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KNJIŽEVNOST

Iz slovenske geografske književnosti
Svetozar Ilešič: Pogledi na geografijo. Teoretisko-metodološki prispevki, razprave in poročila. Ljubljana 1979. Izdala in založila Partizanska
knjiga.
Pred namii je 610 sitrajnii obsegajoče dieto akademika ini zaslužnega profesorja dr. Svetozar j a Ilešičav Kidričevega nagrajenca in letošnjega nagrajenca Avnoja. V njem je zbramih večina njegovih prispevkov o načelni problematiki geografije, zato pomeni knjiga nekakšno sintezo njegovih pogledov na geografijo, hkrati pa tudii pregled nalzorov drugih. Da bi svoja teoretična dognanja čimbolj podkrepili, jim s prispevki iz regionalne problematike Slovenije 1 in Jugoslavije dodaja tudi konkretem regionalni vidik.
Razprave in članki so v načaliu objavljeni v prvotni obliki; le izjemoma so
jim dodane najnovejše informacije, nekateri prispevki, ki so bili objavljeni
v t u j i h geografskih časopisih, pai so prevedeni v slovenščino.
Predaleč bi nas vodilo, če bi želeli v tem poročilu prikazati vso t e h t nost in globino avtorjevega dela ter njegov pomen za razvoj slovenske in
jugoslovanske geografije. To smo storili: že na mnogih mestih, pričujoča
zbirka o načelnih miselnih tokovih v geografiji v svetu in pri nas pa bo
gotovo spodbudila: nova teoretična razmišljanja, ki so n u j e n spremljevalec
vsake znanstvene discipline v sistemu znanosti, in njenega uveljavljanja v
družbi ter praksi. Nedvomno je v sedanjem času hitrega razvoja številnih
znanstvenih vej trdna opredelitev delovnega področja geografije in n j e nih nalog še posebno potrebna^ zaito sii načelnih razmišljanj lahko samo
želimo.
Avtor je svoje prispevke sjtrnil v sedmih poglavjih, ki jim je dal zaokroženo vsebino, hkrati, pai jih je z nekaj izjemami razdelil tematsko in
kronološko. V obsežno delo nas uvede z razpravo »Geografija na razpotjih«,
v katerii nakazuje vse dileme, ki se dames postavljajo pred geografijo:
od potil monizma, dualizma in pluralizma do vpiašatoja specializacije, antropocentričnosti, regionalnega aspekta in različnih raziskovalnih metod. S to
problematiko želi/ utemeljiti potrebo po razmišljanjih o poteh nadaljnjega
teoretičnega, metodološkega i(n vsebinskega razvoja naše stroke.
V naslednjem poglavju poda avtor razvoj slovenske geografije; o n j e m
je poročal na proslavil 50-letnice Geografskega društva Slovenije leta 1972.
T u k a j ratzgrinja razmere, v katerih se je razvijal(a organizirana slovenska
geografija, takratne vplive raznih geografskih s t r u j in vlogo leta 1925
ustanovljenega Geografskega vestnika. Osvetljuje predvojni razvoj znanstveno-raziskovalnega dela in aktivnosti slovenskih geografov nai različnih posvetovanjih. V okviru povojnega razvoja slovenske geografije obravnava avtor nastanek novih geografskih institucij, tako Zemljepisnega muzeja Slovenije, Inštituta za geografijo pri SAZU, Inštituta za raziskovanje
krasa SAZU s sedežem v. Postojni in Inštituta za geografijo pri univerzi
ter širše možnosti za sistematično raziskovalno delo in publiciranje. P r e d stavi nam aktivnost slovenskih geografov na vseh povojnih domačih, zveznih in mednarodnih posvetovanjih.
Poglavje o splošnih načelnih in metodoloških problemih geografije zajema vrsto člankov ini razprav. V sestavku »Glasovi o načelni problematiki
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geografije« se seznatnitmo z nekaterimi načelinilmi problemi v sovjetski fizični in francoski geografiji* Sledi mu že leta 1954 objavljeni sestavek
»Zal enotnost geografije«, ki je našoi strokovno javnost opozoril nai načelne
razprave v Sovjetski zvezi. Te so trdile; da je po načelih marksistično-leninisitične znanosti enotna geografija kot; znanost nemogoča im da obstajata
le dve povsem samostojni vedi: fizičnai in ekonomska geografija. Avtor se
pri tem odločno opredeljuje zal enotnost geografije in svari, pred pretirano specializacijo), kil vodi le v likvidacijo geografije. Svoje »Beležke 01 načelni problematiki geografije« zasnuje Ilešič okrog dveh temeljnih aktualnih
vprašanj, tj. predmeta geografije in upravičenostmi geografske znanosti. Zavzema se za »pokrajinsko« smer v geografiji oziroma za pokrajino v pomenu »pejsaža« in n e le v pomenu teritorija ali »prostora« kot osnovnega
objekta preučevanjai Pri tem n a v a j a podobno usmeritev geografov drugod.
Tudi v razmišljanjih o enotnosti geografije ponovna iizhaja iz diskusij v
sovjetski, deloma! v poljski in francoski geografiji. V njih se razmejevanje
prirodoslovnih in družbenih ved opredeljuje kot pozitivistička, predmet
kritike pa je tudi pojav indeterminizma v geografiji, ki zanikal splošno povezanost med prirodo in družbo. Avtor se zavzema za čimbolj razčiščene
pojme tudi glede vlOige fizične geografije, še posebno pri geomorfologiji in
klimatologiji.
Enotni geografiji sta prav tako posvečena sestavka »Okrepljeni glasovi'
za enotnost geografije v socialističnih deželah« in »Nadaljevanje borbe
mišljenj o enotnosti geografije v Sovjetski zvezi«. V njih nais seznani, kako
je tudi tod prevladala podpora konceptu enotnega kompleksa geografske
stvarnosti oziroma geografskega okolja kot predmeta kompleksne geografske znanosti.
članek »Metodološki problemi! sodobne geografije« se dotika treh temeljnih vprašanj metodoloških osnov geografije, tj. vprašanja njene integracije, maitematizacije in aplikacije. Kar zadeva integracijo, gre v bistvu
le zal nadaljevanje diskusij o enotnosti geografije, tako predvsem sovjetskih
in poljskih geografov. Avtor poudarja^, da smo si v Sloveniji sistematično
prizadevali razvijati regionalnogeoigrafske raziskave z določenimi osrednjimi problemi regije, kot so npr. melioracije, vinogradništvo, turizem, deagrarizacija, urbanizacija ipd., te pa nimajo nič skupnega z deli deskriptivne »enciklopedične« regionalne geografije. Oblikuje tudi svoj odnos do
matematizacije 1 geografije, za katero meni, da ne sme postati cilj sama
sebi, še m a n j pa lahko pomeni edinoi pot v geografskih raziskovanjih. Ob
problemih aplikacije geografije se dotika vrste načelnih vprašanj, med
njimi možnosti za aplikacijo, odnosa stroke do aplikacije in njene uspešnosti v načrtovanju in napovedovanju, pri čemer izhaja iz koncepcije aplikacije v svetu in pri nas.
Tretje poglavje svoje knjige sklene Ilešič j dvema! prispevkoma, k i
zadevata metodologijo geografije. Prvi, ki ga je spodbudilo Anučinoivo delo
»Teoretičeskiie oisnoyy geografii« iz leta 1972, n a m veliko pove že s svojim
naslovom: »Zal regionalno kompleksnost v geografski teoriji in praksi«.
Avtor ugotavljaj da se podobni problemi, kot jih odpira Anučin ob sovjetski
geografiji, pojavljajo tudi pri nas in da si morai geografija kljub vsem težn j a m za specializacijo! ohraniti svoje lastno delovno področje1, ki je lahko
samo kompleksno obravnavanje prostorske stvarnosti, temelječe na regionalnem vidiku, ne pa na ločenem obravnavanju posameznih elementov
te stvarnosti. Poudarja, dia je takšna opredelitev potrebna ne le zaradi
utrditve prepričljivega geografskega koncepta v sistemu znanstvenega in
pedagoškega dela, interdisciplinarnosti in aplikacije, temveč tudi zaradi
dezintegracijskih tendenc znotraj geografije. Navaja Anučinove teze o predmetnem bistvu geografije, tj. »landšaftni sferi« ali »geosferi«, njegova
metodološka stališča in polemiko ob kritiki njegove knjige Ш leta 1960.
Slednjič Ilešič opozarja n a vse pogostejše izogibanje termina »geografija«,
obravnavanje »prostorske diferenciacije« po med seboj ločenih specialnih
problemih in na pojav »konjunkturščine«.
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V drugem prispevku z naslovom »Pomen kompleksnega regionalnega
aspekta v sodobni geografiji na primeru alpskih predelov Slovenije« avtor
na dveh sosednjih alpskih regijah, tj. Zgornji: Gorenjski in Zgornjem Posočju, oceni kompleksno analizo regionalne strukture, ki upošteva vse
njene prirodne in antropogene sestavine in ne le enostranskega aspekta
zaščite prirode in enostranskih tehničnoekonomskih interesov. Poudarja,
da lahko le po tej metodološki poti zagotovimo realno in racionalno urej a n j e in preurejanje prostora.
Četrto poglavje obravnava načelne probleme nekaterih panog in smeri
geografije, tako ekonomske geografije, geografije podeželja in socialne
geografije. V zvezi s problematiko ekonomske geografije se zavzema za
enotnost geografske vede, iiz katere ne bi smeli izločevati ekonomske geografije, a tudi raizdelitev med fizično in družbeno geografijo ne bi smela
biti preostra. V članku o probllematiki »agrarne geografije« opredeljuje tri
njene glavne razvojne smeri: morfogenetsko, soci alnogeograf ska iti ekonomskogeografskoi ter se zavzema: za čim kompleksnejšo združitev omenjenih raziskovalnih smeri. Opozarja, da zaradi stopnjevane deagrarizacije
in urbanizacije čisto »agrarno pokrajinoi« vse pogosteje zamenjuje kompleksna in dinamična splošna geografska podoba podeželske pokrajine, zato
tudi pojem agrarne geografije izgublja svoj dosedanji smisel.
Ob problematiki socialne geografije nain Ilešič preko; kratkega zgodovinskega pregleda prikaže različna pojmovanja te geografske discipline.
Ta so tri, in sicer: da je socialna geografija novai, posebna panoga geografije
človeka, da je sinonim za nekdanjo »antropogeografijo« in da pomeni novo
metodološko orientacijo antropogeografije. Po m n e n j u avtorja obstaja še
četrto pojmovanje, pa katerem je socialna geografija nova disciplina, ki je
morda ožje povezana s sociologijo kot z geografijo. Hkrati kritično , osvetl j u j e zožitev predmeta socialne geografije n a »socialne skupine« in njihovo
»prostorsko organizacijo« ter predlaga, da naziv »socialna geografijai« prepustimo za kompleks antropogenih elementov v prostorski stvarnosti, za
družbena geografijo pai uporabljajmo izraz »socioekonomska« (družbenogospodarska) geografijai.
Peto poglavje je posvečeno geografskemu okolju in njegovemu urejevanju. Prvi j e sestavek o pojmu resničnegai »geografskega« okolja,
kjer avtor poziva na razčiščevanje pojma tako imenovanega geografskega
okolja in opozarja na napako istovetenja pojma geografskega in prirodnega
okolja. V sestavku »Preostanki preteklosti v pokrajini kot element resničnega geografskega okolja« nais avtor seznanja z značajem teh ostankov,
med katetre šteje tudii vse tiBte pokrajinske poteze, ki so rezultat; procesov
v preteklosti in iaraz funkcij, ki so ugasniilfe ali: se bistveno spremenile.
Navaja nekaj značilnih primerov, povezanih z nekdanjo zemljiškoposestno
strukturo, deagrarizacijo' in urbanizacijo.
Posebej n a j v tem poglavju opozorim na Ilešičev prispevek iz leta
1967 »Različni pogledi na probleme prostorskega načrtovanja«, k j e r kritično osvetljuje tako imenovani »jugoslovansko-aimeriški projekt prostorskega načrtovanja« in Fisherjevo knjigo o Jugoslaviji z osnovno sklepno
mislijo, dia enostavno prenašalnje na ameriških tleh vzrastle načrtovalne metodologije v naše družbene razmere nil sprejemljivo, ini dai nam takšni
»projekti« lahko več škodijoi kot koristijo. Njegova odločna kritika je tako
pripomogla! razbiti za Slovenijo poguben koncept metropolitanske 1 regije,
industrijskega koridorja ini praznjenje obmejnih pokrajin. Peto poglavje
sklene sestavek oi širokem in aktivnem »varstvu« življenjskega okolja, ki
govori o vse ostreje postavljenem vprašanju smotrnega urejanja tega okolja
v obdobju pospešene industrializacije in urbanizacije. Avtor naniza razne komponente tovrstnih prizadevanj, pri čemer se zavzemaj da namesto
o »varstvu« okolja r a j e govorimo o njegovem smotrnem negovanju oziroma
njegovem preudarnem in uravnoteženem u r e j a n j u ter preurejanju.
Predzadnje poglavje je namenjeno načelom geografske regionalizacije
ob primeru Jugoslavije in regionalizaciji sami. V njem so opredeljene
169

Književnost

možnosti štirih kompleksnih geografskih regionalized j : razdelitev na fiziognomične regije, na regije ekonomskega potenciala, gospodarske homogenosti in ekonomsko-funkcijske regije. Svoj načelnii pristop k regionalizaciji
avtor realizira v nadrobni raizčlenitvii Jugoslavije v smislu že dobro znanih
in uveljavljenih pokrajiinsko-fiziognomičnih in ekonomsko-funkcijskih regijZadnje poglavje obravnava Slovenijo, njene regije in regionalno strukturo. Najprej prikaže avtor geografski položaj Slovenije in njeno pokrajinsko raznolikost, sestavek pa sklene s sodobno transformacijo slovenskih pokrajin. Slede »Slovenske pokrajine« ali bolje geografska regionalizacija
Slovenije, v kateri razčlenjuje slovenske pokrajine na osnovi njihove pokrajinsko-tipološke, zgodovinske in sodobne gravitacijske policentričnostii
Sledi razprava o regionalnih razlikah v družbeno-gospodarski strukturi
Slovenije z obravnavo vzrokov teh razlik in oznako t. i. osrednjega razvojnega ogrodja Slovenje, svojevrstnega značaija industrializacije in deagrarizacije v Sloveniji ter z obravnavo družbenogospodarske strukture
posameznih slovenskih makroregij in njihove vloge v gospodarstvu Slovenije. Poglavje sklenejo sestavki o regionalni razčlenitvi Severovzhodne
Sloveniije in rezultatih t a m k a j š n j e g a geografskega preučevanja ter vrsta
razprav, kii obravnavajo bodisi osnovne geografske poteze, aktualne probleme ali' vlogo določenih slovenskih pokrajin.
Če na k r a j u zelo na kratko ocenimo pomen Ilešičeve ponovne objave
njegovih izbranih načelnih razprav o geografiji v knjižni obliki, lahko
rečemo, da je delo izredno dobrodošlo, ker smo z njim dobili prerez razvoja slovenske in svetovne geografske misli v zadnjih šestdesetih letih.
Kljub raznolikosti problemov, ki jih obravnava avtor, posamezna poglavja
niso izolirana, temveč se zlivaijo v miselno homogeno delo; kar njegovo vrednost še povečuje. Ob razmišljanju o pomenu tega déliai tudi ne moremo
mimo ugotovitve, da je Ilešič s svojim dolgoletnim spremljanjem idejnih
tokov v svetovni in jugoslovanski geografiji ter z objavo razprav in člankov,
ki sestavljajo pravkar objavljeno knjižno delo, odločiinoi vplival na teoretični, metodološki in vsebinski razvoj naše geografije v smislu enotne in
kompleksne znanosti. Kot vodilni jugoslovanski geograf — teoretik je
nove metode prenašali v slovensko geografsko raziskovalno delo iz širšega
sveta skrajno kritično in jih ocenjeval z vidika naše družbene specifičnosti
dialektično in marksistično. Z njimi j e mnogo prispeval h konceptu skladnejšega socioekonomskega razvoja slovenskih pokrajin, k načelu policentrizma, ukrepom za hitrejši raizvoj m a n j razvitih območij in k prizadevanjem za zaščito človekovega okolja.
Poudarim n a j še uporabnost dela, saj bo učiteljem geografije in študentom knjiga nedvomno veliko pomenila kot strokovni priročnik, še posebej v nekaterih poglavjih o teoretičnih in metodoloških vprašanjih geografije ter v poglavjih O' regionalni raizčlenitvi Slovenije in Jugoslavije.
Borut Belec

Dr. Mavricij Zgonik: Dravska dolina. Novejši raizvoj kulturne pokrajine. Založba Obzorja, Maribor, 1977, 368 strani, 75 preglednih tabel, 20
fotografij, 46 diagramov in kartogramov.
Zgonikova knjiga »Dravska dolina« je kompleksna regionalna monografija, kakršnih v zadnjem desetletju v Sloveniji močno pogrešamo. Z
razpravo, ki je za tisk prirejena doktorska disertacija, je zapolnjena ena
od še preostalih belih lis na območju Severovzhodne Slovenije, ki je sicer
med vsemi slovenskimi pokrajinami geografsko najpodrobneje raziskana.
Monografija se uvršča ob Gamsovo »Pohorsko Podravje (1959), Medvedovo
»Mežiško dolino« (1967), Kertovo »Vinogradniško pokrajino vzhodnih
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Mariborskih goric (1957) in »Družbeno geografijo osredja Zahodnih Slovenskih goric (ciklostil 1973), Pakov »Družbenogeografski razvoj Zgornjega Dravskega poljai«, Bračičeve »Vinorodne Haloze« (1967) ini »Ptujsko polje« (1975) ter Belčevo »Antropogeografijo vasi Murskega polja« (1957) in
- Ljutomersko-ormoške gorice« (1968). Tako čakajo na podrobno geografsko
proučitev še Mislinjska dolinai, Dravinjske gorice, Zahodne Haloze, Radgonsko-kapelske gorice in P r e k m u r j e
Podnaslov — Novejši razvoj kulturne pokrajine — bi lahko zavedel na
zgrešeno predstavo, da je avtor v knjigi proučil družbenogeografske procese v novejši dobi, tj. v zadnjih tridesetih letih. Zgonik je pojem novejši
razvoj raztegnil na več kot 100 letno obdobje, tako da obravnava razvoj
kulturne pokrajine od druge polovice 19. stoletja do leta 1968/69, oziroma
1971 pri prebivalstvu. Knjiga je razdeljena na XIX različno obsežnih poglavij s podpoglavji. Uvodnemu poglavju sledi poglavje o naravnem okolju. nato pa v poglavjih III—IX obravnava starejše obdobje (1824—1946)
in v poglavjih X—XVIII. novejše obdobje (1946—1968/69 oziroma 1971).
V prvem poglavju, ki nosil naslov »Uvod«, avtor napove vsebino razprave, nakaže problematiko in metodologijo dela ter opredeli obseg proučevanega ozemlja. Sestavljajo ga tri izrazito individualizirane naravnogeografske in gospodarskogeografske enote: Dravsko Pohorje od Areha
na vzhodu do Jesenkovega vrha na zahodu, ki gravitira od glavnega grebena k Dravi, dolinsko dno neposredno ob Dravi ter Obmejno Dravsko
hribovje od Kozjaka na vzhodu do Golice in Košenjaka na zahodu. Temeljni povezujoči element pokrajine je prometna vloga doline Drave, ki
povezuje pokrajinske enote med seboj in s širšim svetom. V novejšem času se prometna funkcija doline Drave še povečuje z modernizacijo cest, ki
vodijo po dolinah potokov v obe hriboviti pokrajini, hkrati pa se krepi
tudi povezovalna vloga dolinskih gospodarskih središč. Za pokrajino so
značilni naslednji elementi: »hidroenergetska izgradnja, visok delež gozdnih površin, enotna, osrednja prometna arterija doline Drave, prevladujoče živinorejsko-gozdarsko gospodarstvo s skromnimi poljedelskimi možnostmi in prevlado samotnih kmetij ter na osrednji dolinski in vznožni pas
omejena industrijsko infrastrukturna dejavnost.« S temi argumenti avtor
opravičuje skupno ime Dravska dolina.
Pri omejitvi obsega proučevanega ozemlja in enotnem poimenovanju
Dravske doline Zgonik ugotavlja, da je tako opredeljena Dravska dolina
v meridionalni smeri »zaključena ter precej jasno opredeljena celota«,
medtem ko je njena omejitev v vzhodno-zahodni smeri bolj problematična še zlasti na vzhodni strani, k j e r je »do neke mere celo vprašljiva, labilna in premakljiva.« Res bi pri vzhodno-zahodni smeri omejitve pojma
Dravska doliniai lahko z Zgonikorn polemizirali o tem, ali je poi skrbnem tehtanju slediti dosledno Melikovemu morfogenetskemu oziroma tektonskemu vidiku ali sodobnemu vidiku družbenogeografskih sprememb;
Zgonik je katastrsko občino (vnaprej k. o.) Brestrnica priključil Dravski dolini, s čimer je dal prednost fiziognomski podobnositii večinskega hribovitega dela k. o. Brestrnica ostalim kozjaškim k. o. (npr. Slemen, Sober). Pri preoblikovanju sedanje občine Mairibor v šest
novih
občin je bila celotna krajevna skupnost Brestrnica, ki obsega šest kozjaških k. o., priključena bodoči občini Maribor-Center in ne bodoči občini
Maribor-Ruše oziroma Maribor-Dravska dolina, čeprav so bili tudi takšni
predlogi. Pri odločitvi je prevladala življenjska navezanost na Maribor.
Za osnovni namen Zgonikove raziskave je njegova odločitev povsem sprejemljiva in mojega razmišljanja ni tolmačiti kot absolutno zavračanje izbrane variante.
Bolj vprašljiva se ini zdi Zgonikova omejitev pojma Dravska dolina
na zahodu, ko pravi »Nekoliko lažje je opredeliti Dravsko dolino na zahodni strani, ker se dokaj jasno pričenja že 1 km pod Dravogradom, tam,
kjer se dolina nenadoma zoži v Trbonjski soteski.« Naj to pomeni, da
avtor odreka pokrajini zahodno od Trbonjske soteske ime Dravska dolina?
Melik govori o Dravski dolini, ki veže »Celovško kotlino in Dravsko po171
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lje«. Od Velikovca do Maribora jo deli na več delov, med temi je tudi del
med Dravogradom in Labotom. Ilešič prišteva v svoji znani študiji »Severovzhodna Slovenija in n j e n a regionalna razčlenitev« (ČZN — 1967) »Libeliško-viško podolje nad Dravogradom« k Dravski dolini oziroma k
»Zgornji Dravski dolini.« Niti za dolino Drave med Trbonjsko sotesko in
obmejnim Vičem oziroma Libeličami, niti za k. o. Ojstrica in Goriški vrh,
ki segata pod sam vrh mejnega Košenjaka, niti za k. o. Černeška in Libeliška gora, ki se dvigata južno od Drave proti obmejni Strojni, ni mogoče
reči, da zanje ne veljajo vsi isti značilni elementi, s katerimi avtor utemeljuje skupno ime Dravska dolina. Prepričan sem, da Zgonik ni imel
namena pokrajino zahodno od Trbonjske soteske izločiti iz pojma Dravska dolina, temveč je to ime utemeljeval le za tisti del Dravske doline,
ki ga je izbral za predmet svojega podrobnejšega raziskovanja. Žal bo
ostal zaradi tega ta del Dravske doline verjetno še dolgo podrobno geografsko neproučen.
Za raziskavo izbrani del Dravske doline meri 63.936 ha in je razdeljen
na 75 k. o. Ozemlje pripada trem družbenopolitičnim, skupnostim —. občinam Maribor, Radlje ob Dravi in Dravograd. To je zelo obsežno ozemlje
in je njegova podrobna proučitev terjala mnogo dela, še posebej, ker je
avtor n a posebej izbranih sondnih k. o. opravil kartiranje in ankete ter še
drugo terensko delo.
V zaključnem delu uvodnega poglavja govori Zgonik načelno o dveh
bistvenih preobrazbenih procesih, značilnih za sodobno slovensko agrarno
pokrajino, še posebej pa za Dravsko dolino. To sta ozelenjevanje in ogozdovanje.
V drugem poglavju »Naravno okolje« —- Zgonik na 45 straneh prikaže glavne naravne prvine Dravske doline v njihovem funkcionalnem odnosu do družbenogeografskih procesov, zlasti še glede na izrabo zemlje.
Pri tem ugotavlja osnovne geografske poteze po posameznih osnovnih
enotah Dravske doline. Za dolino Drave postavlja v ospredje njeno prometno geografsko funkcijo v ožjem in širšem obsegu, ki jo je nekoč opravljala predvsem Drava z direktno transportno silo (splavarstvo), danes pa ji služita po dolini speljani železnica in cesta. Nekdanjo direktno
transportno silo Drave je v novejšem času nadomestila veriga šestih hidroelektrarn, ki so močan pospeševalni dejavnik gospodarskega razvoja
v širšem slovenskem prostoru in eden najpomembnejših v družbenogeografskih procesih preoblikovanja celotne Dravske doline. Za agrarno proizvodnjo je pomemben sistem rečnih teras z Mučko-radeljskim in Ruškoselniškim poljem kot glavnima poljedelskima rajonoma. Svojevrstna geološko-kameninska sestava Dravskega Pohorja je dala osnovo za fužinarstvo
in steklarstvo v preteklosti in kamnolome v sedanjosti. Glavno bogastvo
in najvidnejši stabilni element Dravskega Pohorja pa so obsežni kvalitetni gozdovi, sredi njih pa kulturne jase s samotnimi kmetijami. Pri osnovni predstavitvi Obmejnega Dravskega hribovja uvodoma podrobneje obravnava problematiko poimenovanja in se zavzema za enotno ime Dravsko
obmejno hribovje, v okviru katerega bi n a j ime Kozjak razširili od Urbana in Gaja na vzhodu do Suhega vrha nad Radljami na zahodu. V razliko od Dravskega Pohorja je tu zaradi južne lege m a n j gozda in na ohranjenih nivojih več kulturnih jas s samotnimi kmetijami. Pri prikazu klimatskih in vegetacijskih razmer je poleg običajnih podatkov o temperaturah, padavinah in vetrovih posebej obdelana višinska vegetacijska conalnost s petimi višinskimi pasovi. Poglavje zaključuje s pedološkimi značilnostmi v pokrajini.
Tretje poglavje je uvod v analizo razvoja kulturne pokrajine v preteklosti. Avtor na kratko prikaže razvoj od predfevdalne dobe skozi fevdalno dobo do kapitalizma in pri tem posebej opozori na notranjo kolonizacijo
in vlogo šentpavelskega samostana; na pojav in pomen fužin, glažut in
oglarstva, izgradnjo železnice Maribor — Dravograd — Celovec in začetke
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industrializacije. Posebej opozori na pomen trgovine z lesom in njenim
vplivom na odnos do gozda.
Naslednje obsežno poglavje je posvečeno starejši podobi agrarne pokrajine. Za naseljenost so značilna redka strnjena naselja v dolini in
samne v hribovitem svetu. Dragoceni so podatki o samotnih kmetijah, ki
segajo celo čez tisoč metrov visoko. V zemljiški razdelitvi prevladujejo
celki, ki so absolutna oblika na kulturnih jasah v hribovju, medtem ko
najdemo na dolinskih poljih pravilne in nepravilne delce. Gozd je bil po
podatkih franciscêjskega katastra iz leta 1824 med zemljiškimi kategorijami v celotni obravnavani pokrajini s 57,2 % trdno na prvem mestu, v nekaterih k. o. pa je presegal 8 0 % (npr. Smolnik 89%). Na drugem mestu
so bili z 20,5 % pašniki in na t r e t j e m z 12,2 % njive. K takšnemu poprečju njiv so odločujoče prispevale njivske površine na obeh dolinskih poljih;
v hribovitem svetu je njihov delež bistveno manjši. Tudi delež pašnikov
je po k. o. variiral od 4 % do 45 °/o. Večina zemlje je pripadala domačim
kmetom, med njimi je bilo nekaj veleposestnikov in graščin. V hribovitem svetu prevladujejo velike kmetije s 25—45 h a zemlje, vendar je teh
bistveno več na Dravskem Pohorju. V dolini so v večini srednje in manjše kmetije. Avtor ilustrira različnost s podrobnejšimi podatki za posamezne izbrane k. o.
V petem poglavju je prikazan demografski razvoj od 1854.—1900. leta.
V tem obdobju se je število prebivalstva v pokrajini povečalo od 23.992
na 28.195 ali za 17,5%, pri tem pa v dolini Drave za 54%, na Obmejnem
Dravskem hribovju za 12,2 % in na Dravskem Pohorju za 0 °/o. P r i sorazmerno visokem naravnem prirastu je bil migracijski saldo v hribovitem
svetu negativen; to še zlasti velja za Dravsko Pohorje.
Sesto poglavje prikazuje z mnogimi številčnimi podatki in kartogrami spreminjanje izrabe tal v obdobju 1824—1900. Osnovne ugotovitve kažejo na enakomerno rahlo povečanje njivskih površin v večini k. o. Napredoval je tudi gozd (za 1.300 ha). Oboje povečanj gre na račun zmanjšanja pašnikov. Spremembe na drugih zemljiških kategorijah so nepomembne.
V naslednjem poglavju prikazuje avtor splošno gospodarsko in družbeno stanje v pokrajini proti koncu 19. stoletja. Ugotavlja, da je Dravska
dolina še vedno izrazito agrarna pokrajina z močnim deležem ekstenzivne
pašne živinoreje (močna ovčereja) ter stalnim naraščanjem vloge gozdov
oziroma trgovine z lesom, ki postaja pomemben, ponekod celo primaren
vir dohodkov. Pri tem prednjači pohorska stran. Razmahne se splavarstvo. Fužine in glažute postopoma propadajo tudi zaradi pomanjkanja lesa,
ki ga predvsem veleposestniki raje p r o d a j a j o kot tehnični les. Začenja se
smotrnejše gospodarjenje z gozdom; zasledimo prva pogozdovanja z iglastim drevjem. Ozelenjevanje in ogozdovanje postajata intenzivnejša. Priča smo zadolževanju kmetov in intenzivnejšemu drobljenju zemljiške posesti ter naraščajoči deagrarizaciji. V patriarhalno agrarno pokrajino vdirajo vplivi kapitalističnega načina gospodarjenja. Ti vplivi so močnejši v
dolini in na Dravskem Pohorju, medtem ko je bolj odrezano Obmejno
Podravsko hribçvje m a n j prizadeto. P r e j sorazmerno m a j h n e socialne razlike se začenjajo povečevati, narašča število kajžarjev, kovačev, gozdnih
delavcev in pastirjev.
Osmo poglavje je zadnje, ki obravnava razvoj kulturne pokrajine v
preteklosti. Namenjeno je prikazu vloge veleposesti pri preobrazbi pokrajine. V starejšem obdobju so graščine intenzivno sekale gozdove za potrebe glažut in fužin. Nastajali so veliki goloseki, f r a t e in s tem pustošenje
velikega dela Pohorja. Z inovacijskim pojavom komercializacije lesa so
začeli veleposestniki izsekavati gozdove širokopotezno in načrtno. Poseki
je sledilo pogozdovanje z iglastim drevjem, s čimer se je začel spreminjati
gozdni sestav od listnatega (pretežno bukev) v iglastega.
Z devetim poglavjem začenja Zgonik analizo razvoja kulturne pokrajine v novejšem obdobju, tj. od leta 1900 do leta 1968/69 oz. 1971. N a j p r e j
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ugotovi spremembe zemljiških površin v času od 1900—1946. Zmanjšale so
se površine njiv, vinogradov, travnikov in pašnikov, povečale pa površine
sadovnjakov in predvsem gozdov (slednjih za 1.200 ha). Ogozdovamje postaja najbolj razširjen in najpomembnejši pojav v spreminjanju izrabe zemlje. Opaziti je nazadovanje ži'vinoreje, predvsem ovčereje in planinskega
pašništva. S postopno valorizacijo lesa in povečanjem trgovine z lesom nastaja množica manjših žag ob potokih, v dolini pa se razvije nekaj velikih parnih žag. Naraščal je prevoz lesa po Dravi, saj je število splavov, ki
so šli po posebni »splavarski stezi« falske hidroelektrarne, naraslo od 31 v
letu 1920 na 1.276 v letu 1938, in je med drugo vojno zaradi gradnje hidrocentrale na Mariborskem otoku povsem prestalo. V dolini je napredovala industrializacija in urbanizacija, v hribovju so propadali predvsem
tisti kmetje, ki niso imeli večjih gozdov, kajti gozd je postal osnovni vir
dohodka. Glažute in fužine, razen mučke, so dokončno propadle. Družbenoekonomsko razslojevanje dela hribovskega agrarnega prebivalstva je
povečevalo število kočarjev in najemnikov, ki so postajali vse pomembnejša družbena plast. Trgovci z lesom, med katerimi so bili mnogi nemške
narodnosti, so kupovali zadolžene kmetije in vršili tudi germanizatorsko
vlogo. Proces ozelenjevanja in ogozdovanja na račun opuščanja njiv in
pašnikov pa je bil intenzivnejši na Dravskem Pohorju, zlasti v osrednjem
in zahodnem delu. V vzhodnem delu. k j e r je razširjeno vinogradništvo,
se je kljub krčenj u vinogradniških površin večalo število viničarjev, ki
so obdelovali vinograde nedomačinov. Takšnim družbenoekonomskim
procesom je sledilo tudi gibanje prebivalstva. Med štetjema 1900—1910
je število prebivalstva zaradi visoko negativnega migracijskega salda nazadovalo (—0,7 »/o), nato pa do leta 1948 naraslo le za 6 % . Pri tem se je
dolina polnila, hriboviti predeli pa praznili.
V 30 strani obsegajočem desetem poglavju so zelo podrobno obdelani
učinki državne razmejitve po prvi svetovni vojni, revolucionarne spremembe družbeno-ekonomskih odnosov po drugi svetovni vojni in z njo povezano podružbljanje zemljiških površin, predvsem gozdov (agrarna reforma,
zaplemba posesti okupatorjevih sodelavcev), hidroenergetska izgradnja ter
splošna industrializacija. Pospešeni so bili procesi ozelenjevanja in ogozdovanja ter načrtnega izkoriščanja in gojenja gozdov; intenzivnejša je deagrarizacija v hribovitem svetu in urbanizacija v dolini. Za smotrno izkoriščanje gozdov so zgradili nekaj sto kilometrov kamionskih gozdnih cest.
ki so odprle hribovite predele turizmu, spodbudile modernizacijo višinskih
kmetij in omogočile dnevno migracijo. (Nekatere tabele so zaradi odsotnosti razlage kratic kot npr. — KZS, SLP in LZ — za tiste, ki procesa
niso doživljali, težko razumljive). Nakazani procesi so v treh pokrajinskih
enotah Dravske doline različno intenzivni, najpočasnejši so bili v Obmejnem Dravskem hribovju.
Enajsto poglavje ocenjuje razvoj recentne industrije, ki je z izjemo
dveh delovnih organizacij v Lovrencu oz. Josipdolu, osredotočena v dolini.
Zgonik ugotavlja, da je Dravska dolina kljub izgradnji močne energetske
baze in dobri) prometni povezanosti, v industrijskem razvoju zaostajala za
Mežiško in Mislinjsko dolino. Struktura industrije je ostala tradicionalna
— lesna, kovinska, kemična, gradbena. Prevladujejo še vedno manjši obrati z m a n j kot 200 zaposlenimi. Število zaposlenih je naraščalo počasi. V
tem poglavju je brez prave zveze obravnavan novejši demografski razvoj
(1948—1969/71), saj je naslednje poglavje povsem posvečeno pregledu rasti
prebivalstva v celotnem obdobju. Iz pregleda je razvidno, da je na proučevanem ozemlju v obdobju 1854—1969 prebivalstvo poraslo od 23.992 n a
34.923 ali za 43 %, in da je v letih 1969—1971 nazadovalo za 782 oseb. Dolinski del izkazuje skozi vse obdobje rast, ki je bila najintenzivnejša v
času od 1900—1969, in je v celoti dosegla 202 %. Dravsko Pohorje je doživljalo skozi vse obdobje rahlo depopulacijo (— 17,4 °/t>), medtem ko je
severno hribovito območje zajel proces depopulacije šele po letu 1900. Razlike v gibanju prebivalstva se nakazujejo tudi med zgornjim in spodnjim
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delom doline. Vsi osrednji k r a j i so povečali število prebivalstva, pri tem
pa Lovrenc na Pohorju le za 82 °/o, Muta za 215 % in Ruše za 623 °/o.
Trinajsto poglavje obravnava zelo podrobno ter s tabelami in kartogrami ilustrirano povojni proces (1946—1969/73) spreminjanja izrabe zem
lje kot odraz družbenogospodarskih sprememb. Zgonik ugotavlja, da so se
zmanjšale orne površine za več kot petino (1.731 ha), vendar terensko kartiranje kaže, da je dejanski odstotek še višji- Najintenzivnejše je opuščanje njiv v Obmejnem Dravskem hribovju. Zmanjšale so se tudi površine
pašnikov (34 °/o) in za pokrajino m a n j pomembnih vinogradov. Povečale
so se površine gozdov (9,5%), travnikov in sadovnjakov. Največ novih
gozdnih površin je na obmejnem hribovju. Zmanjševanje njivskih in pašniških površin in večanje gozdnih površin so najbistvenejši elementi v
preoblikovanju agrarne pokrajine Dravske doline v povojnem obdobju.
Štirinajsto in šestnajsto poglavje sta posvečeni problematiki prebivalstva. V štirinajstem je prikazan populacijski razvoj 1961—1969/71 z ugotovitvami, da je za celotno Dravsko dolino značilna stagnacija z rahlo težn j o nazadovanja, da agrarno prebivalstvo ostareva in da se je delež agrarnega prebivalstva postopoma zmanjšal na 17,3 %, (v dolini 6°/o, v obmejnem hribovju 36,4 °/o in na pohorski strani 20°/o). V posameznih krajih se
kaže navidezna »reagrarizacija« zaradi splošnega zmanjšanja števila prebivalcev. Deagrarizacija se odraža tudi v spreminjanju sestave gospodinjstev, tako da so nekmečka gospodinjstva že v večini. Najvišji delež kmečkih gospodinjstev je na obmejnem hribovju in najmanjši v dolini. Šestnajsto poglavje obravnava notranjo in zunanjo migracijo s podrobnim prikazom obsega in smeri dnevne delovne migracije in tedenske migracije v
Avstrijo, zasnovane na avtorjevem anketiranju. Zdi se, da bi dobili jasnejšo podobo o demografskih procesih, če bi vso problematiko strnili v eno
samo poglavje, in tu sistematično ter po običajnem redu analizirali giban j e in prestrukturiranje prebivalstva. Tako se nekatere stvari ne bi ponavljale in druge ne bi bile izpuščene (npr. gibanje natalitete in mortalitete).
Mogoče bi bilo umestneje vsebino dvanajstega poglavja postaviti na zaključek prebivalstvene problematike.
V petnajstem poglavju ugotavlja avtor spreminjanje agrarne, poljedelske in aritmetične gostote ter velikost kmetijske zemlje na kmetijskega prebivalca. V nadaljevanju analizira spreminjanje kultur (nazadovanje
površin pod žiti ter naraščanje detelj in krmnih rastlin) in splošno nazadovanje živinoreje.
Le pet strani obsegajoče sedemnajsto poglavje nosi naslov »Novejša
vloga državne meje v gospodarsko-populacijskem razvoju in spreminjanje
izrabe tal.« Po naslovu bi pričakovali od poglavja več.
Tudi predzadnje poglavje je kratko. Prikazuje pasovno diferenciacijo
pokrajine s stališča urbanizacije ter gravitacijska središča in mikroregije.
Avtor je opredelil štiri cone od povsem ruralne v hribih do izrazito urbaniziranih industrijskih jeder v dolini.
V vzhodno-zahodni smeri navaja šest gravitacijskih območij: ruškoselniško, lovrenško, ožbaltsko, prečno pasovno območje Brezno — Podvelka •— Josipdol, mučko-vuzeniško-radeljsko in dravograjsko. V vzhodnem
delu Dravske doline se uveljavlja močan vpliv Maribora, v zahodnem pa
so opazni vplivi Raven in Slovenj Gradca.
V zadnjem devetnajstem poglavju so strnjene osnovne ugotovitve in
sklepne misli. Osnovna sklepna misel izzveni v apel širši družbeni skupnosti, da pomaga ohraniti in razviti višinske kmetije zaradi ekonomskih,
nacionalnih in obrambnih momentov in s tem ohraniti kulturno pokrajino
pred nadaljnjo degradacijo.
Na koncu knjige je zelo obsežna bibliografija (208 številk). Kot smo
ugotovili že uvodoma, je Zgonikova knjiga Dravska dolina vzoren primer
regionalne monografije. Z n j e m u lastno pedantnostjo je iz literature, sta
tističnih in drugih virov, obogatenih z lastnim terenskim delom, prikazal
z mnogimi podrobnostmi ilustrirano preoblikovanje kulturne pokrajine.
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Velik del knjige je posvetil zgodovinskemu razvoju, zato da bi lažje doumeli današnje procese v njihovi kontinuiteti. Historični vidik, ki ga nekateri geografi odklanjajo ali vsaj omalovažujejo, češ, nas zanima predvsem
sedanjost kot izhodišče prihodnjih procesov, je za vsako resnejše razumevanje sedanjosti pri kompleksnih geografskih študijah nepogrešljiv. Za nekatere pokrajinske enote pa je zaradi njihove specifičnosti, in Dravska
dolina je takšna specifična pokrajina, edino s poglobljenim poznavanjem
preteklosti mogoče realno oceniti sedanjost in nakazati prihodnost. Zgoniku
je to v polni meri uspelo. Kdorkoli se bo v prihodnje vračal k proučevanju
nadaljnjega preoblikovanja kulturne pokrajine v Dravski dolini, bo imel v
Zgonikovi knjigi nenadomestljivo bogastvo podatkov, spoznanj in ugotovitev.
Zgonikovo delo posebej odlikuje kompleksen geografski aspekt z dialektično izraženim vzročno-posledičnim prepletanjem učinkovanja družbenogeografskih faktorjev in naravnogeografskih elementov.
Stvarno vrednotenje zapletenega procesa prihaja še posebej do izraza
v plastično nakazanih razlikah.v razvoju kulturne pokrajine v treh temeljnih regionalnih enotah Dravske doline: Obmejnem Dravskem hribovju, dolini Drave in Dravskem Pohorju.
Zgonik nekajkrat omenja germanizatorski pritisk nemškega kapitala
na slovenske kmete, podrobneje pa se nacionalnega boja ne dotika. Ker
pa gre za obmejno pokrajino, ki je bila v preteklosti priča trdemu, tudi
krvavemu boju za očuvanje slovenske narodne biti, bi avtorju bilo šteti
samo v dobro, če bi vsaj v kratkem podpoglavju orisal nacionalni boj in
nastajanje sedanje meje od upravnopolitične razmejitve med graškim in
mariborskim okrožjem leta 1850, formiranjem meje Slomškqve škofije,
Maistrovih bojev za severno mejo do bojev Lackovega odreda.
Knjiga je pisana v lepem jeziku, uporabljeno je čisto in precizno geografsko izrazoslovje. V tehničnem smislu moti, da vse tabele nimajo naslova, in da so nekatere opremljene s kraticami, ki niso obrazložene. Med
fotografijami pogrešamo eno od hidrocentral, ki so tako pomemben antropogeni element Dravske doline.
N a j zaključimo naš prikaz Zgonikove knjige Dravska dolina z željo,
da bi se več slovenskih geografov posvetilo tako poglobljeno in odgovorno
kompleksnemu geografskemu proučevanju posameznih slovenskih pokrajinskih enot, saj je še velik del slovenskega ozemlja geografsko podrobneje prikazan le v knjigah Melikove Slovenije, ki pa je v marsičem že
zastarela.
Vladimir Bračič

Mariborsko Podravje. Zbornik 11. zborovanja slovenskih geografov v
Mariboru. Maribor 1979. Izdalo Geografsko društvo Slovenije, str. 160.
O zborovanju slovenskih geografov v Mariboru je poročal Geografski
vestnik 1978, sedaj pa je pred nami zbornik trinajstih referatov s tega
zborovanja, ki obravnavajo Mariborsko regijo (občine Maribor, Slovenska
Bistrica, Ptuj, Ormož, Lenart in Radlje). V določenem pogledu predstavljajo problemsko opredeljeno sintezo dolgoletnega raziskovalnega dela slovenskih geografov n a tem območju, dopolnjeno z najnovejšimi raziskovalnimi rezultati. Zaradi tega tudi metodološka zasnova posameznih referatov
ni bistveno spremenjena, nekateri pa predstavljajo v tem pogledu korak
naprej ali celo močno nova prizadevanja po čim bolj kompleksnem regionalnem prikazu posameznih problemov. Da so s tem referati pridobili tudi
na aplikativnosti, kar je bil tudi eden od ciljev tega raziskovalnega dela,
kaže dosedanje zanimanje za zbornik in odmevi nanj. Od tega koncepta
odstopata samo dva uvodna referata; že tradicionalni prikaz regije in njenih predvsem gospodarskih problemov, ki ga je podal Vinko B o r e c ter
referat Svetozarja I l e š i č a »Misli
o s l o v e n s k i g e o g r a f i j i med
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Ma r ib o r o m 19 5 4 in Mariborom
1 9 7 8«, ki prinaša kritična razmišljanja o uresničevanju pred 24 leti zastavljenih nalog o proučevanju
Severo-vzhodne Slovenije, praktični aplikaciji geografskih dognanj, vsestranski afirmaciji geografije v naši družbi in uveljavljanju geografije v
šolski vzgoji ter o oblikovanju takšnega koncepta geografije, kakršnega želimo afirmirati v znanosti, praksi in vzgoji, žal to razmišljanje ne vključuje dovolj tudi pozitivnih prizadevanj v slovenski geografiji in njenih
nedvomno tudi splošno družbeno priznanih rezultatov na vseh zgoraj navedenih področjih, ki ga je doseglo močno povečano število raziskovalcev,
v praksi zaposlenih geografov in raziskovalnih geografskih institucij
Y slovenski in jugoslovanski geografski literaturi pomeni prispevek
Vladimirja B r a č i č a »Prostorski
r a z v o j u p r a v n e in
samoupr a v n e r a z d e l i t v e v o b č i n a h M a r i b o r s f c o-p t u j s k e m e z o r eg i j e « enega redkih tovrstnih poskusov obravnave prostorskega aspekta
v časovni komponenti, ki je kljub historičnemu pristopu eden izmed pomembnih geografskih problemov močno aplikativne narave. Originalnost
in aplikativnost velja tudi za prispevek Ivana G a m s a »K p o k r a j i n sko
e k o l o š k i č l e n i t v i Mariborske
r e g i j e « , kjer je na dok a j splošen način, predvsem pa z nagibom zemljišča, klimatskimi d e j a v m ki in izrabo tal razčlenjena Mariborska regija; na koncu so še neKatere
konkretne sugestije o ekoloških pogojih za širjenje Maribora.
Večina ostalih prispevkov je posvečenih socio-ekonomskim problemom
regije z vsemi njenimi specifičnostmi, kot so obmejnost, nerazvitost, agrarna usmerjenost, tranzitni položaj, nerazvitost manjših centralnih naselij
itd. Pri tem izstopajo prizadevanja po opredelitvi regionalnih razlik, še
zlasti med_ Mariborom kot drugim največjim slovenskim makroregionalnim središčem in drugimi občinskimi središči ter produkcijsko in socioekonomsko na sploh izredno močno heterogenim podeželjem. Takšni sta
agrarnogeografski razpravi Boruta B e l c a o posebnih kulturah kot dejavniku socioekonomske diferenciranosti ruralnega prostora in Božidarja
K e r t a o uveljavljanju družbenega sektorja kmetijstva na melioriranih
površinah v Pesniški dolini, pa tudi Ferda Š i 1 i h a o nekaterih elementih
geografskega razvoja Svečinskih goric in Mavricija Z g o n i k a o nekaterih geografskih dejavnikih v občini Radlje. Končno lahko k temu prištejemo še pirispevka Antona G o s a r j a o zaposlenih v tujini iz mariborskega
območja in Vladimirja K l e m e n č i č a o problemih razvoja in strukture
prebivalstva v Mariborski regiji, ki je dejansko regionalno opredeljena
primerjava s celotno Slovenijo. Tudi metodološko jasno zasnovan prispevek
Igorja V r i š e r j a »Pomen
Mariborske
r e g i j e v slovenskem
g o s p o d a r s t v u « , je v resnici primerjava razvojnih trendov Mariborske
regije s celotno SR Slovenijo, in nima tendenc ugotavljanja razvojnih razlik znotraj regije same.
Redko prisotna problematika prometa v geografskih proučevanjih je
obv prispevku Marjana Ž a g a r j a » P r o m e t n a v l o g a Maribora«,
delana predvsem v smislu makro položaja mesta s pokazatelji privlačnosti, oddaljenosti, povezanosti in dosegljivosti, deloma tudi v primerjavi z
Ljubljano. Praiv tako redek j e tudi poskus opredelitve prostorskih razlik
Maribora glede na industrijsko delovno silo po njeni kvalifikaciji in spolu,
ki n a j bi dala neke vrste socialnogeografsko analizo mesta, in je pravzaprav le en element v oblikovanju celotne strukture tega industrijskega
središča.
/
Razprave v zborniku se odlikujejo, razen po metodološko dokaj zanimivih in svežih pristopih, še po številnih tabelah, kartogramih in diagramih. V tem pogledu nedvomno pomenijo precejšen napredek v primerjavi
z zbornikom s simpozija o SV Sloveniji; 1972. leta v Mariboru (Geographica
Slovenica 3), in pomenijo solidno izhodišče zal nadaljnja, še podrobnejša in
temeljitejša raziskovanja Mariborske regije kot celote in še posebej njenih
regionalnih in s tem povezanih socio-ekonomskih razlik.
Mirko Pak
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Acta Carsologica — Krasoslovni zbornik, VIII (1978). Inštitut zal raziskovanje krasa, razred IV, SAZU, 364 str., Lljubjlainal 1979.
To številko bi lahko tudi imenovali »Cerkniški zbornik«, saj vsebuje
razen dveh krajših prispevkov (Lili I s t e n i č — P o m a n j k a n j e
kisika v P u t i c k o v e m j e z e r u Planinske
jame
in P. A. U s —• Drugi p r i s p e v e k k p o z n a v a n j u jamskih
o r t o p t e r o v Jugoslav i j e ) dela, zbrana v okviru večletnega interdisciplinarnega raziskovalnega programa »Naravoslovne raziskave Cerkniškega jezera«. Te raziskave
so potekale največ v letih 1970—1973. Njihov glavni namen je bil čim
bolj podrobno preučiti naravne značilnosti Cerkniškega jezera še preden
bi pričeli s poizkusom trajnejše ojezeritve, ko bi postale take raziskave
otežkocene ali celo nemogoče. Program je podrobneje razložen v predgovoru »O naravoslovnih raziskavah Cerkniškega jezera«.
VIII. številka Acta Carsologica vsebuje sedem prispevkov naravoslovne vsebine, od tega šest bioloških: V e g e t a c i j s k e r a z m e r e
Cerkn i š k e g a j e z e r a (L. I l i j a n i č ) , Mehkužci
Cerkniškega
jezera
in o k o l i c e (J. B o l e ) , P r i s p e v e k k p o z n a v a n j u
hrošč e v C e r k n i š k e g a j e z e r a in o k o l i c e (B. D r o v e n i k ) ,
Met u l j i Cerknice
in o k o l i c e (J. C a r n e l u t t i ) , I h t i o l o š k e
raziskave
C e r k n i š k e g a j e z e r a (J. V o v k ) ter P r i s p e v e k k
pozn a v a n j u p t i č e v C e r k n i š k e g a j e z e r a in
bližje okolice
(J. G r e g o r i).
Prispevek z naslovom Kraški
pojavi Cerkniškega polja«
(R. G o s p o d a r i c in P. H a b i č ) daje neke vrste fizično-geografski okvir
ostalim raziskavam. Z obsegom 156 strani je tudi najobširnejši prispevek.
Ima 63 slik; ne gre tolikoi za fotografije, ampak predvsem za grafikone^
načrte, krivulje, 6 tabel in seznam literature z 92 enotami. 8 slik je večjega formata in so priložene v obliki posebnih prilog: geološka karta, prikaz geološkega razvoja, geomorfološkj in hidrografski razvoj, podroben
prerez kvartarnih naplavin, razvoj v pleistocenu, podrobna karta ponorov
ter načrti večjih skupin ponorov Bečki, češlenca in Kotel. Posebej je dodana pregledna karta Cerkniškega polja z okolico v večbarvnem tisku
(1 : 50.000).
Naslov tega prispevka je morda celo preskromen, saj vsebuje precej
več, kot navadno razumemo pod »kraškimi pojavi«. Sestava prispevka je
naslednja: Uvod, Geološke in hidrološke osnove (litologija in stratigrafija,
tektonika, geološki razvoj ozemlja ob Cerkniškem polju), Oblikovanje reliefa v območju Cerkniškega polja (pregled dosedanjih naziranj o nastanku in razvoju polja, razvoj reliefa med Javorniki in Bloško planoto, oblir
kovanje kraškega Cerkniškega polja), Kvartarni sedimenti (klastični sedimenti na obrobju polja, naplavine na skalnem dnu polja, potek pleistocenske sedimentacije na Cerkniškem polju), Speleološki pojavi ob robu
polja (kratek pregled speleoloških preučevanj, jame na ponorni strani, jame na izvirni strani), Požiralniki, ponikve in estavele na dnu Cerkniškega
polja (splošni pregled, zahodni del polja z Jamskim zalivom, osrednji del
polja z glavnimi ponikvami, Zadnji kraj, razvoj in povezanost ponikev),
Hidrološke značilnosti in poskusna ojezeritev (pregled hidrografskih in
hidroloških preučevanj, hidrogeološki oris polja in njegovo hidrografsko
zaledje, načrt stalne ojezeritve in poskusna zajezitev ponorov, polnjenje in
presihanje jezera, nekatere fizikalno-kemične lastnosti voda, hidrološki
učinek poskusne zajezitve ponorov) ter Novi pogledi na razvoj in funkcijo
kraških pojavov Cerkniškega polja.
Podrobneje so torej obdelane geologija, geomorfologija s posebnim
poudarkom na kraških in speleoloških pojavih ter hidrografija oziroma
hidrologija. Pri tem ne smemo pozabiti, da so bile določene teme že predhodno raziskane in tudi z vsemi podrobnostmi objavljene (R. G o s p o d a rica S p e l e o l o š k e r a z i s k a v e C e r k n i š k e g a j a m s k e g a
sis t e m a , Acta Carsologica VI) in so tod upoštevani le njihovi izsledki.
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Zaradi obsežnosti objavljenega dela in omejenega prostora za poročan j e navajam le nekaj novosti oziroma zanimivosti iz zaključkov:
— neotektonski premiki na obravnavanem ozemlju so zelo intenzivni, saj
prelomljene kvartarne plasti kažejo premike do 4 mm/10 let;
— po oblikovanosti skalnega dna pod naplavinami lahko sklepamo na izdatnejšo erozijsko in lokalno poglabljanje ob glavnih tokovih;
— na podlagi preučevanja sedimentov, vključno s palinološkimi analizami,
je bilo mogoče sestaviti ratevojne sheme o nasipaniju dna polja1 v kvart a r j u in holocenu;
— s sedimenti in podori zasuti jamski rovi so poglavitne ovire za hitrejše
odtekanje vode s polja;
— dokazano je recentno intenzivnoi spiranje aluvialnega nanosa z dnai polja v kraško podzemlje;
—- urejanje vodnega režima z odpiranjem ali zajezevanjem požiralnikov
in ponorov se je pokazalo kot nezadostno, včasih tudi kot neprimerno.
širšo vrednost, ne samo za ožje strokovnjake, ima pregled dosedanjih
teorij o nastanku in razvoju Cerkniškega polja ter razlaga njegovega nastanka glede na izsledke novih raziskav. Za j a m a r j e in speleologe je velike
vrednosti ugotovljeno kronološko zaporedje razvojnih stopenj jam n a ponorni strani polja, ker je s tem omogočena primerjava v podzemlju našega celotnega dinarskega krasa. Takih detajlov bi bilo mogoče našteti še
celo vrsto.
Za delo kot celoto bi lahko rekel, da ima vrednost predvsem v dveh
pogledih:
a) v n j e m je zbrano bolj ali m a n j vse pomembnejše objavljeno gradivo
o Cerkniškem polju,
b) vsebuje rezultate številnih novih raziskav in izsledke, dobljene na njihovi podlagi.
Razen samih rezultatov in zaključkov so pomembni tudi napotki in
namigi o tem, k a j bi bilo potrebno še podrobneje preiskati.
Prispevek »Kraški
p o j a v i C e r k n i š k e g a p o l j a « je do sedaj
najpopolnejše in najobsežnejše krasoslovno delo o Cerkniškem jezeru in
bo kot tako uporabno in neizogibno vredno upoštevanja pri vseh delih, ki
bodo obravnavala bodisi samo Cerkniško jezero ali pa kraška polja na
sploh. Obenem je to moderna in t r d n a osnova, na kateri bo mogoče graditi nadaljnje raziskovalno delo. In eno prvih takih se mi zdi priprava za
objavo rezultatov klimatskih in pedoloških raziskav Cerkniškega polja, s
čimer bi bil fizični del naravoslovnih raziskav izpopolnjen.
Da pa bi bilo delo laže razumljivo in dostopnejše tako tujim (prav
akademijske publikacije gredo v veliki meri v zameno v tujino) kot tudi
domačim raziskovalcem in ljubiteljem, bi morala biti tehnična plat ureditve prispevka bolj sodobna, usklajena z jugoslovanskimi in mednarodnimi
standardi o oblikovanju znanstvenih razprav. Tako n.pr. iz naslova avtorjev nista razvidna n j u n naziv in funkcija, ne izvemo, da je eden doktor
geologije, drugi pa geografije, bibliografija bi bila veliko uporabnejša, če
bi bili ločeni uporabljeni viri in dopolnjena bibliografija Cerkniškega jezera. Izdelana je UDK klasifikacija, za splošno uporabo, ne zgolj za biblioteke, pa bi bilo bolj koristno, če bi bili navedeni »ključni izrazi«.
S temi pripombami nočem reči, da je znanstvena vrednost prispevka
manjša, zdi se mi le škoda, da tako obsežno in tehtno, znanstveno neoporečno delo ni do skrajnosti prilagojeno tudi za praktično uporabo v najširšem smislu, bodisi da bi človek iz študije želel dobiti le določen posamezni rezultat, bodisi splošni zaključek o nekem problemu.
Andrej K r a n j c
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Geographica Slovenica 10, IGU, Ljubljana 1980, uredila Mirko Pak in
Igor Vrišer.
Povsem tiho je izšla jubilejna, deseta številka Geographice Slovenice.
To je vsekakor priložnost za podrobnejšo oceno njene vloge v slovenski
geografiji. Upajmo, da bo kmalu prišlo do take ocene.
Deseti zvezek Geographice Slovenice prinaša referate, ki so bili predstavljeni na jugoslovanskem geografskem simpoziju o urbani in industrij-,
ski geografiji v Ljubljani 9. in 10. 11. 1979. Veliko število prispevkov, kar
35, ne dovoljuje, da bi ocenjevali vsakega posebej. Šest prispevkov je iz
Slovenije, 24 iz ostalih republik ter pet iz tujine. Največ referentov iz
drugih republik je s Kosova (6), po pet pa iz ostalega dela SR Srbije, Hrvatske, Bosne in Hercegovine, dva sta iz Makedonije in eden iz Črne gore.
Večina prispevkov (25) je bila uvrščena v del o urbani geografiji.
Problematika, ki jo obravnavajo, je tako pestra, da bi jih le stežka razvrstili v nekaj značilnih skupin, čeprav vsako razporejanje referatov pomeni nasilen poseg, bomo to vendarle poskušali z namenom, da si s tem
olajšamo predstavitev celotne problematike.
Poudarek na metodologiji proučevanja ima pet referatov ( P a p i é ,
I l e š i č , č i r i i č , G e n o r i o-S a j o v i c-Z a k o t n i k , S a v i č-S p a s o t v s k i ) , pri čemer je treba pripomniti, da je kljub navidezni številnosti razprav s tovrstno problematiko prispevek k razvoju metodologije proučevan j a mest izredno skromen. Posamezne mestne probleme obravnavajo trije
prispevki: industrijsko delovno silo v Mariboru ( P a k ) , mestni promet
v Zagrebu ( S i c ) in ceno mestnih zemljišč v Münchnu ( P o l e n s k y ) .
Razvoj in značilnosti urbanih omrežij osvetljujejo trije prispevki: za Bosno
in Hercegovino ( B a k a r i č ) , Črno goro (I v a n o v i č) in Metohijo ( D u k a g j i n i ) . Naslednje tri razprave obravnavajo specifične elemente urbanega omrežja: prebivalstva v hrvaških občinskih središčih (F r i g a n o v i ć),
mestnega prebivalstva v SR Makedoniji (P a n o v) in notranje strukture
mest v Bosni in Hercegovini ( M i š k o v i e ) . Centralne funkcije in hierarhijo mest obravnavata prispevka C a v o l i j a za Kosovo in M a l i c a za
srednjo Hrvatsko. W o l f in V r e s k predstavljata sodobne tendence preobrazbe mest in oblik urbanizacije, prvi na primeru regije Ren-Maina,
drugi pa Hrvatske. V nekaj primerih je bila kompleksneje predstavljena
problematika posameznih mest, tako Beograda ( M a r k o v i c ) , Bratislave
( I v a n i č k a ) , Peči ( C e r a b r e g u ) in Banja Luke (S m l a t i c ) . O posebnih vidikih urbanizacije sta poročala I s l a m i (razlike v urbanizacijski
stopnji prebivalstva) in L l e s h i (urbanizacija na nerazvitih območjih).
Mesta v vojnih pogojih je tema prispevka S t a n i s a v l j e v i č e v e .
Med referati, uvrščenimi v drugi del zbornika, trije obravnavajo problem lokacije industrije (F a t u r, G a e b e, V e 1 j k o v i č). Z industrializacijo se u k v a r j a večina referatov, in to od najširše ( V r i š e r , H a a s ) , regionalne ( P u š k a , G r a m a t n i k o v s k i , B j e l o v i t i č ) , do lokalne
(F e l e t air). O učinkih industrializacije na socialni razvoj SR Slovenije
govori prispevek V. K l e m e n č i č a .
Na osnovi tako pestre problematike prispevkov je težko dati objektivno oceno. Zelo razveseljiva je množičnost, zato pa je verjetno še bolj opazna p r e m a j h n a teoretična in metodološka poglobljenost večine prispevkov.
Vrednost zbornika je tudi v tem, da daje vpogled v stanje urbane in industrijske geografije v Jugoslaviji, kar omogoča ocenitev dosedanjega dela
in n a k a z u j e smerii nadaljnjih raziskav.
Marijan Klemenčič
Geografski zbornik XIX. SAZU. Geografski inštitut Antona Melika,
Ljubljana (1979) 1980, 216 strani.
Tudi zadnji, po vrsti že 19. zvezek Geografskega zbornika prinaša študije, ki so bile opravljene v okviru raziskovalnega programa Geografskega
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inštituta Antona Melika v nekaj zadnjih letih, kot je zapisal v Predgovoru
njegov glavni urednik akademik prof. dr. S. Ilešič. Vse tri razprave (Hribovske kmetilje v Gornjii Savinjski dolimi in študiji o poplavnih področjih
v Koprskem primorju), ki so jih prispevali D. M e z e ter D. P l u t in M.
O r o ž e n-A d a m i č v sodelovanju s F. L o v r e n č a k o m , pomenijo pomemben korak pri odkrivanju in predstavitvi nekaterih zaokroženih geografskih problemov slovenskega ozemlja. Z njimi pa se vključuje tudi
geografija med tista temeljna področja raziskovalnega dela, ki so koristna
in neobhodno potrebna slehernemu načrtovalcu našega prihodnjega družbenogospodarskega razvoja.
Na uvodnem mestu je razprava D. M e z e t a , Hribovske
kmetij e v G o r n j i S a v i n j s k i d o l i n i po l e t u 19 67 (s 3 diagrami, 22
fotografijami ter 9 tabelami med besedilom in 2 kartama v prilogi; str.
7—99). Avtor, ki je namenil v zadnjih dveh desetletjih veliko pozornosti
številnim problemom Gornje Savinjske doline (v nadaljevanju GSD) in
jih osvetljeval v svojih študijah in razpravah z najrazličnejših geografskih
vidikov, je vključil v zadnjo razpravo 495 hribovskih kmetij, ki so zajete
v 27 naseljih. Za primerjavo, ki je podana izredno plastično, pa je zajel
v raziskavo še 93 tistih dolinskih domačij v GSD, ki so usmerjene v živinorejsko proizvodnjo. Geografske danosti, gospodarska usmerjenost in moč
kmetije ter n j e n a prihodnost so osnovni vidiki, ki jim namenja avtor osr e d n j e mesto v svojii študiji. S suverenim poznavanjem temeljnih geografskih značilnosti GSD mu je, uspelo dokaj spretno izluščiti tiste činitelje,
ki s svojimi pokrajinskimi značilnostmi in prostorskimi posebnostmi pomembno ali celo odločujoče vplivajo na dosedanji ali prihodnji gospodarski in družbeni razvoj naših hribovskih predelov. Zato ni presenetljivo,
da je v študiji namenjena osrednja pozornost tistim geografskim danostim,
s katerimi moremo neposredno vrednotiti današnjo gospodarsko moč in
sposobnost kmetije, ki se odražata najvidneje v spreminjanju pokrajinske
fiziognomije. In prav s tega vidika so prikazane in obravnavane po posameznih poglavjih hribovske domačije v GSD. študija, ki je sestavljena
poleg uvodnega in sklepnega dela še iz šestih, vsebinsko zaokroženih poglavij, daje enkraten vpogled v najnovejši razvoj in v današnje stanje kmečkih gospodarstev v posameznih predelih GSD.
Na osnovi podrobnega poznavanja obravnavane pokrajine avtor ugotavlja, da imajo ceste in elektrifikacija odločilno vlogo pri najnovejšem
p r e u s m e r j a n j u kmečkih gospodarstev iz samooskrbe v intenzivnejše oblike tržne proizvodnje. Gozdovi, ki zavzemajo znaten del površin kmečkih
gospodarstev, še vedno d a j e j o tamkajšnjim hribovskim kmetijam glavni
vir dohodkov. Ne krčevine s pretežno travnatimi površinami, na katerih
temelji današnja živinoreja, temveč velikost, sestava! ini starost lesnih zalog
v gozdovih opredeljujejo ponavadi današnjo gospodarsko trdnost hribovskih dotmačij. Povprečni letni eitalt je znašal 1977. leta v GSD 106 m 3 lesa
na kmetijo;
njegova količina oziroma vrednost pada od zahoda (Solčavsko
po 225 m 3 na domačijo) proti vzhodnemu
predalpskemu hribovju (npr v
hribovskem zaledju Mozirja le 68 m 3 na kmetijo). V letu 1977 je bilo v
hribovskem svetu GSD že 174 usmerjenih kmetij. Zanje je bilo značilno
med drugim tudi to, da so imele posodobljene hleve. Mehanizacija, ki jo
sestavljajo motorne ali traktorske kosilnice, traktorji, nakladalke, dosuševalne naprave, za delto v gozdovih motorne žage itd., j e zajela vse trdnejše
kmetije. S popolno kmetijsko mehanizacijo je bilo opremljenih kar 92 hribovskih domačij v GSD.
V drugem poglavju je razčlenjeno kmetijsko gospodarstvo. Danes je
najpomembnejši poudarek na mlečni živinoreji, precej manjša pa sta pomen in vloga mesne ali plemenske govedoreje. Le trem hribovskim kmetijam daje tudi kmečki turizem nekaj dohodka. Tretje poglavje je namenjeno prikazu kmetijskega zemljišča. Poleg nadmorske višine obdelovalnega zemljišča je razčlenjena še njegova strmina, kamninska osnova ter
ekspozicija. Čeprav so to osnovne geografske sestavine, pa jih v naših šte181
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vilnih dosedanjih geografskih študijah v tako celovitem prikazu še nismo
dobili. V naslednjem poglavju, ki je namenjeno prebivalstvu, so prikazane
njegove osnovne sestavine (kmečko prebivalstvo, spolna in starostna struktura, obseg efektivne kmečke delovne sile itd.).
V petem poglavju je podana gospodarska moč hribovskih domačij.
Avtor poskuša vrednotiti hribovske kmetije na podlagi ustvarjene vrednosti kmetijskih tržnih proizvodov in lesa. V letu 1977 je imela hribovska
kmetija v GSD v povprečju po 47.020 dinarjev dohodka; od tega je prispeval les blizu 63%, mleko 2 3 % in mesna ter plemenska govedoreja 14%.
Znatno višji je bil dohodek pri usmerjenih kmetijah (v povprečju za 39%),
pa tudi njegova struktura je bila drugačna. Usmerjene kmetije so dobile
v povprečju za prodano mleko eno tretjino dohodka, desetino od reje mesne in plemenske živine in 57 % od lesa. Posebej je v tem poglavju prikazan in razčlenjen še dohodek 83 pomembnejših hribovskih živinorejcev
(78.138 din na domačijo) ter 35 »gozdnih« kmetij.
Posebno pozornost je namenil avtor delitvi kmetij na čista kmečka
gospodarstva (pri 268 kmetijah so vsi zaposleni doma) ter na mešana gospodarstva, kakor tudi višini in strukturi dohodkov čistih kmetij. V šestem poglavju je podana primerjava hribovskih domačij s 93 izbranimi dolinskimi živinorejskimi domačijami. Ugotovljene razlike med njimi so po
višini dohodka kakor tudi po njegovi strukturi.
Izredno zanimivo in po svoji praktični vrednosti bogato je sedmo poglavje Mezetove študije, k j e r je podana klasifikacija hribovskih kmetij glede na predvideni razvoj in višino dohodka. Hribovske kmetije v GSD so
razvrščene na osnovi prebivalstvene strukture in drugih, v študiji prikazanih in ovrednotenih kazalcev v štiri glavne skupine: najperspektivnejše,
perspektivne, brezperspektivne in izumirajoče kmetije.
V sklepnem poglavju je v strnjeni obliki prikazana sodobna problematika hribovskih kmetij v GSD. Številne dileme in vprašanja, ki jih razkriva avtor v tem delu razprave, temelje na podrobni proučitvi najnovejšega stanja po kmetijah GSD, kakor tudi na poznavanju njihovega dosedanjega razvoja v zadnjem poldrugem stoletju.
Za celotno študijo lahko zapišemo, da temelji na zavidljivi metodologiji, ki je jasna v posameznih obrazložitvah in eksaktna pri zbiranju in
vrednotenju dokumentarno-statističnega gradiva. Dileme, zaključki in posplošitve temelje na ustreznih podatkih in spoznanjih, predvsem pa na njihovem vrednotenju ali v okviru posameznih regionalnih enot ali v njihovih konkretnih geografskih danostih. Vzporedno s temeljitim proučevanjem novejšega stanja po hribovskih kmetijah GSD je D. Meze gradil in
dopolnjeval metodologijo za geografsko proučevanje hribovskih kmetij
na Slovenskem, ki je objavljena v tem letniku Geografskega vestnika.
Drugo polovico zbornika zavzemata razpravi o poplavnem svetu v
Koprskem primorju. D. P l u t je prispeval G e o g r a f s k e z n a č i l n o s t i
p o p l a v n e g a s v e t a ob Ri ž an i in B a d a š e v i c i (z 2 kartama v
prilogi ter 7 diagrami, 14 fotografijami in 12 tabelami med besedilom; str.
101—153), M. O r o ž e n A d a m i č pa G e o g r a f s k e z n a č i l n o s t i
p o p l a v n e g a s v e t a ob D r a g o n j i in D r n i č i (s 30 slikami, 4 diagrami in 15 tabelami med besedilom in 1 karto v prilogi; str. 155—215).
Pri obeh študijah je sodeloval F. L o v r e n č a k s poglavjem P r s t i in
r a s t j e p o p l a v n e g a sveta.
Z objavljenima razpravama dobivamo vpogled v značilnosti, vzroke in
nastanek ter razvoj poplavnih področij v zaledju slovenske obale ter v
najrazličnejše človekove posege, s katerimi so bile povečini že odpravljene
redne povodnji; te so zajemale v zaledju Koprskega zaliva 739 ha zemljišč,
izredno visoke pa celo 1077 ha. Danes zalijejo povodnji tod le še 30,5 ha,
medtem ko so leta 1966 zalile morske poplave 57,7 ha najrazličnejših zemljišč. Orožen Adamič ocenjuje, da je ob Dragonji, Drnici in Jernejskem
potoku občasno poplavljenih še blizu 255 ha zemljišč. Redke, a visoke vode preplavijo tudi večino Sečoveljskih solin (653 ha). Potemtakem nasto182
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pajo visoke poplave v zaledju Piranskega zaliva kar na 900 ha zemljišč,
kar predstavlja 6,4 °/o njegovega porečja.
Poglavitne vzroke poplav, ki so v glavnem zalivale vse danje ravnice
večjih potokov med Ankaranom in Sečo, odkrivata avtorja v splošnih podnebnih, reliefnih, kamninsko-zgradbenih in vegetacijskih razmerah Koprskega primorja. Povodnji pogojujejo močni nalivi, hiter odtok po sorazmerno golih in strmih pobočjih dolin (kar je povezano tudi z močno erozijo prsti ob Dragonji in Rižani), precejšen strmec potokov (npr. Rižana),
neurejene struge s številnimi zavoji itd. Še danes je za poplave značilno,
da so v glavnem osredotočene na najspodnejše dele dolin, kjer je navadno
tudi visoka gladina talne vode. Avtorja ugotavljata, da nastopajo najvišji
pretoki skoraj sočasno s padavinami, kar je neposredna posledica flišnega
dela porečja (str. 124, 174 in 182). Tudi pogostost povodnji je zelo različna. Odvisna je od številnih krajevnih razmer, predvsem pa od količine
padavin v povirnih delih potokov. Najpogostejše so od pomladi do zime.
Zanje pa je nadalje značilno, da so kratkotrajne, saj preplavljajo zemljišča
le po n e k a j ur, nakar se umakne poplavna voda nazaj v struge potokov ali
kanalov. Posebnost obalnega predela so morske poplave, ki so pogojene s
specifičnimi oblikami obale ter s posebnimi vremenskimi situacijami (ne
nastopajo ob burji).
Skoraj vsa nekdanja poplavna področja so bila v neposrednem zaledju
večjih naselij. Zato je človek že v preteklosti ta svet vključeval v najrazličnejše oblike svojih dejavnosti, ki so slonele na izrabi naravnih danosti
(npr. soline pri Sečovljah, ob Rižani in v Semedeli). V letih 1932—39 so
regulirali glavne poplavne potoke v zaledju Koprskega zaliva. Z obsežnejšimi ureditvenimi in vzdrževalnimi deli so nadaljevali še po letu 1950.
Regulacije potokov v zaledju Piranskega zaliva so bile opravljene v glavnem po drugi svetovni vojni, in sicer do leta 1955. Z njimi so pridobili
blizu 500 ha kmetijskih zemljišč, na katerih se je uveljavila proizvodnja
družbenega sektorja kmetijstva. Pri tem pa velja še posebej poudariti, da
se je z regulacijami temeljito spremenila namembnost zemljišča; travnike
in zamočvirjene predele so preuredili v njive. Ob srednjih in zgornjih delih potokov je stalo več mlinov v preteklosti; danes meljeta le še dva.
Študiji prinašata mnogo podrobnih spoznanj o poplavnem svetu ter
njegovem neposrednem zaledju. Napisani sta korektno; številna nova spoznanja, ki n a m jih ponujata, so podprta bodiisi s poznavanjem obsežne lit e r a t u r e in ustreznih virov bodisi z novimi ugotovitvami, ki so jih prinesla
terenska proučevanja. Zato ne pomenita samo novega prispevka k obogatitvi lokalne geografije, temveč prinašata pomembno osvetlitev v tip in
značaj povodnji in poplavnega sveta v Slovenskem primorju.
Milan Natek
Anton Gosar, The Urban Growth and Spatial Problems of Recreation
in Slovenia. Wiener Geographische Schriften 53/54, Wien 1979 s. 10, 1 karta.
Avtor opredeljuje tesno medsebojno povezanost med stopnjo urbanizacije in rekreacijo na primeru Slovenije. Vzporedno z večanjem mestnega
prebivalstva in njegove življenjske ravni raste potreba po rekreaciji. Postopoma so se izoblikovala trii področja! prostega časa, in sicer:
— rekreacijsko področje v bližini večjih urbanih središč,
— rekreacijsko področje v alpskem svetu,
— obmorsko rekreacijsko področje.
Tudi v rekreacijskem zaledju večjih slovenskih mest lahko opazujemo
vidno rast števila sekundarnih počitniških bivališč in naraščanje izletov
in potovanj, ki pritegnejo različne infrastrukturne objekte. Kljub manjšemu številu so posledice lokacije sekundarnih počitniških bivališč v izletniško zanimivejših slovenskih pokrajinah ter v bližini večjih mest vidne
tudi v zunanjemu izgledu pokrajine. Povečuje se tudi njihov širši turistični pomen, saj se jih vse večje število oddaja turistom.
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Podrobnejše so opredeljena tudi izletniška potovanja. Avtor je izvedel
1022 anket v štirih večjih slovenskih mestih. (Ljubljana, Maribor, Kranj,
Murska Sobota). Zanimiva in hkrati pričakovana je avtorjeva ugotovitev,
da je pogostost izletov (zlasti ob koncu tedna) v tesni zvezi z velikostjo
mesta. V povprečju se dobra tretjina mestnih prebivalcev ob koncu tedna
odpravi na izlet v rekreacijska področja, ki so od stalnega bivališča oddaljena m a n j kot 50 km. Večina se na izlet odpravi zaradi bivanja v naravi,
nekateri obiskujejo kulturne spomenike, drugi pa se odpravijo na obisk k
sorodnikom. Vedno večje število se jih odloča za aktivno rekreacijo, torej
za sprehode, čolnarjenje ter združujejo prijetno s koristnim.
Razpravi je priložena pregledna karta rekreacijskih in turističnih področij Slovenije. Sestavek predstavlja sicer zgoščen, a celovit prikaz razvoja in poglavitnih smeri rekreacije v Sloveniji, manjša pozornost pa je
namenjena obravnavi naravnih potez, ki tudi vplivajo na smer in obliko rekreacije. Avtor pravilno ugotavljal, da bo potrebno drugače ovrednotiti obmestna
področja, ki se v vedno večji meri vključujejo v rekreacijo. Posebno pozornost pa bo potrebno nameniti odnosu med posledicami rekreacije in naravovarstvenimi zahtevami. Rezultati ankete kažejo, da se na izlete v naravo odpravlja vedno večje število meščanov, njihov odnos do človekovega
okolja pa je večkrat potrošniški. Pričujoči prispevek je vsekakor dobrodošla in koristna informacija tujim geografom, ki jih zanimajo vprašanja
rekreacije in njene posledice.
Dušan Plut

Iz ostale jugoslovanske geografske in sorodne književnosti
Dr. Branislav Bukurov,
1978, str. 141.

Banat

i Srem. Matica

Srpska,

Novi

Sad

Številnim svojim delom s področja Vojvodine je n j e n daleč najbolj
ploden proučevalec Branislav B u k u r o v dodal novo, monografsko zastavljeni geografski pregled Bačke. Banata in Srema. Svoje ambicije in zasnovo je avtor obrazložil v uvodu. Delo . naj bi izšlo kot sestavni del monografije SR Srbije, ki pa žal ni bila uresničena.
Ta geografski pregled, ki ima namen kompleksno predstaviti regijo
širšemu krogu zainteresiranih, je metodološko podoben predhodnim avtorjevim študijam. Močno izstopa avtorjeva spretnost kompleksnega in jasnega regionalnogeografskega prikazovanja, kar je velike vrednosti za uporabnike. Zasnova je pravzaprav klasično regionalna z vsemi poglavji, ki so
dokaj enakovredno obdelana. Razen nekaj splošnih skic tudi ni nobene
karte, tabele ali diagrama. Podobno kot v številnih regionalnogeografskih
študijah je tudi v tej gospodarstvu odmerjenega malo prostora, čeprav je
t u k a j kmetijstvo in z njim povezani problemi izstopajoč pojav, pa tudi
druge gospodarske panoge so se močno razvile kot dejavnik regionalnega
razvoja, z njimi v zvezi pa tudi urbana središča. Še posebej bi prišla prav
podrobnejša predstavitev družbenega sektorja kmetijstva in problemov
družbenih kmetijskih obratov kot posebno zanimiv in v geografskem pogledu prevladujoč pojav. Zanimivo je, da takšnih razprav tudi ne najdemo
v seznamu literature.
Bukurov je Vojvodino predstavil ločeno po treh njenih, na splošno
sicer dokaj enakih pokrajinah, med katerimi pa so številne bistvene razlike, tako v fizičnem okolju kot tudi v socio-ekonomski strukturi. Za njihovo podrobnejše spoznavanje in za jasnost predstavitve je to še posebej
pozitivno. Ni pa podana primerjava med tremi regijami. Ta bi bila, ne
glede na leta 1968 izšlo Monografijo Vojvodine, še zlasti dragocena, celo
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nujna, spričo upravno politične enotnosti pokrajine ter enotnega gospodarskega prostora in ne nazadnje tudi zaradi celovite primerjave z eventualno kasneje napisanimi monografijami ožje Srbije in SAP Kosova.
Mirko Pak
Spomen zbornik. Ob 30. obletnici Geografskega društva
(1947—1977). Geografsko društvo Hrvatske. Zagreb 1980.

Hrvatske

Geografsko društvo Hrvatske je 6. in 7. j a n u a r j a 1977. leta proslavljalo svojo 30. letnico. Rezultat tega pomembnega dogodka je kar 339 strani
obsežen zbornik, vsebinsko sestavljen iz treh delov.
Prvi del zbornika prinaša poročilo o 30 letnem delovanju društva, o
proglasitvi častnih članov, med katerimi je tudi akademik dr. Svetozar
Ilešič in drugo.
Zelo obsežen je drugi del z devetnajstimi natisnjenimi referati, prebranimi na proslavi na znanstvenem srečanju pod naslovom » S o d o b n e
t e n d e n c e v g e o g r a f s k i h p r o u č e v a n j il h v S R H r v a t s k i « . Referati so tematsko in po pristopu izredno heterogeni ter se dotaknejo domala vseh geografskih problemov: reliefa (A. B o g n a r ) , vode (V. R i d j an o v i č ) , klime (T. š e g o t a), socialnogeografskih problemov turizma (I.
B l a ž e v i č , Z. P e p e o n i k ) , urbanizacije (V. K o č i , T. R o d i c a , S.
Ž u l j i č , H. T u r k , M. V r e s k ) , prometa (A. M a 1 i č, M. S i c ) , splošnih
regionalnih problemov (K. D e r a d o , N. S t r a ž i č i č , P. K u r t e k), demogeografije (M. F r i g a n o v i č , D. F e l e t a r ) , teoretičnih razglabljanj
R. P a v i č a o geografskih aspektih toponomije in J. R o g l i é a o potrebi
in značaju raziskovanja primorskega krasa. Deloma so prispevki del sinteze obsežnejšega raziskovalnega dela in so dokaj kvantitativno sintetsko
zasnovani. Poleg njih so v drugem delu za to priložnost posebej napisani
prispevki, ki bodisi odpirajo nove zelo aktualne geografske probleme ali
pomenijo zanimiva in koristna razmišljanja o njih.
Zbornik izredno posrečeno dopolnjuje t r e t j i del z dokumenti in poročili o nastanku društva, sestavo vseh dosedanjih odborov društva, s prispevki o delu posameznih sekcij in organov ter o akcijah društva, sestankih,
predavanjih in seminarjih ter z bibliografijo del objavljenih v glasilih Geografskega društva Hrvatske. Vsekakor je zbornik t r a j e n dokument društvene dejavnosti pa tudi prizadevanj hrvaških geografov na raziskovalnem
področju.
Mirko Pak
Covek, priroda i ljudska naselja. 138 strani.
1979. 1. knjiga 154 strani, 2. knjiga 412 strani.
Čovek, Priroda i ljudska naselja. 138 strani.
Izdal: Beogradski izdavačko-grafični zavod OOUR Izdavačka delatnost.
Beograd 1979.
S programom dela »Saveta za čovekovu sredinu i prostorno uređenje«
Zveznega izvršnega sveta in izvršilnih svetov republik ter pokrajin je bila
koncem leta 1976 predvidena izdelava pregleda stanja. Na osnovi tega načrta je bila sestavljena delovna skupina, ki je v sodelovanju s številnimi
zveznimi ustanovami in v strokovnem sodelovanju Inštituta za arhitekturo
in urbanizem Srbije pripravila obravnavano publikacijo. Pregled stanja
obravnava petletno obdobje 1971—76 z načrtom, da se vnaprej izdelujejo
taka poročila vsakih pet. let. Vsi podatki in ankete so za časovna obdobja
1961, 1971 ter 1976. Zaradi same narave obravnavane teme je to zelo kompleksno zasnovan pregled stanja. Pri delu so sodelovali številni sodelavci,
kar je bil brez dvoma organizacijsko in tudi praktično zelo zahteven in
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nehvaležen projekt. Celotno delo ima trdnoi ita pregledno zasnovo z dosledno
izvedeno redakcijo tako, da so poglavja razmeroma enakomerno obdelana.
P r v a knjiga vsebuje tekstualni pregled stanja, opremljen s številnimi
preglednimi tabelami in 14. tematskimi kartami. Ta knjiga je namenjena
najširši javnosti. Druga knjiga vsebuje informacijsko statistično osnovo za
512 občin Jugoslavije, in je namenjena zgolj interni uporabi. Statistični
podatki v drugi knjigi so razporejeni po istem vrstnem redu, kot v prvi
knjigi, in so v bistvu dodatna poglobljena informacija tekstualnim obrazložitvam prve knjige.
Posebej moramo podčrtati, da so se sestavi j alci obravnavane publikacije dobro zavedali kompleksnosti problemov okolja in medsebojne soodvisnosti pojavov. Zato so se tudi odločili, da bodo skupaj obravnavali probleme človekovega okolja in prostorskega urejanja, ker so smatrali, da je
u r e j a n j e prostora, ki ne upošteva problemov človekovega okolja, zgolj izkoriščanje prostora in obratno: problemi človekovega okolja, ki ne vključujejo u r e j a n j a prostora, se omejujejo zgolj na varstvo-zaščito obstoječega
stanja. Zato publikacija n; samo mehanični seštevek prispevkov o stanju
posameznih tradicionalno obravnavanih področij (naselja, vode, zemlja,
zrak, infrastruktura, i t d ) , ampak je tudi poizkus nadgradnje posameznih
resorskih raziskav. Sestavljalci so imeli pred seboj cilj prikazati in ugotoviti osnovne razvojne tokove in njihove medsebojne odvisnosti. Tako zasnovano obravnavanje problemov okolja je v marsičem povsem identično s
kompleksnim pristopom v geografiji. Večinoma negeografi, ki so sestavljali
to publikacijo, so se v veliki meri poslužili kompleksno geografske metode
dela. Zanimivo je, da so sestavljalci, neobremenjeni s klasičnim geografskim konceptom od fizične k družbeni geografiji, na prvo mesto postavili
razvoj prebivalstva in probleme s tem v zvezi ter šele v drugem poglavju
obravnavajo naravne vire in pogoje. Osnovni cilj dela je bil ugotoviti, v
merilu cele Jugoslavije, vzroke problemov in njihove posledice. V t r e t j e m
sklopu poglavij je obravnavano urejanje okolja in posegov v prostor. V
četrtem, zaključnem poglavju je govor o sredstvih in ukrepih uresničevanja politike o problemih okolja. V zaključku je podan program ukrepov
in aktivnosti Zveznega izvršnega sveta v zvezi s človekovim okoljem in
prostorskim urejanjem.
Omenimo n a j še to, da je v isti zbirki izšla tudi knjiga »Čovek, priroda
i ljudska naselja« (138 strani), ki je izbor citatov iz del Marxa, Engelsa in
Lenina. Knjiga je zanimivo in koristno branje, ki zlasti osvetljuje poglede navedenih teoretikov marksizma na probleme okolja. V zaključku te
knjige je tudi zanimiva daljša razprava izpod peresa Božidarja Jakšiča z
naslovom »Marksistička misao i čovekova sredina«.
Milan Orožen Adamič

Iz poljske in madžarske geografske književnosti
W. Tyszkiewicz, Struktura agrarna Polski 1945—1975; Analiza przestrzenno-czasowa. Dokumentacja geograficzna, 1978-1, PAN, Instytut geografii
i przestrzennego zagospodarowania.
Inštitut za geografijo in gospodarjenje s prostorom, kot bi se v nerodnem prevodu glasil novejši naziv geografskega inštituta PAN, ima že dolgoletno tradicijo v proučevanju agrarne pokrajine. Slovenski geografi smo
skoraj celo obdobje sledili temu delu, večkrat pa tudi aktivno sodelovali.
Inštitut je izdal vrsto del z agrarno-geografsko problematiko, vanjo pa se
uvršča tudi predstavljena knjiga W. Tyszkiewiczeve o agrarni strukturi na
Poljskem v povojnem obdobju.
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Kakor se zdi pojem agrarne strukture na prvi pogled preprost, je avtorica po pregledu strokovne literature ugotovila zelo različna gledanja in
različne vsebine. Žal pri tem ni pokazala potrebne kritičnosti in oblikovan j a lastnih stališč.
V dveh osnovnih poglavjih so obravnavane povojne spremembe agrarne strukture na Poljskem ter posebej najvažnejše spremembe po letu
1970.
Sedanja agrarna struktura izhaja predvsem iz agrarne reforme v letih
1944 in 1945. Verjetno je premalo poudarjen pomen razlik v agrarni strukturi pokrajin, ki so bile n e k d a j pod rusko, prusko in avstrijsko vladavino.
Te razlike se še danes močno odražajo v poljskem kmetijstvu, celo več, po
nekaterih raziskavah se celo povečujejo. V zahodnih in severnih pokrajinah prevladujejo srednje velike kmetije, medtem ko je na jugovzhodnem
delu izrazita prevlada m a j h n i h kmetij. S tem je povezan tudi delež privatnega sektorja v kmetijstvu; le-ta je najnižji ravno v zahodnih in severnih
pokrajinah, na ozemlju, ki je bilo pod prusko oblastjo. Velika kmetijska
posestva so namreč večinoma prešla v državno last.
V drugem, osnovnem poglavju, avtorica ugotavlja porast števila zadrug, ki imajo storitveno-proizvodno funkcijo, torej so podobne našim zadrugam. Prav tako se povečuje število kmetij, ki jih ostareli lastniki, v zameno za pokojnino, p r e d a j a j o državi. Njihova povprečna velikost je 7 ha.
Vse slabša je tudi slika glede naslednikov. Leta 1971 4 % kmetij ni imelo
naslednika, leta 1975 pa kar 11%.
Delu je priložen obširen seznam literature ter povzetek v angleškem
in ruskem jeziku.
Očitno je, da avtorica ni imela ambicij napisati strokovno poglobljeno
analizo agrarne strukture, pač pa le dati bolj ali m a n j splošen pregled.
Tekst je pisan brez potrebnih poudarkov, na primer ko piše o velikosti
posestev, parcelni razdrobljenosti itd. Prav tako je tekst poln številk. Ugotovitve so prevečkrat le formalne, brez pojasnil o vzrokih za tako stanje.
Delo o agrarni strukturi na Poljskem v povojnem obdobju — čeprav naslov obeta precej — je žal ostalo na višini informativnega prikaza.
Marijan Klemenčič
TadeuSz Szczesny, Ochrona pryrody i krajobrazu. PWN, Warszawa 1977,
s. 158.
Poljski geografi že vrsto let proučujejo preobrazbo človekovega okolja
in ukrepe za varstvo. Prikazano delo je bilo izdano kot priročnik za študente višjih šol, gre pa že za tretjo, dopolnjeno izdajo. Avtor je sistematično prikazal varstvo okolja s poudarkom na analitični predstavitvi. Historičnemu pregledu vzrokov za ukrepe v zvezi z varovanjem narave sledi
podrobnejši pregled varovanja prsti (poudarek na ukrepih proti eroziji),
problemi varovanja vodnih virov, rastlinstva, živalstva in zraka. V ospredju je opozarjanje pred pretirano in nenadzorovano kemizacijo pokrajine,
ki je zaradi različnih stranskih učinkov še posebno nevarna. Tudi poljske
reke so že močno onesnažene. Njihova onesnaženost je prikazana v štirih
razredih (čiste, rahlo onesnažene, onesnažene, močno onesnažene reke), torej podobno kot pri nas. Kar 23,4% večjih poljskih rek je močno onesnaženih.
Avtor poudarja potrebo po varovanju pokrajine kot celote, k j e r n a j bi
bili poleg ekoloških prisotni tudi estetski kriteriji. Ogreva se za razširitev
narodnih parkov, prirodnih rezervatov in naravnih spomenikov, človek
vedno bolj potrebuje naravo, čisto in mirno okolje. Varovanje okolja dobiva vse bolj rekreativen pomen. Zaradi kompleksnosti onesnaženosti in
varovanja okolja je potrebno tesnejše sodelovanje znanstvenih disciplin in
mednarodno sodelovanje. Ker gre za priročnik, ki je namenjen študentom,
je nekoliko preskromen kartografski prikaz.
Dušan Plut
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Rural Transformation in Hungary and Poland. A Polish-Hungarian seminar. Budimpeštai 1979, uredil Györgyi Barta.
Težišče proučevanj nemestne pokrajine z agrarnih problemov se je v
zadnjih letih na Poljskem in Madžarskem razširilo na kompleksnejšo obravnavo podeželja. To je povezano tudi s sodelovanjem geografov obeh dežel v ustreznih komisijah pri Mednarodni geografski uniji ter tudi s siceršnjim dobrim medsebojnim sodelovanjem. Eden od sadov tradicionalno
dobrega sodelovanja na področju proučevanja agrarne pokrajine in podeželja kot celote je zbornik referatov, predstavljenih na poljsko-madžarskem
seminarju koncem septembra 1978 v Bozsoku.
Geografi obeh dežel zavestno prehajajo na intenzivno proučevanje novega, tematskega področja, podeželja, pri čemer so zastavili vse sile, organizacijske, kadrovske in finančne. Ta problematika je sedaj osnovna delovna preokupacija geografskega inštituta PAN v Varšavi. Na tem inštitutu
razvijajo metodologijo, ki sicer ni originalna, zato pa se odlikuje po težnji,
da kar najbolj celostno zajame podobo podeželja. Ravno zaradi sistematičnega pristopa h geografski problematiki so v osnovi razjasnjeni nekateri
problemi, ki se v slovenski ali kaki drugi geografiji vlečejo kar naprej.
Primer je sama opredelitev podeželja. V resoluciji, sprejeti ob koncu seminarja, je podeželje opredeljeno kot: »območje zunaj mestno-industrijskih
aglomeracij, vključujoč omrežje malih mest, ki služijo ruralnim naseljem.
Podeželje je večfunkcionalen prostor, kii nil istoveten s kmetijskim območjem«.
Poročila so po vsebini razvrščena v tri skupine: ruralni razvoj, ruralne
funkcije in ruralna naselja
G. E n y e d i na kratko predstavlja osnovne spremembe, ki jih je madžarsko podeželje doživelo po zadnji vojni, posebej še pod vplivom korenitih družbenih sprememb. Te spremembe so na primer beg v mesta, deagrarizacija, stanovanjska funkcija podeželja z močno dnevno migracijo delovne sile v mesta, industrializacija podeželja, redčenje naselbinske mreže, polifunkcionalnost izrabe zemlje na podeželju itd.
J. K o s t r o w i c k i v razpravi o znanstvenih izsledkih za načrtovanje
ruralnega razvoja vojvodstva Suwalki na severovzhodu Poljske podaja osnovna spoznanja interdisciplinarne raziskave, ki jo je organiziral Inštitut
za geografijo in gospodarjenje s prostorom PAN, in. kit je poleg več kot 60
razprav prinesla izdajo regionalnega atlasa vojvodstva.
Največ referatov je uvrščenih v poglavje o ruralnih funkcijah. W.
S t o l a predstavlja poskus funkcionalne klasifikacije varšavskega vojvodstva. O klasifikaciji smo poročali v 51. številki Geografskega vestnika.
R. S z c z e s n y in W. T y s z k i e w i c z posredujeta del rezultatov intenzivnega dela inštituta o preobrazbi kmetijstva na Poljskem; prvi piše
o preobrazbi načinov kmetovanja med leti 1970 in 1976, W. Tyszkiewicz
pa o najnovejših spremembah agrarne strukture na Poljskem. Razprava I.
B e r é n y j a o glavnih tendencah spreminjanja izrabe zemlje na Madžarskem posveča največji del pozornosti kmetijskim površinam. Ob splošnem
procesu krčenja obsega kmetijskih površin v povojnem obdobju prihaja do
vse večjih nasprotij v intenzivnosti kmetijske proizvodnje: ob intenzifikaciji kmetijske proizvodnje (vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo) prihaja
do ekstenzifikacije kmetovanja na m a n j rodovitnih površinah.
V krajšem prispevku G. B a r t a obravnava industrijo v madžarskih
vaseh. Posebno z gospodarsko reformo leta 1968 je prišlo do močne decentralizacije industrije in do hitrega razvoja agrarno-industrijskih kompleksov. Posledice industrializacije podeželja so bolj ali m a n j splošno znane;
zanimivejše je, da približno petino madžarske industrije uvrščajo v »ruralno«, to je tisto, ki je locirana na podeželju. Zanjo je značilno, da je
m a n j produktivna od ostale, in sicer zaradi zastarelih strojev, močne prevlade nekvalificirane delovne sile ter zaradi preseljevanja m a n j donosnih
industrijskih obratov iz mest na podeželje.
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B. S â r f a l v i je v razpravi o stanju omrežja osnovnih šol na madžarskem podeželju pokazal, da se možnosti kvalitetnega osnovnega izobraževanja manjšajo z redčenjem poselitve, posebno še v obliki majhnih naselij.
V tretjem delu so predstavljene razprave o podeželskih naseljih.
P. B e l u s z k y je na primeru okrožja Borsod-Abauj-Zemplén izdelal
zanimivo tipologijo naselij. S pomočjo faktorske analize, s katero je obdelal po 24 znakov za vsako naselje, je izločil sedem osnovnih tipov podeželskih naselij.
A. S t a s i a k je predstavil osnovne poteze preobrazbe podeželskih naselij na Poljskem, pri čemer je osvetlil vlogo lastništva zemlje, migracij in
zaposlitvene sestave prebivalstva, gradbeništva in upravne razdelitve.
F. B ö c s k e i na primeru komiteta Vas, ki vključuje Porabske Slovence, analizira leta 1971 v regionalnem planiranju uveljavljen hierarhični
sistem razvoja naselij. Avtor ugotavlja, da se je poleg dobrih strani pokazala vrsta slabosti, predvsen? pri razvoju (odmiranju) manjših vasi in zaselkov.
V zadnjem prispevku H. S z u l c ugotavlja spremembe tločrta poljskih
vasi v zadnjih tridesetih letih. Kot pomemben dejavnik preobrazbe je postavljeno v ospredje pojavljanje državnega sektorja v kmetijstvu.
Kljub nekaterim, v slovenski geografiji že dobro osvetljenim stranem
razvoja podeželja, je zbornik vreden pozornosti zaradi sistematičnosti pristopa večine avtorjev do obravnave geografskih problemov podeželja, hkrati pa omogoča primerjavo dosežkov slovenske geografije na tem področju
z dosežki poljske in madžarske geografije.
Marijan Klemenčič
Iz ostale inozemske geografske in sorodne književnosti
Steuer M., Wahrnehmung und Bewertung von Naturrisiken (Zaznavta in
vrednotenje naravnih tveganj). Münchener Geograpische Hefte, št. 43.
Kallmünz/Regensburg 1979, 235. s.
Geografski inštitut Tehnične univerze v Miinchnu se je ob pomoči Evropske investicijske banke v Luksemburgu vključil v proučevanje učinkov
furlanskega potresa 1976. Predstojnik inštituta, prof. R. Geipel, je z izsledki socialnogeografskega raziskovanja izpolnih 40. številko Münchener Geographische Hefte (»Friaul-Socialgeographische Aspekte einer Erdbebenkatastrophe«. 1977). 43. številka te periodike pa prinaša izsledke ugotovljanja, kako prizadeto prebivalstvo zaznava in vrednoti naravne nezgode,
kako gleda na potrebnost, ukreniti nekaj proti njim in kako je psihološko
n a n j e pripravljeno oziroma prilagojeno. Omejili so se na tri, t a m k a j najresnejše nezgode: potres, podor skalovja in poplavo (Tilmenta).
Knjiga pomeni prispevek k regionalni geografiji Furlanije in k tisti panogi, ki jo v Severni Ameriki, kjer se je najbolj razvilai, imenujejo Natural and man-made Hazards geography. Proučuje odnos med naravo in človekom v ogroženih področjih, k j e r je človek na meji med umikom in prilagoditvijo, in mora vedno računati na neko tveganje (riziko). To pa je
manjše, če se materialno in psihično prilagodi na naravne katastrofe. Prof.
R. Geipeli, ki je prispeval zaključno poglavje, poudarja, kako je znanje,
k a j ve prebivalstvo, o vzrokih in pogojih naravnih katastrof, o njihovih posledicah, kako računa na njihovo ponovitev v bodočnosti in kako je voljno
sodelovati pri zaščitnih ukrepih, potrebno za boljše regionalno planiranje,
za inženirje in politike.
V knjigi je ločen tako imenovani, realni svet od onega, kakor tega dojema prebivalstvo.. V prvem pogledu je koncepiran zgodovinski opis potresov in poplav, fosilnih podorov in teh iz časa potresa 1976. Za drugo
območje, za podobo teh katastrof, kakor jo zaznava prebivalstvo, so n a j 189
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prej razloženi teoretski pojmi kot so okolje, ogroženost, tveganje (riziko),
katastrofa, r a z m e r j e med realnostjo ini zaznavo itd. Ta drugi aspekt predstavlja glavnino knjige, k j e r so podrobno analizirani izsledki anketiranja
prizadetega prebivalstva na primeru dveh, prometno različnih krajev, Braulinsa in Portisa. V knjigi je objavljen tudi vzorec ankete, s katero so dobili na 55 vprašanj od vsakega anketiranca teoretsko po več kot sto odgovorov« Pisec te ocene pogreša v anketi vprašanje, ki bi pokazalo, ali se
prebivalstvo zaveda različne ogroženosti stavb na različnih legah. Saj je
znano, da je bilo največ potresnih porušitev na nesprijetem pobočnem materialu. Med množico ugotovitev n a j navedem le, da so anketiranci iz m a n j
prometnega Brulirasa pokazali znanto večjo navezanost na svoj k r a j kot
v Portisu, ki leži; ob glavni cesti in železnici, č e p r a v so se pisci izogibali
ocen, je le mogoče spoznati/ med prebivalstvom nezadovoljivo poznavanje
značaja nezgod,, njihove pogojenosti in iz tega delno sledi tudi nerazumevanje nekaterih ukrepov, s katerimi je italijanska družba sanirala škodo.
Knjigo bo s pridom vzel v roke kateri od naših raziskovalcev naravnih nezgod, ki zlasti v okviru Geografskega inštituta Antona Melika pri
SAZU proučuje plazove, podore, usade,, potrese (glej M. Orož-Adamič, Posledice potresov leta 1976 v SR Sloveniji. Geografski zbornik XVIII, 1979)
in zlasti poplave. V knjigi so namreč številne nove metode razširjenega
proučevanja nezgod, zlasti na področju zaznavanja in reagiranja prizadetega prebivalstva.
Ko človek prebira v tej knjigi, kako potrebno je ljudsko poznavanje
teh katastrof, ki lahko prizadenejo domači kraj, in kako tako poznavanje
v nekaterih primerih zmanjša žrtve ali učinke vsaij umili, se spomni na
sedanje krčenje geografije v srednji šoli. Kdo pa bo posredoval mladim
tako znanje o pojavih, ki pomenijo tudi v številnih naših krajih stalno
grožnjo?
I. Gams
Stanley A. Schümm, The Fluvial System. 338 strani, 92 skic, 26 fotografij, 55 diagramov in 10 tabel. A Wiley-Interscience Publication. John
Wiley & Sons. New York-London-Sydney-Toronto 1977.
Pred sabo imamo iz t. im. ameriške geomorfološke šole knjigo o fluvialnem reliefu in procesih, ki ga ustvarjajo. Sam avtor pravi v predgovoru, da to ni niti temeljno delo niti priročnik, ampak »poskus, proučiti
rečni sistem in njegove sestavne dele na tak način, da bodo soodvisnost
med komponentami sistema in iz tega izvirajočo nestabilnost lahko razumeli tudi ekonomski geologi, geomorfologi, stratiigrafi, sedimentologi, urejevalci krajine, naravovarstveniki i n gradbeniki.« Z vzorno kompleksnostjo razlaga najnovejše koncepte geomorfološkega razvoja in, nas prepričuje, da jih lahka koristno' uporabimo prii praktičnem delu.
Knjiga je napisana tako, da na zanimiv način vodi bralca skozi celotno dogajanje v rečnem sistemu od povirja do morja in
pri tem neprestano opominja-, da je nujno obravnavati sistem kot celoto1. Na katerikoli točki v porečju se nahajamo, moramo, vedno upoštevati in ovrednotiti dogaj a n j e v porečju nad in pod nami. Zakonitosti součinkovanija številnih spremenljivk, ki' vplivajo, na preoblikovanje reliefa v porečju, jakost in potek
erozije, transporta in akumulacije so nazorno prikazane na številnih diagramih iin podkrepljene si podatki ite celeigai svetal. Menit da niimamo prav, kadar
poskušamo vsako spremembo v procesih znotraj rečnega sistema razložiti
s spremembo zunanjih faktorjev (tektonika,, klima, rastje, itd.), ampak
so take spremembe najpogosteje v skladu z zakonitostmi, notranje kontrole samega procesa. Mnogo govori oi t. im. pragovih (threshold), ko zaradi počasnega spreminjanja pogojev pride v procesu do nenadnega preskoka v novo kategorijo in razlikuje zunanje (extrinsic threshold)
in notranje pragove (instrinsic threshold), pač glede n,a to, ali je1 prag posledica
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spremembe zunanjih spremenljivk, ali. pa j e le dejanje samour avnavanj a
v samem sistemu.
Knjiga je razdeljena na devet, poglavij: Uvod; Spremenljivke in spremembe; Klimatske spremembe in paleohidrologija; Porečje; Reke; Doline
in dolinski nanosi; Piedmont; Obalna ravnica; Rečni sistem.
V uvodnem poglavju razdeli porečje v tri geomorfološke in dinamične cone: porečje, ki prispeva vodo in naplavino, glavne rečne struge, v
katerih se vrši transport in območja akumulacije (vršaji, delte, itd.). Dogaj a n j v posameznih conah nikakor ni možno Ločiti, saj porečje kot dinamični sistem reagira kompleksno na vsako spremembo (complex response).
Eno od izhodišč naslednjih poglavij je Datvisova teorija o cikličnem
razvoju reliefa. Pravi, da zaporedne faze erozije in akumulacije jasno
odražajo napore porečja, da se prilagodi učinkom spremembe ali prekoračenja določenega praga. Če Davisovo teorijo dopolnimo z novejšimi ugotovitvami (npr. izosfatično dviganje območij odnašanja), ugotovimo, da
je odvisno zgolj od časovnega razpona, ali je erozijski ciklus preprost, shematičen ali pa zelo kompleksen.
Važen vir podatkov pri obravnavanju rečnih strug in akumulacije so
poskusi na poskusni napravi REF (rainfall-erosion facility). Oblika in velikost struge je odvisna od značaja in velikosti pretoka vode in naplavine,
in ta odnos je možno ugotoviti empirično. Primerjava dodatnih morfometričnih podatkov o porečju in značaj transportirasnega materiala n a m
omogoča ugotoviti jakost recentne erozije v določenem porečju. P o m a n j k a n j e meritev pretoka vode in naplavine v naših razmerah nas spodbuja,
da bi se poskusili tudi na ta način.
Razvoj porečja pušča sledove tako v erozijskih kot akumulacijskih
oblikah. Ker je knjiga nastala iz potrebe geologov, je slaba polovica posvečena akumulaciji, s posebnim poudarkom na uporabnosti izsledkov v
praksi. Rezultate, dobljene na poskusni napravi, neposredno prenaša! v
naravne razmere, in ob upoštevanju predhodnih ugotovitev usmerja strokovnjake različnih strok h konkretni problematiki njihovega dela (iskanje
rudnih ležišč, gradnja komunikacij, zaščita pred erozijo prsti). Bolj ko gre
knjiga h koncu, več je v n j e j takšnih napotkov.
Zadnje poglavje je povzetek ugotovitev, povezan z namigi specialistom,
kako občutljiv in zapleten sistem je porečje, in kako vsak večji poseg v a n j
zahteva vsestransko proučitev celotnega! rečnega sistema.
Karel Natek

A. S. Collinson, Introduction to World Vegetation, London 1977, 57 kart,
skic in diagramov, 201 stran.
V angleščini je izšla v zadnjih letih že vrsta učbenikov in priročnikov,
ki obravnavajoi rastje na Zemlji (o nekaterih je Geografski vestnik že poročal). Mednje sodi tudi knjiga A. S. Collinsona. V n j e j avtor želi v zgoščeni obliki podati glavne misli o konceptu, ciljih in najpomembnejših
vprašanjih ekologije in biogeografi je, hkrati pa ovrednotiti, rastlinsko odejo na Zemlji.
Vsebina knjige je razdeljena na dvoje obsežnih poglavij. Prvo zajema
načelna vprašanja in probleme pri proučevanju vegetaicije, drugo pa prikazuje novejše poglede na značilnosti glavnih tipov vegetacije na našem
planetu in antropogene vplive nanje.
Snov prvega poglavja je podrobno razčlenjena na šest podpoglavij, ki
obravnavajo vrsto odnosov med rastlinami in prirodnim okoljem. Podrobneje so prikazane rastline m njihova evolucija, ekosistemi in energija,
prehrana in prehrambeni krogi ter rastlinske združbe in njihova razširjenost. V taki razporeditvi snovi se dobroi odražajo novi, pogledi pri proučevanju rastja, ko poleg avtekoloških dejavnikov postajajo pomembni t u 191
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di drugi. Zlasti se to odraža v podrobnejšem prikazu ekosistemov in energije, ki kroži v njih ter rastlinskega metabolizma in v kroženju hrane.
Med ekološkimi dejavniki je poudarjen pomen prsti za r a s t j e in medsebojni vplivi med prstjo in vegetacijo. Avtor ju skupno s klimatskimi
prilikami poveže v podneibno-rastlinsko-prsteni sistem. Poleg prsti so prikazani še temperaturni vplivi in delovanje ognja ter vetra na rastline.
Slabo pa so obdelane reliefne, kamninske in vodne razmere, ki marsikje
dokaj vplivajo na rastje.
Zanimivo je tudi zadnje podpoglavje o rastlinskih združbah. Te vključujejo številne rastlinske vrste, ki jih lahko obravnavamo kot posameznike v celotni populaciji. Posamezne rastlinske vrste v določeni rastlinski
združbi učinkujejo ena na drugo, tekmujejoi med seboj za prostor, svetlobo in vodo. Pri obravnavanju teh odnosov in ostalih zakonitosti v rastlinskih združbah se vedno bolj uveljavljajo statistične in matematične metode,
s katerimi n a j bi kvantitativno prikazali tudi rastje. Avtor vrsto teh metod našteje in prikaže nekaj primerov njihove uporabe.
V drugem delu knjige avtor na izvirni način prikaže, glavne vegetacijske tipe na' Zemlji. V sedmih podpoglavjih opiše vse pomembnejše oblike r a s t j a na zemeljkem površju. Prične s tropskimi gozdovi in nadaljuje
s tropskim travniškim rastjem, vegetacijo suhih predelov, listopadnimi
gozdovi zmerno geografskih širin, iglastimi gozdovi severne polute ter
traivniškim rastjem zmernih širin. Zadnji podpoglavji drugega dela knjige
sta posvečeni rastju gora in hladnih področij ter morskih obal in estuarjev.
Večina vegetacijskih tipov je prikazana na enak način; n a j p r e j struktura in fiziognomija tipa, nato njegova biomasa, produkcija in mineralni
krog. Pri večini tipov so prikazane tudi lastnosti prsti, tipičnih zanje.
Mnogi primeri, navedeni v tekstu, so ilustrirani s številnimi skicami,
diagrami, profili, tabelami in kartami. Vse to dokaj prispeva k lažjemu
razumevanju novih ugotovitev in dejstev, ki so jih dala novejša raziskovanja vegetacije. Na koncu knjige so v slovarčku zbrani in razloženi
najpomembnejši strokovni izrazi, uporabljeni v tekstu.
Tekoče pisano besedilo, dobro ponazorjeno z ilustracijami, nudi bralcu
vrsto novih spoznanj o vegetaciji. Poznavanje osnov ekologije in biogeografije pa postaja temelj varovanja rastlinske odeje in premišljenega gospodarjenja z njo.
Franc Lovrenčak
Karsts de montagnes — Karst et structure (Gorski kras — kras in
struktura). Comité National de Géographie, Commission des phénomènes
karstiques, Colloque de Grenoble, 6—7 Mai 1977, pp. 135—358, Géographie
Alpine, No. 2 in 3, 1978.
Na Inštitutu za geografijo Alp v Grenoble (Francija) so bili 6. in 7.
maja 1977 študijski dnevi komisije za kraške pojave v okviru Narodnega
geografskega komiteja, posvečeni gorskemu krasu. Poleg samih Francozov
so se tega kolokvija udeležili tudi geografi-krasosiovci iz Italije, z Madagaskarja, iz Maroka, Poljske, Švice in Zvezne republike Nemčije. Žal ni
bilo nobenega udeleženca iz Jugoslavije, čeprav sodi večina našega krasa
v »gorski tip«. Rezultat tega kolokvija je pričujoče delo, tiskano oziroma
vezano v obliki posebnega odtisa iz revije Géographie Alpine.
Srečanje je bilo razdeljeno na dva dela: prvi je imel kot vodilno temo
» k r a s i n g o r a « , drugi pa » k r a s i n s t r u k t u r a « . V okviru prve
teme se je zvrstilo 7, v okviru druge pa 10 predavanj. Lahko rečemo, da
so na kolokviju obravnavali širok spekter kraške problematike: glacialni
in nivalni kras ter kras v marmorjih iz južnih francoskih Predalp, hidrokemizem kraških iizvirov iz francoskih Primorskih Alp, potencialno agresivnost skozi; prst prenikajoče vode v Vercorju ter podledeniški kras in
površinsko kraško morfologijo 1 v švicarskih Alpah. Tema »struktura in
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kras« je bila snovno, bolj enotna, pač pa regionalno bolj pestra: žepi terra
rosse na Vercorju, medsebojna primerjava kraških kanjonov v fratncoskih
Pirenejih, vpliv s t r u k t u r e na nastanek in razvoj kraškega površja v Dolomitih, pravilna struktura in nastanek velikih kraških oblik v K a n t a b r i j skih gorah, polja in narivne strukture v Betiijskih KordMjerah, vpliv litol o g i e na razvoj velikih kraških oblik v maroškem Visokem Atlasu ter kras
in struktura v Anti-Atlasu, p r i m e r j a v a izvirov v pogorju Libanon, odnos
kras — struktura v tropskem okolju na primerih z Madagaskarja in kras v
anhidritih v argentinskih Andih.
Poleg nekaterih splošnih in niti ne preveč novih ugotovitev (da so
n. pr. vse večje kraške oblike v Dolomitih vezane na geološko strukturo)
v nekaterih prispevkih, ima večina prispevkov zaključke podprte često z
obilnimi in natančnimi rezultati analiz,, kar je lahko zanimivo in koristno
za primerjavo z rezultati naših preučevanj. Taki so predvsem rezultati analiz prenikajoče vode v zvezi z računanjem potencialne agresivnosti, mineraloške analize terre rosse in strukturne karte španskih kraških polj.
Delo je vsekakor vredno naše pozornosti, še posebej, ker je marsikateri
prispevek lahko v pomoč preučevanju našega gorskega in visokogorskega
krasa in pa, ker je zbranih skupaj v eni knjigi toliko prispevkov s podobno
in razmeroma ozko usmerjeno vsebiao.
Andrej K r a n j c

Antonia Buček, Oldrich Mikulik, Valuation of the Negative Effects of
Economic Activities on the Environment of the Model Region of Liberec.
Studia Geographica 57, Brno. 1977, s. 109.
Delo čehoslovaških raziskovalcev okolja predstavlja sintetičen prikaz
problematike človekovega okolja na primeru vzorčne regije Liberec. Razprava je rezultat večletnega dela v okviru komisije za ekonomsko in neekonomsko ocenjevanje vplivov človeka na okolje pri SEV-u, in predstavlja
uspešen poskus tesnega interdiscipliniranega dela. Kljub poudarjenemu
praktičnemu značaju dela ima razprava tudi teoretičnoi-metodološki pomen. Gre namreč za praktičen preizkus matrične obdelave v pokrajini, k j e r
imajo naselja in industrija največji negativni vpliv na človekovo okolje.
Avtorja uporabljata termin sistem okolja, ki ga sestavlja podsistem
naravnega okolja (relief, prst, zrak, voda, vegetacija) in podsistem t iim.
socio-ekonomskega okolja (prebivalstvo, naselja, kmetijstvo, gozdarstvo,
vodno gospodarstvo, industrija, promet in rekreacija). Podobno kot pri
ostalih objavljenih študijah čehoslovaških kolegov je pri matrični obdelavi
v ospredju pregled in medsebojna primerjava različnih negativnih vplivov
na človekovo, okolje. Navedeni so dejavniki, ki povzročajo negativni vpliv,
njihova oznaka ter ravèn,, obseg in ukrepi glede preprečevanja negativnega delovanja. Za določevanje navedenih postavk je vzeta skala petih vrednosti, ki omogoča primerjavo delovanja različnih dejavnikov. Razumljivo
je, da se določeni subjektivnosti v ocenjevanju vpliva nekega dejavnika ni
dalo popolnoma izogniti, kljub podrobnejši analitski obdelavi in sodelovan j u strokovnjakov različnih strok. Zlasti je težavna določevanje pomena
negativnega vpliva s stališča človekovega okolja kot celote. Težko je dokazati, da je na primer pomen delovanja kmetijstva s pretirano uporabo
umetnih gnojil takšen, kot sprememba reliefa z odlagališči trdih snovi.
Opisanim pomanjkljivostim se ni mogoče izogniti, s a j lahko prav vsem metodam, ki tehtajo pomen različnim dejavnikom, očitamo določeno, subjektivnost.
Razprava je jedrnata in jasna, brez pretiranega ponavljanja metodoloških izhodišč, bogata s. tabelaričnimi, grafičnimi in kartografskimi prikazi. Metodologija raziskovanja urbaniziranih in industrijska razvitejših
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regij je dobrodošel in dragocen pripomoček tudi pri proučevanju negativnih vplivov na človekovo okolje v podobnih modelnih področjih v Jugoslaviji.
Dušan Plut
Quantitative Modelle in der Geographie und Raumplanung.
Beiträge zur Geographie und Raumplanung, 1978-1.

Bremer

V nemški geografiji se le počasi uveljavljajo sodobne kvantitativnomatematične metode. Zdi: se, da je bila, glavni razlog za povečano! zaniman j e za kvantitativne metode potreba po uporabi takih metod v prostorskem načrtovanju. To je še toliko bolj razumljivo in logično če vemo, da
v nemški geografiji močno prevladuje opisnai metoda. Kljub vsem dobrim
lastnostim pa ta metoda ne zadovoljuje regionalnih planerjev, ki, morajo pri
svojem delu pojave tudi kvantifieirati. Zaostajanje za »matematizacijo« v
geografiji skuša del geografov omiliti s prirejanjem strokovnih srečanj, na
katerih predstavljajo uporabnost posameznih metod v geografskih proučevanjih. Zanimivo je tudi, da so nosilci »kvantifikacije« nova geografska
središča, podobno kot v nekaterih drugih državah. V predstavljenem zborniku so objavljeni referati s simpozija, o uporabi kvantitativnih modelov v
družbeni geografiji in. prostorskem načrtovanju, ki je bil 1. 1977 v Bremnu.
Vsebina referatov je zelo pestra. Delimo jih lahko na dva dela: na
manjši dels katerih vsebinai je v skladu z naslovom zbornika in na večino,
ki obravnavajo posamezne geografske probleme brez uporabe kvantitativnih metod.
Med začetno skupino prispevkov obravnava prvi modelni, pristop k
analizi, simulaciji in prognozi stohastičnih procesov. Analiza, stohastičnih
procesov, ki se spreminjajo s časom in prostorom, je sicer velikega pomena
za prostorska proučevanja, vendar dosedanje metode še niso prinesle željenih uspehov, posebno še pri prognoziranju. Avtorja J. N i p p e r in V.
S t r e i t sta predstavila, štiri celovite prostorsko-časovne modele, katerim
sta dodala številne opombe glede njihove uporabnosti.
Drugi prispevek se u k v a r j a z vedno sodobno in v jedro geografije sega,jočo problematiko regionalizacije. M. M. F i s c h e r se je omejil na. teoretske in metodološke probleme regionalne taksonomije. Vse empirične
znanstvene stroke uporabljajo osnove taksonomije, v geografiji pa je ta
uporaba posebej povezana z regionalizacijo. Pri uporabil takso,nomskih
metod je potrebno predmet proučevanja spremeniti v formalno obliko, to
je v matematičen oziroma logičen jezik. Posebno Poljaki so močno razvili
te metode, od zahodnih geografov pa jih razvija zlasti. B. J. L. B e r r y . S
taksonomskimii metodami skušamo reševati dva problema: določevati stopn j o podobnosti elementov in njihovo hierarhično razporeditev.
E. G i e s e analizira in prilagaja teorijo o. odvisnosti izrabe zemlje od
oddaljenosti od trga', ki jo je oblikoval Alonso, n a mestne razmere. Teorija, ki sloni na ekonomskih kategorijah, pravi, da se cena blagu povečuje
z oddaljevanjem od trga. Na t e j osnovi: sloni tudi model A l o n s a , ki določuje stopnjo povečanja cene in pragove gospodarske učinkovitosti. Pri
prilagajanju modela za. proučevanje odvisnosti cene stanovanj od središča
mesta G i e s e ugotavlja, da ima model vrsto pomanjkljivosti. Empirična
raziskava je pokazala, d a se prilagojen model približuje dejanskemu stan j u le toliko, da: p o t r j u j e osnovno smer modela.
V preostalih referatih je poudarek na teoretskih vprašanjih in na razreševanju posameznih geografskih problemov.
I. S c h i l l i n g - K a l e t s c h predstavlja nekatere teorije polarizacijskega razvoja nacionalnih urbanih sistemov. Avtorica, podaja n a j p r e j izhodišča teorije polarizacije, nato pa predstavlja koncept francoske šole o mestih kot razvojnih polih, koncept središčnega razvoja,, spoznanja teorije
o razvoju -aglomeracij, teorijo razvojnih osi in značilnosti vloge mest v regionalnem razvoju.
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W. G a e b e analizira prostorske razvojne komplekse predvsem s stališča nagnjenosti elementov regionalnega razvoja (delovne sile, blaga, k a pitala, informacij) do prostorskih premikov in prepletanja.
D. H ö l l h u b e r pri obravnavi razločevanja mestnih stanovanjskih
delov zaradi različnega vrednotenja socialnih skupin posameznih stanovanjskih območij razčleni n a j p r e j socialno-geografske kategorije (sosedstvo,
družinska tradicijai), nato kriterije vrednotenja prostora, oblikovanje subjektivnega prostora,, končno pa skuša s formalizacijo problema prispevati
k večji objektivizaciji proučevanja različnih načinov reagiranja mestnega
prebivalstva pri izbiri k r a j a bivanja.
Nasprotno od večine avtorjev, ki prognoziranje števila prebivalcev
u v a j a j o bolj ali m a n j formalno iz dosedanjega trenda, pa R. K o c h pri
obravnavi regionalnega razvojai prebivalstva opozarja predvsem na strukturo aktivnega prebivalstva in razpoložljiva delovna mesta
W. L a s c h i n g e r in L. L ö t s c h e r sta n a primeru raziskave »mestnega življenjskega prostora« Basla zelo uspešno združila socialnogeografske metode in postulate splošne teorije sistemov. Članek je nadaljevanje
raziskave mestnega življenjskega prostora Basla,, katere rezultati: so bili že
objavljeni v Geographici Helvetici, in v Basler Beiträge zur Geographie.
Rezultati raziskave prinašajo pomembne novosti v metodologijo, geografskega proučevanja mestnih organizmov.
R. H a n t s c h e l načenja zanimivo vprašanje o položaju geografije med
znanstveno teorijo in tehnokracijo.
Zadnji prispevek V. C. P e t e r s e n a prinaša poglobljeno kritiko sistemskega pristopa v načrtovanju.
Zbornik ne prinaša novosti na področju kvantitativnih modelov, predvsem pa v celoti ne opravičuje naslova. Vrednost zbornika je v strokovni
poglobljenosti prispevkov in solidni opremljenosti z znanstvenim aparatom.
Marijan Klemenčič
G. P. Chapman, Human and Environmental Systems. A Geographer's
Appraisal. Academic Press, London 1977, str. 421.
Pred nami je nenavadna knjiga, povsem samosvoja glede pristopa in
načina obravnave vsebine, ki ni le geografska, ampak širše znanstvena.
Izdajatelj pripominjal, da bo knjiga zanimala antropologe, ekologe, ekonomiste, planerje in seveda geografe. Avtorjev namen je bil prirediti teorijo sistemov metodologiji geografskega proučevanja. Takoj je treba povedati, da je delo opravljeno, zelo temeljito. N a j p r e j je bilo treba opredeliti
osnovni pojem: sistem. Avtor pravi, da celai knjiga sloni v bistvu na. analizi
definicije sistema. Izmed številnih je po avtorjevem mnenju za geografijo
najprimernejša naslednja opredelitev: sistem je množica objektov, v kateri
je vsak objekt povezan z vrsto možnih alternativnih stanj, in k j e r je sedanje stanje vsakega, iz te množice vzetega objekta deloma ali v celoti
odvisno od svojega mesta v sistemu.
Vsebina je razdeljena na pet osnovnih poglavij: o celotah, o sistemih
medsebojno^ odvisnih delov, o teoriji informacij, o pomenu energije ter
poglavje z nekaj empiričnimi primeri. Poleg seznama literature j e dodan
stvarni indeks.
Knjiga napoveduje oziroma uvaja novo etapo v razvoju geografske
metodologije, po m n e n j u podpisanega kot nadaljevanje »kvantifikacije« v
geografiji Že nekaj časa se pojavljajo geografske razprave, ki v metodološkem pristopu sledijo razvoju znanosti in uporabljajo nekatere izsledke,
tako s področja kibernetike, teorije iger, linearnega programiranja, matematične logike, teorije informacij, teorije sprejemanja odločitev itd. Vse
to pa najde uporabnost v okviru splošne teorije sistemov, ki je pomemben
korak k poenotenju splošne znanstvene metodologije in torej tudi prispevek
k zbliževanju celotne znanosti. Če so geografi doslej jemali in uporabljali
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posamezne metodološke prijeme izolirano iz vrste strok (statistika,, matematika, biologija, sociologija, fizika itd.), je z delom G. P. Chapmana dosežena stopnja, ko se geografija lahko enakopravno vključi v krog strok,
ki so sposobne siediti in bogatiti skupno znanstveno metodologijo.
Delo ni geografski učbenik ali priročnik v klasičnem pomenu besede.
Avtor piše v zaključku, da knjiga omogoča bolj način gledanja n a sisteme kot pa njihovo analizo. P r i tem j e posebej pomembno, da, je v veliki
meri uresničil prepričanje Von Bertalanffija,, »očeta« splošne teorije sistemov, da znanost na splošno — tako tudi geografija — lahko ogromno pridobi z iskanjem skupnih potez sistemov, ki jih proučujejo različne znanstvene stroke. G. P. Chapman je opravil delo prav v tem smislu: na osnovi temeljite proučitve opredelitev in uporabe splošne teorije sistemov v najrazličnejših strokah je teorijo v najbolj izvirni obliki približal) uporabi v geografiji.
Velika vrednost knjige je tudi v znanstveni, natančnosti; njena vsebina
je v bistvu opredeljevanje številnih pojmov. Pri tem avtor podrobno razloži njihovo genezo, razlike v razlagi in postavi najustreznejše opredelitve.
Bralcu so v veliko pomoč številne i n nazorne ilustracije.
Ob takih knjigah se nehote vsiljuje misel o njihovi uporabnosti v slovenski geografiji. Ugotovimo lahko, da ob sedanji metodologiji, ki se uporabljat v slovenski, pa tudi celotni jugoslovanski geografiji, taka dela
ostajajo popolnoma neizkoriščena. Osnovni: kazalec »metodološke nerazvitosti« je prav gotovo neizdelana slovenska 1 geografska terminologija^ ki ne
dovoljuje formalizacije, kar pai je pogoj za razvoj znanosti. Da ne bo nesporazuma; slovensko geografsko izrazoslovje sploh n e sledi sodobnemu
razvoju geografske metodologije, medtem ko je povsem ustrezno za klasičen, opisen način dela. Da pa je položaj še slabši,, poskusi uveljavljanja
(večkrat prevajanja) geografskih izrazov, ki jih prinaša sodobni razvoj
geografije, naletijo na odpor, predvsem zaradi nepoznatvanja sodobne
geografske misli vobče. To je deloma razložljivo z razvojem slovenske geografije v smeri ozke specializacije, k a r nas opozarja, da je potreben tudi
širši pristop.
Marijan Klemenčić

Nekaj novih pogledov na turistično geografijo
V preteklem letu je izšla cela vrsta knjig, katerih osnovni namen
je seznaniti bralca s problematiko turizma,, turistične regije in turistične
geografije. Na tem mestu se ne bi, zadržal pri ocenjevanju turističnih vodnikov, ki so končno tudi v slovenskem jeziku našli pot na police naših
knjigarn, ampak bi posvetil pozornost publikacijam, ki obravnavajo turizem
in turistične tokove iz geografskega aspekta.
Tourism and Borders (Turiizem ini meje) — je 355 strani obsežna publikacija, ki je izšla v okviru f r a n k f u r t s k e univerzitetne samozaložbe kot 31.
zvezek »Frankfurter Wirtschafte—und Sozialgeograiphische Schriften«.
Vsebina knjige je posvečena problematiki, ki jo je okrog osemdeset geografov iiz petih kontinentov in dvanajstih držav obravnavalo na simpoziju
o turizmu in mejah. Simpozij je ob sodelovanju tržaškega geografskega
instituta organiziral Instituti za geografijo Univerze Edvarda Kardelja,
in je 1978. leta potekal v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani in
Ekonomske fakultete v Trstu. Simpozij je sofinansirala Gospodarska zbornica Slovenije. Kot zbornik prinaša publikacija širok spekter pogledov na
relacije med turizmom in mejo, oziroma mejnimi prehodi in turističnimi
tokovi. Pri tem navaja primere odprtih, enostransko odprtih in zaprtih meja, in konkretno poseže v tematiko prekomejnih tokov na mejah Avstrije,
ZR Nemčije, Bolgarije, švedske, Norveške, Finske, Sovjetske zveze, Zambije,
Italije, Indije, Švice, Francije, Češkoslovaške, Poljske, Irske, ZDA, Nem196
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ške demokratične republike, Kenije, Belgije in Jugoslavije. Posebno pozornost pa n e k a j avtorjev posveča razvoju obmejnih območij ob različnih tipih mejai, obenem pa tudi teoriji in metodologiji proučevanja tega
geografskega fenomena.
Najbolj vsestransko obravnava mejo in prekomejne turistične tokove
skupina avtorjev ( K l e m e n č i č , K o č e v a r , G o s a r , P a k in Ž a g a r )
v skupnem referatu o vplivu turizma na preobrazbo obmejnih regij v Sloveniji. Ker je Slovenija več ali m a n j vsa v obmejnem pasu, avtorji obravnavajo učinke turističnih tokov povsod v republiki, poseben poudarek pa
le posvečajo razvoju ožjega obmejnega prostora ob jugoslovainskoi-italijanski in jugoslovansko-avstrijski meji. Odprta meja med dvema različnima
družbenima sistemoma prinaša tu občutne spremembe v izrabi pokrajine
in pripomore k transformaciji in revitalizaciji cele vrste območij.
Celotna publikacija služi seznanjanju geografov s problematika prekcmejnih tokov ne le v naši neposredni bližini, ampak tudi n a drugih
kontinentih. Pomembnost zbornika pa je tudi v tem, da poleg angleščine,
nemščine in francoščine ter itaijanščine enakovredno nastopa tudi slovenski
jezik v publikaciji, ki so joi za tisk pripravili v ZR Nemčiji in ki je uraden
bilten Mednarodne geografske unije oziroma n j e n e delovne skupine »Geografija turizma in rekreacije«.
Blažević — Pepeonik, Turistička geografija je lansko leto natiskani učbenik školske knjige iiz Zagreba, ki je namenjena študentom oziroma dijakom
v srednjih in višjih turističnih šolah. Avtorja posvečata posebno pozornost
opredelitvi geografije v sklopu turističnih ved, kil jih slušatelji na teh šolah poslušajo:. Pri tem poudarjata, da: j e bila' geografija prva veda, ki je
zajela turizem kot predmet svojega proučevanj ai. Prav zaradi tega je glavnina poglavij posvečena predstavitvi turističnih regij po svetu. Za geografa
so to v glavnem že več ali m a n j znana dejstva, negeografom, predvsem
ekonomistom, ki se odločajo zai tak študij, pa. gotovo nudijo veliko novih
obzorij, ki jih je vredno upoštevati pri vseh načrtih delovnih organizacij,
pri katerih bodo. zaposleni.
Profesorjem geografije v srednjih šolah priporočam knjigo, predvsem
tisti del, ki obravnava Jugoslavijo, saj je v n j e j veliko več problemskih,
čeprav specifičnih aspektov, kot v obstoječih učbenikih. V delovnih nalogah oziromai vprašanjih pa zahteval knjiga, veliko logičnega mišljenja, in
vodi k geografskemu vrednotenju in opredeljevanju prostora.
Dr. Stevan Stanković, Turizam u Jugoslaviji prikazuje na okroglo 240.
straneh teksta glavne značilnosti Jugoslavije, ki jih poskuša avtor opredeliti zal turistično prakso. Razporeditev tematike j e nova, saj preko klasične predstavitve položaja Jugoslavije v svetu preide avtor n a obravnavo
meja, mejnih območij in mejnih prehodov, v nadaljevanju pa obravnava
pogoje za razvoj turizma. Pri tem se n e drži povsem klasične sheme (prirodno-geografska svojstva, družbeno-geografske karakteristike), ampak
vpleta vmes podpoglavja o etnografskih, arheoloških in drugih značilnostih
jugoslovanskega ozemljai Zadržal bi se pri predstavitvi, alpskega, območja.
Avtor na svojstven način, ki nam ni najbolj blizu, deli jugoslovanski gorski
svet na štiri enote, pri čemer posveča slovenskim Alpam n a j m a n j prostora.
Slikovno gradivo., ki na.j bi ta svet predstavilo., prikazuje Kobarid. Vprašljiva je tudi funkcionalna delitev gorskega sveta na izletniško-rekreativni,
športno-manifestativni in kulturno-manifestativni. č e p r a v je funkcionalna delitev gora nov prispevek k ovrednotenju gorskega sveta za turistično
izraibo, oziroma za turistično^ geografsko regionalizacijo menim, da bi avtor
moral podrobneje razložiti metodo, ki ga je vodila v tako delitev. Vrednost
knjige je v podatkih v turističnem prometu in o turističnih smereh v Jugoslaviji, ki so še najbolj podrobno obdelane.
Mag. Golab Čingoski, Turizam Makedonije. Podobno kot predhodno
knjigo je tudi to izdala ob koncu preteklega leta Turistička štampa iz Beograda, ki v nakladi 2000 izvodov poizkuša, spraviti n a trg študije o turiz197
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mu v vseh jugoslovanskih republikah. Karakteristika teh in pričujoče študije je, da so v sheini vse šablonske. Poglavju o geografskem (bolje bi bilo
»geopolitičnem«) položaju sledijoi poglavja o naravnih značilnostih, zgodovinskih pogojih razvoja, kapacitetah, prometnih karakteristikah, karakteristikah turističnega prometa itd.
Pričujoča študija upošteva t o šablono, in, jo v najboljši možni meri
tudi predstavi. Knjiga je v tem klasičnem smislu predstavitve ena najboljših. človek pa se vseeno ne more znebiti vtisa, da bi se dalo Makedonijo
predstaviti bolj interakcijsko in zanimivo in ne toliko geomorfološko, statistično in ekonomskoi.
Mag. Milenko Bašič, Geografske osnove turističke privrede Vrbasko
Plivskog prostora.
Geografske osnove turističnega, gospodarstva v regiji Vrbasa in Plive
so predstavljene v okviru doktorske disertacije sarajevske Univerze.
Predstavlja nam svet, k i ga' iz turistično-geografskega, vidika ne poznamo.
Disertacija vključuje tudiii poglavja
o
prebivalstvenih
razmerah,
torej o demografski, sestavi tega območja, ki je vsaj za bodočnost turistične dejavnosti v tej regiji iizredno pomembna. Mnoge druge študije tega
aspekta (struktura po izobrazbi, spolu, starosti) ne obravnavajo. Avtor
smatra, da so poleg teh v t e j regiji predvsem prometni, faktorji tisti, ki
bodo odločali o turističnem razvoju. Izgradnja prometnic bi privedla sem
tako rekreativno kot stacionarno zvrst turizma. Tranzitni: turizem že daje
nekaj dohodka tem m a n j razvitim področjem Jugoslavije. Upajmo, da bo
disertacija v kratkem natisnjena.
Anton, Gosar
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Devetdeset let Pavla Kunaverja

Sediva v delovni sobi. Police naokrog so natrpane s knjigami z različnih področij od glasbe do astronomije, med njiimi veliki atlanti in globus, na omari zastavice odreda Sivega volka, čez knjige obešena kitara, ki
se je glasila ob neštetih tabornih ognjih, povsod fotografije pokojne žene
in vse družine, vmes Titova slika, na steni Klemenčilčeva oljna slika šmarne gore in slika Jalovca, ki jo je izdelal jubilant sam. Na odprtem oknu
je pritrjen dragocen teleskop, ki ga je profesor Kunaver nabavili s honorarji od svojih knjig. Vse to razodeva delavnost lastnika, ki je 19. decembra 1979 obhajal devetdesetletnico plodnega življenja, bogato izpolnjenega
z delom z mladino, ki jo je seznanjal z geografijo in z naravoslovjem, predvsem z jamarstvom, planinstvom, astronomijo, ini jo vzgajal s sikavtiizmom,
taborništvom nia izletih in taborjenju iti z neštetimi šolskimi ekskurzijami.
Na moja vprašanja se razzivi v pripovedovanje o preteklih časih ini o
svojem delu in doživljajih.
Vprašanje: K e r s i s e v s e ž i v l j e n j e r a d u k v a r j a l i z m l a d i n o , me z a n i m a , k a k š n a j e bila t v o j a
mladost?
Moj oče je bil doma s kmetov, po odsluženju vojaščine je pa prišel v
Ljubljano in dobil službo' nadpaznika v Prisilni delavnici. Rodil sem se v
hiši ob Mesarskem (zdaj Zmajskem) mostu, ki je ni več. Kmalu smo se preselili k Prisilni delavnici, od koder so bile lepo vidne Kamniške Alpe^ ki
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so me že kot otroka, privlačile Tam mimo je tekla Ljubljanica v brzicah. Z
očetom sem hodil na številne izlete v okolico, ki je bila še čisto kmečka in
je bila očetu kot taka domača in zanimiva. N a Fužinah j© bil na otočku
L j u b l j a n i c e naravni park. Golovec je bil prava džungla. K o sem pri igri
z ravnateljevima sinom padel z gugalnice na glavo, so m i ostale od pretresa možganov nezgodne posledice. Brata Jože in France, ki sta že imela
službe, stai me v skrbi za m o j o okrepitev jemala s seboj na izlete v gore,
na Grintavec, Stol in Triglav. Prvič sta, m e na Triglav peljalai, ko sem bil
star 13 let. Pozneje sem hodil v ALpe s svojimi prijatelji.. Sezono planinstva
smo si podaljševali v pozno jesen in zimo. V snežnem metežu smo šli na
Šmarno goro, kair je bilo za tiste čaise zelo nenavadno. Brat France je
prinesel prve švedske smuči. Z Žanetom T a v č a r j e m sva kot smučarja
vzbujala pozornost nad T i v o l i j e m , posebno s svojimi padci. V pozni jeseni
smo šli peš iz L j u b l j a n e v Kamnik in po vrhovih Kamniških, za kar smo
poraibili le en dan in dve noči. Rad sem bral planinsko in naravoslovno
literaturo, največ v nemščini. Navdušena sem požiral K u g y j e v opis poti
po triglavskih policah. K o sem bil star šest let, sem doživel znani ljubljanski potres 1. 1895. Brat m e j e odnesel iz stanovanja in me pustil 'na vogarli; hiše, da j e tekel nai pomoč sosedom. Oče je bil v službi. V Prisilni delavnici so zvonili zvonci, ob zamreženih oknih je rjuloi okolii 360 kaznjencev. Potres je napravil name silen vtis. Nanj so se pozneje pogosto vračale
m o j e misli in vstajala so vprašanja o zemeljskih silah. Geologija me j e zanimala vse življenje. Raizprave o ledenikih v časopisu Nemško-avstrijskega
društva so mi dale pobudo za študij glaciologie.
Vprašanje: K j e i n k a j s i š t u d i r a l ? K a j t e j e p r i
študiju najbolj privlačilo?
P o ljudski šotli sem se vpisal na ljubljansko učitelrjišče. Šolanje je trajalo štiri leta. Dobival sem štipendijo, zal kar sem se moral zavezati, da
bom najmanj šest let služil kot učitelj. Šoli sem seveda potem služil vse
življenje. Na učiteljišču sem imel srečo, da sem za geografijo, ki mi je od
vseh ved najljubša, imel dva imenitna profesorja — Frana Orožna, planinskegai pisatelja*, in dr. Ivana Orla, ki me je navdušil za matematično in
fizično geografijo. P o njunem vplivu sem mnogo bral znanstvena in poIjudnoznastvena dela in zasledoval nova odkritja. Spomnim se npr. knjige
Gefahren der Alpen, k j e r Szigmondy obravnava tudi geološko sestavo Alp,
in Atlasa alpske flore, kjer je v slikah in besedah predstavljenih okoli 500
alpskih rastlinskih vrst. Okoli 1. 1910 smo imeli jamarji svoj klub Dren z
Brinškom na čelu. Od njih sem se edino jaz zanimal tudi za znanstveno
stran jamarstva Dr. ing. Pick, profesor P a j k z realke in dr. Cerk so bili
moji mentorji in mi dajali tudi knjige, po katerih sem študiral. P o njihov e m nasvetu sem šel 1. 1913 na Dunaj študirat na učiteljsko akademijo geo g r a f i j o in zgodovino. Hkrati sem bil izTedni slušatelj na fakulteti, k j e r je
geografijo predaval dr. Krebs.
Pri. n j e m sem v seminarju obravnaval slovenski Kras. K e r je Krebs
prej služboval v Pazinu, je Kras tudi praktično poznal. T e d a j je o Krasu
prevladovalo mnenje, da v n j e m nastopa voda v enotnem nivo'ju. P o mojem referatu je Krebs pred študenti debatiral o tem, ker sem jaz poročal
o ločenih vodotokih v kraškem podzemlju. P o Pencku in Briicknerju sem
študiral glaciologijo, po Wagnerju in Hettnerju druge v e j e geografije. Na
fakulteti sem se seznanil z Antonom Melikom in Srečkom Brodarjem, ki
sta tedaj študirala na Dunaju. Nadaljevanje študija mi je preprečila prva
svetovna vojna. Šele po vojni sem končal študij pri komisiji za meščanske šole na učiteljišču v Ljubljani. Za diplomsko delo sem predložili elaborate s Krasa, ki sem jih izdelal službeno med vojnio. L. 1911 sem bil uspo'sobljen za poučevanje zemljepisa, zgodovine in slovenščine na meščanskih
šolah.
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Vprašanje:
če v a l ?

Kje

si

vse

služboval?

Kaj

si

najraje

pou-

Najprej sem bil učitelj nia ljudski (t. j. osnovni) šola na Viču. V začetku
aprila 1912 sem pomagal profesorju dr. Cerku s humanistične gimnazije pri
vodstvu sedmih dijakov na zimski turi na Stol. Stol sem dobro poznal, ker
sem hodil v Žirovnico na počitnice k sorodnikom. Tudi zimsko pot nanj
sem malo prej opravil v družbi z Brinškom, dr. Trillerjem in še nekaterimi.
Takrat sem spoznal, kako učinkuje alkohol na gorskih turah. Dr. Triller, ki
je na poti pil konjak, j e omagal v višini 1200 m, drugi, ki j e pil vino, je
ostal pri 1600 m, ostali smo prišli na vrh. Profesorju Cerku sem priporočal,
naj vzame s seboj vrv, dijaki, naj bodo pa opremljeni s cepini in derezami.
Pot smo začeli 3. aprila zvečer. Med nočnim vzpenjanjem je nastal vihar.
Vodja Cerk ni vzel s seboj vrvi, dijaki niso bili zadostno opremljeni, dva
izmed njih stai bila slaba planinca in sta zaostajala in sem jaz prevzel njuno vodstvo. Na poledenelem snegu je enemu od njiju spodrsnilo1 in sem ga
zaustavil, ker sem bil za njima. Vsi trirje smo obstali leže v zelo labilnem
položaju. Profesor Cerk, ki j e bil s petimi dijaki spredaj, j e skočil nazaj
na pomoč. Ker pa ni sekal stopinj, je tudi on zdrsnil in izginil v noč. Z veliko muko sem nato po poldrugournii oprezni in naporni hoji spravil dijatke do Prešernove koče in smo vanjo vdrli. Zjutraj sem se napotil navzdol,
da bi pomagal profesorju Cerku Toda v jarku pod nesrečnim mestom ga
ni bilo. Šel sem po reševalce v Žirovnico. Profesorja smoi nato našli v scvsednem jarku razbitega, mrtvega. PO' tej hudi nesreči sem dobil dva meseca dopusta, da sem si opomogel. Za rešitev dijakov soi me odlikovali z
zaslužnim križcem s krono. Po dopustu sem bil premeščen na, osnovno šolo
v Spodnji Šiški. Sprejet sem bil v tečaj za meščanskošolske učitelje, 1. 1913
pa sem šel na učiteljsko akademijo na Dunaj, kakor sem že omenil. Dobro
sem uporabil univerzitetno knjižnico, pazljivo sem si ogledal naravoslovni
muzej z imenitno zbirko meteoritov ini razne razstave. Po želji deželnega
predsednika barona Schwarza naj bi na Dunaju preštudiral skavtizem in
ga nato uvedel v Ljubljani. Ker sem spoznal, da se dunajska skavtska organizacija ne razvija v pravo smer, sem ta posel odklonil. Zaposlil sem se
v knjižnici s prepisovanjem zanimive stare Naglove knjige o Krasu. Ob izbruhu prve svetovne vojne sem šel k vojakom kot enoletni prostovoljec.
Sprva sem stražil ruske ujetnike, potem sem bil dodeljen hauptmanu Bocku,
komandantu za utrdbe nai Krasu. Proučevali smo podzemeljske jame na
Krasu kot zaklonišča za vojaštvo in vode po jamah zaradi pridobivanja
pitne vode. V Innsbrucku sem srečal dr. Picka in mu priporočil, da bii dodelili tovariša Michlerja1 in Vizjaka k proučevanju Krasa. V poročilu oi jami
na Sveti gori sem predlagal, naj bi posebna ekipa preiskala ves Trnovski
gozd in Banjškoi planoto. Ustanovili so res novo skupino za to območje
in za vodjo postavili Michlerja, ki je bil častnik, j a1 z pa sem mu bili dodeljen. Ob mnogo slabši prehrani sem delal več ko prej. Z Michlerjem sva
raziskala okoli sto brezen. Že prej smo Drenovci pod okriljem Društva za
raziskovanje jam, ki je bilo ustanovljeno 1. 1910 pod pokroviteljstvom deželne vlade, sistematično raziskali nad sto brezen,, povečini na Dolenjskem,
ki jih je domače ljudstvo smatralo za ' vhoda hudiča v pekel. Komandant
Bock me je preizkusil kot uspešen medij za raziskovanje z bajanico. Tako
sem živ prebil vojno. Za veliko noč 1918 sem bil spet doma in sem spet
prevzel učiteljsko službo v Spodnji šiški. Nato sem bil subreferent za meščanske šole na prosvetnem oddelku banske uprave do 1. 1929, ko sem bil
postavljen za ravnatelja nove meščanske šole v Zgornji šiški. Stavba so
zgradili po načrtih arhitekta Plečnikau Po drugi svetovni vojni sem bil premeščen na klasično gimnazijo v Ljubljani, Na tem mestu sem dočakal upokojitev. Ker sem bil potem imenovan za pedagoškega svetnika in sem dobil Ž a g a r j e v « niagrado, so me reaktivirali in namestili na gimnaziji v Šentvidu, da sem do sedaj neobvezno poučeval astronomijo.
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Vprašanje: G e o g r a f s k o i n P r i r o d os l o v n o d r u št v o s t a t e
i m e n o v a l i za č a s t n e g a 1 č l a n a . A l i se č u t i š b o l j
geografa ali bolj
prirodoslovca?
Najprej sem geograf. Nauk o Zemlji je osrednja veda, vse druge nekako
izvirajo iz nje. Najraje sem poučeval matematično geografijo. Ta mi je bila
kakor torta med hrano. Pri uri gepgrafije so izginile stene učne sobe, znašli
smo se v pokrajini, ki smo jo obravnavali. Pri tem so nam pomagali učni pripomočki in naša domišljija. Ocene so bile nepotrebne. Če bi dijak dobil negativno oceno, bi to bila sramota. Na koncu leta sem ugotavljal le stopnjo
sodelovanja.
Kot geograf sem imel tudi žive stike z inozemci. Že pred drugo vojno
sem potoval in taboril po Jugoslaviji z angleškimi profesorji. Po vojni sem
vodil najboljše angleške dijake in vajence, ki jih je poslal neki magnat, da so
taborili v naših najznačilnejših krajih po mesec dni — ob Cerkniškem jezeru,
ob Notranjski Reki, na Krki, pri Triglavskih jezerih, v Trenti. Vsega sem v o dil devet takih potovanj oz. taborjenj ihozemcev. S pomočjo svoje žene Henriete, ki sem jo spoznal na Dunaju v nedeljski šoli za sinove in hčere tam živečih Slovencev, sem vodil okoli 50 mladinskih taborjenj in okoli tisoč izletov
na gore, v jame in na morje. Kot vodja jugoslovanskih skavtov sem se udeležil dveh mednarodnih Jamboreejev v Birkenheadu pri Liverpoolu in v Gödölö pri Budimpešti ter treh mednarodnih skavtskih konferenc v Kanderstegu v Švici.

Vprašanje:
štv o?

Kaj

te

je

privedlo

v

skavtizem-taborni-

Skavtski zakoni so mi zelo ustrezali, bili so mi opora v življenju. Pri nas
je skavtstvo začel Poljak Kindler, a dela z mladino dolgo ni vzdržal, tudi drugi
inštruktorji niso imeli potrpljenja z mladino. Prvi tabor je bil leta 1923 v
Kamniški Bistrici. Tam sem bil pravzaprav začetnik, pa sem takoj napredo-.
val in postal starešina. Tudi ime Sivi volk sem tam dobil, saj sem imel že
nekaj sivih las in sem se klatil naokrog po hribih in jamah. Takrat smo v
Ljubljani ustanovili društvo skavtov. Kmalu sem postal »chief-scout« takraitne dralvske župe. Po drugi svetovni vorjni sem bil soustanovitelj Zveze ta>bornikoiv Slovenije ilni zaporedomai starešina Triglavske družine, Zmajevega
odreda in odreda Sivega volka ter častni član zadnjih dveh. Pri vsem skavtskem delu mi je zvesto pomagala žena in vzgojili smo mnogo spretnih in
dobrih ljudi in državljanov. Mnogo skavtov je odšlo med borce narodnoosvobodilne vojske in so žrtvovali življenje za osvoboditev domovine.

Vprašanje: V o d e n j e m l a d i n e
n j o o d g o v o r n o s t . G o t o v o si
prijetnost?

v naravo nalaga precejšdoživel marsikatero
ne-

Vodja ima na izletih dosti skrbi. Nad vsem mora imeti pregled. Pred osmimi leti se je zgodilo, da nisem več imel takega pregleda, zato sem takrat
nehal z vodstvi. Nesreča s Cerkom na Stolu mi je bila strašna šola. Še isto
leto sem imel hud doživljaj s 16-letnim dijakom Petričem. Bil je dober telovadec. K o sem ga vlekel z v r v j o iz neke jame, je bil tako težak, da bi jaz
skoraj omagal, če mi ne bi drugi priskočili na pomoč. K o smo ga končno potegnili iz jame, sem ga vprašal, kaj je pravzaprav počenjal, da smo imeli take
težave z njim. Rekel je, da je na vrvi telovadil in se vzpenjal samo z rokami.
Očital sem mu, da ni sposoben za jamarstvo. Kmalu za tem je izginil v Kamniških Alpah. Šli smo ga iskat. Na Kamniškem sedlu smo izvedeli, da je rekel: Bom že pokazal, ali sem sposoben ali ne. Plezal je od Rinke na Skuto.
Našli smo ga mrtvega na ledeniku pod Skuto.

202

Kronika

Vprašanje: K d a j s i s e z a i ć e l l i t e r a r n o u d e j s t v o v a t i ? V k a._
t e r e p ub1 i k a c i j e s i p i s a l ?
Leta 1910 ali 1911 sem opisal svoje prve gorske ture v Planinskem vestniku in prve ture v jame v Laibacher Zeitung, ker Narod prispevkov o jamarstvu ni sprejemal. Potem sem pisal v časopise in revije: Slovenski Narod,
Slovenec, Jutro, Delo, Primorski Dnevnik, Planinski vestnik, Proteus, Lovec,
Popotnik, Prosvetni delavec, Naš rod, Razori, Pionir, Pionirski list. V Geografski vestnik, ki objavlja le strogo znanstvene razprave, nisem pisal. V zadnjih desetletjih je potreba narekovala, da sem napisal več člankov o varstvu
okolja, predvsem za obrambo pomembnih naravnih spomenikov Slovenije.
V Proteusu sem redno priobčeval pregled zvezdnega neba. Posebej sem pripravil vrtljivo zvezdno karto z navodili o njeni uporabi. Ker nismo imeli
nobene knjige, ki bi podrobno navajala k opazovanju neba s prostimi očmi,
sem napisal več poljudnih knjig o astronomiji. Nekaj knjig sem napisal tudi
o Krasu in jamah, ker je bil ta del naše dežele premalo znan. O svojih knjigah ti omenjam le naslove brez bibliografskih podatkov po približnem vrstnem redu, kakor so izšle v letih od 1921 do 1979: Na planine, Kraški svet in
njegovi pojavi, Po gorah in dolinah, Zadnja pot kapitana Scotta, Po azijskih
puščavah, V prepadih, Zakladi sveta, Potovanje v vesoljstvo, Skozi sneg in
led, Pastir v Zlatorogovem kraljestvu, Potovanje po nebu, Pionir v naravi,
Izleti z mladino, Mladi popotnik, Nebo nad nami, Neizprosni sever, Pod zemljo, Cerkniško jezero, Naše nebo v teleskopu, Škocjanske jame, Rakov Škocjan,
Brezna in vrhovi, Kažipot po nebu, Moje steze. Vse knjige so pisane poljudnoznanstveno, vsakomur razumljivo. Nekatere so podane v obliki povesti, nekatere so izšle v več izdajah, nekatere so prevedene v druge jezike — srbohrvaščino, češčino, italijanščino.
Vprašanje: A l i s i d o b i l z a s v o j e d e l o k a k a

priznanja?

Najlepše priznanje mi je dajala mladina s tem, da je rada in z zanimanjem
hodila z menoj v naravo, bodisi na šolske bodisi na taborniške izlete in taborjenja ter k astronomskim opazovanjem s teleskopom. Razen že omenjene Žagarjeve nagrade in imenovanja za pedagoškega svetnika sem dobil še medaljo dela, red za zasluge za narod s srebrno in z zlato zvezdo, srebrno in
zlato taborniško plaketo dr. Jožeta Potrča, zlato plaketo Planinske zveze Slovenije,, zlasti planinski znak mladinskega vodnika, zlato značko Rdečega križa in Prijateljev mladine, zlato plaketo Zveze organizacij za tehnično kulturo in zlato plaketo Jugoslovanske skupnosti za varstvo okolja, to je za moj
najhujši boj, kil sem ga bojevali za Cerkniško jezero, Planinsko polje, Bohinjsko jezero, za Sočo in za Postojnsko jamo, pri kateri sem dosegel najmanj
uspeha, za vse sem pa prejel najbolj grenke očitke.
Vprašanje: A l i s i z d a j p r i v o š č i š z a s l u ž e n i

pokoj?

Ne, saj imam toliko dela. Redno opazujem aktivnost Sonca po Wolfovi
formuli in pošiljam risbe in podatke Državni zvezdami v Zürich, s katero
sodelujem že štirideset let. Dosedaj sem napravil, čez 6000 opazovanj. Pa tudi
pišem. Knjiga Pravljice in resnica o zvezdah je prav zdaj v tisku. Knjiga
Z mladino iz jam čez gore do zvezd je že eno leto pri Mladinski knjigi in
čaka, da pride na vrsto. Spremljam urejanje zvezdarne na Javorniku Škoda
pa je, da so prenehale šolske zvezdarne, kjer sem dve desetletji razkazoval
na tisoče dijakom nebesne pojave.
Še marsikatera podrobnost je prišla med razgovorom na vrsto, saj je jubilant bogato izpolnjeval svoja leta z delom in doživljaji. Izrekel sem mu
priznanje, da je veliko storil za popularizacijo geografije in njej sorodnih
ved, posebno pri vzgajanju mladine. Zaželel sem mu, naj še dolgo opravlja
astronomska opazovanja in naj še kaj lepega in koristnega napiše iz svojega
plodnega življenja.
France Planina
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Ob sedemdesetletnici prof. dr. Mavricija Zgonika
K o sem leta 1970 napisal za »Geografski vestnik« spominski članek ob
takratnem šestdesetletnem jubileju prof. Zgonika, sem omenil, da se mi zdi,
da je ravno v primeru našega takratnega jubilanta šestdesetletnica še daleč
prezgodnja prilika za izčrpno analizo vsega njegovega dela. Vsi, ki smo do
takrat spremljali njegovo delovno vnemo in zavzetost, smo namreč lahko opazili, da sta bili takrat te dve lastnosti njegove dejavnosti še vedno v močnem
vzponu. Od takrat je, za vse nas kar prehitro, preteklo deset let. Toda ta leta
v delovnem življenju prof. Zgonika nikakor niso ostala prazna. Še več, obogatena so bila, čeprav pozno, z novo smerjo njegove dejavnosti: v tem času so
namreč dozoreli rezultati njegovega znanstveno raziskovalnega dela, ki se
ga je lotil poleg dotedanjega dolgoletnega pedagoškega, metodološko-didaktičnega in organizacijskega dela šele tedaj, v šestdesetih letih, in to kar z
mladostno zagnanostjo. Rezultat teh naporov je bila poleg tega, da si je v
tem času pridobil naslov doktorja geografskih znanosti, predvsem njegova
knjiga » D r a v s k a d o l i n a , n o v e j š i r a z v o j k u l t u r n e p o k r a j i n e « (368 strani, s številnimi kartogrami, skicami in fotografijami, Založba
Obzorja, Maribor 1967), kompleksna analiza razvoja te svojevrstne obmejne
pokrajine nad Mariborom. Avtorju analize ni zadoščala prvotna izhodiščna
zasnova, ki je imel z njo opravka pri izdelavi svoje magistrske naloge in potem doktorske disertacije, to se pravi, samo proučitev sprememb v izrabi
zemlje, temveč se je poglobil v raziskovanje celotne razvojne problematike
obravnavane regije in to v preteklosti, v sedanjosti in v prihodnosti. Za
Zgonikov koncept geografskega dela je pač, kakor doslej, značilno stalno
povezovanje obravnavanja družbenogospodarskega preoblikovanja pokrajine
z danostmi geografskega okolja, tako prirodnimi kot antropogenimi; to povezovanje je v Dravski dolini še posebno zanimivo zaradi njene današnje
lesno-gospodarske, hidro-energetske in industrijske pomembnosti, zaradi
posebnih problemov kmetijstva na njenih hribovskih kmetijah in zaradi obmejne lege, po kateri je prizadet zlasti razvoj obmejnega hribovja na levem
dravskem bregu. Vsi, ki so se podrobneje seznanili s tem Zgondkovim delom,
so zlahka spoznali še eno bistveno in zelo pozitivno potezo Zgonikove dejavnosti: spoznali so, da je knjigo napisal ne samo geograf, temveč tudi zgodovinar. Ti dve stroki pa nista, kakor to dokazuje ravno Zgonikovo delo, povezani samo po svoji tradiciji, temveč tudi po možnosti, da s skupnimi močmi omogočata zares kompleksne in vsestranske analize regionalnega razvoja.
Če je Zgonik v preteklem desetletju s svojo »Dravsko dolino« ubral
svojo novo, regionalno raziskovalno pot, pa ne velja prezreti, da je v tem razdobju še naprej razgibano nadaljeval svoje delo tudi v smereh, ki si jih je
bil začrtal že poprej in ki smo jih v »Geografskem vestniku poskušali označiti že leta 1970. To pokaže že njegova bibliografija za to obdobje, ki šteje
okrog 50 številk, od tega 35 s področja geografije in njene didaktike (med
njimi nekaj novih izdaj zemljepisnih učbenikov za 6. in 7. razred osnovnih
šol, nekaj delovnih zvezkov za osnovne šole, med nedidaktičnimi prispevki
pa je omeniti zlasti nekatere, v publikaciji »Geographia Slovenica« objavljene študije o obmejnih regijah severovzhodne Slovenije in predvsem o
njihovih migracijah), 9 prispevkov zgodovinske vsebine (prispevkov s področja proučevanja družbeno-gospodarskega razvoja v Dravski dolini, pa tudi
didaktičnih prispevkov), omenjeno pa naj bo še, da je k zadnji, četrti knjigi
»Krajevnega leksikona Slovenije« prispeval
opise krajev in občin
v Dravski dolini nad Mariborom, pa tudi oipis mesta Moribora in njegove občine; s tem je izpolnil nalogo, ki je dolgo iskala svojega avtorja.
Še ene značilne omembe ne gre prezreti. Zgonik j e bil svojčas ena od
gonilnih sil) mariborskega aktivai Geografskega društva Slovenije. Odkar tam
ni več aktiven, pravijo, da se to močno pozna v dejavnosti te organizacije.
Prof. Zgonik ima še delovne načrte. Želimo mu, da bi še dolgo ohranil
dosedanjo življenjsko voljo in delovno vnemo ter ob trdnem zdravju vsestransko sodeloval pri delu slovenskih geografov.
Svetozar Ilešič
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Univ. prof. dr. Marjan Žagar — šestdesetletnik

Naš Marjan je eden od mnogih slovenskih intelektualcev, ki jim j e
šele povojna doba materialno omogočila^ da se izkažejo kot univerzitetni
pedagogi in raziskovalci. Rojen 21. 3. 1920 v Šentjurju pri Celju, se je pred
vojno na mariborskem učiteljišču pripravljal za učiteljski poklic. Prehitela
ga je vojna, znašel se j e v nemškem vojnem ujetništvu in nato v NOV.
Po osvoboditvi je bil med drugim direktor programa Radia Ljubljana^ načelnik oddelka za komunalo pri beograjskem ministrstvu, v zveznem komiteju za šolstvo in znanost in svetnik v Albaniji. K o se j e vpisal na univerzo kot izredni študent na geografijo na takratni prirodoslovno matematični fakulteti v Ljubljani, ga j e pokojni prof. Antoni Melik pritegnil k raziskovalnemu delu. Temu se ni izneveril tudi v naslednjih treh letih po
diplomi 1. 1955, ko je začel z učiteljskim poklicem, v katerega ga je usmerila
srednja šola: predavatelj geografije na šolah v Šmarju in v Celju. V ospredju njegovega raziskovanja je bila regionalna' geografija domače ožje in širše,
savinjske regije. Po naslovih njegovih prvih objav bi sodili, da se je ukvarjal z urbano geografijo ( G e o g r a f i j a t r g a
Š e n t j u r j a ) , agrarno
geografijo ( S a v i n j s k a
dolina
i n h m e l j ) , geografijo industrije
(Vpliv
industrije
n a o k o l i c o ) in prebivalstva
(Problemi
d e l o v n e s i l e ž e l e z a r n e Š t o r e ) . Toda v resnici je težišče njegovih
takratnih razprav regionalni kompleks, s posebnim vidikom na enem pojavu. Tako je bila tisti čas koncepirana večina geografskih študij. K o je tedanji inštitut (in sedanja P Z E ) za geografijo razširjal krog svojih sodelavcev, se mu je kot asistent 1. 1958 pridružil tudi naš jubilant, č e z šest
let je doktoriral z disertacijo iz regionalne geografije, za katero je izbral
pokrajin«, ki jo je spoznaval kot partizan-Kozjansko; » K o z j a n s k o gospodarsko geografska problematika« ( G Z 1967) je še danes edina
geografska monografija
tega
nerazvitega
dela
Slovenije.
Z
njo
pa domače pokrajine še ni zapustil. To je med drugim izpričal tudi pri sodelovanju v Krajevnem leksikonu Slovenije, ki mu je za tretjo knjigoi prispeval opis domače občine Šentjur.
Nadaljnje raziskovanje so usmerili učni predmeti, ki jih je jubilant
prevzel v Oddelku za geografijo1, kjer j e postal 1. 1961 predavatelj geograf i j e turizma (od 1. 1965 je univerzitetni učitelj), kasneje pa. tudi geografijo
prometa. Njegovo zavzemanje je rodilo sa rp ost o j no študijsko usmeritev v
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geografijo turizma, ki je med dveletnim obstojem izšolala številne turistične kadre. Kot sodelavcu s prakso' v srednji šoli mu je delovni kolektiv
poveril še predavanje metodike geografije nai drugi stopnji in regionalno
geografijo razvitega sveta. Zasledovati svetovni razvoj na štirih geografskih panogah ni lahko, še teže se je v vseh raziskovalno uveljavljati. Skraija sta turizem in promet enakopravno. pritegovala njegovo raziskovanje,
kateregai plod je nekaj turistično-prometnih analiz Slovenije in nekaterih
njenih predelov. Kasneje se je vedno bolj posvečal prometu. Tu se je jubilant uveljavil v Sloveniji kot edini in najvidnejši strokovnjak v prometni
geografiji. Njegove novejše prometne študije odlikujejo kvantitativne metode. Kvantifikacija je odlika tudi njegovega priročnika, ki ga je izdala
Filozofska fakulteta pod naslovom A n a l i z a p r o m e t ne g a
omrežja v g e o g r a f i j i .
Oris jubilantovega raziskovalnega dela ne sme prezreti njegovega sodelovanja z geografskimi, gospodarskimi in drugimi organizacijami Z Geografskim inštitutom Antona Melika SAZU je sodeloval pri, proučevanju
kvartarnih sedimentov in njihove izrabe in zlasti poplav, z Geografskim
inštitutom univerze pa pri proučevanju turizma, in prometa.
P o smrti prof. dr. J. Medveda je na jubilanta-predavatelja metodike
geografije padla še skrb zai geografijo v usmerjenem srednjem šolstvu. Pri
tem nehvaležnem poslu vložen trud ni rodil rezultatov v ustrezni meri.
Mnogo bolj hvaležna je bila na primer organizacija tečajev za dopolnilno
izobraževanje turističnih kadrov, kjer je v ozadju stalai s svojo, pomočjo
Gospodarska zbornica.
Marjan pa ne bi bil Marjan, če svojega delovanja ne bi razširjal preko
okvirjev svoje pedagoško znanstvene enote na razna javna področja. N a j vidneje se je vključil v gibanje »znanost mladini,«. Je predsednik ustrezne
slovenske organizacije. Od 1. 1975 je predsednik zvezne organizacije in po
1. 1976 predsednik Unescove organizacije za izvenšolske znanstvene aktivnosti. Za pedagoške zasluge na tem področju mu je bila za leto 1979 podeljena najvišja pedagoška slovenska nagrada za leto 1979: nagrada Staneta Žagarja.
Marjan, znanci, kolegi in prijatelji Ti želimo še obilno zdravih in
plodnih let.
Bibliografija važnejših objav prof. dr. IVI. Žagarja
Geografija trga Šentjurja.. Geografski vestnkii XXVII-XXVIII/1955-56, 263310. Ljubljana
Šentjur v preteklosti. V: Šentjur v borbi. Zveza borcev v Celju, 1956, 40-62
(tudi urednik zbornika)
Savinjska) dolina in hmelj. Celjski, zbornik 1957, 9-33
Utica,j industrije na okolinu. Zbornik radova V. kongresa geografa FLRJ,
1959, 447-449, Cetinje
Problemi delovne sile železarne v Štorah. Celjski zbornik 1959, 64-76
Geografski učinki neurja med Konjicami in Krškim. Geografski vestnik
XXXII/1960, 235-236, Ljubljana (skupno z M. Šifrerjem)
Turistične struje v Sloveniji. Zbornik VI. kongresa geografov FLRJ, 1962,
125-135, Ljubljana
Voglajnsko-rogaiško podolje in Kozjansko. Geografski, obzornik XI/1964,
2. 43-46, Ljubljana
Turistične perspektive Barja in njegovega obrobja. Geografski obzornik
XI/1964, 4, 124-126. Ljubljana
Taibor pri Dornberku. Geografski zbornik S A Z U IX/1965, 8 -114, Ljubljana
Nekatere današnje in bodoče geografsko-prometne turistične karakteristike Postojne. Geografski, obzornik XII/1965, 4, 108-113, Ljubljana
Slovensko cestno omrežje in, turizem. Turistični vestnik XIV/1966, 16-19,
Ljubljana
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O zimskem turizmu. Turistični vestnik XIV/1966, 118-122, Ljubljana
Prostorsko in časovno vrednotenje zemljiško-posestnih skupin v geografiji. Geografski vestnik XXXVIII/1966, 133-143, Ljubljana, (skupno z
M. Natkom)
Kozjansko, gospodarsko geografska problematika. Geografski zbornik X/1967,
11-155, Ljubljana
O značilnostih cestnega prometa v Sloveniji. Geografski zbornik X/1967,
307-329, Ljubljana
Mednarodna vloga slovenskega cestnega omrežja. Gradbeni vestnik 17/1968,
27-31, Ljubljana
Prometne in turistične značilnosti obmejne regije. V: Jugovzhodna Koroška, 1970, 75-86, Ljubljana
I.es problemès et les procèss dans les région sousdévéloppées. V: Regional
studies-methods and analyses, 1971, 289-292, Budapest
Höhlentourismus. V: Proceedings of the 4th International Congress of speleology in Yougoslavia. 1971, 161-163, Ljubljana
Gibanje prebivalstva, na Gabrovškem pri Litiji. Biološki vestnik 19/1971,
35-40, Ljubljana
Šentjurska pokrajina in njeni ljudje. V: Ob odkritju spomenika bratom
Ipavcem, 1972, 41-48, Ljubljana
Blaž Kocen. Geografski vestnik ILIV/1972, 87-90. Ljubljana
Naš gorski svet-osnova za zimski turizem. Turistični vestnik 1972, 203-208,
Ljubljana
Ponikva in Blaž Kocen. Geografski obzornik XIX/1972, 48-52, Ljubljana
Prebivalstvo med, Šentjernejem in Gorjanci. Biološki vestnik 21/1973, 97-109
Ljubljana
Uloga prometa u turizmu. V: Geografska praksa i turizam, 1973, 51-59,
Beograd
Specifičnost saobraćajno geografskog položaja Slovenije u okviru Jugoslavije, Zbornik kongresal geografa Jugoslavije, 1974, 449-456, Sarajevo
Prometno-geografske razmere v Voglajnsko-sotelski pokrajini. V: Zbornik Voglajnsko-sotelska Slovenija, 1974, 177-193, Ljubljana ( tudi uredil zbornik)
Prometna križišča in smeri v Sloveniji. Geografski vestnik 47/1975, 107-120,
Ljubljana
Turizem v Sloveniji. V: Zbornik simpozija. Turizem in regionalno planiranje. Geographica Slovenica, 1976, 99-106, Ljubljana
Občina Šentjur. V: R. Savnik, Krajevni leksikon Slovenije, 1976, 3. knjiga*
313-349, Ljubljana
Nekateri vidiki turistično-prometnega razvoja Bovškega. V: Zgornje Posočje, 1978, 219-228 (skupno z J. Kuniaverjevo)
Poplavna področja ob Soffi,. Geografski zbornik XVII/1977, 161-198 Ljubljana 1978 (skupno z M. Kolbeznom)
Postwar Internal Migration in Southeastern Europe. Demographic Developments in Eastern Europe. Praeger Pubi., 1977, 208-244, New York
(skupno z P. W. Carter)
Turizem v Sloveniji. Geographica Slovenica 1977, 5, 99-106, Ljubljana
Osnovno prometno omrežje Jugoslavije. Geografski vestnik XLIX/1977,
139-146, Ljubljana
Vloga prometa pri razvoju ruralne pokrajine. Geographica slovenica, 6,
1978, 29-33, Ljubljana
Prometna vloga Maribora. V: Zbornik 11. zborovanja slovenskih geografov v Mariboru. Mariborsko Podra.vje, 1979, 83-92, Maribor
Analiza1 prometnega omrežja v geografiji. Ljubljana 1979, 106
Einfluss des Tourismus auf die Wandlung der Grenzregionen. Arbeiten des
Socialgeographischen und Wirtschaftsgeogr. Institutes: Tourismus and
Border. 1979. 37-40, Frankfurt/Main (v slovenščini str. 57-60)
Ivan Gams
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Profesorju Oskarju Reyi v spomin

Nekaj mesecev pred dopolnitvijo 80. leta je 13. marcai 1980 umrl v
Ljubljani profesor dr. Oskar Reya, meteorolog, prirodoslovec in geograf,
nekdanji marljivi sodelavec Geografskega, vestnika. Rojen 3. julija 1900 v
Kozani, v Goriških Brdiih, je obiskoval gimnazijo v Gorici, Ljubljani in
Idriji, nato pa študiral pet semetrov geografijo in prirodoslovje v L j u b l j a ni, tri semestre pa fizikalno geografijo na univerzi/ v Beogradu. Od leta
1952 j e bil zaposlen na Meteorološkem zavodu, poznejšem Zavodu za' meteorologijo in geodinamiko na univerzi v Ljubljani, kjer je napredoval od
asistenta do upravnika Zavoda in do izrednega profesorja (1947). Leta 1929
je promoviral v Zagrebu, strokovno pa. se je v šolskem letu 1937/38 izpopolnjeval v Berlinu, Parizu in v alpskem observatoriju na Zugspitzen
Težišče njegovega znanstvenega dela sta bili meteorologija in klimatologija. Tu naj bodo omenjene predvsem njegove glavne strokovne razprave
v Geografskem vegtniku: D n e v n a a m p l i t u d a z r a č n e
temperat u r e n a S l o v e n s k e m i n n j e n l e t n i t o k (4/1928); L e t n i t o k
p a d a v i n n a S l o v e n s k e m (5/6-1929/30); S m e r i v e t r o v n a S l o v e n s k e m i n n j i h l e t n i t o. k (7/1931); C i k l o n i i n p a d a v i n e
na S l o v e n s k e m
(8/1932); O d n o š a j i
med
padavinami;
in
c i k l o n i v J u g o s l a v i j i (9/1933); N a v a l i h l a d n e g a in. to.pl e g a z r a k a v D r a v s k i b a n o v i n i (10/1934); T e r m o g r a f s k a
registracija
velikih
dvigov
in p a d c e v
zračne
t e mp e r a t u r e v D r a v s k i b a n o v i n i (11/1935); O t o č i v D r a v s k i
b a n o v i n i v l e t u 1 9 3 6 (12/13-1936/37); U č i n e k
nočnika
na
meteorološke
e l e m e n t e (14/1938); N a j n i ž j e t e m p e r a t u r e
v S l o v e n i j i (15/1939); M a k s i m a l n e
intenzitete
padavin
v Slovenskem Primorju
(20/21-1948/49). — Zavod za meteorologijo in geodinamiko je izdal njegovo razpravo: N a j v i š j e d n e v n e pad a v i n e v S l o v e n i j i (1945) in P a d a v i n s k o k a r t o
Slovenije
(1946), Uprava hidrometeorološke službe pa razpravo: M o č n a
in
d o l g a d e ž e v j a v L j u b l j a n i (1947). Z znanstvenimi, klimaitološkimi doneski se je javil tudi v Proteusu in v Kroniki slovenskih mest.
Zelo obsežno se je Reya udejstvoval kot poljudnoznanstveni pisatelj.
Leta 1940 je objavil poljudno strokovno knjigo V r e m e n o s l o v j e
Bibliografski oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani navaja v svoji kartoteki nad 80 njegovih samostojnih poljudnoznanstvenih
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člankov v raznih revijaih, koledarjih in dnevnikih, poleg tega pa še nad
40 člankov, ki jih je priredil po tujih avtorjih. Med originalnimi prispevki
jih obravnava 43 njegovo ožjo stroko, meteorologijo in klimatologijo, 18 je
potopisov, ostali pa poročajo zanimivosti iz najrazličnejših področij. Posebno je treba poudariti njegove potopise. Reya j e mnogo potoval^ poznali je
vse celine razen Avstrilije. Na ladji » R o g « je opravil potovanje okoli sveta*
obiskal pa je tudi mnogo dežel na posameznih potovanjih (na Spitsberge,
na Norveško,, v Švico, Maroko, Kenijo, Izrael). Povzpel se ni le, na vrhove
domačih Alp, temveč tudi na Mont Blanc (Življenje in svet 1931), na Elbrus v Kavkazu (Planinski zbornik 1945) ini na1 Atlas v Severni A f r i k i
(Gore in ljudje 1946). Posebno zanimivi so njegovi Botanični izleti in sprehodi (na Matajur, na Višarje, v Zahodne Julijce, v goriško in tržaško okolico), ki jih je objavil v raznih letnikih Jadranskega koledarja v Trstu. P o
vednosti podpisanega pa še niso objavljeni Botanični sprehodi na šmarno
goro, 22 strani tipkopisa v zapuščini. Prav tako še ni objavljen spis o geografiji in etnografiji Goriških Brd z 10 originalnimi fotografijami (31 tipkanih strani,).
Prof. Reya je bil delaven tudi na drugih področjih. Kot upravnik Zavoda za meteorologijo in geodinamiko je 1. 1972 uspešno vodil akcijo za nabavo Wiiechertovega vodaravnegai seizmografa in ga postavil v kleti ljubljanske univerze. Za tisti čas sodobna naprava je stregla svojemu namenu
vse do osvoboditve, zdaj pa joi hranijo kot muzejski objekt v Astronomskogeofizikalnem observatoriju na Golovcu. Intenzivno se je ukvarjal tudi s
problemov obrambe proifiL toči. Organiziral je tâko obrambo v Brdih, v
Vipavski dolini in na Bizeljskem. Napisal je tudi več zadevnih člankov
(v Koledarju Prešernove družbe in v Sadjarstvu, vinarstvu in vrtnarstvu
1954 ter v dveh referatih na mednarodnih kongresih v Ziirichu 1954 oziroma Chamonixu 1956). O evaporaciji v slovenskih Alpah je poročal na kongresu v Garmish-Partenkirchnu 1958.
Naj mu bodo te vrstice napisane v topel spomin!
Valter Bohinec
t Ivan Simonie
Rodil se je 7. julija 1905 na Vinjem vrhu v Beli krajini in umrl 8. novembra 1979 v Ljubljani. Po diplomi iz geografije in zgodovine s sociologijo na
ljubljanski univerzi 1. 1934 je poučeval na gimnaziji in osnovni šoli v raznih
krajih Slovenije ter bil nekaj let kustos v Slovenskem šolskem muzeju.
Razen prispevkov o nekaterih naših najstarejših osnovnih šolah in srednjeveških gradovih je objavil vrsto dokumentiranih razprav in poljudnoznanstvenih člankov iz svoje stroke. Tehtnejši in daljši so: M i g r a c i j e n a
Kočevskem
v l u č i p r i i m k o v (Entolog VII/1934), K o č e v a r j i
v luči krajevnih
in l e d i n s k i h
i m e n (Glasnik Muzejskega
društva zai Slovenijo XVI/1935), G e o g r a f s k i p r e g l e d
kočevskega j e z i k o v n o
mešanega
ozemlja
(Kočevski zbornik 1939),
Zgodovina
kočevskega
ozemlja
(prav tam),
Krajevna,
ledinsika in
r o d b i n s k a i m e n a v B e l i k r a j i n i (Dolenjski
list 1956, št. 45 do 48), Š p e h a r s k a d o l i n a i n g r a d P o l j a n e o b
K o l p i (izšloi kot posebna publikacija Belokranjskega muzejskega društva
1979). Za turistični vodnik Kočevsko (1956) je prispeval daljša članka
Z e m l j e p i s n a p o d o b a k o č e v s k e g a o z e m l j a in Z g o d o v i n a
k o č e v s k e g a o z e m l j a o d n a s e l i t v e d o l e t a 1 9 4 1 , za K r a jevni leksikon Dravske banovine (1937) oris takratnih srezov K o č e v j e in
Novo mesto, za drugo knjigo Krajevnega leksikona Slovenije (1971) pa
nad 450 gesel, v glavnem z dolenjskega in belokranjskega območja.
Roman Savnik
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Ob smrti prof. dr. Sulejmana Bakaršića (1920—1980)
Močno nas je sredi maja 1980 pretresla nepričakovana vest, da je deseti
dan tega meseca ugasnilo življenje našega bosenskega kolege in prijatelja
Sulije, kakor smo ga najraje imenovali. Vest nag je iznenadila- tembolj, ker
smo pokojnika še zadnjič srečali nedolgo pred tem, novembra 1979 v L j u b ljani, na simpoziju o urbani in industrijski geografiji, kjer je nastopil z referatom o specifičnosti urbanega fenomena Bosne in Hercegovine. Slovenske
geografe je vest prizadela tembolj, ker si j e pokojnik pridobil svojo osnovno
znanstveno kvalifikacijo (doktorat) pri nas v Ljubljani, ker je na številnih
zveznih in republiških geografskih zborovanjih, simpozijih in seminarjih
vedno aktivno sodeloval z nami ter ga kot gosta tudi ni manjkalo na zborovanjih slovenskih geografov, zadnjič še na zborovanju v Rogaški Slatini
leta 1973. Eden od izrazov zanimanja za naše delo je bil tudi prevod geografskega učbenika podpisanega za III. razred gimnazije za potrebe SR Bosne in
Hercegovine.
Pokojnik je bil rojen v Sarajevu v družini železniškega uslužbenca dne
1. februarja 1920. Šolal se je v Sarajevu, študiju geografije in etnologije pa
se je posvetil v letih 1945—1949 na univerzi v Zagrebu pri prof. J. Rogliču
in I. Rubiću. Leta 1949 je nastopil službo nai gimnaziji v Travniku in zatem
v Trebinju, po opravljenem doktoratu v Ljubljani pa je bil ob koncu leta
1952 izvoljen za asistenta na novo ustanovljeni katedri za geografijo univerze
v Sarajevu, in sicer z ožjim delovnim področjem družbene geografije in geografije naselij. Leta 1965 je postal docent, leta 1972 izredni in leta 1979 redni
profesor.
V času svoje univerzitetske kariere je razvijal zelo živahno drobno dejavnost s sodelovanjem na simpozijih in seminarjih, z mentorstvom pri diplomskih in magistrskih delih, z vodstvom številnih strokovnih terenskih ekskurzij domačih in tujih geografov ter s sodelovanjem z inozemskimi (zlasti
(poljskimi, nemškimi in avstrijskimi) geografi nasploh. V svojem raziskovalnem delu pa je največ pozornosti posvečal problematiki, ki jo je načel že
v svoji doktorski diBertaciji, to se pravi razvoju urbanizacije in naselij, zlasti
urbanih v Bosni in Hercegovini. Močno je pri tem postavljal v ospredje zgodovinsko-razvojni vidik s posebnim ozirom na posebnosti razvoja v času
turške vladavine. Iz te tematike je objavil vrsto strokovnih prispevkov. Uspešno in bogato je bilo tudi njegovo sodelovanje pri Enciklopediji Jugoslavije,
kjer zasluži posebno omembo obsežni prispevek o »Geografskem položaju
Bosne in Hercegovine«.
Kot enega najmarljivejših in najvidnejših jugoslovanskih geografov iz
prve, po osvoboditvi oblikovane generacije se vsi jugoslovanski in tudi slovenski geografi pokojnika s priznanjem spominjamo in obžalujemo, da mu
je bila delovna pot prezgodaj prekinjena.
Svetozar Ilešič

Priznanje in nagradi
Akademik prof. dr. S v e t o z a r I l e š i č
mejskega člana Poljske akademije znanosti.

je bil leta 1980 izvoljen za za-

Profesor dr. M a r j a n Ž a g a r je dobil za uspešno delo na pedagoškem področju nagrado Staneta Žagarja za leto 1979.
Profesor dr. I g o r V r i š e r je dobil drugič nagrado Sklada Borisa
Kidriča, tokrat leta 1979 za knjigo »Regionalno planiranje«.
Čestitamo!
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Zvezno posvetovanje »Problemi koncepcije in legende za izdelavo pregledne (1: 500 000) in detajlne 1:100 000) geomorfološke karte Jugoslavije«
V dneh od 10. do 12. aprila 1980 je Geografski inštitut Antona Melika
pri S A Z U organiziral v Ljubljani vsejugoslovanska posvetovanje o geomorfološkem katrtiranju, ki se ga j e udeležilo 35 geomorfoliogov in geologov iz
vseh republik in pokrajin.
Osnovni namen posvetovanja je bil pregledati dosedanje delo na zveznem projektu, predvsem pa ohraniti enotnost v osnovni koncepciji kartiranja. Od leta 1975, ko so se jugoslovanski geomorfologi prvič zbrali na
simpoziju o geomorfološkem kartiranju, zlasti pa pa podpisu samoupravnega sporazuma oi zvezni prioritetni1 temi » G e o m o r f o l o š k a
karta
J u g o s l a v i j e « (pregledna karta 1: 50 000 in detajlna kalrta 1:100 000)
aprila 1979. leta, smo v vseh republikah in pokrajinah začeli z delom in
spoznali, da je ključni problem enotnost koncepcije in legende v jugoslovanskem merilu. Čeprav j e bilo že na beograjskem simpoziju sklenjeno, da
se mednarodna legenda za geomorfološke karte sprejme kot ustrezno izhodišče za izpopolnjevanje metodologije kartiranja v Jugoslaviji, se je v
Ljubljani pokazala, da niso povsod tega upoštevali in da obstajajo precejšnje razlike med posameznimi usmeritvami geomorfologi je. Zdaj smo se
lahko na osnovi lastnega dela pogovorili o najbolj perečih problemih, ki
stojijo napoti uveljavitvi enotnega koncepta geomorfološkega kartiranja.
P o pozdravnem nagovoru akademika prof. dr. Svetozar j a 11 e š i č a
in podpredsednika S A Z U akademika prof. dr. Bratka K r e f t al so bili dopoldne prvega dne na sporedu štirje referati o pregledni geomorfološki
karti.
Predsednik medrepubliško-pokrajinske komisije za geomorfološko kartiranje dr. Miloš Z e r e m s k i iz Beograda je predstavil prvo verzijo pregledne geomorfološke karte 1 : 500 000 za območje Zahodne Srbije. Karta
je izdelana po morfostrukturnem principu in poskuša mednarodno legendo prilagoditi tektonski usmeritvi tamošnje geomorfologije. Tektonika je
na karti postavljena v ospredje, eksogene oblike pa so z raznobarvnimi
znaki nanešene na strukturno podlago.
Dr. Ibrahim B u š a t l i j a iz Sarajeva je prikazal pregledno geomorfološko karto BIH v merilu 1 : 300 000, izdelano po lastni koncepciji. Tudi
ta temelji na morfostrukturnem principu. Glede na litološko podlago razlikuje morfostrukture v vulkansko-sedimentniem, metamorfnem, flišnem iin
šelfnem kompleksu in to je na karti prikazano s ploskovno barvo. Tudi tu
je eksogeni relief potisnjen v ozadje in prikazan zgolj z barvnimi znaki.
Dr. Ivan G a m s je predstavil pregledno geomorfološko karto Slovenije
1: 400 000, ki bo izšlai v Atlasu Slovenije. Izdelana j e na podlagi; nekoliko
prilagojene mednarodne koncepcije za izdelavo preglednih kart in je sestavljena iz treh delnih kart: karte recentnih procesov, reliefnih oblik in
kategorij reliefa. Od endodinamičnih procesov je zajeta samo neotektonika
in siicer le tam, kjer je nesporno dokazana. Podrobneje so klasificirana slemena in doline kot glavni elementi našega reliefa, oblike pa razvrščene v
genetske skupine ter prikazane z dogovorjenimi barvnimi znaki. Morfostruktura ni prikazana, saj avtor smatraj da je to domenai geologije, palč pa
so na posebni kartii prikazane kategorije reliefa (nižine, gričevje, kotline, itd.)
Ing. Vilko K l e i n , geolog iz Zagreba, je ob številnih skicah govoril o
vlogi in pomenu marfostrukturnega proučevanja pri preglednem in detajlnem geomorfološkem kartiralnju. Po njegovi metodi analize kolobarjastih
in ovalnoi-koncentričnih struktur, ki jih ugotavlja na podlagi usmerjenosti
reliefnih oblik (predvsem dolin in slemen), je mogoče zelo hitro in učinkokovito ugotoviti notranjo strukturo ozemlja, ki j e sicer zakrita pod prstjo
in vegetacijo. Avtor je v okviru raziskovanj ležišč nafte in zemeljskega
plina, kar je bil glavni smoter njegovega dela, obdelali tudi del slovenskega ozemlja in pri tem prišel do drugačne podobe notranje strukture kot
211

Kronika

jo poznamo iz proučevanja prelomov. Po njegovem mnenju prinaša ta metoda koristne rezultate in bi jo biloi potrebno uporabiti ob vsakem geomorfološkem kartiranju.
Drugi del posvetovanja se je ukvarjal s problematiko detaljnega geomorfološkega kartiranja.
Ibrahim A h m e t a j iz Prištine j e sporočil, da so na Kosovu pravkar dobili prva finančna sredstva in so z delom povsem na začetku. Zaenkrat so se odločili skartirati en list karte v merilu 1 : 50 000, pri čemer bodo uporabili mednarodno legendo. Pregledne geomorfološke katrte trenutno
ne delajo.
Mag. Andrija B o g n a r iz Zagreba je predstavil del detajlne geomorfološke karte I : 100 000, list Osijek. V ravninskem svetu je naljvečji problem omejevanje posameznih oblik, zlasti ker imajo na razpolago ustreznih
topografskih kart. Pomembno je tudi ugotavljanje vrste in funkcije oblik
fluvialnega reliefa, predvsem v zvezi z različno visokimi poplavnimi vodami. Pri delu se ni dovolj naslonil na mednarodno legendo, tako da ne
vemo, koliko je le-ta uporabna v našem nižinskem svetu.
Dr. Ivan G a m s in Karel N a t e k sta prikazala P o s k u s n o g e o m o r f o l o š k o k a r t o 1 : 50 000 L i t i j a , ki je bila izdelana v okviru
programa Geografskega instituta Antona Melika pri SAZU. Na beograjskem posvetovanju je biloi dogovorjeno, da se v različnih tipih reliefa naredijo poskusne geomorfološke karte z nataenom, da se ugotovi, ali je možno mednarodno legendo uporabiti v naših reliefnih razmerah. Na osnovi
izdelane karte smo ugotovili, da j e ta legenda z določenimi dopolnitvami
(predvsem za kraške in denudacijske oblike) primerna tudi za prikazovanje našega reliefa.
Predstavitev reliefa nekega ozemlja zahteva poglobljen študij vseh
oblik in pojavov kar nas slej ko prej privede do ključnih vprašata j. Na
kartilranem ozemlju okrog Litije soi to neotektonski procesi grezanja in dviganja.
Karta je izdelana po morfogenetskem principu, to se pravi, da! je težišče prikazovanja na procesih, ki so izdelali današnje oblike reliefa., Vse
oblike so po genezi razdeljene v skupine (denudacijske, fluvialne, fluviodenudacijske, kraške in antropogene) in vsaka prikazana z odgovarjajočo
barvo. Na ta način nam je uspelo prikazati reliefne generacije. Posebna pozornost je posvečena današnjim procesom, ki so na karti prikazani s ploskovno barvo. Ločili smo štiri komplekse procesov: rečna akumulacija (zelena), denudacija in erozija ( r j a v a ) , denudacija, erozija itn korozija (rdeča) ter prevladujoča neotektionika (modra). Posamezne komplekse smo ločili na osnovi litološke zgradbe, jakost procesov pa prikazali z različnimi
barvnimi odtenki za posamezne kategorije naklonov (0-2°, 2-6°, 6-12°, 12-20°,
20-32° in nad 32°). A v t o r j a sta opozorila na nekatere pomanjkljivosti in predlagala spremembe, ki dopolnjujejo mednarodno legendo.
Sledil je prikaz koncepcije in metodologije izdelave geomorfološke karte
1 : 100 000 za ozemlje, pokrito s kvartarnimi nalplavinami v Srbiji, ki so jo
predstavili geologi L. M e n k o v i ć , M. K o š č a l itn dr. ing. Miroslav
M a r k o v i ć iz Beograda. Po tehnični dovršenosti in preglednosti so bile
to najboljše karte, prikazane na posvetovanju, le da niso izdelane v okviru
zvezne teme in niso v skladu z mednarodno legendo. Tudi tu je v ospredju
morf©genetski princip in ploskovna barva prikazuje genezo reliefa. Posamezne oblike so vse v črni barvi. Recentne in reliktne oblike, ločijo s pomočjo barvnih šrafur. Karta j e izdelana na reducirani topografski osnovi
1 : 100 000. Poleg te karte so prikazali še vrsto dopolnilnih kart, izdelanih
v računalniku (nagnjenost pobočij,
reliefna energija, horizontalna razčlenjenost). Osnovna metoda dela je bila f ortoint er pretaci j a>, terensko delo je bilo le dopolnilo. Ker karta namenjena praksi, so ves čas posvečali posebno pozornost oblikam, ki neposredno vplivajo na človekovo* delovanje v prostoru (npr. plaizovitost, erozija prsti, stabilnost tal, itd.)
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Dr. Ibrahim B u s a t i i, j a iz Sarajeva je spregovoril o principih in, metodah izdelave geomorfološke karte 1 : 100 000 (listil Mostar-Trebinje-Nevesinje-Imotski). Izhodišče karte je delitev oblik na elemente — ravne in
nagnjene površine. Le-te so po genezi razdeljene v skupine (kompleksno
denudacijske, erozijske, abrazijske, itd.) ter prikazane s ploskovnimi barvami. Velik poudarek je) na tektonski zasnovanosti ablik, kar je prikazano
z rdečimi šrafurami in črtami. Recentni procesi so upodobljeni posredno
s pomočjoi znakov za manjše oblike. Karte so izdelane poi lastni koncepciji, kil se ne ujema z mednarodno.
Dr. Rade D a v i d oi v i ć in dr. Slobodan Ć u r č i č iz Novega Sada sta
poročala o stanju geomorfološkega kartiranja v Vojvodini. Trenutno delajo
na preglednii geomorfološki karti 1 : 500 000, ki temelji na kombiniranem
morfostrukturno-morfogenetskem principu. Razlikujejo tektonske, eolskoakumulacijske in fluvio-akumulacijske oblike, ki jih delijo na pozitivne in
negativne, recentne in fosilne.
Dr. Peter H a b i č iz Postojne je govoril o problemih geomorfološkega
kartiranja na kratsiu in predlstavil poskusno geomorfološko karto PostojnaCeirknica v merilu 1 : 50 000. Uporabili so 12 bairv iln 40 znakov. Bairve pomenijo tipe pojavov: aluvialne rečne naplavine, kraške naplavine, fluviodenudacijske, fluvio-kraške, denudacijsko-kraške in strukturne kraške oblike. Drobnih oblik neposredno niso prikazali na karti, ampak nai njihovi
osnovi izvedli klasifikacijo krasai pa tipičnih oblikah. Karta sicer ni v skladu z mednarodno koncepcijo, j e pa doprinos k podrobnejši opredelitvi in
klasifikaciji kraških oblik. Ker je Jugoslavija klasična dežela krasa in leta zavzema velik del površine, mora dobiti ustrezno mesto v splošni geomorfološki karti.
Živahnai diskusija im pa sestanek medrepubliško-pokrajinske komisija
za geomorfološko kartiranjei sta pokazala, da trenutna obstajajo prevelike
rsjzlike, da bi se mogli na hitro dogovoriti o nerešenih vprašanjih. K o m i sija, ki jo je vodil dr. M. Zeremski, je uspešno: opravila svojo nalogo iin se
preoblikovala v Znanstveni svet zveznega projekta, čeprav j e bilo na beograjskem posvetovanju dogovorjeno, da vzamemo za izhodišče mednarodno
koncepcijo to legendo, mnogi tega niso upoštevali. Zato je bil soglasno
sprejet sklep, da se izoblikuje d e l o v n, a s k u p i n a (dr. M. Z e r e m s k i l ,
dr. I. G a ms,, dr. ing. M. M a r k o v i é, mag. A . B o g n a r in S. L i s e n k o),
ki mora v najkrajšem času rešiti vse nesporazume in probleme in izdelati natančna Navodila za delo, na katera bodo vsi sodelavci zvezne raziskovalne
naloge dali pripombe. Dopolnjena Navodila bo potrdil Znanstveni svet in
odtlej bodo obvezna za vse republike in pokrajine.
Drugi dan posvetovanja j e bila strokovna ekskurzija z avtobusom na
relaciji Ljubljana-Litiija-Šmartno pri Litijii-Gradišče-Tirna-Zasavska goraLjubljana, kjer smo seznanili udeležence z reliefom, prikazanim na poskusni geomorfološki karti. Kot smo pričakovali, se je razvila živahna diskusija o prikazovanju posameznih pojavov nai geomorfološki karti, oi načelnih vprašanjih kartiranja in o geomorfoloških procesih, zlasti neotektondki.
Zadnji dan sta bila na, sporedu še dva referata in zaključna diskusija.
Slavko L i s e n k o z Vojnogeografskega instituta v Beogradu je govoril
o nekaterih problemih izdelave topografske osnove za geomorfološko karto 1 : 100 000. Seznanil je udeležence, da imajo že izdelano topografsko osnovo v merilu 1 : 500 000 v šestih listih in 1 : 100 000 v 144 listih za vso
Jugoslavija. Ker bo topografska osnova tiskana v nevtralni sivi barvi, ne
bo prav nič obremenjevala tematskih kart. Prikazal je tudi redakcijskotehnološki postopek izdelave tiskane karte in poudaril, da je tudi s tega
vidika nujno potrebno izdelati do potankosti usklajena Navodila za delo,
ker bo enotna metodologija med drugim tudi močno pocenila tiskanje.
Mag. Milan O r a ž e n - A d a m i i č je posredoval izkušnje in tehnološke
probleme pri izdelavi poskusne geomorfološke karte L i t i j a Zlasti zahtevna
sta bila problem različnih topografskih osnov, ki jih j e bilo treba spraviti
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v enotno merilo in pa problem generalizacije, ki je sicer nujna, ne sme pa
okrniti bistvene vsebine geomorfološke karte. Kasnejša razprava se je navezala na njegovo zahtevo 01 enotni metodi izdelave karte naklonov; delovna skupina mora med drugim ugotoviti, ali obstajajo možnosti za računalniško' izdelavo karte po enotnem programu.
Delo zveznega posvetovanja je bilo brez dvoma uspešno, saj smo z
njim dobili vpogled v stanje zveznega projekta, ugotovili in opredelili
ključne probleme, ki so se porodili ob dosedanjem delu, še bolj spoznali
nujnost enotnega pristopa v jugoslovanskem merilu in nas opozorilo, da
moramo v sedanjem trenutku posvetiti vse napore izdelavi enotne metodologije. Predvsem od naše enotnosti in sposobnosti dogovarjanja zavisi
uspeh ali neuspeh največjega jugoslovanskega, geomorfološkega projektai
Kàrel Natek
II. jugoslovanski simpozij o urbani in industrijski geografiji
V okviru programa Zveze geografskih društev Jugoslavije je Inštitut
za geografijo univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani organiziral od 8. do 10.
novembra 1979 v Ljubljani II. jugoslovanski simpozij o urbani in industrijski geografiji. Simpozij j e bil organiziran iiz želje in potrebe po poglobljenem kompleksnem proučevanju urbanih naselij in glavne mestotvorne funkcije industrije z vsemi njenimi, prostorskimi učinki. Ta potreba
je še posebej izhajala iz predlogov in zaključkov prvega jugoslovanskega
simpozija 1970. leta v Ljubljani (referati so izšli v Geographici Slovenicii 1),
ki v precejšnji meri niso bili, izpolnjeni, predvsem pa razvoj urbane geoigrafije po obsegu dela in deloma tudi metodološko ni sledil hitri urbanizaciji in rasti naših mest kakor tudi ne razvoju urbane geografije v tujini.
Sam simpozij, na katerem se je zbralo preko 100 geografov in drugih
strokovnjakov iz vseh republik in pokrajin ter iz tujine, in kjer je bilo
podatnih 36 referatov, je potrdil znano informacijo o stanju na področju
urbane in industrijske geografije v Jugoslaviji. Nedvomno se je močno
povečalo zanimanje za tovrstna proučevanja, v določenih pogledih je bil
dosežen kvaliteten napredek, pomnožilo se je število raziskovalcev in raziskav na tem področju, predvsem pa so se v tovrstna proučevanja vključili
geografi iz vseh geografskih središč, seveda z različnih aspektov. Vsekakor
je bilo na področju urbane geografije narejenega veliko več kot na področju proučevanja industrije, ki je še vedno omejena predvsem na dokaj ozek
krog strokovnjakov iz prakse.
Vseh 25 referatov s področja urbane geografije lahkoi razdelimo na nekaj vsebinsko sorodnih skupin, med katerimi prav prva skupina referatov z načelno problematiko lepo odseva dejansko stanje na tem področju.
To pomeni, da referati niso rezultat sistematičnega raziskovalnega dela,
temveč vrsta zelo tehtnih in izredno aktualnih pogledov na probleme in
naloge s področja urbane geografije. Vsi ti problemi, od opredelitve tipov
urbanih naselij do ekoloških problemov, so nujno potrebni podrobnejšega
sistematičnega proučevanja. Skupina referatov z načelna problematika je
obravnavala probleme opredelitve tipov urbanih sredin, ekološke probleme
v urbanem sistemu, probleme morfološko-fizognomskega kriterija v urbani geografiji, raziskovalne metode urbane geografije, planske aspekte transformacije naselij v urbaniziranih območjih, cene zemljišča v mestih in
pomen urbanih naselij v vojnih pogojih.
Druga problemska skupina: referatov je govorila o funkcijskih, strukturnih in prostorskih problemih mestnega prostora. Prav pri tovrstnem
proučevanju je vrzel največjega, kar odseva v skromnem številu sicer zelo
tehtnih referatov. Obravnavani so bili vplivi industrijske delovne sile na
prostorski razvoj Maribora, vrednotenje izrabe mestnega prostora v L j u b ljani, geografski problemi javnega prometa v Zagrebu, problemi urbaniza214
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cije Beograda, funkcijske spremembe mestnih središč v dolini Zahodne
Morave, urbani razvoj Pečii in Banjai Luke ter razvoj Bratislave v okviru njene metropolitanske regije. Prav skromno število teh zanimivih primerov intenzivnega raziskovanja naših mest kaže na premajhno organiziranost geografov pri tem delu, ki je osnova za vsako načrtovanje razvoja
mestnega prostora. Sama obsežna razpratva je prav za te probleme pokazala izredno veliko zanimanje, ki odseva tudi v samih sklepih resolucije.
Zato ni nenavadno, da je bil, podobno kot v zadnjem času pri vseh
simpozijih s socialnogeografsko problematiko, dam precejšen poudarek regionalnim procesom urbanizacije, gledano z različnih problemskih vidikov.
Referati o prebivalstvu občinskih središč v SR Hrvatski, spremembi notranje strukture mest v BiH, razvoju urbanih naselij v Črni gori, funkcionalni diferenciranosti centralnih naselj S A P Kosova, razvoja socialnoekonomskih regij v Hrvatski, funkcijah urbanih naselij osrednje Hrvatske,
razvoju in strukturi urbanega prebivalstva Makedonije, razlikah v stopnji
urbanizacije med prebivalci različnih narodnosti na Kosovu, pomenijo korak naprej v tovrstnih proučevanjih regionalnih problemov urbanizacije.
V zadnjih petnajstih letih niso bili geografski problemi industrije
nikoli tako kompleksno regionalno- in kvalitetno obdelani, kot so bili na
tem simpoziju. Govora je bilo o razvoju povojne industrializacije v Jugoslaviji, učinkih povojne industrializacije na ekonomsko in prostorsko ureditev, industrializacije Sarajevsko-zeniške regije, izbiri lokacij industrijskih obratov, učinkih industrializacije v manj razvitih območjih, industrializaciji1 Kosova* vplivu industrializacije Ohridske kotline, vplivu industrializacije na urbanistični razvoj Koprivnice, lokaciji industrije v Z R N in
o industriji Beograda. Skromno število referatov o industrijski problematiki kaže na to, da doslej zanjo ni bilo dovolj zanimanja, čeprav je vpliv
industrije na regionalni razvoj primarne narave.
Udeležba na simpoziju, referati, diskusija in končna resolucija kažejo
na potrebo geografov po poglobljenem pristopu k proučevanju urbanih
naselij in industrije. Končno kaže to potrebo tudi večkrat izražena želja
po pogostejših delovnih srečanjih, ki naj bi to delo vzpodbujala, povezovala in kvalitetno dvigala.
Predvsem se v resoluciji upravičeno ponavljajo ugotovitve in priporom
čila s prvega simpozija, z dodatkom o potrebi po proučevanju industrije
in njenih posledic v prostoru. Resolucija med drugim še posebej poudarja,
da j e treba več pozornosti posvetiti teoretičnim in metodološkim študijam,
smeleje je potrebno vključevati moderno tehniko, več je treba proučevati
ekonomsko-geograifske probleme mest in industrije, poenotiti je treba strokovne izraze, posebno pozornost pa je treba posvetiti proučevanju ruralnih
naselij.
K nedvomnemu uspehu simpozija, ki naj bi pospešili tudi delo v okviru zveznih podkomisij za urbano in za industrijsko geografijo s ciljem
boljše vsebinske in organizacijske povezave med vsemi jugoslovanskimi
geografskimi središči in raziskovalci, so podobno kot na prvem simpoziju
prispevali s svojimi referati tudi tuji strokovnjaki.
Mirko Pak
Mednarodni simpozij »O izrabi kraškega prostora«, Trst, 28.—30. 3. 1980.
Skrb za izrabo in zaščito kraškega prostora je živa že od IV. mednarodnega speleološkega kongresa v Ljubljani. Problem zaščite krasa in še
posebej turističnih jam je bil že predmet ob praznovanju 160 letnice turistične Postojnske jame, ko je Zveza speologov organizirala v Postojni
simpozij o znanstveni in turistični vlogi Postojnske jame.
Samo skrbi za izrabo in zaščito Krasa pa je bil posvečen simpozij v
okviru Mednarodne speleološke unije v Trstu v času od 28. do 30. marca
1980. Z italijanske strani j e simpozij predvsem spremljala želja prikazati
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ekološko vrednost kraškega siveta v zaledju Trsta, kjer so bile doslej izvedene tovrstno najbolj intenzivne raziskave. Morda je pri tem marsikoga
vodila tiha željam da izrabi to srečanje za protiosimskoi manifestacijo, vendar je ob pametni presoji vodstva simpozija prevladovala misel, da mora
znanost omogočiti gospodarski napredek in razvoj kraškega prostora, ne da
bi porušili naravno ravnotežje.
Simpozija se je udeležilo; okrog 50 krasoslovcev in znanstvenikov iz
evropskih držav in Amerike. Takoi je prof. za mikrobiologijo z univerze v
Dijonu Cai u m a r t i n govoril o » O n e s n a ž e v a n j u k r a š k i h
voda
k o t p o s l e d i c i p o v r š i n s k i h d e j a v n o s t i « . Obravnaval je predvsem kemične in biološke probleme kraških voda, vendar je naglasil, da
krivi javnost za vse onesnaževanje predvsem industrijo. Po njegovem pa je
glavni krivec onesnaževanja kraških voda vedno večja urbanizacija. Od
industrije je lahko z odlokom zahtevati ureditev čistilnih naprav, pri širokih ljudskih množicah pa j e za dosego uspehov na področju varstva kraškega prostora in predvsem vode stvar dolgega prepričevanja in vzgojnih
ukrepov. Univerzitetni profesor V. P a n o š iz Olomouca je poldrugo leto
proučeval obnovo in izboljševanje kmetijstva na področjih Kube. Po njegovem postajajo kraška območja vedno bolj zanimiva za človekovo dejavnost kljub nevarnosti, da bi se porušilo naravno ravnotežje. Udeležence simpozija je podrobno: seznanil s problemi izboljšave kraških tal v depresiji Gibara v vzhodni Kubi in prikazal ob diapozitivih sistem nanašanja
nove zemlje nai kraško, podlago. Po njegovem tu še manjkajo potrebne izkušnje, ob katerih bi 'se izognili ekološkim katastrofam na kraških področjih.
Podpisani je prikazal zgodovinski razvoj prizadevanj za izrabo kraškega prostora, ki segajo pri nasi že v sredo 19. stoletja, ob poskusih osuševanja kraških polj za obdelovalne površine. Do druge svetovne vojne so
v glavnem proučevali krais z znanstvenega vidika gelologi, geomorfologi, geografi, hidrologii in speologi, v novi Jugoslaviji pa so se, ob rastočih potrebah po električni energiji, začela številna tehnološka proučevanja za
graditev akumulacij na kraških poljih. Podal j e kratek pregled izgrađen j
akumulacijskih sistemov na kraških področjih na Hrvatskem in v Bosni
ter Hercegovini. Še posebej pa se je dotaknil v Sloveniji dveh akutnih
problemov izrabe kraškega prostora: akumulacije na Planinskem polju in
proste cone pri Sežani.
Planinska akumulacija naj bi na eni, strani pospešila vodnogospodarsko ureditev Ljubljanskega bđrja ini prispevala k pridobivanju električne energije,, na drugi strani pa, naj bi bila zlata rezerva za hlajenje nuklearke v Krškem. Slaba stran tega projekta bi bilia ogromna investicija za
injekcijske zavese prepustnega severnega in vzhodnega roba polja, predvsem pa bi povzročila potopitev številnih jamskih objektov, ki so po svoiji
enkratnosti mednarodno pomembni. Med temi je zlasti 7 km dolga Planinska jama z edinstvenim sotočjem voda s cerkniške in postojnske strani
ter izrednim bogastvom jamske faiune. Neznanka pa je, kako bi ta1 akumulacija vplivala na samo Postojnsko jamo in na vodne razmere v Pivški
kotlni. Trenutna so v teku geološka), geomorfološka, hidrološka, speleološka
in speleobiološka proučevanja polja in obrobnih jam. Šele zaključeni seštevek negativnih in pozitivnih strani akumulacije bo pokazal, kako bo z usodo tega edinega pravega klasičnega polja na Slovenskem.
Problem industrijske proste cone pri Sežani je sprožal in še sproža
živahne, včasih kar žolčne polemike zlasti na tržaški strani. Predavatelj se
je izrecno omejil le na ekološko zaščito cone na naši strani in poudaril
njene prirodne kraške značilnosti. Znano je, da sta po najnovejših odločitvah izvzeta iz cone dva naselitvena predela: Lipica in Orlek. Izven cone pa so tudi vse važnejše jame republiškega pomena. Tako se j e za, cono
razpoložljivi prostor kar precej zmanjšal. Na njem se bo smela naseliti le
visoka tehnološka dejavnost, ki bo rabila predvsem visokokvalificirano, delovno silo. Zato je odveč bojazen, da bi se nai tem prostoru naselila tuja
216

/

Kronika

nekvalificirana delovna sila, kii bi tvorila v narodnostnem pogledu tuje telo. Pa vseh zagotovitvah bo smela tod zrasti le čista industrija, k i bo ob
svojem posegu v prostor zaščitila tako podzemeljski svet kot tudi podzemeljske vodie. Glede varstva voda pred onesnaževanjem j e treba posebej
podčrtati, da bo onesnaženje podzemnega sveta in voda še dolgo sekundarnega pomena v odnosu na že obstoječe onesnaževalce na celotnem K r a su od Tržiča do Ospa. Vsako novo investicijo na Krasu je treba: v ekološkem pogledu obravnavati enako kot investicije v prosti coni. Treba- se je
nujno dogovoriti, da se gre postopoma v sanacijo sedanjega stanja pri naseljih in obstoječi gospodarski dejavnosti; že ti sami, brez proste cone, so
dovolj veliki onesnaževalci, saj se vse njihove odpadne vode odcejajo v
podzemlje.
Ob simpoziju je padel očitek z italijanske stirani, češ,, da so oni temeljito raziskali svoj del Tržaškega Krasa, na jugoslovanski strani pai da je
Kras le bolj ekstenzivno proučen. Ob tem očitku je bilo prikazano, da ima
Trst vrsto krasoslovcev, ki so svoje delo usmerili na ta majhen košček
Krasa v tržaškem zaledju, medtem ko ima jugoslovanska stran, ob sorazmerno skromnem raziskovalnem kadru, potrebo po raziskavi Dinarskega
krasa, ki se na površini 57.000 km2 vleče od Soče do Skadarskega jezera.
Istočasno je padla tudi ugotovitev, da je prosti coni namenjen del Krasa
neposeljena kraška gmajna* prepuščena procesu zaraščanja, tako da izgublja na svojem prvobitnem pomenu.
Prva poročilo tržaškega profesorja F. U 1 c i. g r a i a z Geološkega inštituta univerze v Trstu se j e omejilo na izčrpno obdelavo metodologije,
ki so jo uporabili pri raziskavah kralškega prostora cone. Vršili so poskuse
električne prevodnosti ter s termografskimi slikami ugotavljali podzemeljske prostore in manj vzdržljiva zemljišča, kar bo lahko pozitivna uporabljeno pri lokacijah industrijskih obratov. Študije še niso končane in referent poudarja, da se bodo tod vršila še nadaljnja temeljita raziskovanja.
Pripomnil bi, da ta izredno podrobna raziskovanja vzbujajo sum, kako to,
da se te raziskave vrše prav na tem prostoru, čeprav ima Italija veliko
kraškega sveta, kjer so raziskave neznatne ali pa jih sploh še ni bilo.
Prof. F. Z e z z a iz Inštituta za aplikativno geologijo univerze v Bariju
je posredoval izkušnje geoloških raziskav na tamkajšnjem krasu, namenjene gradnjam industrijskih objektov. Urbanizacija, in industrializacija krasa
zahteva prehodne temeljite geološke raziskave tali.
O izrabi hidroenergetskega potenciala kraških voda je poročal prof. A .
E r a s o z univerze v Madridu. Z diapozitivi in živa besedo je prikazal bogate izkušnje pri graditvi jezov za kraške akumulacije, zlasti še številne
pomanjkljivosti prehodnih raziskav, ki so pogosto vzrok nepotrebnim
ogromnim stroškom.
Izredna zanimivo je bilo predavanje generalnega sekretarja Mednarodne speleološke unije prof. H. T r i m m l a o možnostih in problemih uporabnosti kraškega prostora in njegove prostorske ureditve v Avstriji. A v strija je bila med prvimi državami, ki je že 1928. leta izdala zakon o ekološki zaščiti kraškega prostora. Po njegovem so prav kraška področja za
urbanizacijo izrednega pomena* saj daje v Avstriji kraški prostor kar 60
odstotkov vse pitne vode. Izredno živahna nedeljska rekreacija in turistična dejavnost je navidez nedolžna, ki pa je laiiko izredno nevarna za
kraško vodo, saj jo je neprimerno težje nadzirati kot industrijske onesnaževalce.
Dr. W. R. H a l l i d a y iiz Združenih držav Amerike je govoril predvsem o značilnostih nacionalnih parkov in rezervatov v ZDA, in se je pri
tem omejil predvsem na njihovo rekreacijsko in kulturno dejavnost.
Zaključno okroglo mizo je vodil prezident Mednarodne speleološke
Unije, profesor kemije na rimski univerzi A. C i g n a , ki je ob živahni debati poudaril pomembnost srečanja, na katerem j e bilo vse delo posvečeno
problemom izrabe kraškega prostora. Podčrtal je dejstvo, da j e ostal simpozij vseskozi v strogih mejah znanstvene razprave, in ni nasedel posku217
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som, dai bii ga izrabili za oder proti gospodarskemu razvoju teh območij,
predvsem pa proti industrijski čolni na krasu. Podrobno je analiziral glavne misli predavateljev, posvečene iizrabi kraškega prostora in naglasil, da
zahteva gospodarska dejavnost na kraškem prostoru temeljito predhodno
znanstveno raziskavo. Kras daje vodo in s tem življenje kraškemu prostoru. Treba je dobro preštudirati vsakokratno situacijo in potegniti mejo
med potrebo in zaščito kraškegai prostora. Prvič se jei posrečilo k takemu simpoziju pritegniltii strokovnjake, ki so poklicani, da o pravem časiu prikažejo
probleme uporabnosti določenega kraškega prostora in jih posredujejo tako
gospodarstvenikom kot politično-upravnim organom.
Nedeljska ekskurzija k izvirom Timavai in ogled tamkajšnjega vodovoda sta bila logičen zaključek posvetovanja. Strokovnjakom iz sedmih
držav so tržaški kolegi razložili glavne probleme Timava, funkcionarji vodovoda pa tehnologijo in vprašanje zadostne oskrbe Trsta z vodo. Ob vsem
tem se je zastavilo tudi pereče vprašanje preprečevanja onesnaževanja voda iz timavskih izvirov.
France Habe
Simpozij o kraški eroziji
(Symposium sur l'érosion diu Karst), Aitx-en-Provence — Marseille Nîmes (Francija), 10. — 14. sept. 1979
Ta simpozij je bil eden iz vrste strokovnih delovnih srečanj, ki jih
redno prireja Komisija za; kraško erozijo pri Mednarodni speleološki zvezi
in kakršno je bilo pred nekaj leti tudi v Ljubljani. Tokrat je organizacijo
prevzelai »Association Française de Karstologie« (Francosko krasoslovno
združenje) pod vodstvom prof. J. Nicod-a in njegovih sodelavcev z Geografskega inštituta v Aix-en-Provence. Samo srečanje in ekskurzije soi potekale po Provansi in Langedoku in je bilio torej težišče srečanja na preučevanju mediteranskega! krasa.
Na simpoziju so bili udeleženci iz 12 držav (Avstrija, Češkoslovaška,
Fraincija, Italija^ Libanon, Madagaskar, Maroko, Španija, Švica, Velikai Britanija, Zvezna republika Nemčija in Jugoslavija). Jugoslovanska udeležba
je bila močna — sedeim članov. Razen dr. M i l i c a iz Beograda, so bili vsi
ostali jugoslovanski udeleženci iz Slovenije, med njimi trije geografi: dr.
G a m s (PZE za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana), ki je tudi
predsednik Komisije za kraško erozijo, dr. J. K u n a v e r (Pedagoška; akademija, Ljubljana), Janja K o g o i v š e k , F. š u š t e r š i č in A. tet Maja
K r a n j c (vsi z Inštituta zal raziskovanje krasa, SAZU, Postojna).
Referatni del srečanja je potekal v prostorih univerz v Aix-en-Provence in Luminy-Marseille ter naravoslovnega muzeja v Nimesi-u. Tehnična spremljava predavanj j e bila v moderno urejenih prostorih univerze
Luminy-Marseillei na višini^ v ostalih dveh krajih pa so, bile tehnične motnje kar prepogoste. Vsega skupaj je bilo predstavljenih 23 referatov, ki, so
obravnavali dejavnike in merjenje kraške erozije, sedimentacijo v jamah,
speleogenezo, obalno korozijo, geokemijo in kraško erozijo v odnosu do
površinskih kraških oblik. Dolločena vprašanja soi referenti obravnavali globalno,, drugi prispevki pa so bili regionalno bolj ali manj omejeni. Tako so
referenti poročali o dogajanjih, tako ali drugače povezanih s kraško erozijo
predvsem iz Francije (Blanc, Bafcafowicz, Caiilleux, Dodge, Le Campion,
Monteau, Muxart, Renault) pa od Velike Britanije (Paterson) preko Nemčije ( P f e f f e r ) , Italije (Corra, Maifredi, Sauro) Maroko (Weissrock) in
Vzhodnega Sredozemlja (Dalöngeviäle) doi Madagaskarja (Rossi, Salamon,
in Bornea (Sweeting).
Jugoslovanski udeleženci smo pripravili kar 5 predavanj ( 2 2 % ) : I.
G a m s je poleg otvoritvenega in zaključnega govora poročal o d e j av218
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nikih
kraške
denudacije
po celem
svetu,
J Kunaver o
rezultatih
merjenja
kraške
erozije
v našem
visokogorskem
krasu
(Kanin), Janja K o g o v š e k o premikajoči
vodi
kot
f a k t o r j u kraške
erozije
na
primeru
Planinske
jame,
F. š u š t e r š i č o principih
(matematičnih)
simuliranja
jamskih
p r o f i l o v in A. K r a n j c o človekovem
vplivu
na
jamsko
s e d im e n t a c i j o (v ponorni jami Rupa pod Goltmi).
Referati bodo objavljeni v zborniku simpozija, ki je že v tisku, in bo
v kratkem izšel.
Enakovredno kot referati so bile na simpoziju zastopane tudi ekskurzije, saj so organizatorji stremeli za tem, da bi bili vsaj francoski referati
čim bolje ilustrirani tudi na samem terenu. Na poldnevnih ekskurzijah smo
spoznali apniško hribovje Ste. Baume pri Aix-u z orjaškimi škrapljami,
obalni kras pogorja Marseillßveyre s »calönquels« (dragami) vzhodno od
Marseille ter dve izmed najimenitnejših francoskih turističnih jam v
vnoižju Sevenov, Cocalière in Orgnac. Dve celodnevni ekskurziji! sta nam
pokazali provalnsalski krasi v zaledju izvira—tipa Fontaitne de VaucDuse
ter kraške planote »Causse« vzhodnega Langedoka, prerezane z globokimi
soteskami. Terenske razlage domačih strokovnjakov-krasoslovcev (Ambert,
Blanc, Dalongeville, Nicod, Paloc, Renault) so bile na visoki ravni, pravzaprav detajlne študije, predstavljene na terenu satmem.
Novosti, ki so se mi s tega simpozija najbolj vtisnile v spomin, so interpretacija sigovih skorij v obalnem krasu, sedimenti v kraških vdolbinah in jamah, ki jih je odložil mistral (veter podobnega značaja, kot je
naša burja), dobro predstavljena in podkrepljena spoznanja o izredno
močni in hitri »bio-koroziji« na morski obali ter nove merilne metode
oziroma tehnični pripomočki (n.pr. za merjenje napetosti v kamnini okoli
kraške jame), uporabljeni pri preučevanju kraške erozije.
Simpozij je po mojem mnenju vsekakor uspel, udeležba Slovencev,
tako po številu kot po referatih, njihovi tematiki in odmevu, ki so ga vzbudili, kažejo, da imata v tem okviru slovenski kras in naše krasoslovje tisto mesto v svetu, kot si mislimo, da ga tudi zaslužita. Menim, da je prav
ta simpozij tudi eden od dokazov, kako je potrebno in tudi perspektivno
nadaljnje razvijanje geografije krasa oziroma našega krasoslovja.
Andrej Kranjc
Delo Geografskega društva Slovenije v obdobju od junija 1978 do maja 1980
Na prvem sestanku IO GDS po občnem zboru v Mariboru je bil za
predsednika GDS soglasno izvoljen dr. Vladimir Klemenčič, za predsednika znanstvene sekcije dr. Mirko Pak, za predsednika šolske sekcije pa prof.
Marija Košak. IO je imenoval Dušana Pluta za tajnika GDS, za drugega
tajnika Iva Piryja ter Andreja Černeta za blagajnika.
Ugotovljeno je bilo, da so stiki med IO GDS in aktivi društva preveč
ohlapni in formalni. Ustanovljen je bil odbor, ki naj poskrbi za tesnejše
stike s članstvom, zlasti z aktivi na terenu ter s študenti. Le-ti se v zadnjih letih le redko odločijo za članstvo v našem društvu. Sekcija za dopolnilno izobraževanje geografov deluje v okviru šolske sekcije, skupina
za sodelovanje z gibanjem »Znanost mladini« pa se je tesneje povezala s
PZE za geografijo FF in drugimi geografskimi institucijami, zlasti z Geografskim inštitutom Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, ki že vrsto
let uspešno organizira mladinske raziskovalne tabore. Kljub določenim uspehom in novim organizacijskim prijemom na vseh področjih delo še ni
najboljše zaživelo. Zlasti v odnosu do aktivov društva še ni pravega uspeha. Redno se lahko spremlja le delovanje ljubljanskega aktiva, ki je pod
vodstvom dr. Ivana Gamsa pripravil vrsto predavanj in uspelih ekskurzij.
Ostali aktivi, z izjemo celjskega, prekmurskega in mariborskega žal neredno obveščajo IO o svojem delu in uspehih, res pa je tudi, da je sam IO
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večkrat premalo prožen. Vsekakor bo tudi v bodoče potrebno vložiti še
več naporov v aktivizacijo vseh članov GDS in v vključevanje novih članov, obenem pa pritegniti še geografe Dolenjske in Bele krajine, ki niso
organizirani. Zavzemati se moramo tudi za tesnejše organsko povezanost
aktivov s področnimi enotami Zavoda za šolstvo. V biltenu o delu Inštituta za geografijo Univerze Edvarda Kardelja bodo v bodoče objavljene tudi informacije o delu GDS, kar naj bi pripomoglo k hitrejšemu obveščanju članstva o problemih geografije v šoli in raziskovalnem delu.
Z novimi organizacijskimi prijemi je društvu uspelo urediti finančne
zadeve, ki so ovirale nemoten potek dela ter organizacijo večjih akcij.
GDS oziroma šolska sekcija, ki jo vodi prizadevna prof. Marija Košak, je srž dela usmerila v opredelitev nalog pouka geografije v reformirani šoli. Poudarjena je bila potreba po organizaciji okrogle milze o vlogi
geografije v naši družbi. Sekcija je ponovno pregledala učni načrt za
skupne programske osnove usmerjenega izobraževanja, obravnavala problematiko didaktične literature za geografijo in predlagala program za radijske šole. Večja skupina didaktikov iz PZE za geografijo Filozofske fakultete, obeh Pedagoških akademij ter srednješolskih profesorjev je vključenih v delo pri raziskavi »Modernizacija pouka geografije za osnovno in
srednjo šolo«. Geografsko društvo Slovenije je s sodelovanjem Inštituta za
geografijo Univerze v Ljubljani organiziralo jugoslovanski simpozij o pouku geografije. Delovnega srečanja učiteljev geografije, ki je bilo v Portorožu (28.—30. jainuar 1980), sei je udieležilio okolii 400 geografov iz vseh
jugoslovanskih republik in obeh avtonomnih pokrajin. Program simpozija
je bil v skladu s prizadevanji Komisije za pouk pri Zvezi geografskih
društev Jugoslavije, da bi dosežke proučevanja sodobnih pristopov k pouku posredovali učiteljem geografije. Prizadevnemu organizacijskemu
odboru in uredniškemu odboru je uspelo zelo hitro pripraviti zbornik
»Modernizacija pouka geografije«, kjer so natisnjeni referati portoroškega
simpozija.
Pri znanstveno-raziskovalni problematiki v geografiji je največje breme nosila znanstvena sekcija, ki ji predseduje agilni dr. Mirko Pak. Program dvoletnega dela je pripravil ožji odbor znanstvene sekcije. Kljub zasedenosti njenih članov je znanstvena sekcija izvedla vrsto uspelih akcij.
Pripravljen je bil sestanek geografov-raziskovalcev vseh geografskih raziskovalnih inštitucij v zvezi s prijavo raziskovalnih nalog. Vodje raziskovalnih inštitucij so prikazali celoten program znanstveno-raziskovalnega
dela. Uspešno se nadaljuje obsežno delo priprave Nacionalnega atlasa Slovenije pod vodstvom dr. Mirka Paka. Znanstvena sekcija je obravnavala
program bodočega kongresa jugoslovanskih geografov, ki bo 1. septembra
1981 v Črni gori, poslala svoje predloge in sugestije ter prijave referatov.
Obenem so se že začele priprave na 12. zborovanje slovenskih geografov.
Sprejeta je bila sugestija občnega zbora v Mariboru, da bi bilo zborovanje na Gorenjskem. Kranjski aktiv je prevzel organizacijo zborovanja, ki
bo jeseni 1981 v Kranju. Diskusija o obsegu, metodologiji in vsebini raziskovalnega dela seveda še ni zaključena. Raziskovalne programe usklajuje
znanstvena sekcija GDS. Cilj raziskovalnega dela naj bi bil regionalna
sinteza na osnovi bolj poudarjenega kolektivnega dela in enotnejših metodoloških in raziskovalnih izhodišč. Raziskave naj bi zajele področje občine Kranj, š k o f j e Loke, Tržiča, Jesenic in Radovljice.
Toliko na kratko o številnih problemih in nalogah, s katerimi se ubada naše društvo, člane društva močno skrbi težnja, da se pri reformi srednjih šol na račun geografije, bolj kot pri ostalih predmetih, opazi tendenca za izdatno zmanjšanje fonda razpoložljivih ur. Akcija za širšo vključitev geografije v usmerjeno izobraževanje je zajela širši krog ljudi, vodijo
pa jo visokošolski učitelji in predavatelji, ki so pripravili ustrezne referate in obvestili sredstva javnega obveščanja. Delo še ni končano, v nadaljnje konkretne akcije pa je potrebno vključiti še večje število geografov.
Dušan Plut, tajnik GDS
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Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Mihe ve, A.
61370 Dolenji Logatec, YU, Tržaška 34

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

RAČEVSKO JEZERO MED ŽIROVSKIM VRHOM IN
ROVTAMI (geografski oris)
Geografski vestnik, LH, (1980)
Slov., (slov., angl.)
Prispevek prikazuje morfološke in hidrografske značilnosti Račevskega jezera in okolice, katere so odraz prepletanja potez alpskega in dinarskega sveta na obravnavanem območju, obravnava pa
tudi vpliv človeka na razvoj jezera.

POGLAVITNI DEJAVNIKI KEMIČNE EROZIJE NA
KRASU PO SVETU
Geografski vestnik. Lil, (1980)
Slov., (slov., angl.)
Navedena je literatura in dokazi, da je poglavitni dejavnik kemične erozije na krasu vodni odtok. Litološke, pedološke in vegetacijske razlike neznatno modificirajo stopnjo kemične erozije. Celokupne vodne trdote so indikator njene starosti. Razmerje med padavinami, evapotranspiracijo in denudacijo na pobočju v glavnem
določuje razvoj površinskih kraških oblik po klimatskih pasovih
zemlje.

UDK 910.1:911.3:312 = 863

UDK 911.2:551.32(497.12 »Zgornje Posočje«) = 863

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

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

ANALITIČNE PROJEKCIJE PREBIVALSTVA
Geografski vestnik, Lil, (1980)
Slov., (slov., angl.)
Obrazloženi so osnovni principi izračunavanja in uporabe projekcij prebivalstva po starosti in spolu. Pojasnjeno je, kdaj je koristno uporabljati analitične projekcije prebivalstva namesto enostavnih projekcij, ki dajejo samo skupno število prebivalstva.
Planske (ciljne) projekcije prebivalstva se razlikujejo od ostalih
vrst projekcij prebivalstva po tem. da je končno število prebivalstva postavljeno vnaprej, projekcija pa daje potreben obseg migracij za dosego željenega cilja.

Univerze

RAZVOJ IN SLEDOVI ZADNJE STADIALNE
POLEDENITVE V ZGORNJEM POSOČJU (I)
Geografski vestnik, Lil, (1980)
Slov., (slov., angl.)
Razprava obravnava sledove osmih ledenikov, ki so v zadnji kratkotrajni pleistocenski ohladitvi po allerödski otoplitvi ponovno segli v dno soške doline in njenih stranskih dolin nad Bovcem. Avtor skuša ugotoviti vzroke za različno dolžino ledenikov in različno
število čelnih moren oziroma zastojev, ki jih je od dva do pet.
Z njimi povezuje tudi terasne sisteme, ki z morenami vred ustvarjajo značilno podobo dolinskega dna.

UD C 910.1:911.3:312
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UDK 911.2:551.32(497.12 »Zgornje Posočje«)

Original scientific paper. Geography.
Kunaver, J.
61000 Ljubljana, YU, Stari trg 34, Pedagogical
Edvard Kardelj University

COHORT SURVIVAL POPULATION PROJECTIONS

DEVELOPMENT AND THE TRACES OF THE LAST
GLACIATION IN THE UPPER SOČA AREA (I)

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)
The basic principles of the cohort survival population projections
are explained. Special attention is given to the so called »target«
population projections, where the population total for the final
projection year is given in advance. The projection should give the
needed annual immigration or emigration volume. The migration
size calculated in this way could show that the target population
size was not realistically estimated and that it should be modified.
M
to
to
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Original scientific paper. Geography.
Gosar, L.
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18. Urbanistic Institute of the SR of
Slovenia

UDC 911.2 (497.12-16 »Račevsko jezero«)

= 20

Original scientific paper. Geography.
Mihevc, A.
61370 Dolenji Logatec, YU, Tržaška 34

THE LAKE »RAČEVSKO JEZERO« BETWEEN
ŽIROVSKI VRH AND ROVTE (Brief Geo — physical
Description)
Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)
The contribution presents the morphological and hydrographical
characteristics of »Račevsko jezero« and surroundings; these characteristics are clearly a reflection of the interaction of the features
typical of the Alpine and of the Dinaric ground as found in the
area under consideration. Attention is focused also on man's
action as affecting the development of the lake.

academy
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Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)
The paper deals with the traces of eight glaciers in the Upper
Soča Valley which have descended to its bottom and of tributary
valleys during the last fall of temperature after Alleröd. The
author is trying to explain the differences in the length of the
glaciers and in number of the terminal moraines. With them there
are connected the terraces which are a significant part of the
valley bottoms.

UDK 911.2.:551.44:54:551.3.053 (21)

20

Original scientific paper. Geography.
Gams, I.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty
of Geography.

of

Arts,

Department

MAIN FACTORS OF KARST DENUDATION IN THE
WORLD
Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)
Literature and proofs are cited for the run-off as the main factor of the karst denudation. Differences in lithology, pedology and
vegetation insignificaly variate the karst denudation rate. Total
hardness of water is an indicator of its age. Development of the
karst depressions forms in the climatic zones is mainly controled
by the relation between precipitation, évapotranspiration and denudation on the slope.

UDK 911.2:551.44:001.4 = 863

UDK 910.1:911.37:711.2 (497.12)

Imenoslovje. Geografija.
Kranjc, A.
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut
SAZU

Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Gosar, L., Mihevc, P. Jakoš, A.
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inštitut SRS

za raziskovanje

krasa,

SIGA — PRISPEVEK K SLOVENSKEMU KRAŠKEMU
IZRAZOSLOVJU
Geografski vestnik, LII, (1980)
Slov., (slov., angl.)
V prispevku so zbrane moderne definicije za izraz »siga« in izpeljanke iz tega izraza. Podan je zgodovinski pregled vpeljave in
uporabe izraza siga v slovenski strokovni oziroma krasoslovni literaturi.

= 863

POMEN TIPOLOGIJE NASELIJ ZA PLANIRANJE
Geografski vestnik, LII, (1980) '
Slov., (slov., angl.)
V okviru predlagane tipologije naselij iščemo objektivno metodo
za členitev naselij v tipe, kot osnovo za načrtovanje. S pomočjo
faktorske analize smo z uporabo 50 spremenljivk klasificirali naselja v več občinah Slovenije. Ker je bil v naših predhodnih raziskavah že postavljen osnovni sistem členitve naselij po ročni metodi z uporabo podobnih spremenljivk in poznavanjem problematike
na terenu, smo pri nadaljnjem delu upoštevali dosežene rezultate,
členitev na osnovi faktorske analize je bila v tem primeru preizkus »statistične« metode. Klasifikacija, ki je bila izvedena z upoštevanjem vrednosti faktorjev je dala rezultate, ki so se le malo
razlikovali od rezultatov po ročni metodi.

UDK 911.2:551.44:001.4 = 863

UDK 911.3: 796.5 »324« (497.12-16) = 863

Imenoslovje. Geografija.
Gams, I.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoškoznastvena enota za geografijo

Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Kočevar, R.
64000 Kranj, YU, Župančičeva 22, šolski center za blagovni promet

SIGOVE TVORBE — KAPNIKI — KRAS — kras

ZIMSKI TURIZEM NA GORENJSKEM GLEDE NA
TRAJANJE SNEŽNE ODEJE

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slov., (slov., angl.)

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slov., (slov., angl.)

Dodatno h Kranjčevim trditvam je tu podano zgodovinsko ozadje
zveze med sigo in kapniki v slovenski terminologiji. Razširitev pokrajinskega imena Kras se je izvršila vsaj že 1. 1830 ( H o h e n wart).

Gorenjska regija ima v Jugoslaviji najugodnejše pogoje za razvoj
zimskega turizma. S tem v zvezi so gorenjski centri razvrščeni v
tri skupine po trajanju snežne odeje.

UDC 911.2:551.44:001.4 = 20
Terminology. Geography.
Gams. I.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva
of Geography

UDC 911.3:796.5 »324« (497.12-16) = 20

12, Faculty of

Arts,

Department

SINTER — DRIPSTONE — KRAS — kras
Geografski vestnik, LII. (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)

•—

Im addition to A. Kranjc's statement here is given the historical
background of the relation dripstone-flowstone (sinter) in the
Slovene terminology. The enlargement of the regional name Karat
occured already 1830 ( H o h e n w a r t ) .

to
to

Original scientific paper. Geography.
Kočevar, R.
64000 Kranj, YU, Župančičeva 22, School Centre for Staffs needed
in Trade and Commerce

THE WINTER-TOURISM OF GORENJSKA
DEPENDING TO THE DURATION OF BLANKET
OF SNOW
Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)
The Region of Gorenjska has most favourable conditions for developing of the winter tourism. All important centres are herewith
divided in three groups according to the duration of blanket of
snow.

•
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UDC 910.1:911.37:711.2 (497.12) = 20

Terminology. Geography.
Kranjc, A.
66230 Postojna, YU, Titov trg 2. Institute of Karst Research of the
Slovene Academy of Arts and Sciences

Original scientific paper. Geography.
Gosar, L., Mihevc, P.. Jakoš, A.
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistic
Slovenia

»SIGA« (SINTER) — CONTRIBUTION TO THE
SLOVENE KARSTOLOGICAL TERMINOLOGY

THE ROLE OF TIPOLOGY OF SETTLEMENTS IN
PLANING

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)

Modern defintions for the word »siga« (= sinter) and derivations
from this word are gathered in the paper. Historical review of
the use of this term in Slovene professional and karstological
studies is given.

In the frame of the proposed tipology of the settlements, an attempt was done to find an objective method for the classification
of the settlements for planning purposes. With the help of the
factor analysis the settlements of several Slovenian communes
were classified, using 50 variables. The comparison of the results
of this classification with the results of the »hand method« using
similar variables and personal knowledge showed that the difference
was relatively small. The statistical method is therefore successful
and facilitates the classification of a large number of settlements.
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Znanstveno poročilo. Geografija.
Vrišer, I.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoškoznanstvena enota za geografijo

Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Piry, I.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Inštitut za geografijo Univerze
Edvarda Kardelja

NASELBINSKI SISTEM V JUGOSLAVIJI

GEOGRAFSKI VIDIKI PROUČEVANJA MEJA IN
OBMEJNIH POKRAJIN

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slov., (slov., angl.)
Poročilo je jugoslovanski prispevek »Komisiji za nacionalne naselbinske sisteme«, ki jo je osnoval 23. kongres Mednarodne geografske unije. Avtor obravnava naslednja vprašanja: historični
razvoj naselbinskega sistema na ozemlju Jugoslavije, sedanji političnoupravni položaj naselij, povojni razvoj in transformacijo naselbinskega sistema in prihodnost naselbinskega sistema v Jugoslaviji.

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slov., (slov., angl.)
Avtor obravnava različne vidike proučevanja meja v geografski
literaturi, s posebnim poudarkom na raziskavah pomena in funkcije državne meje. Podaja razvoj gledanja na funkcijo meje v okviru različnih geografskih disciplin, kot sta politična in socialna
geografija. Podrobneje opredeljuje pojem odprte meje in njenega
vpliva na oblikovanje obmejnih pokrajin, kot je prisotno v raziskavah slovenskih geografov v zadnjem desetletju.
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Izvirno znastveno delo. Geografija.
Plut, D.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoškoznanstvena enota za geografijo

Potopis. Geografija.
Habič, P.
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut
SAZU

RAZISKOVALNE ZASNOVE IN DELOVNE METODE
POKRAJINSKE EKOLOGIJE

S POTI PO KITAJSKEM KRASU

Geografski vestnik. LII, (1980)
Slov., (slov., angl.)
Odkrivanje, razlaga, tabelaričen in kartografski prikaz pokrajinsko-ekoloških enot v topološki in horološki dimenziji je v središču
zanimanja geografske raziskave pokrajine. Topologija (geotopologija) proučuje področja homogenosti s pomočjo kvalitativne in
kvantitativne analize in sinteze. Horologija (geohorologija) zasleduje areale heterogenosti, ukvarja se s prikazom prostorske strukture
določenega območja, sestavljenega iz številnih ekotopov.

za raziskovanje

krasa,

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slov., (slov., angl.)
V kratkem poročilu o obisku kitajskega krasa v jeseni 1979 so prikazane morfološke in hidrografske značilnosti treh kraških predelov: posebnega škrapljastega krasa, imenovanega Kamniti gozd
pri Kunmingu v Yunnanu, dalje subtropskega stožčastega krasa s
korozijskimi ravniki in kraškimi polji ob reki Hongshui v pokrajini Duan pri Nanningu ter stogastega krasa v okolici Guilina oh
reki Li v avtonomni pokrajini Guangxi. Omenjeni so nekateri vtisi
o razvoju kraškega površja in podzemlja
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Original scientific paper. Geography.
Plut, D.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty
of Geography

Article of travel. Geography.
Habič, P.
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst Research of the
Slovene Academy of Arts and Sciences
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RESEARCH CONCEPTIONS AND WORKING
METHODS IN LANDSCAPE ECOLOGY

FROM THE W A Y TO THE CHINESE KARST

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)

The discoverty, explanation, tabular nad cartographic presentation of the landscape ecologie unitis in the topologie and chorologic dimension is in the centre of the interest of a geographical
investigation of a region. The topology (geotopology) is concerned
with the fields of homogenuity by menas of a quantitative and
qualitative analysis and syntesis. Chorology (geochorology) traces
the areas of heterogenuity, it concerns itself with showing the
areas of the spatial structure of given regions, consisting of numerous ecotopic regions.

In short report about the visit to the Chinese karst in autumn
1979 some morphological and hydrographical characteristics of
three karst regions are presented: special limestone pavement
called Stone Forest near Kunming in Yunnan, further on subtropical cone karst with corrosional plains and karst poljes along the
river Hongshui in the region Duan near Nanning and cone karst
in the vicinity of Guilin along the river Li in autonomous region
Guangxi. Some impressions about the development of karst surface and underground are mentioned.
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Scientifical report. Geography.
Vrišer, I.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of
Geography

Original scientific paper. Geography.
Piry, I.
61000Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Institute of Geography
Kardelj University

YUGOSLAV NATIONAL SETTLEMENT SYSTEM

GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE INVESTIGATION
OF BORDERS AND BORDER REGIONS

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)
The paper is a Yugoslav contribution to the work of the Commission on National Settlement Systems. In this report the author
deals with the following questions: the historical development of
the system of settlement on the present Yugoslav territory, the
recent political-administrative status of settlements, the postwar
socio economic development and the transformation of the settlement system and, the future of the system of settlement in
Yugoslavia.

Edvard

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)
The author deals with the different aspects of the investigation
of borders found in the literature, paying specific attention to the
significance and the function of the state border. Thus he present
the development of the views of the function of the border within
the framework of various geographic disciplines, such as the political and the social geography. He defines in detail the concept
of the open border and its influence on the formation of border
areas in the sense in which this concept is present in the investigations of Slovene geographers during the last ten years.
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Meze, D.
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, Geografski inštitut Antona Melika,
SAZU

OSNOVNE SMERNICE ZA GEOGRAFSKO
PROUČEVANJE HRIBOVSKIH KMETIJ NA
SLOVENSKEM
Geografski vestnik, LII, (1980)
Slov., (slov., angl.)
Geografski inštitut Antona Melika SAZU je začel s proučevanjem
geografije hribovskih kmetij na Slovenskem, s poudarkom na novejšem gospodarskem in socialnem stanju. Zaradi enotnega koncepta proučevanja so bile na osnovi že izvršenih proučitev izdelane osnovne smernice in dana glavna navodila za nadaljnje proučevanje.
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Izvirno znanstveno delo. Geografija.
Kladnik, D.
61000 Ljubljana, YU Aškerčeva 12, Inštitut za geografijo
ze Edvarda Kardelja

Univer-

MOŽNOST UPORABE POSKUSNIH MODELOV V
FIZIČNI GEOGRAFIJI NA PRIMERU PROUČEVANJA
MELIŠČ
!

Geografski vestnik, LII, (1980)
Slov., (slov., angl.)
Prispevek obravnava osnovne vidike uporabnosti poskusov na modelih v fizični geografiji. V drugem delu je prikazana konkretna
proučitev uporabnosti na primeru raziskovanja melišč. Ugotovljena so ujemanja v zakonitostih na poskusnem modelu melišča in na
izbranih meliščih v Kamniško-Savinjskih Alpah. Proučena sta bila
predvsem naklon in granulacijska sestava obeh vrst melišč.

UDC 910.1:911.2 = 20
Original scientific paper. Geography.
Kladnik, D.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Institute of Geography
Kardelj University

Edvard

THE APPLICABILITY OF EXPERIMENTAL MODELS
IN PHISICAL GEOGRAPHY WITH SPECIFIC
REFERENCE TO THE STUDY OF SCREES
Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)
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The article studies the basic aspects of the applicability of experimental models in physical geography. In the second part a
concrete application of the model is made on the case of studying
screes. It has been found that the regularities established on the
experimental model are in accordance with those observed in the
screes selected in Kamniško-Savinjske Alpe. Particular attention
has been paid to the inclination and the granulation structure of
the two kinds of screes.
UDC 911.3: 631.113 (497.12-23) = 20
Meze, D.
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, The Geographical Institute Anton
Melik at the Slovene Akademy of Arts and Sciences

BASIC GUIDE-LINES FOR THE GEOGRAPHICAL
RESEARCH OF THE MOUNTAIN FARMS IN
SLOVENIA
Geografski vestnik, LII, (1980)
Slovenian, (Slovenian, English)
The Geographical Institute Anton Melik at the Slovene Academy
of Arts and Sciences started to research the geography of the
mountain farms in Slovenia. There is special attention devoted
to the study of the current socio-economic situations on the mountain farms. Owing to the uniform concept of the research work
there were prepared on the basis of the research experiences the
basic guide-lines and the main directions for the further investigation of the mountain farms.
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