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K N J I Ž E V N O S T 

Iz slovenske geografske in sorodne književnosti 

Krajevni leksikon Slovenije dokončan 

Krajevni leksikon Slovenije. III. knjiga. Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo. 
S sodelovanjem Franceta Planine pripravil in uredil Roman Savnik. DZS, Ljub-
ljana 1976, 574 strani, v prilogi mapa z 10 zemljevidi. 

Krajevni leksikon Slovenije. IV. knjiga. Podravje in Pomurje, S sodelovanjem 
Franceta Planine pripravil in uredil Roman Savnik. DZS, Ljubljana 1980. 644 strani, 
v prilogi mapa z 12 kartami. 

Obsežno zasnovano delo, ki se ga je pred 17 leti lotil prof. dr. Roman S a v n i k 
s svojimi sodelavci, je zdaj zaključeno s tretjo in četrto knjigo. V tretji knjigi so 
obdelane občine Brežice, Celje, Hrastnik, Krško, Laško, Mozirje, Sevnica, Slo-
venske Konjice, Šentjur, Šmarje, Trbovlje, Velenje, Zagorje in Žalec z vsemi svojimi 
naselji, v četrti pa občine Dravograd, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, 
Maribor, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Radlje, Ravne, Slovenj Gradec in Slovenska 
Bistrica, prav tako z vsemi svojimi naselji. Kakor prvi dve knjigi, vsebujeta tudi tretja 
in četrta uvodne splošne preglede občin ter sta opremljeni s preglednimi zemljevidi 
občin, poleg njih še posebej z barvnimi načrti mestnih območij Celja, Maribora, 
Murske Sobote ter črnobelim načrtom' Ptuja. V četrto knjigo so vključeni tudi 
popravki in dopolnila podatkov o naprednem delavskem gibanju in NOB v I. in 
II. knjigi, ki jih je zbral Milan Apih s številnimi sodelavci in organizacijami. Četrto 
knjigo zaključuje še seznam občin, naselij in zemljevidov za celotno delo od 
prve do četrte knjige. 

S četrto knjigo je Krajevni leksikon dokončan. Celotno delo obsega zdai 
2407 strani besedila in 52 zemljevidov. V njem so zabeleženi in podrobno opisani 
vsi kraji Slovenije z ustreznimi statističnimi in imenoslovnimi podatki, z navedbami 
o gospodarski in kulturno prosvetni dejavnosti, o prometnih zvezah, o naravnih 
in turističnih zanimivostih, o zgodovinskem razvoju ter zgodovinskih in arheoloških 
spomenikih, o vlogi krajev v delavskem gibanju in narodnoosvobodilni borbi, o 
zgodovinsko in etnografsko pomembnih stavbah, o vidnejših in pomembnejših 
ljudeh, ki so bili tam rojeni ali so tam delovali ter še posebno dragoceni podatki 
o krajevnem naselbinskem, vodnem in ledinskem imenoslovju. To imenoslovno 
gradivo, zbrano in pretreseno s sodelovanjem ožjih strokovnjakov in krajevnih 
poznavalcev, je še posebno dobrodošlo. To nam med drugim dokazuje dejstvo, 
da se nanje kot edini razmeroma zanesljivi krajevno imenoslovni vir opirajo geodeti 
in kartografi naših geodetskih in kartografskih institucij, kadar imajo pri pripravi 
sodobnih topografskih kart opravka s podrobnim krajevnim imenoslovjem. 

Novi Krajevni leksikon je vsekakor zaslužna publikacija, kakršne ne premore 
nobena druga republika Jugoslavije. Pa vendar pogrešamo nekaj takega že, 
če se podamo samo na pot v sosednjo Hrvaško, zlasti v bližnjo Istro, pa zaman 
brskamo po literaturi, da bi kje iztaknili pregledno podane navedbe o posameznih 
krajih. Tudi drugje po svetu so izdaje v tako temeljiti in podrobni obliki le redke 
Morda je nekaj podobnega obsežni Stownik Geografa turistycznej Polski (I. II., 
Varšava 1956—1959), ki pa je po bogastvu podatkov mnogo manj vsestranski. 
Pred kratkim smo imeli pril iko spoznati v Ljubljani tudi veliko krajevno enciklo-
pedijo Ukrajine kar v 26 knjigah. Od drugod pa podobnih publikacij skoraj še ne 
poznamo. 
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O pomenu Krajevnega leksikona za našo družbo je bilo sicer že marsikaj 
povedanega in napisanega ob izidu prvih dveh knjig. Vendar smo doslej lahko samo 
obžalovali, da je bilo delo neznano ali vsaj premalo znano vsem, ki bi ga lahko 
s pridom uporabljali. Zlasti v sredstvih javnega obveščanja bi se lahko z dosled-
nejšo uporabo navedb iz Krajevnega leksikona zlahka izognili številnim napakam 
in spodrsljajem v krajepisju in krajevnem imenoslovju, s katerimi se srečavamo 
tako rekoč vsak dan. Zdi se pa, da je ravno z zadnjima dvema knjigama, ki sta 
redakcijsko precej bolj dognani od prejšnjih in prepojeni s krit ičnim pogledom 
do navedb in podatkov, interes javnosti za delo močno narastel, kar dokazuje vrsta 
zelo pozitivnih glasov, ki so se po izidu četrte knjige pojavili v našem' tisku in 
drugih sredstvih javnega obveščanja (radiu in televiziji). 

Vsekakor je treba ob zakl jučku dela primerno oceniti delo njegovega pobud-
nika in redaktorja prof. Romana S a v n i k a, kakor tudi razumevanje Državne 
založbe Slovenije, ki je njegovo delo v toku let čim močneje podpirala. To delo 
pa ni bilo samo redakcijsko, temveč tudi iniciatorsko in organizacijsko, saj je 
bil prof. Savnik že od vsega začetka prisiljen, brez pravega organizacijskega 
aparata, poiskati sam dolgo vrsto sodelavcev širom Slovenije, pri čemer ni vedno 
naletel na odprta ušesa, tudi ne pri za to najbolj poklicanih. 

Sodelavce je moral stalno vzpodbujati in redakcijsko voditi, kontrolirati in 
koordinirati njihovo delo, pri tem pa utrjevati in dopolnjevati redakcijska načela. 
Vse to je bilo tem teže, ker sega Krajevni leksikon po svojem bistvu na najraz-
ličnejša vsebinska in strokovna področja ter se opira na navedbe, ki so glede na 
svoj izvor in še posebej kar zadeva njihove znanstvene osnove včasih zelo 
različne vrednosti in zanesljivosti; pa tudi sodelavci so bili iz zelo različnih 
delovnih sfer, zelo različne strokovne ravni in delovne vneme. Prof. Savniku in 
sodelavcem so lahko pri tem nekaj pomagale izkušnje pri pripravi in uredništvu 
predvojnega Krajevnega leksikona dravske banovine. In vendar je bil novi 
leksikon že spočetka zasnovan veliko širše in globlje kakor predvojni, razen 
tega pa so bili v toku priprave vseh štir ih knjig ti poglobljeni vidiki še sproti 
širjeni in izpopolnjevani, pri tem pa upoštevane krit ične pripombe, ki so se 
pojavljale ob prvih knjigah. Zato pomeni letos izšla četrta knjiga tudi kakovostno 
vrh in uspešen zaključek celotnega dela. Zato je prof. Savnik več kot zaslužil 
letos podeljeno mu Kidričevo nagrado, saj je ni dobil samo za leksikon, temveč 
za vse svoje življenjsko delo v slovenski geografiji in domoznanstvu sploh od 
sodelovanja pri ustanovitvi Geografskega društva leta 1922 in Geografskega 
vestnika 1925 vse do danes, ko z vso vnemo snuje načrt za pripravo podobne 
publikacije za slovensko zamejstvo v Italiji.* 

O prvih dveh knjigah Krajevnega leksikona je »Geografski vestnik« poročal 
že svoj čas (o prvi knjigi J. M e d v e d leta 1969, o drugi V. B o h i n e c leta 1972). 
V zvezi z oceno prve knjige se je razvila celo polemika med ocenjevalcem in 
avtorjem (GV 1971), v kateri se je pokazalo samo, da ni vsakomur jasno, kaj je 
lahko bistvo takega leksikona in v čem je razlika med njim ter med znanstveno 
analit ičnimi študijami. Naša naloga v letošnjem »Geografskem vestniku« je le še, 
da poleg zgoraj podane splošne ocene vrednosti dela dodamo še nekaj misli 
o tretji in četrt i knjigi, o kateri še nismo poročali. To tem bolj, ker pomenita 
ti dve knjigi spričo razširjenih možnosti redakcije, spričo upoštevanja kritičnih 
pripomb in širšega izbora sodelavcev, predvsem tudi temeljitih poznavalcev krajev 
s samega terena, močan korak naprej, tako da lahko rečemo, da je zasnova 
leksikona šele s tema dvema knjigama dozorela, kolikor je to v danih možnostih 
sploh mogoče. 

To velja še posebno za tret jo knjigo, č e se je na primer prvima dvema 
knjigama, še posebno nekaterim delom prve knjige (n.pr. za Gorenjsko) še 
precej poznalo, da se je delo borilo z začetnimi težavami, kakor smo jih omenili 
zgoraj in da se redakciji še ni posrečilo zagotoviti si zadosti sodelavcev, ki bi 
kraje in njihovo imenoslovje dobro poznali na lastne oči, v tretj i knjigi, ki obravnava 
svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo, z izjemo morda nekaterih občin, teh sledov 
začetne faze skoraj rvi več zaslediti; zato pa je v njih tudi manj stvarnih in 

* Iskrenim čestitkam k nagradi se pridružuje tudi naše uredništvo 
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i jnenoslovnih spodrsljajev, ki jih v taki publikaciji seveda ne more povsem manjkati. 
Še posebno je koristilo, da je v tej knjigi nekaj občin v celoti (občinski pregled 
in opis krajev) obdelal po en sam avtor iz vrst temeljitih poznavalcev krajev, 
seveda z vključitvijo navedb, ki so j ih kakor v vsem Leksikonu, prispevali posebej 
številni sodelavci za sestavke botanične vsebine (tu bi morda pogrešali več 
vegetacijskega vidika), podatke o gozdarstvu, lovstvu in ribištvu, o umetno-
zgodovinskih spomenikih in arheoloških objektih, o narodopisnih in tehnično 
pomembnih spomenikih, o pomembnih dogodkih iz časa NOB, o zgodovini osnovnih 
šol, o pomembnih domačinih ter za posamezne kraje zaslužnih Slovencev. Teh 
sodelavcev je toliko, da jih v tem poročilu ne moremo naštevati, med njimi so 
pomembni strokovnjaki za ta poglavja iz Ljubljane, Maribora in Celja, pa tudi 
številni požrtvovalni sodelavci iz vrst krajevnih prosvetnih in drugih delavcev. 
Med občinami, ki jih je obdelal in vse gradivo redigimi en sam avtor, so občine 
Celje, Laško, Hrastnik, Trbovlje, Slovenske Konjice (prof. Janko O r o ž e n ) , 
Mozirje (Drago M e z e ) , Šentjur (pok. Marjan Ž a g a r ) , Velenje (Anton S o r e ) , 
in Žalec (Milan N a t e k ) . Pa tudi pri drugih občinah, kjer je moral urednik zbrati 
avtorje z več vetrov, pa neredko tudi sam vskočit i s svojimi besedili, se koristno 
pozna sodelovanje nekaterih geografov-poznavalcev krajev (prof. Tatjana F e r j a n , 
Roman S a v n i k m l a j š i , Vladimir K o k o I e, Ivan S i m o n i e in dr.). 

Nič manj ne pomeni četrta knjiga, ki obravnava naše Pomurje in Podravje, 
precejšen napredek v primerjavi s prvima dvema. To kljub temu, da je imel 
pri njej urednik največ težav s pridobivanjem sodelavcev, č e ga ne bi pri tem 
podprli nekateri mariborski in ptujski geografi (VI. B r a č i č , M. Z g o n i k , 
Zv. H o č e v a r , Matija M a u č e č , B. B e l e c , B. K e r t in dr.) in drugi stro-
kovnjaki (pok. prof. Jan š e d i v in če ne bi za obrobne predele (Koroško, Po-
murje) močno priskočili na pomoč še nekateri (I. G a m s , O. M o d e r , B. S e v e r ) , 
bi urednik knjigo težko izpeljal do konca. Zgovoren je primer občine Ormož, ki 
jo je obdelal pravi konglomerat sodelavcev: že pregled občine ima — poleg 
vstavkov botanične, arheološke in podobne vsebine — kar tri avtorje, posamezne 
kraje pa je obdelalo kar 10 različnih avtorjev. Veliko enotnejši so opisi občin 
Gornja Radgona ( B r a č i č , Š e d i v y ) , Lenart (K e r t , Š e d i v y ) , Murska Sobota 
( S e v e r , M o č a n , M a u č e c ) , Ljutomer ( B e l e c , Š e d i v y ) , Lendava (M a u -
č e c), Ptuj ( B r a č i č , M a u č e c ) , Radlje (Š e d i v y ) , Slovenj Gradec ( G a m s ) . 
Sam Maribor (mesto in občino) je obdelan na drugačen način kot v II. knjigi 
Ljubljana. Ta način so si izbrali sodelavci. Tudi v tej knjigi so posebni avtorj i 
sodelovali pri podatkih o rastlinstvu, o drugih prirodnih posebnostih, o umet-
nostno zgodovinskih, etnografskih in arheoloških spomenikih ter o naprednem 
delavskem gibanju in pomembnih dogodkih iz NOB. Med temi sodelavci je nekaj 
značilnih lokalnih (J. C u r k, M. š o š t a r i č ) . Še skrbneje in podrobneje so v 
tej knjigi zbrani tudi podatki o pomembnih domačinih in za posamezne kraje 
zaslužnih Slovencih. Razumljivo je — in to velja za celotni leksikon — da se pri 
zbiranju take kopice podatkov z vseh vetrov vtihotapijo neizogibne napake in 
spodrsljaji, katerih število pa se je vsekakor od prve do četrte knjige vidno 
skrčilo. Četrta knjiga je ob sodelovanju večjega števila strokovnjakov (jezikoslovcev, 
geografov, zgodovinarjev) najbolj temeljita tudi glede krajevnega imenoslovja, čeprav 
bi tudi pri tem kazalo uporabiti še več krit ičnosti z navedbo in upoštevanja raznih 
inačic imen, ki so ali so bila v rabi. Samo kot primer naj navedem ime vode 
Oplotnišnice ali Oplotnice, pri katerem je leksikon drugo obliko sploh prezrl, 
čeprav gre za ime, ki je bilo doslej v literaturi in na zemljevidih največkrat upo-
rabljano in je tudi »uradna« oblika v virih vodne službe. Take več ali manj 
»uradne« oblike pa bi kakor pri imenih naselij kazalo upoštevati tudi drugod. 

Seveda bi bilo zdaj po uspešnem dokončanju dela napačno in neumestno, 
pa tudi ne vedno lahko, loviti v njem napake in spodrsljaje ali nedoslednosti. 
Opozoriti nanje pa vendar ni odveč, zlasti če smo optimisti in računamo na 
morebitno novo izdajo dela. V tem primeru bi seveda kazalo razmisliti še kaj 
tudi o redakcijski zasnovi: zlasti bi se dalo preglede občin zasnovati nekoliko 
drugače, predvsem vsebinsko tesneje povezati v njih med seboj in s celoto 
prispevke posebnih ožjih strokovnjakov. Statistične podatke v teh pregledih bi 
kazalo še bolj kot doslej prenesti iz besedila v tabele ali (in) diagrame. 
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Vsiljuje se tudi želja po pregledih obsežnejših medobčinskih regij, pa tudi manjših 
regij (mikroregij), sestavnih delov občin (območij krajevnih skupnosti). Toda te 
želje nas vodijo nedvomno že predaleč: te naloge bo morala izpolniti zaželena 
in že predvidena regionalnogeografska monografija Slovenije, ki pa zato ne bo 
mogla in smela biti preobremenjena z leksikalnimi podrobnostmi. 

Svetozar llešič 

Geografski zbornik XX, SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana 
1980/1981, 208 strani. 

Povsem tiho in neopazno je izšla jubilejna številka Geografskega zbornika, 
ki jo je uredil neumorni akademik prof. dr. Svetozar llešič. Geografski zbornik 
tako še naprej uspešno skrbi za izdajo tehtnih, obsežnejših geografskih razprav, 
ki širijo noša spoznanja o slovenskih pokrajinah in plemenitijo teorijo in meto-
dologijo geografskega proučevanja. Akademiku llešiču je skupaj s sodelavci 
uspelo zbrati številne raziskovalce, ki so se po skupni metodologiji lotili siste-
matičnega raziskovanja poplavnega sveta že v številnih slovenskih pokrajinah. 
Pred nami so tri študije, v katerih nam proučevalci poplavnega sveta z različnega 
zornega kota predstavljajo vzroke in posledice poplav v raz ličnih pokrajinsko-
ekoloških enotah Slovenije (Planinsko polje, Grosupeljska kotlina in Krka pod 
Otočcem). Zaradi temeljitega poznavanja terena in širšega vpogleda v meto-
dologijo proučevanja ter enotno zasnovanega programa raziskovanja poplavnega 
sveta imajo raziskave teoretičen in praktičen pomen. 

Uvodna razprava I. G a m s a celovito predstavlja Poplave na Planinskem 
polju (z 8 tabelami, 2 diagrami, 5 slikami in karto v prilogi, str. 29). Priznani in 
ugledni strokovnjak za raziskovanje krasa se je lotil proučevanja na najbolj 
klasičnem kraškem polju v Sloveniji, kjer se še vedno krešejo nasprotujoča 
mnenja o njegovi bodoči gospodarski izrabi, študija je prispevek k lokalni 
geografiji Planinskega polja, nič manj pa ni pomembna osvetlitev sprememb v 
poplavah, ki so jih povzročili človekovi posegi v naravo. V uvodnem poglavju 
o recentnih geomorfoloških procesih ob poplavah v odnosu do nastanka poplavne 
ravnice avtor ugotavlja, da prinašajo podzemeljske vode na Planinsko polje 
le malo plavja, nekaj več ga je le ob dolgotrajnih poplavah.. Dotočna voda ni 
enaka in jo avtor deli na Pivko, podzemeljski dotok naravnost izpod Javornikov, 
dotoki iz območja Cerkniškega polja in Rakovega Škocjana, drobni pritoki na 
jugozahodni strani Planinskega polja v podnožju Planinske gore, pritoki Unice 
s kvartarne naplavine znotraj Planinskega polja in izviri pod Grčarevcem. Avtor 
ugotavlja, da je ostalo kljub dolgoletnemu raziskovanju za potrebe načrtovane 
HE Verd z akumulacijo na Planinskem polju še več odprtih vprašanj glede vodne 
bilance ob visokih vodah. 

Poplave so najpogostejše novembra in decembra, leta 1801 pa je največja 
voda segala verjetno do nadmorske višine 455 m ali celo malo višje. Pogoste 
poplave škodujejo kmetijstvu, zlasti v preteklosti pa so pomenile pomembno 
prometno oviro. Z deforestacijo loga in s spremembami v strugi Unice je človek 
spremenil značaj vsega površja poplavne ravnice, spuščanje vode iz umetno 
povečanega Cerkniškega jezera po I. 1963 pa je povečalo poplave na Planinskem 
polju, zlasti v spomladanskih mesecih. Pisec razprave po koreniti analizi socialno-
ekonomskih razmer vasi zaključuje, da bi moralo biti, zaradi razmeroma dobre 
zemlje, ki je na krasu sicer primanjkuje, bodoče planiranje izrabe Planinskega 
polja večnamensko. 

Drugi del jubilejne številke je namenjen študiji D. M e z e t a , ki je ob sode-
lovanju F. L o v r e n č a k a in A. Š e r c l j a predstavil Poplavna področja v Gro-
supeljski kotlini (z 2 tabelama, 37 slikami in 2 kartama v prilogi, str. 59). Po-
globljena in pretehtana študija prinaša nove rezultate ne le pri temeljitejšemu 
poznavanju poplav Grosupeljske kotline, temveč vseh njenih geografskih potez, 
zlasti pa kraškega, poplavnega Radenskega polja kot jugovzhodnega podaljška 
Grosupeljskega polja. Vrednost študije podkrepi še podatek, da ima Grosupeljsko 
polje fluvio-kraški značaj, kar je bilo potrebno podrobneje razčleniti in upoštevati 
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pri razčlenjevanju vzrokov in posledic poplav. D. Meze je s sodelavcema razširil 
geografsko dokaj skopo obravnavo Grosupeljske kotline, saj je po zaslugi 
D. Mezeta (Geografski vestnik 1977) bolj osvetljeno le Radensko polje. Rečna 
mreža je kljuib prevladi karbonatnih kamnin dokaj gosta, kar je brez dvoma 
posledica precejšnega deleža dolomita. Med tremi reliefnimi tipi je razumljivo 
podrobneje predstavljena široka danja aluvialna ravnica. Prst in rastje poplavnega 
sveta Grosupeljskega in Radenskega polja je zelo temeljito in konkretno pred-
stavil F. L o v r e n c a k. Zaradi različne odeje prsti poplavnega sveta obeh polj 
so prsti predstavljene za vsako polje posebej. Prekomerna navlaženost prsti kot 
posledica poplav, visoke talne vode in deževnice se odraža v vrsti lastnosti prsti, 
rast ju in usmerjenosti kmetijske izrabe, saj prevladuje travno rastje. 

Na Grosupeljskem polju so z obsežnimi regulacijami poplave skoraj v celoti 
odpravili, zelo pogoste pa so na Radenskem polju, na kar so vplivale tudi regu-
lacije na Grosupeljskem polju. Nastopajo tri vrste poplav: pogostne redne, pogostne 
srednje in maksimalne poplave. Samo Radensko polje je v povprečju poplavljeno 
pol leta. Največja poplava, ki jo pomni sedanji rod, je bila septembra 1933. Po 
mnenju Mezeta je Radensko polje značilna pokrajina mokrot nih tal, ki so 
rezultat pogostnih poplav, zato so vsa naselja izven poplavnega oziroma mo-
krotnega sveta. A. š e r e e I j pa je prispeval podrobno pelodno analizo vzorcev 
iz Grosupeljščice. 

»Geografske značilnosti poplavnih območij ob Krki pod Otočcem« predstavlja 
skupina avtorjev, in sicer: M. Š i f r e r , F. L o v r e n c a k in M. N a t e k (z 10 
tabelami, 13 risbami, 49 slikami in 3 kartami v prilogi, str. 113). študija pa se ne 
zadovoljuje zgolj s prikazom poplavnih področij ob Krki pod Otočcem. Avtor j i so 
morali pri tolmačenju številnih značilnosti poplav seči bolj na široko in vključit i 
v pregled celotno porečje Krke. Fizičnogeografske značilnosti poplavnih območij 
v porečju Krke so delo M. Š i f r e r ja . Avtor je argumentirano označil poglavitne 
morfogenetske značilnosti celotnega porečja Krke, saj vplivajo tudi na razširjenost 
in pogostost poplav. Poudarja pomen tektonike, ki je po njegovem mnenju 
odločilna tudi pri tolmačenju zelo različne širine dolinskega dna vzdolž Krke. 
V obdobju širokopoteznega würmskega naeipavanja je poleg Krke in njenih 
pritokov pomembna tudi Sava, ki je za Krko pomenila vseskozi osnovno aku-
mulacijsko in erozijsko bazo. 

V dolini Krke ločuje M. Šifrer tri glavna poplavna področja, in sicer pod 
Sotesko, dolje med Selom in Srebrničami in ob spodnjem toku potoka Prečno 
in tretje od gradu Struge do poplavnega sveta Save. Zadnje poplavno področje 
je od vseh treh najobsežnejše in je bilo zato deležno posebne pozornosti. Ob 
največjih poplavah je ob Krki pod vodo kar 5210 ha površja. V Kostanjeviški 
kotl ini prihaja do poplav izredno pogosto, saj nastopajo redno in tudi večkrat 
na leto. 

Tudi v tej študiji je prst in rastje podrobneje obdelal F. L o v r e n č a k. Na 
razlike v odeji prsti in rastju, ki se kažejo v samem poplavnem svetu, je 
močno vplivala razlika med sedimenti, predvsem različna zrnatost matične osnove. 
Zato je razumljivo, da je osnovna delitev prsti na poplavnem svetu zasnovana na 
razlikah v matični osnovi. Avtor deli prsti na tiste, ki so nastale na pretežno 
glinasto-i lovnatih do i lovnato-glinastih holocenskih sedimentil i in tiste na peščeno-
prodnem substratu potokov izpod Gorjancev. V poplavnem svetu pritokov in 
marsikje ob Krki se širi travno rastje, vzdolž samih vodotokov pa se ob Krki 
in njenih pritokih razrašča grmovno-drevesno rastje v obliki dolgih in ozkih pasov. 

M. N a t e k v poglavju o poglavitnih družbeno-geografskih značilnostih po-
plavnega sveta Krke pravilno ugotavlja, da moramo pojave in procese obrav-
navati v medsebojni funkcionalni pogojenosti in povezanosti. Z argumenti nam 
podkrepi trditev, da je praktično celotno omrežje Krkinih pritokov na območju 
Krške kotline rezultat človekovega življenja in dela v pokrajini. S stopnjevanjem 
deagrarizacije pa žal pojemjuje skrb za negovanje zamočvirjenih in poplavnih 
predelov. Navedeno trditev podkrepi tudi podatek, da je od 192 obratov na vodni 
pogon le še slaba četrtina takih, ki so sposobni rednega ali občasnega dela. 
Obsežno in zanimivo študijo zaključuje izčrpen seznam literature in virov. 

Dušan Plut 
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Geografski problemi obmesti|. Geographica Slovenica 11. Izdal Inštitut za 
geografijo pri Univerzi E. Kardelja, Ljubljana 1981, 380 strani. 

Dolgoletno in plodno sodelovanje med jugoslovanskimi in poljskimi geografi 
je že obrodilo prenekateri sad, s katerim je prepojena tudi naša sodobna 
geografska misel. Zunanji izraz takega vzajemno-koristnega sodelovanja se kaže 
v prirejanju skupnih proučevanj ter v organiziranju bilateralnih seminarjev in po-
svetovanj. Drugi jugoslovansko-poljski geografski seminar je bil v Varšavi, in 
sicer od 29. maja do 3. junija 1978. leta. Najrazličnejši in tudi aktualni geografski 
problemi obmestij, ki po svoji funkcionalni in fiziognomski zgradbi predstavljajo 
prehodno ali vmesno cono med mesti in podeželjem, so bili v ospredju prikazov 
in obravnav na zadnjem meddržavnem geografskem seminarju na Poljskem. 
Večina prispevkov, ki so bili predstavljeni na seminarju, je objavljena v zadnjem 
zvezku Geographicae Slovenicae. 

Pregled v knjigi objavljenih referatov nas nehote opozarja na raznovrstnost 
in širino pojavov in problemov, ki jih kažejo posamezna obmestja. Naslednja 
značilnost pa je v tem, da je bilo mogoče mnoge geografske značilnosti obmestij 
v zadovoljivi obliki prikazati in pojasniti samo s prilagojenimi metodološkimi 
pristopi. Tako spoznavamo, da so tudi obmestja »živ prostorski organizem«, 
ki imajo svoj začetek v urbanizaciji podeželja — vasi, in konec v rasti ter raz-
širitvi mesta. 

Naslednja osnovna vsebinska značilnost knjige o Geografskih problemih 
obmestij se kaže v tem, da so poljski kolegi s svojimi prispevki sistematično 
osvetlili kar se da raznovrstne geografske probleme obmestij, največkrat na 
primerih Varšave. Pri pregledu naših prispevkov po ugotovimo, da le ti v večini 
primerov niso naravnani h kompleksnejši vsebinski predstavitvi jugoslovanskih 
obmestij. Morda je vzrok v tem, ker so bili udeleženci iz Jugoslavije iz treh 
različnih območij države (Slovenije, Makedonije in s Kosova). Prav zato so 
geografski problemi naših obmestij zelo enostransko prikazani, škoda, da se 
srečanja v Varšavi niso udeležili še geografi iz drugih republik. Tako je izostala 
predstavitev geografskih značilnosti obmestij v Bosni in Hercegovini, Črni gori. 
Hrvatski ter v Srbiji in Vojvodini. Zato je tudi nemogoča primerjava značilnosti 
naših obmestij s poljskimi. 

Podrobnejša vsebina prispevkov v reviji Geographica Slovenica je naslednja: 
V. K l e m e n č i č objavlja prikaz problemov polkmečke strukture v obmestjih 
Slovenije, M. P a n o v pa razčlenjuje demogeografsko dinamiko v primestnih 
naseljih v SR Makedoniji. L. Z a w a d z k i predstavlja nekatere izbrane probleme 
prostorskega razvoja obmestja, in sicer na primerih iz varšavskega obmestja. 
V. G r a m a t n i k o v s k i piše o transformacij i agrarnega prostora (podeželja) v 
predmestju Skopja. A. S t o j m i l o v prikazuje pomen in vpliv rekreacije na pre-
obrazbo skopljanskega obmestja. V. T o č k o v s k i pojasnjuje selitvene tokove 
prebivalstva v obmestnih predelih Bitole, medtem ko V. D a s k a I o v s k i piše o 
nekaterih značilnostih ter perspektivah razvoja obmestij malih mest v naši naj-
južnejši republiki. G. M i l e s k i prikazuje in pojasnjuje zimski turizem v obmestnih 
predelih Ohrida in Struge. 

Zanimiv in pregleden prispevek je napisal J. R a j m o n o demografskih 
procesih v obmestjih na južnem Poljskem. J. F a l k o w s k i iz Toruna predstavlja 
nekatere značilnosti obmestnega kmetijstva v srednjem delu spodnje Visle. 
H. S z u l c prikazuje spremembe v ruralnih naseljih v obmestju Wroclawa, in 
sicer od začetka 19. stoletja dalje. A. P u š k a s Kosova podaja razmestitev in-
dustri je v obmestju Prištine in označuje njen pomen za najrazličnejše spremembo 
v geografskem okolju. M. K l e m e n č i č piše o urbanizaciji naselij v neposrednem 
zaledju Trsta. M. P a k prikazuje funkci jo oskrbe kot dejavnik razvoja področij ob 
odprti meji, in sicer na primerih zahodnega dela Slovenije. M. Ž a g a r je 
napisal referat o prometu v slovenskih mestih ter v njihovih obmestjih. Naslednja 
dva prispevka sta namenjena slovenskemu kmetijstvu. Jakob M e d v e d prikazuje 
razvoj in razširitev gojenja nežitnih poljščin v Sloveniji v letih med 1961 in 1974 
(povrtnine, krmne in industrijske rastline), medtem ko podaja B. B e l e c prostorske 
tipe z vidika posebnih kultur v Sloveniji (vinogradništvo, sadjarstvo in hme-
ljarstvo). 
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Večina sledečih prispevkov obravnava varšavsko obmestie. S. H e r m a n 
osvetljuje obmestje z vidika proučevanja mestnih aglomeracij na Poljskem. A. 
S t a s i a k podaja zgodovinski razvoj obmestja Varšave od 19. stoletja dalje, 
M. M i s z t a l pa prikazuje razvoj industrije v njem. Na osnovi faktorske analize 
G. W e c l a w o w i c z razčlenjuje socialno-ekonomsko strukturo v izbranih predelih 
varšavske aglomeracije. A. S. K o s t r o w i c k i nakazuje ekološke probleme ob-
mestja na primeru modelnega območja Biatoteka Dworska v Varšavi. S 
C h m i e l e w s k i pa na primeru severnovzhodnega predela Varšave razmišlja o 
spremembah geografskega okolja pod vplivom tega velemesta. B. K r o l prikazuje 
rekreacijske površine v obmestju poljskega glavnega mesta. B. G a t c z y n s k a in 
R. K u I I k o v e k J podajata pregled kmetijstva v obmestju Varšave, in sicer v luči 
prostorske primerjave različnosti kmetijstva v celotnem varšavskem vojvodstvu. 
A. P o t r y k o w s k a prikazuje prostorsko sestavo zaposlencev in šolarjev, ki se 
dnevno vozijo v poljsko prestolnico. W. S t o l a poskuša na osnovi 10 kazalcev 
podati funkcijsko klasifikacijo obmestja Varšave. Zbornik zaključuje W. K a r -
b o w n i k z zanimivim prispevkom o bodočem razvoju varšavskega obmestja. 

S tem prikazom zbornika o geografskih problemih obmestij smo želeli bralce 
le seznaniti z vsebino objavljenih! prispevkov. Številni referati, predvsem poljskih 
geografov, poskušajo na podlagi novih, ali vsaj problemom prilagojenih metodoloških 
prijemov izluščiti poglavitne sestavine in svojstva obmestij. Tudi zato bo segal po 
knjigi vsakdo, ki ga zanima geografska problematika obmestij. Členitve in pred-
stavitve raznovrstnih geografskih značilnosti obmestnih predelov dopolnjujejo 
številne tabele, kartogrami in diagrami. Prispevke slovenskih geografov sta s 
kartogrami in skicami opremila B. A n t o n i č e v a in C. V o j v o d a . Zbornik 
sta uredila M. K l e m e n č i č in M. P a k , njegovo izdajo pa je podprla Razisko-
valna skupnost Slovenije. 

Milan Natek 

Janko Pučnik, Velika knjiga o vremenu. Ljubljana 1980 (367 s., 37 tabel, 
skice in fotografije) 

Slovenska meteorologija in klimatologija premoreta precej poljudnih in stro-
kovnih knj ig v obliki učbenikov in priročnikov. Štiri je prispeval meteorolog in 
geogrof J. P u č n i k (o njegovi knjigi Vreme in podnebje smo poročali v GV 1975). 
Zadnja in najobsežnejša je v marsikaterem pogledu nenavadna. Teoretska izhodišča 
meteorologije in klimatologije avtorj i navadno obdelajo na začetku. V Veliki knjigi 
je to šele v devetem poglavju (skupno jih je deset), po zgodovinskem pregledu 
razvoja obeh panog pri nas in v svetu. Nenavaden je tudi naslov. Ali knjiga 
zares zasluži ime Velika knjiga o vremenu? (točnejše bi bilo: o vremenoslovju). 

Pozitiven odgovor na to vprašanje prisodimo knjigi, ako upoštevamo, da 
obravnava vremenoslovje s širših zornih kotov kot smo navajeni. Razmeroma obilen 
je zgodovinski pregled po svetu, zbrani so ljudski reki o vremenu in stari opisi 
izrednih vremenskih pojavov v naši deželi. Tu je tudi poglavje o živalih in rastlinah 
— dobrih vremenarjih, po katerih se da tudi po Pučnikovem mnenju sklepati na 
vremenske spremembe. V slogu »Velike knjige« je na koncu tabelarni pregled 
meteorološkega razvoja pri nas in v svetu in mali meteorološki slovar. Močno 
izstopa snov o razvoju mreže vremenskih opazovalnic in meteorologije ter kli-
matologije po svetu in še posebej na slovenskih tleh. Pučnik dokaj enakovredno 
predstavi razne institucije, ki so pri nas gojile vremenoslovje in klimatologijo. Pri 
tem je dana vidna vloga fakultetam, posebno starejšim predavateljem meteorologije 
in klimatologije kot so A. Gavazzi, Anton Melik in O. Reva. Kot nekdanji vodja 
meteorološke uprave je avtor zbral podrobne podatke o razvoju vremenskih 
postaj od prve polovice preteklega stoletja do zadnjih let. Pri njegovih navajanjih 
starejših opazovalcev in pričetka opazovanja je prikrajšan Maribor, kjer naj bi 
'pričeli opazovati I. 1863. V knjigi Slovenski Štajer — dežela in ljudstvo, 1. snopič, 
Ljubljana 1869 (SM) pa zvemo za osnovne vremenske podatke za štajersko 
prestolnico že za leta 1839—1856. 

V Pučnikovi knjigi močno izstopa poglavje o prvih strokovnih obdelavah 
vremenskih podatkov v avstroogrski dobi, ki skupno s tabelami v prilogi zavzema 
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eno šestino knjige. Osnovne tabele iz že težko dostopnih objav Bieia, Mazella, 
Seidia, Kleina in Konrada najdemo med tekstom, podrobnejše pa so v prilogi. 
Na to dobo povojna slovenska meteorologijo kaj rada pozablja. Toda Pučnik 
s svojim ponekod nekritičnim povzemanjem starih podatkov in izsledkov ne zavrača 
očitkov tistih, ki starih opazovanj ne upoštevajo, češ, da takratna opazovanja 
tehnično ne prenesejo današnjih zahtev. Naj navedem nekaj spornih trditev, ki jih 
Pučnik povzema brez komentarja. Pravi, da je za Štajersko značilno jesensko 
deževje (s. 128), nadalje, da je koroški kraj Drapolje v januarju najhladnejši kraj 
Avstrije (s. 139 — publikacija Klimatographie von Oesterreich nas poučuje drugače). 
Conrad (Klimatographie von Kärnten. Wien 1913) trdi, da je Celovška kotlina na 
prehodu iz zahodnoevropske morske v vzhodnoevropsko kontinentalno klimo (s. 
104). V Pučnikovem povzetku je iz tega nastala trditev, da ima Celovška kotlina 
vzhodnoevropski deževni tip vremena (s. 119). Oboje je v luči nove regionalne 
klimatologije močno sporno, tudi zato, ker je ob južnem robu kotline najbolj na-
močen oktober, drugod pa pomeni sekundarni maksimum padavin. Po mojem bi 
moral Pučnik pri ponatisu Seidlove tabele, po kateri je v Ljubljani 88,4 dni z meglo 
(s. 117), navesti novejša opazovanja, po katerih je teh dni okoli 150. Če nepoučeni 
bralec (in predvsem temu je knjiga namenjena) najde v knjigi o megli v Ljubljani 
le ta stari podatek, bo v zmoti, ker bo menil, da to velja tudi za sedanjost. Ali 
na primer: Pučnik povzema po A. Meliku aprilsko majsko temperaturo za Beograd 
11,2° (s. 159), ne dostavlja pa, da znaša po novejših in točnejših opazovanjih 
(1931—1960) 12,2°. Tudi po Meliku povzeta trditev, da je v Jugoslaviji najmanj pa-
davin v Panonski nižini (s. 159), za novejše razdobje ne drži (to je v nizki Makedo-
niji, da o Palagružu ne govorimo). Skratka, Pučnik je prikaz vremena na Sloven-
skem bolj kot drugi naslonil na stare meritve, pri tem pa je premalo upošteval 
novejša opazovanja in študije. To se zrcali tudi v obsegu poglavij: obdelava pod-
nebja po meritvah iz avstroogrske dobe zavzema 53 strani, poglavje o novejših 
meritvah (»Oris podnebja Slovenije«) pa le 14 strani, pa še tu je največ govora 
o slani in nevihtah. Treba je reči, da sta prav ta dva pojava zelo dobro prikazana, 
podobno kot vremensko dogajanje pod vplivom baričnih tvorb in zračnih mas, če-
prav ni navedeno številčno zastopanje vremenskih tipov po Petkovšku, Hočevarju 
in drugih. 

Ko odložimo knjigo, uvidimo, da vkljub Veliki knjigi o vremenu še vedno 
ostajamo brez podrobne in take klime Slovenije, ki bi bila plod vseh dosedanjih 
preverjenih in zanesljivih opazovanj od srede preteklega stoletja do danes. Neko-
liko preveč je v knjigi ostalo tiskarskih napak. To je spričo množice tabel in za-
ložbe (CZ), ki se ukvarja v glavnem z nestrokovnimi natisi, do neke mere razum-
ljivo. Vkljub vsemu povedanemu pa pomeni knjiga upoštevanja vredno dopolnitev 
k poznavanju slovenske meteorologije in klimatologije, še zlasti, ker je otela pozabi 
marsikaj iz zgodovine nastajanja vremenskih postaj in vremenoslovja na Sloven-
skem. Ko preberemo knjigo, postanemo ponosni na našo vremenarsko tradicijo. 

I. Gams 

Gospodarska In družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. 
II. zvezek: Družbena razmerja in gibanja. Izdala Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti. Zgodovinski inštitut Milka Kosa. Državna založba Slovenije, Ljubljana 
1980. Strani 794, številne slike v besedilu, 16 slik na umetniškem papirju, 22 zem-
ljevidov med besedilom, 11 zemljevidov v prilogah, uvezanih v knjigo, 7 zemljevidov 
v prilogi. 

Če je druga knjiga »Zgodovina agrarnih panog« izšla šele po desetih letih 
iz opravičlj ivih razlogov, ki so v njej obrazloženi, naj tudi še posebej opozorim na 
naše obširno poročilo o prvi knjigi, objavljeno v »Geografskem vestniku« XLV 
(1973). Že takrat smo se precej obširno ustavili pri zasnovi celotne »enciklopedične 
obravnave« gospodarske in družbene zgodovine Slovencev po panogah in še pose-
bej ob našem pričakovanju, kako bo v obeh knjigah o agrarnih panogah uspelo 
obravnavanje gospodarstva in družbenih razmerij in gibanj posebej. 

Zdaj je druga, »družbena« knjiga pred nami. V njej so v sedmih temeljnih 
poglavjih obravnavane soseske in druge podeželske skupnosti, zemljiška gospostva, 
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podložniške obveznosti do zemljiškega gospostva, kmečko prebivalstvo po osebnem 
položaju, delavci v agrarnem gospodarstvu, agrarna premoženjska razmerja in raz-
redni boji agrarnega prebivalstva. Od tega je večino poglavij obdelal Sergej 
V i l f a n , ki je z njimi znova dokazal svojo izredno globoko in temeljito, hkrati 
pa široko znanje o obravnavani problematiki ter sposobnost njenega znanstvenega 
obdelovanja. Nič ne zaostajata za njegovimi prispevki obe poglavji, ki sta ju obde-
lala druga dva avtorja in sourednika knjige: poglavje o podložniških obveznostih do 
zemljiškega gospostva, ki ga je napisal temeljit poznavalec teh obveznosti iz zgo-
dovinskih virov Pavle B l a z n i k in poglavje o razrednih bojih agrarnega prebi-
valstva, ki mu je jedro obravnavanje razrednih bojev tega prebivalstva v fevdalni 
družbi (z drugo besedo »kmečkih uporov«) izpod peresa našega zgodovinarja — 
specialista za te boje Boga G r a f e n a u e r j a . 

Delo, ki so ga opravili ti tri je avtorj i , ne imponira samo po svojem obsegu 
in po svoji temeljitosti. Dokazuje nam hkrati, kako koristno in uspešno je lahko 
poglobljeno raziskovalno delo v tistih znanstvenih vejah, ki so vgrajene v solidno 
zgradbo kulture naroda, ne da bi pri tem morale, pa tudi mogle slediti vabljivemu 
klicu po neposredni povezavi s potrebami prakse in združenega dela. Samo v prid 
je njihovi kakovosti, da podobnim vabam ali skušnjavami niti ne morejo slediti, 
tudi če bi to želele. Knjigi je tudi v prid, da se je s svojo, zgoraj označeno zasnovo 
dokončno prelevila od prvotne, močno leksikalne zasnove celotne »Gospodarske in 
družbene zgodovine Slovencev«. 

Nam geografom seveda ta druga knjiga, v kateri prevladujejo družbenorazvoj-
na, deloma celo močno pravnozgodovinska vprašanja, ni tako blizu kakor nam je 
bila prva, čeprav se seveda njena, problematika marsikje veže s problemi, obde-
lanimi v prvi knjigi in so to povezavo avtorj i na številnih mestih tudi podčrtali. 
Vendar je tudi za nas podrobna proučitev pojmov kakršni so soseska, župa, agrarne 
skupnosti, zemljiško gospostvo in podobno izredno dragocena in nujna za razu-
mevanje t. im. »agrarne geografije« in geografije podeželja sploh. Celo ob po-
glavjih o agrarnih delavcih (soseskinih in planinskih pastirj ih, dninarjih, gozdnih 
delavcih, viničarj ih itd.) se naša zanimanja stikajo. Še posebno bi bilo koristno, 
če bi se tisti naši geografi, ki se ukvarjajo posebej s t. im. »socialno« geografijo, 
poskušali obogatit i z zgodovinsko razvojnimi vidiki, čeprav se jim zde morda malo 
preveč odmaknjeni, deloma po pravici, ker je razvoj ostro prekinila dinamika 
sodobne deagrarizacije in urbanizacije podeželja, ki je ustvarila čisto nova druž-
bena razmerja in sprožila nova družbena gibanja, stara pa kot sledove preteklosti 
močno potisnila v ozadje in včasih kar preveč v pozabo. 

Čeprav k problematiki, ki jo obravnava ta druga »družbena« knjiga, geografi 
s svojim delom nismo mnogo prispevali, vsekakor manj kot k problematiki prve 
knjige, nam je v zadoščenje, avtorjem knjige pa velja prišteti v zaslugo, da so pri 
uporabi literature upoštevali tudi tiste drobce, ki smo jih prispevali. 

Svetozar llešič 

Potresni zbornik. Izdala občinska konferenca SZDL Tolmin. Založila temeljna 
kulturna skupnost Tolmin. 496 s., Tolmin 1980. 

Ob slovesnem zaključku glavne potresne obnove izdana knjiga je posvečena 
vsem delovnim ljudem, ki so sodelovali pri obnovi prizadetega Posočja. Čeprav 
je delo istega izdajatelja in založnika (uredil J. Dolenc), nima običajnega naslova 
Tolminski zbornik, ki bi mu bila to tretja številka (druga je izšla I. 1975). Razlog 
uvidimo že ob prvem in najdaljšem prispevku z naslovom »Potresi v Furlaniji in 
Posočju leta 1976, kratka seizmološka zgodovina in seizmičnost« (s. 17—80) izpod 
peresa znanega seizmologa Vlada R i b a r i č a . Obravnava ne le Posočje, temveč 
vse jugovzhodne Alpe med Verono in Graško kotlino. Opisuje vse najmočnejše po-
trese po I. 1116. Med njimi je posebnost na naših tleh najjačji potres iz I. 1511, ko 
se je šest ur po prvem katastrofalnem sunku z epicentrom v Idriji (M =6,9) središče 
premikov preselilo v 50 km oddaljeno Furlanijo (M = 7,0—7,2). Novosti prinaša 
tudi opis plitvega a močnega beljaškega potresa I. 1348, ki je izzval podor z gore 
Dobrač v Ziljsko dolino. Potres 1976 Ribarič podrobneje opisuje po krajih na fur-
lanski in naši strani meje. Verjetno je na prošnjo uredništva dodal pisec še raz-
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lago osnovnih pojmov iz moderne seizmologije, in tako njegov članek daleč pre-
sega lokalni pomen. 

Drugi prispevek, ki presega meje tolminske občine, je delo Milana O r o ž n a -
- A d a m i č a (s. 81—122) z naslovom »Učinki potresa leta 1976 v Posočju«. Isti 
avtor je podobno študijo objavil že v Geografskem zborniku XIII in o njej smo v 
našem časopisu (GV 1979) že poročali. Tu se je pisec bolj osredotočil na posoške 
kraje, in delež prebivalstva brez varnih bivališč po potresu — v okviru krajevnih 
skupnosti — primerjal s poklicnim' prebivalstvenim stanjem in razvojem. Na osnovi 
obojega je izdelal karto tipov prizadetosti krajevnih skupnosti v tolminski občini. 

Pomen take razčlenitve delno uvidimo iz članka ing. S. U r š i č a o posoškem 
kmetijstvu v popotresnem razdobju, katerega stanje ni rožnato. Največ kmetov 
tolminske občine je v starostnem razredu nad 70 let, srednja velikost kmetije je 
2,25 ha oz. 0,25 njiv in 1,2 travnika, največ rejcev goji le 1—3 krave in skupno šte-
vilo govedi še nazaduje, čeprav mlečna proizvodnja rahlo raste in se širi meha-
nizacija. Travna zemljišča se še vedno krčijo, čeprav ima Tolminska najugodnejšo 
klimo za travno proizvodnjo. Kmetijstvo daje res samo še eno desetino narodnega 
dohodka v občini, a bi vseeno lahko zadržalo izseljevanje. Po Orožnovi študiji so 
potresno najbolj prizadeti kraji obenem tudi najbolj kmetijski. Zdi se zato, da sama 
obnova stavbnega fonda še ni zadostna za sanacijo gospodarstva. 

Med avtorj i prispevkov, ki jih je nad trideset, najdemo še dva geografa. Sergej 
K o g l o t govori o organiziranosti regije pri odpravljanju posledic elementarnih 
nesreč, Radovan L i p u š č e k pa podrobno opisuje in s številkami ter fotogra-
fi jami dokumentira spremembe v krajih med Kobaridom in Bovcem. 

Ostali prispevki so zelo različni po vsebini, kvaliteti in dolžini. Geografsko 
podobo posledic potresa dobro pojasnjujejo nekateri gradbeniški članki, iz katerih 
zvemo za mediteranski način gradnje stavb s preslabotno povezanostjo elemen-
tov kamnitih konstrukcij, zaradi česar so bile ob furlanskem in črnogorskem po-
tresu poškodbe še posebno hude. Arhitekt Peter F i s t e r v svojem članku ni 
prepričan, da je bilo potrebno stari Breginj takorekoč izravnati z zemljo in zgra-
diti novega. 

Potresni zbornik je prvi kolikor toliko celovit prikaz kake velike katastrofe na 
Slovenskem. K dokumentacij i potresnih sprememb mnogo prispevajo zelo številne 
črno-bele in nekatere barvne fotografi je; mnoge so delo M. Orožna-Adamiča. Dobro 
bi bilo, če bi se ta Potresni zbornik znašel na knjižnih policah vseh potresno 
ogroženih krajev Slovenije. Zakaj prilagoditev na potresno nevarnost in živa za-
vest, da se lahko katastrofa ponovi, rešuje imovino in življenja. To zavest bi mo-
rali širit i zlasti geografi. Škoda, da potres iz I. 1976 ni bil geografsko proučen 
z vseh vidikov, ki jih pozna geografska teorija. 

Ko preberemo knjigo, imamo pri jetno zavest, da je naša družba tudi v primeru 
potresa I. 1976 solidarnostno razmeroma hitro odpravila potresno škodo, tako kot 
pri vseh povojnih katastrofalnih potresih v naši državi. 

I. Gams 

Mag. Robert Gary Minnich, The Homemade World of Zagaj. 

An Interpretation of the »Practical Life« Among Tradit ional Peasant-Farmers 
in West Haloze — Slovenia, Jugoslawia. Socialantropologisk institut Universitetet 
i Bergen. Bergen, 1979, 250 strani, 22 fotografi j, 4 skice, 5 tabel, 3 karte, 80 biblio-
grafskih navedb in slovensko-angleški slovarček nekaterih za študijo pomembnih 
pojmov. 

Avtor knjige je Američan iz Kalifornije, kjer je diplomiral iz politologije in se v 
podiplomskem študiju preusmeril v študij socialne antropologije. Na predlog men-
torja je odšel nadaljevat postdiplomski študij na mlad in dobro organiziran social-
noantropološki inštitut pri Univerzi v Bergenu na Norveškem. Podiplomski študentje 
tega inštituta raziskujejo po najrazličnejših delih sveta, vendar do Minnicha ni bil 
nihče v evropskih socialističnih državah. Jugoslavijo oz. Slovenijo si je Minnich 
izbral zato, ker je preko žene Slovenke (diplomantka Filozofske fakultete v Ljub-
ljani) Slovenijo že poznal in se naučil tudi nekaj slovenščine. Po nasvetu prof. 
dr. Vladimira Klemenčiča si je izbral za proučevanje Haloze kot eno najmanj raz-
vitih slovenskih pokrajin. Podpisani sem mu kot raziskovalec Haloz in tamošnji 
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domačin lahko bil v začetnem obdobju koristen svetovalec. Za konkretno prouče-
vanje si je izbral zelo izolirano in močno kmečko območje Žetal ( 8 2 % aktivnega 
kmečkega prebivalstva). Tu sta se z ženo naselila (žena je poučevala na osnovni 
šoli) in živela leto in pol. V vsakodnevnem: neposrednem stiku s prebivalci — 
pomagal je pri kmečkih delih — se je izpopolnil v slovenščini in se dodobra spo-
znal z ljudmi, z njihovimi medsebojnimi odnosi, s tehnologijo kmečkih opravil in 
vrednotenjem gospodarskih ter družbenih gibanj, z navadami, šegami, običaji, 
praznovanji itd. V začetku so bili ljudje do Min nicha nezaupljivi, postopoma pa 
sta si z ženo pridobila zaupanje, tako da so ju vabili na domače praznike, tudi na 
koline ali furež. In prav furež je Minnicha najbolj pritegnil ter postal središčni 
problem njegovega raziskovanja. Furežu je posvečena knjiga. 

Dobesedno preveden naslov knjige bi glasil: »Doma izdelan svet v Zagaju« 
s podnaslovom: »Razlaga praktičnega življenja na tradicionalni kmetiji v zahodnih 
Halozah«. Vsebini knjige pa bi bolj ustrezal naslov: »Tehnologija kmečkih del v 
Zagaju«. Avtor je živel v Žetalah, vendar je uporabil v naslovu knjige ime majhnega 
zaselka; Žetale pa omenja samo kot sedež krajevne skupnosti. 

Knjiga ima uvod in štiri dele s poglavji. V uvodu pojasni avtor, kako je prišlo 
do raziskave in se zahvali vsem, ki so mu pri delu pomagali, predvsem pa doma-
čemu prebivalstvu, ki ga je sprejelo med sebe in mu s svojo neposrednostjo in 
odprtostjo omogočilo globlji vpogled v ritem njihovega življenja. Ko globalno opre-
deli domačo, avtohtono tehnologijo na kmetiji, pokaže na njeno različico, na teh-
nologijo, ki jo uporabljajo v družbenem sektorju kmetijstva — v Kmetijskem kom-
binatu Ptuj. 

V prvem poglavju drugega dela naredi Minnich kratek zgodovinski pregled 
razvoja kmetijstva od fevdalnega tlačanstva do danes in pri tem prikaže osnovni 
odnos žetalskih kmetov do institucij obkrožajoče jih družbe. Posebej označi odnos 
med kmeti in nekmeti, tudi v sodobni družbeni skupnosti. 

V drugem poglavju opredeli kmetijo in za njo uporablja domača izraza — do-
mačija in domača gruda. To domačo grudo razčleni kot gospodarsko enoto, ki daje 
kmetu ekonomsko samostojnost in avtonomnost, ki pa je hkrati tudi temeljna 
socialna skupnost, ki zagotavlja članom' družine osnovno socialno varnost. Po-
sebej obravnava medsebojni odnos članov družine in njihovo soodvisnost. Ugotav-
lja medsebojne odnose med domačijami — sosedje, sorodniki. Pri tem ugotovi, da 
so često odnosi med ožjimi sorodniki (starši — otroci, bratje — sestre) negativni 
(spori zaradi dediščine in podobno), medtem ko so odnosi v tako imenovani botrini 
(krstni botri) in starešinstvu (starešina pri poroki) praviloma pozitivno intenzivni. 
To še posebej prihaja do izraza ob kmečkih delih in pri praznovanjih. 

Ko ugotavlja smotrnost avtohtone kmečke tehnologije, meni, da se kmetje pri-
lagajajo novim razmeram, opozarja pa, da širša družbena skupnost pri uvajanju 
novih družbenih odnosov in sodobne tehnologije premalo pozna in upošteva smi-
selnost ter odnos kmeta do tradicionalne tehnologije. Tu še posebej opozarja na 
pozitiven odnos tradicionalnega kmeta do okolja, medtem ko moderna mehanizirana 
tehnologija vnaša industrijski, brezosebni odnos tudi v kmetijsko pokrajino. 

III. in IV. del knjige sta posvečena kolinam — furežu. Furež opredeli kot naj-
pomembnejši družinski dogodek v letnem ciklusu življenja. Furež pa ni to samo 
zaradi pomena, ki ga ima kot vir prehrane, temveč tudi kot običaj s posebnim 
ritualom — od prihoda mesarja in zakola prašička do večerne pojedine, na katero 
povabijo sorodnike, sosede in znance ter tam zbijajo šale, pojejo, držijo govore, 
se pogovarjajo o preteklosti in komentirajo sedanjost. 

Minnich podrobno opiše vlogo posameznih udeležencev na kolinah. Po be-
sedah enega od kmetov oceni furež kot »nadomestilo za naše celoletno delo«, kot 
obred kmečke identitete v tradicionalnem kmečkem okolju, kot smiselno delujočo 
domačo tehnologijo, kot dramatičen dogodek in hkrati praznik družine in ožje kra-
jevne skupnosti. 

Minnichovo magistrsko delo je prav šolski primer sodobne metodologije pro-
učevanja socialno-antropološke problematike, kakršne v domači literaturi skoraj 
ni najti. Zato smo mu za njegov pošten odnos do proučevanega problema in do 
naše stvarnosti ter za znanstveno neoporečen prispevek k poznavanju slovenske 
patriarhalne sredine lahko samo hvaležni. 

Vladimir Bračič 
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Pavla Štrukel|, Romi na Slovenskem. Izdala Cankarjeva založba, Ljubljana 
1980, 324 strani. 

Knjiga o Romih na Slovenskem je prva temeljitejša, zaokrožena in kar se da 
celovita etnološka podoba o narodu, katerega prebivalci so razkropljeni po vsem 
svetu. Ime Cigon se je uveljavilo za indijske nomadske skupine v Evropi že pred 
več stoletji. Ime Rom, ki smo ga pričeli uvajati v zadnjih dveh desetletjih za vse 
naše ciganske skupine v Jugoslaviji, vse te skupine poznajo in ga zasledimo 
v vseh evropskih ciganskih slovarjih. Rom pomeni človek; v množini pa ima beseda 
obliko Roma in pomeni ljudje (gl. str. 26). Evropski Cigani so prinesli ime Rom iz 
svoje prvotne domovine. Jezikoslovci ugotavljalo, da ima jezik hindi besedo d'òma, 
ki pomeni človeka na najnižji družbeni lestvici; v starem indijskem jeziku pa ljudi, 
ki se ukvarjajo s petjem in z glasbo. Po jezikovnih zakonitostih se je beseda 
»doma« spremenila v »roma«. 

Starejši znanstveniki, med katere sodi tudi naš F. M i k l o š i č , so domnevali, 
da so skupine indijskih nomadov začele potovati na zahod že v začetku našega 
štetja. Novejša proučevanja pa kažejo, da se je pričelo razseljevanje ljudstva Dom 
šele med 9. in 11. stoletjem (kvečjemu že dve stoletji pred tem), ko so Arabci 
vdrli v Pandžab. O bivanju indijskih nomadov v Evropi kažejo poročila iz sred-
njega veka, najštevilnejša so iz prve polovice 13. stoletja. Po doslej znanih virih 
se pojavijo Cigani na današnjem ozemlju Jugoslavije v 14. stoletju (v Dubrovniku 
1362, Ljubljani 1387. leta; v Bistri pri Vrhniki leta 1452). 

V Sloveniji ločimo tri pomembnejše rodove Romov, ki prebivajo na Dolenjskem, 
Gorenjskem ter v Prekmurju. Dolenjski ali hrvaški Romi prebivajo po naseljih 
v Beli krajini, v okolici Kočevja ter v dolini Krke ter v okolici Krškega. Prekmurski 
Romi so se priselili iz sosednjih predelov Madžarske, Avstri je in Hrvatske. Na nji-
hov izvor kažejo razlike v govorici. Danes so razkropljeni po številnih prekmurskih 
vaseh. Gorenjski Romi pripadajo skupini Sintov, ki živijo v Avstriji. Danes so dru-
žine gorenjskih Romov razkropljene po naseljih v dolini Save. Leta 1961 je živelo 
na Dolenjskem 595 Romov, v Prekmurju 1870 ter 95 na Gorenjskem. V letu 1964 
so popisali Rome na dveh področjih Slovenije: na Dolenjskem so jih našteli 1.008 
v 205 družinah, na Gorenjskem pa 136 ljudi v 34 družinah. Toda po popisu pre-
bivalstva 1971 so našteli v Sloveniji samo 977 Romov: največ so jih našteli v ob-
čini Murska Sobota, in sicer 516, v Novem mestu 155, na področju Krškega 106, 
v občini Trebnje 100, Grosuplje 37 itd. 

Knjiga o Romih na Slovenskem je razdeljena v dva dela. Prvi del z naslovom 
»Zgodovinsko ozadje« nam nudi vpogled v naseljevanje, razširjenost ter v poreklo 
indijskih nomadov v Evropi, pa njihovo naseljevanje in preseljevanje po Sloven-
skem. Nekaj več podrobnosti dobimo še o jezikovni in etnični dediščini indijskih 
nomadov pri nas, kakor tudi o izročilih družbene romske skupnosti ter o poskusih 
in prizadevanjih, da bi se Romi pri nas stalno naselili. 

Drugi del knjige prinaša podrobnejši oris življenja Romov na Slovenskem. 
V tem delu razprave so posamezna poglavja, ki so zanimiva tudi za geografa. 
V prvi vrsti se seznanimo z večjimi romskimi naselji pa z njihovimi zaselki in 
posameznimi družinami, ki so razkropljene po Dolenjskem, Gorenjskem in v Prek-
murju. Prav tako nam delo ponuja temeljne podatke o poklicih in drugih gospo-
darskih dejavnostih Romov in njihovih družin (kovači, izdelovalci svedrov, brusači 
in dežnikarji, drobilci kamenja, pletarj i pa prekupčevalci konj itd.). Nadalje se se-
znanimo še s prehrano Romov, pa z njihovimi domovi (šotor, vagon, baraka, hiša), 
kakor tudi z notranjo ureditvijo doma oziroma stanovanjskega prostora. Avtorica 
podrobneje opisuje njihova oblačila in nošnjo, pa njihovo znanje o domačem zdra-
vilstvu, o izročilu družinskih ceremonialov in verovanj (npr. običaji povezani z mej-
niki človekovega življenja). Ni izpuščen pregled otroških iger, kakor tudi ne legend, 
verovanja in vraževerja, kar je avtorica zbirala in zapisovala v času svojega več 
kot deset let trajajočega proučevanja Romov na Slovenskem. Predstavljene so še 
njihove pesmi, pa zapiski o romskih godbenikih ter pravljice. V posebnem poglavju 
so prikazani Romi, kot se pojavljajo v slovenskem ljudskem izročilu ali pa v lepo-
slovju. širšega pomena je tudi poglavje, ki prikazuje prilagojevamje Romov sodob-
nemu načinu življenja in dela. Na koncu razprave je objavljen slovar romskih 
besed; v njem so zajeta vsa tri romska narečja v Sloveniji. 
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Knjigo Romi no Slovenskem je delo, ki s svojo vsebinsko in strokovno ter 
znanstveno poglobljenostjo in dokumenti ranostjo predstavlja temeljno delo. Nanj 
se bodo morali nasloniti vsi tisti, ki jih s kakršnega koli vidika zanimajo Romi v 
naših hitro se spreminjajočih pogoj ih dela in življenja. Zato bo knjiga dobrodošla 
tudi vsem geografom. 

Milan Natek 

Marija Makarovič, Medsebojna pomoč na vasi na Slovenskem. Založila Gorenje-
Muta — tovarna poljedelskega orodja, kmetijskih strojev in livarskih izdelkov, 
Ljubljano 1979, 205 strani. 

Tudi oblike in načini življenja podeželskega prebivalstva so najbolj neposre-
den odmev najrazličnejših sestavin geografskega okolja. V njih se neposredno pre-
pletajo odnosi med proizvajalnimi sredstvi in proizvodnimi silami. Tehnološke spre-
membe, ki so pogojene z napredkom in razvojem proizvajalnih sil, vnašajo nove pr-
vine tudi v življenje kmečkih naselij in njihovega prebivalstva. Podoba je, da meha-
nizacija kmetijstva postopoma spreminja tudi nekdanjo človekovo eksistenčno na-
vezanost na kmečko zemljo. Zato mu postaja zemljiška posest čedalje bolj samo 
ena izmed mnogih današnjih proizvajalnih dobrin. S tem pa spoznavamo, da je 
tudi na podeželju čutiti čedalje močnejšo odtujenost. Ta se ne pojavlja samo 
med družinami oziroma posameznimi gospodarstvi, temveč predvsem med človekom 
in zemljo ter domačijo. 

Osnovni etnološki izsledki proučevanja oblik in sistemov medsebojne pomoči 
na vasi na Slovenskem so tudi za geografa izrednega pomena. Marsikdaj moremo 
šele na njihovi osnovi dojeti vsakdanji utrip in prepletenost dela in življenja kmeč-
kega naselja kot čisto samostojne in zaokrožene socialne in proizvodne enote. 
Vse do nedavnega so narava in značaj kmečkega dela pogojevali obilica ljudi po 
kmetijah, preprosta, večinoma na domu izdelanem orodju sloneča tehnologija ob-
delovanja zemlje in predelovanja pridelkov ter samooskrbna usmerjenost domačij. 
Veliko število po kmetijah živečega prebivalstva je bilo sposobno, ob pomoči vprež-
ne živine, ročno obdelati znatno večja kmetijska zemljišča kot danes. Pri tem 
moramo upoštevati, da je bila z vsakim novimi kmetijskim orodjem in strojem, ki 
sta se pričela uveljavljati, na novo prevrednotena dotedanja funkcija in proizvodna 
namembnost kmetijskega zemljišča. 

Nekdanjo in današnjo sosedsko pomoč na slovenskem podeželju, kakor tudi 
vzroke za njeno razraščanje in upadanje v zadnjih desetletjih podrobneje razčle-
njuje dr. M. M a k a r o v i č e v a v omenjeni knjigi, študi ja je nastala v letih 
1973—1977, in sicer na podlagi večjega števila monografskih raziskovanj o med-
sebojni pomoči na podeželju. V knjigi opisane oblike vzajemne pomoči na vasi 
slonijo na proučitvah naslednjih naselij: Nedelica in Jeruzalem v severovzhodni 
Sloveniji, Zelenbreg pod Strojno na. Koroškem, Studor v Bohinju, Šmihel pod Na-
nosom, Pregara na Koprskem, Predgrad v Poljanski dolini ob Kolpi in Orehovec pri 
Šentjerneju na Dolenjskem. V letu 1976 je preučila medsebojno pomoč še v Buče-
čovcih pri Ljutomeru ter v Libni pri Krškem. V knjigi pa so upoštevani tudi rezul-
tati proučitev vzajemne vaške pomoči v Zdenski vasi v Dobrepoljah, ki jih je opra-
vila A. N o v a k o v a iz Kranja. 

Različne so (bile) oblike medsebojne pomoči na slovenskem podeželju. Na 
prvem mestu je medsebojna pomoč pretežno delovnega značaja. Posamezna go-
spodarstva si pomagajo med seboj ob različnih kmečkih opravilih, in sicer na 
podlagi takojšnje ali kasnejše vrnitve pomoči pri enakem ali podobnem delu (npr. 
sejanje, žetev, mlačev, oranje, gradnja), dalje na podlagi povrnitve izposojene živi-
ne (priprega), orodja; ali stroja. Izredno razvita je medsebojna pomoč, ki jo posa-
meznik ali celotno naselje izkazuje bodisi posamezniku ali skupini vaščanov ob 
elementarnih nezgodah ali boleznih, ostarelim in osamljenim vaščanom itd. V 
knjigi so orisani glavni in najpogostejši sodelavci, ki se vključujejo v vzajemno 
vaško pomoč. Pri tem so s posebno pozornostjo orisana ženska, moška, otroška 
ali mešana dela, ki terjajo ljudi različnih spolov in starosti. Avtorica nas seznani 
z oblikami in načini dogovarjanja o medsebojni pomoči, kakor tudi o urejanju, 
opredeljevanju in vrednotenju te pomoči. 
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Dr. M. Makarovičeva podrobno razčlenjuje tudi današnji obseg sodelovanja 
na podeželju in opisuje posamezne oblike vaških skupnosti (npr. skupnost sosedov, 
sorodnikov, botrov, povabljencev ob slovesnostih ali življenjskih mejnikih itd.). Zelo 
različni načini kmečkega dela še danes pogojujejo, da se ohranja ali pa celo na 
novo vzpostavlja medsebojna pomoč med kmečkimi gospodinjstvi. To pogojujejo 
prebivalstvene razmere, lastništvo proizvajalnih sredstev, kmetijska tehnologija, 
družabno-zabavni nagibi itd. Med pomembnimi razlogi, ki spreminjajo in celo 
krhajo medsebojno pomoč na podeželju, avtorica našteva naslednje: prodor me-
hanizacije v kmetijstvo in novi načini in oblike kmetovanja, zaposlovanje kmečkega 
prebivalstva v industriji, pomanjkanje mladih ljudi na podeželju ter splošno rah-
ljanje medsebojnih vezi in odnosov na vasi. Skratka, medsebojna pomoč na po-
deželju je najbolj stvarna in urejena vaška tradicionalna družbena, čeprav nena-
pisana institucija (str. 71). 

Delo je izrednega pomena tudi za področje agrarne geografije. Odkriva nam 
prav tiste vzvode, ki nam pomagajo spoznati vsakdanji utrip podeželskega dela in 
življenja. To se mi zdi še toliko pomembneje, ker so poglavitne oblike in načini živ-
ljenja neposredno vplivali na fiziognomijo podeželja. Obenem pa nam knjiga dr. 
Makarovičeve vsaj posredno nakazuje tudi razpad različnih oblik avtarkije, ki so io 
pogojevali tržna preusmeritev kmetijstva, prodor mehanizacije in kemizacije kme-
tijstva itd. 

Mnenja pa sem, da je glavna pomanjklj ivost dela v samem izboru »vzorčnih 
naselij«. Za nas bi bilo izrednega pomena, da bi dobili tudi tako podroben vpogled 
v medsebojno pomoč v kmečkih naseljih, ki so na ravninah, pa v bližini starih ali 
novih mestnih aH industri jskih naselij. Prepričan sem, da bi mogli šele potem 
z veliko večjo trdnostjo in upravičenostjo predstaviti medsebojno pomoč na Slo-
venskem. Čeprav so v sklepnem delu knjige podane osnovne značilnosti vzajemne 
pomoči na vasi, pa imam čedalje močnejši vtis, da so te karakteristične večidel 
le za odmaknjena hribovska naselja. Navedba literature je tu in tam površna in po-
manjklj iva. Tudi med besedilom je ostalo več tiskarskih napak. 

Milan Natek 

Jože Marinko, Razvoj in revitalizacija slovenske vasi. Metodologija vrednotenja 
in sprejemanja izhodišč za revitalizacijske posege v ruralnih naseljih. Izdala Fa-
kulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze E. Kardelja, Ljubljana 
1979, 202 strani. 

Čedalje vidneje se uveljavlja spoznanje, da predstavljajo kmečka naselja s pri-
padajočim zemljiščem vred enoten socialno-gospodarski organizem, ki ima v po-
sameznih družbeno-gospodarskih sistemih različno veljavo. Podoba je, da se je 
večje zanimanje za naše podeželje pričelo šele z uzakonjenimi smernicami policen-
tr ičnega razvoja SR Slovenije, ko postaja smotrnejše gospodarjenje s prostorom 
in njegovo varovanje za kmetijske namene ena izmed osrednjih poudarkov našega 
dolgoročnega razvoja. Zato ni presenetljivo, da se je pričelo v zadnjem desetletju 
zanimanje za naše podeželje, njegova naselja in za njegovo prebivalstvo. Poleg že 
tradicionalnega proučevanja, ki so ga namenjale podeželju posamezne stroke 
(npr. geografija, zgodovina,, etnologija), posegajo v novejšem času na njegovo 
področje še številne druge stroke. Med njimi velja še posebej poudariti sociologijo 
in arhitekturo. Tudi pričujoče delo, ki je bilo napisano kot magistrska naloga v 
okviru interdisciplinarnega podiplomskega študija urbanističnega in prostorskega 
planiranja na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, je 
neposreden izraz poglobljenega in kar se da empiričnega spoznavanja številnih 
sestavin, s katerimi je mogoče opredeliti in ovrednotiti posamezno kmečko na-
selje. 

Neenakomerni razvoj, kakršnega doživlja Slovenija z naglo industrializacijo in 
deagrarizacijo, je spodbudil avtorja knjige, da se je lotil študija slovenske vasi z 
dveh vidikov: še vedno živi na našem podeželju skoraj tri petine prebivalstva; 
zelo skromno so proučeni prostorska kompozicija in arhitekturni spomeniki pode-
želja. Vse to predstavlja bogato kulturno dediščino, ki je neločljivo povezana z našo 
kulturno pokrajino. S proučitvijo teh je avtor želel spoznati osnovne sestavine 
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prostora in kriterije za njegovo vrednotenje, šele na tej osnovi je bilo mogoče 
izdelati metodologijo za vrednotenje in sprejemanje izhodišč za prenovitve in 
oživljanje ruralnih naselij. 

V ospredju študije so prikazana številna svojstva kmečkih in ruralnih naselij. 
Vas alii kmečko naselje je po Marinkovem mišljenju t ista zaokrožena naselbinska 
enota, ki izključno sloni na agrarnih dejavnostih. Med ruralna naselja pa šteje 
tista naselja na podeželju, ki jih je že zajela deagrarizacija, a še nimajo urban-
skega značaja (str. 18—19). 

Avtorjev osnovni namen je bil, da z eksaktnim vrednotenjem razčleni sloven-
sko vas in da ovrednoti njene posamezne sestavine. Prikazane oziroma, razčle-
njene so štiri temeljne značilnosti oziroma sestavine vaških naselij: 1) V skupini 
geografsko-ekoloških značilnosti so večinoma opredeljeni pokazatelji, ki prven-
stveno označujejo kvaliteto naravnega okolja v okviru posameznega naselja (nad-
morska višina, strmine pobočij, kamninska sestava površja, kvaliteta prsti in zraka; 
sem sodijo tudi rekreativne, kulturne, estetske ter ekološke vrednosti naravnega 
okolja). 2) Z a-ntropogenimi danostmi je prikazana kvaliteta ustvarjenega okolja. 
V tem delu so podrobno obravnavane zgradbena sestava poslopij, komunalna 
opremljenost naselij, prikazana je spomeniško-varstvena vrednost (arhitekturna 
vrednost) naselij ali le posameznih objektov, pa ocena likovno-prostorskih kvali-
tet naselij ter kvaliteta stavbne dediščine. 3) Socio-demografske značilnosti naselij 
so prikazane na osnovi členitve rasti števila prebivalstva ter predvidenega demo-
grafskega razvoja. Nadalje so ovrednotene demografske in ekonomske sestavine 
prebivalstva pa socialna in prostorska mobilnost prebivalstva, stopnja urbaniza-
cije ter odnosi med posameznimi socialnimi sloji. 4) V skupino socio-ekonomskih 
pogojev so prikazane značilnosti osnovnih skupin dejavnosti, kakor tudi posebne 
funkcije posameznih naselij (npr. spalna, počitniško-turistična, zdraviliška itd.). 
V sklepnem delu knjige se ukvarja avtor s posameznimi izhodišči ter njihovimi opre-
delitvami za prenovitev (revitalizacijo) slovenskih vasi. 

Ob prebiranju Marimkove knjige o Razvoju in revitalizaciji slovenske vasi znova 
spoznavamo neprecenljivo vrednost temeljnih geografskih spoznanj, ki jih je mo-
goče neposredno vključiti v prenovitvene načrte slovenskega podeželja. Prepričan 
sem, da kolikor bo ostala naša stroka s svojimi osnovnimi spoznanji tudi odprta 
drugim vedam, ne bo imela večjih težav pri vključevanju v interdisciplinarna pro-
učevanja. In vsakomur, ki se bavi z geografijo podeželja in njegovimi naselji, od-
kriva Marinkova knjiga, ki je metodološko izredno natančna in dognana, številne 
prvine in sestavine, s katerimi moramo računati pri pojasnjevanju in opredeljevanju 
funkcij posameznih naselij. 

Milan Natek 

Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja — 20. stoletje: Fanči 
Š a r f , Občina Ljutomer, Ljubljana 1981, 86 str. + pri L; Zmago Š m i t e k , Občina 
Kočevje. Ljubljana, 1981, 82 + (12) str. Izdal Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 
Univerze E. Kardelja v Ljubljani. 

V zadnjih dveh desetletjih je naredila slovenska etnologija znaten korak na-
prej. To se kaže med drugim tudi v novi opredelitvi etnologije kot zgodovinske 
vede, obenem pa skuša s čedalje bolj kompleksnejšimi orisi razgrniti vpogled v se-
stavo socialnih skupin (slojev) slovenske družbe in oblik njihovega vsakdanjega 
življenja. Z novimi opredelitvami in usmeritvami etnoloških raziskav se je razširil 
predmet etnologije med drugim tudi na področje sociologije in (socialne) geogra-
fije. Zato je potrebno in koristno, da tudi geografija spremlja razvoj etnološke teo-
rije in zasnovanost njene metodologije. Ob prebiranju etnoloških publikacij, ki so 
izšle v zadnjem desetletju, se kaže čedalje nujnejša potreba, da tudi geografija 
kot veda o pokrajini na novo izoblikuje in natančneje opredeli predmet svojega 
raziskovalnega dela. Prepričan sem, da se bo le tako izostrilo razmerje do številnih 
drugih »sorodnih in mejnih« družbeno-socialnih in prostorskih ved. Le ob jasno 
začrtanem predmetu preučevanja, ki ga opredeljuje delovno področje posamezne 
vede, je mogoče zanesljiveje sestaviti tudi izbor strok pri posameznih obsežnejših 
raziskovalnih projektih, ki terjajo interdisciplinarne posege. 
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V začetku letošnjega leta sta izšla prva dva zvezka Etnološke topografije 
slovenskega ozemlja — 20. stoletje, in sicer za občini Ljutomer in Kočevje. Osnova 
za izdajo publikacij je utemeljena na podrobni etnološki rajonizaciji Slovenije. 
Da ne bi izostal v prikazu katerikoli predel na Slovenskem, so se odločili, da bodo 
posamezni zvezki etnološke topografi je obsegali območja posameznih občin, med-
tem ko bo zamejski del našega etničnega ozemlja prikazan v sklopu posameznih 
regij. Načrtovalci etnološke topografi je računajo, da bodo v tem srednjeročnem 
obdobju z delom končali in zbrano gradivo izdali v 72 zvezkih! 

Zanimiva je vsebinska zasnova etnološke topografije. Razdeljena je v deset 
poglavij. V prikaz ozemlja posamezne občine ( v zamejstvu področja) nas uvede 
geografska opredelitev območja. Nato je podrobneje orisana notranja struktura 
proučevanega območja (npr. geografski položaj, oblike in velikosti naselij, razvoj 
politično-upravne, šolske in cerkvene razdelitve, prometno omrežje, društvena de-
javnost itd.). Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi demografskega razvoja od 
sredine preteklega stoletja naprej. Sledi podrobnejši pregled gospodarskega raz-
voja in stanja območja, in sicer po posameznih- panogah in dejavnostih. V petem 
delu so predstavljene poklicne sestavine prebivalstva, medtem ko so v naslednjem 
poglavju že orisane spremembe v socialni sestavi prebivalstva (npr. posestna struk-
tura podeželja, delež gruntarjev, kajžarjev, dninarjev, viničarjev, kolonov, rudarjev, 
obrtnikov itd.). V sedmem poglavju je osvetljeno uvajanje novosti bodisi po po-
sameznih neseljih bodisi v zaokroženih področjih, V tem delu knjige so posebej 
orisane inovacije v kmetijstvu, rokodelstvu in obrti pa v stavbarstvu, stanovanjski 
opremi, komunikacijskih sredstvih ter v obleki — nošnji in prehrani. Osmo poglav-
je razčlenjuje razkroj (oziroma stopnjo ohranjenosti) tradicionalne kulturne podobe 
območja aH posameznih naselij. Zadnji dve poglavji sta namenjeni prikazu oziroma 
oceni dosedanje proučenosti območja in pregledu literature in uporabljenih virov. 

Prva zvezka etnološke topografi je slovenskega ozemlja prikazujeta občini Lju-
tomer in Kočevje. Večina gradiva je bila zbranega na terenu. Karakteristično je, 
da je večina pojavov, prikazanih v knjižicah, osvetljena- v treh različnih obdobjih. 
Njihov pomen in vloga sta praviloma prikazana: a) v zadnji četrtini 19. stoletja ter 
v obdobju do 1. svetovne vojne, b) v obdobju med obema vojnama ter c) v letih 
po zadnji svetovni vojni. Takšen pristop prikazovanja in obravnavanja etnoloških 
pojavov, ki so v marsikaterem pogledu že povsem geografsko načeti, omogoča 
spoznati njihovo spremenljivost in prenekatere razvojne težnje in spremembe. V 
geografiji skušamo ugotavljati »ostanke preteklosti v pokrajini«, medtem ko etno-
logija kot družbeno-zgodovinska znanost išče posameznim pojavom njihovo sočasno 
funkcionalnost. Tudi zato so nam mnogi etnološki izsledki zelo blizu in izredno dra-
goceni. 

Vsebina knjižic, ki prikazujeta občini Ljutomer in Kočevje, je izredno drago-
cena za številna znanstvena področja, ki .se ukvarjajo s slovensko zemljo in nje-
nimi ljudmi. Ponujata nam osnovno informacijo o obravnavanih občinah, kakršne 
še nismo imeli doslej. Ko bo zbirka zaključena, bo predstavljala skupaj s Krajevnim 
leksikonom Slovenije najbolj popolno sporočilo o značilnostih in posebnostih naše 
zemlje. Prav zato sem tudi prepričan, da bo postala etnološka topografija sloven-
skega ozemlja pomemben in nepogrešljiv vir pri nastajanju načrtovane monogra-
fije o regionalni geografij i Sloveniji. 

Milan Natek 

Mitja Zupančič, Smrekovi gozdovi v mraziščih Dinarskega gorstva Slovenije, 
SAZU, razred IV, dela 24, Biološki inštitut Jovana Hadžija 7, Ljubljana 1980, str. 262. 

Gozdno rastje, ki porašča precejšen del Slovenije, predstavlja enega zelo vid-
nih prirodnih dejavnikov pokrajine. Zato želi vsakdo, ki proučuje Slovenijo, to rastje 
čim bolje spoznati. Velik korak k boljšemu poznavanju gozdov, zlasti smrekovih, 
predstavlja Zupančičeva študija o smrekovih gozdovih v mraziščih slovenskih vi-
sokih kraških planot. 

Avtor si je zadal nalogo proučiti smrekove gozdove v posebnih ekoloških 
razmerah, ki nastajajo na kraškem reliefu Trnovskega gozda in Snežniškega po-
gorja. Pri svojem delu se je oprl na standardno srednjeevropsko, ziiriško-montpel-
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lieško metodo, ki jo fitocenologi marsikje uporabljajo pri proučevanju rastja. Metoda 
vključuje poleg fitocenoloških popisov rastja in izdelave tabel tudi proučevanje ne-
katerih prirodnih dejavnikov. 

V tej razpravi je posvečena posebna pozornost proučitvi mikroklimatskih raz-
mer in lastnosti prsti. Poleg tega so bile opravljene še analize kamnin, palinološka 
proučevanja in raziskovanja favne v mraziščih s smrekovimi gozdovi. S tem je bilo 
zbranega obilo gradiva, ki ne bo služil samo za karakterizacijo smrekovih združb 
in njihovega rastišča, temveč tudi za splošno poznavanje mrazišč na obeh pla-
notah. 

Pri proučevanju gozdov v mraziščih na Trnovskem gozdu in Snežniku je avtor 
ugotovil tri nove smrekove združbe: dinarski subalpski smrekov gozd (Piceetum 
subalpi num dinaricum), gozd smreke in bele bekice (Luzulo albidae — Piceetum) 
in dinarski gorski smrekov gozd (Piceetum montanum dinaricum). Vse tri gozdne 
združbe se dele še na nižje sinsistematske enote. 

Za vse tri asociacije je prikazan podroben floristični opis in sociološka zgrad-
ba, njihov sistematski položaj in razčlenitev. Za vsako združbo navaja avtor njeno 
razširjenost (sinhorologijo) in rastiščne razmere (sinekologijo). Pri vseh treh je 
podana tudi njihova razvojna dinamika. 

Prirodni dejavniki, ki so med drugim pogojili razlike med temi združbami, so 
zlasti kamninska osnova, prsti in relief ter z njim povezane mikroklimatske zna-
čilnosti. Tako npr. dinarski subalpski smrekov gozd raste na plitvih, rjavih pokar-
bonatnih in humusno-karbonatnih prsteh s površinsko zakisanim, surovim humu-
som. Te prsti so nastale na mezozojskih apnencih in dolomitih. Dinarski gorski 
smrekov gozd pa uspeva na zmerno spranih, plitvih, pokarbonatnih prsteh, s kislim 
do zmerno kislim humusom. Te prsti so nastale na morenskem gradivu. Vse te 
ugotovitve so zanimive in kažejo ozko povezanost določene gozdne združbe z de-
javniki prirodnega okolja. 

Prostorsko razprostranjenost proučevanih združb nazorno prikazujejo vege-
tacijski profili. Na njih se jasno odraža razprostranjenost vegetacije glede na na-
raščajočo nadmorsko višino (npr. vegetacijski profil Mali Goljak-Vipavska dolina) 
ali na drugačen razpored rastja z nižanjem nadmorske višine v kraških dragah 
(npr. vegetacijski profil Smrekove drage). 

Poleg teh profilov vsebuje razprava še celo vrsto diagramov (termogramov, 
higrogramov itd.) in tabel, kjer so prikazani rezultati mnogih meritev. Kot posebna 
priloga so priloženi še št ir je temperaturni diagrami, dva pelodna diagrama ter 
štiri f itocenološke tabele. Med prilogami bi bila dobrodošla karta ali skica mra-
zišč, kjer so bile proučevane smrekove združbe. 

To obsežno delo o smrekovih gozdovih mrazišč Trnovskega gozda in Snež-
nika nudi veliko podatkov in zaključkov ne samo fitocenologom in gozdarjem, tem-
več tudi geografom. Že Melik omenja vegetacijske posebnosti na kraških planotah. 
Nadaljnji proučevalci teh planot se bodo lahko oprli na to Zupančičevo delo, za 
katero je avtor dobil nagrado sklada B. Kidriča in črpali iz njega mnogo podat-
kov. S tem pa bodo nase kraške planote še bolj vsestransko predstavljene. 

F. Lovrenčak 

G. Hegi, H. Merxmüller, H. Reisigl, Alpska flora, p r e v o d i n d o p o l n i l o 
T o n e W r a b e r , Državna založba Slovenije, Ljubljana 1980, str. 223. 

Zelo znano delo botanika G. Hegija in soavtorjev Alpska flora, ki je izšlo 
I. 1977 že petindvajsetič, smo dobili sedaj v slovenskem prevodu. Knjig o alpskih 
rastlinah, dostopnih širši javnosti, če izvzamemo Seidlovo Rastlinstvo naših Alp, 
smo v slovenščini do sedaj imeli le malo. Tistim, ki želijo podrobneje spoznati rast 
line v alpskem svetu, sta od novejših del na razpolago knjižici V R a v n i k a , 
C v e t j e n a š i h g o r a in fotografi je rastlin z njihovim kratkim opisom T 
W r a b r a , G o r s k o c v e t j e . S prevodom Hegijeve knjige pa smo dobili 
dokaj popoln in sodoben vodnik med rastlinami visokogorskega sveta. Tega bedo 
lahko koristno uporabljali vsi, ki jih na ta ali oni način zanima gorska pokrajina 

Slovenski prevod ima tako kot izvirna knjiga dva glavna dela: uvodni in slikovni 
del z opisom rastlin. Prav z uvodnim delom je knjiga zelo pridobila na uporabnosti 
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in bodo s pridom posegli po njej tudi nebotaniki. V uvodnem1 delu bralec najprej 
spozna položaj Alp in klimazanaino vegetacijo. V nadaljevanju sta od dejavnikov 
prirodnega okolja obširneje predstavljena podnebje in kamnine ter na kratko prsti. 

Osrednje poglavje uvodnega dela predstavlja prikaz rastl inskih združb brezdre-
vesnega, visokogorskega pasu. V njem so zajete grmovne združbe ob zgornji dre-
vesni meji, traviščne združbe do ekstrazonalnih združb. V poglavju so po besedah 
prevajalca dokaj upoštevana tudi domača spoznanja. Tako smo dobili na enem 
mestu dokaj popoln pregled vegetacije visokogorskega sveta pri nas, kar je po-
membno tudi za geografijo gorskih predelov. Uvodni del zaključuje poglavje o na-
stanku Alp in njihove flore. 

Glavni del knjige je posvečen opisu posameznih rastlin. Te so razvrščene po 
ustaljeni sistematiki od lišajev, mahov in golosemenk do kritosememk. Vsaka rast-
lina je predstavljena s kratkim opisom» in podatki o njenem rastišču. Pri lokaliza-
cij i rastišč je pri večini rastlin, ki ne rastejo pri nas, to tudi označeno. 

Z besednim opisom so ozko povezane risbe in barvne fotografi je posameznih 
rastlin na štiri inštiridesetih tablah. Ene in druge na zelo nazoren način tudi vizual-
no predstavijo alpske rastline. Razprostranjenost posameznih rastlinskih vrst pri-
kazuje oseminštirideset kart, ki so verjetno zaradi tehničnih razlogov uvrščene 
na koncu knjige. Nekaj kart in diagramov je med tekstom in ga smiselno dopol-
njuje. V knjigo je uvrščen tudi seznami naših zavarovanih rastlin, zaključuje pa jo 
seznam siovstva. 

Prevod je opravljen zelo skrbno. Stavki so tekoči in jedrnati ter skoraj brez 
tujk. Iskanje slovenskih izrazov je bilo verjetno včasih težko in bi bilo morda 
ponekod bolje izjemoma ostati pri mednarodnem izrazu (npr. na str. 14 kar ma-
kroklima namesto veliko podnebje). Tudi pri nekaterih oznakah ekstrazonalnih 
združb bi bilo dobro dodati še dopolnilo (npr. na str. 31 rastje snežnih tal, ali na 
str. 34 rastje melišč). Vendar celotnega besedila to ne moti. 

S prevajalcem si želimo, da bi bil prevod res korak k delu, ki bi ga, zasnovali 
in napisali domači raziskovalci rastja v našem alpskem svetu. Ti so vložili že 
dosti truda in zbrali veliko gradiva, ki bi lahko služilo ne samo za domačo knjigo 
o rastlinah v gorskem, temveč tudi v primorskem in dinarskem svetu itd. Na ta 
način bi dobili popolnejšo sliko o rastju pri nas, kar bi dopolnilo tudi geografsko 
podobo Slovenije. 

F. Lovrenčak 

Habe F., 1080, Prediamo — grad in lama, Postojna, 43 strani teksta, 23 barv-
nih fotografi j , 3 reprodukcije starih grafik Predjamskego gradu, format knjižice je 
12x 18,5 cm. 

To je turistični vodič, ki ga je izdala in založila turistična in hotelsko organi-
zacija Postojnska, jama. Naklada knjižice je 7000 izvodov in je izšla v slovenskem, 
angleškem, nemškem, italijanskem in nizozemskem jeziku. Avtor je knjižico razde-
lil na naslednja poglavja: od Postojnske jame do Predjame, Predjama v svoji 
preteklosti, turistična pot po gradu, Predjamski podzemski svet, kratek oris pred-
jamskih rovov, razvoj predjamskega turizma, izleti iz Predjame in sklepna beseda. 
Na koncu knjižice je tudi pregled najpomembnejše literature o Predjami. Sledi 
več strani z barvnimi fotografi jami in reprodukcijami starih risb Predjamskega 
gradu, ki izčrpno prikazujejo ta historični in naravni biser naših krajev. Avtor je 
poleg zgodovine in legend o Predjami na privlačen način opisal podzemlje pred-
jamskih rovov. Knjižica znatno prerašča okvire zgolj turističnega vodiča, saj nam 
ob obil ju zanimivih informacij slika v zgoščeni obliki pokrajino in življenje v njej. 
Lahko si želimo le še več takih publikacij, ki posredujejo tudi naše izsledke naj-
širši javnosti. 

Milan Orožen-Adamič 
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Iz ostale jugoslovanske geografske književnosti 

Dr. Jovan D. Markovič; Regionalna geografija SFR Jugoslavije Beograd 1980, 
Str. 938. 

Zelo obsežen regionalni prikaz jugoslovanskih regij je tret jo predelana izdaja 
tega univerzitetnega učbenika. V razliko s kar številnimi geografskimi prikazi Ju-
goslavije, ki obravnavajo posamezne problemske sklope skupaj, je to vsekakor 
zanimiv in smel pristop, ki je lahko izredno koristen tudi za najširšo javnost. Pri-
prava takšnega prikaza zahteva izredno poznavanje vse geografske problematike 
in celotne Jugoslavije. S tega stališča zasluži ta obsežna geografska knj iga, da o 
njej spregovorimo tudi na tem mestu in da opozorimo na nekatere dobre in slabe 
strani ter poskušamo s tem vsaj malo prispevati h koncipiranju metodologije 
regionalne geografije Jugoslavije. Vsekakor je pri pripravi te izdaje avtor sam 
začutil potrebo po pojasnjevanju svojega regionaino-geografskega pristopa, ki je 
še posebej na primeru tako komplicirane in heterogene enote, kot je Jugoslavija, 
izredno zahteven. Posebej poudarja pomen znanstvene regionalne geografije (ka-
tera je druga?), ki naj bi sintetiziralo rezultate in ugotovitve specialnih geografskih 
disciplin s pomočjo proučevanja soodvisnosti celotnega prostorskega kompleksa. 
To seveda ne bi bilo nič novega, če ne bi avtor v istem stavku navajal, da pa 
splošna geografija podaja rezultate posebnih geografskih disciplin bolj fakto-
grafsko (deskriptivno) kakor pa problemsko. Teoretično je seveda oboje prisotno, 
vendar vsaj pri nas največkrat obratno. Še posebej pa se postavlja vprašanje, kaj 
sodi k znanstveni regionalni geografiji. Da imamo v Jugoslaviji dobre znanstvene 
geografske regionalne študije posameznih predelov in območij vsekakor drži, nima-
mo pa novejših zares zadovoljivih in modernih regionalno geografskim metodološ-
kim pristopom odgovarjajočih prikazov Jugoslavije kot celote. Predvsem' pa manj-
ka vsem tovrstnim študijam kompleksen, vzročno opredeljen in regionalno ovred-
noten resnično znanstveni pristop. Glede no to poglejmo vsaj nekaj osnovnih 
značilnosti obravnavanega prikaza Jugoslavije. 

Posamezne regije Jugoslavije so obravnavane v okviru treh, oziromo štirih 
osnovnih geografskih enot (oblasti): Panonska, Panonski obod, Gorsko-kotlinska 
enota in Jadranska enota. Vse tri so naprej razdeljene na večje, nekakšne makro-
regionalne enote, te pa na še manjše, največkrat naravno geografske ali tudi delo-
ma upravno-administrativne enote. Ustreznost opredelitve teh enot glede na raz-
ličnost kriterijev je seveda vprašljiva. Vsekakor pa je težko razumeti, da je Kosovo 
prikazano skupaj z Jugozahodno Srbijo, čeprav predstavlja po administrativnih in 
tudi po naravno geografskih značilnostih močno samostojno, od sosednjih pre-
delov jasno ločeno regijo. 

Vsaka regija je prikazana trikrat, prvič v kratkem orisu (oblasti), drugič pri pre-
glednem orisu makroregionalne enote in končno tretj ič pri orisu najmanjših enot. 
To je vsekakor smiseln pristop, ki omogoča bralcu poznavanje celotne regije kot 
enotnega prostorskega kompleksa. Vendar to zahteva določeno sistematiko, da ne 
prihaja do ponavljanj in da se podaja v okviru posameznih stopenj tudi vsebin-
sko ustrezna problematika. V tem konkretnem primeru pa ta trojnost izgubi na 
vrednosti zaradi prepogostega ponavljanja in navajanja nepomembnih podrobnosti 
ter močne prevlade prikazovanja fizičnogeografskih elementov. 

V celoti so številne informacije zelo splošne, veliko bolj koristne in aktualne iz 
fizičnega kot iz družbenega kompleksa, v katerem je najti precej' zastarelih infor-
macij. To velja še zlasti za gospodarski kompleks, ki pa je zaradi pomanjkanja 
podatkov na splošno v vseh novejših regionalnih prikazih Jugoslavije ali celo po-
sameznih republik izredno skopo, enostransko in močno genetsko prikazan. Temu 
bi se vsekakor kazalo izogibati. Primer tega je trditev, da je Murska Sobota znana 
po odličnih hrenovkah iz bikovega mesa, da je železarna v Rušah, da- je Kidričevo 
na Ptujskem polju, da je Fra mu namenjenih več besed kot Ormožu, da pri kar 
obsežnem orisu Dravskega polja ni niti besede mimo fizičnogeografskega orisa, 
da je industrija gospodinjskih strojev v Slovenski Bistrici itd. To je samo nekai 
primerov logične posledice prevelike želje po čim bolj kompletni informaciji o po-

1 3 3 



Kriiiževnost 

sameznih regijah in krajih. Pomanjklj ivosti so tudi pri regionalizaciji posameznih 
območij. Med drugim je na primer uporabljen termin Gorenjska kotlina, ter za eno-
te Ljubljanska, Kranjska, Radovljiška itd. 

Vse to odpira vprašanje možnosti in smiselnosti določenih pristopov h regio-
nalnogeografskemu prikazu Jugoslavije. Regionalnogeografske prikaze zaključujejo 
kratke predstavitve važnejših naselij, pokrajin znotraj večjih regionalnih enot, rek 
in celo kraških jam. Nekoliko moti, da so tiste pokrajine, ki segajo v dve večji 
regionalni enoti, kar dvakrat predstavljene, moti pa tudi dokaj neenoten kriterij 
prikazovanja krajev, rek in objektov. 

Tako obsežna tekstualna predstavitev regij Jugoslavije je dopolnjena samo 
s kratkimi topografskimi in ponekod še geološkimi prikazi z napisi v ciril ici (tekst 
je v latinici). Topografija na kartah je precej pomanjkljiva. Navedeni so majhni kra-
ji, nekatera občinska središča pa ne. Poleg tega se na primer na karti Severo-
vzhodne Slovenije javljajo imena kot Dolnja Lendava, Gornja Lendava, Prlekija itd 
Vsekakor bi bilo zaželjeno in potrebno večje število tematskih kart posameznih 
pojavov, ki bi tekst dopolnjevale in bi z njimi lahko nadomestili večino slik. 

Vsekakor je takšen oris Jugoslavije zelo koristen, podobno kot je potreben 
atlas Jugoslavije. Vendar je oboje silno zahtevna naloga ter je lahko uspešna le 
kot sinteza študij posameznih republik in pokrajin. Samo tako se lahko zbere tudi 
zadostno število aktualnih informacij s področja družbene geografije. 

Mirko Pak 

Dr. Jovan ćirić, Osnove sociologhe naselja i sociologija sela. Izdala Gradina, 
Niš 1980, 182 strani. 

Naselja s svojimi prenekaterimi značilnostmi so že dlje časa v ospredju po-
drobnejšega proučevanja številnih strok. Različne oblike naselij so odsev razvitosti 
proizvajalnih sredstev in geografskega okolja. Zato predstavljajo eno izmed naj-
bolj vidnih in trajnejših oblik človekovih dejavnosti v pokrajini. Poudariti pa je treba, 
da so oblike in podobe naselij, ki so pomembna sestavina geografskega- okolja, 
odsev njihove socialno-gospodarske, prebivalstvene in zgradbene sestave. Vse 
poglavitne usmerjenosti človekovih proizvodnih dejavnosti dajejo in opredeljujejo 
slehernemu naselju In njegovemu ožjemu območju čisto določene namembnosti. 
Zato je potrebno ob predstavitvah naselij prikazati tudi številne razvojne zna-
čilnosti njihovega širšega zaledja. Vsekakor pa moramo naselja obravnavati kot 
izredno markantno in dinamično antropogeno tvorbo v pokrajini, ki pod najrazlič-
nejšimi vplivi gospodarskih in družbeno-socialnih zakonitosti nenehno spreminja 
in preoblikuje svojo funkcijo in fiziognomijo. 

Med pomembnejšimi domačimi deli, ki s teoretično-metodološkega vidika ob-
ravnavajo naselja, zasluži pozornost tudi ćir ićeva knjiga. Za nas ni zanimiva sa-
mo zato, ker pisec tega visokošolskega učbenika izhaja iz takoimenovane »ljub-
ljanske geografske šole«, temveč predvsem zaradi ćir ićeve usmeritve in mnogo-
krat prav »samorastniške« raziskovalne dejavnosti. Področje njegovega dela je iz-
redno široko. Predvsem ga zanimajo človek in njegove dejavnosti v preteklosti 
in sedanjosti kakor tudi trajnejše oblike njihovega neposrednega videza v pokraji-
ni. 

Po vsebinski zasnovi je delo razdeljeno v tri tematsko zaokrožena poglavja. 
Daljšemu uvodnemu poglavju sledi prikaz in opredelitev naselij, medtem ko je tretji 
del knjige v celoti namenjen prikazom socioloških značilnosti podeželskih (ruralnih) 
naselij. Avtor poudarja, da je poglavitna naloga sociologije naselij kot družboslov-
ne vede v tem, da odkriva in pojasnjuje celovitost družbenih razmerij v naseljih, 
njihovo socialno svojevitost kakor t udii razmerje med družbo in prirodnimi — 
prostorskimi sestavinami selišč ter njihovih zaledij. Sociologija naselij odkriva in 
pojasnjuje zakonitosti, ki porajajo nastanek in razvoj posameznih naselij in njihovih 
tipov. Skratka, področje sociološkega proučevanja naselij je tudi v prikazovanju 
občih zakonitosti družbeno-gospodarskega razvoja, ki vzpodbujajo nastanek in 
usmerjajo razvoj podeželskih, industrijsko-rudarskih, zdraviliško-tunističnih in dru-
gih naselbinskih področij. 
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V prvem delu knjige so podrobneje predstavljeni predmet, naloge in metode 
naselbinske sociologije. Posebej sta orisana nastanek in razvoj te sorazmerno 
mlade znanstvene panoge v svetu in pri nas v Jugoslaviji. Med vidnejše pred-
stavnike uvršča pisec knjige tudi J. Cvijiča (Balkansko po luos t rvo . . . ; navodila za 
proučevanje naselij in porekla njihovega prebivalstva), pri Slovencih pa Janeza 
Ev. Kreka. Podrobneje sta prikazana razvoj in vsebinska problematika naše socio-
logije vasi (in podeželja) ter mest. 

Uvod v drugi del knjige je namenjen predstavitvi različnih oblik naseljenosti 
in tipov naselij. Podrobneje so prikazana posamezna naselja, njihovi tipi kakor tudi 
razmejitve in opredelitve mest in podeželja oziroma ruralna naselja, dalje urba-
nizacija in osnovne težnje v razvoju in preoblikovanju vasi in celotnega podeželja. 
Posebno mesto v drugem delu knjige je namenjeno sociološko-zgodovinskemu pre-
gledu in razvoju naselij ter njihovi sočasni funkcij i v družbeno-gospodarskem si-
stemu posameznega območja. Nadalje so orisane oblike in gospodarski pogoji 
naselbinskih struktur do neolitika, še podrobneje pa so predstavljeni obči pogoji 
naseljevanja in obljudenosti na zemeljskem površju od neolitika dalje. 

Tretj i del ćir ićeve knjige prikazuje razvoj podeželja — predvsem kmečkih na-
selij. V tem delu knjige je izredno podrobno orisana struktura podeželja v predindu-
strijskem obdobju (t. im. tradicionalno podeželje) kakor tudi naselje tržnega (bla-
govno-denarnega) kmetijstva. Zadnje poglavje pa je namenjeno osnovnemu ori-
su podeželskih (kmetijskih) naselij v socialistični dobi. Zdi se, da nam ponuja 
tretj i del Óiricevega dela največ koristnega gradiva in napotkov za geografska 
proučevanja našega podeželja. Tudi geograf, ki se loteva prikazovanja1 podeželja, 
mora biti seznanjen z najosnovnejšimi socialno-gospodarskimi in fiziognomskimi 
potezami nekdanjega podeželja in njegovih naselij. Saj je mogoče samo na ta 
način spoznati tiste »preostanke preteklosti« v ffziognomiji in strukturi podeželja, 
ki še danes zavirajo ali pospešujejo njegovo hitrejšo socialno in gospodarsko pre-
obrazbo. 

Tudi za ćir ićevo knjigo smemo trditi, podobno kot je zapisano v poročilu o 
K o s t i č e v i » S o c i o l o g i j i s e l o « (gl. GV XLIII/1971, str. 168—169), da nam 
ponuja obilo gradiva za razmišljanje o podeželju in še posebej o njegovih naseljih. 
Odlika ćirićevega dela je še v tem, da prikazuje sociološka dogajanja in spremem-
be v naseljih ne samo z vidika družbeno-gospodarskega (zgodovinskega) razvoja, 
temveč jih postavlja v geografsko — prostorsko stvarnost. 

Razvitost in raznolikost jugoslovanskega podeželja je izredno pisana, kar je 
odsev njegovega dosedanjega razvoja. O njegovi današnji podobi še tudi nimamo 
podrobnejšega in celovitega ne geografskega in ne sociološkega pregleda. Zato 
lahko sedaj, ko smo dobili še ćir ićevo knjigo, ki s teoretično-imetodološkega vidika 
prikazuje podeželska naselja, upravičeno pričakujemo, da se dolgo časa željeno in 
pričakovano delo o našem podeželju že rojeva. 

Milan Natek 

Räumliche Struktur und Prozessmuster in der SR Makedonien. Münchner Stu-
dien zur Sozial und Wirtschaftsgeographie, Band 20, Kalimünz/Regensburg 1980. 

Jedro revije je sinteza rezultatov terenskega raziskovanja na območju Ohrida, 
ki so ga septembra 1974 opravili sodelavci Inštituta za geografi jo univerze v Ljub-
ljani, Geografske fakultete univerze v Skopju in Gospodarskogeografskega inšti-
tuta univerze v Münchinu. Slednji je tudi pripravil tisk tega gradiva. 

Z geografskega stališča je Makedonija kot izredno heterogena regija, v do-
ločeni razvojni fazi transformacije agrarne [»kra j ine še posebej zanimiva, kar se 
konkretno manifestira v odseljevanju s podeželja, v opuščanju obdelave zemlje 
ter v koncentracij i prebivalstva v dolinah in še posebej v urbanih središčih. Ti 
procesi so izraziti tudi v Ohridski kotlini, kjer se jim pridruži še dodatna turistična 
funkcija kot prostorski razvojni dejavnik. Ob temi je pestra še nacionalna mešanost 
prebivalstva Makedoncev in Albancev, kar prostorske procese še nadalje modi-
ficira. Ob pestrih naravnih pogojih vse to le še potencira geografsko zanimanje. 

Vsebinsko je knjiga razdeljena na dva dela. V prvem delu je v poglavjih »So-
oialno-geografski aspekti prostorske strukture Makedonije«, »Geografske značilnosti 
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SR Makedonije s posebnim ozirom no Ohridsko-struško regijo« in »Počitniška na-
selja v Makedoniji«, podan geografski pregled Makedonije od fizičnih osnov do 
vseh družbeno-geografsk'ih dejavnikov. S podatki bogato opremljene prispevke iz-
pod peres makedonskih avtorjev in Karla R u - p p e r t a dopolnjuje kar po osem 
tematskih kart SR Makedonije in Ohridsko-prespanske regije, pri čemer še po-
sebej izstopijo prostorski elementi razvojnih razlik. 

Drugi del izpod peres sodelavcev vseh treh udeleženih institucij predstavljajo 
naslednje razprave: »Strukturne spremembe in notranja zdiferenciranost občin 
Ohrid, Struga in Resen«, »Nekateri elementi socioekonomske strukture mesta 
Ohrid«, »Prebivalstvervi in agrarnogeografski aspekti podeželskega naselja Gornji 
Lakočeri«, »Socialnoekonomska struktura in gospodarska usmerjenost naseli] 
Peštani in Trpejca«. Težišče teh socialinogeografskih prikazov je na Ohridu in no 
nekaterih tipičnih funkci jsko različnih naseljih ob Ohridskem jezeru, kjer je bilo 
opravljeno podrobno kartiranje izrabe tal in zgradb ter anketiranje. 

Na koncu sledijo še poglavja »Ekskurzijski zapiski«, »Geografske značilnosti 
območja Prespe«, »Skoplje« in obsežnejši seznam vse pomembnejše geografske 
literature o Makedoniji. 

Knjiga je pomemben prispevek h geografskemu poznavanju Makedonije, še 
zlasti njene najnovejše socialnogeografske problematike. To še potencirajo me-
todološko in tehnično dobro pripravljene karte, kar sicer močno pogrešamo v re-
gionalnih prikazih Makedonije pa tudi ostalih republik in pokrajin. še posebno vred-
nost pa pomeni predstavitev te regije širši svetovni javnosti. 

Miirko Pak 

Publikaciji o razvoju turističnih regij 

V Zagrebu, kot središču turistično najbolj razvite republike, sta pred kratkim 
izšli, poleg Pepeonik-Blaževičevega učbenika turistične geografije, še dve knjigi, 
ki obravnavata turizem v Jugoslaviji. Prva je izšla- izpod peresa pravnika in obrav-
nava turizem in gospodarski razvoj Jugoslavije (dr. Ante C i c v a r i č , Turizam 
i privredni razvol Jugoslavije, Znanstvene monografije, Pravni fakultet Zagreb, 
Informator-Zagreb 1980), druga pa je nastala ob delu družbenopolit ične delavke in 
ekonomistke, ki se osredotoča na turizem in regionalni razvoj (dr. Neda A n d r i č , 
Turizam i regionalni razvo|, Ekonomska biblioteka, Informator-Zagreb 1980). Obema 
deloma velja posvetiti pozornost, saj pravne in družbeno-ekonomske zakonitosti 
še kako vplivajo na posege v prostor. 

Nasploh so redke publikacije pravnikov, ki bi celovito obravnavale turizem 
in njegove spremljajoče dejavnike. Knjiga avtorja C i c v a r i č a poizkuša na 347. 
straneh zajeti različne aspekte te problematike. Temo o turizmu in ekonomskem 
razvoju Jugoslavije razširja še z 533. viri, ki pa so, žal, deloma zastareli (leto 1956?) 
in ne zajemajo nekaterih pomembnejših geografskih del iz tega področja (n. pr. 
Ruppert-Mainer, Pepeonik, Je rš i č . . . ) . Tej pomanjklj ivosti nakljub pa obravnava 
nekatere pomembnejše razvojne činitelje turizma v soodvisnosti z osnovnimi geo-
grafskimi elementi prostora. 

V prvem- delu knjige je zanimiva in za to knjigo značilna avtorjeva definicija 
turizma. Pravi namreč »da je turizem splet gospodarskih in negospodarskih od-
nosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja izven domačega naselja (do-
micila) in iz potrošnje sredstev, ustvarjenih v glavnem v kraju stalnega bivališča). 
Pri obravnavi faktorjev, ki naj bi sprožili turistične tokove, le obrobno obravnava 
naravno in kulturno dediščino Jugoslavije. Čeprav je to eden od pomembnejših 
dejavnikov v turistični ponudbi katere koli dežele, ga povezuje le z zaščito narav-
nih spomenikov in z varstvom pred pretirano turistično izrabo. 

Drugi del knjige je posvečen turizmu kot posledici in iniciatorju gospodarskega 
razvoja. Pohvalne so njegove analize jugoslovanskega turizma in kritike na račun 
turističnega gospodarstva (sezonskost, nepovezanost kritike). Vzpodbudna pa je 
tudi želja, naj bi znanost na tem področju ne bila le analitik statične preteklosti, 
ampak tudi akter pri usmerjanju bodočega razvoja turizma in družbe. Za avtorja 
je razumljiva »nedonošenost znanosti«, kaj je turizem v Jugoslaviji star šele dob-
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rih dvajset let in za rezultate znanosti vse do danes še ni bilo pretiranega inte-
resa v turističnem gospodarstvu. 

Tretji, po obsegu najskrominejši del knjige, ocenjuje možnosti za razmah turiz-
ma v Jugoslaviji in posebej v SR Hrvatski v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
Žal ne upošteva vsaj ene od metod »cost-benefit« analize in ostaja le pri progno-
ziranju trenda. Bodočnost ocenjuje dokaj optimistično. Bralcu-geografu pa manjka 
podoba in ocena optimalne izkoriščenosti določenega prostora, oziroma ocena pre-
obremenitve le-tega zaradi ekstenzivne turistične izrabe. 

Ekonomistka A n d r i c e v a je referate in dolgoletna razmišljanja ter rezul-
tate družbeno-političnega dela na področju turizma v regiji Sev. Jadrana strnila 
v priročno knjigo, ki obravnava možnosti turizma v okviru regionalnega razvoja 
določenih območij. Podobno kot prejšnja ima tudi ta knjiga tri med seboj ločene 
dele, ki obravnavajo turistično dejavnost v okviru splošnega razvoja in kot po-
memben faktor v regionalnem prostorskem planiranju (predvsem v nerazvitih 
območjih). Delo zaključi avtorica z rezultati dela in s konkretnimi primeri iz ob-
močja Istre in Kvarnerja. Posplošeno velja, da je pričujoča študija za geografa 
veliko bolj uporabna kot prejšnja, saj poizkuša prenesti pravni in ekonomski jezik 
v konkreten prostor. Odgovoriti poizkuša namreč na vprašanje »ali je turizem lahko 
nosilec regionalnega razvoja — ali pa je le spremljevalec določenega družbenega 
razvoja in potrebne širše družbe«. Obenem avtorica odgovarja pozitivno na vpra-
šanja »ali bi se dalo turizem planirati tako, da s svojo gospodarsko dejavnostjo 
ne bi presegel optimalne ekološke obremenjenosti v prostoru«. 

Pri obravnavi določenih problemov se avtorica loti dosedaj še zamolčanih in 
neustrezno obravnavanih tem, kot so n. pr.: vzroki za nezainteresiranost tujih part-
nerjev za naložbe v turist ično izgradnjo im izrabo prostora v rekreacijske namene 
(kratkoročno spreminjanje pravnih norm, nejasnost predpisov, možnost nacionali-
zac i je . . . ) , vloga žena pri razvoju in oblikovanju zasebnega turizma, fluktuacija 
delovne sile v turizmu itd. Knjigo zaključuje z mislijo, da bi »turizem lahko s svojo 
vlogo in gospodarsko močjo deloval na skladnejši in hitrejši regionalni razvoj. 
Prav zaradi tega bi ga morali bolj upoštevati v regionalnem prostorskem planira-
nju nerazvitih območij«. 

Žal h knjigi ni priložen niti en zemljevid — tematska karta —, čeprav bi zanj 
bilo dovolj gradiva. Literatura zajema preko dvesto avtorjev, med katerimi pa lahko 
na prstih ene roke preštejemo geografe (Jovičič, Markovič, P lan ina . . . ) . V bodoče 
bo treba veliko storiti, da bi druge vede spoznale in se seznanile z vrednostmi 
geografskih raziskav na področju turistične geografije in turizma! Ali so naše štu-
dije zares tako nekvalitetne in neuporabne, da jih druge vede ne morejo in no-
čejo uporabljati?! 

A. Gosar 

Demogeografske študije o narodnostno mešanih in obmejnih področ|ih 

V Prištini je ob koncu preteklega leta izšla knjiga »Populista e Kosoves« 
(prebivalstvo na Kosovu) avtorja dr. Hivzi Isljamija. Gre za skrčeno objavo dok-
torske disertacije, ki jo je avtor zagovarjal na Pedagoško znanstveni enoti za geo-
grafijo filozofske fakultete v Ljubljani in ki je nastajala pod mentorskim vodstvom 
prof. dr. Vladimirja Klemenčiča. Knjiga je logično nadaljevanje teoretskega in 
praktičnega raziskovanja narodnostno-mešanih ozemelj v Jugoslaviji, k i mu, pred-
vsem na primeru Prekmurja, sledi Inštitut za geografi jo Univerze. 

Hivzijevo delo sodi med tiste demogeografske študije, ki opredeljujejo raznolik 
razvoj prebivalstva v enem najobsežnejših nacionalno-mešanih predelov Jugosla-
vije; v območju torej, kjer je, zaradi slabše razvitosti, prebivalstvo zadržalo še 
nekatere elemente demografskih struktur predindustri jske družbe. 

V SFR Jugoslaviji je namreč albanska narodnost tista, pri kateri se je v krat-
kem času spremenila vrsta struktur demografskih kazalcev: iz pretežno nepisme-
nega je nastal narod številnih izobražencev, prej zaprt vase, se je sedaj funkcio-
nalno vključil v družbeno-gospodorske tokove Jugoslavije itd. Geograf najde v 
knjigi t ipične poteze razpada agrarne družbe in sledi procesu oblikovanja urbane. 

1 3 7 



Kriiiževnost 

To živo prepletanje lahko zasleduje zaradi hitrega povojnega industrijskega razvoja 
SAP Kosovo. Gre za tipičen razkroj fevdalnih in patriarhalnih sistemov v družbi, 
ki se odraža v vsakdanji pokrajinski podobi. 

Študija je deležna velikega zanimanja doma in v tujini, čeprav je večji del 
napisana v albanščini. Uvod, ki je izšel izpod peresa mentorja v slovenščini in 
obširen povzetek, ki je napisan v francoščini, prispevata k razumevanju teksta 
tudi tistim, ki albanski jezik ne obvladajo. 

Ob istem času je s petletno zamudo izšla publikacija s prispevki z mednarod-
nega simpozija o manjšinah, ki ga je julija 1974 priredila tržaška provinca. Članki 
osmih avtorjev so z diskusijskim! prispevki razširjeni referati tega posvetovanja, 
oziroma štir ih komisij, ki so delovale v okviru kongresa. Za geografa so zanimivi 
predvsem sestavki, ki so bili predstavljeni v okviru komisije za socioekonomska 
vprašanja razvoja manjšin. Avtorj i K l e m e n č i č , S t r a s e o l d o in L o k a r 
obravnavajo populacijske in ekonomske probleme in jih uvrščajo s primeri pred-
vsem v prostor ob juigoslovansko-italijanski meji. Pri tem upoštevajo zakonitosti 
prehoda iz agrarne v urbano družbo, ki tudi manjšino ne more obiti, a se tu po-
javlja zaradi specifične nacionalne, politične in obmejne lege v drugačni, posebni 
luči. 

Pomembnost publikacije in njenega osrednjega dela je v tem, da je manjšin-
ska problematika obravnavana kompleksno in ne le z aspekta skrbi za zaščito 
kulture manjšinskih narodov. 

Posebna pozornost je namenjena prostorskim problemom, poseganju v prostor 
in socioekonomskim' dejavnikom, ki neposredno in posredno preoblikujejo pokra-
jino ob državnih mejah, kjer žive različne narodnosti. 

Anton Gosar 

Iz poljske in sovjetske geografske književnosti 

Stanislav Leszczycki, Nad mapq Polski. Geograficzne Studium ekonomiczno-
-planistyczne. Seria »Prognozy-Perspektivy«. Ciki: Nad mapq Polski. Wydawnictwo 
»Ksigžka i Wiedza«, Warszawa 1980. Strani 501, 149 kart in diagramov. 

Prof. Leszczycki, ki se nami je v zadnjih- desetletjih predstavil že z več sinte-
tičnimi knjigami in priročniki o ekonomski geografiji Poljske, o aplikacij i geogra-
fije, o vlogi geografije v prostorskem planiranju ter o vprašanjih varstva okolja 
[o nekaterih med temi knjigami smo poročali tudi v GV), nam je zdaj postregel 
še z eno sintetično in enciklopedično zasnovano knjigo o Poljski, ki je — kakor vse 
dosedanje — plod njegove dolgoletne delovne smeri; to smer je razvijal tako kot 
ustanovitelj in dolgoletni upravnik Geografskega inštituta Poljske Akademije zna-
nosti (PAN), ki se je pred nekaj leti značilino preimenoval v »Inštitut za geografijo 
in gospodarjenje s prostorom PAN«, kot vodja Komiteja za gospodarjenje s prosto-
rom pri Predsedstvu PAN, kot podpredsednik Državnega sveta za zadeve gospo-
darjenja s prostorom in kot član poljskega Državnega sveta za zaščito prirode. 
Pri tem se je razen na svoja lastna proučevanja oprl na bogato literaturo in na 
gradivo, ki ga je pripravila in obdelala Komisija za plan pr,i Ministrskem svetu 
Poljske. 

V knjigi so podrobno in vsestransko obdelane strukture Poljske in njene geo-
grafske, zgodovinske, politične, družbene in gospodarske pogojenosti s posebnim 
ozirom na razvoj po drugi svetovni vojni; zarisane pa so tudi predvidevane spre-
membe v prihodnje, v perspektivi do leta 2000. Bogati statistični podatki ter šte-
vilne karte in kartogrami še stopnjujejo enciklopedični značaj knjige. Bogastvo in 
vsestranskost vsebine nam pokaže že kratek pregled glavnih poglavij. Uvodno 
poglavje ima naslov »Posledice geografskega položaja Poljske«, sledi poglavje 
o sestavinah in vrednosti geografskega okolja, s karakteristiko pokrajin in raz-
delitvijo Poljske na fizičnogeografska območja. Nato se zvrste poglavja o prebi-
valstvu (od podpoglavja o biološki strukturi do tistega o prostorski in sociodemo-
grafski strukturi), poglavje o trajnih prostorskih sestavinah gospodarstva, poglavje 
o mineralnih surovinah kot osnovi za razvoj rudarstva, o energetiki kot temelju 
gospodarstva, obsežno poglavje o industrializaciji s perspektivami prostorskega 
razvoja do leta 2000, poglavje o prostorski diferenciaciji kmetijstva in njegovih 
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panog, vključno z označbo kmetijskih regij in oskrbo prebivalstva s prehrano, 
poglavje o produkcijskem in družbenem pomenu gozdnega gospodarstva, obsežno 
poglavje o vodnem gospodarstvu, vključno hidroenergetsko, onesnaženje voda, 
vodne melioracije, oskrbo z vodo in vlogo vode v rekreaciji in turizmu. Sledijo še 
poglavja o pojavih in območjih oddiha in turizma, o zaščiti človekovega okolja 
z vsemi vprašanji politike okolja, poglavje o prostorskih nesorazmerjih v gospodar-
stvu, o procesih urbanizacije in naselbinskem omrežju, kjer se obravnavajo tudi 
regionalna razvojna središča vsedržavnega pomena, poglavje o integracijskem 
pomenu tehnične infrastrukture (osebnega in tovornega prometa, energetskega 
prometa, informacijske povezave), poglavje o prostorski diferenciaciji storitev in 
uslug (terciarnih in kvartarnih dejavnosti), poglavje o pomorskem gospodarstvu 
kot posledici položaja ob Baltiku ter zaključno poglavje o vplivu zunanjih čini-
teljev na oblikovanje prostorsko gospodarske strukture Poljske (gospodarstvo na 
obmejnih področjih, sodelovanje v okviru Sveta za vzajemno gospodarsko pomoč, 
zlasti s sosednjimi državami, sodelovanje z obbaltiškimi državami, vplivi evrop-
skega in svetovno mednarodnega gospodarskega sodelovanja). 

Ta kratki pregled vsebine nam pokaže, da najde bralec v knjigi informacije 
prav o vsem, kar ga zanima glede prostorsko gospodarske strukture Poljske. Pri 
tem še som naslov knjiga »Nad zemljevidom Poljske« in njen podnaslov »Eko-
nomisko-plamistični geografski študij« dokazujeta, da želi avtor pri tem ostati pred-
vsem geograf, ki gleda na gospodarstvo dežele »iz ptičje perspektive« i n postav-
lja v ospredje tiste pojave, ki jih je mogoče v njihovi prostorski diferenciacij i pri-
kazati kartografsko. Pri tem je za avtorja, ki se je že doslej veliko ukvarjal tudi 
s teoretičnimi pojmi »geografskega okolja«, značilno, da že v uvodu opozarja, 
kako je geografski značaj njegovih razglabljanj pogojen že s tem, da družba 
s svojo dejavnostjo stalno preoblikuje prvotno prirodno okolje in ga — ne vedno 
koristno — prilagaja svojim- potrebam; zato je treba pri obravnavanju prostorske 
diferenciacije vedno upoštevati tudi diferenciacijo in stopnjo teh »antropogenih 
preoblikovanj«. Tudi, ko v posebnem poglavju obravnava t. im. »geografsko okolje«, 
navaja med njegovimi sestavinami kot zadnjo tudi »stalne tvorbe človeške dejav-
nosti«. 

Knjiga Leszczyckega je hvalevredno stvarna, konkretna in praktično uporabna. 
Nikjer ne zaide v nepotrebno gostobesednost ali odvečno frazarjenje, čeprav po-
sega tudi v perspektive. Želeli bi si kaj podobnega tudi za Slovenijo in Jugoslavijo. 

Svetozar llešič 

N. N. Baranskij, Izbrannie trudi. Redakcionmaja kolegija: V. A. Anučin, K. N. 
Baranskij, S. N. Rjazancev, J. G. Sauškin. Komentarj i V. A. Anučina. Izdatel'stvo 
»Misi1«, Moskva 1980. Dve knjigi: » Nauen ie principi geografii«, strani 240; »Stanov-
lennie sovetskoj ekonomičeskoj geografii«, strani 288. 

Ob stoletnici rojstva glavnega pobudnika sovjetske ekonomske geografije N. N. 
Baranskega (1881—1963), so najdoslednejši nasledovalci njegovega dela pripravili 
izbor njegovih najznačilnejših prispevkov, ki se ukvarjajo z znanstvenimi načeli 
geografije ter posebej z osnovami in nastankom sovjetske ekonomske geografije. 

Prva knjiga vsebuje prispevke o načelni problematiki geografije vobče. Med 
njimi je na prvem mestu znona razprava »Stranovedenie i geografija fizičeskaja 
i ekonomičeskaja« (iz leta 1946), pa prispevki o generalizaciji v kartografi j i in v 
geografskih opisnih besedilih, o izkušnjah geografskih opisov, o projektu doslej 
neizdane »Velike geografije ZSSSR«, recenzija A n u č i n o v e knjige »Teoreti-
čestike problemi geografii«, predgovor k ruskemu prevodu H e t t n e r j e v e knjige 
»Geografija, njena zgodovina, bistvo in metode«, uvodna razprava h knjigi »Ame-
riška geografija«, recenzija razprave Henrija B a u l i g a o obči in regionalni geo-
grafiji, prispevek o amerikanskih delih o ekonomski geografiji Latinske Amerike, 
recenzija knjige S. F. M a r k h e i m a o klimi in nacionalni energiji ter prispevek 
o učnih načrtih in o splošnogeografskem oddelku na geografski fakulteti MGU. 
Knjiga vsebuje tudi osnovne podatke o življenju in delu Baranskega, bibliografijo 
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njegovih del, obsežne pripombe i>n na uvodnem mestu prispevek V. A. A n u 6 i n a 
z naslovom »Za celostnost geografičeskoj nauki«. 

Objavljeni prispevki vključujejo vsa bistvena stališča, ki jih je zavzemal Ba-
ranskij glede geografije kot celote. Pregledno jih je, marsikdaj s citati iz del Ba-
ranskega, povzel v svojem uvodnem članku V. A. A n u č i n. Tam je lepo poudar-
jeno, kako je bil Baranskij eden redkih znanstvenikov, ki je v svoji ustvarjalnosti 
znal družiti dve nasprotni tendenci — globino analize in šir ino sinteze. Neophod-
nost geografske sinteze v obravnavanju medsebojnega razmerja med prirodo in 
družbo je nujno vezal s praktičnimi potrebami socialistične izgradnje. Pri tem je 
poudarjal, da niso nujno potrebni samo specialisti, fizični in ekonomski geografi, 
temveč tudi geografi širokega profila, vsestranski poznavalci velikih regij in dežel. 
Potrebni so celo regionalni specialisti, n. pr. specialisti za Sibirijo, za Kavkaz itd. 
Vsebina geografskih raziskav mora biti proučevanje geografskega okolja na kon-
kretnih teritorij ih (v deželah, regijah, mikroregijah, mestih, kolhozih itd.); to pro-
učevanje naj zajame ves kompleks prirodnih in ekonomskih pogojev in njihovega 
današnjega in perspektivnega gospodarskega vrednotenja. Po mnenju Baranskega 
je velika škoda, da so tudi marsikateri sovjetski geografi zapadli pesimistični kon-
cepciji razpada geografije in predstavam o kompleksni geografij i le kot opisovalni 
stroki, zarojeni v kapitalistični družbi, s čimer so diskreditirali svojo lastno zna-
nost, ki naj bi našla svoje zadnje pristanišče v specialnih raziskavah po panogah. 
In vendar je ravno kompleksno, široko geografsko proučevanje prirodnih in eko-
nomskih pogojev v interesu razvoja in racionalne razmestitve proizvodnje. Po 
mnenju Baranskega ni v geografij i potrebna borba samo s preživelo dediščino 
preteklosti, temveč tudi z »modernistkimi« odkloni t. Im. »levakov«, ki peljejo 
k nihil ističnemu odnosu do prirode in s tem k uničevanju geografije kot znanosti. 
Baranskij je bil prepričan, da je treba tudi marksistično ekonomsko geografijo 
zaščitit i kot geografsko vedo pred njenimi »politizatorji« in »ekonomizatorji«, ki 
jo skušajo raztopiti v polit ičnih in ekonomskih vedah. Kot neobhodno jedro geo-
grafi je je štel regionalno geografijo (»stranovedenije«), t. im. »obča geografija« 
pa naj bi se razvijala ne »namesto«, temveč »hkrati« s panogami fizične in eko-
nomske geografije. »Stranovedenije«, ki daje sintezo konkretnih, med seboj zelo 
različnih navedb o konkretnem prostoru, pa izlušči njegovo specifičnost, oprto na 
ugotovitev zvez med pojavi različnih kategorij. »Modemizatorje« in »novatorje« 
v geografij i, ki so se pretirano »zagnali« v matematične formule in sisteme, pa 
opozarja, da se morajo nove metode v znanosti zakoreninit i spet ne »namesto«, 
temveč »hkrati« s starimi. S takim osnovnim pojmovanjem koncepta geografije 
se Baranskij seveda ni mogel, čeprav star revolucionar, marksist in dialektik, 
niti za hip pridružiti pojmovanjem tistih sovjetskih geografov, ki so v združe-
vanju fizične in ekonomske geografije pod skupno streho kompleksne geografije 
videli načelno nasprotstvo z markistično dialektiko. Značilno in tudi za nas poučno 
je končno še odklonilno stališče Baranjskega do nepotrebnega »učenjaškego« 
stila razglabljanj, do odvečnega tvorjenja1 terminov in njegova prizadevanja, da bi 
sam in za njim vsi geografi tudi najzapletenejša vprašanja obravnavali v čim eno-
stavnejšem, vsakomur razumljivem stilu. 

Druga knjiga vsebuje izbrane prispevke B a r a n s k e g a o ekonomski geo-
grafij i, posebej o tisti njeni usmerjenosti, ki jo je z uspehom zastopal in uveljavljal. 
Nazorno nam kaže njen razvoj od pred tem prevladujoče »panožne« smeri (obrav-
navanja po panogah) h kompleksni »rajonski« (regionalni) smeri. Nazorno je vsa 
ta pot označena tudi v uvodni študiji J. G. S a u š k i n a o N. N. Baranskem — 
njegovem življenju in dejavnosti pri oblikovanju sovjetske ekonomske geografije. 
Iz nje dobimo tudi pravo podobo o Baranskem, preden se je sploh oblikoval kot 
geograf. Spremljamo ga v njegovih različnih revolucionarnih dejavnostih še v mla-
dih letih, v carski dobi, od leta 1905 do oktobrske revolucije, njegovo vsestransko 
dejavnost v Sibiriji, od koder je bil doma (rojen v Tomsku), pa potem njegovo 
ne vedno lahko borbo v načelnih vprašanjih ekonomske geografije ob močnem 
odporu zlasti ekonomistov, ki niso soglašali z »vrnitvijo« ekonomske geografije 
k osnovnemu geografskemu smotru. Kot stari revolucionar in borec je trdno vztra-
jal pri svojih stališčih do svoje smrti in ob tem vzgojil celo vrsto svojih prav tako 
doslednih naslednikov, med njimi tudi redaktorje knjižne dvojice, o kateri poro-

1 4 0 



Kriiiževnost 

corno. Zato ie obujanje spomina na tega geografa, ki je bil eden od najmarkant-
nejših pojavov ne samo v sovjetski, temveč v svetovni geografiji polpretekle dobe, 
poučno in zanimivo za geografe povsod po svetu, tudi pri nas. 

Svetozar llešič 

Iz ostale inozemske geografske književnosti 

H. Th. Verstappen, Remote Sensing in Geomorphology. 214 strani, 134 foto-
grafij, 92 skic, 20 diagramov in 5 tabel. Elsevier Scientific Publishing Co. Amster-
dam' 1977. 

Daljinsko zajemanje podatkov ali »remote sensing« je raziskovalna metoda, 
ki se je v zadnjih desetletjih izredno razmahnila in uveljavila v vseh znanstvenih 
disciplinah, ki se ukvarjajo s prostorom. Splošni tehnični napredek odpira s sate-
litskim snemanjem in različnimi nefotografskimi metodami nove možnosti razvoja 
prostorskih ved. Relief, rastje, rečna mreža in antropogeni objekti so edini ne-
posredno vidni pojavi na aerofotoposnetkih, zaradi česar pripada geografij i ključno 
mesto v fotointerpretacij i kot postopku, pri katerem proučujemo vsebino posnetka 
z namenom, da identif iciramo posamezne objekte in pojave, določimo njihovo raz-
poreditev in medsebojne odnose v prostoru. 

Pričujoča knjiga nam prikazuje najrazličnejše možnosti uporabe metod daljin-
skega zajemanja podatkov v geomorfologiji. Avtor je vodja oddelka za geomor-
fološko fotointerpretacijo na International Institute for Aerial Survey and Earth 
Sciences (ITC) v Enschedeju na Nizozemskem in je v tej knjigi zbral vse svoje 
izkušnje in izkušnje sodelavcev v dolgoletnem delu na najrazličnejših problemih 
geomorfološke interpretacije posnetkov, tako da nudi to delo širok pregled nad 
najnovejšimi dosežki na tem področju. 

Knjiga je razdeljena na 9 poglavij: Uvod; Stanje v tehnologiji; Principi geomor-
fološke interpretacije posnetkov; Geomorfološka analiza posnetkov na osnovi 
reliefnih kriterijev; Geomorfološka analiza posnetkov na osnovi gostot; Interpre-
tacija posnetkov in genetska geomorfologija; Interpretacija posnetkov in pokra-
jinska ekologija; Tri je primeri geomorfološke interpretacije posnetkov; Vključeva-
nje aerofotointerpretacije v geomorfološko proučevanje. 

V uvodu sledi kratkemu zgodovinskemu pregledu snemalnih tehnik in inter-
pretacije razmišljanje o uporabnosti teh metod v geomorfologiji. Pomembno je 
predvsem, da je pri proučevanju geomorfoloških pojavov potrebno veliko manj 
dedukcije kot pri drugih pojavih in da mora imeti vsak fotointerpretator določeno 
geomorfološko znanje, čeprav se ukvarja z drugimi elementi geografskega okolja, 
l e posebej pomembna pa je fotointerpretaoija reliefa v predelih, za katere ne 
obstojajo topografske karte. 

Poleg klasičnega načina snemanja iz zraka, kjer dobimo pod stereoskopom 
iz dvojice zaporednih posnetkov trodimenzionalno podobo reliefa (uporabljajo se 
črnobeli, barvni, IR-črnobeli in IR-barvni- filmi), se vse bolj uveljavljajo nefotograf-
ske metode snemanja, zlasti aerotermografija in radarsko snemanje. Pri prvem 
postopku se na fi lmski material ali na magnetni trak beleži infrardeče sevanje 
objektov, ki je neposredno odvisno od temperature. Današnja tehnika je sposobna 
iz zraka razbrati temperaturne razlike velikosti 0.1° K, kar je zlasti pomembno pri 
proučevanju vegetacije in vodovja. V območjih s pogosto oblačnostjo in bujno 
vegetacijo pa se je izkazal radar, še posebej t. im. SLAR (Sideway Looking Air-
borne Radar), čeprav daje le črnobele posnetke srednjega do malega 'merila, ki 
ne omogočajo stereoskopskega gledanja. 

Postopek fotointerpretacije razdelimo na štiri faze: 
1. odkrivanje upodobljenih objektov, pri čemer nas omejuje tako uporabljena teh-

nika (odkrijemo lahko le objekte določene velikosti) kot naše zanimanje za 
določen tip objektov; 

2. prepoznavanje in identifikacija, ko posamezne pojave uvrstimo v poznane kate-
gorije, pri čemer so nam v veliko pomoč foto-kljuoi in pa računalnik; 

3. analiza razporeditve pojavov (pattern analysis) oziroma njihovo grupiranje in 
omejitev območij, kjer se pojavljajo v skupinah; 
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4. klasifikacija; ta faza je podobna drugi, le da imamo opravka s skupinami ali 
vzorci pojavov, ki sestavljajo pokrajino. 

Fotointerpretacija se uporablja v različnih fazah proučevanja, in sicer pri: 

1. izdelavi topografske podlage (za območja, kjer ni topografskih kart, uporabljamo 
fotomozaike in fatokarte, s pomočjo posnetkov dopolnjujemo obstoječe topograf-
ske karte, z njihovo pomočjo načrtujemo terensko delo, kar je zlasti pomembno 
v nepreglednem (kras) ali težko prehodnem svetu (visokogorje), služijo nam za 
orientacijo in lokacijo terenskih ugotovitev); 

2. interpretacij i in kartiranju reliefnih oblik in procesov; osnovni postopek geo-
morfološke fotointerpretacije je kartiranje vseh na posnetku vidnih reliefnih 
obliik in izdelava fotogeomorfološke karte, morfometrična analiza reliefnih oblik, 
ugotavljanje časovnih sprememb s primerjanjem različno starih fotoposnetkov 
istega območja, kar je zlasti koristno pri naglo potekajočih procesih (rečna 
erozija, erozija prsti, poplave, spreminjanje obsega ledenikov, potresi, itd.); 

3. kompleksni geomorfološki interpretacij i posnetkov, ki pomeni razširitev inter-
pretacije tudi na pojave, ki niso neposredno vidni, t. j. na geomorfološke pro-
cese ter hidrološke, pedološke in inženirsko-tehnične značilnosti oblik. Tudi tu 
je najprej potrebna identifikacija in prepoznavanje posameznih pojavov, nato 
pa njihova interpretacija, kjer pa so možni tri je različni pristopi (analiza raz-
poreditve pojavov, geomorfološki pristop, ko na podlagi opazovanega proučuje-
mo morfološke procese in njihovo dinamiko ter elementarni pristop, ko pro-
učimo vsak element posnetka posebej in ga prikažemo na posebni karti — 
prednost tega pristopa je velika možnost uporabe računalnika). 

Tako geomorfološka analiza ncf osnovi reliefnih kriterijev kot na osnovi gostot 
(densitometrija) vedno bolj temelji na kvantitativnih metodah. Obstajajo postopki 
za izračun vseh osnovnih morfometričnih pokazateljev s fotoposnetkov, kjer ima 
velik pomen stereoskopija, čeprav ni nujno potrebna. Avtor razlaga postopke za 
ugotavljanje nagnjenosti pobočij, horizontalnih razdalj, relativnih višin, globine 
vode, vpada skladov, izdelavo topografskih in geoloških profilov, itd., pa ne samo 
za klasične, ampak tudi za satelitske in radarske posnetke. 

Gostota črnobelih ali barvnih tonov je pokazatelj, ki se zaenkrat nekoliko manj 
uporablja v geomorfologiji. V knjigi so opisani najpomembnejši tehnični postopki, 
ki omogočajo analizo gostot (med njimi zlasti Agfacontour-f i lm, s katerim lahko 
iz črnobelega ali infrardečega posnetka izvlečemo katerokoli gostoto tonov, iso-
densi,tracing, in pa optično f i l tr iranje z laserskimi žarki), posebna pozornost pa 
je posvečena kvantitativni analizi gostot s pomočjo densitometrov, kjer lahko 
avtomatsko dobimo karte enake začrnitve (equi-densitometric map), ki jih uspešno 
uporabljajo tudi pri geomorfološkem proučevanju. 

Sistematično proučevanje reliefnih oblik s pomočjo reliefnih kriterijev in izvla-
čenja gostot pa ni samo sebi namen, ampak služi kot vir podatkov za morfodina-
mična, morfogenetska in pokrajinsko-ekološka proučevanja. Za morfodinamične 
študije je najprimernejše, če imamo zaporedne posnetke istega ozemlja, lahko 
pa kombiniramo tudi starejše topografske karte velikega merila in novejše posnet-
ke. Pri tem se ne omejimo le na proučevanje značaja in obsega nekega procesa 
(za zelo uspešno se je pokazala metoda štirih točk — four-point method), ampak 
lahko v povezavi z vnaprej postavljenimi znamenji (markerji) količinsko ugoto-
vimo hitrost in obseg spreminjanja (merjenje hitrosti morskih tokov, vodnega toka, 
premikanja ledenikov, drsenja pobočij, itd.). 

Tudi pri pokrajinsko-ekoloških proučevanjih je fotointerpretacija zelo uporabna 
metoda. Osnovni postopek je, do na posnetku izrišemo pokrajinsko-ekološke enote 
in ugotovimo odnose znotraj enote in med posameznimi enotami. Ker so reliefne 
oblike med najbolj očitnimi na posnetku, nam služijo kot pomembni »pokrajinsko-
-ekološki pokazatelji«, še zlasti pri interpretaciji direktno neopaznih pokrajinskih 
elementov. Obratno pa so razni »pokrajiinsko-ekološki pokazatelji« (rastje, kme-
tijska zemljišča, cestna mreža, oblika in razporeditev naselij, itd.) zelo koristni 
in pogosto nepogrešljivi (npr. v nižinskem svetu) pri geomorfološki interpretaciji. 
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Tudi v Sloveniji razpolagamo z veliko množino aerofotoposnetkov, ki pa so1 vse 
premalo izkoriščeni. Pri detajlnem' geomorfološkem kartiranju v merilu 1:25.000 pa 
so se fotogeomorfološke karte izkazale kot izredno koristen pripomoček, saj je 
številne reliefne oblike veliko lažje identificirati iz zraka kot na terenu, po drugi 
strani pa predhodna fotointerpretacijo občutno skrajša terensko delo, ga usmeri 
v ključno problematiko in prispeva k hitrejšemu in cenejšemu raziskovanju. V na-
slednjih letih se bo uporaba teh metod močno razširila tudi v geomorfologiji, še 
zlasti zaradi naraščajočih zahtev in možnosti po kvantitativnem in bolj vsestran-
skem proučevanju našega reliefa ter procesov, ki ga oblikujejo. 

Karel Natek 

Zbornik Mednarodne komisije za kraško denudacijo (Actes du symposium 
international sur l'érosion karstique). Aix-en Provence-Marseille-Nîmes 10—14. Sept. 
1979. Nîmes 1979 (289. s.). 

To je zbornik četrtega simpozija Komisije za kraško denudacijo pri mednarodni 
speleološki zvezi. Delo te komisije je za nas posebno zanimivo, saj je bila ustanov-
ljena leta 1965 v Ljubljani med 4. medn. speleološkim kongresom, in njen tretj i 
simpozij se je vršil v Ljubljani I. 1975 (gl. zbornik Karst Processes and Relevant 
Land-forms, Ljubljana 1976). Kot bralci GV že vedo iz Kranjčevega poročila (GV Lil, 
1980, 218—219), se je simpozija v Provence udeležilo kar sedem Jugoslovanov, ki so 
prispevali šest predavanj ( 2 4 % vseh). Spomladi 1981 so z zamudo izšli v zborniku, 
ki ga je uredil znani francoski krasoslovec J. Nicod. Poglejmo ®i jih. 

P. H a b i č iin J. K o g o v š e k objavljata izsledke meritev pretoka, tempe-
ratur in karbonatne trdote prenikajoče vode v Postojnski in Planinski jami. Podobne 
meritve so v Postojnski jami že bile opravljene (GV 1966), vendar so novejše dolgo-
trajnejše, pogostejše, z večjo uporabo instrumentov. V Planinski jami so s sledili 
ugotavljali tudi hitrost premikanja vode in v vodi so ločili raztopljene in suspendi-
rane karbonate. J. K u n a v e r v svojem referatu govori o meritvah korozijskega 
znižanja na Kaninu s pomočjo tako imenovanega miikro-erozijskega metra. S to 
metodo je ugotovil, da odpade na golo površje na Kaninu približno ena tretj ina 
vse korozije, ki jo lahko izračunamo iz pretoka in trdote rek in izvirov. To se pri-
bližno ujema z meritvami korozije s pomočjo standardnih apneniških tablet pri 
nas in v svetu. O tej mednarodni primerjalni raziskavi v okviru Komisije za kraško 
denudacijo ( = korozijo) poroča podpisani v posebnem referatu, ki je predhodno 
poročilo. Več o Kunaverijevih meritvah na Kaninu lahiko bralci GV zvedo v letniku 
1978. A. K r a n j c analizira 2,5 m debele jamske sedimente, ki so se v zadnjih 150 
letih odložili v Rupi. O tej jami v dolini Zalo-ke med Smrekovcem in Goltmi govori 
tudi njegov članek v GV 1979. F. š u š t e r š i č je v Aix-en-Provence referiral o po-
skusu, z matematičnimi formulami objasnit i anizotropične in izotropične dejavnike, 
ki oblikujejo prečni jamski profil. V skladu s tradicijo, da komisijski predsednik ob-
razloži stanje v sedanjem raziskovanju kraške denudacije (korozije) po svetu, je 
podpisani analiziral novejšo literaturo in menil, da je poglavitni vzrok za razlike, 
ki jih dajejo laboratorijske in terenske metode, v razmeroma stari retencijski vodi, 
ki se zadržuje v krasu. Podobna tematika je tudi vsebina njegove razprave v zad-
njem GV (1980). 

Jugoslavinski kras zadeva še en referat s tega simpozija: C. G a s h e l i n -
- R i b a u l je analiziral kraške oblike na črnogorski obali. Po njegovem kažejo, 
da se obala ponekod ugreza in drugod- dviga. 

Med ostalimi referati prevladujejo poročila o meritvah kraške denudacije z raz-
ličnimi metodami, o C0 2 v prsti, kjer je zastopana tudi prst v tropih, o učinku mi-
kroorganizmov na razkrajanje na goli apneniški površini (biologi ga imenujejo bio-
korozija) in o jamskih sedimentiti. Zbornik kot celota nudi dober vpogled v najno-
vejše stanje v proučevanju korozije, katerega izsledki tako počasi prehajajo v občo 
geografijo. V svojem sklepnem delu prinaša tudi dober opiis krasa v ju-žnofrancoskih 
kraških predelih, po katerih je potekala ekskurzija- po simpoziju, 

I. Gams 
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Bakalowicz, M., Contribution de la géochimie des eaux à la connaissance de 
l'aquifère karstique et de la karstification (Prispevek geokemizma voda k pozna-
vanju kraškega vodonosnika in zakrasevanja). P. 1-269, Moulis, 1979. 

Delo, razmnoženo v kseroks tehniki, je doktorska tema geologa in speleologa 
M. B a k a l o w i c z a , sodelavca »Podzemeljskega laboratorija« v Moulisu v fran-
coskih Pirenejih. Kot sam pravi, sta bila namen in smisel njegovega dela v tem, 
da uporabi geokemijo kot orodje za preučevanje kraškega vodonosnika, da izdela 
ustrezno raziskovalno metodologijo in da z njuno pomočjo dobi čimveč informacij 
o strukturi, delovanju in genezi kraškega vodonosniika. Da mu je to v celoti uspelo, 
potrjujejo izsledki raziskav in na njihovi podlagi dobljeni zaključki. 

Zgoščeno besedilo je razdeljeno v štiri poglavja: 1. kemizem raztopin in ke-
mizern izotopov (posebej podrobno je obdelan sistem C02-H20-karbonat), 2 
C0 2 (od fizikalno-kemičnih lastnosti do produkcije C0 2 v prsti), 3. kraški vodo-
nosnik, njegova struktura in delovanje (praktični primer s poskusnega kraškega 
bazena Baget v Pirenejih, kjer so prikazana variiranja kemiizma med hidrološkim 
ciklom in med posameznimi visokovodnim valom) in 4. geneza kraškega vodonosni-
ka. 

Čeprav je delo v vseh podrobnostih verjetno razumljivo le kemikom, hidro-
logom in sorodnim strokovnjakom, pa so določene metode in zaključki velike 
vrednosti tudi za krasoslovce, geamorfologe in speleologe. 

Tako avtor v svojem delu dokazuje, da obstaja povezava med obliko frekvenčne 
distribucije vrednosti elektroprevodnosti vode nekega kraškega izvira in med raz-
vojno stopnjo organiziranosti odtoka iz vodonosniika. Merjenje električne prevodno-
sti vode ni ne težavno in ne dolgotrajno delo in bi bilo zanimivo po Bakalowiczevi 
metodi preučiti tudi nekaj naših kraških izvirov, jih primerjati med seboj pa tudi 
s t ist imi izpod Pirenejev. 

Še bolj so zanimivi zaključki o genezi vodonosnika, dobljeni na podlagi pre-
učevanja kemiizma voda. Ker pa je geneza kraškega vodonosniika pravzaprav tako 
geneza krasa kot tudi speleogeneza, se avtorjevi zaključki nanašajo tudi nanju. 

V zaključnem poglavju se avtor dotakne vseh glavnih' speleogenetskih teorij 
in posebej obravnava vprašanja »globoke korozije«. Pri tem' igra bistveno vlogo 
njegova ugotovitev, da je količina C0 2 podvržena večj im sezonskim nihanjem samo 
v t ist i zoni, ki C0 2 tudi proizvaja, medtem ko ima jamski zrak nad stalno zalito 
zono le rahlo spremenljiv, a visok parcialni pritisk C02 . Tudi njegove ugotovitve se 
strinjajo z ugotovitvami tistih avtorjev, ki menijo, da lahko Böglijeva »korozija me-
šanice« igra le lokalno in kratkotrajno vlogo, predvsem pa so zanjo potrebni že 
predhodno izdelani kanali in torej ni rešitev »globinske korozije«. 

Običajno je najbolj nezasićena tista voda, ki se hitro infiltrira in ima visok 
pC02 . In te vode so po njegovi ugotovitvi prav tiste, ki prenašajo v podzemeljske 
globine sposobnost korodiranja — so nosilci globinske korozije. 

Avtor je na podlagi večletnih opazovanj ugotovil tudi letno odnašanje raztop-
ljene kamnine iz poskusnega bazena Baget — 48—89 m^/kmî/leto. Ob predvide-
vanju, da zavzemajo votline v karbonatnih kamninah bazena Baget 0,2—0,5%, da 
nastopa kraška prevotljenost predvsem v globini 50—100 m pod nivojem izvirov in 
da je delež globinske korozije 60—80% od celotne korozije, je avtor ugotovil, da 
potrebujejo taki podzemeljski kanali, kot so v bazenu Baget, za nastanek od 4.000— 
20.000 let. To je razimerola hitro, zato za razvoj podzemeljskega krasa oziroma pod-
zemeljskega pretoka ni več potrebno predvidevati časa v geoloških merilih. 

Naj navedem še najvažnejši zaključek iz poglavja o genezi: »Kadar so pogoji, 
potrebni za zakrasevanje, zbrani, se zakrasevanje izkaže za hiter proces. Vendar 
nosi ta hitri proces svojo omejitev že v sebi — razdvojenost med časom, ki ga 
porabi voda za pretok skozi podzemlje in časom, potrebnim za raztapljanje kam-
nine postaja sčasoma tako velika, da postaja hitrost zakrasevanja oziroma koro-
zijskega procesa vse manjša in manjša, čim direktnejši in torej hitrejši je pretok«. 

Delo obsega 40 tabel, 74 raznih skic in grafikonov ter 232 enot uporabljene 
literature. Med bibliografijo omenja dva jugoslovanska avtorja — eno Cvijičevo 
in pet Gamsovih del. 

Na koncu se izkaže, da je naslov dela skoraj preskromen, saj pomenijo nova 
dognanja, prispevek k poznavanju mehanizma globinske korozije ter podatki o hi-
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trosti podzemeljskega zakrasevanja velik korak naprej v kraški teoriji oziroma o kra-
soslovju sploh. Omembe vredno se mi zdi tudi to, da ima avtor na zalogi še nekaj 
izvodov svojega dela in jih je pripravljen brezplačno posredovati tudi našim zain-
teresiranim strokovnjakom. 

Andrej Kranjc 

Hubertus Preusser, Die Hochweidewirtschaft in den Vogesen. Jüngere Ent-
wicklungstendenzen und heutige Struktur, Arbeiten aus dem Geographischem 
Institut der Universität des Saarlandes, Band 26, Selbstverlag des Geographischen 
Instituts der Universität des Saarlandes, Saarbrücken 1978, S3 strami, 6 tabel, 10 
kartogramov Un 20 fotografi j . 

Preusserjeva študija podrobno analizira planinsko pašništvo v Vogezih (fr. 
Vosges); posebno osvetljuje njihovo geografsko podobo v sedemdesetih letih. Do-
volj nam je poznano obsežno in intenzivno proučevanje planinskega gospodarstva 
v visokogorskih evropskih območjih (s historičnega in ekonomskega vidika) ter 
današnjih razvojnih tendenc in stanja; pričujoča študija pa nam predstavlja razvoj, 
stanje in transformacijo planinskega pašništva na primeru evropskega sredogorja 
— Vogezov. 

Proučevano območje obsega meridiansko potekajoči glavni greben Južnih 
in Srednjih Vogezov, ki se razteza v dolžini 52 km in se dviga povprečno nad 
1200 m. V tem asimetrično razgibanem sredogorskem svetu se nad 1000 m pojav-
ljajo visoke planine (hautes chaumes), v pasu od 800 do 1000 m pa nizke planine 
(basses chaumes ali petites chaumes) ter številne predplanine ali rovti (Berg-
scheuern). Izkoriščanje je iz dolinskih naselij z alzaške strani in le v manjši meri 
z lorenske. 

Pri historičnem: pregledu upošteva avtor številno starejšo literaturo, ki obrav-
nava planinsko pašništvo že v sedmem stoletju, povezano z ustanovitvijo posa-
meznih samostanov v dolinah, ki so pritegnili zgodnjo poselitev tega hribovitega 
sveta. Planinsko gospodarstvo doživi največji razmah in gospodarski pomen pred 
nastopom industrializacije koncem 18. stoletja. V tem- času je prišlo tudi do trajne 
poselitve nekaterih predplanin. Intenzivnost izrabe se je spreminjala tudi z menja-
njem lastništva planin, ki je prehajalo iz najeminištva v državno last pa v občinsko 
in končno z odkupom v zasebno. 

Drobna industrializacija dolin je stopnjevala zgostitev prebivalstva na tem 
območju, vendar je v 20. stoletju pomen lokalne tekstilne industrije upadel, kar je 
sprožilo odhod prebivalstva. Začel se je proces deagrarizacije, ki se je odrazil v 
upadanju aktivnega, še zlasti kmečkega prebivalstva, v zmanjšanju gospodarstev 
in kmetijskih površin, v neugodni starostni strukturi gospodarjev in v pomanjkanju 
ustreznih naslednikov. Kijer postaja kmetijstvo stranska dejavnost, se je povečalo 
število mešanih gospodinjstev. Zmanjšal se je živinski fond in s tem produkcija 
mleka in sira. Slaba organiziranost trga je še posebej omajala eksistenčno mož-
nost kmetov. Vse te spremembe so se odrazile tudi v pomenu, obsegu in organi-
ziranosti planinskega pašništva in kažejo v vsem presenetljivo podobnost z upadom 
ali modernizacijo pašništva v Alpah. V zadnjih dvajsetih letih je večina planin 
prešla iz občinskih v zasebne roke. Pojavlja se celo najemanje planin in živine; 
na planine prihaja še vedno 2 7 % najete živine. Fond planinske živine se je 
zmanjšal skoraj za dve tretj ini, vendar iz tridesetih občin odhaja na planinsko 
pašo od 1 0 % do 5 6 % živine. Še vedno je močan delež mlečne živine, čeprav se 
je znižal že pod polovico. Sir že izključno prodajajo na planini. Problematično je 
ostarelo planinsko osebje. Gospodarsko oživitev kažejo planine, loi imajo turistično 
dejavnost. Od obravnavanih 52 planin je 43 ekonomsko obstojnih in 14 jih ima že 
močno turistično dejavnost (Chaume-Auberge). Zelo intenzivno turist ično oživljanje 
se javlja v nižji zoni predplanin in rovtov. Kmetijska izraba se kaže v košnji in 
prepaši travnih površin, turistična pa v urejanju gostišč ali sekundarnih bivališč 
novih lastnikov. V tem območju je le malo opuščenih predplanin. 
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Razvojne tendence kažejo, da planinsko gospodarstvo zgublja tudi v Vogezih 
na pomenu. Ponekod utr juje kmeti jsko dejavnost, največkrat pa ostaja pašništvo 
stranska dejavnost že trdnih turističnih obratov v prometno dostopnih območjih. 

Študija je še posebej zanimiva za primerjavo skoraj identičnih procesov in 
transformacijskih učinkov v našem planinskem alpskem območju. Za nekaterimi 
ureditvenimi posegi in pomočjo pri doseganju ekonomske obstojnosti planinskih 
obratov bi tudi pri nas ohromili ustrezno izrabo v visokogorskem' svetu. 

Metod Vojvoda 

Nekateri geografski pripomočki 

Nove karte 

V Sloveniji sta v okvirih geodezije dve ustanovi, ki vsako leto izdelata in pub-
Mcirota večje število topografskih kart. To sta Geodetski zavod SRS in Inštitut za 
geodezijo in fotogrametri jo Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo 
Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Osnova vsem kartam, v najrazličnejših me-
rilih, so temeljni topografski načrti v merilu 1:5000 in za odročnejša, manj nase-
ljena območja, v merilu 1:10000. Izdelava temeljnih topografskih načrtov za celo 
Slovenijo je izredno obsežno in pomembno delo, ki ga usmerja Geodetska uprava 
SRS. Z izjemo nekaterih starejših listov, k i so stari tudi že 20 ali celo več let, je 
večino temeljnih topografskih načrtov izdelal Geodetski zavod SRS in tiskal Inštitut 
za geodezijo in fotogrametrijo. Letno izdelajo približno dvesto različnih listov in 
razveseljivo je, da bomo že leta 1982 imeli karte v tem merilu za celo Slovenijo. 
V naslednjih letih je v načrtu ponovna izdelava nekaterih starejših listov, ki še niso 
bili izdelani po danes dogovorjeni in ustaljeni metodologiji. Temeljni topografski 
načrti Slovenije so za nas geografe neprecenljiv pripomoček. Z oziirom na podrob-
no merilo in obilje važnih informacij, ki jih vsebujejo te karte, je razumljivo, da niso 
namenjene najširši javni uporabi in so deklarirane — ljudska obramba, uradna 
tajnost, interno. Uporaba teh kart je urejena s posebnimi predpisi. Z veseljem 
ugotavljamo, da je le malo dežel v svetu, za katere bi v celoti obstajale tako po-
drobne karte. Brez dvoma je to izreden dosežek slovenske geodezije, ker so 
temeljni topografski načrti solidna osnova za podrobno planiranje razvoja in 
raziskovanja Slovenije. 

Za potrebe posameznih občin so bile s pomočjo temeljnih topografskih načrtov 
izdelane karte občin v merilu 1:20000 in to za občine: Škof ja Loka, Zagorje, Domžale 
in Radovljica. Te karte so bile izdelane, predno smo dobili za Slovenijo karte v 
merilu 1:25000, ki jih je izdelal Vojno geografski inštitut iz Beograda. Ker tudi 
karte v tem merilu niiso namenjene splošni javni rabi, je nastala v občinah ob 
razpravah in sprejemanju najrazličnejših sklepov vedno bolj očitna potreba, da 
bi imeli karto, namenjeno najširši javni rabi. Prvo karto za občino Novo mesto 
v merilu 1:50000 je izdelal Geodetski zavod SRS. Doslej so bile izdelane karte v tem 
merilu za naslednje občine: Postojna-Cerknica, Krško, Grosuplje, Litija, Domžale, 
Kamnik, Mozirje, Ilirska Bistrica, Ribnica, Ljubljanske občine, Logatec, Črnomelj-
-Metlika, Radovijica-Jesenice, v tisku so karte za občine Kočevje, Šmarje pri 
Jelšah, Sežana, Ptuj in v pripravi za občine Škofja Loka, Sevnica, Tolmin in sku-
paj obalne občine Koper-lzola-Piran. Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo je iz-
delal v merilu 1:50000 karte za občine: Kranj, Tržič, Maribor in Mursko Soboto. 
Izdelane so v nekoliko drugačni tehniki, ki sicer podrobneje prikazuje strukturo 
naselij, v drugih kartografskih elementih pa so nekoliko manj dodelane in pre-
gledne. 

Za nas geografe je posebej razveseljiva vest, da namerava Geodetska uprava 
SRS založiti in Geodetski zavod SRS izdelati (deloma že letos, do kraja pa v na-
slednjem letu), v obliki listov karto v merilu 1:50000 za celo Slovenijo. Karte v tem 
merilu, bodo prikazovale stanje leta 1980. Za geografe bodo izredno koristen pri-
pomoček pri delu na terenu, služile bodo lahko kot osnova za tematsko karto-
grafi jo in ne nazadnje bo to karta, ki jo bodo lahko s pridom uporabljali tudi 
šolniki. 
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Posebej veljo omeniti in podčrtati že kar lepo zbirko izredno privlačnih, prak-
tičnih in uporabnih planinskih kart. V merilu 1:40000 je to karta za škof jeloško 
hribovje in ponatis te karte s Poreznom'. V merilu 1:50000 je Geodetski zavod 
SRS Izdelal naslednje planinske karte: Karavanke, Kamniške in Savinjske Alpe, 
Polhograjsko hribovje z okolico in v merilu 1:20000 karto za Triglav in Bohinj. 
Inštitut za geodezijo i.n fotogrametri jo je v nekoliko skromnejši tehniki izdelal karto 
Julijcev ter Pohorja in Kozjaka. Planinske karte so zaradi množične uporabe in 
velikega števila podrobnih informacij postale zelo priljubljene, vendar so na žalost 
izdelane v med seboj precej različni tehniki. Posebej pa moramo podčrtati, da so 
najnovejši izdelki Geodetskega zavoda SRS po vsebini in likovni plati na zavid-
ljivem nivoju in jih lahko vzporejomo s tovrstnimi švicarskimi kartami, ki sodijo 
med najboljše, kar jih poznamo. 

Ob teh kartih velja omeniti še vrsto načrtov krajev in to v merilu 1:10000 za 
Ljubljano, Novo mesto, Domžale, Rogaško Stalino, Litijo in Krško ter v merilu 
1:5000 za Grosuplje, Mengeš, Trzin, Domžale, Nožice in Radomlje. 

Vse to so izredni uspehi osnovne topografske kartografije, ki zaslužijo tudi 
širšo družbeno pozornost in priznanje. Pri nastajanju teh kart v najrazličnejših 
merikih je občasno, zlasti z Geodetskim zavodom SRS, sodeloval tudi Inštitut za 
geografijo Antona Melika pri SAZU z nasveti ali recenzijami. Lahko si le želimo, 
da bi se te oblike sodelovanja med geodeti- in geografi še nadaljevale. 

Milan Orožen Adamič. 

Občinski atlasi 

Občine so dolžne izdelati regionalni razvojni načrt. Za to morajo zbirati štu-
dijsko gradivo in tega je več občin s pomočjo svojih geodetskih uprav objavilo 
v obliki zbirk tematskih kart ali atlasov. Ti niso pomembni samo za domače 
geografe, ki proučujejo lokalno geografijo, ampak tudi druge, ki se pripravljajo 
za strokovno ekskurzijo al i se lotijo študija občinskega ozemlja v druge namene 
Če ne zaradi druge snovi, so dobrodošli že zaradi vrisanih meja katastrskih občin, 
naselij in krajevnih skupnosti. 

Po obsegu in kvaliteti so ti atlasi zelo različni. Velenjski atlas (»Občina Velenje 
v prostoru«. Izdelala Geodetska uprava Velenje, 1976, 12 kart v merilu 1:50000) je 
med najbolj skromnimi. Od kart je morebiti najbolj zanimiva ta, ki prikazuje pre-
tekla in bodoča grezanja oziroma jezerske površine, nastale ob rudarjenju. Novo-
goriški atlas («Nova Gorica v prostoru in času«. Geodetska uprava Nova Gorica, 
karte v merilu 1:130.000) obsega 63 kart, k i prikazujejo večidel infrastrukturne 
objekte, deloma tudi kmetijstvo in ind-uistrijo. Največ izdaj ima za sabo Zavod za 
urbanizem (ZUM) v Mariboru. Med debelejšimi zvezki je tisti, ki je podnaslovljen 
»Predlog za javno razpravo 1979«. Tekstovni del daleč presega kartografskega. 
Skupno z izdajo »Naših 30 let, Maribor v občini in regiji ob 30-letnici osvoboditve« 
(34 strani, karte v merilu 1:120.000) predstavlja najnovejše gradivo za lokalno geo-
grafijo, poleg 4. zvezka Krajevnega leksikona Slovenije (Ljubljana 1980). Med so-
delavci je tudi prof. dr. V. B r a č i č , ki je prispeval članek o mariborskem viso-
kem šolstvu. 

Posebno mesto med atlasi ima ta z naslovom »Domžale v prostoru in času« 
(1974, 96 strani, izdala Skupščina Domžale in Geodetska uprava). Domžale so bile 
med prvimi, ki so izbrale podrobno gradivo za regionalni razvojni načrt. Zato vse-
buje atlas tudi dve zanimivi karti, ki ju je prispeval Inštitut geodetskega zavoda 
SRS in imata naslov »Nagibi in smeri nagibov terena« in »Smeri nagibov terena«. 
Ta inštitut je po tako imenovani digitalni metodi DMR izmeril naklone površja in 
ekspozicije po kvadratih v obsegu 500 x 500 m za vso Slovenijo in pregled zanjo 
tudi že objavil. Ti dve karti sta vzorec in spričevalo metode, ki je interesantna 
tudi za geografe. Med kartami s pretežno Infrastrukturnim! objekti najdemo tudi 
dve karti o klasifikaciji i n vrednosti zemljišč (»Kvaliteta in izraba zemljišč« in 
»Kategorizacija zemljišč«). Za izdelavo regionalnega načrta je občinam predpisana 
metodologija zemljiškega vrednotenja, ki upošteva nagib zemljišč, lito-loško sestavo, 
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povezano s talnimi tipi, in današnjo izrabo zemljišč. V velikem daje ta metodolo-
gija dobre rezultate, v drobnem pa lahko privede do izmaličeni, če jo uporabljajo 
brez dobrega poznavanja domačih razmer. To ugotovimo recimo pri slovenjgraškem 
atlasu (Občina Slovenj Gradec v prostoru. Izdala Skupščina občine Slovenj Gradec 
in medobčinska geodetska uprava, 1979, 31 kart v merilu 1:75.000). Atlas je eden 
najbolj temeljitih. Karta »Kategorizacija kmetijskih zemljišč« pozna 7 kategorij, raz-
vrščenih po vrednosti. V občini je nedvomno najmanj izkoristlji-vo tisto apneniško, 
mestoma prepadno pobočje v soteski Hudi Luknji, ki je na karti uvrščeno v peti 
vrednostmi razred. Ta shema odpove tudi v vinogradniškem območju, ker daje 
strmim vinogradniškim zemljiščem premajhne vrednosti. Njena dosledna uporaba 
pomeni, da priznamo manjšo vrednost vsem zemljiščem, kjer je v tem stoletju 
upadla izraba zemlje. Konkretneje, priznamo, da se je gozd v SRS v tem stoletju 
razširil z okoli 4 2 % na 51 % izključno zaradi slabšega zemljišča. Geografi pa vemo, 
da marsikje ni tako. 

Ko bodo svoje atlase izdale vse občine, bo s tem olajšano delo predava-
teljem lokalne geografije. Zdaj so prizadevanja-, da bi jo uvedli tudi v srednješolsko 
usmerjeno izobraževanje v naravoslovni smeri. 

I. Gams 

Ski Atlas Alpen. Založila Deutscher Skiverband, tisk: M ai rs Geographischer 
Verlag Stuttgart, prva izdaja 1975/76 (pričujoče poročilo obravnava izdajo 1980/81). 
600 strani je namenjenih predstavitvi najbolj znanih zimskošportnih centrov devetih 
evropskih dežel (v prvi izdaji 1975. leta so bili zimskošportni- centri le iz petih dežel: 
ZRN, Francije, Švice, Italije in Avstrije). Pričujoča izdaja obsega 133 strani obrav-
nave centrov v ZRN, 76 francoskih, prav toliko italijanskih, 6 jugoslovanskih, 2 
grških, prav toliko lichtensteinskih in norveških, 70 švicarskih in največ, 217 stra-
ni, avstri jskih središč. 

Vsak zimskošportni center je najprej predstavljen z izsekom zemljevida (merilo 
1:250000, ali 300000), v katerem je kraj sam in njegovo zaledje. Poleg je še zelo 
podroben reliefni zemljevid v barvah, kjer so narisane vse žičnice in smučarske 
proge, kakor tudi tekaške steze (Loipe). Zaradi boljše predstavitve je priloženih 
še nekaj barvnih fotografi j. Tako že s te strani obiskovalec dobi vtis samega 
kraja. Poleg naslova je pripisana tudi nadmorska višina, spodnjega in zgornjega 
dela centra (denivelacija), kar je zelo pomembno pr i približni ugotovitvi trajanja 
snežne odeje. Za vsak kraj so točno navedene prenočitvene kapacitete In možnost 
zimskega kampiranja. Posebej natančno so navedene smučarske naprave (gondo-
le, sedežnice In vlečnice) ter njihove urne zmogljivosti. Dolžina smučarskih prog 
in tekaških steza je navedena v km, enako tudi sprehajalnih poti izven prometnih 
tokov. Poleg tega so še podatki o oskrbi, zabavnih prostorih, zimskih bazenih in po-
dobno. V drugem delu je avtokarta- »Alpen« v merilu: 1:750000, kjer so poleg obi-
čajnih elementov podani še turistični (razgledne točke, smučarska področja in 
ostalo). 

Na koncu je v obliki priloge še reliefna karta Alp od Lyonskega zaliva do 
Dunajske kotline, kjer so še posebej poudarjene Juli jske Alpe s Triglavom- in 
Karavanke. 

Zanimiva je predstavitev naših zimskošportnih centrov. Uvodoma je podan 
pregled razvoja zimskih športov pri nas, še posebej FIS tekmovanj (Planica, Kranj-
ska gora, Pohorje itd.), sledi kratek zapis podatkov iz Slovenije, kjer je 74 žič-niških 
naprav s kapaciteto 57000 smučarjev na uro. Opis projekta na Vršiču je prikazan, 
kakor da bo kmalu izdelan. Tako navajajo za Kranjsko goro denivelacijo: 810 
do 2330 metrov! Podatek celo pravi, da bodo odprli zasnežena pobočja Mojstrovke, 
Prisanka in Razorja. Menim, da je tako prikazovanje za naš turizem bolj škodljivo 
kot koristno (FIS tekmovanja so bila v Kranjski gori zaradi pomanjkanja snega že 
trikrat odpovedana!). Vsi podatki žal niso strokovno pripravljeni. Za Kranjsko goro 
je tudi netočen podatek o 30 km tekaških steza (le-te pa obiskovalci v celoti ne 
najdejo). Netočni so tudi podatki o izletih v bližnjo okolico (tako so na primer 
Poštarska koča na Vršiču, koča v Krnici in koča na Gozdu pozimi zaprte, poudar-
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jeno pa je prav nasprotno, tudi Mihov dom in dom v Tamarju sta odprtai le delno). 
Pri Bledu manjka denivelacija Zatrnika (navedena je samo višina 501 m, kar je 
premalo). Za Vogel pravi, da je posebnost smučarska proga iz Orlovega roba 
(skozi Žagarjev graben), vendar je ta proga le delno prevozna zaradi, plazov, poleg 
tega pa je tudi pomanjklj ivo vzdrževana in označena. Bolje je opisano Mariborsko 
Pohorje. 

Ski Atlas je dober priročnik za obiskovalca, ker daje dobro in strnjeno sliko 
zimskoturističnega centra. Mnogi podatki so uporabni tudi za primerjave, zlasti 
glede nadmorske višine (možna je približna ocenitev trajanja zimske sezone), 
dolžine vseh prog in poti in pa seveda denivelacija. Prav zato je dragocen priročnik 
podatkov tudi za vse, kii se ukvarjajo z raziskavami na področju zimskega turizma. 
Škoda je le, ker so slovenski centri precej površno in nestrokovno obdelani. 

Rado Kočevar 
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Prof. France Planina — osemdesetletnik 

Med številnimi kulturnimi delavci, ki jih je Škof j a Loka dala slovenskemu na-
rodu, zavzema odlično mesto tudi profesor France Planina, ki slavi 29. septembra 
1981 osemdesetletnico. Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem mestu, nato gim-
nazijo v Kranju in univerzo v Ljubljani, kjer je študiral geografijo in prirodoslovje 
ter diplomiral leta 1925. Dopolnjeval je svoje študije v Münchnu, nato pa nastopil 
službo profesorja na gimnaziji v Otočcu na Hrvatskem, kjer je ostal tri leta. Nato 
je služboval na gimnazijah v Kranju in v Ljubljani. Odličnega strokovnjaka in pe-
dagoga so nekaj let pred prvo svetovno vojno pokl ical i v prosvetno službo banske 
uprave. Po osvoboditvi je deloval kot član komisije za ugotavljanje kulturnozgodo-
vinske vojne škode in Federalnega zbirnega centra. Nekaj časa je bil nato ravna-
telj Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani. 

Deloval pa ni le po službeni dolžnosti, temveč še na mnogih drugih področjih 
— kot geograf in kartograf, prirodoslovec, turistični pisatelj, muzealec in urednik, 
povsod z velikim znanjem in zgledno vnemo. Vse to njegovo delo je bilo že izčrpno 
opisano in ocenjeno ob njegovi 60- in 70-letnici. Razen drugih naj bostai tu ome-
njena zlasti lepi govor, ki ga je imel P. Blaznik ob proglasitvi Planine za častnega 
občana Škofje Loke (Loški razgledi 1971) in prikaz S. Ilešiča v Geografskem vest-
niku istega leta, kjer je zlasti orisan značaj obsežnega popularno-publicističnega 
Planinovega dela na geografskem področju. Doslej povedano naj skromno dopol-
njujejo naslednje vrstice o slavljenčevem delu v zadnjem desetletju. 

Predvsem je treba navesti njegovo dejavnost ob tisočletnici loškega gospo-
stva. Za to priložnost je popravil in dopolnil svoj znani, leta 1962 izšli in že zdavnaj 
razprodani knjižici Škofja Loka z bližnjo okolico in Poljanska in Selška dolina ter 
ju združil v novi publikacij i Š k o f j a L o k a s P o l j a n s k o i n S e l š k o 
d o l i n o . Izdal jo je odbor za proslavo tisočletnice Loke leta 1972, nekaj let 
pozneje pa je avtor za Muzejsko društvo v Škofj i Loki pripravil še 3. popravljeno 
izdajo (1976). Knjiga obravnava geografske in gospodarske razmere loške pokra-
jine in jo štejemo med najboljše tovrstne monografi je pri nas. Svoje dolgoletne 
izkušnje kot kartograf je tudi v tem desetletju izkoristil, ko je za vse štiri zvezke 
Krajevnega leksikona Slovenije p r i r e d i l p r e g l e d n e z e m l j e v i d e v s e h 
o b č i n SR S. V leksikonu je tudi sam sodeloval. Njegovo marljivo pero tudi sicer 
ni mirovalo. V publikaciji, ki jo je izdala Alpina Žiri ob 30-letnici tovarne obutve 
Žiri, je izšla njegova G e o g r a f s k a p o d o b a Ž i r o v (1972). V Loških raz-
gledih, ki jih je tudi sam urejeval v letih 1968—1972, je priobčil nadaljnjo vrsto raz-
prav, izmed katerih na'j bodo omenjene štiri z geografsko pomembno vsebino: 
P r e b i v a l s t v o m e s t a , k r a j e v n e s k u p n o s t i i n o b č i n e Š k o f j a 
L o k a (1973); G o r e n j a v a s v P o l j a n s k i d o l i n i , oris kroja in prebi-
valstva (1974); V a s i v u s t j u B r e b o v n i c e (1975); L o k a i n l o š k i 
k r a j i n a s t a r i h z e m l j e v i d i h (1976). V Loških razgledih je med drugim 
tudi redno poročal o loških muzejskih izletih, ki jih je leto za letom sam organiziral 
in vodil ter tako širil med Ločani poznavanje domovine. Ne bi bilo prav, če ne bi 
bil omenjen še odlični pogovor, ki ga je imel s profesorjem- P. Kumaverjem ob nje-
govi 90-letnici (Geografski vestnik 1980). V Prešernovem koledarju za leto 1981 
je priobčil obširen spis P o d o l i n i S o č e . Sodeluje tudi pri novi vrst i turističnih 
vodnikov, ki jih je leta 1977 začelo izdajati Muzejsko društvo v škof j i Loki. Nešteti 
so njegovi manjši in večji doneski ne le v Loških razgledih, temveč tudi v Turistič-
nem in Planinskem vestniku, v Proteusu, Kroniki in v dnevnem časopisju. Šele 
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popolna bibliografija bo prav razodela ogromno delo, ki ga je opravil slavlienec. 
N a j m u b o z a n j o b o s e m d e s e t l e t n i c i o b e n e m s č e s t i t k a -
m i i n n a j b o l j š i m i ž e l j a m i z a š e v r s t o č i m b o l j z d r a v i h i n 
u s p e š n i h d e l o v n i h l e t i z r e č e n a z a h v a l a v s e h s l o v e n s k i h 
g e o g r a f o v ! 

Valter Bohinec 
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Umrl je prof. dr. Marjan Žagar (1920—1980) 

Ko smo na začetku lanske pomladi praznovali 60-letnico našega dragega in 
cenjenega tovariša, kolege, prijatelja in učitelja, rednega profesorja geografije na 
ljubi jonski filozofski fakulteti dr. Marjana Žagarja, smo polni optimizma skupaj na-
črtovali naše sodelovanje v bodoče, še posebej na nekaterih deficitarnih geograf-
skih področjih. V Geografskem vestniku LII/1980 smo na kratko nakazali njegovo 
dotedanje delo ter mu zaželeli še obilo zdravih in plodnih let. Žal tega Vestnika 
dr. Žagar ni več dočakal. Premagala ga je bolezen, ki se ji je poln načrtov, idej 
in delovnih zamisli vse do konca upiral, a ji je podlegel 11. decembra. 

Profesor Žagar se je rodil v napredni učiteljski družini v Šentjurju, od koder je 
šolanje nadaljeval no gimnaziji v Celju in na učitelj išču v Mariboru, kjer je sode-
loval v raznih naprednih gibanjih in akcijah, se leta 1937 včlanil v SKOJ in bil 
tudi sekretar te srednješolske organizacije. Opravljanje učiteljskega poklica mu je 
preprečila druga svetovna vojna, v kateri se je aktivno vključil v osvobodilno gi-
banje in vse do osvoboditve opravljal razne dolžnosti v Kozjanskem odredu, na 
okrožju Kozje in okraju Celje okolica. 

Po osvoboditvi je opravljal razne politične in upravne funkcije v Celju, Ljub-
ljani, Beogradu in LR Albaniji. 

Z enakim navdušenjem kot je med vojno in po njej opravljal razne vojaške, 
polit ične in upravne funkcije, se je kot izredni študent lotil študija geografije, 
ki ga je ob rednem delu na celjski gimnaziji končal 1955. leta. Od leta 1958 dalje, 
ko se je zaposlil na takratnem oddelku za geografi jo na Filozofski fakulteti v Ljub-
ljani kot asistent, od 1961 kot predavatelj in od 1965 kot univerzitetni učitelj, je 
svojo pedagoško, organizacijsko in znanstveno-raziskovalno delo prenesel na 
študente geografije, na širok krog srednješolske mladine ter na> številna področja 
geografije in naloge, ki jih je pred geografijo postavljala družba. Ves ta čas je bil 
tesno navezan na rodni Šentjur in Kozjansko, kamor se je stalno vračal, kjer je 
opravil svojo doktorsko disertacijo in druge študije in kjer je vse do zadnjega 
sodeloval pri raziskovanju, predstavljanju in afirmacij i te v razvoju zaostale po-
krajine na najširšem družbeno-kuilturnem področju. 

Svoje pedagoško delo je zastavil dokaj široko in ga je kot učitelj in mentor 
povezoval z znanstveno-raziskovainim delom, pri katerem je sodeloval z obema 
slovenskima geografskima raziskovalnima organizacijama, Inštitutom za geografijo 
univerze in Geografskim inštitutom Antona Melika SAZU. S prvim je povezoval 
svoje delo na področju prometne in turistične geografi je in pri pripravi kart za 
Atlas SR Slovenije, z drugim pa pri proučevanju naravnih katastrof in kvartarnih 
sedimentov. Veliko truda je posvetil tudi uredniškemu delu kot glavni urednik 
zbornika »Voglajnsko-sotelska pokrajina«, zbornika »Šentjur v borbi«, občinskega 
zbornika »Svet in ljudje med Bočem in Bohoirjem«, zbornika »Ob odkrit ju spome-
nikov bratov Ipavcev« ter kot član uredniških odborov zbornikov Geographica 
Slovenica 5 in revije I. C. C. UNESCO »Out of school scientific and technical Edu-
cation«. 

Kot univerzitetni delavec se je na znonstveno-raziskovalnem področju najprej 
posvetil turizmu in turistični geografiji, ki ji je začrtal pot v slovenski geografij i, 
močno pa je tudi vplival na njen razvoj v jugoslovanski geografiji, zlasti s poročanji 
o njenih načelnih problemih na jugoslovanskih kongresih in simpozijih. Njegovo 
izredno močno osebno nagnjenje k turistični problematiki je močno prevevalo 
generacije študentov turistične usmeritve, ki se je po njegovi zaslugi izoblikovala 
v okviru geografskega študija. Iz tega je zrasla cela vrsta mladih turističnih stro-
kovnjakov, ki so se še leta kasneje vračali k svojemu nadvse priljubljenemu men-
tor ju in učitelju, nemalokrat kot študentje podiplomskega študija. Njegova zasluga 
je občutna prisotnost geografije na vseh področjih turistične dejavnosti v naši 
izrazito turistični deželi. Zato ni slučaj, da je Filozofski fakulteti prav preko prof. 
Žagarja bilo zadnja leta poverjeno strokovno izpopolnjevanje turističnih vodnikov, 
česar se je lotil z velikim veseljem in odgovornostjo. Njegovo delovanje na tem 
področju je izhajalo tudi iz njegove neposredne povezanosti s turist ično prakso, 
v kateri se je uveljavljal kot svetovalec, sodelavec in raziskovalec in kjer ga je še 
posebej pritegnila problematika zimskega turizma in zimskih turističnih središč. 
To je bilo povezano z njegovim osebnim nagnjenjem do te vrste turizma, kjer je 
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tudi organizacijsko zelo intenzivno in plodno sodeloval. S turizmom tesno povezana 
prometna problematika je prav tako močno pritegnila prof. Žagarja, še zlasti zad-
nja leta, ko je poleg metodološkega priročnika za študente »Analiza prometnega 
omrežja v geografiji«, na kongresih in simpozijih v Sarajevu, Beogradu, Rogaški 
Slatini, Bovcu, Mariboru in na Ravnah predstavil teoretične in metodološke prob-
leme geografskega raziskovanja prometa in prometne geografije na sploh. Njegov 
pristop k tej problematiki odlikuje predvsem širok kompleksen pogled, pri čemer 
je izhajal tako iz potreb in poznavanja širšega evropskega in svetovnega prostora, 
kakor iz možnosti našega prostora in potreb naše družbene prakse, s katero 
je tesno sodeloval pri reševanju neposrednih nalog. 

Kot predavatelj regionalne geografije je svoje obsežno poznavanje problema-
tike razvitih dežel posredoval številnim1 generacijam študentov, v raziskovalnem 
pogledu pa se je na tem področju lotil proučevanja Šentjurja in njegove širše 
okolice. Ob kompleksni geografski študiji »Gospodarska geografija Kozjanskega 
in nje problemi«, ki mu je bila doktorska disertacija, se je lotil domala vseh geo-
grafskih problemov, od prebivalstva, kmetijske proizvodnje in fizičnih elementov 
do problemov historičnega razvoja. Tako smo dobili geografsko študijo te, največ-
krat malo poznane pokrajine, kar je vsekakor tudi dragocen prispevek k sami 
regionalni geografiji Slovenije. 

Na področju metodike in didaktike geografije je prof. Žagar svoje bogate iz-
kušnje usmeril predvsem v vzgojo študentov ter v delo s slušatelji tretje stopnje 
te študijske usmeritve. Njegovo zanimanje za to področje je bilo stolno in v vsem 
pedagoškem procesu prisotno ter se je manifestiralo tudi v njegovem raziskovalnem 
delu. Vključil se je v prizadevanja ob reformi srednjega šolstva kot sestavljalec 
učnih načrtov, pisec gradiva za učbenike, svetovalec in kot član ter zadnji dve 
leti predsednik predmetne komisije za geografijo. O tej problematiki je poročal 
tudi na jugoslovanskem simpoziju o modernizaciji pouka geografije v Portorožu 
januarja 1980. 

Prav tako se je zanimal tudi za druge geografske probleme, med katerimi 
je v času splošne usmeritve na proučevanje problematike agrarne pokrajine izsto-
palo njegovo zanimanje za načelne teoretične in metodološke probleme prouče-
vanja agrarne pokrajine in problemov agrarne proizvodnje. Aktivno je bil vključen 
tudi v fizičnogeografsko raziskovanje naravnih katastrof in kvartarnih sedimentov, 
kar le še dopolnjuje podobo o kompleksnosti njegovega aktivnega zanimanja: za 
geografsko problematiko v različnih delih Slovenije in Slovenije kot celote. 

Širok pogled na svet in na stroko je prof. Žagarja pripeljal na različna inte-
resna področja, kjer je povsod aktivno sodeloval bodisi pri vzgoji in medsebojnem 
sodelovanju ter pri oblikovanju idejnih izhodišč. V Geografskem društvu je kot 
njegov podpredsednik, tajnik, član Izvršilnega odbora in kot predsednik njenega 
ljubljanskega aktiva opravljal številne naloge, med katerimi še posebej izstopa 
organizacija zborovanja slovenskih geografov v Rogaški Slatini 1973. leta in orga-
nizacija jugoslovanskega simpozija z mednarodno udeležbo o turizmu in regio-
nalnem planiranju 1975. leta v Ljubljani. 

Bil je predstojnik oddelka za geografijo (PZEG) fi lozofske fakultete, geografijo 
pa je zastopal tudi v številnih fakultetnih komisijah in fakulteto v univerzitetnih 
organih kot dolgoletni član in predsednik Upravnega odbora stanovanjskega sklada 
univerze. 

Njegova ljubezen do pedagoškega dela in sploh dela z mladino je dobila 
svojo največjo potrditev v njegovem dolgoletnem delu s srednješolsko mladino 
v okviru organizacije Znanost mladini, kjer je bil njen predsednik, organizator, 
mentor in neposredni sodelavec pri vseh akcijah. Od leta 1969 je bil predsednik 
organizacije Znanost mladimi za SR Slovenijo, dve mandatni dobi je bil predsednik 
te zvezne organizacije in od leta 1974 do 1979 predsednik svetovne organizacije 
Znanost mladini v okviru UNESCO. Pod njegovim vodstvom se je ta organizacija 
pri nas organizacijsko utrdila in razširila na številne stroke ter zajela vsako leto 
več srednješolske mladine. 

Delo prof. Žagarja je tehten prispevek k razvoju slovenske geografske znanosti 
na področju prometne in turistične geografije pa tudi v zveznem merilu, kjer je 
postavil solidne temelje za nadaljnje delo. Še posebno velika je njegova zasluga 
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na področju mentorskega in pedagoškega dela, ki ga bo težko nadomestiti. Pre-
treseni ob njegovi mm o go prerani smrti' se zavedamo, da smo izgubili dobrega 
strokovnjaka, izvrstnega mladinskega mentorja in pedagoga ter zlasti iskrenega 
in prisrčnega prijatelja in kolego, ki je znal vedno poslušati sočloveka ter s pri-
jazno in spodbudno besedo ali dejanjem, vendar tudi s trezno presojo, vsakomur 
pomagati, števi lni prijatelji in mladi rodovi geografov in naravoslovcev, pri vzgoji 
katerih je sodeloval, ga bomo ohranili v trajnem spominu. 

Mirko Pak 
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Ob grobu prof. Marije Kietczewske Zaleske 

(30. 8. 1906—13. 12. 1980) 

Ob prehodu v letošnje novo leto nas je iznenadila žalostna vest, da je v Var-
šavi nenadoma preminula Marija Kieiczewska Zaleska, profesor pri Geografskem 
inštitutu Poljske akademije znanosti. Vest nas je prizadela, saj smo pokojnica, 
geografa in človeka zelo široke in globoke kulture, poznali, z njo sodelovali in jo 
pred leti sprejeli in spremljali tudi na daljšem obisku po Sloveniji in Istri. 

Prof. Marija Kietczewska Zaleska je pripadala tisti generaciji poljskih geogra-
fov, ki je zrasla še v času pred drugo svetovno vojno, saj si je doktorat iz geogra-
fije pridobila že leta 1932 v Poznanju. Toda na poti znanstvene kariere se je do-
končno uveljavila šele po vojni, ko je leta 1946 postala docent na Jagellonski uni-
verzi v Krakovu, bila pozneje nekaj časa profesor na univerzi v Torunju, od tam 
pa je leta 1964 prešla kot redni profesor v sestav Geografskega inštituta PAN. Kot 
eden najvidnejših geografov te generacije je tam zavzemala odlično mesto v vod-
stvenih organih inštituta, vodila oddelek za geografijo naselij, usmerjala pa tudi delo 
na drugih raziskovalnih področjih historično-genetskega značaja. 

Ravno na tem delovnem področju smo se s pokojnico najprej srečali. Saj je 
izšla iz tiste razvojne faze evropske geografije, ki je, zlasti v Franciji in v sred-
njeevropskih deželah, tako tudi pri nas, močno postavljala v ospredje proučevanje 
tradicionalne agrarne pokrajine, njene fiziognomije in njene geneze. Za to osnovno 
delovno smer pokojnice niso bile značilne samo njene študije o vaških naseljih 
Velike Poljske, Gdanskega Pomorja in drugih poljskih predelov, s katerimi je dalje 
razpredala dejavnost, ki jo je že pred tem (1926) sprožil poljski geograf Bogdan 
Zaborski s svojo klasično študijo o oblikah vasi na Poljskem in njihovi razmestitvi. 
Prav tako značilno je bilo njeno dosledno in tehtno sodelovanje na mednarodnih 
posvetovanjih o geografiji in zgodovini evropske agrarne pokrajine, na katerih smo 
se srečevali, od prvega v Nancyju (1957) do naslednjih v Vadsteni na švedskem 
(1960), v Londonu (1864), v Würzburgu (1966), Liègu (1969), Bel-fast u (1971) in 
Perugii (1973). Podrobnosti o tem in o ustrezni bibliografij i so podane v članku 
podpisanega »Za kompleksno geografijo podeželja in podeželske pokrajine kot 
naslednico čiste agrarne geografije« v knjigi »Pogledi na geografijo«, (Ljubljana 
1979, str. 241—258). Zaključni simpozij te smeri pa je, žal brez naše soudeležbe, 
organizirala ravno pokojnica in to v Varšavi leta 1975. O tem zborovanju je pod 
njenim uredniškim vodstvom izšla leta 1978 posebna publikacija, v kateri prevla-
dujejo zlasti obravnavanja problematike »uličnih« in t. im. »ovalnih« vasi ( L ' é v o -
l u t i o n d e l ' h a b i t a t e t d e s p a y s a g e s r u r a u x d ' E u r o p e , Actes 
de la Conférence tenue à Varsovie en septembre 1975, »Geographia Polonica« 
38, 304 strani). V tej bogati publikaciji je objavljenih 36 referatov z varšavskega 
posvetovanja. Njihovi avtorj i so iz Poljske, ZRN, Francije, Velike Britanije, Italije, 
Belgije, Švedske, Norveške, Danske in Avstrije. Med njimi so nekatera v tej razisko-
valni smeri najzaslužnejša imena (med Poljaki razen pokojnice predvsem Marija 
Dobrowolska, Kazimierz Dzieworiski, Halina Szulc in Stanistawa Zajchowska, med 
avtorj i iz ZRN Anneliese Krenzlin, Helmut Jäger, in Ingeborg Leister, iz Belgije Fr. 
Dussart, iz Avstrije Elisabeth Lichtenberger in dr.). 

Med značilnimi deli pokojnice je omeniti še sintetični priročnik o geografij i 
naselij, vaških, mestnih in prehodnih ( » G e o g r a f i a o s a d n i c t w a « , Varšava 
1969). O njem smo pred leti v GV posebej poročali. Iz tega priročnika kakor tudi 
iz vseh drugih del pokojnice se dobro vidi, da so jo res najbolj zanimala histo-
rično-genetska vprašanja, da pa pri tem nikdar ni šla mimo kasnejših transforma^ 
cij tradicionalne agrarne pokrajine, bodisi regulacij iz novejšega časa ali recentnih 
dogajanj na podeželju, zvezanih z urbanizacijo oziroma s t. im. »semiurbanizacijo«. 

Ravno ker je Marijo Kietczewsko privlačevalo hkratno upoštevanje historično 
-genetskih in fiziognomskih značilnosti kmečkih naselij ter recentnih preoblikoval-
nih procesov v podeželski pokrajini, se je s tem tudi dokopala do svojih trdnih 
stališč glede koncepta geografije v celoti. O teh njenih stališčih ter o prispevkih, 
v katerih jih je zastopala, je podpisani, ki bistvu soglaša z njimi, že večkrat po-
ročal (gl. »Beležke o načelni problematiki geografije« v knjigi »Pogledi na geo-
grafijo« na str. 81—82, 87, 91—92, 97). In nič manj značilen ni njen zadnji, že po 
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smrti objavljeni prispevek o pomenu geografsko-hiistoričmih regij v regionalni geo-
grafij i Poljske (»O z n a c z e n i u r e g i o n ó w g e o g r a f i c z n o - h i s t o r y c z -
n y c h v g e o g r a f i i r e g i o n a ' I n e j P o l s k i « , Przeglqd Geograficzny, t. 
LIN, z. 4, 1980, str. 705—713). V njem ponovno opozarja, kako lahko sodobna 
usmerjenost geografije samo v proučevanje sodobnih socioekonomskih dogajanj in 
to predvsem s kvantitativnimi metodami, močno prezre historične momente, ki so 
sooblikovali današnjo prostorsko stvarnost, in to v škodo pravilnih in prepričljivih 
rezultatov. Kljub temu pa tudi tisti pol jski »ahistorični« geografi, kakor jih ozna-
čuje Kielczewska Zaleska, ki jih zanimajo predvsem ali recentna socioekonomska 
dogajanja ali pa fizičnogeagrafski genetski procesi, ne morejo, ne da bi se tega 
prav zavedali, mimo nekaterih historičnogeografskih regionalnih označb, kakršne so 
n. pr. Velika Poljska, Pomorje, Mazovše, Šlezijo itd. Težko je odreči upravičenosl 
zaključnim besedam avtorice v tem prispevku: »Historične regije obstajajo do 
danes in prihajajo do izraza v družben o-kulturni h posebnostih, oprt ih na historične 
tradicije. V historičnih regijah ima svojo oporo regionalizem, katerega korenine so v 
zgodovini. V regionalizmu pa prihajajo do izraza kulturotvorne družbene vezi. Geo-
grafija se je preveč odvrnila od historične problematike regij, s tem da je skoraj 
izključno prestavila težišče no tekoče ekonomske, produkcijske povezanosti. S tem 
je izgubila s e n s u s h i s t a r i c u s, katerega vrednost je tako pravilno pod-
črtal K. Dzieworiski«. 

Taka razmišljanja so blizu tudi marsikomu med nami. Saj tudi pri nas ne 
manjka geografov, ki zavračajo »historizme« in takorekoč ne priznavajo historič-
nih regij in njihovih regionalizmov. Zato nam je tudi po tej strani delo pokojne 
Marije Kietczewske Zaieske nad vse dragoceno in nam bo ostalo z njeno oseb-
nostjo vred v trajnem spominu, 

Svetozar llešič 

t Prof. dr. Julius Fink 

12. aprila 1981 je na Dunaju nenadoma umrl v svojem 63. letu znani kvar-
tarolog, geomorfolog in pedagog Julius Fink. Po študiju geografije in geologije 
se je sprva zaposlil kot pedolog. V okviru pedologije je raziskoval predvsem fosilna 
tla in puhlično stratigrafijo. Po prevladi glacialne geomorfologije A. Pencka In 
nato perigiacialne geomorfologije je v petdesetih letih pri delitvi pleistocena v 
ospredje stopila stratigrafija puhlice, ki so ji delo olajšale meritve 14C. Iz ožje 
pedologije je Juliusa Finka vodila raziskovalna pot v geomorfologijo in preko 
nje nazaj v geografijo, ki se ji je dokončno zapisal s sprejemom vodstva geograf-
skega instituta dunajske univerze v I. 1969. K prejšnji raziskovalni problematiki 
iz pedologije in geomorfologije je dodajal še novo iz območja fizične geografije 
in pokrajinske ekologije. Tako je postal viden glasnik vede, za katero se je v 
tujini dodobra udomačila beseda zemje-veda (v angleščini geo-sciences, v nem-
ščini Geowissenschaften), ki je v slovenski l iteraturi menda tu prvič zapisana 
v tej obliki (da bi bilo mogoče izvesti naziv zemijevedec, kar je pokojnik bil v 
pravem pomenu besede). Težišče njegovega- zanimanja pa je ostalo slej ko prej 
v stratigrafi j i puhlice, kjer je pomagal utirati nova spoznanja o mnogo bolj kli-
matsko razčlenjenem pleistocenu, kot se glasijo stari nazori o enotnih štirih 
ledenih in treh medledenih dobah. 

Njegovi znanci in prijatelji so za šestdesetletnico pripravili slavnostni zbornik 
(Beiträge zur Quartär- und Landschaftsforschung. Festschrift zum 60. Geburtstag 
von Julius Fink. Založba F. Hirt, Dunaj 1968, 687 s.). Finkov dolgoletni sodelavec 
prof. Karl Brunacker iz Kölna je v uvodnem članku med drugim zapisal o jubi-
lantu: »Noj ohrani znanstveni elan, naj bo njegovo široko strokovno znanje, nje-
gove izkušnje, njegova kolegialnost in njegov temperament v dobro nas vseh 
in mladih kolegov, ki silijo v ospredje.« Po teh željah je jubilantovo življenje 
šestdesetletnika potekalo le tri leta, ko mu je nenadna smrt prekrižala načrte. 
Ob novici o prezgodnji smrti se čutimo prizadeti tudi mi, slovenski geografi. 
Pokojnik je namreč z veliko prizadevnostjo obujal vlogo dunajske fizične geogra-
fije, ki jo je nekoč imela za vse Podonavje. Razmeroma intenzivno je sodeloval 
s kvartarologi, pedologi in geomorfologi iz socialističnih evropskih dežel. To se 
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odraža tudi v znanem številu prispevkov iz teh dežel v že omenjenem jubilejnem 
zborniku (med avtorj i sta tudi dva Slovenca, en pedolog in en geograf), pa tudi 
v častnih nazivih, ki so pokojniku dodelila znanstvena združenja iz socialističnih 
držav. Živahne stike je Fink vzpostavljal preko univerzitetnega geografskega in-
štituta, ki mu je bil no čelu vse do svoje smrti, in preko Avstrijske akademije 
znanosti, ki jii je bil dopisni član od I. 1972 in dejanski član od I. 1974 ter 
vodja njene komisije za kvartarne raziskave. Zelo ugledno vlogo je imel po-
kojnik tudi v mednarodnih in zlasti v evropskih združenjih za kvartarologijo, ki ji 
je bil eden najvidnejših evropskih glasnikov. Med svojimi ekskurzijami s študenti 
po sosednjih deželah Avstrije je Juliusa Finka v zadnjem desetletju pot dvakrat 
pripeljala v Slovenijo. Nas iz spremstva je presenečal, ko je želel vedno izvedeti 
za strokovno mnenje tudi od domačih raziskovalcev, kar ni odlika vseh tujih 
znanstvenikov. Kdo od nas, ki smo mu sledili po Sloveniji, je lani poleti mogel 
misliti, do bo to zadnje slovo od velikega znanstvenika, vrednega svojih pred-
hodnikov Spreitzerja in A. Pencka? 

I. Gams 

Kongresi In posvetovanja 

24. mednarodni geografski kongres 1980 v Tokiu 

Kongres se je začel zadnji teden avgusta z zasedanji v okviru komisij in 
delovnih skupin MGZ (Mednarodne geografske zveze), ki so jim običajno sledile 
ekskurzije po raznih delih Japonske. Podpisal i se je tako udeležil zasedanja 
komisije za gorsko geoekologijo in ekskurzijo po Japonskih Alpah. Slavnostna 
uradna otvoritev kongresa je bila 31. avgusta v Tokyu. Med slavnostnimi go-
vorniki je bila tudi članica cesarske družine princesa čič ibu. Po zaključku gene-
ralnega zasedanja v Tokyu s »sajonaro« (poslovilno slovesnostjo) so sledile 2—4 
dnevne ekskurzije po Japonski. 

Med okoli tisoč tujimi gosti so bili nadpovprečno zastopani geografi iz 
Vzhodne in Jugovzhodne Azije, saj so prvič gostili mednarodni geografski kon-
gres na svojih tleh. Zveza japonskih geografov, ki je ob pomoči drugih organi-
zacij in oblasti organizirala kongres, je prijavila več sto udeležencev in ti so 
predstavili na predkongresnih in kongresnih zasedanjih okoli sto referatov. 

Predavanja v Tokyu med 1. in 5. septembrom so bila razvrščena v tri 
splošne simpozije, 12 sekcij. na paneino zasedanje in na diskusijske sestanke. 
Zaradi istočasnega dela sekcij je poedincu težko razčleniti vrednost referatov in 
ugotoviti njihov pomen za stroko ter ugotavljati, v koliko odražajo nove tokove 
v svetovni geografiji. V štirih zvezkih, ki smo jih dobili udeleženci ob prihodu 
v Tokyo, je bila natisnjenih 544 dvostranskih referatov, ki omogočajo izračun, 
kolikšni deleži referatov so odpadli na sekcije. Po deležu si sledijo: geomorfolo-
gija s 16%, po 1 0 % imajo ekonomska, urbano, zgodovinska geografija, 6 % 
kulturna in socialna geografija, s 5°/o so zastopane fizična geografija in pode-
želski sistemi (land sistems), biogeografija, regionainai geografija. Manjši deleži 
odpadejo na klimatsko geografijo, hidrogeografijo, klimatske spremembe in pro-
izvodnjo hrane, geografsko vzgojo itd. 

Taka razporeditev referatov ni le odraz stanja v svetovni geografiji, temveč 
tudi vpliva organizatorjev — japonskih geografov in močne udeležbe geografov 
iz Jugovzhodne Azije, ki ima svoje geografske značilnosti in temu prilagojeno 
raziskovalno dejavnost. To je zlasti očitno pri tematiki, s katero so se ukvarjali 
vsi trije splošni simpoziji z naslovi: »Japonska kultura«, »Klimatske spremembe in 
proizvodnja hrane«, »Naravne nezgode kot okolje«. V teh naslovih se odraža tek-
tonsko mlada in po klimatskih nezgodah pogosto prizadeta dežela vzhajajočega 
sonca, v kateri je pomembna tudi geografija domačih kultur. 

Od petih referatov, ki so jih za kongres pripravili jugoslovanski udeleženci, 
sta bila dva uvrščena v regionalno geografijo (M. V a s o v i 6, Problemi okolja 
gorskih regij na primeru Jugoslavije, V. R o g i č. Geografsko vrednotenje razvojnih 
osi, aplicirano na jugoslovanski prostor), eden v ekonomsko geografijo (B. B e l e c , 
Model prostorskih struktur s stališča modernih inovacijskih procesov v Sloveniji— 
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Jugoslaviji), en v simpozij o naravnih nezgodah kot okolje (I. G a m s , Povojni 
potresi v Jugoslaviji s stališča neotektonike in kot vzpodbuda za gospodarsko 
rast) in en v sekcijo za geomorfologijo (I. G a mi s, Poglavitni dejavniki kemične 
erozije po svetu). Povzetka sta bila objavljena, referat pa zaradi odsotnosti niste 
prebrala A. B o g n a r in M. P a k . Poleg omenjenih jugoslovanskih referentov je 
bil prisoten še 1. C r k v e n č i č. Tržaški geograf G. V a l u s s i je prijavil zanimiv 
referat o jezikovnih manjšinah v Italiji, žal pa se kongresa ni udeležil. 

Po številu referatov so bili v posameznih vejah geografije dokaj v ospredju 
geografskega proučevanja neotektonska geomorfologija, naravne nezgode, okolje, 
klimatske spremembe in njihov vpliv no proizvodnjo hrane, fizičnogeografska ra-
jonizacija kot osnova agrarnega izkoriščanja zemlje, nagla rast mest v nerazvitih 
deželah, mestne funkcije. 

Ker so v naši deželi pogoste naravne katastrofe, bo tukaj nekaj več poročila 
o metodologiji proučevanja teh pojavov, kot je bila razvidna iz referatov. Z njo 
se največ ukvarjajo japonski geografi, saj živi pri njih na obainih ravnicah, ki 
p red stavljaj o nekaj odstotkov Japonske, okoli 2/3 prebivalstva in tam je dobre 
3/4 industrije. Te ravnice so pretežno naplavine gorskih rek, ki imajo na ravnem 
značaj izgona, so pa tudi območja neotektonskega grezanja. Cenijo, da živi okoli 
10 milijonov Japoncev na obmorskih ravninah v taki nadmorski višini, da jih lahko 
preplavi visoko morje ob potresu (tsunami) ali ob tajfunu. Zaradi črpanja talne 
vode so se ravnice lokalno ugreznile pod morsko gladino. Na posebni medkon-
gresni ekskurziji so nam pokazali razmere ob ustju reke Arakave, kjer živi v 
tokijski mestni četrti Koto 130.000 prebivalcev na terenu med 0 in 1,5 m pod 
srednjo morsko gladino. Tod ljudi ogrožajo poplave reke in morja, potres in z 
njim povezan požar prevladujočih lesenih hiš. Za pribežališčni objekt, ki so ga 
začeli graditi, se predračunska vrednost vzpenja v vrtoglave višine. Raziskovanje 
potresne problematike zahteva tudi uradno osnovana služba napovedovanja po-
tresov. Izdelujejo karte potencialne škode v primeru katastrofalnega potresa, 
proučujejo pota, po katerih dospe do poedincev napoved potresa in kako je mo-
rebiti vest deformirana, kako se prebivalstvo vede ob prvem potresnem sunku, 
kam se zateče, po katerih poteh doseže varno mesto itd. Tudi poplave in tajfune 

— slednji zahtevajo zadnji čas največ žrtev — proučujejo ne le kot naravne pojave 
— v tem primeru bi ne bile katastrofe — temveč tudi kot grožnjo prebivalstvu. 
Ugotavljajo riziko, ki jo katastrofe predstavljajo za človeka in imovino, kako 
z njim človek računa ter je nanj prilagojen. Značilna je bila predstavitev katastro-
falne suše I. 1972-74 v Sahelu (Afrika). Razmeroma ugodna predhodna leta so 
dovolila rastočemu prebivalstvu pomik izkoriščanja zemlje proti severu v pol-
puščavo. Take suše, kot ta iz leta 1972-74, so bile prej običajen klimatski pojav, 
zdaj pa so postale ljudske katastrofe. 

Organizatorj i kongresa so vložili veliko naporov, da bi gostje boljše spoznali 
razvejano raziskovalno dejavnost v japonski geografiji. Dober vpogled v njeno 
strukturo nudi knjiga »Sodobni trendi v geografskem študiju na Japonskem«, ki 
je izšla ob kongresu kot 5. zvezek serije »Sodobni napredek naravoslovnih znanosti 
na Japonskem« v izdaji Znanstvenega sveta za Japonsko (Tokyo, 1980, 151. strani). 
Iz knjige spoznamo, da je več deset tisoč geografov združenih ne le v osrednji 
Zvezi Japonskih geografov, temveč tudi v Družbenogeografskem društvu Japonske, 
Zvezi za polit ično geografijo, Zvezi za ekonomsko geografijo in v Zvezi za kul-
turno geografijo. Te zveze so tudi sodelovale pri pripravah za kongres. Osebni 
vtis je, da je japonska geografija dosegla visoko raven kvantif ikacije in veliko 
razvejanost. Da v svetu počasi prodira zavest, da je postala japonsko geografija 
svetovna velesila, je krivo predvsem slabo poznavanje japonskega jezika. Ko so 
japonski geografi v letih 1970—1973 raziskovali burjo na naši obali in na Vipavskem 
(glej o tem poročilo v GV 1974), se nismo zavedali, dai so zadnja desetletja 
japonski kolegi raziskovalno aktivni na vseh kontinentih. O tem priča ob 
kongresu izdana knjiga z registrom naslovov vseh japonskih objav o tujih krajih. 
Matoši M. Yoshino, prof. geografije v novem univerzitetnem središču Tsukubi, 
kamor iz Tokya selijo visokošolski študij, in klimatolog, ki je takrat vodil odpravo 
japonskih geografov v Jugoslaviji, je bil to pot generalni sekretar organizacijskega 
komiteja kongresa. 
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Vkljufo številnim časopisnim1 vestem in knjigi S. K r a š o v c a » J a p o n s k i 
p r o d o r (Ljubljana, 1980), ki sociološko in zgodovinsko opisuje tako imenovani 
japonski pojav oziroma japonski gospodarski vzpon med svetovne velesile, je 
pri nas še vse premalo poznan izredni napredek te dežele na raznihi ravneh. 
Udeleženci kongresa so ga spoznali na predkongresnih, medkongresnih in po-
kongresnih ekskurzijah, iz člankov japonskih avtorjev v revijah Geo Jurnal št. 3 
in 4, letnika 1980, Japonski posvečenem zvezku revije Erdkunde (2/1980), iz tiskanih 
vodnikov po ekskurzijah, zlasti pa iz reprezentančne knjige » G e o g r a f i j a J a -
p o n s k e « (Geography of Japan, Tokyo 1980, 440 strani). Izdala jo je Zveza 
japonskih geografov. 

Skoraj vse dni tokijskega zasedanja so potekale seje generalne skupščine 
MGZ, ki so bile namenjene organizacijskim vprašanjem naše zveze. Mnogim se 
zdi delovanje MGZ preveč razdeljeno na sekcije in delovne skupine in premalo 
povezano, kar vse kliče po temeljiti reformi. To pa so odložili do 25. med-
narodnega geografskega kongresa, ki bo I. 1984 v Parizu. V Tokyu so potrdil i 
skoraj vse predloge za nove komisije in delovne skupine. Po tokijskem kongresu 
je na čelu MGZ dosedanji prvi podpredsednik, nigerijski profesor Akin L. 
Nabogunje, ki je zamenjal angleškega geografa M. Wise-ja. 

Med geografskim kongresom v Tokyu je potekala; tudi deseta mednarodna 
konferenca Mednarodne kartografske zveze. Kartografi so skupno z geografi 
pripravili v 55. nadstropju stolpnice v tokijskem trgovskem; središču Šinjuku med-
narodno razstavo tehničnih kartografskih in geodetskih sredstev, kart, geografske 
literature in 82 nacionalnih atlasov. Med slednjimi se je pojavilo precej novih 
izdaj iz dežel v razvoju (južna Amerika, Afrika, južna Azija). Jugoslavija je bila 
skromno zastopana. Med deželami, ki so s posebno objavo predstavile svojo 
geografijo, je bila tudi Jugoslavija, Vodje nacionalnih delegacij so sprejeli drugi 
zvezek Geographica Iugoslavi ca. 

I. Gams 

Simpozij komisije za ruralni razvo| pri mednarodni geografski zvezi v Naganu 
(Japonska) 

24th International Geographical Congress 1980. Joint Meeting of the Com-
missions on Agricultural Productivity and World Food Supply (C13) and on 
Rural Development (C14). 25—31 August, 1980. Nagano. 

V času pred 24. mednarodnim geografskim kongresom v Tokiu je Medna-
rodna geografska zveza organizirala strokovna srečanja svojih komisij, med 
njimi komisije za ruralni razvoj in komisije za produktivnost kmetijstva in svetovno 
prehrano, ki sta zasedali na skupnih in ločenih sestankih. Srečanje je bilo v 
Naganu, središču bogate kmetijske pokrajine osrednjega dela otoka Honšu, ki 
so ga izbrali prireditelji očitno z namenom, da bi čim celoviteje prikazali razvoj 
japonske ruralne pokrajine. Nagonska kotlina je namreč značilen primer struk-
turnih sprememb kmetijstva tako v preteklosti kot posebno po drugi svetovni 
vojni, ko je japonsko podeželje pod vplivom hitre industrializacije doživelo še 
posebno močno transformacijo. Vlogo posameznih kmetijskih panog oziroma 
kultur, npr. gojenje bombaža pred velikimi razmahom svilarstva, umik te panoge 
in uveljavljanje novih kultur, med njimi zlasti komercialno pridelovanje sadja 
in namiznega grozdja po zadnji vojni, so obravnavali številni japonski geografi. 
Posebno poudarjena je bila na simpoziju problematika japonskega kmetijstva, 
ruralno planiranje in ruralni razvoj s prikazom razlik med tradicionalno in sodobno 
strukturo podeželja. Spoznavanju specifičnega razvoja kmetijstva v smeri moderne 
polikuilture sta bili namenjeni tudi dve enodnevni ekskurziji, prva v območje mo-
dernega namakalnega sadjarstva, pridelovanja namiznega grozdja in riža, druga 
v območje nazadujočega svilarstva, nekaterih posebnih kultur (gobe, hren) in 
živinoreje.* 

* Več o tem glej spredaj: B B e l e c , S poti po |aponskl kmetijski pokrajini. 
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Ob prevladujoči usmeritvi v regionalno ruralno problematiko pa srečanje ni 
zanemarilo tipologije in sistemov kmetijstva v drugih delih sveta, njegovo trans-
formacijo in aktualno problematiko, povezano s procesi industrializacije in ur-
banizacije. Skrbno pripravljenega srečanja obeh komisij se je udeležilo okoli 
60 domačih in 40 drugih geografov, svoje raziskovalne rezultate pa je predstavilo 
17 referentov iz Japonske in 16 iz Madžarske, Finske, ZDA, Kanade, Velike 
Britanije, Belgije, Zvezne republike Nemčije, Nigerije, Indije, Bangladeša, Hong 
Konga, s Taivana in iz Jugoslavije. Od jugoslovanskih geografov se je simpozija, 
razen podpisanega', udeležil dr. Ivo C r k v e n č i č, ki je predstavil t i p o l o g i j o 
r u r a l n e g a p r o s t o r a n a p r i m e r u n a c i o n a l n e g a p a r k a P l i t -
v i c e . 

Delo komisije za ruiraimi razvoj, ki jo vodi dr. György Enyedi, je nedvomno 
zelo plodno. V času po 23. mednarodnem kongresu geografov v Moskvi leta 
1976, ko je komisija zasedala v Odesi, se je sestala še na Finskem (Oulu), v 
Nigeriji (Jos) in na Madžarskem (Szeged). Naslednje srečanje je predvideno 
aprilo 1981 v ZDA (Fresno), in sicer na tematiko »Teorija in praksa«. 

Borut Belec 

Posvet o programu raziskav varstva okolja v okviru Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za srednjeročno obdobje 1981—1985 (Portorož, 8—9. 12. 1980) 

Komisija za varstvo okolja pri RSS, ki jo je vodil dr. P. Stagnar, je pripravila 
dvodnevni posvet o programu raziskav varstvo okolja. Osnovni namen posveta je 
bil krit ično oceniti dosedanje raziskovalno delo no področju varstva okolja in 
podati osnovne smernice za raziskave v naslednjem srednjeročnem obdobju. V 
imenu RSS je posvet otvoril dr. V. Klemenčič (predsednik IO RSS) in poudaril 
nujnost usklajenega dela no raziskovalnem področju, kjer se srečujejo izvajalci 
raziskav varstva okolja najrazličnejših strok. 

V uvodni, plenarni seji je bil podan krit ičen pregled in ocena raziskovalne 
dejavnosti na tem področju v preteklem obdobju. Nadaijne delo pa je teklo po 
posameznih sekcijah in sicer: zrak, hrup (Z. P e t k o v š e k , P. G s p a n ) ; vode 
(J. Š t i r n , M. R o š ) ; vegetacija, tla, hrana (M. Š o l a r ) ; krajina in bivalno 
okolje (I. M a r u š i č, D. P l u t ) in predelava odpadkov in ostalo (M. P o l i č , 
S. Z a k r a j š e k ) . Zaključki sekcij so se smiselno uredili in skrajšali in bili ob 
koncu posveta podani kot zaključki posveta, ki so naslednji: 

1. Dosedanje raziskave na področju varstva okolja sicer praviloma sestoje iz 
fragmentaričnih proučevanj, so pa prispevale k reševanju mnogih problemov, s 
katerimi se je družba na temi področju soočala v preteklem obdobju. 

2. Onesnaženost okolja je na mnogih področjih Slovenije velika in narašča. 
Za izboljšanje stanja je potrebna povečano usmerjena raziskovalna dejavnost. 

3. Pedagoško delo o varstvu okolja je osnova in predpostavka raziskovalnega 
dela, zato naj bi Raziskovalna skupnost Slovenije v bodoče poskušala usmeriti 
več pozornosti tudi raziskavam najustreznejšega načina pedagoškega pouka na 
vseh ravneh in animatorstvu za raziskovalno delo o okolju. 

4. Vprašanj varstva okolja ni mogoče obravnavati ločeno od gospodarskih 
dejavnosti in razvoja. Delovne organizacije bi morale sodelovati pri reševanju 
problemov varstva okolja, ki se pojavljajo pri njihovi dejavnosti. 

5. Intenzivneje naj bi se raziskave varstva okolja izvajale predvsem na pri-
oritetnih točkah družbenega plana SR Slovenije: energetika, hrana, surovine. 

6. V sistemu RSS je potrebno zagotoviti kontinuiran proces planiranja med 
sfero raziskovalcev in uporabniki: Gospodarsko zbornico Slovenije, Republiškim 
komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora. Socialistično zvezo delovnega 
ljudstva Slovenije, samoupravnimi interesnimi skupnostmi. 

7. Na področju varstva okolja je potreben stalen pretok informacij o razisko-
valni dejavnosti, ki bi vključeval tudi dejavnost izven okvira RSS. Do uvedbe 
širšega sistema informiranja so posamezne sekcije predvidele specifične načine 
reševanja. 
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8. Ker so informacije o stanju okolja na določenem področju pomemben člen 
v skrbi za kvaliteto okolja, je posvet nakazal potrebo, da občinske raziskovalne 
skupnosti prevzamejo skrb za oblikovanje ustreznega informacijskega sistema na 
svojem območju. 

9. Da se zagotovi realizacija enega od temeljnih prednostnih ciljev RSS, 
to je varovanje in zaščita okolja, je nujno, da pri RSS deluije odbor za koordinacijo 
raziskav varstva okolja, ki mora sodelovati pri koordiniranju programov raziskav 
varstva okolja RSS, posebnih raziskovalnih skupnosti, občinskih raziskovalnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. 

Dušan Plut 

Turistična geografija v Jugoslaviji. (Razmišljanja ob jugoslovanskem simpoziju 
o turistični in prometni geografij i). 

Geografsko društvo Hrvatske je v Opatiji organiziralo sredi maja 1981 posve-
tovanje, na katerem naj bi preverili vlogo, pomen in perspektive dveh specializiranih 
smeri geografije: turistične in prometne. Dopoldneva sta bila posvečena eni temi, 
popoldnevi pa so bili v glavnem turističnogeografski. Simpozija se je udeležilo okrog 
petdeset geografov, gostov in študentov, petindvajset referatov pa je predstavilo 
različne aspekte teh geografskih smeri proučevanja. Ena tretjina referatov je ob-
delovala prometno geografijo, dve tretj ini pa turistično geografijo. Iz SR Slovenije 
sta na simpoziju aktivno sodelovala M. Pak in A. Gosar. 

Splošna ocena avtorja tega članka1 je, da je v teh zaostrenih gospodarskih 
razmerah pohvalno, da je organizacija simpozija sploh stekla in da se ga je ude 
ležilo toliko referentov. Posebna pohvala naj velja tudi uspelima ekskurzijama 
h gradbišču predora pod Učko in na otok Krk. Ocenjevati vrednost simpozija 
po vsebinski plati pa je težavnejše. 

Kritični bi morali biti do povezave teh dveh tem, saj se v veliki večini prime-
rov nista dopolnjevali in sta izhajali iz povsem različnih teoretično-metodoloških 
principov. Medtem ko je prometno-geografski del stekel brez splošnega (in kore-
kci jskega) referata (tudi zaradi odsotnosti kolegov s Kosova), je prvo dopoldne, 
ki je bilo sicer namenjeno teoretičnim razmišljanjem o turistični geografiji, imelo 
namen prikazati stanje te usmeritve, a je nazadnje zvodenelo v ekonomsko-turi-
stičnem vrednotenju Jugoslavije in v povsem nedodelani in neumestni razpravi 
o rekreaciji. Žal se je izkazalo, da se institucije in njih sodelavci, ki se proglašajo 
za nosilce turistične geografije v Jugoslaviji, usmerjajo v povsem ekonomsko-
-geografska vrednotenja, »geografi-samouki« zapadajo v klasično deskriptivno 
turistično geografi jo s poudarkom na naravnih danostih (determinizem), mlajši 
znanstveniki, ki jim je turist ična geografija- ponekod kruh, a nekje hoby, pa se 
izgubljajo v parcialnih, specifičnih temah in krit izerstvu. K tej splošni oceni je 
potrebno dodati, da v akviru turistične geografije ni dovolj močne osebnosti in 
institucije, ki bi dajala ton teoretičnemu razmišljanju in usmerjalo raziskave, k, 
bi vodile k nekemu enotnemu cilju. Tak oilj si bomo morali čimprej zastavi t , 
da bi lahko uspešno pomagali drugim znanstvenim in praktičnim vedam, posebno 
regionalnemu prostorskemu planiranju, oziroma, da bi lahko teoretično in meto-
dološko enakovredno nastopali na mednarodnih posvetovanjih. 

Izkazalo se je, da je predvsem nepoznavanje nemške literature privedlo do 
nekaterih deviacij v stališčih naše turistične geografije (tematika »rekreacija«) do 
tuje. Medtem ko, četudi v omil jeni obliki, smatrajo Jugoslovani ( S t a n k o v i č — 
M a r i c ) rekreacijo kot obliko športno-zdravstvene regeneracije telesa, ki naj bi 
bilo usposobljeno za ponovne delovne napore, jo drugod vrednoti jo (vsaj kolikor 
je avtorju članka literatura poznana) širše, s poudarkom na splošnem psihof iz ič-
nem počutju in z obravnavanjem' različnih spektrov rabe prostora v te namene 
Delo naj ne bi bilo pr imarna človekova potreba, saj je povsod težnja po tem, da se 
časovni obseg te življenjske funkci je skrajša, ampak naj bi enakovredno nasto-
pilo ob boku ljubiteljski in rekreativni dejavnosti v prostem času. Spekter dejav-
nosti turizma in rekreacije, ki se prepletata v prostoru, bi bilo najbrž umestneje 
poimenovati v geografijo prostega časa, pri čemer bi težavnost opredelitve ome-
njenih posameznih dejavnosti odpadla. 
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Simpozij je postregel tudi z nekaterimi pozitivnimi novostmi. Tako je »urbani 
geograf« M. V r e s k posredoval enega boljših referatov o mestu kot iniciatorju, 
Z. P e p e o n i k pa je postregel z zelo uporabnimi kartami o koncentracij i raz-
ličnih narodnosti turistov ob hrvaški jadranski obali. Turističnemu gospodarstvu, 
gospodarskim zbornicam in drugim- insti tuci jam bi lahko bilo to vodilo za različne 
akcije (propaganda, prodaja, ponudba). 

Na ostro odklonilno (morda samoobrombno) stališče je naletel referat eko-
nomista I. J e l e n a , ki je krit ično osvetlil nekatere teme, ki jih obravnava turi-
stična geografija. Ob analiziranju angleškega (najbrž Cosgrova) in domačega 
učbenika Turistične geografije je našteval celo vrsto misli o »mejah geografskega 
proučevanja tega fenomena«. Sklicujoč se na razprave izpred dvajsetih let (llešič, 
Djurič) se sprašuje »na kako oddaljen tenak led se je geografija po tem obdobju 
podala«. Čeprav je njegova kritika in razmišljanje zanimivo (geografija turizma 
ali turistična geografija), pozablja, da je geografija vedno bolj funkcionalna in da je 
interdisciplinarno delo v znanosti vedno bolj v ospredju. V znanosti je vedno več 
»sivih con«. Ni rečeno, da geografsko delo, ki vključuje obravnavo tematike s 
sorodnega področja, izgublja na prodornosti in kvaliteti. 

Slovenska referata sta bila posvečena prometu pešcev v mestih in defor-
maciji v izrabi prostora (»črne gradnje počitniških hišic«), ki jo povzroča težnja 
po rekreaciji in prit isk na naravno in družbenogeografsko najbolj atraktivne lege 
(območja) v gorskem svetu Jugoslavije. 

Anton Gosar 
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UDK 551.582 (497.12) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, meteorologi j , klimatologija. 

Furlan, D. 
61000 Ljubljana, YU. Vojkova 1-B, Meteorološki zavod SRS 

DOLINE HLADNEGA IN GREBENI TOPLEGA ZRAKA iN 
NJIHOV VPLIV NA VREME IN KLIMO SLOVENIJE 
Geografski vestnik, LIH, (1981) 
Slov., (slov., angl.) 

Avtor je povezal 16 anticlklonskih in 23 ciklonskih singularitet. ugotov-
ljenih na osnovi preko 100-letne dokumentacije meteorološke postaje 
Ljubljana, z ustreznimi grebeni In dolinami na 700 mb ploskvi. Analiza 
je pokazala, da so singularitete lepega vremena pogo|ene z grebeni, 
one slabega pa z dolinami. 

UDK 551.436 (497.12-11) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Gams, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoško-
znanstvena enota za geografijo 

NASTANEK PREBOJNIH DOLIN JU2NO OD 
ŠENTJURJA PRI CELJU 
Geografski vestnik, LUI, (1981) 
Slov., (slov., angl.) 

Nastanek štirih prebo|nlh dolin na razdalji 1,5 km v porečju Voglajne 
(JV od Celja, SZ Jugoslavija, predalpsko hribovje) je polasnjen z neotek-
tonskiml premiki v širši In ožji okolici. 

UDK 911.2:631.4 (497.12-12) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, pedogeografija. 

Lovrenčak, F. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoško-
znanstvena enota za geografl|o 

PEDOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
ŠENTJERNEJSKEGA VRSAJA (JV SLOVENIJA) 
Geografski vestnik. Li l i , (1981) 
Slov., (slov., angl.) 

Razprava obravnava pedogeografske značilnosti šentjernejskega vršaja. 
Prvi del zajema prikaz prsti na različno stari matični osnovi in različno 
starih reliefnih oblikah. V drugem delu pa so prikazane pedogeografske 
regije in njihova Izraba glede na reliefne oblike, matično osnovo in prsti. 

UDK 551.462 (497.12-14) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografi|a. 

Orožen-Adamič. M. 
61000 Ljubljana, YU. Novi trg 4, Geografski inštitut Antona Melika, SAZU 

PRISPEVEK K POZNAVANJU IZOBLIKOVANOSTI 
PODVODNEGA RELIEFA SLOVENSKE OBALE 
Geografski vestnik, LIN. (1981) 
Slov., (slov., angl.) 

Namen tega prispevka |e orisati poglavitne poteze o izoblikovanosti pod-
vodnega reliefa v Tržaškem zalivu In še posebej ob slovenski obali. 
Avtor nas seznanja s spoznani!, ki |ih je pridobil ob številnih potopih v 
morju. Obalne holocenske akumulacijske ravnice se nadaljujejo daleč v 
morje proti osrednji, skoraj povsem ravni ploskvi dna zaliva. Ob flišnih 
in apneniških obalah je pod vodo pas s skalnim dnom. V globini 9±1 m 
je v skalnem dnu izrazit pregib ali rob. 



UDC 551.436 (497.12-11) = 2 

Original scientific paper. Geography. 

Gams, I. 
61000 Liubl|ana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

THE DEVELOPMENT OF THE TRANSVERSE VALLEYS 
SOUTH OF ŠENTJUR NEAR CELJE 
Geografski vestnik, LUI, (1981) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Development of four transferse valleys In section of 1,5 km In drainage 
crea of the Voglaina (SE of the town Celie, NW Yugoslavia, prealpine 
mountanin system) is explained with neotectònlc movements In the larger 
and narrower surroundings. 

UDC 551.462 (497.12-14) = 2 
Original scientific paper. Geography. 
Orožen-Adamlč, M. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, The Geographical Institute Anton Melik 
at the Slovene Academy of Arts and Sciences 
A CONTRIBUTION TOWARDS THE STUDY OF 
MORPHOLOGY OF THE UNDERWATER RELIEF ALONG 
THE SLOVENE COAST 
Geografski vestnik, LIU, (1981) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The present article seeks to outline the principal features In the mor-
phology of the underwater relief in the Bay of Trieste and especially 
along the Slovene coast. The author reports his findings made during 
a diving expedition. The coastal Holocene acummulation plains extend 
a long way into the sea towards a central, wellnlgh flat bottom of the 
Bay. Along the flysch and the limestone coasts there is under the water 
a belt with a rocky bottom. In the depth of 9 + 1 m there Is on the 
rocky bottom a marked fold. 

UDC 551.582 (497.12) = 2 

Original scientific paper. Geography, Meteorology, Climatology. 

Furlan, D. 
61000 L|ubl|ana, YU, Vo|kova 1-B, Meteorological Institution of the 
SR Slovenia 

TROUGS OF COLD AND RIDGES OF WARM AIR AND 
THEIR INFLUENCE ON THE WEATHER AND CLIMATE 
OF SLOVENIA (YU) 
Geografski vestnik. LIU, (1981) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The author related 16 anticyclonlc and 23 cyclonic singularities gleaned 
from over a century-old data of the weather burreau Ljublana with the 
corresponding ridges and troughs at the 700 mb level. An analysis re-
vealed that fine weather singularities were connected with the ridges, 
those of bad weather with troughs. 

UDC 911.2:631.4 (497.12-12) = 2 

Original scientific paper, Geography, Pedogeography. 

Lovrenčak, F. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

PEDOGEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE 
ŠENTJERNEJ ALLUVIAL FAN (SE SLOVENIA) 
Geografski vestnik, LUI, (1981) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The paper deals with the pedogeographical characteristics of the šent-
lernej alluvial fan In SE Slovenija. The first part examines soils on pa-
rent material and relief forms of different age. The second part con-
tains a pedogeographical regionalizatlon with the regard to landforms, 
parent material and soils with reference to land use. 



UDK 911.3:577.47 (497.12-15) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Plut, D. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoško-
znanstvena enota za geografijo 

NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV V BELI 
KRAJINI 
Geografski vestnik, LIN, (1981) 
Slov., (slov., angl.) 

članek obravnava neure|ena odlagališča odpadkov v Beli krajini. Na pod-
ročju občine črnomel|, ki za|ema več|i del Bele krajine, so na|večja od-
lagališča smeti pri Črnomlju, Semiču in Vinici. Podrobnejša analiza in 
medsebojno primerjanje nam po metodi izločanja no|monj primernih po-
vršin ter prekrivanja posameznih analitskih kart Izlušči naslednje, za 
centralno deponijo najbol| primerno širše lokacijsko območ|e: med Kva-
sico, Kanižarico in Butorajem. 

UDK 91.001 (497.12) = 863 

Strokovno poročilo. Geografija. 

Pak, M. 
61000 Ljubljana, YU. Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta. Pedagoško-
znanstvena enota za geografl|o 

NEKAJ MISLI O POLOŽAJU SLOVENSKE GEOGRAFIJE 
Geografski vestnik. Li l i , (1981) 
Slov., (slov., angl.) 

Podan je osnovni pregled razvoja slovenske geografije z vsemi n|enlmi 
vsebinskimi in idejnimi problemi. Element tega razvoja je mednarodno 
sodelovanje, kompleksnost ter aktivno vključevanje v reševanje prostorskih 
problemov. V ospredju so znanstveno-raziskovalna, izobraževalna In apli-
kativna vloga geografije. 

UDK 656.132 (497.12) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Mlinar, B. 
61000 Ljubljana, YU, Vožarski pot 12, Zavod SRS za statistiko 

JAVNI MEDKRAJEVNI LINIJSKI AVTOBUSNI PROMET 
V SR SLOVENIJI 1974/75 
Geografski vestnik. L i l i , (1981) 
Slov., (slov., angl.) 

Prikazani so glavni izsledki prometno-geografske raziskave, izdelane za 
magistrsko nalogo, ki obravnava javni medkrajevni linijski avtobusni 
promet v SR Sloveniji, kot npr.: Karta omrežja in jakosti zvez z glav-
nimi značilnostmi krajnih postaj, klasifikacija vožen| po regijah različnih 
ravni, dana je vrsta kvantitativnih Informacil, ki vsebinsko dopolnjujejo 
geografsko predstavitev. 

UDK 911.3 (52) = 863 

Potopis. Geografia. 

Belec, B. 
62000 Maribor, YU, Koroška cesta, Pedagoška akademija univerze v Mariboru 

S POTI PO JAPONSKI KMETIJSKI POKRAJINI 
Geografski vestnik, LIN, (1981) 
Slov., (slov., angl.) 

Avtor obravnava strukturne spremembe kmetijstva Naganske kotline v 
osrednjem delu otoka Honšu. Njegova danasn|a sestava je posledica 
sprememb v agrarnem življenju 19. stol. In zlasti usmeritve po drugi sve-
tovni vojni. Ob tradicionalnem pridelovan|u riža in močno zmanjšanem 
pomenu go|enja sviloprejke, se vse bolj uveljavlja moderna polikultura, 
predvsem pridelovanje sadja In namiznega grozdja z značilno tržno us-
merjenostjo za potrebe velikih mest. 



UDC 91.001 (497.12) = 2 

Scientific report. Geography. 

Pak, M. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

SOME REFLECTIONS TO THE POSITION OF 
GEOGRAPHY IN SLOVENIA 
Geografski vestnik, LI 11, (1981) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article gives a basic view on development of geography in Slovenia, 
its main ideological problems and different opinions about its contents. 
The elements of development are: International co-operation, entirety of 
geographic researches and active participation in solving of regional 
problems. Scientific, educative and applicable significance of geography 
are also underlined. 

UDC 911.3 (52) = 2 

Article of travel. Geography. 

Belec, B. 
62000 Maribor, YU, Koroška Str., Pedagogical academy of the Maribor 
University 

FROM A TRIP THROUGH THE JAPANESE 
AGRICULTURAL REGION 
Geografski vestnik, LIH. (1981) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The author treats the structural changes of the agriculture in the Na-
gano basin in the central part of the island of Honshu. Its today's 
composition is the result of the changes in the agrarian life of the 
19th century and especially of the orientation after the Second World 
War. Beside the traditional growing of rice the modern polyculture asserts 
itself more and more, chiefly the growing of fruit end of dessert grapes 
with a characteristic market orientation for the needs of the big towns. 

UDC 911.3:577.47 (497.12-15) = 2 
Original scientific paper. Geography. 
Plut, D. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

THE DISORDELY REFUSES OF DUMPS IN BELA 
KRAJINA (S SLOVENIA) 
Geografski vestnik, LIH, (1981) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The article outlines the disordely refuse dumps in Bela krajina. On the 
territory of the commune of Črnomelj, which represents the largest part 
of Bela krajina, the biggest dumps are near črnomel|, at Semič and 
at Vinica. A detailed analysis and mutual comparison of the various 
criteria for the location of the central refuse dump have-by the method 
of eliminating the least suitable surfaces and of comparing individual 
analytic maps-established the following, for the central dumping ground 
most Suitable wider location: between the Kvasica, the Kanižarica and 
Butoraj. 

UDC 656.132 (497.12) = 2 

Original scientific paper. Geography. 

Mlinar, B. 
61000 Ljubljana, YU, Vožarskl pot 12, statistical Office of the SR Slovenia 

PUBLIC LINEAL INTERURBAN BUS TRANSPORT IN 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF SLOVENIA (YU) 1974/75 
Geografski vestnik, Ll l l , (1981) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Discussing public lineal interurban bus transport in the Socialist Repub-
lic of Slovenia, the author of this paper explains the most important 
results of the trafficgeographical researchment. The paper contains net-
work, scheme of communication intensity with main characteristics of 
terminal Stations and classification of passenger transport on different 
regional levels. Geographical presentation of the subject is completed with 
selected quantitativ informations. 
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REDAKCIJSKA ZASNOVA IN STRUKTURA 
PREDVIDENE REGIONALNO-GEOGRAFSKE 
MONOGRAFIJE SLOVENIJE 
Geografski vestnik, LIH, (1981) 
Slov., (slov., angl.) 

članek prikazu|e shemo strukture za regionalno-geografsko monografijo 
Slovenile, ki |e vkl|učena v raziskovalni program SAZU. Glavni pouda-
rek |e na podrobni regionalizacijskl shemi, zasnovani na shemi osnovnih 
regij Slovenije, ki jih je avtor že objavil v »Geografskem "vestniku« 1972. 
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REDACTION PLAN AND STRUCTURE OF THE PLANED 
REGIONAL-GEOGRAPHIC MONOGRAPHY OF 
SLOVENIA (YU) 

Geografski vestnik. LUI. (1981) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article exposes the scheme of the structure for a regional-geogra-
phic monography of Slovenia which is included in the research and 
publication programme at the Slovene Academy of Arts and Sciences 
(Geographical Institute). The main emphasys is given to the detailed 
regionallzation scheme based on the scheme of main regions of Slove-
nia already published by author In the iGeografski vestnik« 1972 
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