanijo. Kot je znano, so bUe
posledice te potresne aktivnosti, ki se je začela 6. maja 1976, tudi v Jugoslaviji zelo obsežne. Ob tem smo slovenski geografi poročali v več manjših
prispevkih, vendar še nimamo tiskane obsežnejše razprave. Geiplova študija
podrobneje obravnava le Videmsko in Pordenonsko provinco. Ne dotika pa se
ostalih tudi v Italiji dokaj prizadetih krajev, kot na primer Gorice. Prav tako
avtor ne razpravlja o posledicah potresa v Jugoslaviji in Avstriji, kar lahko
štejemo za precejšnjo pomanjkljivost. Če pa se je že zaradi razumljivih težav
pri zbiranju podatkov v drugih državah odločil, da bo obravnaval le območja
v Italiji, bi moral brez dvoma vključiti v razpravo še Goriško in Benečijo.
Vendar vse to ne zmanjšuje vrednosti te študije, ki je pokazala mnoge nove
poglede in izsledke o tej katastrofi. Zelo zanimivo je poglavje, v katerem
govori avtor o pomenu katastrofe za prostorskega planerja. Podrobno razčlenjuje ukrepe ob tej naravni katastrofi, kar lahko vzporejamo s podobno
študijo v Jugoslaviji, ki j o j e pripravil Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij v Ljubljani. V nadaljevanju obravnava tudi osnovne socialnogeografske probleme v času pred potresom, kot so na primer spremembe v strukturi
populacije obravnavanega območja, migracije in podobno.
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V kompleksnem pregledu razdeli celotno prizadeto območje glede na posledice potresa v tri kategorije: uničena, zelo prizadeta in prizadeta območja.
V prvo kategorijo uničenih občin sodijo med ostalimi po avtorjevih izsledkih
številne občine v Kanalski dolini, Reziji in Beneški Sloveniji, kjer je v 15 od
41 občin prisotno tudi slovensko prebivalstvo. V drugo skupino močno prizadetih občin, avtor uvršča tudi občine, ki imajo nekaj slovenskega prebivalstva.
Avtor
to prvotno in uradno potrjeno klasifikacijo prizadetih območij
kritično obravnava in predlaga manjša dopolnila in spremembe. V celoti
sicer dobimo vtis, da je velik del Beneške Slovenije v porečju Nadiže razmeroma skromno ocenjen. To potrjuje v kasnejših razlagah prikaz evakuacije, ki je
v zelo velikem obsegu zajel prav te kraje. V študiji ni nikjer govora o manjšini, ki jo je ta katastrofa še posebno prizadela. Geipel je opravil sicer
mnoge in izvirno zamišljene analize, ki so dopolnjene z izredno bogatim kartografskim gradivom. Nedvomno bi bilo potrebno proučiti položaj in prizadetost
manjšine zaradi potresa napram večinskemu narodu, kar pa ni bil Geiplov
cilj. Zadovoljil se je z ugotavljanjem in raziskovanjem posledic potresa. Na
osnovi naših raziskovanj se tudi ine moremo strinjati s karto št. 3, ki prikazuje jakost prizadetosti. Poročilo je v smeri sever-jug in zahod realno,
dočim je proti Posočju pretirano generalizirano. Avtorja sicer opravičuje
premajhno poznavanje posledic v Jugoslaviji, vendar bi moral to priznati.
Lahko zaključimo, da je navkljub tem pripombam to ena od izredno zanimivih in kvalitetnih študij, ki poleg ostalega opozarja nase s praktično uporabnimi rezultati.
Milan Orožen Adamič

224

KRONIKA

G E O G R A F S K I VESTNIK

225

Geografski vestnik, Ljubljana, L (1978)

Častni član GDS prof. dr. Valter Bohinec je dopolnil osemdeset let

Ko smo 1. 1972 ob proslavi petdesetletnice Geografskega društva Slovenije
v dvorani v Križankah poslušali poročili prof. dr. Valterja Bohinca in prof. dr.
Romana Savnika o ustanavljanju našega strokovnega društva in njegovega
glasila, je bilo mlajšim tako, kot da bi poslušali pripovedko o davnih časih
s pričetkom »nekoč je b i l o . . . « . Presojano z današnjimi, ustanovitev geografskega društva 1. 1922 in sklep o izdajanju geografskega vestnika 1. 1923, nista
bila nič posebnega. Toda vsakdanjim dogodkom daje šele zgodovina svojo
perspektivo in ta je pokazala, da sta bila sklepa o ustanovitvi društva in
revije v času, ko je bil še vedno ogrožen naš nacionalni in znanstveni razvoj,
drzna in dalekovidna, izhajajoča iz nacionalne in strokovne zavednosti prve v
Ljubljani akademsko izobražene geografske generacije. V ustanovitvenem
študentskem klubu je bila najvidnejša osebnost prav naš jubilant. Predsedoval je seji 1. 1923 na Jezerskem, ki se je odločila izdajati Geografski
vestnik. Bil je njegov glavni in odgovorni urednik od začetka izhajanja 1. 1925
do vključno letnika 1927 in bil je v letih 1925—1928 društveni predsednik.
Skratka, na njegovih ramah so bile pomembne funkcije v prvih društvenih
letih in že samo zato bo njegovo ime trajno zapisano v zgodovini slovenske
geografije.
Ob jubilantovi sedemdesetletnici j e naš časopis (XL, 1968, s. 173—177)
bežno ovrednotil njegov literarni opus, česar tu ne kaže ponavljati. Dodati
j e treba predvsem, da se prof. Bohinec vkljub letom in zaposlenostjo (je
honorarni znanstveni sodelavec v Geografskem inštitutu Antona Melika SAZU)
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še vedno znova loteva raziskovanja. Najbrž kot plod njegovega delovanja na
grafičnem in kartografskem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice v
Ljubljani v letih 1938—1967 je njegova študija o upodobitvah slovenskega
krasa na starejših zemljevidih, objavljena v Naših jamah (12, 1970). Je
dokaz za še vedno živo jubilantovo zanimanje za kras, ki se že zelo zgodaj
javlja v njegovi bibliografiji. Ena prvih njegovih študij vobče in eden prvih
mnogostranskih opisov kake slovenske jame po prvi svetovni vojni sploh je
Bohinjcev prikaz Županove jame (GV 1927). Po petdesetih letih se je te jame
ponovno lotil in objavil izpopolnjeni opis v Proteusu (40, 1977/78).
Iz jubilantovega življenjepisa in bibliografije bi želel potegniti le dva zaključka o značaju njegovega delovanja. Prvi se tiče njegove vztrajnosti.
Bohinčev strokovni vzpon ni bil lahak. Delovanje je pričel 1. 1921 kot pomožni oziroma 1. 1922 kot redni univerzitetni asistent pri prof. A. Gavazziju.
Kasneje, ko je bilo honorarni docent, je svoja predavanja na univerzi povezoval s profesuro na gimnaziji in 1. 1938 je prešel v bibliotekarski poklic. (Pred
njim j e na isti ustanovi — N U K deloval premalo znani geograf Jože Rus).
Toda vkljub prevladujoči dvojni zaposlenosti jubilant ni nehal pisati študije,
učbenike, poljudne članke, urejati revije, zemljevide in atlante, vse v pogojih,
pri katerih bi večina ljudi dala slovo vsakemu strokovnemu ali znanstvenemu
udejstvovanju. Jubilant je, žal, eden od vedno redkejših geografov, ki jim
objavljanje strokovnih izsledkov ni poklicna dolžnost, a je življenjska nuja.
Je eden redkih preostalih, ki s svojim delom zavrača trditve, da se morejo
v geografiji raziskovalno ukvarjati samo še poklicni znanstveniki.
Drugo, kar preseneča pri prof. Bohincu, je raznolikost njegovega delovanja. To je odlika že njegovega literarnega opusa. Obsega dela iz geomorfologije in glaciologije (Rateška pokrajina, Korensko jezero), iz demografije
(s to je doktoriral 1. 1921 kot prvi geograf ljubljanske univerze), turistične
geografije (njegovi so številni opisi v knjigi Slovensko primorje v luči turizma,
1952). Obilica objav sodi v regionalno geografijo slovenskih predelov in tujih
dežela. Malokdo od mladih ve, da je avtor knjige Nil in dežela Egipčanov.
Mnogi njegovi šolski učbeniki so pretežno regionalno geografski. Pri njih
najdemo navedenega prof. Bohinca navadno kot soavtorja (največkrat z R.
Savnikom, S. Kranjcem in K. Prijatljem), kar je njegova značilna značajska
poteza. To razodeva tudi pogosto soavtorstvo pri izdelavi zemljevidov in atlantov. Med njegovimi pogostimi sodelavci najdemo kartografa Ivana Selana
in geografa prof. Franceta Planino. Z atlanti in zemljevidi je jubilant zadovoljeval potrebe šol, avtomobilskih in turističnih organizacij celi dve desetletji po zadnji svetovni vojni. Zlasti preko učbenikov in zemljevidov pozna ime
jubilanta domala vsak izobraženi Slovenec. Verjetno je jubilantu najbolj pri
srcu kras in zgodovina geografije. Poleg vsega tega se je ukvarjal z bibliotekarstvom, pisanjem ocen in poročil. In še je našel časa za urejanje, najprej
Geografskega vestnika, nato Naših jam, Krasoslovnega zbornika. S polstoletnim objavljanjem od prve objave 1. 1925 (Razvoj geografije v Slovencih,
GV 2925) dalje je postal jubilant eden najvidnejših propagatorjev geograf i j e in eden najvidnejših poljudnoznanstvenih piscev.
Pisana beseda pa mu ni bila edino sredstvo posredovanja znanja. Tudi
pri tem je občudovanja vredna pestrost udejstvovanja. Poznamo ga kot dobrega predavatelja. Po prvi svetovni vojni je kot predsednik organizacijsko
vodil Geografsko društvo Slovenije. Po drugi svetovni vojni je z enako vnemo
zagrabil za organizacijsko delo v Društvu za raziskovanje jam Slovenije,
ki mu je predsedoval polnih osem let. V teh letih se j e društvena dejavnost
z novimi klubi razširila skoraj po vsej Sloveniji. Za delo v društvu in jugoslovanski speleološki zvezi, za posle kot generalni sekretar IV. mednarodnega
speleološkega kongresa v Ljubljani 1. 1965 in za kraške objave je bil utemeljeno izbran za častnega predsednika sedanje Jamarske zveze Slovenije.
Po vsem povedanem ni čudno, da ime Val terja Bohinca enako dobro
poznajo bibliotekarji kot bibliotekarja (in pisca skript o zgodovini knjižnic
na Slovenskem), jamarji kot jamoslovca, kartografi kot kartografa, turisti
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kot turističnega pisca, kot mi geografi, ki imamo v njem vidnega sodelavca
naše stroke, ki je nikoli ni zapustil.
Uvodoma smo predstavili jubilanta kot prijetno pričo iz pionirskih
časov naše organizirane slovenske geografije. K o smo še enkrat preleteli
njegovo delovanje, smo se prepričali o njegovem velikem doprinosu k razvoju
slovenske geografije. S strokovne in človeške plati mu ob prestopu v osemdeseta leta, ki so se začela z 12. avgustom 1978, želimo dobrega zdravja in da
bi obdržal zavidanja vredno voljo do strokovnega dela.
Ivan Gams

Stanku Polajnarju v spomin

Konec januarja 1978 nas je hudo prizadela žalostna vest, da j e umrl naš
dobri in požrtvovalni tovariš, geograf in znani urbanistični delavec Stanko
Polajnar, star komaj 47 let.
Stanko Polajnar je bil nedvomno ena najbolj samoniklih geografskih
osebnosti. Takoj po končanem študiju 1. 1954 se je zaposlil v urbanističnem
zavodu Projektivni atelje, kjer se je kot eden prvih slovenskih geografov lotil
urbanističnega in prostorskega načrtovanja. Podjetju je ostal zvest do konca.
Postal je celo njegov direktor in ga je vodil več kot osem let.
Pri svojem planerskem delu je znal izvrstno prenesti v prostorsko načrtovanje geografsko znanstveno metodologijo. Obenem je to dokaj novo torišče
tudi sam, s svojim izrednim smislom za urbanizem in planiranje ter z veliko
razgledanostjo, sproti razvijal in bogatil. Nekateri urbanistični programi, katerih izdelavo je vodil in ki so sedaj stari več kot deset let, so še danes
zgledni in njihovo metodološko zasnovo lahko še vedno s pridom uporabimo
(npr. urbanistični programi za občine Idrija, Medvode, Škofja Loka). Pozneje,
ko je prevzemal najrazličnejše funkcije, od upravljanja lastne delovne organizacije do sodelovanja v najrazličnejših komisijah pri gospodarski zbornici,
zavodih za planiranje in sekretariatih, mu to obširno in večstransko delo
ni več dovoljevalo direktnega sodelovanja pri planiranju, kar je vedno obžaloval. Vendar se geografiji in prostorskemu načrtovanju ni odpovedal. S svojim znanjem in skušnjami j e pomagal oblikovati marsikatere smernice in
družbene dogovore o naši urbanistični in prostorskoplanerski politiki. Kot
odbornik je sodeloval v slovenskem urbanističnem društvu in v zvezi jugoslovanskih urbanističnih društev. Kjerkoli je bila kakšna urbanistična akcija,
bodisi zborovanje ali pa javna razprava, je bil Stanko Polajnar prisoten, j e
229

Kronika

sodeloval pri njenem poteku ali j o usmerjal, ne redko pa je tudi miril razburjene duhove s svojimi stvarnimi in konkretnimi pobudami. Značilno
zanj j e bilo, da j e tudi na videz manj pomembnim zadevam in nalogam, ki
morda za njegovo profesionalno usmeritev niso imele večjega pomena, posvečal obilo pozornosti. Tako je ostal prebivalcem Prul v Ljubljani — tam je
stanoval — v spominu kot odličen predsednik njihove krajevne skupnosti.
Geografi se bomo Stanka Polajnarja spominjali kot enega najbolj požrtvovalnih odbornikov, odličnega organizatorja in neumornega delovnega pobudnika v geografskem društvu in v njegovih komisijah in sekcijah. Žal ga je
njegova angažiranost docela odtegnila od geografskega proučevanja, čeprav je
imel zanj veliko smisla, kot to ispričujejo nekatere publicirane razprave o
»Doline Kokre« »Dravinjskih goricah« in »Cerkljanskem« ali poročili o »lokalni
geografiji« in »delovanju geografov v planiranju«. Veliko njegovega znanstvenega dela je skrito v različnih urbanističnih elaboratih.
Stanko je bil nedvomno oseba, ki se je vsa razdajala. Za vsakogar je
imel dobro in spodbudno besedo. Sodelavci so ga cenili in mu zaupali, saj je
bil imeniten tovariš. Ko pišemo te besede, kar ne moremo verjeti, da ga ni
več med nami!
Igor Vrišer

Umrl je prof. André Blanc
Z zaprepaščenjem smo sprejeli nepričakovano vest, da je dne 18. decembra 1977 nenadoma umrl ob srčnem napadu prof. dr. André Blanc, direktor Geografskega inštituta na univerzi Nanterre, zahodnem pariškem obmestju (»Université Paris X « ) . Umrl j e na višku svoje delovne moči, ko še
ni dosegel 60 let starosti (rojen je bil leta 1922 v kraju Chagny (deptm. Saôneet Loire).
Njegova smrt nas je jugoslovanske geografe močno prizadela, saj je pokojnik več let živel in delal med nami, ko je v petdesetih letih pripravljal
v Zagrebu svojo doktorsko tezo. Takrat se je tudi že udeležil zborovanja
jugoslovanskih geografov v Makedoniji (1951), kakor pozneje še zborovanja
v Ljubljani (1961) in v Beogradu (1979). Do dobra se je seznanil z našo deželo
in vsem njenim življenjem, z njenimi jeziki in književnostjo ter pisal v naše
geografske publikacije, med njimi tudi v »Geografski vestnik«, zadnjič še
leta 1977.
Potem ko je na podlagi teze, pripravljene na Hrvatskem, doktoriral na
pariški Sorboni, je nekaj časa služboval v Parizu kot srednješolski učitelj,
nato pa se habilitiral na univerzi v Nancyju, kjer je uspešno sodeloval tudi
pri izmenjavi postdiplomskih študentov med pobratenima univerzama v Nancyju in Ljubljani. Zatem j e prešel kot predavatelj na univerzo v Parizu, ko
pa je le-ta ustanovila v satelitskem mestu Nanterre posebno filozofsko fakulteto (»Faculté des Lettres«), j e prišel na njo kot ustanovitelj in vodja
Geografskega inštituta.
Geografsko delo pokojnika je bilo usmerjeno v dve smeri: v agrarno
geografijo in v geografijo socialističnih dežel Srednje in Vzhodne Evrope. Obe
smeri sta bili povezani že v njegovi obsežni in temeljiti doktorski tezi z naslovom »La Croatie occidentale, étude de géographie humaine« (Travaux publiés par l'Institut d'Études slaves, X X V , Paris 1957). V njej je z vso širino
podedovane in izpopolnjene francoske koncepcije obravnavanja agrarne
strukture in agrarne pokrajine povezal zgodovinske (arhivske) in geografske
(terenske in kartografske) metode ter nad vse uspešno in temeljito obdelal
družbenogeografski razvoj pokrajin visoke Zahodne Hrvatske. Po svoji pomembnosti spada to delo, o katerem smo obširno poročali v GV X X I X — X X X
(1957/58) na str. 211—215, med najvažnejša dela, ki jih je prineslo to razvojno
obdobje evropske agrarne geografije in zgodovine.
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Z njim pa se je začelo tudi Blancovo sistematično zanimanje za geografske,
družbenogospodarske, pa tudi za politične probleme ne samo Jugoslavije, temveč tudi drugih socialističnih držav Srednje in Vzhodne Evrope, v katere je
ponovno potoval in se tem udeleževal znanstvenih posvetovanj. Ta delovna
usmerjenost ga je pripeljala do tega, da j e postal zadnja leta vodja francoskega
raziskovalnega centra za geografijo Srednje in Vzhodne Evrope ter agrarne
geografije.
O Jugoslaviji je objavil v znani zbirki »Collection Armand Colin« svojo
originalno geografsko monografijo (»La Yougoslavie«, Pariz 1967). O njej smo
hkrati s poročilom o znani Fisherjevi knjigi o Jugoslaviji obsežno poročali
v GV X X X I X (1967) na str. 185—188. V znani zbirki »Que sais-je«, ki jo izdaja
pariška založba »Presses Universitaires de France« pa j e Blanc leta 1965
izdal knjižici »Géographie des Balkans« in »L'économie des Balkans«. Najobsežnejše njegovo delo v tej smeri pa j e knjiga »L'Europe socialiste« (v
zbirki »Europe de demain« 4, Presses Universitaires de France, Paris 1974,
strani 264), ki pregledno in primerjalno obravnava socialistične države Srednje
in Vzhodne Evrope (NDR, ČSSSR, Poljsko, Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo
in Jugoslavijo) ter njihove gospodarske odnošaje do COMECONA in ŽSSR.
Po svojem značaju ta knjiga daleč presega zanimanje samo geografov. Med
geografskimi informativnimi knjigami te vrste j e omeniti še knjigo »Les
Républiques socialistes d'Europe Centrale« (2. izd., Paris 1974), ki sta ji
poleg Bianca avtorja še francoska geografa Pierre George in Henri Smotkine.
Vse tu le na kratko označeno delo prof. Bianca j e takšnega značaja, da
ga moramo jugoslovanski geografi visoko ceniti. Zato iskreno obžalujemo,
da ga je prezgodaj prekinila smrt. Tudi slovenski geografi obžalujemo to tem
bolj, ker gre za delo in smrt našega iskrenega prijatelja in ker je s tem izpadel
še eden od zadnjih členov v že tako oslabljenih stikih med našo in vedno
oplajajočo francosko geografijo.
Svetozar Ilešič
XI. zborovanje slovenskih geografov
(Maribor, 28. — 30. junija 1978)
Po štiriindvajsetih letih je bil Maribor drugič gostitelj zborovanja slovenskih
geografov. Izbiro tega obdravskega mesta za kraj zborovanja so opredeljevali
pereči problemi manjše razvitosti ter procesi, ki se pojavljajo v obmejnem
svetu Severovzhodne Slovenije, degradacija okolja, vloga Maribora v regiji
in drugi problemi.
Priprava in izvedba zborovanja j e bila poverjena mariborskemu aktivu
GDS oz. katedri za geografijo Pedagoške akademije v Mariboru.
Zborovanje je potekalo prvi dan plenarno in se ga j e udeležilo prek 250
geografov iz Slovenije in gostje iz slovenskega zamejstva. Posvečeno je bilo
problematiki Mariborske regije. Drugi dan zborovanja sta dopoldne zasedali
sekciji za šolsko geografijo in posebne teme, popoldne pa j e bil plenarni sestanek s temo o problemih človekovega okolja. Istega dne je bil tudi občni
zbor GDS. V programu zborovanja sta bili dve krajši strokovni ekskurziji po
Mariboru in na Pohorje, zadnjega, tretjega dne pa celodnevna strokovna
ekskurzija na relaciji Maribor—Svečina—Lenart—Formin—Ptuj—Maribor.
Zemljepisni muzej Inštituta za geografijo univerze v Ljubljani j e za udeležence zborovanja pripravil razstavo kart in objavljenih del med zadnjima
zborovanjema.
Za zborovanje smo s financiranjem Raziskovalne skupnosti Slovenije pripravili teamsko raziskavo o Mariborski regiji, ki je obravnavala pokrajinskoekološke elemente, družbenoekonomske razvojne dejavnike in diferenciranost
urbano-ruralnega prostora. V raziskavi so sodelovali geografi domala vseh
geografskih disciplin in posredovali v 14 referatih poglobljeno geografsko podobo Maribora in njegovega vplivnega območja v občinah Maribor, Radlje
ob Dravi, Lenart, Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica. Rezultati te raziskave
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bodo služili načrtovanju socioekonomskega in prostorskega razvoja regije ter
bodo objavljeni v posebnem zborniku.
Raziskovalno delo, ki so ga opravili geografi v zvezi z zborovanjem, pomeni
obogatitev geografskih izsledkov o Severovzhodni Sloveniji, za katera smo se
zadolžili na II. posvetovanju leta 1954. Ta bera ni majhna, saj smo dobili vrsto
kompleksnih geografskih monografij, raziskav o problemih obmejnih območij, o nacionalno mešanih ozemljih, odprti meji, o urejanju in varstvu okolja,
spremembah agrarne pokrajine, procesih urbanizacije, deagrarizacije, migracijah prebivalstva ipd.
Referati s področja geografije v šoli so predstavili predvsem koncept
geografije v osnovni šoli in njegovo vertikalno nadgradnjo na vseh stopnjah
usmerjenega izobraževanja ter pristope, kako realizirati učne načrte. V tej
sekciji je bilo posredovanih 5 referatov.
V sekciji s posebno geografsko tematiko smo se lahko seznanili z zelo
pestro problematiko, ki je zajela v 13 referatih širok spekter vprašanj
iz fizične in družbene geografije. Probleme človekovega okolja je obravnavalo
7 referatov, in to iz načelnih in prostorsko-aplikativnih vidikov.
Program X I . zborovanja pomeni prizadevanje slovenskih geografov, da bi
utrdili vezi med znanstvenim raziskovanjem in družbeno prakso. V ospredje
postavlja teamsko delo, interdisciplinarnost,
povezovanje in usklajevanje
raziskovalnih programov geografskih institucij. Ugotavlja tudi potrebo po
nadaljnjem razčiščevanju načelnega koncepta slovenske geografije. S takšno
problematiko pa smo slovenski geografi prispevali tudi k metodologiji raziskovalnega dela in k afirmaciji svoje stroke.
X I . zborovanje je v številnih diskusijah in v svojih sklepih začrtalo tudi
smernice nadaljnjega razvoja geografije in najbolj aktualne naloge. Omenimo
naj predvsem potrebe po reševanju specifičnih problemov družbeno-ekonomskega in prostorskega razvoja Slovenije, prilagoditvi raziskovalnega programa
potrebam družbenega planiranja, po nadaljevanju raziskav Severovzhodne
Slovenije in drugih slovenskih pokrajin ter reševanju problemov, ki jih odpira
sedanja stopnja družbenega razvoja, t.j. problemov okolja, nerazvitih in manj
razvitih območij, obmejnosti, zamejske Slovenije, prostorske integracije kmetijske proizvodnje, energije, gospodarjenja in poselitve gorskih območij, infrastrukture, prometa, turizma, urbanizacije in deagrarizacije. Zborovanje postavlja pred slovenske geografe tudi zahtevo, da se čim aktivneje vključijo
v reformo izobraževalnega sistema.
Borut Belec
Simpozij Znanstveno delo Jovana Cvijića ob petdesetletnici njegove smrti
v Beogradu od 21.—23. novembra 1977.
Srbska akademija znanosti in umetnosti je v sodelovanju z beograjsko
univerzo in njeno naravoslovno-matematično fakulteto ter geografskimi in
etnografskimi inštitucijami v svojih prostorih organizirala simpozij o znanstvenem delu svojega nekdanjega predsednika in univerzitetnega rektorja,
najbolj znanega in plodovitega geografa Jovana Cvijića (1865—1927). Ko bodo
izšli natisnjeni referati s tega simpozija, to ne bo prvi zbornik, posvečen temu
velikanu znanstvene misli. Že 1. 1924 je v Beogradu izšel Zbornik radova,
posvečen Jovanu Cvijiču. V istem kraju je 1. 1968 izšel zajeten zbornik z naslovom Cvijićev zbornik v spomin 100-letnice njegovega rojstva. Bil j e plod
simpozija v Koviljači od 14. do 16. oktobra 1965. Prejšnji zborniki prinašajo
predvsem Cvijičeve zasluge za geografijo in sociologijo. Zadnji simpozij pa je
osvetlil Cvijičevo delo z vidika mnogo številnejših strok.
Prvi dan simpozija so po uvodnih in svečanih govorih akademikov (Lukič,
Nedeljkovič, Stevanović, Lutovac, Uroševič) sledili prikazi Cvijičeve vloge za
geološko in geotektonsko poznavanje Balkanskega polotoka (K. Petkovič, P.
Stevanović, M. Herak), za regionalno geomorfologijo (R. Lazarević, Č. Milić)
in glaciologijo balkanskih gora. Kako so Cvijičeve ugotovitve o obsegu pole232
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denitve še danes marsikje edine in točne še pol stoletja po Cvijićevi smrti, je
govoril dr. M. Sifrer v referatu, ki je bil po mnenju večine eden najboljših.
O krasu in Cvijićevi vlogi za razvoj krasoslovja so poročali J. Roglič (prebran
referat ob odsotnosti avtorja), D. Petrovič, J. Nicod iz Francije, S. Lang iz
Madžarske. D, Manakovič, J. Petrovič in podpisani. Pol dneva so zavzeli referati
o Cvijičevem pomenu za antropogeografsko poznavanje Balkanskega polotoka
(M. Lutovac, B. Bukurov, M. Radovanovič, J. Trifunovič) ter za ekonomske
in migracijske razmere polpretekle dobe. Razmeroma mnogi so poročali o
Cvijičevem raziskovanju naselij in etnosocioloških razmer. Slišali smo nadalje
razglabljanja o Cvijičevem doprinosu k razvoju znanstvene metodike, znanstvene misli, razvoju znanstvenih institucij in kadrov. Le redki so se zadovoljili z reprodukcijo geografske podobe ali regije, kot jo razodeva izredno
obilna literarna zapuščina jubilanta. Večinoma so tej podobi priključili današnje stanje kot plod lastne raziskave. Odnos do Cvijiča se je menjal od
govornika do govornika in od panoge do panoge. Nekaterim je ostal Cvijič
nedosežen mojster, drugim so Cvijičeve ugotovitve pomembna sestavina današnjega mnogo podrobnejšega znanja, tretjim pa pomeni Cvijičevo delo že
preseženo stopnjo v razvoju znanosti.
Ne da bi se spuščali v to, kateri govorniki so imeli v tem pogledu bolj
prav, moramo priznati, da je Cvijič s svojo širino in ostrino opažanj položil
temelje mnogim znanostim v naši državi. Pol stoletja po njegovi smrti so
njegove številne objave še vedno pomembne za geotektonsko zgradbo, glaciacijo, zgodovino naselij in migracije na Balkanskem polotoku, v krasoslovju
pa slovi kot pionir in je s svojim bogastvom idej še danes med najbolj citiranimi avtorji na svetu. Podpisani je v govoru o razvoju krasoslovja v Cvijičevem času in danes predlagal, da bi v naši državi pričeli izdajati mednarodni
krasoslovni časopis, ki bi se ukvarjal s teoretskim krasoslovjem. Z njim bi
najbolje počastili spomin pionirja krasoslovja. Geografi smo na simpoziju spoznali tudi, kako si tega vsestranskega in neumornega raziskovalca, katerega
delo, razpeto v tri desetletja, je pomembno tudi za slovensko geografijo,
lasti kot svojega očeta, pionirja ali zaslužnega sodelavca tudi vrsta drugih
panog kot so etnologija, limnologija, arheologija in nova veda o naseljih:
sociologija vasi. Za tako vsestransko osvetlitev Jovana Cvijiča gre vsa zahvala organizatorjem, ki so pritegnili k sodelovanju vrsto uglednih znanstvenikov iz raznih strok.
I. Gams
Sedmi mednarodni speleološki kongres v Sheffieldu (Anglija)
Glede na visoko raven angleške speleologije j e bilo skoraj nujno, da
so angleški krasoslovci na predzadnjem kongresu v Olomoucu 1. 1973 prevzeli
organizacijo naslednjega zborovanja (Prej so ta v razmaku štirih let bila v
Franciji, Italiji, Avstriji, Jugoslaviji, ZR Nemčiji in v CSSR). Kot ponavadi
so bile tudi v Angliji pred glavnimi zasedanji v Sheffieldu med 11. in 16.
septembrom 1977 predkongresne in pokongresne ekskurzije po vsem Britanskem otočju, sestanki komisij, simpoziji in podobno. V primerjavi z zadnjim
kongresom v Olomoucu je bil sedmi kongres, ki se ga je udeležilo okoli tisoč
oseb (med njimi okoli trideset Jugoslovanov), nekoliko manj slovesen in prostorsko manj razbit, ker so bila vsa predavanja v eni stavbi, v univerzitetnem kolidžu. Bolj kot potek kongresa nas tu zanima prikazan napredek
krasoslovja.
O njemu je poročevalcu laže razglabljati, ker so organizatorji, prvič v
zgodovini mednarodnih speleoloških kongresov, predhodno natisnili referate.
Ti so v publikaciji Proceedings of the 7th International Speleological Congress Sheffield, England, 1977 (444 strani) skrčeni, kar pa ni čudno. Obenem
s številom udeležencev na kongresih se je večalo tudi število referatov. V
štirih zvezkih, ki poročajo o delu V. kongresa 1. 1965 v Ljubljani in Jugoslaviji, je 1273 strani. Organizatorji šestega kongresa v Olomoucu so morali
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natisniti v osmih zvezkih 2768 strani in to jim j e uspelo šele v treh letih
in pol. Kot kaže, vobče slabo podprti jamoslovni in krasoslovni organizatorji
bodočih kongresov (prihodnji bo v ZDA 1. 1981) ne bodo mogli več ponoviti
olomouškega primera, kjer je tisk prevzela akademija znanosti. V zborniku
najdemo med 192 referati tudi slovenske referate: R. Gospodarič, Podiranje
kapnikov v Postojnskem jamskem sistemu, J. Hladnik-A. Kranjc, Fluvioglacialni
jamski sedimenti — prispevek k speleokronologiji (Jama v Strašilu — Julijske
Alpe, Slovenija, Jugoslavija), I. Gams, H terminologiji kraškega polja. Poleg
teh je referiral še J. Kunaver: Razlike alpskega krasa in vloga klime ter
kamnine, a referat v zborniku ni objavljen.
Predno bi skušali orisati doprinos sheffieldskega kongresa k razvoju
krasoslovja, povejmo, da se o jamah in krasu mnogo piše. Za ilustracijo:
Zvezek Prilog bibliografiji krša Jugoslavije (1666—1974) v seriji Krš Jugoslavije, št. 9/3, Zagreb 1976,1 navaja čez 2500 objav, ki se nanašajo samo na
kras v Jugoslaviji. Na svetu izdajajo čez 150 speleoloških in jamarskih revij.
Kljub temu pa so ostale sporne še mnoge osnove krasoslovja. Vzemimo pojem
kras, ki pogojuje ugotavljanje kaj različnega obsega kraškega ozemlja na
svetu. Madžarski krasoslovec in geograf D. Balâzs j e v svojem referatu v
Sheffieldu ugotovil, da zavzema kras 4 % kopnega površja Zemlje, ker mu je
kras ozemlje s površinskimi kraškimi pojavi. G. A. Maksimovič iz Perma
pa govori o 27% kraškega ozemlja v svetu (40 milj km 2 ), ker se je naslonil
na razprostranjenost kraških kamnin. Drug znak mladosti krasoslovja je njegova neustrezna razvitost v svetu. Daleč v ospredju je evropsko krasoslovje,
čeprav zavzema po Balâzsu kras v Aziji večje površine (samo na južnem
Kitajskem okoli 500 000 km 2 ). Zadnja dva mednarodna kongresa sta pokazala
v tem oziru izboljšanje. V Sheffildu smo poslušali referate o krasu na Novi
Zelandiji, Novi Gvineji, v Avstraliji, Srednji Ameriki (Belize), Karibskih otokih,
Indiji itd. Opazno je tudi, kako kraške posebnosti obravnava vedno več
znanstvenih disciplin, o katerih nekatere, zlasti tehnične, kaj malo dajo na
kraško »klasiko«. V sekcijah za geologijo in mineralogijo, geomorfolologijo,
speleogenezo, hidrologijo, jamsko kemijo in fiziko poročajo mnogi referati
o raziskovanju s kvantitativnimi metodami, ki bistveno dopolnjujejo stare
sheme ali jih celo negirajo. Prodor eksperimenta in kvantitativnih metod je
popoln. Marsikatero novost je prineslo 28 arheoloških in paleontoloških referatov. Močna je bila komisija za jamsko zaščito in turizem, ki jo vodi slovenski geograf in krasoslovec dr. F. Habe. Prisotnost mnogih tujih in angleških
jamarjev je prinesla mnoge zanimive ekspedicijske filme (V Angliji deluje
okoli 400 jamarskih klubov, ki raziskujejo v mnogih delih sveta. Krasoslovci,
ki sta jih vzgojila geografska instituta v Oxfordu in Bristolu, so osnova naglega
razvoja krasoslovja v Kanadi) in referate o raziskovanjih v Novi Gvineji,
Južni Ameriki itd.
Na plenarnem zasedanju je bila sprejeta resolucija o zaščiti krasa na
območju proste industrijske cone na matičnem Krasu, ki ga resolucija
imenuje Tržaški Kras.
Slovenijo zadeva tudi sklep komisije za kraško denudacijo, da naj podpisani kot njen predsednik izvede s sodelavci po svetu primerjalno raziskovanje
kraške denudacije (korozije) s pomočjo enotnih apneniških tablet. Katedra za
fizično geografijo PZE za geografijo zdaj razpošilja tablete iz lipiškega apnenca
sodelavcem.
I. Gams
Mednarodni simpozij o ekologiji in biospeleologij i krasa
Dežele SEV razen na različnih področjih kulture, gospodarstva in politike dobro sodelujejo tudi pri znanstveno-raziskovalnem delu. Raziskovalno
in znanstveno delo vključujejo tudi številne družbene in naravoslovne teme.
Med njimi sta tudi temi »Proučevanje splošne teorije biogeocenology e« in
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»Ekološke metode izkoriščanja in razvoja optimalnih struktur pokrajine« s
podtemo »Varstvo ekosistemov (biogeocenoz) in pokrajine«.
Inštitut za geografijo Češkoslovaške akademije znanosti v Brnu je prevzel
nalogo, da pripravi mednarodni simpozij o ekologiji in biospeleologiji krasa.
Ta priznana geografska ustanova, ki se uvršča med največje tovrstne
inštitucije v CSSR, je pripravila od 22.—28. avgusta 1977 simpozij o krasu kot
posebnem tipu geografskega okolja. Organizacijski odbor simpozija je vodil
Jan Pržibil, znani češki krasoslovec; med člani sta bila tudi Jaroslav Raušer,
vodja delovne skupine za proučevanje biosfere in Vilma Ferbasova, ki je
opravila tehnično delo.
Simpozij se j e vršil v mestu Blansko, ki je običajno izhodišče za obisk
Moravskega krasa. Sestanku je prisostvovalo 35 udeležencev iz Bolgarije,
CSSR, Jugoslavije, Madžarske, NDR, Romunije in Vietnama. Udeleženci so
bili večinoma geografi iz raznih geografskih inštitucij, zlasti iz geografskih
inštitutov akademij znanosti. Poleg geografov so bili zastopani tudi proučevalci krasa iz drugih ustanov, npr. iz inštituta eksperimentalne biologije in ekologije v Bratislavi, inštituta za varstvo spomenikov in okolja v Pragi, iz inštituta za varstvo okolja v Budimpešti, iz speleološkega inštituta v Cluju itd.
Med njimi so prevladovali mlajši raziskovalci krasa.
Ker j e simpozij potekal v okviru organizacije SEV-a, j e bil uradni jezik
ruščina. Vendar se je zaradi lažjega razumevanja večinoma razpravljalo v drugih jezikih. Prva dva dneva simpozija sta bila namenjena referatom in diskusiji. Za ostali čas pa je bila pripravljena vrsta ekskurzij.
Uvodni referat J. Pržibila je obravnaval kraška področja in njihovo
okolje. Sledili so referati J. Jakala »Kras kot specifično geografsko okolje«,
J. Raušerja »Žive sestavine krasa in geosistemska koncepcija«, Spasova et al.
»Uporaba nevtronske analize pri sledenju kraških vod« in avtorja tega poročila »Vrtače kot poseben ekotop na krasu«.
Drugi dan dopoldan so udeleženci poročali o prirodnih dejavnikih krasa,
popoldan pa o družbeno-ekonomskih razmerah na krasu. V prvo skupino so
se uvrstili referati Z. Adameca »Lastnosti vode v kraških vodotokih in njihov
vpliv na tvorbo bentosa na primeru rečice Punkve«, S. Draganova »Taksonomska struktura jamske algoflore«, J. Lacine in J. Vašatka »Oris metode biogeografskega proučevanja kraških področij na primeru Moravskega krasa«
in L. Vanečkove »O spremembah gozdnih nasadov na območju Moravskega
krasa«.
V drugo skupino pa lahko štejemo referate B. Novakove »Problematika
proučevanja socio-ekonomske sfere kraških področij«, S. Juraneka »Kmetijstvo v zaščitenih področjih Moravskega krasa« in J. Fihterove »Sedanji položaj in možnosti rekreacije v zaščitenih področjih Moravskega krasa«.
Udeleženci so že na začetku simpozija dobili zbornik (ciklostiran) vseh
referatov, tudi tistih, ki niso bili prečitani. V diskusiji se je pokazalo, da je
pozornost poslušalcev bolj pritegnila tista tematika, ki je obravnavala konkretne rezultate proučevanj na krasu kot pa metodični prispevki.
Večina referatov je pomenila nov pristop k proučevanju krasa in še zlasti
kraške pokrajine kot posebnega tipa geografskega okolja. Očitna je bila težnja
k čim bolj kompleksnemu proučevanju na krasu. To bi kazalo sprejeti tudi v
naša proučevanja, toliko bolj, ker naš kraški svet glede na površje daleč presega Moravski kras.
Zadnji trije dnevi so bili posvečeni avtobusnim ekskurzijam v posamezne
dele Moravskega krasa. Na prvi ekskurziji smo se seznanili s površinskimi
kraškimi oblikami in z izrabo kraškega površja. Na poti od Blanska mimo
Jedovic, Vilemovic, Lipovca in skozi Pusti žleb smo spoznali fosilni kras, na
katerem niso bile več vidne tipične kraške oblike površja, ki so tako značilne
za dinarski kras.
Ogledali smo si več ponikalnic in ponorov, med katerimi naredi največji
vtis ponor rečice Punkve na dnu 138 m globokega brezna Macocha. V Pustem
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žlebu so nam češki kolegi pokazali vegetacijske stopnje, ki so posledice klimatske inverzije pogojene s kraškim reliefom. V veliki ribogojnici, skozi katero teče Punkva pa so nam posredovali rezultate proučevanj vpliva vodnih
lastnosti kraške reke na življenjske razmere v njej.
Na drugi in tretji ekskurziji naj bi se udeleženci simpozija seznanili s podzemnimi kraškimi oblikami Moravskega krasa in njihovo izrabo. Najprej
smo obiskali turistične kraške jame. Ogledali smo si Sloupsko in Punkovsko
jamo, ki zaradi obilice zanimivih sigovih tvorb privabljata veliko obiskovalcev.
Posebno zanimivost predstavlja vožnja s čolni po podzemni Punkvi, ki pa je
udeleženci simpozija zaradi visoke vode niso bili deležni.
V bližnji jami Kulma so našli dokaj dobro ohranjene sledove iz paleolitika:
kosti človeka in njegovo orodje ter kosti živali. V tej in Michalovi jami so
med zadnjo vojno uredili razne vojaške naprave. Po vojni pa Michalovo jamo
uporablja bližnja mlekarna za zorenje sira.
Tretja ekskurzija je potekala po neturističnih jamah, ki so dostopne samo
speleologom. Organizator simpozija je priskrbel potrebno opremo, tako da
smo si vsi lahko ogledali tudi težje dostopne dele jam. Najprej smo se ustavili
v jami Biči skala, razmeroma mladi jami brez sigovih tvorb. V večjem delu
jame teče precej močan vodotok, po katerem se da s čolnom priti do sifona,
ki se ga potapljači še niso lotili. Po drugi jami, ki se imenuje Amaterska jama,
je vodil udeležence simpozija J. Pržibil. Prav on ima veliko zaslug pri raziskovanju in odkrivanju te jame, ki pa jo še vedno proučujejo.
Za udeležence iz tujine je bila organizirana še posebna posimpozijska ekskurzija na Slovaški kras, kjer je bila osrednja točka programa obisk Dobšinske
ledene jame.
Na zaključku simpozija je bila sprejeta resolucija o nadaljnjem proučevanju krasa. Resolucija vključuje vrsto sklepov in nalog, ki naj usmerjajo
raziskovalno delo na kraškem prirodnem kompleksu. Najprej poudarja, da so
človekovi vplivi na krasu že dosegli zgornjo mejo dopustnih posegov v ta
tip pokrajine, saj so ponekod že groženi nekateri njeni elementi. Zato je potrebno čimprej pristopiti k reševanju vprašanj kraške pokrajine. Da bi to
dosegli je potrebno:
— izdelati enotno metodologijo proučevanja kraških površinskih in podzemnih
pojavov na osnovi geosistemov;
— izdelati metodologijo kakovostne ocene živih in neživih dejavnikov krasa
in njihove povezanosti z družbenogeografsko sfero;
— izdelati enotno metodologijo ocene kraškega kompleksa glede na negativne
vplive človeške družbe.
V resolucijo je vključen tudi predlog, da naj bi v okviru teme »Ekološke
metode izkoriščanja optimalnih struktur pokrajine« in podteme »Varstvo ekosistemov in pokrajine« ustanovili samostojno skupino, ki naj bi se bavila
s problemi krasa. Vodstvo te skupine v okviru držav članic SEV-a naj bi
prevzel geografski inštitut iz Brna.
Sklepi in priporočila resolucije obvezujejo raziskovalne inštitucije v državah SEV-a, ne veljajo pa za Jugoslavijo in Romunijo, ki nista članici te organizacije. Vendar bo organizacijski odbor poslal resolucijo tudi zastopnikom
teh dveh držav z željo, da bi tudi njihove inštitucije za proučevanja krasa
sodelovale pri tem delu.
Kljub temu, da imajo naši kraški inštituti že svoje raziskovalne programe, bi bilo dobro ostati v stiku z navedeno komisijo. Že njen prvi sestanek
je, kljub začetnim težavam, pokazal nekaj novih poti in pripravljenost vrste
kraških raziskovalcev iz različnih držav za takšno organizirano delo. V Blanskem je bila izbrana Bolgarija za prireditelja naslednjega sestanka.
Franc Lovrenčak
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Resolucija
XI. zborovanja slovenskih geografov v Mariboru
1. Geografska znanost se pri nas in v svetu še vedno nenehno razvija in
prispeva k reševanju nastajajočih družbenih problemov v različnih področjih sveta. Enako velja tudi za geografijo v Sloveniji, ki se vključuje
v reševanje problemov razvoja samoupravne socialistične družbe. S tem
se srečujemo s specifičnimi problemi družbeno-eokonomskega in prostorskega razvoja Slovenije kot dela socialistične Jugoslavije, kakor tudi njenega odnosa do drugih držav.
2. V zvezi z diskusijo o načelnih vprašanjih vsebine in funkcije slovenske
geografije naj znanstvena sekcija GD Slovenije organizira diskusijske sestanke, ki bodo zajeli probleme, koncept in vlogo slovenske geografije
v združenem delu. Nerazjašnjena mnenja o konceptu geografije je treba
razčiščevati. Raziskovalni program geografije se naj v večji meri prilagodi
potrebam družbenega planiranja s posebnim oziroma na regionalno prostorsko komponento. Preiti je treba iz zaprtega individualnega na teamsko,
medinstitutsko in interdisciplinarno raziskovalno delo, ki bo oprto na
medrepubliško sodelovanje in vključeno v mednarodno delitev dela.
3. Za izvajanje točke 2. j e nujno oblikovati ustrezen informativno-dokumentacijski sistem, ki bo koordiniran z informacijskimi sistemi Slovenije in
mednarodnimi sistemi za geografijo ter bo služil raziskovalcem, učiteljem
in združenemu delu.
4. Nadaljevati je treba z geografskimi raziskavami Severovzhodne Slovenije
in drugih regij Slovenije ter problemov, ki jih odpira sedanja stopnja
družbenega razvoja Slovenije. Pri tem je treba posebno pozornost posvetiti
problemom okolja, nerazvitih in manj razvitih obmejnih območij, problemom zamejske Slovenije, raziskavam, ki naj prispevajo k širjenju
kmetijsko-proizvajalnih kompleksov na izsušenih ali poplavnih območjih
in k prostorski integraciji kmetijske proizvodnje, problemom energije vseh
vrst, gospodarjenja in poselitve gorskih območij, infrastrukture, prometa,
turizma, urbanizacije in deagrarizacije.
5. GD naj v sodelovanju z raziskovalnimi geografskimi institucijami išče in
razvija pota za pretok znanstvene misli in izsledkov v združeno delo.
6. Gradivo X I . zborovanja slovenskih geografov v Mariboru, ki se nanaša
na Mariborsko regijo in je rezultat posebnih raziskav za to zborovanje, naj
se čimprej objavi v posebnem zborniku, ostali prispevki pa v drugih
glasilih GD.
7. GD naj prek svojih sekcij pripravi program, vsebino in kraj naslednjega
zborovanja.
8. Sekcija za šolsko geografijo apelira na vse učitelje geografije, da se čim
aktivneje vključijo v reformo izobraževalnega sistema in sicer tako, da
se realizira koncept vertikalne nadgradnje od 1. razreda osnovne šole
do izobraževanja na višjih in visokih šolah. Prizadevala si bo tudi, da se
že v 5. razredu prične s poukom geografije in da se spremeni število ur
v 8. razredu. V skupnih programskih osnovah bomo zastopali koncept,
ki ga vsebuje resolucija, sprejeta v Titogradu maja 1978.
9. X I . zborovanje slovenskih geografov ugotavlja, da je problematika odnosov med družbo in naravo zelo važna, široka, interdisciplinarna in pomembna tudi za bodoči razvoj, zaradi tega je potrebno v Geografskem
društvu, na vseh visokošolskih organizacijah, znanstvenih in družbenih organizacijah ali družbenih organih stopnjevati načrtne napore in akcije za
smotrno urejanje prostorskih razmer. Zborovanje podpira tudi idejo,
da se v SR Sloveniji osnuje družbeni svet za vprašanja odnosov med
družbo in naravo, kajti pričakujemo, da bo ta še podprl razvoj raziskovalnega dela in objektivno presojo pojavov in razmer v okolju, kar je
tudi pogoj za načrtno in učinkovito delo na tem področju.
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Geografska proučevanja razmer v človekovem okolju razkrivajo številna
neskladja med dejanskim prostorom, širjenjem ljudem neprijetnih in nevarnih pojavov, škodljive posledice neustreznega poseganja v naravo in
ne nazadnje nove omejitve razvojnih možnosti, ker se zmanjšujejo in
kvarijo naravni viri. Referati in razprave so pokazali, kako povezani so
med seboj različni pojavi, in prav geografska proučevanja lahko prispevajo
h kompleksni oceni slehernega območja.
10. Posebno aktualno je tudi vprašanje standardizacije in rabe geografskih
imen, kajti pripravljamo racionalni atlas, pomembne enciklopedije in druga
dela, ob katerih je treba razčistiti sporna vprašanja in zlasti pravilno
poimenovati kraje in območja, kjer uporabljajo različne uporabne pojme
in imena ali pa se spreminjajo njihove lastnosti, iz katerih izvirajo tudi
imena.
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OSEBNE VESTI
Pedagoško znanstvena enota za geografijo pri Filozofski fakulteti v Ljubljani
Doktorati znanosti
Lovrenčak Franc
Hivzi Isljami
Gosar Lojze
Ferjan Tatjana

1976 Zgornja gozdna meja v Kamniških alpah v geografski luči.
1976 Najnoviji regionalno-demografski procesi Kosova
kao nacionalno mešovitog područja.
1977 Vpliv gibanja kmečke delovne sile na oblikovanje
agrarnega prostora.
1978 Prirodno geografska valorizacija obal severnega
Jadrana z gledišča turizma in rekreacije.

Magisteriji
Klemenčič Marijan

1975

Kranjc Andrej

1977

Plut Dušan

1977

Ravbar Marjan

1977

Mlinar Branko

1978

Sodobni prelog kot indikator transformacije pokrajine v Sloveniji.
Prispevek k poznavanju razvoja krasa v Ribniški
Mali gori.
Kopersko primorje in njegova valorizacija za kmetijstvo in turizem.
Črna gradnja kot element transformacije slovenske
pokrajine.
Javni medkrajevni linijski avtobusni promet v Sloveniji 1974—1975.
-197"

Diplomirali v letih 1974 (od septembra dalje), 1975, 1976, 1977 in 1978
(do junija) z navedbo študijske skupine in naslovom diplomskega dela.
Trpin Matej

26. 9. 1974

Zupan Ljudmila

26.

Vujčič Jelka
Aleš Milena

25.
13.

Kregar Anton

13.

Vidmar Miško

13.

Vizjak Stanko

16.

Cerne Andrej

23.

Kukovič Marjan

23.

G/Z

Geografske osnove za razvoj turistične dejavnosti v Cerkniškem območju.
9. 1974
G/
Geografski oris zahodnega obmestja
Novega mesta.
11. 1974 G/S Geografska podoba Mar tj anc.
2. 1975
G/S Geografija Preddvorja z bližnjo okolico.
2. 1975
G/Z Prebold. Regionalno geografski pregled.
2. 1975
G/S Regionalna problematika cestnega
prometa SRS.
4. 1975
G/Ge Regionalna geografija zahodnega
celjskega območja.
6. 1975
G/S Degradacija geografskega okolja v
Velenjski kotlini.
6. 1975
G/Z Dravska dolina v neposrednem zaledju Maribora.
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Janež Andrej

23. 6. 1975

G/Z

Cvetek Jože

23. 6. 1975

G/Z

Fortun Franci

24. 6. 1975

G/S
G/S

Ognjanovič Divna

24. 6. 1976

G/S

Križan Boris

24. 9. 1975

G/S

Peterle Alojz
Kos-Mali Iva

24. 9. 1975
24. 9. 1975

G/Z
G/Z

Kovačič Majda

24. 9. 1975

G/Z

Petan Marjan

21. 11. 1975

G/S

Tuta Živko

13. 2. 1975

G/Z

Marolt Darja
Krivic Blaž

13. 2. 1976
15. 4. 1976

G/S
G/S

Serajnik Nada
Weixler Branko

15. 4. 1976
15. 4. 1976

G/Ge
G/Z

Janež Silva

15. 6. 1976

G/Z

Mancini Tomaž

15. 6. 1976

G/Z

Kuhar Avguština

15. 6. 1976

G/Z

Primožič Marko
Miklavc Janja

15. 6. 1976
19. 11. 1976

G/S
G/S

Rus Angelca
Žgalin Marija

27. 9. 1977
19. 11 . 1976

G/Z
G/Z

19. 11. 1976

G/Z

19. 11. 1976
15. 2. 1977

Z/G
G/Z

Rebec Janez

15. 2. 1977

G/Z

Leskošek Žiga

15. 2. 1977

G/Z

Gorjup Judita

20. 6. 1977

G/Z

Piry

Ivo

Škorjanc Jože
Jakoš Aleksander
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Turistična in prometna problematika Ljubljanskega barja in okolice.
Poskus valorizacije Bohinjske kotline.
Geografska problematika turizma v
Beli krajini.
Oblikovanje gravitacijskega zaledja
Nove Gorice.
Geografska transformacija vzhodnega ljubljanskega Barja.
Geografska transformacija narodnostno mešanega ozemlja v Prekmurju.
Geografija naselja Jelševec.
Šempeter v Savinjski dolini z okolico.
Geografija naselja Škofljice z okolico.
Migracijski saldo in prirodna rast
prebivalstva kot indikatorja spreminjanja
regionalno-demografske
strukture v SR Sloveniji.
Regionalno geografski prikaz Baške
grape.
Geografija naselja Polzela.
Socialno deformirani predeli Ljubljane na območju občin Ljubljana
Bežigrad in Moste.
Geografija Idrije.
Geografska transformacija Poljanske doline.
Vpliv geografskih faktorjev na razvoj turizma v Prekmurju.
Geografska transformacija in funkcija naselij jugovzhodno od Črnomlja.
Klimatogeografska rajonizacija severovzhodne Slovenije z ozirom na
vinsko trto.
Geografija Vranskega kota.
Geografija doline Rečice pri Laškem,
transformacija pokrajine pod vplivom sprememb funkcije.
Suha krajina — geografski oris.
Geografija severovzhodnega obrobja
Ljubljane na primeru naselij Šmartno in Tacen.
Družbeni sektor kmetijstva kot element transformacije Slovenije.
Geografija Črnovrške planote.
Sodobni geografski problemi dežel v
razvoju (na primeru centralne Amerike).
Regionalno geografski pregled zamejske Slovenije v Italiji.
Geografska funkcionalnost avtobusnega prometa pri razvoju Goriške.
Ljubljana in njeno rekreacijsko
ozemlje.
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Lotrič Milan

20. 6. 1977

G/S

Geografski problemi obrobja starega mestnega jedra na primeru
Trubarjeve ulice v Ljubljani.
Dolenc Ivan
27. 9. 1977
G/Z Promet v Istri s posebnim ozirom
na zahodno Istro.
Lubej-Ziherl Maja
27. 9. 1977 G/S Teritorialni razvoj Ljubljane v luči
rasti stanovanj, hiš in prebivalstva
s posebnim ozirom na desetletje
1961—1971.
27. 9. 1977
G/Z Ekonomsko geografski problemi obMotik Dragica
mejnih območij v SRH.
15. 11. 1977
G/Z Turistično geografska podoba in izAnčik Bojan
raba Storžiškega pogorja.
15. 11. 1977
G/Z Transformacija Suhe krajine na priLobe Mateja
meru KO Zagradec in Volična vas.
17. 2. 1978 G/Z Geografski razvoj Loškega potoka.
Petrič Ivanka
Hidrogeografska problematika koValenčič Ljuba
17. 2. 1978
G/I
perskega primorja.
17. 2. 1978
G/Z Regionalni razvoj otoka Krka.
Cerne Fedor
Genoris Rado
17. 2. 1978
G/S Geografija poslovnega središča Ljubljane.
17. 4. 1978 G/Z Geomorfologija Posavskega hribovja
Natek Karel
s poudarkom na funkcionalni izrabi.
Zamperlo Eva
17. 4. 1978
G/E Geografski pogoji za izgradnjo RTG
Krn.
Hohnec Branko
17. 4. 1978
G/Z Rekreativne možnosti Velenja s posebnim ozirom na montanogene
ugreznine.
G — geografija, Z — zgodovina, S — sociologija, E — etnologija,
Ge — germanistika.
Višja stopnja
1974 (od septembra dalje) Čadež Marija (Z/G), Krašovic Tatjana (G/Z).
1975 Suhadolc Slavko (G/A), Koželj Ivana (G/Z), Ažman Marija (Z/G)„
Kolešnik Ciril.
1976 Ivančič Irena (G/Z), Krajnik Katarina (G), Pajer Nada (G), Ažman
Neva (G/Z), Benulič Vinko (G), Fabian Ana Marija (G), Gornik Anton (G),
Krajnik Žvan Katarina (G), Komac Tomše Nevenka (G), Berislav Križanič (G), Petriček Koželj Marija (G), Kampjut Vaclav (G), Lukežič
Marjeta (G), Logar Dušan (G), Oven Marija (G/Z), Pagon Vida (Z/G),
Pajer Nada (G), Smerdelj Vera (G), Srebotnjak Grmek Marija (G),
Šinkovec Kristina (G), Vidmar Metka (G), Vintar Breda (G), Zakšek
Miro (G/Z), Žargi Gorj up Alenka (G/Z).
1977 Jeremič Nuša (G/Z), Gašperlin Meta (G/Z), Sitar Zaletel Milena (G/S),
Marušič Marjan (G/S).
1978 Podlipec Vida (G/Z), Sirk Darinka (G/Z), Zdolšek Darinka (G/S), Zaletel Branko (G/Z), Antonie Božena (G).
(Zabeleženi so le tisti slušatelji, ki so dvignili diplomo I. stopnje).
Pedagoška akademija v Ljubljani
1975 Anderlič Nevenka (G/Z), Burgar Marija (Z/G), Čebron Bernarda (G/Z),
črček Marija (Z/G), Fale Tatjana (Z/G), Gerkman Veronika (Z/G), Guček
Breda (G/Z), Intihar Ida (G — dop.), Jazbec Jože (Z/G), Jeretina Marija (Z/G), Kacin Nadja (G/Z), Kocjan Alenka (G/Z), Kosmač-Rovšek
Frančiška (Z/G), Krapš Mirjana (Z/G), Lipovec Vladimira (G/Z), Mizerit
Elizabeta (G/Z), Papič Marjetka (G/Z), Poredoš Zoran (Z/G), Prah Helena (Z/G), Repe Borivoj (Z/G), Rezelj Mirjam (Z/G), Svetičič Darko (G/Z),
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Šumlaj Jože (G/Z), Varšek Anton (G/Z), Vidic Vlasta (Z/G), Ucman
Metka (G/Z), Zaletel Bojan (G/Z).
1976 Ajtič Ljudmila (G/Z), Bernik Marija (Z/G), Ciraj Jožef (G/Z), Černigoj
Marija (Z/G), Erjavec Zdenka (Z/G), Gabrič Sonja (Z/G), Golob Judita
(Z/G), Jeriha Martina (Z/G), Kešelj Frančiška (Z/G), Mašera Anica (G/Z),
Pohar Jožica (G/Z), Potekev Metka (Z/G), Pugelj-Čuček Silva (G/Z), Remec Milena (Z/G), Štrukelj Biserka (Z/G), Tončič Vera (G/Z).
1977 Arnold Lidija (Z/G), Blaževič Lidija (Z/G), Giuntar Uljanka (Z/G),
Macerl Olga (G/Z), Mastnak Nada (Z/G), Naroglav Ljubomira (Z/G),
Oblak Martin (G/Z), Radičevič Jožica (Z/G), Trujkič Silva (Z/G), Zupančič Boris (Z/G).
G/Z — diploma iz geografije, Z/G — diploma iz zgodovine.
Vsi slušatelji so vpisali študijski skupini geografija/zgodovina ali zgodovina/geograf ij a.
Pedagoška akademija v Mariboru
1974

(od septembra dalje) Ftičar Štefan (G/Z), Gorše Ivanka (G/Z), Kovačič
Vlado (G/Z), Posavec Jagoda (G/Z), Burjan-Gaiser Truda (G/Z), Petan
Darja (G/Z), Šalamun Matej (G/Z), Pojavnik Marjan (G).
1975 Kus Miran (G/Z), Vobovnik Rihard (G/Z), Faletič Daniela (G/Z), Kramberger Stanislava (G/Z), Pristavnik Alojz (G/Z), Golob Peter (G/Z),
Rabar (G/Z), Predikaka-Hojnik Zdenka (G/Z), Renko Zvone (G/Z),
Možek Joško (T/G), Lokovšek Franc (T/G), Šauperl Ciril (T/G), Helbl
Jelka (T/G).
1976 Hvaleč Ivan (G/Z), Lasič Melita (G/Z), Lesjak Lea (G/Z), Baštevc Metka
(G/Z), Galun Irena (G/Z), Putanec Marjan (G/Z), Spolenak Bernardka
(G/Z), Zorko Srečko (G/Z), Vaupotič Branko (G/Z), Ružič Aleksander
(G/Z), Žlaber Stanislava (G/Z), Lešnik Milena (G/Z), Gajšek Maja (G/Z),
Kranjc Marta (G/Z), Kandrič Branko (G/Z), Rožman Anica (G/Z), Pogorevc Edmund (G/Z), Sila Janko (T/G), Žuželj-Mršnik Zlata (T/G).
1977 Sušek Danija (G/Z), Breznik Breda (G/Z), Breznik Gizela (G/Z), Jošt
Zdenka (G/Z), Cotič Mirko (G/Z), Korošec Vlado (G/Z), Bence Jože (G/Z),
Šauperl Saša (G/Z), Tekavc Bojan (G/Z), Repstočnik Pavla (G/Z), He
derlin Jože (G), Burgar Bojan (G).
G/Z — diploma iz geografije, G — čista geografija,
T/G — diploma iz telesne kulture.
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UDK 911.2:551.44 (497.12) Kaninsko pogorje = 863

UDK 311.3:664.71:551.482 (497.12) = 863

Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Kunaver, J.
61000 Ljubljana, YU, Stari trg 34, Pedagoška akademija v Ljubljani

Izvirno znanstveno delo. Geografija
Radinja, D.
61000 Ljubljana, YU. Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoškoznanstvena enota za geografijo

INTENZIVNOST ZAKRASEVANJA IN NJEGOVI UČINKI
V ZAHODNIH JULIJSKIH ALPAH — KANINSKO POGORJE
Geografski vestnik. L, (1978)
Slov., (slov., angl.)

PLAVAJOČI MLINI V JUGOSLAVIJI
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov. (slov., angl.)

članek obravnava uporabnost različnih obrazcev za izračunavanje korozijske intenzivnosti v visokogorskem krasu Kaninskega pogorja.
P r e d m e t obravnave so tudi razlike v intenzivnosti raztapljanja apnenca, ki jih povzroča neravno površje in različne količine padavin.
Prikazane so različne metode za ugotavljanje korozije na golem skalnem površju, predvsem s pomočjo kraških miz in mikro erozijskega
merilnega inštrumenta.

Avtor prikazuje razprostranjenost plavajočih mlinov v Jugoslaviji
med obema svetovnima vojnama na osnovi topografskih kart 1:100 000
ter skuša v geografski luči pojasniti njihovo razširjenost.

UDK 911.2:551.4 (497.12—13) = 863

UDK 911.2:551.4 (497.12—14/15) = 863

Izvirno znanstveno delo. Geografija. Speleologija.
Sušteršič, F.
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa pri
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti

Izvidno znanstveno delo. Geografija
Habič, P.
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti

PRISPEVEK K POZNAVANJU PRITOČNEGA DELA PLANINSKEGA
POLJA IN POSTOJNSKIH VRAT
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov., (slov. angl.)

RAZPOREDITEV KRAŠKIH GLOBELI V DINARSKEM KRASU
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov., (slov. angl.)

K)
-u
OJ

Avtor podaja nove poglede na geomorfološki razvoj Postojnskih vrat
v času dokončne presušitve. Meni, da je bil površinski odtok t e d a j
u s m e r j e n proti vzhodu. V nadaljnjem razpravlja v posledicah te ugotovitve na razvoj Planinskega polja ter t a m k a j š n j e g a dotočnega
podzemlja. Zaključi, da dvojnost izvirov ni slučajna, temveč zakonito vezana na geološko strukturo.

Prikazana je razporeditev osnovnih tipov pravih kraških globeli po
morfoloških enotah od obale Istre do najvišjih predelov Julijskih
Alp. Razni tipi globeli so predvsem odraz klimatsko pogojenih razlik
v k v a r t a r n e m razvoju, raznovrstnost oblik v okviru posameznega
tipa pa Je odvisna od drugih morfogenetskih faktorjev.

UDO 911.2:551.4 (497.12—13) = 20

UDC 911.2:551.4 (497.12—14/15) — 20

Original scientific paper. Geography. Speleology,
šušterčič, F.
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst Research of the
Slovene Academy of Arts and Sciences at Postojna

Original scientific paper. Geography.
Habič, P.
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst Research of the
Slovene Academy of Arts and Sciences at Postojna

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE INFLOW PARTS
OF THE PLANINSKO POLJE AND THE POSTOJNSKA VRATA
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian, (Slovenian, English)

DISTRIBUTION OF KARST DEPRESSIONS IN NW PART OF
DINARIC KARST
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian (Slovenian, English)

The author presents some new points of view to the geomorphological
development of the Postojnska vrata at the time of its definitive
drying. He supposes, t h a t t h e surface precarstic river flew Eastwards. The following part of t h e article discusses the concequence of
this notion, affecting the development of the Planinsko polje and t h e
inflow cave patterns. He concluded that, the double springs are
strictly due to the geological structure.

The distribution of elementary types of real karst depressions after
the morphological units f r o m the coast of Istria up to the highest
regions of Julian Alps is presented. The diffirent depression types
reflect mostly the climatically conditioned differences in quaternary
development, while heterogeneour forms in the f r a m e of particular
type depend f r o m other morphogenetic factors.

UDC 911.551.44 (497.12) Kaninsko pogorje = 20

UDC 911.3:664.71:551.482 (497.12) = 20

Original scientific paper. Geography.
Kunaver, J.
61000 Ljubljana, YU, Stari trg 34, Pedagoška akademija v Ljubljani

Original scientific paper. Geography.
Radinja, D.
Geography
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of
Geography

THE INTENSITY OF KARST DENUDATION IN THE
JULIAN ALPS AND THE MEASURING OF IT
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian (Slovenian, English)

WESTERN

In the first part the article deals with t h e methods and formulae
for indirect measuring of the corrosion intensity in karst areas in
high mountains, specifically in the Kanin Mts. In the continuation
problems concerning the relation between the intensity of corrosion
on t h e surface and below t h e surface and in concave and convex
parts of the surface are studied. Finally, various methods for direct
measuring of the intensity are presented, in particular the microerosion meter.

FLOATING FLOUR—MILLS IN YUGOSLAVIA
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian (Slovenian, English)
The author deals with the spatial distribution of the floating-mills
in Yugoslavia in the period between both world wars on the basis of
the information contained in t h e 1:100 000 scale topographical maps.
An attempt is made at a geographical interpretation of the distribution of the floating mills.

UDK 911.3:333.5 (497.12) = 863

UDK 911.3:331.6 (497.12—87) = 863

Originalno znanstveno delo. Geografija.
Gosar, L.
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inštitut SRS

Izvirno znanstveno delo. Geografija. Sociologija.
Gosar, A.
61000 L j u b l j a n a YU, Aškerčeva 12, Pedagoško znanstvena enota za
geografijo, Filozofska fakulteta

PRISPEVEK K PROUČEVANJU RAZDROBLJENOSTI
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov., (slov. angl.)

POSESTI

ZAČASNO ZAPOSLOVANJE IZ SR SLOVENIJE V TUJINI
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov. (slov., angl.)

Avtor podaja pregled domačih in t u j i h del o metodologiji proučevanja
razdrobljenosti posesti. Nato poskuša razjasniti pojem razdrobljenosti
posesti z vidika velikosti posameznih kosov posesti, njihove oddaljenosti od gospodarskega središča (hiše, doma) in njihove razporeditve.
Pri proučitvi uporablja izpopolnjeno formulo za razdrobljenost posesti
od Januszewskega.

š t u d i j a prikazuje diferenciacijo Slovenije glede na selitveno mobilnost in regionalno usmerjenost (po številu in deležu) zaposlenih, ki
so na začasnem delu v tujini. Na osnovi teh analiz in predhodnega
obravnavanja značilnosti teh selitev je izvedena tipizacija slovenskih
območij na 4 tipe.

UDK 911.3:721.054 (497.12) L j u b l j a n a = 863

UDK 913.3 (497.12) Postojna = 863

Originalno znanstveno delo. Geografija.
Genorio, R.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Inštitut za geografijo Univerze
v Ljubljani

Izvirno znanstveno delo. Geografija. Prostorsko planiranje.
Kokole, VI.
61000 Ljubljana, YU, Cankarjeva 1, Zavod SRS za družbeno planiranje

GEOGRAFIJA POSLOVNEGA SREDIŠČA V LJUBLJANI
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov., (slov. angl)
V razpravi j e podana geografska analiza poslovnega središča v L j u b ljani. Omejitev je izvršena na osnovi indeksa intenzivnosti izrabe uporabnosti površin. Izdelana je tudi analiza s t r u k t u r e izrabe uporabnih
površin po zgradbah in uličnih blokih v poslovnem središču.

POSTOJNA KOT REGIONALNO SREDIŠČE
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov., (slov., angl.)
Na osnovi predhodnih študij avtor analizira vlogo Postojne kot regionalnega centra. Glede na močno depopulacijo, trende v zaledju in
šibak industrijski razvoj smatra, da so možnosti Postojne kot regionalnega centra precej omejene. V analizi se obravnavajo tudi morebitne
posledice n a s t a j a n j a industrijske cone pri Sežani, ki jo predvidevajo
Osimski sporazumi.

UDC 911.3:721.054 (497.12) LJubljana = 20

UDC 911.3 (497.12) Postojna = 20

Original scientific paper. Geography.
Genorio, H.
61000 Ljubljana, Aškerčeva 12, Institut
of L j u b l j a n a

Original scientific paper. Geography. Physical Planning.
Kokole, VI.
61000 Ljubljana, YU, Cankarjeva 1, Republican Planning Office

of

Geography-University

THE GEOGRAPHY OF THE CENTRAL BUSINESS DISTRICT
IN LJUBLJANA
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian, (Slovenian, English)
The paper brings a geographical analysis of the Central Business
District in L j u b l j a n a . The delimitation has been carried out on the
basis of t h e Central Business District Intesity Index. The second part
is devoted to an analysis of t h e s t r u c t u r e of utilized surface by buildings and by street blocks in the business district.

POSTOJNA — A REGIONAL CENTRE?
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian (Slovenian, English)
The author, by referring to previous studies, analyses the possible
role of Postojna as a more pronounced regional centre. The conclusion is that, owing to strong depopulation, trends in the hinterland
and to the lack of growth industries, the prospects in the near
f u t u r e are rather limited. The relation to the emerging industrial
zone of Sežana is also analysed.

UDC 911.3:333.5 (497) .12) = 20

UDC 911.3:331.6 (497.12—87) = 20

Original scientific paper. Geography.
Gosar, L.
61000 Ljubljana, YU, Urbanistic Institute of the SR of Slovenia,
Jamova 18

Original scientific paper. Geography. Sociology.
Gosar, A.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of
Geography

A CONTRIBUTION TO THE METHODOLOGY OF THE FARM
FRAGMENTATION RESEARCH
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian, (Slovenian, English)

TEMPORARY EMPLOYMENT ABROAD FROM THE SR OF
SLOVENIA
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian, (Slovenian, English)

After the explanation of general problems related to the farm f r a g mentation the author gives a review of the national and foreign
works on the methodology of the f a r m fragmentation research. Afterwards he tries to clarify the meaning of t h e t e r m »farm f r a g m e n tation« f r o m t h e point of t h e size of the individual f a r m lots, their
distribution and distance f r o m the economic centre (house, home)
of t h e f a r m . In t h e research h e uses the modified Januszewski'
formula.

The paper is dealing with the regional distinctions in the SR of
Slovenia stipulating by migration mobility, regional migration flows
and the number and share of employers who are on seasonal work
abroad. The analysis of these elements and of specific socio-geographic features of temporary employment abroad were the fasis to define the four types of the areas of migration in Slovenia.

UDK 910.1:711.2 (497.12) = 863

UDK 911.3:711.2 (497.12—77) = 863

Strokovno poročilo. Geografija. Prostorsko planiranje,
č e r n e A>
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta,
Pedagoško-znanstvena enota za geografijo

Originalno znanstveno delo. Geografija. Družbeno planiranje.
Briški, A.
61000 Ljubljana, YU, Gregorčičeva 25, Zavod SRS za družbeno
planiranje

NEKATERE ZNANSTVENE PUBLIKACIJE S PODROČJA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANIRANJA V SR SLOVENIJI
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov., (slov. angl.)

POSPEŠEVANJE SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
V SR SLOVENIJI
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov., (slov. angl.)

Sestavek prikazuje nekatere vsebinske elemente in metodologijo vredn o t e n j a »naravne primernosti«, ki so obdelani v elaboratih o kmetijstvu, gozdarstvu, vodnem gospodarstvu in industrializaciji SRS. Dela
predstavljajo del temeljnih strokovnih osnov za pripravo prostorskega plana SR Slovenije.

V poročilu so obravnavani nekateri rezultati v dosedanjem regionalnem razvoju SR Slovenije. Težišče je na prikazu sistema pospešev a n j a razvoja m a n j razvitih območij v SR Sloveniji v obdobju
1971—1975 in 1976—1980, pri čemer so analizirani tudi doseženi rezultati.

UDK 91:05:016 »Geografski vestnik« »1925—1976« = 863

UDK 911.3: (497.12—2/—5) »Krajevne skupnosti« = 863

Strokovno poročilo. Geografija.
Ilešič, S.
61000 L j u b l j a n a , YU, Novi t r g 4, Geografski inštitut Antona Melika
pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti

Originalno znanstveno delo. Geografija.
Kokole, Vera
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inštitut SRS

PETDESET LETNIKOV GEOGRAFSKEGA VESTNIKA
Slov., (slov. angl.)
Geografski vestnik, L, (1978)
Poročilo prikazuje vsebinski razvoj Geografskega vestnika, ki se kaže
v publiciranih petdesetih knjigah. Retrospektiva je napravljena po
rubrikah in po vsebini.

KRAJEVNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov. (slov., angl.)
Poročilo prikazuje oblikovanje k r a j e v n i h skupnosti v SR Sloveniji in
njihovo povezanost z n e k d a n j o teritorialno politično delitvijo. Napravljen j e poskus klasificirati k r a j e v n e skupnosti na osnovi njihovih
socio-ekonomskih obeležij. Kot kriterij so bili uporabljeni deleži
zaposlenih v štirih dejavnostnih sektorjih. Razlikovati je bilo mogoče
več tipov, od agrarnih do urbanih in storitvenih.

UD C 91:05:016 »Geografski vestnik« »1925—1978« = 20

UDC 911.3: (497.12—2/—5) »neighbourhood« = 20

Scientific report. Geography.
Ilešič, S.
61000 Ljubljana, YU, Novi t r g 4, Geographic Institute »Anton Melik«
of the Slovenian Academy of Arts and Sciences

Original scientific paper. Geography.
Kokole, Vera
61000 Ljubljana, XU, Jamova 18, Urbanistic Institut of the S.R. of
Slovenia

FIFTY VOLUMES OF GEOGRAFSKI VESTNIK
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian, (Slovenian, English)

THE LOCAL COMMUNITIES IN SLOVENIA
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian, (Slovenian, English)

This is a report on t h e evolution of Geografski vestnik which is
manifested in its fifty volumes. These retrospective survey is a r r a n ged according to t h e content viz. its subdivision.

In the analysis t h e adaptation of local communities to former administrative units is carried out forst. F u r t h e r an attempt of socioeconomics classification is made using the shares for the four sectors
of activities as criteria. Several types of local communities were
discerned, ranging f r o m rural, agricultural to u r b a n and service
oriented.

UDC 910.1:711.2 (497.12) = 20

UDC 911.3:711.2 (497.12—77) = 70

Scientific report. Geography. Physical Planning.
Cerne, A.
61000 L j u b l j a n a , YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, D e p a r t m e n t of
Geography

Original scientific paper. Geography, Social planning.
Briški, A.
61000 Ljubljana, YU, Gregorčičeva 25, Republican Planning Office.

SOME PUBLISHED RESEARCH FROM REGIONAL PHYSICAL
PLANNING FIELD IN S.R. OF SLOVENIA
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian, (Slovenian, English)
Research about agriculture, forestry, water management, and industrialization of S.R. Slovenia are parts of essential professional basis
f o r preparing a physical plan of S.R. of Slovenia. This item shows
some contents elements and methodology of valuation of »natural
suitability« for these activities.

THE PROMOTION OF THE MORE CONCERTED REGIONAL DEVELOPMENT IN THE SOCIALIST REPUBLIC OF SLOVENIA
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian, (Slovenian, English)
Some results obtained in the regional development of the SR of
Slovenia are dealt with in t h e report which is mainly concerned with
t h e system of t h e promotion of the development of t h e less developed
areas in the SR os Slovenia during the 1971—1975 and 1976—1980
planning periods. Some achievements are analysed more in detail.

UDK 910.1:551..4 (497.12) - 863
Originalno znanstveno delo. Geografija,
š i f r e r , M. in sodelavci.
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, Geografski inštitut Antona Melika
pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
OSNOVNE SMERNICE ZA PROUČEVANJE KVARTARNIH
SEDIMENTOV IN NJIHOVE IZRABE NA SLOVENSKEM
Geografski vestnik, L, (1978)
Slov., (Slov. angl.)
Poročilo prikazuje poglavitne metode, ki so jih na Institutu za
geografijo Slovenske akademije znanosti in umetnosti uporabili pri
proučevanju k v a r t a r n i h sedimentov. S temi raziskavami so želeli dobiti podatke o razprostranjenosti, strukturi, genezi in kvaliteti ilovnatih, prodnih in drugih grobo klastičnih sedimentov iz kvartarne
dobe.

SJ

K
o
UDK 910.1:551.4 (497.12) = 20
Original Scientific paper. Geography.
Sifrer, M.
61000 LJubljana, XU, Novi trg 4, Geographie Institute »Anton Melik«,
Slovenian Academy of Arts and Sciences.
BASIC GUIDE-LINES FOR THE RESEARCH ON THE QUATERNARY
SEDIMENTS AND THEIR UTILISATION IN SLOVENIA
Geografski vestnik, L, (1978)
Slovenian (Slovenian, English)
In this report the main methods applied by the Institute of Geography
of the Slovenian Academy of Arts and Sciences in the research on
the q u a r t e r n a r y sediments are referred to. The purpose of the
research is to obtain information about the distribution, structure,
genesis and quality of loams, clays, gravels, and other coarse sediments dated from the q u a r t e r n a r y period.
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