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K N J I Ž E V N O S T 

Iz slovenske geografske in sorodne književnosti 

Geographica Slovenica 12, Raziskovalno delo Inštituta za geografijo 
univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Inštitut za geografijo univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani, 1981. 

Dvanajsta številka revije Geographica Slovenica prekinja dosedanjo tra-
dicijo objavljanja razprav, ki so bile predstavljene na različnih simpozijih 
in strokovnih srečanjih v organizaciji Inštituta za geografijo. Tokrat se je 
uredniški odbor odločil za (predstavitev obsežnejših povzetkov različnih 
raziskovalnih nalog, katere so v zadnjih nekaj letih pripravili sodelavci 
inštituta. Rezultati sociainageografsikih proučevanj, predstavljeni v takšni 
obliki, nam omogočajo seznanitev z izredno obširno .tematiko geografskega 
proučevanja, prikazano tokrat na različnih nivojih, od jugoslovanskega do 
mestnega, na primeru Celja. 

Vsebinsko različni prispevki so razvrščeni glede na nivo obravnavane 
problematike. Na prvem mestu je razprava I. V r i š e r j a , ki obravnava 
razmestitev industrije v Jugoslaviji. Prispevek predstavlja nadaljevanje 
že objavljene razprave »Industrializacija Jugoslavije« (Geographica Slove-
nica 10, s. 209—223). Avtor je na osnovi podatkov o številu zaposlenih in 
vrednosti industrijske proizvodnje za .leto 1979 po posameznih naseljih pri-
kazal razmestitev industrije v Jugoslaviji na treh kartah, ki jih spremlja ob-
širen komentar. Poleg metodološko originalne predstavitve učinkov indu-
strializacije v Jugoslaviji so izredno pomembni zaključki, v katerih poda-
jajo avtorji v kratkih črtah oris sprememb v gospodarskogeografiski podobi 
Jugoslavije, nastalih s tridesetletno .industrializacijo ter kritično ocenjuje 
dosedanji razvoj. 

V drugem prispevku obravnava B. B e l e c prostorsko preobrazbo slo-
venske pokrajine pod vplivom posebnih kultur. Dolgoletno raziskovalno de-
lo na specifičnem področju proučevanja pokrajine je omogočilo avtorju 
kompleksno predstavitev spreminjanja površin posebnih kultiur v Sloveniji, 
njihovega učinka na socio-ekonomsko in pokrajinsko transformacijo, kate-
ro sklene s .tipologijo vinogradniških, sadjarskih in hmeljarskih pokrajin. Na 
osnovi ovrednotenja pomena posameznih tipov nam v zaključku predstavi 
model ruralne prostorske strukture z vidika posebnih kultur. V modelu 
opredeli pet osnovnih tipov ruralnega prostora v Sloveniji. 

Nekatere značilnosti regionalne strukture na Tržaškem nam v svojem 
prispevku predstavi Marijan K l e m e n č i č . Pri .tem najprej opredeli pojem 
regionalne strukture v geografiji in nam nato prikaže njene sestavne dele 
ter njihove medsebojne zveze na primeru naselbinske mreže na Tržaškem. 
Kot element regionalne strukture so obravnavana naselja, njihov demograf-
ski in gospodarski potencial ter oskrbne funkcije. Poseben poudarek je na 
prikazu prometne 'infrastrukture, funkcionalnosti prometnih povezav, ki 
prinaša nov metodološki pristop v obravnavi te problematike. 

četrti obsežnejši prispevek predstavlja izsek iz kompleksne geografske 
študije M. P a k a z naslovom »Manj razvita obmejna območja zahodne Slo-
venije«. V njem nam avtor plastično predstavi problematiko demografskega 
razvoja, .industrije in oskrbnega omrežja v obmejnem območju zahodne 
Slovenije. Podrobno je podana analiza gibanja števila prebivalstva v ob-
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dobju 1953—1979, opredeljena je vloga industrije v regionalnem razvoju, 
posebej pa je obravnavana funkcija storitvenih dejavnosti kot elementa 
infrastrukturne opremljenosti prostora. Vsi elementi so prikazani na šte-
vilnih kartah, ki nas seznanjajo s prostorsko razporeditvijo posameznih po-
javov v obmejnem območju. 

Razprava D. P l u t a predstavlja poseben pristop v geografskem proučeva-
nju. Na primeru Bele krajine je prikazana metodologija pofcrajinsko-eko-
loškega raziskovanja, ki omogoča kompleksno vrednotenje pokrajinskega po-
tenciala na osnovi spoznavanja notranje .zgradbe in strukture pokrajine ter 
posameznih pokrajinskih elementov (geofaktorjev). Podan je oris pokrajin-
sko-ekoloških mozaikov Bele krajine ter njihova ekološka in ekonomska 
ocena, ki daje osnovo za nadaljnje združevanje enot v pokrajinsko-ekološki 
shemi, to je mikroihoire, mezdhore in imaikrohore. Zanimiv metodološki 
pristop je podrobno razložen in tudi prikazan s kvantitativnimi ter karto-
grafskim prikazom. 

M. š p e s je prispevala razpravo o problemih življenjskega okolja v 
Celju, v kateri sistematično obravnava različne vidike negativnih vplivov 
industrije na človekovo okolje. Posamezna poglavja obravnavajo onesnaže-
nje zraka in s tem povezane poškodbe na vegetaciji ter stopnjo poškodcHva-
nosti glede na etažnost kotline. Analizirani so vzroki za tovrstno poškodo-
vanje vegetacije. Posebno poglavje govori o oneisnaženju tekočih voda in 
odpadnih vodah, ločeno pa je obravnavana tudi problematika odstranjevanja 
trdih odpadkov. 

V zadnjem prispevku nam R. G e n o r i o predstavlja geografsko pro-
učevanje mednarodnih migracij. Razprava podaja teoretsko in metodološko 
opredelitev problematike s podrobnim orisom in utemeljitvijo proceso loš-
kega pristopa v geografiji na primeru proučevanja migracij. Pri tem se na-
vezuje na izkušnje pri proučevanju te problematike na primeru slovenskega 
izseljenstva v Kanadi, in podaja najpomembnejše rezultate raziskave, .ki je 
zajela analizo vzrokov izseljevanja, demogeografskih značilnosti slovenskih 
izseljencev ter današnji socialnoeikonomsiki položaj Slovencev v Kanadi. 

Pestrost objavljenih prispevkov predstavlja ob predstavitvi novih me-
todoloških pristopov osnovno značilnost dvanajste številke Geographice Slo-
vence, ki s tem uspešno nadaljuje posredovanje novejših .rezultatov geo-
grafskih proučevanj v slovenski geografiji kot tudi širši strokovni javnosti. 

Ivo Pixy 

Geografski zbornik XXI, SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, 
Ljubljana, 1981, 188 strani. 

Tudi 21. zvezek Geografskega .zbornika prinaša zanimive in koristne 
ugotovitve razvejanega programa Geografskega inštituta Antona .Melika 
(GIAM). Neutrudni glavni urednik, akademik prof. dr. iSvetozar I l e š i č , v 
predgovoru opozarja na težave geografov zaradi zmede glede pravopisnih 
pravil. Največ je po njegovem mnenju k temu prispevalo dejstvo, da je 
čedalje bolj zapleteno vprašanje pisave krajevnih imen, sestoječih .iz dveh 
ali več besed. 

Med razpravami pomenijo prispevki D. M e z e t a o hribovskih kmeti-
jah ob Kokri in v Krvaivškem predgorju, A. K r a n j c a in F. L o v r e n c a -
k a o poplavnem svetu na Kočevskem polju in M. S i f r e r j a o katastrofal-
nem učinku neurij v severovzhodni Sloveniji v avgustu 1980 uspešno ures-
ničevanje širše zastavljenih dolgoročnih nalog Geografskega inštituta Anto-
na Melika. Razveseljiva pa je tudi novost, študija I. G a m s a in K. Natika, 
o geomorfološki karti 1:100 000 in razvoju reliefa v Litijski kotlini. 

Uvodno mesto je namenjeno novemu raziskovalnemu področju, študiji 
I. G a m s a in K. N a t k a , Geomorfološka karta 1:100 000 in razvoj reliefa 
v Litijski kotlini (s 7 tabelami, 13 podobami, 8 slikami v besedilu in 1 barv-
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no karto v prilogi). Geomorfološka karta okolice Litije, ki predstavlja za-
hodni del hribovitega predalpskega Posavskega hribovja, je celostna geo-
morfološka karta. Gre za prvo tovrstno tiskano karto v Jugoslaviji, izdelano 
po koncepciji Mednarodne komisije za geomorfološka snemanja in kartiranje 
pri Mednarodni geografski uniji, in je bila izdelana kot poskusna karta za 
usklajevanje enotne koncepcije in legende Geomorfaloške karte Jugoslavije 
1:100 000, ki nastaja v okviru zvezne raziskovalne naloge. 

Izkušnje in problemi v zvezi z nastajanjem karte so bili predstavljeni 
tudi na drugem zveznem posvetovanju o geomorfološkem kartiranju, ki ga 
je GIAM organiziral aprila 1979 v Ljubljani. Zaradi pionirskega dela v ju-
goslovanskem merilu predstavlja študija brez dvoma tudi pomemben meto-
dološki prispevek. Skopo odmerjene vrstice nam ne dopuščajo podrobnej-
šega pregleda rezultatov in dilem, ki sta jih nakazala avtorja. Navedimo le 
•nekaj poglavitnih vsebinskih in metodoloških novosti v primerjavi z legen-
do omenjene mednarodne komisije. Kraško ozemlje je razdeljeno na dve 
kategoriji, in sicer kraški in fluvio-kraški tip reliefa, ki je v glavnem ome-
jen na triadne dolomite in strma pobočja v apnencu. Pri kategorijah nag-
njenosti pobočij so bile s funkcijskega vidika (kmetijstvo) vnesene meje 
pri 12° m 20°̂  ter 32° (spodnja meja intenzivne denudacije regolita). Doline 
so bile razvrščene .glede na širino in obliko. Kvantitativno je bila ugotovljena 
tudi gostota slemen, i n sicer na 1 km* ozemlja. Najmanjšo gostoto slemen 
imajo kraške planote m terase v dolinah. V zvezi z analizo strmcev sav-
skih pritokov podčrtujeta avtorja neenakomerne tektonske premike, sod«č 
po poševnih slemenskih nivojih pa je nekaj predelov doživelo tudi poševni 
neotektonski premik. Glede podobe o razvoju reliefa se avtorja ne ogrevata 
za neotektonsko analizo Premi ja o ostrem ločevanju (16 faz) neotek-
tonskega premikanja delov površja. p 0 njunem mnenju je prestavitev Save 
iz ^moravsko-trboveljske-laske sinki^aie v današnjo dolino posledica pre-
tocitev, ki jih je povzročilo zastajanje Ozemlja v Litijski kotlini. 

Celostna geomorfološka karta litijske okolice je bila predstavljena tudi 
kot primer možnosti uporabe pri regionalism planiranju. Brez dvoma po-
meni predstavljena geomorfološka karta tudi primer aplikativnosti tovrstne-
ga geomorfološkega raziskovanja. 

Sledi razprava D. M e z e t a, Hribovske kmetije ob Kokri in v Krvavš-
kem predgorju (s 16 slikami v besedilu in 3 k i tami v prilogi). Vestni in 
vztrajni proučevalec hribovskih kmetij na Slove^kem n a ! m predstavlja 
regionaJno-geografsko slabo obdelan del slovenske zemlje, dolino Kokre 
in del severnega obrobja Ljubjanske kotline. Poglaiviti» namen raziskave 
je po imnenju avtorja analiza današnjega gospodarskega y~.nja hribovskih 
kmetij in stopnja ter možnosti preusmerjanja iz starega, avtarkuwp^ stania 
na sodobni, tržni način gospodarjenja. Naj k temu dodamo še misei » \z_ 
jemneim pomenu ohranjanja življenja in kulturne pokrajine v odmaknjenih, 
višje ležečih slovenskih pokrajinah z vidika SLO. Vsekakor dovolj umestni 
in tehtni razlogi, ki podčritujejo tudi praktično, družbeno pomembno vred-
nost tovrstnega celovitega geografskega proučevanja. 

D. Meze opozarja na izjemen pomen modernizacije govedoreje, ki je 
povzročila preusmeritev iz samooskrbnega v tržno gospodarjenje, seveda 
v tesni odvisnosti od ustrezne cestne povezave. Gozdne poti niso pomembne 
le zaradi možnosti prodaje pridelkov, losa in živine, njihov pomen je pred-
vsem v tem, da so zadržale na kmetijah tudi tiste prebivalce, ki so se za-
poslili v neagrarnih poklicih v bližini Kranja in Kamnika. 

Povprečna velikost hribovske kmetije obravnavane regije (28,9 ha) je 
namreč premajhna, da bi lahko ljudje živeli samo od kmetijstva, zato je 
razumljivo občutno krčenje deleža čistih kmetij (30,4 %) in naraščanja tako 
imenovanih polčistih (46,4 %) in mešanih kmetij (23,2%), kjer se je na 
splošno tudi najbolj dvignila življenjska raven prebivalcev. Preusmerjanje 
na tržno proizvodnjo je v zaostanku, delno izjemo predstavlja le Zg. Jezer-
sko, Apno in Štefanja gora. Avtor upravičeno kritično ugotavlja, da smo 
premalo konkretno storili za ohranjanje življenja na hribovskih kmetijah. 
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V razpravi lahko razen praktičnih novosti (v primerjavi s proučevanji av-
torja hribovskih kmetij Gornje Savinjske doline) zasledimo tudi nove me-
todološke prijeme, zaito seveda z zanimanjem pričakujemo nadaljnje tovrst-
ne proučitve. 

A. K r a n j c in F. L o v r e n č a k predstavljata Poplavni svet na 
Kočevskem polju (z 8 slikami v besedilu in 2 kartona v prilogi). Prouče-
vanje je bilo opravljeno v okviru naloge »Geografsko proučevanje poplav-
nih področij v Sloveniji«. A. K r a n j c se torej ponovno vrača k proučeva-
nju nekaterih pokrajinskih potez Kočevskega polja, katerega pravzaprav 
proučuje že vse od študentskih let naprej. Tokrat nam ga ob doprinosu F. 
Lovrenčaka predstavlja nekoliko drugače, s poudarkom na raziskovanju 
poplav robnega (kontaktnega) Kočevskega polja. 

Največji vodotok Kočevskega polja — Rinža je obenem tudi največji 
».krivec« za poplave, ki ob rednih poplavah prekrijejo 3,04 km2, ob izjemno 
velikih povodnjih pa 7,33 km2 površja. Redne poplave nastopajo' navadno 
3—4-krat letno, izjemne poplave pa v povprečju vsakih 10 let. F. L o v -
r e n č a k , ki je podrobno raziskal pedološke in vegetacijske poteze poplav-
nega sveta ugotavlja, da v poplavnem svetu Kočevskega polja prevladujeta 
dva tipa prsti: obrečna rjava prst in glej, več pa je obrečnih rjavih prsti. 
Na poplavnem svetu je največ travniškega rastja, ki se glede na različne 
tipe prsti loči v floristični sestavi in fiziognomiji. Njive so tudi na poplav-
nem^ svetu, naselja pa so izven področja rednih poplav. Največ škode po-
vzročajo po mnenju obeh avtorjev velike povodnjs, ki spremene življenjski 
ritem naselij vzdolž Rinže. Avtorja argumentirajo in upravičeno ugotavlja-
ta, da bi bilo potrebno posvetiti večjo pozornost ukrepom, ki bi posegli v 
•mehanizem poplav v celotnem Ribniško-kočevskem polju. 

Spremljanje naravnih nesreč je stalna naloga sodelavcev GIAM. Tokrat 
je predstavljena podrobna študija M. fiiirer j a , Katastrofalni učinki neu-
rij v severovzhodni Sloveniji, avgusta 1980 (z 32 slikami in 1 karto v bese-
dilu). Avtor ugotavlja, da so bila avgusta in novembra 1980 v Sloveniji 
številna neurja, ki so pustošila po Koprskem Primorju, v okolici Novega 
mesta, med Vrhniko in Ljubljano in v Savinjski dolini. Po intenzivnosti in 
katastrofalnih posledicah pa je bilo najbolj prizadeto področje severovzhod-
ne Slovenije. Zato je razumljivo, da je M. Šifrer s temeljito analizo opo-
zoril na dvoje katastrofalnih neurij: prvo je 4. avgusta 1980 zajelo ravninski 
svet ob Muri, drugo pa avgusta istega leta severovzhodni del Slovenskih 
goric. Pomurje je 4. avgusta 1980 doživelo izjemno neurje, ki je zaradi pre-
vlade njivskih površin povzročilo veliko škodo. Posebno škodljiva sta bila 
veter in toča, in *<> kljub temu, da tudi dež nikakor ni bil neznaten. Toča je 
naredila velu 'u škode na drevju, vinski trti ter poljščinah. Sunkovit zahod-
ni in Tverozahodni veter, ki je pihal s hitrostjo 175—200 km na uro, pa je 
povzročil veliko škodo tudi na hišah, gospodarskih poslopjih, javnih zgrad-
bah in kulturnih spomenikih. Samo na jugoslovanski strani je büo škode 
za okrog 401,129.000 dinarjev. 

Komaj 13 dni po opisani katastrofi, torej ,12. avgusta pa je zelo po-
dobno neurje z dežjem, točo in vetrom naredilo ogromno škodo na severo-
vznodnem delu Slovenskih goric. V razliko od Pomurja je neurje divjalo 
P0v gričevnatem svetu, najbolj pa so bila prizadeta kmetijska vinorodna pod-
ročja, kjer je prišlo tudi do silovite erozije in premikanja tal. Toča je močno 
Plodov ,a la sadovnjake in vinograde, skupna škoda pa je znašala kar 
600,392.000 dinarjev. 

Dušan Plut 

Meje, manjšine in obmejno sodelovanje 

Dvoje priznanih raziskovalnih institucij, »Geografski inštitut Univerze 
v Baslu« in »Inštitut za mednarodna sociološka vprašanja«, je objavilo tri 
studije o obmejnem sodelovanju in prekomejnih tokovih v Evropi. Med 
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številnimi zanimivimi prispevki so v omenjenih zbornikih tudi članki jugo-
slovanskih avtorjev, Vladimira K l e m e n č i č a in Iva iP i r y j a . 

Švicarski prispevek k tej problematiki z naslovom »Meje in kulturna 
pokrajina« je nadaljevanje in rezultat večletnega raziskovanja vplivov, 
učinkov in posledic, ki se pojavljajo ob odprtih in zaprtih imejah, predvsem 
pa ob švicarsko-nemško-francoski meji. Baselska regija, ki vključuje v svoje 
naravno in gospodarsko zaledje tudi kraje onstran meje, je pravzaprav 
že model sodelovanja med državami ob odprtih mejah Evrope. Ugotovitve, 
da so nekatere, predvsem mednacionalne pa tudi povsem človeške vezi pre-
ko jugoslovanskih meja, posebno še ob jugoslovansko-italijanski meji, celo 
močnejše kot tam, vzbujajo slovenskemu bralcu knjige zadovoljstvo in po-
nos. Samozavestno ugotavljamo, da smo ob pravem času spoznali, da je 
odpiranje meja nujnost družbenega razvoja. To vprašanje razvitosti ali ne-
razvitosti oziroma odprtosti ali izoliranosti postavlja V. K1 e m e n č i č na 
vrh lestnice prioritet pri odločitvah za neomejen pretok ljudi in blaga preko 
meja. Primeri krajev in regij (Tržaško, Prekmurje.. ) ob naših mejah 
kažejo na transformacijo tukajšnje kulturne pokrajine iz nekdaj nerazvite 
ob zaprti meji v živo, gospodarsko rastočo, kjer meja ni več črta-ločnica, 
ampak območje povezovanja in inovator razvitosti. 

Prednosti odprtih meja in pozive k odpravi ločnic med državami in na-
rodi poudarjajo in usmerjajo avtorji vseh treh zbornikov. Čeprav so posa-
mezne študije interdisciplinarno zasnovane, je treba med vodilne strokov-
njake na tem področju vseeno šteti geografe in sociologe. Njihove izsledke 
s pridom uporabljajo družbene, gospodarske in regiotialno-planske institu-
cije v Evropski gospodarski skupnosti, v Evropskem parlamentu in v zdru-
ženjih kot so »Regio Basiliensis«, »Alpe-Adria«, ARGE-ALP itd. 

Goriški knjigi »Sodelovanje in konflikti v obmejnih območjih« ter »Meje 
in manjšine v Zahodni Evropi« se usmerjata bolj k obravnavi antropogenih 
dejavnikov ob meji. Obe iščeta odgovore na odprta in problematična vpra-
šanja mednacionalnega in meddržavnega sodelovanja preko začrtanih poli-
tičnih meja. Posebno nadrobno je prikazana problematika ob jugoslovansko-
-italijanski meji, saj italijanski avtorji ( V a l u s s i , S t r a ss o l d o) prika-
žejo regije na obeh straneh meje iz zornega kota tamkajšnjih raziskav, naša 
dva avtorja (K l e m e n č i č - P i r y) pa osredotočata razmišljanja in podat-
ke na problematiko manjšin in dvojezičnosti. Zaključki vseh avtorjev, ki 
obravnavajo severno-jadranski prostor pa je, da je tod, med obema država-
ma, ena najbolj odprtih .meja v Evropi, kjer ni le intenzivne blagovne in 
osebne menjave, ampak je v ospredju predvsem sodelovanje in vzajemno 
povezovanje dveh kultur in idej. 

Večina člankov je pisana v angleškem jeziku. Vsem, ki se ukvarjajo 
z vprašanjem meja, manjšin in regionalnega razvoja, nudijo omenjene knji-
ge obilo novih pogledov in statističnega gradiva. 

Anton Gosar 

Ksenija Levak in Gojmir Budal, Lonjer — sociogeografski vidiki nase-
lja pri Trstu. Izdal Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu, založilo Založ-
ništvo tržaškega tiska, Trst 1981, 83 strani. 

V zbirki »Slovenci v zamejstvu«, ki jo izdaja Slovenski raziskovalni 
inštitut, je izšla knjižica s socialnogeografsikim orisom naselja Lonjer pri 
Trstu. V njej so objavljeni vsi poglavitni rezultati proučevanja ptetežno še 
slovenskega naselja v letih 1976—1977, ki stoji samo 7 km vzhodno od sre-
dišča Trsta, in sicer na stiku med nižjim lapornatim in višjim zakraselim 
svetom. Kot številna druga (nekdanja) naselja na Tržaškem tudi Lonjer 
preživlja hude gospodarske preizkušnje. Preseneča, da bl iž ina Trsta v z a d -
njih 60 letih ni preprečevala depopulacije; število lonjerskega prebivalstva 
se je v tem času zmanjšalo od 893 (1910) na 362 oseb v letu 1971. Izredno 
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razdrobljena zemljiška posest (83 zemljiških lastnikov poseduje nekaj nad 
81 ha zemlje), močna deagrarizacija in bližina Trsta, kjer je zaposlena ve-
čina (81%) lonjerskega aktivnega prebivalstva, so pomembno vplivali, da 
je postal Lonjer tipično spalno naselje. 

študija je razdeljena v štiri vsebinske sklope: V prvem delu, ki je 
namenjen predstavitvi demografskih značilnosti, so podane osnovne poteze 
starostne, narodnostne, zaposlitvene, izobrazbene sestave prebivalstva, osvet-
ljene so selitve, pa demografska, socialno-gospodarska in narodnostna sesta-
va družin oziroma gospodinjstev. Drugi del je namenjen poznavanju zem-
ljiško-posestne strukture naselja in njegove gospodarske usmerjenosti. Tret-
ji del študije prikazuje kmečki dom in njegove fiziognomiske in funkcional-
ne spremembe ter .opremljenost gospodinjstev z osnovnimi pripomočki. V 
četrtem delu knjižice je orisana osnovna preskrba in izraba prostega časa 
na področju kulturnega ali športnega udejstvovanja, Metništva itd. Avtorja 
zaključujeta študijo s pregledom glavnih vaških problemov (šibka promet-
na povezanost s Trstom, komunalno-energetska neurejenost, slaba osnovna 
oskrba z živili, želja po slovenskem otroškem vrtcu itd.). 

Študija nam kaže in pojasnjuje števi.lme vsakdanje probleme slovenskega 
naselja v zamejstvu. Zelo plastično nam podaja nekdanjo in današnjo u-
smerjenost kmetijstva: drobno samooakrbno poljedelstvo se je prelevilo v 
obmestno .tržno kmetijsko proizvodnjo, kjer zavzemajo vinogradništvo, ze-
lenjadarstvo, sadjarstvo in v zadnjem času tudi cvetličarstvo pomembnejše 
postavke v družinskih proračunih. V zadnjih letih so čedalje močnejši pri-
tiski številnih Tržačsuov, da bi postali lastniki vsaj koščka lonjerske zem-
lje; na njej si želijo postaviti hiše. Skratka, knjiga o Lonjeru in Lonjercih 
je 'pomemben prispevek k boljšemu poznavanju in razumevanju stanja in 
dogajanj na slovenskem etničnem ozemlju na Tržaškem. 

Milan Natek 

France Habe in Andrej A. Kranjc, Delež Slovencev v speleologiji. Zbor-
nik za zgodovino naravoslovja in tehnike, Slovenska matica, Ljubljana 
(1981), 5 in 6, 13—93. 

Avtorja sta si razdelila zahtevno nalogo tako, da je prvi obdelal daljše 
starejše obdobje pretežno individualnega raziskovanja kraškega podzemlja, 
drugi pa mlajše krajše obdobje organiziranega jamarskega raziskovanja na 
Slovenskem. V tem pregledu sprva pretežno jamarske, pozneje vse bolj 
speleološke dejavnosti je zajeto obdobje od sredine 16. do sredine 20. stolet-
ja, ki sta ga avtorja razčlenila v štiri temeljna obdobja: 1. doba posameznih 
speleoloških raziskav do odkritij v Postojnski jami 1818, 2. obdobje pred-
hodnikov speleološke znanosti v prvi polovici 19. stoletja, 3. obdobje kla-
sičnega raziskovanja slovenskega krasa in 4. obdobje organiziranega j amar-
skaga dela od 1910 do 1965, to je do ustanovitve mednarodne speleološke 
zveze na IV. mednarodnem speleološkem kongresu v Ljubljani. V prvem 
delu so po kronološkem redu morda doslej najbolj pregledno prikazani 
starejši opisovalci naših kraških pojavov. V zgodovinskih pregledih speleo-
loških raziskovanj na Slovenskem je bilo že doslej večkrat podčrtano, da 
so k odkrivanju in spoznavanju našega kraškega podzemlja precej prispevali 
domačini. Ti so predvsem spremljali in vodili tujce po naših jamah, kas-
neje pa vse bolj samostojno in organizirano odkrivali in raziskovali naš 
kraški podzemeljski svet. To še zlasti velja za obdobje klasičnega jamar-
skega raziskovanja Primorskega in Notranjskega krasa v prvi in drugi po-
lovici 19. stoletja. Tako se že pred začetkom organizirane speleološke de-
javnosti uveljavijo domači raziskovalci tudi kot jatnoslovci. 

Medtem ko je v prvem delu prispevka predvsem zbrano že objavljeno 
gradivo za zgodovino jamoslovja na .Slovenskem, pa je v drugem delu poleg 
že objavljenega gradiva tudi nekaj izvirnih dopolnitev. Sistematično so pri-
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kazane razmere ob ustanovitvi Društva za raziskovanje jam leta 1910 in ori-
sana njegova dejavnost pred prvo svetovno vojno, med njo in po njej. Ob-
ravnavana je tudi jamarska dejavnost ,zunaj osrednjega društva, omenjene 
so italijianske raziskave na slovenskem ozemlju med obema vojnama. Poleg 
amaterske speleologije je zajeta tudi takoimenovana profesionalna speleolo-
gija od Puticka pred prvo svetovno vojno preko italijanskega speleološkega 
inštituta v Postojni med obema vojnama do Inštituta za raziskovanje krasa 
po letu 1947. 

Avtorja ugotavljata, da so do druge polovice prejšnjega stoletja imeli 
glavni delež pri speleoloških raziskovanjih našega krasa predvsem tujci. 
Slovenci so bili v veliki meri le jamski delavci. Pod italijansko okupacijo se 
Slovenci v speleologiji niso mogli uveljaviti, v svobodni Sloveniji pa se tedaj 
uveljavi slovenska speleologija, čeprav še precej osamljena. Pomemben raz-
voj doživi po drugi svetovni vojni, k čemur prispeva zlasti povezava s šir-
šim svetom. Avtorja ocenjujeta, da je prispevek Slovencev k speleologiji 
veliko večji, kot bi lahko pričakovali po deležu Slovencev v okviru svetov-
nega prebivalstva. Tako imamo Slovenci od prvih začetkov speleologije ne-
kaj svetovno znanih speleologov. Poleg njih pa so k slovenski speleologiji 
veliko prispevali številni, skoraj brezimni jamarji in raziskovalci naših jam. 

Obravnavani prispevek je vsekakor zanimiv in vreden branja. Bolj kot 
dejanska opredelitev deleža Slovencev v speleologiji je pomemben kot str-
njen zgodovinski pregled jamarske dejavnosti na našem krasu. Zaradi ob-
sežnosti in nedostopnosti gradiva so razumljive tudi nekatere pomanjkljivo-
sti. Tako ni znano, od kod so podatki o Wernherju, Kircherjevo ime je 
Athanasius in ne Anastasius, njegovo delo pa je izišlo 1665. leta in ne pred 
400 leti. Prezrta je iz tega obdobja (1583) oda o Cerkniškem jezeru Nikode-
muse Frisch lina (1547—1590). Pri mlajši zgodovini bo treba upoštevati po-
leg objavljenih tudi druge arhivske vire. Še težja naloga kot zgodovinski 
pregled jamarstva in jamoslovja v Sloveniji pa je dejanska ocena prispev-
ka -Slovencev ik speleologiji nasploh, pri čemer je seveda treba ločiti ožjo 
speleologijo kot jamarsko dejavnost in odkrivanje ter širše jamoslovje ozi-
roma celotno znanost o kraškem podzemlju. 

Peter Habič 

Rezija. Jezik zemlje, jezik kruha. Načrt družbenogospodarskega in kul-
turnega razvoja. (Resia. Il linguaggio della terra e del pane. Proposte per 
uno sviluppo socioeconomico e culturale della Resia). Uredil Renato Quag-
lia, Založništvo tržaškega tiska, Trst 1981, 105 strani. 

Dolina Rezije leži na skrajnem zahodnem obrobju slovenskega etničnega 
ozemlja in je še danes s svojimi številnimi socialnimi in jezikovnimi po-
sebnostmi precej samobitna pokrajina v zahodnem delu Julijskih Alp. Obči-
ni Reziji, ki meri 120 km2 in obsega dolino potoka Rezije (nekdaj se 'je ime-
noval Bila) ter sosednjo dolino ob Učji, njenemu današnjemu stanju in 
problemom je namenjena knjiga, o kateri poročam. Bolj kot za katerikoli 
drugi predel v slovenskem alpskem svetu je za Rezijo značilen izredno na-
gel razkroj obstoječe gospodarske, prebivalistvene, socialne in kulturne struk-
ture. V dvajsetih letih (1951 do 1971) se je število zemljiških posestnikov 
zmanjšalo za 86% (od 2.588 na 350 gospodarstev), število prebivalcev od 
3.350 na 1.805 oseb (—40%), obdelovalnih površin je danes za štiri petine 
manj kot v letu 1951; 60% prebivalcev je starejših od 55 let. Vzroke za 
tako nagle spremembe v pokraj,ini, ki so prinesle pravo opustošenje in 
eksodus prebivalstva, moramo iskati v prometni in siceršnji gospodarski 
osamelosti področja, neustrezni in izredno razdrobljeni zemljiški posesti 
(1951. leta je 68% posestnikov imelo manj kot 1 ha zemlje), kakor tudi 
v številnih drugih — predvsem v družbenopolitičnih ukrepih. 

Danes je Rezija pred pomembno izbiro: ali pustiti vnemar tamkajšnji 
naravno-gospodarski in prebivalstveni potencial ali pa pristopiti k načrtni 
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gospodarski oživitvi in prenovi pokrajine. Pobudniki gospodarske, prebival-
stvene in kulturne prenovitve Rezije, ki so zbrani okrog kmetijske zadruge 
»Rožna dolina« (s sedežem v Solbici), so pripravili splošne smernice za pre-
novo in gospodarsko preureditev celotnega območja. Prepričani so,̂  da je 
pokrajina primerna za usmeritev v živinorejo, vrtnarstvo, deloma še tudi 
v sadjarstvo ter v kmečki turizem. Dosedanje močno izseljevanje pa lahko 
zaustavijo le manjši obrati lesne predelave. Prepričani so, da je potrebno 
celotno gospodarstvo preusmeriti iz zaprtega (samooskrbnega) k odprtemu 
(tržnemu) in konkurenčnemu kmetijstvu. 

Knjižica, ki je natisnjena v slovenščini in italijanščini, nam prikazuje 
žalostno podobo sodobne preobrazbe »izumirajoče« pokrajine, kar je značilno 
še za marsikateri drugi predel v alpskem svetu. Besedilo je napisano v ži-
vahnem tonu, ugotovitve in spoznanja pa so podprta s statistično dokumen-
tacijo. Pripomniti pa moram, da slovenski prevod ni najboljši. Pred objavo 
bi zahteval dobrega jezikovnega lektorja. 

V zvezi z Rezijo naj opozorim še na dragoceni prispevek, ki ga je ob-
javil: 

Milko Matičetov, Resia. Bibliografia ragionata (1927—1979). Izšla je v 
zbirki Edizioni della graphik studio, Udine 1981, 40 strani. 

V .knjižici je zbrana in komentirana bibliografija s področja kulturološ-
ko-humanističnih ved. V obravnavanem 52-letnem obdobju je izšlo nad 230 
študij, prikazov in drugih zapisov, ki osvetljujejo ljudsko tvornost in števil-
ne druge kulturne, zgodovinske, jezikovne in etnografske značilnosti Re-
zije. Doslej so na tem — v vsakem pogledu — izredno zanimivem območju 
abrali in zapisali nad 3.000 pravljic in pripovedk ter posneli preko 500 ljud-
skih pesmi. 

Milan Natek 

Mojca Ravnik, Galjevica. Izdal Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 
v Ljubljani, založila Partizanska knjiga, Ljubljana 1981, strani 260 + 25 
strani prilog in fotografij. 

Med številnimi etnološkimi študijami iz novejšega obdobja je čedalje 
več takšnih, ki s svojo metodološko zasnovanost j o in obravnavanjem različ-
nih (družbenih) pojavov v pokrajini ali naseljih, katerim tudi geografija 
posveča svojo raziskovalno skrb, zaslužijo vso našo pozornost. To še toliko 
bolj velja za posamezne monografije naselij ali njihovih .značilnih socialnih, 
zgradbenih in fiziognomskih predelov. V okviru etnološkega raziskovalnega 
projekta »Način življenja Slovencev 20. stoletja« je izšla prva monografija, 
ki je namenjena Galjevici. 

Za Ljubljano po prvi svetovni vojni je bila značilna izredna stanovanj-
ska kriza. Mesto je privabljalo ljudi s preobljudenega podeželja. Znaten 
delež k nagli rasti Ljubljane so prispevali tudi številni begunci s Primorske 
in Koroške. Oboje je pripomoglo, da je bilo veliko več prosilcev za stano-
vanja, kot jih je mesto premoglo. V dvajsetih letih so nastala na obrobju 
Ljubljane barakarska delavska naselja pa tudi prostori na Gradu so bili 
preobljudeni z najrevnejšimi Ljubljančani. V takih okoliščinah je mestna 
uprava, da bi vsaj za silo omilila revščino brezdomcev ali deložirancev, pri-
stopila h gradnji zasilnih delavskih bivališč — barak. 

Zamočvirjeni mestni travnik (s površino 31.000 m2) ob potoku Galjevec 
(ljudsko Galévc), južno od dolenjske železnice, kjer so dotlej dobivali krmo 
za konje, so razdelili na parcelice 100 m2 ter jih namenili za postavitev le-
senih hišic. Prosilcev je bilo več kot parcel. Zainteresiranim in izbranim 
brezdomcem je dal mestni svet parcele v najem za izredno nizko letno^ na-
jemnino (120 din). Tudi pri postavljanju hišic jim je pomagal s simboličnim 
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kreditom, z lesom in dvema tesarjema. Tako je nastala Galjeviea v letu 
1928 kot ena izmed številnih drugih delavskih barakarskih kolonij v nepo-
srednem obrobju Ljubljane (npr. Sibirija, Gramozna Jama, Vič — Brdo, 
Kolezija, Ižanska Cesta itd.). Leta 1930 je stalo na Galjevici 100 barak, 
v naslednjem letu že 120 hišic. Leta 1937 so našteli na Galjevici 157 stano-
vanj s 635 prebivalci; danes šteje Se 120 hiš in ima okrog 400 prebivalcev. 

Študija sodi v okvir etnoloških proučevanj mestnih in primestnih na-
selij. Težišče njenega zanimanja je namenjeno členitvi vseh tistih najbolj 
bistvenih družbenih odnosov med ljudmi, ki neposredno vplivajo na vsak-
danji utrip življenja v naselju. Več desetletij je bila Galjeviea izredno sa-
mosvoja in enovita socialna skupnost prebivalcev, ki so živeli v »zasilnem« 
stanovanjskem naselju. Pravzaprav je to bila avtonomna stanovanjska so-
seska: prebivalci so bili družbeno izredno izenačeni, med seboj tesno po-
vezani in solidarni drug do drugega. V zadnjih dveh (ali celo treh) deset-
letjih pa je izgubila svojo nekdanjo enovitost. Danes je večina hiš obnov-
ljenih, prezidanih ali na novo zgrajenih. Stanovanja so posodobljena in mo-
dernizirana z novo opremo; spremenila se je socialna in zaposlitvena sesta-
va stanovalcev. Tudi v tem pogledu so danes znatno večje razlike med pre-
bivalci, kot so bile pred vojno. Del Galjevičanov se je po drugi vojni odselil 
v boljša stanovanja v blokih; njihove domove so pokupili novi priseljenci 
v Ljubljano. Toda v zadnjem desetletju se na Galjevico že vračajo vnuki 
prvih naseljencev, kateri domove sitarih staršev temeljito preurejajo, č e -
prav se je v naselju ohranilo še mnogo sledov iz predvojnega obdobja, pa 
se je vendarle razkrojila njegova nekdanja socialna sestava in medsebojna 
povezanost. Galjeviea se je očitno razločevala od številnih sosednjih in bliž-
njih naselij tudi po tem, da so prebivalci sami pridelovali vso potrebno ze-
lenjavo za sebe in hrano za kokoši, zajce in prašiče. V socialnem pogledu je 
bila izrazito izolirano predmestno naselje. Odvisnost od lastnih pridelkov 
ji je dajala bolj pečat delavsko-kmečkega kot pa mestnega naselja. 

Knjiga je lahko izredno dragoceno napotilo tudi našim raziskovalcem 
(socialno) geografskih značilnosti obmestnih naselij, čeprav sama razpore-
ditev snovi ni tako pregledno predstavljena in zaokroženo podana po po-
sameznih poglavjih, kot to terja geografska metodologija, pa vendarle ob 
prebiranju knjige spoznamo vse tiste geografske sestavine in njihove zna-
čilnosti, ki so pomembno oblikovale fiziognomijo tega delavskega naselja. 
Kajti pred nami v polnem utripu vsakdanjega življenja zaživi »Žuljava vas«, 
kot so mnogokrat v preteklosti imenovali Galjevico, z vsemi svojimi tego-
bami, radostmi in prednostmi, ki so jih dajale hišice z vrtovi svojim lastni-
kom in stanovalcem. Ob prebiranju knjige doživljamo celoten razvoj na-
selja:^ od postavitve prvih lesenih hišic in vselitve naseljencev do njegove 
današnje fiziognomske in družbene preobrazbe. Pripomniti pa moram, da 
bi celotno delo —• gledano z očmi geografa — še pridobilo na vrednosti, 
ako hi bila uvodoma predstavljena geografska lega in položaj naselja z vi-
dika celotne ljubljanske mestne aglomeracije, bodisi z vidika prometnega 
omrežja in različnih naravnogeografskih enot, ki sestavljajo Ljubljano in 
njeno zaledje. Res pa je tudi, da so posebnosti in prenekatere prirodne 
značilnosti galjeviškega delavskega selišča »razdrobljeno« prikazane skozi 
veliko večino poglavij. Njihove značilnosti spoznamo, ko knjigo v celoti 
preberemo. 

M. Natek 

Ivo Puncer, Dinarski jelovo bukovi gozdovi na Kočevskem. SAZU, raz-
red IV, Razprave XXII/6, str. 407—561, Ljubljana 1980. 

Med tiskana dela, ki vedno bolj širijo poznavanje gozdne vegetacije 
v Sloveniji, se uvršča tudi razprava Iva Puncerja. Avtor si je za cilj postavil 
podrobno proučiti jelovo bukove gozdove v jugovzhodni kraški Sloveniji. 
Pri tem stopajo v ospredje gozdovi, ki prekrivajo širše področje Kočevja. 
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Dinarski jelovo bukovi gozdovi v tem delu Slovenije poraščago višje kraške 
predele (na Kočevskem okoli 40 000 ha), zlasti od 700m navzgor. Tu pred-
stavljajo prevladujočo gozdno združbo. Tako dajejo celi pokrajini svojske 
poteze, zlasti če se spomnimo na ohranjene pragozdne površine pripadajoče 
tej združbi. 

Razprava izhaja iz obilnega fitocenološkega gradiva, urejenega v deset 
tabel, dodanih v prilogi. Ob zbiranju tega gradiva je avtor posvetil večjo 
pozornost naravnim in antropogenim dejavnikom, delujočim na jelovo bu-
kove gozdove. Izvirni prispevek dela eo rezultati merjenj zračne tempera-
ture in zračne vlage v različnih vegetacijskih enotah osnovne združbe. Po-
kazalo se je, da so vplivi mikroklime pomemben dejavnik pri oblikovanju 
rastnih razmerah, to pa se odraža v vegetaciji. Sploh je avtor prikazu podneb-
nih razmer posvetil veliko pozornost. Poleg podnebja so prikazane še relief-
ne in geološko-petrografske razmere. Prsti so predstavljene z opisom njiho-
vih glavnih značilnosti, podan pa je tudi pregled glavnih enot prsti na Ko-
čevskem. Od naravnih dejavnikov je vegetacija podana v posebnem poglavju. 

V ločenem poglavju prikaže avtor zgodovinski razvoj proučevanega ob-
močja in gospodarjenje z gozdovi. Med vegetacijskimi zanimivostmi so na 
kratko predstavljeni tudi pragozdni ostanki na Kočevskem, ki jih štejemo 
med najbolje ohranjene pragozdne rezervate v Sloveniji. V poglavju o go-
spodarjenju z gozdovi spozna čitalec sukcesije in degradacijske oblike ve-
getacije kot značilno posebnost Kočevskega. Vegetacijski razvoj poteka od 
izkrčitve jelovo bukovega gozda in po opustitvi paše in košnje preko raz-
nih stadijev travišč in grmišč zopet do klimozonalne združbe jelovo bukove-
ga gozda. 

V osrednjem poglavju študije je podan dopolnjen pregled združbe dinar-
skega jelovo bukovega gozda. V njem so floristično opisane in ekološko o -
predeljene štiri nove subasociacije in tri variante. Tako se sedaj združba 
členi na osem suibasociacij, ki se ločujejo med seboj po floristični sestavi, 
rastnih razmer in fiziognomiji. Za videz pokrajine je zanimivo, da se na 
določenih reliefnih oblikah, prsti in mikro ter mezoklimatskih razmerah 
pojavlja določena subasociacija. Tako npr. zelo kamnito kraško površje iz 
kompaktnih jurskih in krednih apnencev ter plitve humusno karbonatne 
prsti porašča jelovo bukov gozd z mahovi (Abieti-iFagetum dinaricum ne-
ckeretosum crispae). Najbolj razširjeno vegetacijsko enoto jelovo bukovih 
gozdov predstavlja subasociacija z gozdno bilnico (Abieti-Fagetum dinari-
cum festucetosum altissimae), ki prekriva 70% vseh rastišč tega gozda na 
proučevanem območju; porašča srednje velike do velike ploskve tudi do 
200 ha in več. 

Za vse subasociacije navaja avtor med rastiščnimi razmerami relief, 
litološko osnovo in prsti. Zlasti podartki o prsti so dokaj podrobni, saj za-
jemajo morfologijo profila ter kemične in druge lastnosti posameznih siste-
matskih enot. Za podatki o rastišču slede floristični o razUkovalnicah in 
drugih rastlinskih vrstah, ki so zastopane v podzdružbi. Iz sinekologije so 
za celotno združbo navedene njene lastnosti in značilnosti ter njen biološki 
spekter. V poglavju o sinhorologiji je zajeto razširjenje jelovo bukovih goz-
dov v Sloveniji. Temu pogilavju sledi podrobna floristična sestava in socio-
loška zgradba jelovo bukovih gozdov. 

Razprostranjenost dinarskega jelovo bukovega gozda predstavljajo trije 
vegetacijski profili preko vseh visokih kraških planot v Sloveniji. Ti jasno 
kažejo prevladujoč delež tega gozda na Trnovskem gozdu, Snežniškem po-
gorju itd. Še boljšo predstavo o površinski razširjenosti jelovo bukovih goz-
dov daje barvna vegetacijska karta Kočevsko-ribniškega območja (1:200 000). 

V istem merilu in za isto ozemlje sta študiji priloženi tudi geološka in 
pedološka karta. Poleg teh barvnih kart v prilogi vsebuje razprava še več 
črno belih kart. Te so med tekstom in ponazarjajo razširjenje jelovo buko-
vega gozda glede na srednje letne temperature zraka, srednjo letno količino 
padavin itd. Klimatske razmere nazorno prikazuje vrsta raznih diagramov 
(termogrami, higrogrami itd.). Karte in diagrami so po večini jasni in pre-
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gledni, to pa ine velja za vse fotografije, saj so nekatere preterirne. Kljub 
temu si čitalec lahko ustvari zadovoljivo predstavo o izgledu in sestavi po-
sameznih vegetacijskih enot. 

Puncerjeva študija predstavlja pomemben prispevek k poznavanju jelo-
vo bukovih gozdov. Tistih gozdov, ki so tako 'značilni za visoke kraške pla-
note ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Bosni, na Hrvaškem in drugod v 
dinarskem svetu. Poleg tega predstavljajo gospodarsko zelo pomembne goz-
dove, s katerimi je treba skrbno gospodariti. K temu pa gotovo pripomorejo 
znanstvena proučevanja, med katera se uvršča tudi ta študija. 

F. Lovrenčak 

Lojze Marinček, Gozdne združbe na klastičnih sedimentili v jugovzhodni 
Sloveniji, iSAZU, razred IV, Razprave XXII/2, str. 45—185, Ljubljana 1980. 

Študijam o gozdni vegetaciji Slovenije lahko prištejemo še eno novo 
delo. Lojze Marinček podaja v svoji razpravi pregled gozdnih združb na 
klastičnih sedimentili v jugovzhodni Sloveniji. Delo je zasnovano podobno 
kot študije gozdnega rasitja Iva Puncerja in Mitje Zupančiča, o katerih je 
Geografski vestnik že poročal. Avtorjev poglavitni namen je bil, da fito-
cenološko obdela gozdno vegetacijo, ki porašča klastične sedimente med 
Krko in Gorjanci, od Dolenjskih Toplic do Šentjernejskega vršaja. 

Pri proučevanju gozdnega rastja je avtor močno poudaril pomen eko-
loških dejavnikov, zlasti kamninske osnove, prsti, mikroklime, reliefa, antro-
pozoogenih vplivov in zgodovinskega razvoja vegetacije. Z vsemi temi na-
ravnimi dejavniki naj bi čim bolje opredelil gozdne združbe na različni 
stopnji sinsistematske pripadnosti. Ekološki faktorji so prikazani v samo-
stojnem poglavju, kjer so podrobneje obdelane kamninske razmere, prsti 
in mezoklima s pomočjo podatkov meteoroloških postaj v Novem mestu in 
v Dolenjskih Toplicah. 

V poglavju o gozdni vegetaciji so podani poglavitni rezultati raziskova-
nja. Tu so opisane gozdne združbe, ki poraščajo proučevano ozemlje. Avtor 
je na njem opisal tri nove asociacije: preddinarsiki gozd belega gabra in bo-
rovničevja (Myrtillo — Carpinetum praedinarioum), gozdno združbo vimč-
ka, okroglolistne lakote in jelke (Epimedio — Galio — Abietetum) ter gozd-
no združbo vimčka, belkaste bekice in bukve (Epimedio — Luzulo — Fa-
getum). Tu je zajeta še predstavitev južnoalpskega gozda rdečega .bora in 
borovničevja (Myrtillo-Pinetum austroalpinum). 

Preddinarski gozd belega gabra in borovničevja porašča nižje predele 
ter gričevnat kraški svet, ki se dviga proti Gorjancem in Rogu do pasu bu-
kovega gozda. Ta gozd uspeva na globokih rjavih tleh, ki so ponekod 
izprane. Prsti so nastale na rumeni in sivi pleistocenski glini in ilovici. Aci-
dofilni bukov gozd (Epimedio-,Luzulo-Fagetum) je razširjen zlasti v pre-
delu med Otočcem in Zajčjim vrhom. Vezan je na kislo rjavo prst, nastalo 
na matični osnovi, bogati s kremenovim skeletom. Semiacidofilni jelov gozd 
(Epimedio-Galio-Abietetum) se širi v okolici Dolenjskih Toplic, kjer po-
rašča strnjeno precejšnje površine. Prsti so srednje globoke do globoke 
rjave, nagnjene k izpiranju, ponekod pa so globoke sprave rjave prsti. Te 
prsti so se razvile -na sipkih sedimentili, ki prekrivajo karbonatno podlago. 

Za posamezne gozdne združbe so navedeni splošni ekološki pogoji, nji-
hova zgradba in floristična sestava, členitev na nižje sinsistematske enote, 
primerjava z drugimi podobnimi združbami, sindinamika, sinsistematska 
pripadnost in gozdnogospodarski pomen. 

Pri nižjih sistematskih enotah na ravni subasociacije so podrobno pri-
kazane prsti, njihova morfologija ter pomembnejše kemične in fizikalne 
lastnosti. Navedeni so tudi podatki o mikroklimi, dobljeni z meritvami na 
terenu. Ti zajemajo zračne in talne temperature ter zračno vlago. Rezultati 
meritev so pokazali npr., da so jelovi gozdovi (Epimedio-Galio-Abietetum 
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filicetosum) mikroklimatsko pogojeni. Na njihovem rastišču celo leto vlada-
jo izenačene temperature, ki prijajo rasti jelke. 

V poglavju o sinekoloških odnosih med gozdnimi združbami na klastič-
nih sedimentili v jugovzhodni Sloveniji avtor povzema razprostranjenost teh 
združb. Ob klimatogenem preddinarskem gozdu belega gabra (Carpinetum 
praedinaricum) se tu širijo edafsko in lokalno klimatsko pogojene paraMi-
maksne združbe. Te so predstavljene na shematičnem profilu,^ ki ponazarja 
ozko povezanost med matično osnovo, prstmi in gozdnimi združbami. Iz pro-
fila bi lahko še bolj izstopila povezanost z reliefom, če bi bila prikazana 
nadmorska višina in ekspozicija. 

Pisani tekst razprave je bogato prepleten s slikami in tabelami. Mikro-
klimatski podatki in nekatere lastnosti prsti ponazarja cela vrsta diagra-
mov. Poznavanje obravnavanega dela Krške kotline dobro dopolnjujeta geo-
loška karta in karta gozdnih združb v merilu 1:100.000. Kot priloga so do-
dane tudi štiri fitocenološke tabele. 

S to Marinčkovo razpravo se je zopet povečalo število tiskanih del o 
gozdnem rastju Slovenije. Tako se širijo javnosti dostopni rezultati fito-
oenoloških proučevanj. Po teh študijah bodo gotovo segali tudi geografi, 
saj so gozdovi eden najvidnejših dejavnikov pokrajine. Tako to delo pred-
stavlja pomemben prispevek k podrobnejšemu poznavanju ene od mnogo-
številnih slovenskih pokrajin. 

F. Lovrenčak 

Krajša knjižna poročila 

France Planina, Imena naselij v loški občini. Loški razgledi 28, str. 
207—226, Škof j a Loka 1981. 

Avtor, ki je izredno dober poznavalec škofje Loke in njenega zaledja, ugotavlja, 
za katera naselja na območju loške občine sta že dognana izvor in pomen imena, ka-
tera imena so tudi etimološko ugotovljena in katera so še nejasna. Tista krajevna 
(naselbinska) imena, ki so kolikor toliko že ugotovljena, so razvrščena v skupine po 
vidikih, odkod izvirajo. Nekatera imajo splošni pomen naselja (selo, vas, dvor), druga 
označujejo obliko površja ali okolja, v katerem je naselje nastalo, tretja so poimenova-
na po rastlinah in živalih, četrta po cerkvenih patronih. V naselbinskih imenih se kaže 
krčenje (kultiviranje) zemljišč, kakor tudi gospodarska dejavnost. Zaradi^ naselitve 
Nemcev so nekatera naselja v okolici Loke in na Sorškem polju dobila nemška imena. 
Razpravi je dodan pregled uradnih imen naselij, in sicer iz prve knjige Krajevnega lek-
sikona Slovenije (z naglasom, pridevniško obliko, imenom prebivalcev). 

Peter Habič, Geografska podoba Cerkniške doline in njene okolice. No-
tranjski listi II., str. 163—<173, Cerknica 1981. 

V razpravi je pregledno orisana Cerkniška dolina, ki predstavlja osrednjo pokra-
jinsko enoto cerkniške občine. Stoji v osredju notranjskega podolja, in sicer v tekton-
skem jarku, ki je v široki coni idrijskega in z njim vzporednih prelomov. 

V delu so prikazani: nekdanji in današnji geografski položaj Cerkniške doline ter 
osnovne poteze pokrajinskih značilnosti njenih sosednjih predelov, ki jih vključuje 
cerkniška občina (Rakova dolina, Unško polje z Rakekom, Ravnik z Menišijo, dolina 
Cerkniščice z Vidovsko planoto, Bloke, Loška dolina ter območje severnega vznožja 
Snežnika in Javornikov). Geografske poteze Cerkniške doline so osvetljene v luči regio-
nalno-geografske metode. V različni kamninski sestavi površja ter v podnebnih, pedo-
loških, hidroloških ter prebivalstvenih, prometnih in v splošno družbeno-gospodarskih 
pogojih ter v njihovih svojstvih je zarisana današnja izraba in namembnost kmetijskih 
zemljišč ter lesnopredelovalna industrija. Vplivi industrije in urbanizacije se v ugodni 
luči zrcalijo le v Cerknici in na Rakeku ter v njunem neposrednem zaledju, medtem ko 
so od teh dveh središč oddaljena naselja, posebej pa še hribovsko obrobje, pod močnimi 
vplivi depopulacije in nazadovanja kmetijstva. 
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Drago Meze, Učinki povezave gornjesavinjskih hribovskih kmetij s ce-
stami. Celjski zbornik 1977—1981, str. 371—384, Celje 1982. 

V članku so dokumentirano nakazane spremembe v gospodarski, prebivalstveni in 
fiziognomski podobi kmečkih domov po hribovju Gornje Savinjske doline, ki jih je 
sprožila izgradnja sodobnejše cestne povezave z dolinskimi središči. Kamionske gozdne 
ceste, ki povezujejo že nad 90 °/o obstoječih hribovskih samin, so vplivale na naglo me-
hanizacijo kmetij in na preusmeritev njihove proizvodne naravnanosti (iz samooskrbne 
v tržno mesno in mlečno govedorejo), povečano uporabo umetnih gnojil in močnih 
krmil. Ceste omogočajo kmetom, da uporabljajo pri obnovi domov čedalje več industrij-
skega gradbenega materiala. To prinaša nove prvine v pokrajino. Ceste so le delno 
zaustavile izseljevanje, pač pa se je z njimi povečala deagrarizacija hribovskih domov, 
kar se kaže v dnevni migraciji delovne sile. Novo cestno omrežje je vidno vtisnjeno 
v pokrajino. Z njim so izginile številne ograje z lesami in pritakami. številna travniška 
pobočja so na gosto preprežena z novimi kolovozi. Zanimiv, tehtno in dokumentarno 
napisan prispevek, ki osvetljuje korenite spremembe v življenju in podobi hribovskega 
sveta. 

Anton Sore, Cestni režim na celjskem prometnem križišču. Celjski zbor-
nik 1977—1981, str. 471—500, Celje 1982. 

Na osnovi gradiva, ki so ga zbrali dijaki celjskega pedagoškega centra v okviru 
geografskega krožka, je nastala poglobljena prometno-geografska študija o Celju in 
njegovem regionalnem pomenu. Prikazan je razvoj uličnega in cestnega omrežja v mestu, 
ki sta se razraščala s širjenjem Celja. Orisana je gostota cestnega prometa v mestu, 
ki je bila izračunana na podlagi štetja vozil na izbranih krajih v 19 ulicah. Posebno 
poglavje je namenjeno garažam in parkiriščem (samo 40 % lastnikov avtomobilov ima 
garaže) pa zasedenosti vozil ter vprašanjem gospodarnosti prevoza na delo z osebnimi 
avtomobili. Osvetlitev nekaterih splošnih problemov prometa v mestu in okolici se kaže 
v členitvi prometnih nesreč. Posebno poglavje je namenjeno pregledu prihodnjega 
razvoja cestnega omrežja in prometa v mestu. Prispevek je izredno zanimiv primer 
kompleksne geografske predstavitve prometa. S svojimi izsledki pa lahko neposredno 
koristi predlagateljem in načrtovalcem prometne ureditve v Celju in njegovi okolici. 

Drago Meze, Nekaj o kmečki hiši hribovskih kmetij v Gornji Savinjski 
dolini. Celjski zbornik 1977—1981, str. 425—442, Celje 1982. 

študija o spremembah kmečke hiše je v vsebinskem pogledu nadaljevanje pri-
spevka, ki obravnava povezavo hribovskih kmetij s cestami. Bazdeljena je v dva dela. 
V prvem je prikazana podoba in gradbena zasnova gornjesavinjske hribovske hiše v 
okviru doma, in sicer pred njegovo cestno povezavo z dolino. Drugi del študije podrob-
no razčlenjuje hiše hribovskih kmetij, ki so bile obnovljene ali na novo zgrajene v 
zadnjih desetih letih. Večina novih hiš ima zelo malo zunanjega »kmečkega ambienta«, 
saj so večinoma slaba kopija meščanske, običajno enonadstropne hiše z balkoni, s po-
ložno streho brez čopa, z velikimi dvo ali celo trikrilnimi okni itd. S svojo smoderno« 
arhitekturo se ne vključujejo ne v kmečki dom in ne v obstoječe okolje, temveč po-
stajajo tujki v kmečki pokrajini. Tudi nekatere počitniške hišice (pred nekaj leti jih 
je bilo 35 v hribovskem svetu Gornje Savinjske doline), posebej tiste, ki so na novo 
postavili, po svojem zunanjem videzu in razkošnosti se ne prilegajo okolju. Prispevek 
je opomin, obenem pa opozorilo vsem, ki bi morali bdeti nad smotrnim razvojem pode-
želske arhitekture, pa svoje strokovne in družbene vloge ne opravljajo ali pa jo celo 
zanemarjajo. Avtor se zavzema, da morata biti nova kmečka hiša kakor celotni kmečki 
dom organsko vraščena v svoje naravno, socialno in gospodarsko okolje. 

Borut Belec, Prostorski razvoj hmeljarstva na Slovenskem. Časopis za 
zgodovino in narodopisje, Nova vrsta 16, str. 147—164, Maribor 1980 (1981). 

S predstavitvijo prostorskega razvoja hmeljišč avtor zaključuje preučevanje tako 
imenovanih posebnih kmetijskih kultur na Slovenskem, kamor prišteva vinograde, sa-
dovnjake in hmeljišča. Na osnovi bogatega statističnega gradiva je prikazana razme-
ščenost hmeljišč na Slovenskem v treh obdobjih: v zadnjih desetletjih 19. stoletja pa do 
I. svetovne vojne, v času med obema vojnama in po zadnji vojni. Podrobna pozornost 
je namenjena pregledu hmeljišč v času 1960—1976, ki so se, v primerjavi z leti poprej, 
zmanjšala za eno dvajsetino. Leta 1976 je bilo v Sloveniji 2.310 ha hmeljišč (1960. leta 
še 2.439 ha), od tega kar 71 »/o v Spodnji Savinjski dolini. Družbeni sektor kmetijstva 
je obdeloval 68 % slovenskih hmeljišč, na območju Celjske kotline pa 56 %. študija po-
sega tudi na nekatera občutljiva področja hmeljarstva bodisi v preteklosti bodisi v se-
danjosti (proizvodni stroški in prodajne cene, izumiranje hmeljarstva itd.). Med bese-
dilom so trije kartogrami, ki prikazujejo razširjenost hmeljišč v letu 1976, spremembo 
njihovih površin od 1960 do 1976 ter delež hmeljišč od skupnih površin. 
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Anton Sore, Nekaj podatkov o spremembah zemljiških kategorij v širši 
celjski regiji. Celjski zbornik 1977—1981, str. 385—394, Celje 1982. 

Na osnovi statističnih podatkov iz let 1896, 1950 in 1974 avtor prikazuje spremembe 
v namembnosti zemljišč v dveh različnih obdobjih (1896—1950 in 1951—1974). Vzroki za 
spreminjanje zemljiških kategorij so tesno povezani z družbenogospodarskimi, agroteh-
ničnimi in prirodnimi razmerami. Spremembe v namenu in izrabi kmetijskih površin 
so podprte in utemeljene s padanjem števila aktivnega kmetijskega prebivalstva v letih 
1953—1971. Pripomniti pa moram, da bi nam pisec s prikazom relativnih (v odstotkih) 
sprememb, ki so zajele posamezne zemljiške kulture, lahko bolj nazorno orisal prene-
katere spremembe, ki jih je bilo deležno zemljišče, kot pa da je celotno razpravo na-
slonil na obravnavo absolutnih številk. 

Anton Sore, Preskrba Celja z vrtninami. Celjski zbornik 1977—1981, 
str. 501—6.22, Celje 1982. 

V današnji prehrani imajo povrtnine čedalje pomembnejšo vlogo. Avtorja razpra-
ve, ki deloma sloni tudi na zbranih podatkih članov geografskega krožka pedagoškega 
šolskega centra v Celju, zanimajo naravne možnosti za gojenje vrtnin na širšem celjskem 
območju. Podrobno je prikazana trgovina z vrtninami ter njene temeljne razvojne 
težnje v zadnjih desetletjih. Posebej je osvetljena prodaja vrtnin na tržnici, ki ima 
izredno pomembno vlogo pri preskrbi Celjanov in okoličanov. Nadalje je orisan regio-
nalni izvor prodajalcev in deloma tudi kupcev na tržnici ter njihov socialni položaj. 
Poklicnih zelenjadarjev je zelo malo na celjskem območju, in večina od njih je že 
ostarela. 

Po zasnovi in obravnavi problematike je Soretov prispevek precejšnja novost na 
področju naše geografije oskrbe. Poudarim naj, da je celotna študija zasnovana v okvi-
ru tistih geografskih — vzročno in posledično pogojenih — danosti, ki opredeljujejo in 
pogojujejo oskrbo mesta z vrtninami. To pa je dragocenost, ki ima tudi širšo aplikativ-
no veljavost. 

Milan Natek, Ravljanske ulice. (Nekatere geografske značilnosti). Celj-
ski zbornik 1977—1981, str. 395—423, Celje 1982. 

Avtor predstavlja tipične živinske poti, imenovane ulice, ki so se ohranile v hribov-
skem zaledju Vranskega. Zanimajo ga vzroki nastanka in ohranitve z živo mejo in 
drevjem ograjene poti, ki vodijo od gručastega zaselka Ravne do njegovih pašnikov. 
Prometna osamelost je pripomogla, da se je v Ravnah do nedavnega ohranilo samooskrb-
no kmetijstvo, ki v zadnjem času preživlja nagle in korenite spremembe. 

M. Natek 

Iz ostale jugoslovanske geografske književnosti 

Geografsko društvo Hrvatske je pred kratkim založilo knjigo Adolf 
Malic: Centralne funkcije i prometne veze naselja središnje Hrvatske, Za-
greb, 1981«, 

Med dokaj redkimi raziskavami centralnih naselij v Jugoslaviji pomeni 
Maličeva disertacija dobrodošlo in kvalitetno znanstveno delo. Avtor je po-
drobno proučil oskrbne in prometne funkcije 3400 naselij v Osrednji Hrvat-
ski, to je v zagrebški, varaždinski, bjelovarski, sisaški in karlovški regiji. 
S posebnim vprašalnikom je poizvedoval, ikje, v katerih središčih se prebi-
valci oskrbujejo in kam zahajajo zaradi različnih storitev. Na vprašanja gle-
de 46 centralnih funkcij je dobil 120.000 posamičnih odgovorov, ki jih je 
uporabili pri opredelitvi središč in njihovih gravitacijskih območij, členitvi 
centralnih funkcij in pri izdelavi 23 kart. »Središna naselja« je razdelil na 
pet hierarhičnih stopenj, od majhnih krajevnih oskrbnih središč do glav-
nega centra makroregije Zagreba. Pri tem delu je uporabil že preizkušeno 
metodologijo domačih in tujih raziskovalcev. Odlika tako zasnovane študije 
je velika temeljitost; zajel je vsa naselja in vse njihove funkcije. Podobnih 
podrobnih proučitev (razen za Slovenijo) doslej za jugoslovansko ozemlje 
nismo poznali. 
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Dokaj nov pristop, tako po vsebini kot tudi po metodologiji pa pomeni 
vključitev prometnih zvez v funkcijsko vrednotenje naselij. Rezultati so, 
kljulb ne previsoki izračunani pozitivni korelaciji med prometnimi zvezami 
in centralnimi funkcijami naselij, zadovoljivi in bodoče študije o centralnih 
naseljih bodo ta novi aspekt morale upoštevati. Pohvaliti je treba tudi kar-
tografske prikaze, ki so temeljito in pregledno izdelani. 

Zanimivi so nekateri sklepi, do katerih je prišel Malic: temeljne oskrb-
ne funkcije se postopoma širijo v vsa večja podeželska naselja, centralne 
funkcije se čedalje bolj kopičijo v občinskih središčih (po Maliču III. stop-
nja) in v gravitaciji k višjim središčem prihaja do sprememb v korist ne-
katerih (Zagreb) in škodo drugih (Sisak). 

I. Vrišer 

Dr. Lilijana Gavrilović, Poplave u SR Srbiji u 20. veku (Vzroki in po-
sledice). Posebna izdaja Srbskega geografskega društva, 137 str. + 27 pri-
log. Beograd 1981. 

V SR Srbiji, zlasti v Vojvodini in ob Moravi, so poplave huda grožnja. 
Potencialno je ogroženih 968 km2 ali 10,24 % republike. Od tega odpade na 
porečje Tise 26,8%, Donave 19,8%, Velike Morave 17,8%, porečje Save 
14,3%. Drina kot mejna reka je izpuščena iz obravnave. Za jugoslovanske 
razmere je nadpovprečen ne le obseg poplav, ampak tudi njihova pogostost. 
Ob Donavi nastopajo približno vsako četrto leto, ob Tisi vsako šesto leto, 
ob Savi vsako peto leto, ob Veliki Moravi zaradi velike ogoličenosti nekate-
rih krajev in erozije prsti ter rečnega nanašanja pa je prišla v letih 1920— 
1976 ena poplava povprečno na 1,4 leta. Poglejmo si škodo dveh novejših 
katastrofalnih poplav: poplava 1963 je vdrla v 13.619 zgradb, od katerih 
se jih je 1.094 zrušilo. Poplava 1965 je poškodovala 16.000 hiš in Sava je 
to leto ogrozila 77 naselij. Zlasti na Donavi in Moravi novejše poplave pre-
segajo prejšnje maksimalne zabeležene vodostaje, kar je pri Tisi tudi posle-
dica omejitve poplavnega območja z nasipi. Protipopiavnih nasipov je v 
SR Srbiji skupno že za 2.500 km, a je po mnenju avtorice še vedno premalo. 
Tudi v Srbiji, po navedbah Gavrilovičeve, prezgodaj pozabljajo na nezgodo 
in pozabljajo, da je preventiva cenejša kot kurativa. Kot uspešno obrambo 
omenja avtorica primer poplave 1965 na Donavi, kjer je sodelovalo okoli 
50.000 ljudi; takrat so v času poplave zgradili 177 km zasilnih (»izajčjih«) 
nasipov. 

Slovenskega bralca pa ne zanima samo obseg poplav v Srbiji, temveč 
tudi način, kako se je avtorica lotila študije. To pa predvsem zaradi pri-
merjave s kolektivnimi raziskavami poplavnih področij v Sloveniji, ki po-
tekajo po programu Geografskega inštituta Anton Melik pri SAZU, in so 
objavljene v inštitutskem .glasilu Geografski zbornik. Da gre za drugačen 
pristop, govori že naslov; tu poplave, tam geografija poplavnih področij. 
Pri Gavrilovičevi je v ospredju zgodovinsko-hidrološko-statistični pristop. 
Zbranega gradiva, pridobljenega zlasti iz raznih elaboratov in poročil ter iz 
hidrološke službe, ne podaja skupaj pri poplavnem ozemlju ene reke, tem-
več v več razdelkih in poglavjih. Naj navedem naslove samo treh poglavij: 
genetska klasifikacija poplav, posledice poplav, zaščita od poplav. V prvem 
poglavju opisuje poplave ločeno po naslednjih vzrokih: a) poplave, ki jih 
povzročajo obilne padavine in topljenje snega (teh je največ), b) ledene 
poplave, c) poplave kot plod soupadanja visokih voda na več rekah, d) hu-
dourniške poplave, e) poplave, nastale zaradi zemeljskega plazu, f ) poplave 
zaradi zrušenja jezu. Relief in njegov mlajši razvoj, ki je v nekaterih slo-
venskih študijah močno v ospredju, je pri Gavrilovičevi zanemarjen. Ome-
nja ga na kratko med posrednimi vzroki, a še tu predvsem kot dejavnik 
hitrosti odtekanja. Sedanja tektonika ni omenjena kot možni delni posredni 
vzrok. Močno je v ospredju ogoličenost porečja in erozija prsti ter temu 
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ustrezno rečno odlaganje v strugi, kar napravlja Moravo vedno bolj hudo-
urniško. Pri nekaterih njenih pritokih so si ekstremne amplitude vodostaja 
v razmerju do 1:7.240. 

Ker je prikaz poplav v Srbiji delo enega avtorja in ne cele skupine, 
kot je to primer v Sloveniji, je prikaz enotnejši. Ker se bolj opira na hidro-
logijo, je bolj v ospredju kvantifikacija. Pohvaliti kaže tudi poudarjen pri-
kaz protipoplavnih mer. Žal pa tudi Gavriilovičeva ni mogla povedati, ko-
liko so te mere že omejile poplavna področja ali jih celo odpravile. Slednje 
je po mnenju avtorice predvsem v primeru Donave pred jezom HE Džer-
dap, ikar pa v luči najnovejših poplav tudi ni nesporno. Ker je težišče ob-
ravnave pri vzrokih in posledicah poplav, pogrešamo v knjigi tudi razme-
jitve na vsakoletne, večletne, stoletne itd. obsege poplav ter podrobnejšega 
prikaza .gospodarske zmogljivosti poplavnih področij. Skromno prikazano je 
tudi prilagojevanje človeka na ogroženo okolje. 

Primerjavo lahko zaključimo z ugotovitvijo, da bi pred pričetkom 
raziskav poplav in poplavnih področij v Sloveniji in Srbiji skupen posvet 
nedvomno prispeval k bolj celovitemu pristopu k proučevanju. Žal pa se, 
kot kaže, raziskovalci medsebojno niso poznali. Med viri knjige dr. L. Gav-
rilovičeve ni omembe podobne kake stlovenske študije, v slovenskih objavah ne-
kake srbske raziskave poplavnega območja. Slovenski raziskovalci bi se 
mogli zgledovati pri dr. Gavrilovičevi predvsem glede bogate hidrološke 
dokumentacije. Njen pomen presega poplave in prispeva k poznavanju vod-
nih razmer Srbije vobče. 

I. Gams 

Iz inozemske geografske književnosti 

Geografija na Blgarija. Tom 2. Ikonomičeska geografija. (Naselenie, 
selišta, stopanski otrasli). Izdal Geografski inštitut na Blgarska akademija 
na naukite, Sofija 1981, 452 sitrani. 

Med številnimi znanstvenimi prispevki, s katerimi so bolgarske razi-
skovalne institucije prispevale pomemben delež k proslavi jubileja 1300-let-
nice bolgarske državotvornosti, sodi tudi »Geografija na Blgarija«. Mono-
grafija je razdeljena v tri dele: prvi je namenjen fizični, drugi ekonomski in 
tretji del regionalni geografiji. Iz zasnovanega programa je doslej izšel le 
njen drugi del — Ikonomičeska geografija, prvi del je v tisku, medtem ko 
je tretji del monografije šele v pripravi. 

Tako so po dvajsetih .letih bolgarski geografi ponovno pripravili go-
spodarskogeografski pregled svoje države. Kajti že v letu 1961 so izdali 
reprezentativno ekonomskogeografsko monografijo (570 strani), ki sta jo 
uredila akad. A. Beškov in E. Valev, in je bila sestavni del geografije 
Bolgarije v dveh delih (njen prvi del — Fizičeska geografija — je izšel 
šele leta 1966 in obsega 548 strani). 

Podobno kot v številnih deželah realnega socializma ima geografija tudi 
v Bolgariji izredno pomembno mesto v vsedržavnem upravno-načrtovalnem 
sistemu. Večina raziskovalnega dela na področju ekonomske geografije je 
po svoji najširši temeljni naravnanosti usmerjena v preučevanje najrazlič-
nejših aktualnih vprašanj, 'ki so pomembna pri odločanju in načrtovanju 
prihodnjega gospodarskega in družbenega razvoja. Kajti teoretično-meto-
doloske osnove in praktični rezultati bolgarske ekonomske geografije so v 
čedalje večjem obsegu pomembni, ako ne že odločilni pri novi upravno-
-teritorialni organiziranosti države, preurejevanju regionalne gospodarske 
strukture in njenem dopolnjevanju, prostorskem načrtovanju itd. S takšni-
mi in še z drugimi rezultati se je geografija v naši sosednji državi močno 
utrdila in se čedalje vidneje uveljavlja kot izredno pomembna znanstveno-
-raziskovalna in aplikativna veja celotne družbene nadgradnje. 
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Vse glavne značilnosti in poteze nove ekonomske geografije Bolgarije 
so prikazane v 12 poglavjih. Prvo je namenjeno najrazličnejšim členitvam 
prebivalstva, drugo prikazuje in razčlenjuje naselja, medtem ko nas tretji 
del knjige uvede in seznani z osnovnimi dejavniki, ki vplivajo na razpo-
reditev posameznih gospodarskih panog. -Četrto, peto in šesto poglavje so 
namenjena podrobnejši predstavitvi posameznih industrijskih vej ter teo-
retično-metodološkim vidikom proučevanja njihove regionalne razporeditve 
kakor tudi vsem osnovnim geografskim značilnostim bolgarske industrije. 
V sedmem in osmem poglavju je podrobneje razčlenjeno kmetijstvo in nje-
gova problematika: orisane so posamezne veje kmetijske proizvodnje in 
njegova organiziranost, prikazani so posamezni kmetijski rajoni in njihova 
proizvodna območja ter tipi kmetijskih predelov. V devetem delu knjige 
je prikazana geografija prometa, ki mu sledita poglavji z orisom geografskih 
značilnosti oskrbe ter turizma in rekreacije. Tudi zadnje poglavje, ki osvet-
ljuje delež Bolgarije v mednarodni delitvi dela, je napisano zelo pregledno. 
Izčrpno je orisan bolgarski delež v številnih integracijskih prizadevanjih, ki 
so v okviru držav — članic SEV, še posebej na področju industrije, kme-
tijstva, gradbeništva in transporta. Poglavje je sklenjeno z globalnim orisom 
bolgarske zunanje trgovine in njene kreditno-plačilne bilance. 

Knjiga je plod skupinskega dela 15 najvidnejših bolgarskih geografov 
z vseh obravnavanih področij ekonomske geografije. Pri pisanju in nastaja-
nju knjige so sodelovali člani sekcije za ekonomsko geografijo in področne 
skupine za prebivalstvo in naselbinski sistem pri Geografskem inštitutu 
BAN ter učitelji katedre za gospodarske panoge in njihove komplekse pri 
geološko-geografski fakulteti sofijske univerze. Pripravljeno in zbrano gra-
divo je uredil petčlanski uredniški odbor pod vodstvom prof. T. Jordanova. 
Med besedilom je 92 tabel z bogato statistično dokumentacijo in 68 karto-
gramov in diagramov. Ekonomska geografija Bolgarije je sinteza široko za-
snovanega raziskovalnega dela in brez zadržkov lahko zapišem, da pred-
stavlja tudi vrh v dosedanjem razvoju bolgarske geografije. 

Milan Natek 

Geografski rečnik na Blgarija. Sestavili in uredili: M. Mičev, C. Mihaj-
lov, I. Vapcarov, S. Kiradžiev. Izdala Nauka i izkustvo, Sofija 1980, 563 
strani. 

Nagle in korenite gospodarske, družbene in socialne spremembe, ki jih 
doživlja tudi Bolgarija v zadnjih desetletjih, neposredno vplivajo na funk-
cionalno preoblikovanje njenih pokrajin, naselij in vseh drugih objektov, 
ki sodijo v okvir geografskih proučevanj. Nova .mesta, rudniki in tovarne, 
regulirane reke in zajezitvena jezera ter področja namakanja, turistično-re-
kreacijski predeli, pogozdovanje goličav, razraščanje in spreminjanje pro-
metnega omrežja itd. sodijo med tiste najpomembnejše činitelje, ki nepo-
sredno vplivajo na (geografske) spremembe v pokrajini. Odgovore nanje 
in na številna druga vprašanja nam v poljudni in strnjeni obliki daje knji-
ga »Geografski rečnik na Blgarija«. 

Podrobnejši pregled dela nam pokaže naslednje značilnosti: Prikazana 
so vsa fizično-, ekonomsko- in historičnogeografska področja današnjega 
ozemlja Bolgarije. Posebej so osvetljena posamezna hribovja in gorovja, 
vse pomembnejše vzpetine in vrhovi, slemena pa gorski prehodi in pre-
vali, posamezne gospodarsko ali prometno ter zgodovinsko pomembnejše 
soteske. Nanizani so crnomorski polotoki in otoki (večji od 1 km2) kakor 
tudi otoki na Donavi. Opisane so kotline in vse večje in pomembnejše do-
line ter posamezna polja in ravnine. V knjigi najdemo osnovne karakteri-
stike potokov (daljših od 20 km) in rek, jezer i,n vseh drugih večjih umet-
nih (zajezitvenih) vodnih površin kakor tudi močvirij, slapov in jezov. 
Prikazani so pomembnejši kraški izviri ter mineralni in termalni vrelci, 
ki so namenjeni gospodarskim ali zdravstveno-turističnim dejavnostim. V 
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knjigi niso izpuščene navedbe rudnikov in ne prikazi naravnega bogastva, 
kakor tudi ne omembe vseh večjih ali pomembnejših prirodnih rezervatov, 
zaščitenih območij, naravnih parkov in spomenikov, kraških jam itd. 

Še posebej skrbno so prikazana naselja. V Slovarju so omenjena vsa 
bolgarska mesta in industrij,ska naselja ter vasi z več kot 1.000 prebivalci 
kakor tudi tista podeželska naselja, kjer je (ali pa je bil) sedež krajevne 
upravne enote — občine. Opisana so vsa antična in srednjeveška mesta, 
naselja z bogato arheološko dediščino pa trdnjave in gradovi, samostani, 
planinske koče in turistične postojanke z več kot 100 posteljami. Prikazani 
so vsi večji gospodarski objekti in tovarne, pomembnejša prometna ožilja 
in križišča. 

V zadnjih sto letih, in sicer od osvoboditve dalje (1878), so spremenili 
v Bolgariji številna zemljepisna imena. V Slovarju so praviloma prikazana 
gesla z današnjimi imeni, a ob njih so navedena prejšnja oziroma starejša 
imena z letnicami preimenovanja. 

Posebno vrednost ima predstavitev najvidnejših tujih in domačih geo-
grafov (predvsem iz preteklosti) ter drugih znanstvenikov in popotnikov, 
ki so is svojimi raziskavami in opisi bogatili znanje o geografski podobi 
in značilnostih bolgarskih pokrajin. Na kratko so prikazane vse bolgarske 
geografske inštitucije ter publikacije, njihov nastanek in njihovo današnje 
stanje. Skratka, v knjigi najdemo številne podrobnosti, ki osvetljujejo raz-
voj in današnje stanje bolgarske geografije. 

V poročilu o bolgarskem geografskem slovarju naj zapišem še nasled-
nje: Z zbiranjem in obdelavo osnovnega gradiva, pri katerem je sodelovalo 
30 znanstvenikov z Geografskega inštituta bolgarske akademije znanosti 
in učiteljev z Geološko-geografske fakultete Univerze Klimenta Ohridskega 
v Sofiji, so pričeli v letu 1977, in tri leta kasneje je bila knjiga že natis-
njena. V njej je predstavljenih nad 4.600 gesel, ikar je precej več kot je geo-
grafskih gesel v katerikoli dosedanji bolgarski enciklopediji. Knjiga »Geo-
grafski rečnik na Blgarija« nam v zgoščeni — leksikografski obliki daje 
osnovno sporočilo o vseh pomembnejših geografskih objektih in njihovih 
značilnostih. Zaradi svoje aktualne in bogate vsebine je dragocen osnovni 
pripomoček vsem, ki se želijo seznaniti z današnjo Bolgarijo. 

Milan Natek 

P. Cabrol, Contribution à l'étude du concretionnement carbonate des 
grottes du Sud de la France, morphologie, génèse, diagénèse. Université de 
Montpellier, Mémoires du C.E.R.G.A., t. 12, Montpellier 1978, 275 str. 

Podroben naslov sam po sebi precej pove, dodati pa je treba, da ne gre 
le toliko za »prispevek k preučevanju«, ampak kar za obsežno študijo o kar-
bonatnih sigah. Kar velja v zvezi s preučevanjem sige za Francijo in za ves 
svet, velja tudi pri nas: imamo precej prispevkov, ki se ukvarjajo s sigo in 
kapniki, zelo redka pa so dela, ki bi se sintetično in tako poglobljeno ukvar-
jala s sigovimi tvorbami, od njihove geneze, morfologije pa do diageneze, 
kakršno je pričujoče delo. Cabrolov prispevek ima sicer regionalni značaj, 
obravnava predvsem gradivo iz južnofrancoskih jim (za primerjavo pa tudi 
eno jamo iz Jugoslavije), vendar pa je marsikateri avtorjev zaključek sploš-
nega pomena, na vsak način pa je zbrano gradivo predstavljeno na tak na-
čan, da ga je .mogoče primerjati z .gradivom s katerega koli kraškega ozemlja 
na svetu. 

Delo je razdeljeno na pet poglavij: 1. preučevanje kalcitne in aragonitne 
sige v jami Devèze; 2. razširitev raziskav na druge jame, ki vsebujejo ara-
gonit; 3. preučevanje jam, ki vsebujejo pisano sigo; 4. preučevanje masiv-
nega aragonita in diagenetskih pojavov v karbonatnih sigah; 5. glavni re-
zultati, njihov pomen in vpliv na poznavanje karbonatne sige, ter zaključki. 

Čeprav iz naštetih naslovov poglavij ni razvidno, imajo tudi posamez-
na poglavja svoje zaključke, ki jih včasih že lahko štejemo kar za zakoni-
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tosti v okviru posameznega procesa. Za nas je najpomembnejše peto poglav-
je, v katerem avitor podaja splošna spoznanja o raztapljanju karbonatov in 
kemizmu raztopin, izsledke o starosti in hitrosti odlaganja sige (presenet-
ljiv je zelo kritičen avtorjev odnos do ugotavljanja starosti sige s pomočjo 
14 C metode), o možnem vplivu pleistocenske klime na izločanje aragonitne 
sige, o pomenu tujih ionov v raztopinah, ipd. Avtorjevi izsledki se opirajo 
na gradivo, zbrano v 102 jamah, za kar je bilo potrebno 2000 ur dela v pod-
zemlju. Za obdelavo tako obsežnega gradiva je bilo potrehno zelo veliko la-
boratorijskega dela, saj je poleg kemičnih in mineraloških analiz, rezultate 
podrobno prikazuje 16 tabel, avtor obilno uporabljal tudi elektronski mikro-
skop in mikrosondo. Poleg že omenjenih tabel dopolnjuje besedilo bogato 
slikovno gradivo: 13 zemljevidov in načrtov, 16 grafikonov, 117 risb in 104 
fotografije (pretežno so slikani zbruski sig in makrofotografije). 

Med prilogami, dodanimi na koncu dela, sta posebej zanimivi kratek 
»repetitorij« o karbonatih in kemiji karbonatov ter poskus prikaza medna-
rodne bibliografije o karbonatni sigi in kapnikih. Ta bibliografija obsega 
914 enot, med njimi je tudi 19 del jugoslovanskih avtorjev. 

Za slovensko krasoslovje je Cabrolov prispevek še toliko bolj zanimiv, 
ker je tudi pri nas več raziskovalcev ( G a m s , G o s p o d a r i č , K o g o v -
š e k ) , ki se s tega ali onega vidika poglobljeno ukvarjajo s preučevanjem 
sigovih tvorb, in je tudi pri nas že dovolj rezultatov, čeprav niso zbrani 
v enem delu, ki bi jih bilo mogoče primerjati s Cabrolovimi izsledki. 

Andrej Kranjc 

Burton Ian, Kates Robert W., White Gilbert F., The Environment as 
Hasard. Oxford University Press, New York 1978, str. 240. 

Katastrofe, in to zlasti proučevanje naravnih katastrof, so že desetletja 
predmet raziskovanja mnogih geografov. Na univerzah v ZDA skoraj ni več-
jega oddelka za geografijo, kjer bi naravne katastrofe ne bile poseben 
predmet, namenjen študentom geografije. Ta knjiga podaja neke vrste za-
ključen teoretični in metodološki okvir proučevanja naravnih katastrof. 
Od avtorjev je znan zlasti Gilbert White senior proučevanja naravnih ka-
tastrof v ZDA, ki sodi med najvidnejše raziskovalce v tej veji geografije. 
Proučevanje naravnih katastrof zahteva kompleksno geografsko raziskavo. 
Potresu kot naravnemu pojavu, ki naj bo podrobno osvetljen, sledi temeljito 
proučevanje družbeno geografskih procesov, ki jih je potres povzročil in 
imajo večidel specifični značaj. Prav ta širši pogled in koncept kompleksno 
zasnovanega proučevanja naravnih katastrof daje tem raziskavam še po-
sebno vrednost. Pri nas ima proučevanje naravnih katastrof sicer precejš-
njo tradicijo še iz Melikovih časov ter kasnejših proučevanj nekaterih dru-
gih naših geografov, ki so svoje delo v glavnem opravljali v okviru Geograf-
skega inštituta Antona Melika SAZU. Tovrstna proučevanja slovenskih 
geografov imajo v prvi vrsti fizičnogeografski značaj, čeprav so se ne-
kateri bolj ali manj poglobljeno lotili tudi družben o-geografskih problemov; 
v ZDA pa je težišče raziskav prav na družbeno geografski problematiki. 

Avtorji knjige trdijo, da v večini dežel na svetu škode zaradi naravnih 
katastrof iz leta v leto naraščajo, število žrtev zaradi naravnih katastrof 
se povečuje in to zlasti med najrevnejšimi narodi sveta. Posebno zanimivo 
poglavje knjige govori o nujnosti izboljšanja kolektivne organiziranosti 
na nacionalnem in mednarodnem nivoju, da bi se kar se da dobro zavaro-
vali pred naravnimi katastrofami ter uspešno odstranjevali njihove posle-
dice. 

Pri nas so nekatere oblike naravnih katastrof (potresi, poplave, žled, 
itd.), razmeroma pogoste in imajo večkrat katastrofalne posledice. Zato bi 
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kazalo, da bi geografi ob boljši organiziranosti v bodoče posvečali več po-
zornosti tem problemom tudi v metodološkem smislu, ter bili v tesnejšem 
sodelovanju z drugimi strokami, ki se ukvarjajo s proučevanjem naravnih 
katastrof. 

Milan Orožen Adamič 

Robinson Artur, Sale Randall, Morrison Joel, Elements of Cartography. 
Četrta izdaja, Wiley & Sons, Inc., New York 1978, str. 448. 

Avtorji knjige so geografi z oddelka za geografijo University of Wis-
consin (ZDA). Prvič je knjiga izšla že leta 1953, v letih 1960, 1969 in 1978 
pa so ji sledile znatno dopolnjene in modernizirane izdaje. Knjiga je eno 
temeljnih del o kartografiji in v prvi vrsti pisana kot učbenik, namenjen 
geografom na univerzi. Na univerzah v ZDA je kartografija eden od osnov-
nih predmetov v izobraževanju geografov. Pr.i nas se kartografija za geo-
grafe na univerzi ne poučuje, oziroma so nekateri osnovni pojmi o njej le 
omenjeni v okviru nekaterih drugih splošnih predmetov. Nikakor ne bi sme-
lo biti dvoma, da mora geografska tematska kartografija slediti in se prila-
gajati potrebam znanstvenoraziskovalnega dela, uvajati nove tehnologije in 
kot nenadomestljiv vizualno komunikacijski medij pomembno prispevati 
k prodornosti geografskih študij. Robinsonovi kartografski elementi so de-
lo, ki ga lahko postavimo ob bok z znano Imhof-ovo knjigo Kartographische 
Geländedarstellung (E., 1965, Walter de Gruyter & Go., Berlin). 

Knjiga je razdeljena na sedemnajst poglavij. Začne z uvodnim poglav-
jem o kartografiji in kartiranju, ki mu sledi poglavje o kartografiji v pre-
teklosti in njeni vlogi danes, za njima pa se vrstijo naslednja poglavja: 
zemlja sferoid; koordinatni sistemi in merila kart; kartografske projekcije; 
organizacija, kompilacija in prestavitev podatkov; osnove »remote sensing-a« 
in raba zračnih posnetkov; prilagajanje oziroma delo s kartografskimi po-
datki; kartografska generalizacija; kvalitativna simbolizacija; kvantitativni 
podatki prikazani s točkovnimi simboli; prikazovanje linearnih in površin-
skih kvantitativnih podatkov; računalniki v kartografiji; grafično obliko-
vanje in kartografija; barva in vzorec; tipografija in napisi; reprodukcija 
kart in elementi konstrukcije kart. Že iz pregleda glavnih naslovov posa-
meznih poglavij je razvidna zasnovanost knjige, ki na sistematičen, pregle-
den, moderen, dobro pretehtan in zelo poglobljen način obravnava vse po-
glavitne probleme v kartografiji od zgodovine kartografije do uporabe ra-
čunalnikov v kartografiji ter modernih metod reproduciranja kartografskih 
izdelkov. Na koncu knjige je na 54 straneh razmeroma obsežen dodatek, 
ki ji daje trajnejšo uporabno praktično vrednost kartografskega priročnika. 

Popolnoma jasno je, da naloga geografije ni izdelovanje osnovnih to-
pografskih .načrtov ali splošnih geografskih kart, kar so po sili razmer v 
preteklosti .mnogi geografi delali ali to še vedno delajo v okviru nalog geo-
dezije. Mislim, da si danes geografi ne moremo predstavljati geografije brez 
tematske kartografije, ki naj ima nalogo prikazovati vprašanja, probleme in 
procese v konkretnem geografskem okolju. Vendar je na žalost tako, da 
vedno znova geografi, ki se intenzivneje ukvarjamo s kartografijo, ugotav-
ljamo, da del naših kolegov zelo površno pozna, obvlada ali celo podcenju-
je in zanemarja kartografske metode ter mnogokrat nima niti dovolj vpo-
gleda v kartografijo, da ibi lahko plodno in ustvarjalno sodelovali pri kon-
struiranju ter oblikovanju tematskih kart. Mislim, da to ni prav, zato bo-
mo morali geografi, če želimo dvigniti nivo geografije, uvesti kartografijo 
z vajami kot poseben predmet za študente geografije na univerzi. 

Milan Orožen Adamič 
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Johnston R. J., Geography and Geographers (Anglo-American Human 
Geography since 1945). Edward Arnold Ltd., London 1981, str. 232. 

Avtor te zanimive knjige je profesor geografije na University of Schef-
field v Veliki Britaniji. Pred nami je že druga in dopolnjena izdaja prve, 
ki je izšla leta 1979. Johnston obravnava razvoj in smeri v angleški ter 
ameriški družbeni geografiji po letu 1945, kar utemeljuje s tem, da so bile 
in so še vedno povezave med geografi obeh dežel izredno močne. Na uni-
verzah v ZDA, centrih znanstvenoraziskovalnega dela, podobno kot v pre-
teklosti še danes deluje vrsta geografov priseljenih iz Velike Britanije, ki 
so svojo osnovno izobrazbo pridobili v rodni deželi in se kasneje izpopol-
njevali na univerzah v ZDA, kjer so opravili magisterij '(iM. A.) in doktorat 
(Ph. D.). V ta krog sodijo še geografi iz Avstralije, Nove Zelandije in od 
Skandinavcav v glavnem švedski geografi. Slovenci s temi geografskimi kro-
ga še vedno nimamo tesnejših stikov. Geografija pri nas se je in se še vedno 
v veliki meri naslanja na izročila nemške ter deloma francoske šole. Po-
dobno kot pri nas je v Veliki Britaniji in ZDA za do in postdiplamske štu-
dente v programu študija poseben predmet o razvoju, smereh in konceptu 
geografije. Johnstonova knjiga, iki je eno najboljših del o sodobnih proble-
mih družbene geografije v anglofonskeim svetu, ki so pri nas manj znani, se 
na vrsti univenz uporablja kot osnovni učni pripomoček, zlasti v ZDA, kjer 
je družbena geografija v ospredju. 

V prvem poglavju govori Johnston o .naravi geografije kot posebni aka-
demski disciplini, kjer na zanimiv način osvetljuje razmere v angloameriš-
ki geografiji v organizacijskem in konceptualnem smislu. Sladi poglavje, 
v katerem pojasnjuje temelje in položaj družbene geografije v današnjem 
času, njen razvoj in v posebnem podpoglavju analizira determinizem in po-
sibüizem v geografiji ter regije in regionalizem. V tretjem poglavju osvet-
ljuje razvoj sistematičnih študij v geografiji in uvajanje novih znanstvenih 
metod v geografijo. Celo četrto poglavje je posvetil problemom iskanja 
bistva oziroma predmeta proučevanja v geografiji. Sledi posebno poglavje 
o tako imenovanih »Behavioural geography« (geografiji obnašanja v geo-
grafskem okolju) in alternativah pozitivizmu v geografiji, to je o onih sme-
reh in prizadevanjih v geografiji, ki so pri nas razmeroma redke ali se jih 
naše geografske študije le izjemoma dotikajo oziroma zahajajo v te prob-
leme. Naslednje poglavje je posvečeno liberalizmu in radikalizmu v geogra-
fiji, ki mu sledi zadnje poglavje, v katerem poizkuša Johnston kritično pre-
tehtati in ovrednotiti različne smeri v družbeni geografiji ter se spra-
šuje, kakšna je njena prihodnost. Zanimiva in ne samo značilna za razmere 
pri nas, temveč tudi za geografijo po svetu je ena od zaključnih Johnstono-
vih misli, ki je očividno pod vplivom Kuhn-ove filozofije (Kuhn, T. S. 1970: 
The Structure of Sceintific Revolutions. Chicago, University of Chicago, 
Press.), ko pravi: »V vedi o kompleksnosti človeštva, ki so jo organizirali 
kompleksni ljudje, je morda obstoj take anarhične situacije (ali najmanj 
težnje, da k temu nagiba) vse, kar lahko pričakujemo.« To je nedvomno 
zelo pesimistična misel, ki odseva dejansko stanje velike razdrobljenosti na 
vrsto najrazličnejših geografij. Se lahko s tem zadovoljimo, ali smo se geo-
grafi s tem dejstvom sprijaznili? Mislim, da se nikakor ne moremo pomiriti 
ali celo strinjati s tako situacijo. Prizadevati si moramo oblikovati, graditi, 
ustvarjati lasten in obenem skupen koncept geografije, v kateri delamo in 
ji, če sebe imenujemo geografe, tudi pripadamo. 

Milan Orožen Adamič 
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Geografski vestnik, Ljubljana, LIV (1982) 

K R O N I K A 

Prof. dr. Roman Savnik — osemdesetletnik 

Prof. dr. Roman Savnik je izšel iz primorske družine, vendar je bil ro-
jen v Ljubljani 11. februarja 1902. Njegova življenjska pot je bila ob prejš-
njih jubilejih že ponovno opisana, tu naj jo povzamemo le v glavnih obrisih. 
Gimnazijske in univerzitetne študije je končal v Ljubljani in promoviral le-
ta 1925. Na jesen istega leta je odšel v Celje in tu poučeval zemljepis in 
zgodovino na gimnaziji do leta 1930, nato pa nadaljeval v isti službi v Ljub-
ljani, in sicer na poljanski gimnaziji do leta 1940 in odtlej na učiteljišču. 
Tu ga je okupator leta 1943 prijel zaradi narodnoosvodobilnega delovanja in 
ga odpeljal v Dachau, kjer je prebil 18 hudih mesecev. Po osvoboditvi je bil 
do 1949 vršilec dolžnosti direktorja na gimnaziji v Postojni, nato upravnik 
Zbirnega centra knjig in arhivalij v Portorožu, od 1951 do upokojitve leta 
1962 pa vršilec dolžnosti upravnika Inštituta za raziskovanje krasa SAZU v 
Postojni, kjer je dosegel naziv višjega znanstvenega svetovalca. Z upokojit-
vijo nikakor ni prenehal s pedagoškim delom. Od leta 1962—1967 je bil so-
delavec za pedagoško službo v Postojni in Kopru ter svetovalec za pouk 
zemljepisa in zgodovine na naših osnovnih šolah. Naravoslovna sekcija ter-
minološke komisije SAZU mu je poverila urejanje geografske terminologije, 
sodeloval pa je tudi v Ljubljanskem regionalnem zavodu za spomeniško 
varstvo. 

Bil je med študenti geografi, ki so se po prvi svetovni vojni, rešeni voj-
nih grozot, polni mladeniške podjetnosti lotili ne le študija na prvi slovenski 
univerzi, temveč kmalu tudi ustanavljanja Geografskega društva in nato še 
njegovega glasila, Geografskega vestnika. Bil je med prvimi društvenimi 
odborniki in tudi med prvimi uredniki novega časopisa. Že v prvem letniku 
je objavil kritičen pregled dotlej izšlih zemljevidov Jugoslavije in s .tem 
začel dolgo vrsto razprav in člankov iz raznih področij geografije. Izmed 
več kot 100 enot, ki jih navaja njegova bibliografija brez številnih manjših 
prispevkov (gl. Biografije in bibliografije... sodelavcev SAZU, 1976) naj 
bodo tu navedene le nekatere najbolj pomembne razprave: disertacija Pre-
bivalstvo in naselbine v gornjem porečju Save (rokopis, 1925), Židje v Jugo-
slaviji (GV 2, 1925), Prirastek prebivalstva v Jugoslaviji v desetletju 1921 
do 1931 (GV 7, 1931), Prirastek prebivalstva v Evropi v desetletju 1920 do 
1930 (GV 9, 1933), Slovenski Korotan (Naši onstran meje, Lj. 1933), Gorica 
in Goriško (Kongres geografa Jugoslavije, Zagreb 1950), Solarstvo Šavrin-
skega primorja (GV 23, 1951), Beitrag zur Kenntnis der Karsthydrographie 
in Slowenien (zbornik prvega speleološkega kongresa v Parizu, 1953), Raz-
voj domače speleologije in nekatere njene aktualne naloge (Acta carsolo-
gica 1, 1955), Podzemeljski svet Prestranškega in Slavinskega ravnika (s so-
delavci, ibid.), Kraško podzemlje v goriškem okraju (Goriški zbornik, Nova 
Gorica 1937), Iz zgodovine Postojnske jame (Kronika 6, 1958 in 8, 1960), 
Kraško podzemlje na Idrijskem (skupaj z J. Gantarjem, Acta carsologica 2, 
1959), Ravenska jama (skupaj s sodelavcema, ibid.), Škocjanske jame (Kol. 
Mohorjeve družbe, Celje 1959), Hidrografsko zaledje Planinskega polja (GV 
32, 1960), Nekateri problemi kraške hidrografije na Dolenjskem (Dolenjska 
zemlja in ljudje, 1962), Draga pri Ponikvah (skupaj s sodelavcema, Acta 
carsologica 3, 1963), Problemi piranskih solin (GZ 9,1965), knjiga Senožeška 
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pokrajina v preteklosti in sedanjosti (Senožeče 1967), Stopetdeset let turi-
stične Postojnske jame (150 let Postojnske jame 1918-1968, (1968). Prav zna-
ten je prispevek s katerim je med leti 1930 in 1951 obogatil našo šolsko geo-
grafijo z učbeniki, ki jih je napisal v družbi s prijatelji sodelavci za 2., 3., 
4. in 5. razred srednjih šol, deloma v ponovnih izdajah, v enem primeru celo 
s hrvaškim prevodom. Sam je napisal Zemljepis Jugoslavije za nižje razre-
de srednjih šol (1948) in Zemljepis FLRJ za tretji razred srednjiš šol (1949). 
Sodeloval je tudi pri učbeniku Zemljepis za strokovne, gospodarske in in-
dustrijske šole in tečaje (1948). 

Posebej je treba vrednotiti delo Romana Savnika kot geografskega lek-
sikografa. Obsežno se je izkazal že kot sourednik in avtcur Krajevnega leksi-
kona dravske banovine (1939), za katerega je sam obdelal okoli 600 gesel in 
mu s tem vtisnil svoj pečat. To že zdavnaj razprodano delo je prehitel čas 
in kmalu po osvoboditvi se je izkazala potreba po novem krajevnem leksi-
konu Slovenije, še celo, ker prejšnji ni mogel upoštevati Primorske. Dela se 
je lotil z zglednim znanjem, vztrajnostjo in potrpežljivostjo in ga tudi uspeš 
no končal ( K r a j e v n i l e k s i k o n S l o v e n i j e , 4 knjige, 1968— 
1981). Posrečila se mu je organizacija številnih sodelavcev, premagal je ne-
šteto težav in opravil ureditev in korekturo okoli 4000 krajepisov na 2407 
straneh. Opisal je tudi vrsto krajev, obširno npr. Postojno in Sežano. Izdatno 
je sodeloval pri opisu občin Koper, Litija, Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica, 
Šmarje pri Jelšah, Zagorje ob Savi, Dravograd in Ormož, kakor pri kraje-
pisih, tako tudi tu s statističnimi, geografskimi in kulturnozgodovinskimi po-
datki. O tem 17-letnem raziskovalnem in uredniškem delu je objavil obširno, 
zanimivo pisano poročilo (Delo, Književni listi, 9. 10. 1981). Pomembno je, 
da je med drugimi sodelavci pridobil tudi prof. Franceta Planino, ki je pri-
pravil 52 zemljevidov občin in tudi kot avtor sodeloval pri leksikonu. Leksio-
grafskega značaja je tudi, da je Savnik skozi dolga leta zbiral biografske po-
datke zaslužnih Slovencev, kar mu je prišlo prav pri redakciji leksikona, 
saj jih navaja pri mnogih krajih, vseh skupaj nič manj kot 4365. Delo je 
sklenil s četrto knjigo, vendar si s tem ni dal počitka. Dal je pobudo za novo 
krajepisno knjigo, ki naj obdela naše primorsko zamejstvo, slovensko prebi-
valstvo in njegove kraje na Tržaškem, Goriškem, v Slovenski Benečiji in 
Kanalski dolini. Pridobil je že vrsto sodelavcev, zaradi omajanega zdravja in 
drugih okoliščin pa je redakcijsko delo prepustil novi ekipi, ki ji pa bo pri 
nelahkem delu še rad pomagal z dragocenimi nasveti. 

Še nekaj bi omenil, Romana Savnika kot govornika. Na drugem mestu 
sem že 'povedali, kako se ga spominjam že iz študentskih let, kako je v geo-
grafski seminarski uri nastopil z izčrpnim predavanjem o Avstraliji, njeni 
naravi in njenih ljudeh — v prostem govoru, brez pisanega pomagala, z iz-
redno vednostjo in v lepem jeziku. Mnogo pozneje je na zboru jugoslovan-
skih geografov (1949) ob razgledu na goriško okolico opisoval Gorico in njen 
svet, natančno in informativno. Živo imam v spominu tudi njegov govor na 
ekskurziji v Beneško Slovenijo, kjer je pred nekaj leti na Stari gori ob raz-
gledu na beneško pokrajino podal topel opis pokrajine, njene kulture in na-
rodnostne borbe. Trije primeri, a koliko takih predavanj, vodstev, razlag je 
imel Roman Savnik v teku let na svojih delovnih mestih in po vsej Sloveniji, 
tudi na Koroškem, ki mu je njegova usoda še posebno pri srcu. 

Za svoje delovanje je prejel vrsto priznanj in odlikovanj — srebrno 
značko Turistične zveze Slovenije (1955), zlato značko Društva za razisko-
vanje jam Slovenije (1963) in red dela z zlatim vencem, s katerim ga je od-
likoval predsednik Tito (1972). Prejel je častni naslov pedagoškega svetnika 
(1964) in je častni član Geografskega društva Slovenije (1969). Največje pri-
znanje pa je prejel za svoje življenjsko delo, predvsem za Krajevni leksikon 
Slovenije, s Kidričevo nagrado (1981). Žirija je to delo označila kot »najpo-
membnejši kamen v zgradbi naše domoznanske književnosti«. 

Geografsko društvo Slovenije iskreno čestita jubilantu in mu želi v za-
služenem pokoju še mnogo čim bolj zdravih in uspešnih let. 

Valter Bohinec 
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Profesorju Dušanu Komparetu v slovo 
V Geografskem društvu Slovenije je boleče odjeknila neizprosna novica 

o izgubi našega dolgoletnega odbornika in dvakratnega predsednika društva 
prolfesorja D.ušaina Kompareta. Iz naše srede je odšel 'vsestranski pedagog in 
priznan družbeno-politični delavec z razgibano in bogato življenjsko potjo. 
Komparetova dinamična narava ni pustila, da bi se zakoreninil samo na eni 
aili d'veih življenjskih postajah. Pokojnik je, nasprotno, skušal živiljenje spoz-
nati in zaobjeti v celoti, v vseh njegovih najbolj privlačnih in aktualnih od-
tenkih. 

Dušan Kompare se je rodil 23. septembra 1920 v Ljubljani v skromni 
železničarski družini. Že kot mladenič je vzljubil šport in mu tudi pozneje 
ostal zvest. V tem okolju se je navzel naprednih idej in je zato postal član 
študentskega odbora OF na ljubljanski Univerzi. Okupator ga je zato dva-
krat preganjal, najprej je moral leta 1942 v internacijo v Gonars in Treviso, 
leta 1944 pa so ga ponovno za tri mesece zaprli v ljubljanske zapore. Po do-
končanem študiju je najprej predaval na srednji tehnični šoli, nato pa je od 
leta 1955 dalje opravljal vrsto odgovornih nalog, večinoma na pedagoškem 
področju. Najprej je bil šolski inšpektor za geografijo, nato pedagoški sveto-
valec, pomočnik sekretarja za prosveto in kulturo, vodja organizacijske eno-
te Zavoda za šolstvo v Ljubljani, pomočnik direktorja republiškega zavoda 
za zaposlovanje in nazadnje podpredsednik izvršnega sveta skupščine občine 
Ljubljana — Center. Vmes so strokovne in pedagoške odlike profesorja 
Kompareta za krajši čas pripeljale tudi na Pedagoško akademijo in Filozof-
sko fakulteto kot predavatelja metodike pouka -geogralfije. 

Čeprav smo pokojnika poznali bolj kot enega najtesnejših sodelavcev 
društva pa preseneča njegova siceršnja vsestranska družbeno-politična de-
javnost. Njegova značilnost je bila delovanje in prisotnost na vseh ravneh 
družbenega življenja, od osnovne celice, kot je bila krajevna skupnost Vod-
mat, pa do občinskih in republiških samoupravnih ter strokovnih in družbe-
no-političnih organizacij. Povsod se je uveljavil in zapustil globoko sled kot 
človek jasnih pogledov in odločnega nastopa. Profesor Kompare je med dru-
gim zaslužen za ureditev štipendijske politike v naši republiki, za uveljavi-
tev celodnevne šole, prispeval je k razvoju civilne zaščite v krajevnih skup-
nostih, pri srcu mu je še posebno ;bila čista in urejena Ljubljana. Za vse nje-
govo obsežno delo je bil deležen vrste priznanj, bil pa je tudi odlikovan z 
redom dela z zlatim vencem. 

V društvu se hvaležno spominjamo njegove živahne, vesele in tovariške 
družbe, najbolj pa njegovega prispevka k razvoju naše organizacije. Pokoj-
nik je bil v društvu zasidran skoraj nepretrgoma 25. let. Prvič je bil pod-
predsednik leta 1956 in nato odbornik celih deset let. Takrat je vodil sekcijo 
za šolski pouk, ki je pod njegovim vodstvom organizirala permanentno izo-
braževanje učiteljev geografije. Predsednik društva je bil najprej med leto-
ma 1960 in 1961, nato pa še od leta 1974 do 1976. Pozneje se je kot član nad-
zornega odbora še vračal med najbolj delovne člane društva, čeprav se danes 
čudimo, kje je črpal toliko moči in časa za svojo vsestransko aktivnost. V 
društvu se je posebno izkazal v času jugoslovanskega geografskega kongre-
sa, ko je bil ta v Sloveniji in v času zborovanja na Tolminskem. Profesor 
Kompare je, kljub drugim obveznostim, znal vedno obdržati zveze s svojo 
matično stroko. Zato pa je bil tudi tisti, ki je najbolje tolmačil povezanost 
med znanostjo in družbo, še posebej v primeru geografije. Tudi po njegovi 
zaslugi se je naša stroka znala odzivati potrebam naše samoupravne sociali-
stične družbe. 

Iz časa Komparetovega najbolj tesnega stika s šolstvom izvirajo njegova 
pisana dela iz področja geografije. Napisal je vaje iz geografije za vse razre-
de gimnazij, ki so takrat pomenile dobrodošlo novost pri pouku. Bil je tudi 
soavtor učbenikov za osnovno šolo, s čimer je potrdil svoje poznavanje vseh 
ravni šolanja. 
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Profesor Dušan Kompare se je s svojim delom trajno zapisal v vrste 
zaslužnih slovenskih geografov. 

Jurij Kunaver 

Ob smrti prof. Janka Pučnika (1916—1982) 

Zadnji torek letošnjega maja smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od 
pokojnega Janka Pučnika, profesorja geografije in priznanega strokovnjaka 
- meteorologa. 

Bil je med prvimi, ki so opravili pionirsko delo pri uvajanju hidrome-
teorološke dejavnosti kmalu po osvoboditvi. Pokojni Janko Pučnik je bil 
ustanovitelj in vrsto let načelnik sinoptične službe ter tako zaoral ledino na 
področju vremenske prognoze in pri organizaciji pomembnejših meteorološ-
kih postaj. 

Njegova življenjska pot se je pričela pred 66 leti v kmečki družini v va-
si Tepanje pri Slovenskih Konjicah. Del njegovega študija na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani se ujema z zgodovinsko prelomnico II. svetovne vojne. 
Že pred vojno je bil včlanjen v naprednem akademskem društvu, zato je bila 
njegova odločitev ob okupaciji naše domovine nedvoumna in hitra: ostal je 
na strani naroda in njegovih najnaprednejših predstavnikov, ki so pričeli boj 
proti okupatorju in za pravičnejši družbeni red. Že na začetku je bil v 
odboru za organizacijo OF na Univerzi, ter med drugim sodeloval pri 
ustvarjanju pogojev za vstajo na Dolenjskem. Nadaljnja pot ga je med 
NOB vodila skozi zapore, internacij sko taborišče, do borca XII. brigade 
Mirka Bračiča. 

Po koncu vojne je ostal še nekaj časa v JLA, po demobilizaciji pa 
je bil krajši čas profesor geografije. 

Dejavnost pokojnega Janka Pučnika v Hidrometeorološki službi Slo-
venije je bila pomembna in odgovorna. Posebno priznanje mu gre zato, ker 
je uvajal novo delovno področje, ki pri nas ni imelo ne tradicije ne izku-
šenih ljudi. Pomembno je tudi, da je kot odgovorni delavec za sinoptično 
meteorologijo zbral okoli sebe mlade ljudi, prve strokovnjake, ki so končali 
študij meteorologije na ljubljanski Univerzi. Njegova zasluga je tudi pove-
zovanje slovenske meteorološke službe s sorodnimi inštitucijami pri nas 
in v svetu. Vse to je prispevalo, da je dejavnost sinoptične meteorologije 
pri nas kmalu dosegla solidno strokovno raven. 

V kasnejših letih, potem ko se je umaknil iz operative, je pokojni Jan-
ko Pučnik opravljal vrsto pomembnih študijsko-raziskovalnih nalog. Med 
drugim si je tudi prizadeval, da se vzpostavijo in razvijejo specializirane 
in interdisciplinarne dejavnosti, kot sta na primer medicinska in turistič-
na meteorologija. 

Globoka sled njegovega življenja bo ostala na področju slovenske po-
ljudnoznanstvene publicistike. Številni so članki, razprave, leksikografski 
prispevki, pa tudi knjižni deli, ki so trajne vrednote in so izpolnile veliko 
praznino, ki je bila pred njim pri seznanjanju široke javnosti o dogajanjih 
v ozračju in meteorološki dejavnosti nasploh. 'Opozoriti želim na specifič-
nost njegovega podajanja snovi. Predvsem v svojem zadnjem knjižnem de-
lu (Velika knjiga o vremenu), ki ga je napisal že v času bolezni, je namreč 
izhajal iz zgodovinskega razvoja spoznavanja prirodnih zakonitosti. Tako 
nam je podal temeljit pregled človekovega hotenja spoznati in razložiti po-
jave in zakonitosti v ozračju. V tem smislu je knjiga v nekaterih poglavjih 
daleč presegla običajne okvire poljudnoznanstvenih del, ter je dragoceni 
material strokovnjakom, ne samo meteorološke smeri. 

Kot intelektualec širokih razgledov, ki si je svoj življenjski nazor zgra-
dil v času velikih zgodovinskih dogajanj, ga je zanimala in pritegovala raz-
lična družbena in kulturna tematika, kot so na primer slovensko nacional-
no vprašanje, položaj raziskovalnega dela v naši družbi, vprašanja moderne 
umetnosti itd. 
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Ime pokojnega Janka Pučnika bo ostalo nepreklicno povezano s te-
melji hidrometeorološke dejavnosti v Sloveniji, pa tudi Jugoslaviji nasploh, 
njegova pisana beseda pa bo tudi v bodoče širila duhovna obzorja ljudi in 
jih osveščala o povezanosti dogajanja v ozračju z življenjem na Zemlji. Za 
vse, kar nam je dal in zapustil, smo mu hvaležni. 

Miran Borko 
Umrl je Ivan Selan (1902 — 1981) 

Sredi plodnega dela in poln delovnih načrtov je umrl v 79. letu znani 
slovenski kartograf Ivan Selan. 

Ivan Selan je bil rojen v Savijah pri Ljubljani, šest razredov osnovne 
šole je obiskoval na Ježici, zadnja dva razreda pa v Komendi. V bližnjih 
Suhadolah je dedoval kmečko posestvo z 20 hektarji. 

Pri 16. letih je s prijatelji načrtoval Met na Grintavec. V ta namen si je na 
seniku, kjer je poleti spal in kjer je imel tudi svojo mizo in knjige, narisal 
podroben zemljevid gore in poti na njo. Najbrž je že v zgodnjih mladostnih 
letih razmišljal, kako bi zadostil svojim željam po risanju in kako bi opo-
zoril nase. Njegov prvi zemljevid, ki ga je izdelal pred 63. leti, je prišel 
pred oči učitelja Vuge iz Komende. Ta je .takoj opazil njegov .izreden dar in 
mu je naročil izdelavo zemljevida okolice šole in občine Komenda. Učitelj 
mu je čestital k izvrstno izdelanemu zemljevidu ter mu s kolegi priredil 
manjšo slovesnost. Pozneje je narisal še Dravsko banovino. Vaški učitelj je 
Selanove zemljevide pokazal na prosvetnem oddelku v Kamniku, kjer so 
takoj mlademu fantu naročili izdelavo zemljevidov za vse šole v kamniš-
kem okraju. Kmalu so zanj izvedeli tudi v Ljubljani. S svojimi izredno na-
tančnimi izdelki je postal cenjen tudi pri najširši javnosti. Nekega dne je 
prišel iz Ljubljane banski šolski inšpektor in naročil izdevalo večjega šte-
vila zemljevidov za šole v Sloveniji. Njegovih kartografskih izdelkov tedaj 
še niso razmnoževali, zato so šole uporabljale le unikate. 

Leta 1929 je odšel na delo v Vojno geografski inštitut v Beograd. Tam 
se je pobliže seznanil z metodami kartografskega dela. Po enem letu se je 
vrnil domov v Suhadole, kjer sta ga čakala družina in zemlja. Po prihodu 
domov so nenehno prihajala nova naročila. Naročali so mu izdelavo turi-
stičnih, gozdarskih, vinogradniških in reliefnih zemljevidov. In taiko so tekla 
leta. Prišel je april leta 1941. Med vojno je izdelal veliko zemljevidov za 
partizane, zato je bil dvakrat zaprt v Begunjah, nato pa do konca vojne 
interniran v Salzburgu. 

Po vojni je bila velika potreba po zemljevidih. Naročilo je sledilo na-
ročilu. V tem času je izdelal veliko izvrstnih zemljevidov, med katerimi 
velja zlasti omeniti zemljevid »Slovenija in sosednje pokrajine«, v merilu 
1 : 300.000 (v priredbi dr. V. Bohinca in F. Planine), ki je najpomembnejše 
Selanovo delo, zelo priznano doma in v tujini. 

Odveč bi bilo na široko razlagati, da si je Selan pridobil ugled z veli-
kim številom izvrstnih kartografskih del. Njegovi zemljevidi (in reliefne 
slike) niso le izredno natančni in vsebinsko bogati, temveč so tudi zelo lepo 
izdelani. On je namreč edini dosledno izpisoval vsa imena prostoročno in 
ustvaril izredno lepoto črk, ki jo ni mogoče doseči s strojem ali z drugimi 
tehničnimi pripomočki, še zlasti velja omeniti veliko harmonijo barv, s 
katerimi je na zemljevidih lepo prikazoval razgibanost reliefa. 

Ivan Selan je zadnja leta izdeloval stenski zemljevid Slovenije v me-
rilu 1 : 150.000, dva metra dolg in poldrugi meter širok. Ta splošno geograf-
ski zemljevid naj bi zajel tudi vse slovenske zamejske kraje, predvsem v 
Beneški Sloveniji, na Koroškem, avstrijskem Štajerskem in v Porabju na 
Madžarskem. V načrtu je imel tudi izdelavo nekaterih drugih zemljevidov. 

Ivan Selan je hitel z delom, ne da bi opazil, da stara ura na njegovem 
zidu šteje čas mehko, tiho in vse tišje. Njegovo dragoceno delo nam bo 
ostalo v trajnem spominu. 

Marko Žerovnik 
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Nagradi in priznanji 

Profesor P a v e l K u n a v e r , častni član GDS, je dobil Levstikovo na-
grado za leto 1981. 

Prof. dr. B o r u t B e l e c je za raziskave geografskih značilnosti razvoja 
vinogradov, sadovnjakov in hmeljišč v Sloveniji dobil nagrado Sklada Bo-
risa Kidriča za leto 1982. 

Akademik, zaslužni prof. ljubljanske univerze, dr. S v e t o z a r I l e š i č 
je bil 17. 9. 1982 imenovan za častnega doktorja mariborske univerze. 

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je za dosežene rezultate v 
razvoju civilne zaščite dobil Plaketo civilne zaščite, ki jo podeljuje pred-
sednik Zveznega Izvršnega sveta. 
Čestitamo! 

Kongresi in posvetovanja 

Dvanajstvo zborovanje slovenskih geografov 

Nekoliko presenetljiva je ugotovitev, da so slovenski geografi v zad-
njih dveh desetletjih Gorenjski posvetili zelo malo pozornosti. To se je le-
po pokazalo na 12. zborovanju slovenskih geografov, ki je bilo od 15. do 17. 
oktobra 1981 v Kranju in na Bledu. Kar 28 strokovnih poročil je obravnava-
lo številne pokrajinske značilnosti Gorenjske, vendar žal niso dala zaklju-
čene podobe te regije. 

Velika večina slovenskih geografov prav gotovo pozna osnovne regio-
nalne poteze Gorenjske, iki jih opredeljujejo na primer alpski tip pokrajine, 
prometna prehodnost, močna industrializacija in deagrarizacija ter turi-
zem. Zaradi teh značilnosti se je izoblikovalo mnenje o Gorenjski kot viso-
koko razviti regiji. Vrsta referatov pa je pokazala, da Gorenjska slabo izko-
rišča naravne prednosti (na primer v turizmu), predvsem zaradi preslabe-
ga vzajemnega sodelovanja med občinami. Še bolj nenavadna pa je ugoto-
vitev, da se Gorenjska ne razvija v smeri (vsesplošne) terciarizacije gospo-
darstva, temveč da se duši v industriji. To dejstvo govori o vprašljivosti 
sedanjega gospodarskega razvoja ter z njim povezanega izobraževanja. 

Na zborovanju je bila posvečena posebna pozornost geografiji v pro-
gramih srednjega usmerjenega izobraževanja. Tematiko je obravnavalo 8 
referatov. Zaradi aktualnosti in dobre strokovne pripravljenosti referatov 
je problematika vzpodbudila živahno razpravo. Marsikateri učitelj je pri 
tem ugotovil, da bi lahko svoje spoznanje tudi sam posredoval na podoben 
način. Upajmo, da bo v prihodnje več takih pogumnežev. 

Sklepi strokovnih srečanj običajno odražajo razkorak med opravljenim 
delom in potrebami. Prvi trije sklepi 12. zborovanja slovenskih geografov 
govorijo o geografski vzgoji in izobraževanju. Že s tem je dovolj povedano, 
kako se slovenski geografi zavedamo pomembnosti tega dela stroke. Ostale 
točke so zbirka zahtev po poglobljenih raziskavah (na primer podeželja), 
nasvetov gorenjskim gospodarstvenikom (glede turizma na primer), lastne 
hvale (o celovitosti geografskih raziskav o onesnaženosti okolja), opozar-
janja na strokovne dolgove (na primer geografija Slovenije) itd. Prav go-
tovo imajo takšna opozorila določeno vrednost. Če ne drugega, osvetljujejo 
stanje slovenske geografije. Znova se je pokazalo, da slovenska geografija 
ostaja v kolesnicah dosedanjega razvoja. 

Zborovanje je izredno uspešno izpeljal pripravljalni odbor gorenjskega 
aktiva GDS. Edini resnejši prigovor udeležencev na organizacijo je bil, da 
je bila na zborovanju zaradi izredno natrpanega programa posvečena pre-
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majhna pozornost družabnosti. Vsaka pokrajina ima svoje posebnosti; za 
Gorenjce pravijo, da pri njih družabnost ni na prvem mestu. Ponovno pa 
je treba pohvaliti pripravljalni odbor oziroma urednika zbornika, da je bil 
zbornik z referati tiskan pred zborovanjem. 

Marijan Klemenčič 

Poročilo o 11. kongresu geogrofov Jugoslavije v Budvi 
od 28. septembra do 2. oktobra 1981 

Enajsti kongres jugoslovanskih geografov bi moral biti že v letu 1980, 
vendar so ga zaradi črnogorskega potresa prestavili za eno leto. Pripravilo 
ga je Geografsko društvo Črne gore, ki pa se z organizacijo ni preveč izka-
zalo. Predvsem smo udeleženci, ki nas je bilo preko 400, pričakovali, da bo-
mo izvedeli več o premalo poznani črnogorski pokrajini, tako iz referatov 
črnogorskih kolegov kot na strokovnih ekskurzijah. 

Po slovesni otvoritvi kongresa je dotedanji predsednik Zveze geograf-
skih društev Jugoslavije dr. Miljan Radovič prebral poročilo o delu zveze 
med 10. in 11. kongresom. Sledili so trije referati črnogorskih kolegov o 
sodclbniih družbenoekonomskih spremembah v Črni .gori (M. R a d o v i č ) , 
o povojni transformaciji črnogorskih naselij (B. P e j o v i č) in o najnovej-
ših geomonfološko-tektonskih in seizmičnih značilnostih Črne gore (B. R a -
d o j č i Ć). 

Popoldanski del plenarnega zasedanja je bil posvečen teoretsko-meto-
loškim problemom sodobne geografije. Uvodna referata o specializaciji in 
reintegraciji v sodobni geografiji (S. I l e š i č ) ter o regionalni geografiji 
(M. V a s o v i č) sta predvsem opozorila na krizo v današnji jugoslovanski 
geografiji. 

Naslednji dan je bila najprej na sporedu šolska problematika. Največ 
prispevkov je govorilo o prenovi učnih načrtov za geografijo v srednjem 
usmerjenem izobraževanju, pa tudi v osnovnošolskem in visokošolskem 
izobraževanju. Prevladal je vtis, da geografija v izobraževalnem procesu 
izgublja svoje nekdanje pozicije, vendar pa smo malo slišali o analizi vzro-
kov, ki so do tega pripeljali. 

Ostalo delo kongresa je potekalo v štirih sekcijah: fizičnogeografski, 
družbenoekonomski, za življenjsko okolje in kartografski. 

V f i z i č n o g e o g r a f s k i s e k c i j i smo poslušali 16 referatov 
in koreferatov. Šest prispevkov je govorilo o proučevanju recentne erozije, 
s katero se v nekaterih republikah aktivno ukvarjajo nekateri geografi-
aplikativci, vendar je tudi tu prevladovalo faktografsko opisovanje današ-
njega stanja in posamičnih uspehov v borbi proti eroziji prsti. Iz prispev-
kov o tej problematiki, kot iz nekaterih ostalih, je bilo čutiti izrazito tež-
njo po kvantitativnem in bolj aplikativnem proučevanju fizičnogeografske 
problematike, zlasti v geomorfologiji (aplikativna ali inženirska geomor-
fologija, kvantitativno proučevanje erozijsko-denudacijskih procesov, upo-
raba satelitskih posnetkov pri geomorfološkem kartiranju, proučevanje 
neotektonike v kraškem svetu, itd.). 

Veliko število in izredna pestrost vsebin prijavljenih referatov sta bili 
osnovni značilnosti dela v d r u ž b e n o e k o n o m s k i s e k c i j i . * Refe-
renti so predstavili rezultate proučevanj z različnih področij, predvsem na 
nivoju posameznih republik oziroma manjših regionalnih enot. Izjemo so 
predstavljali le nekateri redki referati, ki so skušali podati kompleksen pri-
kaz določene problematike na nivoju Jugoslavije. Prav tako smo pogrešali 
predstavitev različnih novejših metodoloških postopkov, ki se v zadnjih le-

'Poročilo I. Piryja 
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tih močneje uveljavljajo v družbeni geografiji (uporaba kvantitativnih me-
tod, računalniške tehnologije in uvajanje teorije sistemov). Za velik del 
predstavljenih referatov v tej sekciji lahko namreč trdimo, da so se omejili 
le na posredovanje informacij o znanih pokrajinskih in družbenih pojavih 
ter procesih. 

Razporeditev posameznih tem je nakazovala nekakšne vsebinske pove-
zave, med katerimi so bila v ospredju vprašanja kmetijstva in proizvodnje 
hrane, industrializacije in razvoja energetike, tokov urbanizacije, demo-
grafskih gibanj ter turizma. Pozornost so pritegnili predvsem referati 
M. B a j i ć a o aktualnih problemih proizvodnje hrane v Jugoslaviji, 
I. V r i š e r j a o geografskih problemih industrializacije Jugoslavije, 
Z. P e p e o n i k a o vlogi Jugoslavije v mednarodnem turizmu, predvsem 
zaradi nivoja obravnavane problematike in zanimivih, doslej neznanih po-
datkov, ki so 'bili kompleksno 'prikazani. Metodološko zanimiv je ibil tudi 
prikaz modela dostopnosti velikih mest v SR Hrvatski, ki ga je predstavil 
M. S i ć . 

Različnost vsebin posameznih referatov na kongresu ni dala celovite 
podobe o položaju družbenogeografskiih proučevanj v Jugoslaviji. Poleg 
tega so izostali številni kompleksni prikazi družbenogeografske problema-
tike na nivoju Jugoslavije. Zato bi verjetno kazalo v prihodnje razdeliti 
delo na posamezne specialne sekcije, ki bi lahko podrobneje obravnavale 
vprašanja. S tem bi zmanjšali tudi število referatov, ki je onemogočilo po-
globljeno delo, saj je bilo časa za diskusijo premalo. Drugo možnost pred-
stavlja omejitev na jugoslovanske teme, pri čemer pa bi kazalo predhodno 
povezati posamezne raziskovalne ustanove oziroma raziskovalce pri pri-
pravi tem za kongres. 

V s e k c i j i za ž i v l j e n j s k o o k o l j e * je bilo napovedanih se-
dem prispevkov, vendar eden od osrednjih (A. Laha) ni bil predstavljen. 
Preletimo predstavljena raziskovanja geografov s področja proučevanja 
življenjskega okolja. D. D u k i č je predstavil rezultate proučevanja dina-
mike in zaščite voda v svetu do konca 20. stoletja, koreferate pa M. P a s i -
n o v i ć (vpis naravnih in kulturnih spomenikov v svetovno zbirko), 
D. P l u t (pomen pokrajinsko-ekološkega proučevanja pri raziskavah s 
področja preobrazbe človekovega okolja), T. R a k i č e v i ć (spremembe 
klime večjih mest na primeru Beograda), S. S t a n k o v i č (geografske 
osnove zaščite narave) in R. P i l a n a (geografske osnove naravnih ne-
sreč — poplave). 

Dokaj skromno število predstavljenih referatov o geografskih prouče-
vanjih preobrazbe življenjskega okolja je bolj odraz presenetljivo skrom-
nega zanimanja jugoslovanskih geografov za enega od osrednjih delovnih 
področij geografije in manj posledica selekcijskega sita. Prevladovali so re-
ferati, ki so obravnavali posamezne oblike degradacije okolja oziroma o-
groženost pokrajinskih elementov. Močno v ozadju je ostala osnovna nalo-
ga geografije pri proučevanju preobrazbe geografskega okolja — celovita 
osvetlitev vzrokov in prepletanja posledic degradacije pokrajinskih elemen-
tov. Podobna ugotovitev velja tudi za večji del teoretično-metodoloških 
izhodišč, ki so v glavnem ostala pri ponavljanju velikih možnosti geografije. 
Razdrobljenost in določena pretirana specializacija se očitno kaže v po-
manjkanju kompleksnih, celovitih raziskovanj o varstvu in urejanju geo-
grafskega okolja. 

Maloštevilna in v primerjavi z ostalimi izrazito mlada slovenska dele-
gacija je namesto najavljenih 15 prispevkov predstavila samo 10 in sicer: 
Specializacija in reintegracija v sodobni geografiji (S. I l e š i č ) , Geograf-
sko proučevanje naravnih nezgod (I. G a m s ) , Značaj prenove učnih na-
črtov za geografijo v osnovni šoli SRS (M. K o š a k), Geografski problemi 
industrializacije Jugoslavije (I. V r i š e r ) , Pomen pokrajinsko-ekološkega 

» Poročilo D. Pluta 
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proučevanja pri raziskavah s področja preobrazbe človekovega okolja 
(D. P l u t ) , Neotektonika in morfogeneza krasa (P. H a b i č ) , Problemi 
kvantitativnega ugotavljanja erozijsko-denudacijskih procesov in njihovega 
prikazovanja na detajlnih geomorfoloških kartah (K. N a t e k ) , O nekate-
rih usadih in podorih po potresu v Črni gori (I. G a m s ) , Integracijske zna-
čilnosti slovenskega kmetijstva v procesu formiranja agroindustrijskega 
kompleksa (B. B e l e c ) in Mesto kot proces M. P a k ) . 

Zadnja dva dneva kongresa sta bila namenjena strokovnim ekskurzi-
jam. Primorska ekskurzija je odšla prvi dan proti Baru, Ulcinju in Virpa-
zarju, naslednji dan pa v Cetinje, Lovćen, v Kotor in Hercegnovi. Glavni 
poudarek je bil na ogledovanju posledic nedavnega potresa in popotresni 
obnovi. Kontinentalna ekskurzija je vodila po naslednji poti: Budva — Ce-
tinje — Titograd — Nikšić — Šavnik — Žabljak — Mojkovac — Kolašin — 
Titograd — Budva, ki pa zaradi slabega vremena in pomanjkanja strokov-
nega vodstva ni imela pričakovanega učinka. 

V vsem delu kongresa je bilo čutiti določeno teoretsko in metodološko 
stagnacijo v znanstvenoraziskovalnem delu geografov, tako da so tudi po-
zivi k ponovni reintegraciji izzveneli bolj ali manj v prazno. Po nekaterih 
prispevkih sodeč se geografsko proučevanje sicer širi na nova specialna 
področja (npr. proučevanje naravnih nezgod, inženirska geomorfologija, 
pridelovanje hrane, oskrba z vodo, itd.), vendar nam večji uspehi na teh 
področjih niso bili predstavljeni. Pokazalo se je, da se geografi širom Jugo-
slavije ukvarjajo z najrazličnejšo problematiko in namesto da bi dograje-
vali metodologijo lastne vede, rajši posegajo na področja drugih ved. Za-
radi tega lahko upravičeno rečemo, da jugoslovanska geografija med obema 
kongresoma ni bistveno napredovala. 

Karel Natek — Ivo Piry — Dušan Plut 

O osmem mednarodnem speleološkem kongresu v ZDA 
in o razvoju speleologije po svetu 

Že na 4. mednarodnem speleološkem kongresu 1. 1965 v Ljubljani smo 
nagovarjali kolege iz ZDA, naj organizirajo naslednji kongres. Zato smo 
imeli več razlogov. Izven Evrope je speleologija najbolj razvita v Severni 
Ameriki. Kraški predeli ZDA so številni, bolj raznovrstni in obsežni kot v 
Evropi. Najrazsežnejši je tam kras na Edvardovem platoju v osrednjem 
Teksasu, kjer je v paleozojskih in krednih sedimentih sklenjenega krasa 
za okoli 83.000 km2, kar je toliko kot v Dinarskem krasu. Za Postojnsko 
jamo je v svetu najbolj znana Mamutska jama, ki ima za severnoameriško 
krasoslovje približno enak pomen, kot ga je imela Postojnska za Evropo. 
Leta 1972 so njene rove povezovali s sistemom Flint Ridge Cave. Po no-
vejših obvestilih znaša skupna dolžina Flint Ridge Mammouth Cave System 
čez 360 km. Znani jamoslovni pisec R. A. W a t s o n , jamarski organizator 
in izdajatelj jamarskih knjig založniške hiše Zephyrus Press, piše v kon-
gresnem zborniku (I, str. 371), da ameriški jamarji upajo, po odkritju zvez-
nih rovov med sosednjimi jamami v Kentuckijskem krasu, vzpostaviti enot-
ni jamski sistem s skupno dolžino 500 milj ( = 926 km). 

Med 8. kongresom smo severnoameriški kras spoznavali iz številnih ja-
marskih in jamoslovnih objav, pripravljenih za udeležence, in med števil-
nimi zasedanji ter ekskurzijami pred, med in po glavnem zborovanju. Pisec 
teh vrstic si je mogel ob podpori SAZU ter RSS na predkongresni ekskur-
ziji ogledati kras v Indiani. Tu je nadaljevanje Kentuckijskega krasa. Kras 
v Indiani mu je podoben po osnovnih pogojih za zakrasevanje. Površinsko 
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je najbolj zakrasel podolgovat ravnik, ki ga v osrednjem Kentuckiju ime-
nujejo Vrtačasti ravnik (Sinkhole plain) in v Indiani Mitchel plain, oba 
v paleozojskih (mississippijskih) apnencih. Na obeh straneh ga obdaja gri-
čevnat svet iz neprepustnih, v glavnem silikatnih kamnin. Korozijo vrši 
tamkaj padla in tudi alogena voda. Tak kras uvrščamo med pretočni kras, 
ki ga je precej tudi pri nas. Kras v Indiani in Kentuckiju pa je izjemen v 
tem, da so glavne jame na odtočni strani ravnika, kjer apnenec še pokri-
vajo neerodirani neprepustni skladi. Ker priteka v te jame manj vode skozi 
debelejše in kompaktnejše stropov je, višja in starejša nadstropja manj_ za-
polnjujejo in prekrivajo sigove tvorbe in jamski udori. V takem položaju 
so jame bolj otositojne, a mamj zakapane. Nekaj pa je tudi zelo lepih. V In-
diani ;smo med drugimi obiskali jami Wyandotte in Marengo, ki sadita med 
najlepše zakapane jame. V takem krasu seveda ne manjka slepih, kraških 
in udornih dolin, ponornic, vrtačastih polj, udorov( ti so pred leti poškodo-
vali letališko stezo pri Bloomingtonu) in erozije prsti na debeli preperelini. 
Očitno so jo delno naplavile alohtone reke pred ponori, na najsevernejšem 
koncu Mitchel plaina pa so zastopane tudi odkladnine pleistocenskih sever-
noameriških celinskih ledenikov. Po osnovnih potezah je ta kras torej po-
doben Moravskemu, le da je obsežnejši. Mitchel plain meri okoli deset tisoč 
km2, v Kentuckiju ga je več. Skupna je tudi večja obdelanost in poseljenost 
ravnika, kot je v višji, nekraški okolici, zaradi česar je kraško raziskovanje 
tudi gospodarsko pomembno. O raziskavah smo brali v mnogih objavah ter 
zvedeli o njih iz terenskih razlag, kjer sta bila delovna zlasti geolog 
A. N. Palmer in hidrolog J. F. Quinlain. Zvedeli smo tudi za pomembnost 
drobnih razpok za nastajanje početne podzemeljske mreže kanalov, kar je 
važno za tamkajšnje, skoraj vodoravne in nepretrte apnence, manj pa za 
naš dinarski kras. Seveda so v ZDA zastopani tudi drugi kraški tipi, od 
tropskega do glacialnega. 

Glavno kongresno zasedanje je bilo v Kentuckiju v Bowling Greenu 
od 18. do 24. julija 1981. Menda je to edino univerzitetno mesto na svetu, ki 
leži neposredno na krasu. Ker so nekateri njegovi deli v kraških depresi-
jah, so pod udarom poplav.* 

Organizator 8. kongresa je bilo Nacionalno speleološko društvo ZDA 
(poleg njega obstoja v ZDA še Ustanova za jamsko raziskovanje), domačin 
glavnega zasedanja v univerzitetnih zgradbah, ki naj bi z lego na vrhu 
osrednjega mestnega hriba v Bovling Greeenu simbolizirale pomen zna-
nosti, pa je bil Oddelek za geografijo in geologijo univerze. To je bil prvi 
kongres izven Evrope in prvi, kjer so imeli neevropejci večino. Med okoli 
1100 prijavljenci je bilo 17 udeležencev iz Jugoslavije, med njimi 14 iz 
Slovenije. Od naših geografov so predavali: P. H a b i č o tektoniki v naših 
kraških poljih, A. K r a n j c o jamskih sedimentili, F. H a b e o naravo-
varstvu v Postojnski jami in I. G a m s o morfologiji stalagmitov. S F. Ha-
b e t o m sva poročala o delu komisij, ki sva jih vodila v medkongresnem 
razdobju, podpisani pa tudi o mednarodnem proučevanju korozije s po-
močjo standardnih apneniških tablet. 

Samo z jamoslovjem (na kongresih jo navadno pojmujejo širše, kot 
krasoslovje), se poklicno ukvarja le manjši del raziskovalcev krasa. Večina 
ga raziskuje občasno in izsledke objavlja v glasilih zelo številnih matičnih 
strok, od geologije do atomistike. Zato je težavno zasledovati krasoslovni 
razvoj; najboljši vpogled vanj dajejo zato mednarodni speleološki kongresi, 
kjer se zbirajo raziskovalci vseh strok. Kot pri vsakem tako množičnem 
kongresu, kjer hkrati poteka po več deset zasedanj, nudijo kongresni zbor-

* O poplavah sta govorila še dva kongresna referata. Po P. H. D o u g h e r t y j u 
so se v depresijah na platoju Cumberland po uvedbi ornega kmetijstva pred stoletji 
poplave povečale, ko pa je nato prevladalo travniško kmetijstvo, upadle. Ko je med za-
sedanjem neuvrščenih držav na havanskem letališču padlo 10. in 11. septembra 1979 
v 24 urah 500 mm dežja, so, po A. G. G o n z â 1 e s u, poplave najbolj prizadele kubanske 
kraške depresije. 
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niki najboljši, čeprav nepopoln pregled. O osmem kongresu govorita dva 
zvezka predhodno izdanega zbornika z nad 400 dvostranskimi referati. O 
premikih zanimanja govori že delež referatov, predstavljenih v raznih sek-
cijah. Program navaja v sekciji za geomorfologijo 13 % vseh referatov, za 
hidrologijo in speleologijo po 9—10%, za jamsko tehniko 5%, s 4 % so za-
stopane sekcije za varstvo in upravljanje turističnih jam, za uporabno hidro-
logijo, vulkanospeleologijo itd. (referatov iz biologije in jamske ekologije 
ter referatov s t.im. posterjev tu ne upoštevamo). Upadanje in drobljenje 
starih »klasičnih« krasoslovnih disciplin kot so kraška geomorfologija, spe-
leogeneza, kraška hidrologija in klimatologija, ob istočasnem porastu teh-
ničnih in jamarskih strok (merjenje v jamah, potapljanje, naravovarstvo 
in pod.) je razvoj, ki se je nakazal že ob predzadnjem kongresu v Angliji 
(glej poročilo v GV L 1978). Zasluga (ali krivda) za tak razvoj odpade tu-
di na vedno večjo udeležbo jamarjev oziroma zmanjšanje deleža jamoslov-
cev. Ob tem izgublja na pomenu tudi evropsko jamoslovje oziroma kraso-
slovje, ki ga mlade neevropske speleologije vse manj poznajo že zaradi je-
zikovnih težav. Zanimiv je primer mladega kanadskega raziskovalnega sre-
dišča na univerzi v Hamiltonu, ki raziskuje kras zlasti v gorovju Castel 
Guard. Na kongresu so pripravili o njem poseben simpozij s 13 referati. 
Ker je večina krasa s slepimi in udornimi dolinami, uvalami in drugimi 
večjimi depresijami, ki jih nekateri uvrščajo med kraška polja, v območju 
nivalne in periglacialne klime, del rovov pa sega celo pod ledenik, je pričel 
vodja krasoslovne šole prof. Derek F o r d zanikati pomen klime za razvoj 
krasa. Da je prišlo pri tem do pretiravanja, ki skuša z vodo iz banje od-
plakniti tudi dojenčka, mu je ugovarjal avstralski geograf Joe J e n n i n g s v 
referatu z značilnim naslovom »Morphogenetical Control- a Tale of Piss and 
Wind or a Case of the Baby Out with the Bathwater«? S sedanjo rastjo 
nekaj kapnikov v jami pod ledenikom so skušali ovreči tezo, da se siga tvo-
ri le pod neskalnatim površjem. Toda T. A t k i n s o n je pojasnil to izjem-
nost z raztopljenim gipsom v prenikajoči vodi. Paleomagnetske meritve in 
datiranje sig z 230 Th/334 U je dokazalo večjo starost jamskih sedimentov 
od 700.000 let in sigovih tvorb od 350.000 let, ko s0 bila v Castel Guardu 
toplejša razdobja. Na sploh je kongres pokazal rastoči pomen datiranja jam-
mskih sig z absolutnimi metodami ter jamskega raziskovanja za ne jamske 
panoge. Datiranje sige je zanesljiva paleoklimatska metoda zlasti v sever-
nejših predelih, kjer siga ni nastajala v glacialnih dobah. Na Poljskem 
(J. G l a z e k) je siga hitreje rastla pred 60.000 leti, med 100—130.000 leti, 
180—220.000 in pred okoli 300.000 leti, v Yorkshiru (M. G a s c o y i n e), pa 
med 0—15.000, 90—130.000, nad 180.000 leti, ne pa v razdobjih 15—35.000, 
140—170.000 leti. Sklepanje tega referenta po rasti kapnikov, da so se v 
preteklosti izvršile nagle ohladitve in otoplitve, in to v komaj 2000 letih, 
bi nam vzbudile strah za našo klimatsko prihodnost, ako ne Ibi vedeli, da 
lahko neklimatski, lokalni pogoji za pretok kapnice, hitreje vplivajo na 
kapniško rast ko klimatske spremembe. To je skušal pojasniti pisec teh vrstic 
v referatu o apniški nasiti. Z datiranjem jamskih sig skušajo vedno bolj dolo-
čevati starost teras pred jamo in mladih tektonskih premikov. P. W. W i l -
l i a m s je tako dokazoval dviganje severovzhodnega dela južnega otoka No-
vega Zelanda s hitrostjo 0,22-0,36 mm v Badnjem četrt milijonu let. A. G a r a-
š e v i č je razlagal, da so hrvaški geologi s posebno skonstruiranimi instru-
menti in meritvami, ki v jamah še trajajo, ugotovili v severnem Velebitu dvi-
govanje za 0,624 mm in v severozahodnem delu južnega Velebita za 2,147 
mm letno. V tem, kot tudi v prejšnjih kongresnih zbornikih, je toliko raz-
novrstnega in zanimivega gradiva, da je prava škoda, ker tako hitro zapa-
dejo pozabi. 

Prihodnji kongres bo 1. 1984 v Španiji. Tudi do takrat bo komisijo za 
jamsko varstvo vodil prof. dr. F. Habe. 
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Simpozij komisije za ruralni razvoj pri Mednarodni 
geografski zvezi, Fresno (ZDA), april 1981. 

Ne polnih osem mesecev po zasedanju komisije za ruralni razvoj pri 
Mednarodni geografski zvezi v Naganu (Japonska) je oddelek za geografi-
jo pri California State University v Fresnu organiziral strokovno srečanje 
z delovno tematiko »Teorija in praksa«. V dneh od 23. do 25. aprila je bilo 
namenjeno teoretičnemu, od 25. do 28. aprila pa terenskemu delu. 

Po obravnavani tematiki in številu udeležencev je bilo srečanje veliko-
potezno. Simpozij je namreč potekal v 25 sekcijah, kar dokazuje veliko raz-
vejanost problematike ruralnega razvoja in njegovo aktualnost ter poglob-
ljenost srečanja. Na dnevnem redu je bilo 141 referatov iz strokovnih pod-
ročij okolja, modernizacije tradicionalnih agrarnih sistemov, njihove tipo-
logije in klasifikacije, migracij prebivalstva, regionalnega planiranja, ru-
ralne problematike razvitih in nerazvitih dežel, vodnega gospodarstva Ka-
lifornije in raziskovalnih metod. 

'Nacionalna sestava referentov je bila zelo -pestra. Prevladovali so sicer 
geografi iz ZDA in Kanade, vendar so se srečanja udeležili tudi številni 
geografi z Japonske, iz Taivana in Latinske Amerike, zastopane pa so bile 
še Indija, V. Britanija, Finska, Zvezna republika Nemčija, Poljska, Madžar-
ska, Sovjetska zveza in nekatere druge države. 

Simpozij je bil vsebinsko izredno bogat, kar lahko razberemo iz poseb-
ne publikacije z rezimeji referatov. Takšna ugotovitev velja ne le za njegov 
teoretični del, temveč tudi terensko delo. Tega so organizirali prvi in drugi 
dan v San Joaquin Valley in tretji dan na relaciji Fresno — San Fran-
cisco. V ospredju je bila predvsem obravnava problematike različnih tipov 
kmetijskih gospodarstev, usmerjenih v pridelovanje sadjarskih kultur, vin-
ske trte in živinoreje ter v probleme kalifornijskega namakalnega kme-
tijstva. 

Kot edini udeleženec iz Jugoslavije sem na tem zborovanju poročal o 
integracijskih značilnostih kmetijstva in oblikovanja sodobne prostorske 
strukture v Sloveniji. 

Borut Belec 

Delo »Komisije za nacionalne naselbinske sisteme« 
pri Mednarodni geografski zvezi 

Pri mednarodni geografski zvezi deluje od 1. 1974 dalje posebna »ko-
misija za nacionalne naselbinske sisteme« (Commission on National Set-
tlement Systems, International Geographical Union), ki je naslednica »ur-
banizacijske komisije«. (Commission on the Processes and Patterns of 
Urbanization). Slednja je svoje delo zaključila z izdajo posebnega zbornika 
razprav » E s s a y s o n W o r l d U r b a n i z a t i o n , London, 1975«. Ko-
misijo o nacionalnih naselbinskih sistemih vodi odbor osmih članov, ki mu 
predseduje znani poljski geograf K. D z i e w o n s k i . Člani komisije pa so 
M. S. A l a m , (Hyderabad), L. S. B o u r n e (Toronto), L. F. C h a v e z 
(Merida, Venezuela), E. J. D a l m a s s o (Paris), G. L a p p o (Moskva), 
P. S c h ö l l e r (Bachum), BRD) in T. Y a m a g u c h i (Tokio). Komisija 
ima še 61 dopisnih članov, vendar imajo nekatere države več korespoden-
tov. Jugoslavijo je zastopal avtor tega poročila. 

Za temeljno nalogo si je komisija zastavila proučitev urbanih in po-
deželskih naselbinskih sistemov v posameznih državah. V poročilih je bilo 
treba prikazati definicijo nacionalnega naselbinskega sistema, ki ustreza 
danim razmeram v posamezni državi, historični razvoj naselbinskega si-
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stema, njegovo sedanjo strukturo, vlogo velikih mest v sistemu, politične 
in upravne funkcije posameznih središč ter pričakovani bodoči razvoj na-
cionalnega naselbinskega sistema. Praviloma bi morale vse v komisiji za-
stopane dežele pripraviti ustrezno poročilo po zasnovi, ki jo je pripravil 
prof. K. D z i e w o n s k i . Zasnovo so dokončno izoblikovali na sestanku 
komisije v Bochumu 1. 1975. Na več kasnejših sestankih pa so obravnavali 
posamezne probleme, kot npr.: temeljne upravne enote, centralna naselja, 
mestne funkcije in odvisnost od velikosti mesta, federalizem, subsisteme, 
odnos do trga delovne sile, rekonstrukcijo velikih mest, naselbinske sisteme 
v razmerah staignantnega ali upadajočega prebivalstva, notranjo preobrazbo 
v posameznih sistemih, vpliv družbenih sprememb na sistem in razvoj na-
selbinskih sistemov. Na posebnem simpoziju, prirejenem ob priliki 24. med-
narodnega geografskega kongresa v Tokiju 1. 1980, je komisija oblikovala 
zaključno poročilo. Že pred kongresom je komisija večino prejetih poročil 
razmnožila in jih dostavila geografskim nacionalnim komitejem in svojim 
članom in sodelavcem. Referate so izdali na sedežu komisije v Varšavi pod 
naslovom »The National Settlement Systems, I—-II, International Geographi-
cal Union, Commis-ion on National Settlement Systems — Polish Academy 
of Science, Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, 
1979«. V njem so priobčeni prispevki za Avstralijo, Brazilijo, Kanado, In-
dijo, ZSSR, ZDA in Venezuelo v I. delu in za Avstrijo, ČSSR, Dansko, ZRN, 
Finsko, Francijo, NDR, Irsko, Italijo, Japonsko, Poljsko, Portugalsko, Špa-
nijo, Švedsko in Veliko Britanijo v II. delu. Prebiranje teh poročil je tako 
po vsebini kot po metodični strani prav zanimivo, saj vsako prinaša, kljub 
enotnim navodilom komisije, veliko regionalnih in nacionalnih posebnosti 
in barvitosti. Še posebej zanimiva so poročila za neevropske dežele, kate-
rih naselbinske sisteme večidel slabo poznamo. Med poročili o evropskih 
deželah se zelo kvalitetno obdelani referati o Poljski, obeh Nemčijah, Dan-
ski, Franciji, Italiji in Švedski, to je o deželah, ki imajo že daljšo tradicijo 
v urbano-geografskih študijah. Žal komisiji ni uspelo dobiti sodelavcev za 
Afriko, Bližnji in Srednji Vzhod, Kitajsko, jugovzhodno Azijo in Latinsko 
Ameriko (samo Venezuela je bila obdelana). Druga slabost večine refera-
tov je prevelik poudarek na mestnih naseljih in premajhna pozornost po-
deželskim naseljem. Vzrok je treba iskati v slabem poznavanju podeželskih 
naselij in šibkem raziskovanju te naselbinske kategorije. K temu nesoraz-
merju je nekoliko prispevala tudi komisija s svojimi napotki. 

Komisija se je tudi odločila, da bo izdala poseben zbornik, v katerem 
bo priobčila v skrajšani obliki posamezne, najbolj zanimive referate o na-
cionalnih naselbinskih sistemih, ter nekatere razprave o poglavitnih proble-
mih, ki so prišli do izraza pri obravnavanju naselbinskih sistemov. Tudi 
poročilo o jugoslovanskem naselbinskem sistemu je bilo sprejeto v objavo 
(jugoslovanskim bralcem je bilo prezentirano v Geografskem vestniku 
1. 1980). Urejanje zbornika so prevzeli profesorji K. D z i e w o n s k i iz 
Varšave, L. S. B o u r n e iz Toronta in R. S. S i n c l a i r iz Detroita. Knji-
go bo založila založba Oxford University Press. 

Na 24 mednarodnem geografskem kongresu so komisiji podaljšali man-
dat. Sprejeta je bila pobuda, da se preuči tema »Urbane aglomeracije in 
migracijska gibanja«. Neumorni predsednik komisije prof. K. Dziewonski 
je že razposlal uvodno poročilo, ki naj bi služilo kot podlaga za razpravo 
in za dokončno oblikovanje vsebinske in metodične zasnove. 

I. Vrišer 
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Poročilo Komisije za kraško topografijo in kartografijo 
pri Mednarodni speleološki zvezi z 8. Mednarodnega speleološkega 

kongresa v Bovling Greenu (Kentucky, ZDA), 1981 

V času trajanja kongresa se je komisija sestala dvakrat, pod predsed-
stvom geologa Nicasia Vina s Kube. Pri delu komisije je sodelovalo 11—16 
držav, članic Zveze, med njimi tudi Jugoslavija. 

Glavni zaključki, ki jih je sprejela komisija kot smernice za delo v 
prihodnjih štirih letih, so zvezani s problematiko izdelave »svetovne kar-
te krasa«, kar je obenem tudi razlog obstoja te komisije: 
1. Karta v merilu 1 : 250.000 bi morala pokrivati ves kras na Zemlji, razne 

posebnosti in podrobnosti pa bi prikazovali posebej na kartah manjšega 
merila. 

2. Ker ima Kuba že izdelano tako karto za svoj kras, naj bi bila legenda 
njihove karte osnova, na podlagi katere bi razpravljali o legendi »sve-
tovne karte«. 

3. Predsednik komisije N. Vina bo s pomočjo ciklostiranega biltena obve-
ščal članice o delu in težavah komisije. 

4. Do leta 1985 bi morali biti izdelani prvi vzorčni listi te karte krasa, in 
na zasedanju komisije omenjenega leta bi jih pregledali in vskladili. 

Ker je dinarski kras, še posebej njegov slovenski del, klasični kras v 
svetovnem merilu, so člani komisije izrazili željo, naj bi bila Jugoslavija na 
vsak način ena izmed dežel, ki bodo pripravile vzorčni list svojega krasa. 
Tako smo slovenski geografi, geomorfologi in krasoslovci pred zahtevno 
nalogo, ki pa bo, v kolikor jo bomo uspešno izpeljali, močno pripomogla k 
ugledu našega krasa, predvsem pa našega ikrasoslovja in kartografije. 

Za sestanek te komisije je 16 držav (ČSSR, Francija, Italija, Japonska, 
Kuba, Libanon, Poljska, Romunija, SSSR, Švedska, Švica, Velika Britanija, 
Venezuela, ZDA ZRN in Jugoslavija) pripravilo poročila o kartiranju kra-
sa v posameznih deželah. Ker gradivo ne bo objavljeno, prilagam poročilo 
o tej aktivnosti v Jugoslaviji, v skladu z zadolžitvijo, sprejeto na Regional-
ni speleološki konferenci 1980 v Sofiji. 

G e o m o r f o l o š k o k a r ,t i r a n j e k r a s a v J u g o s l a v i j i 
(1968—1981) 

Glede na to, da je okoli 1/3 (72.000 km2) jugoslovanskega ozemlja kraš-
kega, težko govorimo posebej o geomorfološkem kartiranju in posebej o 
kartiranju krasa. Zato skušam na kratko poročati o geomorfološkem karti-
ranju oziroma o geomorfoloških kartah (GK) v Jugoslaviji. Posebno po-
zornost posvečam seveda kartiranju krasa. 

Jugoslavija je ena izmed redkih evropskih dežel, ki še nimajo GK. 
Zaradi tega je I. G a m s na 8. jugoslovanskem kongresu 1968 v Skopju 
predlagal in pripravil osnutek GK Jugoslavije v merilu 1 : 500.000. Kmalu 
za tem so razni avtorji in inštitucije pričeli pripravljati posamezne liste 
oziroma karte vzorčnih ozemelj. 

1976 je Geografski inštitut SANU »J. Cvijič« pripravil 1. jugoslovanski 
simpozij o geomorfološkem kartiranju. Na tem simpoziju so bili predstav-
ljeni prvi poizkusi GK, vsi v rokopisni obliki. Dva prispevka sta bila ne-
posredno povezana s kartiranjem krasa: M a r k o v i č e v a »GK Orjena« 
in H a b i č e v a »Osnovna speleološka karta Slovenije«. 

Istočasno smo v Sloveniji zbirali gradivo za »Nacionalni atlas Sloveni-
je«, ki vsebuje tudi GK Slovenije. V letih 1977—79 je bila pod vodstvom 
I. G a m s a izdelana v rokopisni obliki GK Slovenije 1 : 300.000. Delo je 
opravila skupina slovenskih geomorfologov in geografov. Karta pokriva ce-
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lotno ozemlje SRS, torej okoli 7.000 km2 krasa. Ta karta bo za Nacionalni 
atlas pomanjšana v merilo 1 :400.000 oziroma 1 : 500.000 za GK Jugoslavije. 
Njena legenda je modificirana legenda za mednarodno geomorfološko karto 
(Demek-Embleton). 

I. G a m s in K. iN a t e k z geograif skega inštituta Antona Melika, 
SAZU sta izdelala vzorčni list GK 1 : 100.000 (Litija), le da vsebuje ta list 
bolj malo krasa. Pomladi 1980 je isti inštitut, skupaj z »Medrepubliško in 
pokrajinsko komisijo za geomortfološiko kartiranje« pri Jugoslovanski zvezi 
geografskih društev, organiziral v Ljubljani »Kolokvij o konceptih in le-
gendi za geomorfološko karto Jugoslavije v velikem (1 : 500.000 in podrob-
nem (1:100.000) merilu. Na njem je I. G a m s predstavil GK Slovenije 
1:400.000. P. H a b i č je govoril o problemih geomorfološkega kartiranja 
krasa (na podlagi rokopisne GK 1 : 50.000 okolice Postojne), J. K u n a v e r 
0 problemih geomorfološkega kartiranja glaciokraškega reliefa (na podlagi 
vzorčnega lista v majhnem merilu s Kanina) in I. B u š a t l i j a o princi-
pih in metodah GK 1 : 100.000 na podlagi listov Mostar, Trebinje, Nevesinje 
in Imotski. 

V zadnjem desetletju je v več publikacijah izšlo tudi nekaj poenostav-
ljenih GK oziroma njihovih konceptov, ki predstavljajo manjše predele ju-
goslovanskega krasa. Med temi naj omenim dela G a m s a (Rakitna), H a -
b i č a (Banjščice, Trnovski gozd, Nanos s Hrušico), R a d i n j e (Doberdob-
ski kras) in K r a n j c a (Kočevsko polje, Ribniška Mala igora). Originali 
teh kart so bili v merilih 1 : 10.000 — 1: 50.000, a v tisku reducirani v pri-
bližno merilo 1 : 100.000. 

Inštitut za raziskovanje krasa SAZU je, pod Habičevim vodstvom, v 
letih 1972—79 obdeloval nalogo »Osnovna speleološka karta Slovenije«. Ta 
pokriva vso Slovenijo, vsebuje 52 listov v merilu 1 : 50.0900 in nekaj v me-
rilu 1 : 25.000. čeprav ni GK, vsebuje določene elemente karte krasa (kar-
bonatne kamnine, najpomembnejše površinske oblike, kraško hidrologijo in 
jame). 

V bodoče je predvidena izdelava GK Jugoslavije 1 : 500.000, več listov 
detajlne GK 1 :100.000, vključno s kraškim ozemljem ter tisk GK Slovenije 
1 :400.000. Prav tako naj bi v Sloveniji pripravili jugoslovanski kolokvij o 
geomorfološkem kartiranju krasa. 

Izbrana billiografija o kartiranju krasa v Jugoslaviji (1968—81): 

B o g n a r , A., 1980, Tipovi reliefa kontinentskog djela Hrvatske. Spomen zbornik Geo-
grafskog društva Hrvatske, 39—60, Zagreb. 

B u š a t l i j a , X., 1974, Morfostrukturne i morfoskulpturne karakteristike reljefa Bosne 
i Hercegovine. Zbornik 9. kongresa geografa Jugoslavije, 133—137, Sarajevo. 

B u š a t l i j a , I. & A. Lukašov, 1976, Morfostrukturne i morfoskulpturne karakteristike 
Kistanjske i Istarske površine sa osvrtom na ležišta boksita. Geografski pregled, 20, 
5—10. 

G a m s , I., 1968, Koncepti geomorfološke karte v velikem merilu in predlog za geo-
morfološko karto Jugoslavije 1 : 500.000. Zbornik 8. kongresa geografa Jugoslavije, 
Skopje. 

G a m s , I., 1968, Geomorfološko kartiranje na primeru Rakitne in Glinic. Geografski 
vestnik, 40, 69—88, Ljubljana. 

G a m s , I. & K. N a t e k & F. č e r n e , 1981, Splošna geomorfološka karta in možnosti 
njene uporabe v procesu planiranja. Informativni bilten, 15/1, 12—16, Ljubljana. 

H a b i č , P., 1968, Kraški svet med Idrijco in Vipavo. SAZU, Dela 21, Inštitut za geo-
grafijo, 11, 1—243, Ljubljana. „ 

H a b i č , P. & A. K r a n j c & R. G o s p o d a r i c , 1974, Osnovna speleoloska karta 
Slovenije. Naše jame, 15 (83—98, Ljubljana. 

H a b i č , P., 1976, Osnovna speleoloska karta Slovenije i njeno značenje za geomorfo-
loško proučavanje krasa. Geografski institut J. Cvijić, SANU, knj. 27, 69—76, Beograd. 

H a b i č P. & I. K e n d a , 1981, Nekaj rezultatov speleološkega kartiranja Slovenije. 8. 
jugoslov. spel. kongres, 45—49, Beograd. 

K o m a t i n a , M., 1970, Uslovi razvoja karstnog procesa i rejomzacija karsta. Vestnik 
Zavoda za geol. i geofiz. istraživanja, ser. B, 10—11, 13—35. 

K r a n j c , A., 1972; Kraški svet Kočevskega polja in izraba njegovih tal. Geogr. zbornik, 
13, Inštitut za geografijo, SAZU, 129—194, Ljubljana. 

K r a n j c , A., 1981, Prispevek k poznavanju razvoja krasa v Ribniški Mali gori Acta 
corsologica, 9, Inštitut za razisk. krasa, SAZU, 27—85, Ljubljana. 
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M a r k o v i ć , M., 1976, Detajlna geomorfološka karta SFRJ. Zbornik radova Geogr. inšti-
tuta J. Cvijić, SANU, knj. 27, 61—68, Beograd. 

M ar k o v i č , M., 1976, Geomorfološka karta Orjena. Zbornik radova Geogr. instituta 
J. Cvijić, knj. 27, SANU, 101—110, Beograd. 

P e e s i , M., s. a., Geomorphological Map of the Carpathian and Balkan regions 
(1: 1.000.000). Studia Geomorphol. Carpatho-Balcanica, 11, 3—31. 

P e t r o v i č , J., 1978, Tipovi krša u Poniäavlju. Zbornik radova Prir.-mat. fakultete 
Novi Sad, 8, 383-392. 

R a d i n j a, D., 1969, Doberdobski kras. Geogr. zbornik, 11, Inštitut za geogr., SAZU. 
223—278, Ljubljana. 

Z e r e m s k i , M., 1976, Osvrt na dosadašnje rezultate o geomorfološkem kartiranju u 
Jugoslaviji. Zbornik radova Geogr. instituta J. Cvijić, knj. 27, 21—30, Beograd. 

Andrej Kranjc 

Mednarodno posvetovanje o obalnem krasu, Perpignan, 15. —17. 5. 1982 

Komisija za kraške pojave pri Francoski krasoslovni zvezi ter Komisija 
za geografijo morja sta organizirali ta posvet v okviru francoskega Odbora 
za geografijo, s profesorjem J. Nicod-jem in R. Battisitini-jem kot glavnima 
organizatorjema in pobudnikoma. 25 udeležencev je poleg Francije pred-
stavljalo še Belgijo, Italijo, Libanon, Španijo in Jugoslavijo. 

Samo posvetovanje je bilo sestavljeno iz osmih vodilnih predavanj z 
obsežno diskusijo in dveh dni in pol terenskega dela. Fna sekcija (vodja 
A. G u i l c h e r z univerze v Brestu) je obravnavala biogene in erozijsko-
korozijske terase^ v višini današnjega nivoja morja, druga (vodil 
A. K r a n j c z Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni) pa večje kraške 
obalne oblike, povezane s spremembami morskega nivoja, s posebnim pou-
darkom na podmorskih kraških izvirih. Na predavanjih smo spoznali kraš-
kê  oblike z obal takorekoč vsega sveta, podrobnej pa s sredozemskih, ma-
roških, madagaskarskih in novogvinejskih obal. Udeleženec iz Jugoslavije 
je poročal o novejši jugoslovanski literaturi o dinarskem obalnem krasu; 
živahna diskusija je potrdila, da velja dinarska kraška obala za »klasični 
kras« in se tuji krasoslovci temu ustrezno zanjo tudi zanimajo. 

V primerjavi z raziskovanjem v drugih deželah se pokaže, da je naš 
obalni kras z določenih vidikov zelo dobro preučen (kraška hidrologija, hi-
dravlika podmorskih izvirov), z drugih, ki so trenutno v svetu zelo aktual-
na, pa skorajda ne (drobne kraške oblike, procesi obalnega zakrasevanja). 

V času terenskega dela so nas raziskovalci tamkajšnjega krasa (P. 
A m b e r t, R. J u l i a - B r u g u e s , H. S a l v a y r e ) vodili po obalnem 
krasu med Penpignanom in Montpeilierjem, obisikali smo obalno kraško 
hribovje Clape in Cor bières, kraško jezero Banyolas z obsežnimi tvorbami 
iz lehnjaka in recentnimi kraškimi ugrezi ter obalo med La Escala in 
Montgri (Costa Brava). Ker so bili med udeleženci tako geologi kot geo-
morfologi, je bilo zanimivo vsklajevanje njihovih pogosto različnih pogle-
dov na razvoj in značaj obalnega krasa. 

Ogledali smo si nekaj podmorskih izvirov, kjer so francoski potapljači 
prodrli stotine metrov daleč po zalitih rovih pod morsko gladino. V bližnjih 
kopnih jamah so morski sedimenti, ki dokazujejo morske transgresije. 
Obiskali smo zalit jamski sistem tik ob obali in kraške udornice, ki imajo 
dno zalito z morsko vodo. 

Tudi s tega stališča je zanimiva primerjava z dinarsko obalo. Imamo 
številne in zanimive kraške oblike, celo izredno tipične in polno razvite, ki 
v veliko primerih sploh niso opisane ali dokumentirane, ali pa ijih nimamo 
interpretiranih in so zgolj pomembne kot pojav sam po sebi, (brez pravega 
okvira. Izjema je vrulja, kar najbolje potrjuje to, da izraz »vrulja« prehaja 
v mednarodni strokovni termin, ki je, vsaj v francoskih krogih, že precej 
uveljavljen. Dobro bi bilo izpolniti teh nekaj vrzeli in s tem postaviti tudi 
našo dinarsko obalo na pravo mesto v okviru sredozemskega krasa. 

Andrej Kranjc 
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Poročilo o delu geografskega društva Slovenije v obdobju 
od junija 1980 do aprila 1982 

Junija 1980 je bilo na občnem zboru GDS izvoljeno novo vodstvo dru-
štva: predsednik ije postal dir. Jurij Kunaver, za podpredsednika društva 
pa sta bila izvoljena Milan Natek kot predsednik znanstvene sekcije in 
mag. Slavko Brinovec kot predsednik sekcije za pouk geografije. Izvršilni 
odbor je imenoval iza tajnika GDS dr. Marijana Klemenčiiča, Iva Piryja za 
drugega tajnika in Andreja černeta za blagajnika. 

Program dela, ki ga je zastavil novi odbor na prvi seji, je bil usmer-
jen predvsem v utrditev položaja geografije v srednjem usmerjenem izo-
braževanju, v poglobitev stikov med aktivi društva in IO GDS, priprave 
na reorganizacijo društva ter v razširitev sodelovanja z geografskimi dru-
štvi v drugih republikah in pokrajinah. Najpomembnejši nalogi v tem ob-
dobju pa sta predstavljali organizacija 12. zborovanja slovenskih geografov 
na Gorenjskem in priprave na počastitev 60-letnice društva, ki jo praznu-
jemo v jeseni 1982. Pri tem delu je ponovno oživel aktiv GDS v Kranju, 
ki je uspešno izpeljal zahtevno organizacijo zborovanja. 

Pomembno vlogo v obeh akcijah je imela znanstvena sekcija društva, 
ki pod vodstvom prizadevnega Milana Natka uresničuje program dela; v 
tem obdobju je predstavljala najbolj aktiven del društva, saj je s števil-
nimi diskusijskimi večeri pripomogla k reševanju različnih načelnih vpra-
šanj v geografiji. 

Sekcija za pouk geografije se je aktivno vključila v pripravo zborova-
nja na Gorenjskem, sicer pa je bilo njeno delo usmerjeno v pripravo pro-
gramov ter koordinacijo pri izdelavi učbenikov in učnih pripomočkov za 
pouk geografije. 

Velik del razprav v okviru društva je bil v tem času namenjen zahte-
vam po reorganizaciji GDS v zvezo geografskih društev Slovenije. Le-ta 
izhaja iz pobude RK SZDL, da naj bi delovanje strokovnih društev bolj 
približali okoljem, v katerih delujejo posamezni člani. 

Stališča posameznih aktivov se razlikujejo, saj nekateri v reorganiza-
ciji ne vidijo možnosti za povečanje aktivnosti članov, ki je vse doslej pred-
stavljala enega glavnih problemov pri delovanju društva. Vendar priprav-
ljenost nekaterih najbolj angažiranih članov ljubljanskega, kranjskega in 
mariborskega aktiva daje osnovo za morebitno regijsko organiziranost geo-
grafskih društev. 

Aktivnost članov v posameznih aktivih je različna. Tudi v tem obdobju 
so uspešno nadaljevali z delovanjem predvsem ljubljanski, celjski, maribor-
ski in pomurski aktiv, medtem ko je bilo delo kranjskega aktiva vezano 
predvsem na zborovanje. Dejavnost so predstavljala predavanja in organi-
zacija ekskurzij kot oblike seznanjanja z lokalno geografijo. 

Predstavniki GDS so se udeležili tudi 11. kongresa jugoslovanskih geo-
grafov v Budvi, kjer je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo SGDJ, kateremu v 
tem mandatu predseduje dr. Milan Bajić iz Novega Sada. Ob tej priliki je 
bil za predstavnika GDS v Nacionalnem komiteju izvoljen dr. I. Gams, 
GDS pa je dobilo sedež komisije za znastveno delo, ki jo vodi dr. Mirko 
Pak. 

Dejavnost društva je bila v tem dveletnem obdobju izredno obsežna in 
pestra, zlasti na področju organizacije strokovnih sestankov in zborovanja 
slovenskih geografov. Kljub temu ostaja še vedno nekaj neopravljenih na-
log, med njimi prav gotovo akcija za večjo angažiranost članstva, kar bo 
prav gotovo vplivalo na izboljšanje položaja geografije v šoli in potrdilo 
dosedanje mesto geografije in GDS v naši družbi. 

Ivo Piry, tajnik GDS 
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UDK 061.231 (497.12) .091.5 : 91 
Strokovno poročilo. Geografija. 
Ilešič, S. 
41A7°TTL:iUbl'iana' Y U ' N o v i t r g 3- Geografski inšti tut Antona Melika, 

OB ŠESTDESETLETNICI GEOGRAFSKEGA DRUŠTVA 
SLOVENIJE (1922—1982) 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 

V uvodnih besedah v letošnji letnik Geografskega vestnika podaja 
avtor svoje misli o slovenski geografiji v razdobju od proslave pet-
desetletnice Geografskega društva Slovenije leta 1972 dalje (GV 

UDK 551.44 

Izvirno znanstveno delo. Geomorfologija. 

šušteršič, F. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inšt i tut za raziskovanje krasa 

NEKAJ MISLI O OBLIKOVANOSTI KRAŠKEGA 
POVRŠJA 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 

Na osnovi modela čistega zakrasevanja avtor ugotavlja, da pred-
stavlja osnovno organizacijo kraškega površja točkoven vzorec 
centričnih vzpetin in globeli. V nadal jn jem obravnava še nekatere 
podrobnosti, ki sledijo iz te ugotovitve. 

UDK 551.053 (497.12-14) 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Kranjc A. 

66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inšti tut za raziskovanje krasa SAZU 

EROZIJA V POREČJU PIVKE 
Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 
č lanek predstavlja fizičnogeografske značilnosti porečja Pivke 
glede na intenzivnost erozije. Podani so rezultati opazovanj lebde-
čega tovora na večih tokovih. S pomočjo hidroloških podatkov za 
reko Pivko je avtor izračunal tudi absolutne vrednosti odtoka 
suspenza: povprečni letni odtok suspenza znaša za celo porečje 
Pivke 11,2 t/km2/leto, za kraški del porečja 2,11, za flišni pa 251. 
Avtor pr imerja tudi količino lebdečega tovora s padavinami in vo-
dostaji. 

UDK 551.524.1 (497.12-18) 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Gams. I. 
61000 Ljubl jana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakul teta , Pedagoško-
-znanstvena enota za geografijo 

TEMPERATURNI OBRAT IN VIŠINSKI GRADIENTI 
V SLOVENJEGRAŠKI KOTLINI 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 

Nizke temperature med nočno inverzijo niso posledica dotekanja 
hladnega zraka v kotlino iz okoliških gora temveč ohlajevanja 
prizemnega zraka na travniških in njivskih prodnih terasah. Po-
noči sega inverzijska stratifikacija do 900—1300 m, a se navadno 
čez dan razkroji, tako da dnevne maksimalne temperature tudi v 
tem pasu z višino padajo. Le v decembru in zlasti v j anua r ju so 
podobne do višin okoli 1000 m, ker t eda j t r a j a inverzija nepretrgoma 
po več dni. 



UD C 551.053 (497.12-14) 

Original scientific paper. Geography. 

Kranjc, A. 
66230 Postojna, YU, Titov t rg 2, Institute of Karst Research of the 
Slovene Academy of Arts and Sciences 

EROSION IN THE PIVKA RIVER BASIN 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The physicogeographical properties regarding the intensity of ero-
sion of Pivka basin are presented. The author observed the suspen-
sion load on the several streams in Pivka basin, helped by hydro-
logical data he calculated the absolute values of suspension load 
runoff for Pivka river: the average annual runoff for the whole 
basin is 11,4 t/km2/year, for karst par t 2,11, for impermeable surface 
251. The quanti ty of suspension load is compared by data of pre-
cipitations and water levels. 

UDC 551524.1 (497.12-18) 

Original scientific paper. Geography. 

Gams, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 
TEMPERATURE INVERSION AND LAPSE RATE IN THE 
BASIN OF SLOVENJ GRADEC 
Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
Low temperatures during the night inversion are not conditioned 
by cold air inflow into the basin of Slovenj Gradec f rom the sur-
rounding mountains but by cooling of the near- to-ground air on 
the field and meadow terraces built of gravel at the bottom. The 
inversional night stratification reaches up to 900-1300 m but is 
usually destroyed during the day. So the daily maximal tempera-
tures are diminishing with the altitude. Only in December and 
especially in January they are nearly the same up to 1000 m as 
the inversion lasts uninterrupted for several days. 

UDC 061.231 (497.12) .091.5 : 91 

Scientific report. Geography. 

Ilešič, S. 
61000 Ljubl jana, YU, Novi trg 3, The Geographical Institute Anton 
Melik of the Slovene Academy of Arts and Sciences 

ON THE OCCASION OF THE SIXTIETH ANNIVERSARY 
OF THE GEOGRAPHICAL SOCIETY OF SLOVENIA 
(1922—1982) 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

In the editorial to the Volume of »Geografski vestnik« issuied in 
the year of the sixtieth Anniversary of the Geographical Society 
of Slovenia the author continues his reflections over the activity 
of Slovenian Geographers presented alredy for the period 1972—1982 
on the occasion of the f i f t ie th Anniversary of the Society (GV 
XLIV/1972). 

UDC 551.44 

Original scientific paper. Geomorphology. 

šušteršič, F. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Insti tute of Karst Research of the 
Slovene Academy of Arts and Sciences 

SOME CONiSIDERATIONiS ABOUT THE SPATIAL 
ORGANIZATION OF THE KARST TERRAINS 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Based on the pure karstification model the author concludes that 
the basical karst surface organization pat tern is a pointwise system 
of centrical depressions and elevations. In the following lines some 
details, derived f rom the previous conclusions are discussed. 



UDK 551.5 (215-17) 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, meteorologija, klimatologija. 
Furlan, D. 
61000 Ljubl jana, YU. Vojkova 13, Meteorološki zavod SRS 

O ČASOVNI SKLADNOSTI SINGULARITET 
USTALJENEGA VREMENA NA CELINAH SEVERNE 
POLOBLE 
Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 
Analiza povprečnih in dnevnih, prizemnih in višinskih cirkumpo-
larnih kar t v času srednjeevropskih singularitet ustaljenega vre-
mena le delno podpre zapažanja o istočasnosti »babjega« poletja, 
»indijanskega« poletja in vremena istega tipa v Vzhodni Aziji. Sin-
gularitete so hrbtenica vremenskega koledarja le tedaj , če je ver-
jetnost njihovega nastopa vsaj 50°/o, kot na primer v Evropi. Avtor 
postavi hipotezo, da so take singularitete posebnost Evrope, pogo-
jene z ugodno orientiranimi gorstvi. 

UDK 621.39 (497.12) 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Kokole, V. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inšti tut SR Slovenije 

PTT DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 
V SLOVENIJI 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 

Po kra tkem pregledu vplivov, ki so jih zapustili v poselitvi Slo-
venije zlasti železniški in osebni avtomobilski promet je zastav-
ljeno vprašanje o spremembah v poseljeni pokrajini , ki j ih bodo 
povzročile telekomunikacije, ko bodo dosegle stopnjo splošnosti. 
Fizična razdalja, ki je bila vse dosedaj odločujoči lokacijski dejav-
nik, bo namreč izgubila svojo težo. Bodo razvite telekomunikacije 
izenačile mesto in podeželje? 

UDK 312.8 (497.12) 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Mihevc, P. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inšti tut SR Slovenije 

ZNAČILNOSTI ZGOŠČEVANJA PREBIVALSTVA 
V SR SLOVENIJI 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 

Opravljene analize povojnih gibanj prebivalstva opozarjajo na po-
stopno koncentracijo prebivalstva in dejstvo, da bo potrebno v pri-
hodnje v SR Sloveniji načrtneje govoriti o 220 mestih in manjših 
centrih, zaradi nadpovprečne koncentracije. Nakazane so tudi po-
javne oblike, smeri in dinamika teh gibanj. 

UDK 526.9 (497.12-17) 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, kartografi ja . 

žerovnik, M. 
61218 Komenda, YU 

MERILO KART IN UPODOBITVENA POVRŠINA 
NA KARTAH NA PRIMERU OBČINE KAMNIK 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 

Merilo sodi med tiste osnovne elemente kart , ki ob obravnavanem 
območju ozemlja in formatu karte določa površino, na katero ob 
upoštevanju normativov obremenitve karte upodabljamo s karto-
grafskimi metodami določeno vsebino. Pojasnjevanje teh osnovnih 
izhodišč se navezuje v razpravi tudi na nekatere konkretne terito-
rialne in numerične pokazatelje občine Kamnik. 



UD C 312.8 (497.12) 

Original scientific paper. Geography. 

Mihevc, P. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urban Planning Institute of SR 
Slovenia 

CHARACTERISTICS OF THE POPULATION 
CONCENTRATION IN THE SR OF SLOVENIA 
Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Characteristics of the Population Concentration in the SR of Slo-
venia Post war population movements remind us of gradual po-
pulation concentration and facts that in the fu tu re we should fo-
cus our attention at 220 key settlements because of over average 
population growth in them. Directions and dynamics of population 
movements are also discussed. 

UDC 526.9 (497.12-17) 

Original scientific paper. Geografhy, Cartography. 

žerovnik, M. 
61281 Komenda, YU 

THE SCALE OF MAPS AND THE REPRESENTATION 
AREA ON MAPS — THE CASE OF THE COMMUNE 
OF KAMNIK (SLOVENIA) 
Geografski vestnik, LIV, (1932) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The scale is among those elements of a map that, along with the 
format of the map and the size of a certain area, determines the 
surface on which the particular content is represented by carto-
graphica methods under the additional consideration of the morms 
of the loading with graphical signs. The interpretation of these basic 
starting points in the paper is linked to the presentation of cer-
tain concrete territorial and numerical indicators for the commune 
of Kamnik (Slovenia). 

UDC 551.5 (215-17) 
Original scientific paper. Geography, Meteorology, Climatology. 
Furlan, D. 
61000 Ljubljana, YU, Vojkova 13, Meteorological Institution of the 
SR Slovenia 
ON THE SIMMULTANEITY OF SETTLED WEATHER 
SINGULARITIES ON THE CONTINENTS OF THE 
NORTHERN HEMISPHERE 
Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The analysis of the average and daily ground and high level cir-
cumpolar maps at the time of Central European singularities of 
fine weather does only partialy support observations on the si-
multaneity of the Old Wive's summer, Indian summer and the same 
typ of weather in Eastern Asia. The singularities are the back-
bone of the weather calendar only, if the probability of their ap-
pearance is at least 50 V«, as for example, in Europe. The author 
advanced the hypotesis that such singularities are an exclusively 
European phenomenon caused by suitably oriented montain sy-
stems. 

UDC 621.39 (497.12) 

Original scientific paper. Geography. 

Kokole, V. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urban Planning Insti tute of SR 
Slovenia 

PTT ACTIVITIES AND SPATIAL DEVELOPMENT 
IN SLOVENIA 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

A short survey is given f irst of influences on the settlement pat tern 
of the road and rail t ransport . The question of the possible changes 
that will be produced by the telecommunication services when 
applied on a massive scale is examined next. Physical distances 
between settlements, now a decisive factor, will be obliterated to 
a large degree. Will tha t lead to the elimination of the town/coun-
tryside dichotomy? 



UDK 910.1 

Strokovno poročilo. Geografija. 

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

GEOGRAFSKA VEDA V PRETEKLOSTI, SEDANJOSTI, 
PRIHODNOSTI 
(Zapis ob najnovejši knjigi Ju. G. Sauškina) 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 

V zapisu je poročilo o najnovejši knjigi sovjetskega geografa Ju . G. 
Sauškina »Geografija v preteklosti, sedanjosti, prihodnosti«, v ka-
teri avtor razpravlja o obči geografski teoriji (metageografiji) . Po-
daja tudi razvoj sovjetske geografije in njenih šol, tolmači svoj 
odnos do regionalne geografije, kar tograf i je in do matematizacije 
geografije. Na koncu razmišlja o bodočnosti geografije. 

UDK 910.1 (497.12) 

Strokovno poročilo. Geografija, 

černe, F. 
61000 Ljubl jana, YU, Gregorčičeva 25, Zavod SRS za družbeno pla-
n i ranje 

ŠE NEKAJ MISLI O POLOŽAJU V SLOVENSKI 
GEOGRAFIJI 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 

Temeljni vzrok težkega položaja slovenske geografije v znanosti 
in družbi je v neopredeljenosti n jenega predmeta proučevanja, 
zaradi česar tudi še ni enotnega geografskega koncepta. Izvor ne-
opredeljenosti pokraj ine je v tem, ker jo jemljemo kot izhodišče 
ne pa kot cilj n jenega def iniranja . 

UDK 910.1 

Strokovno poročilo. Geografija. 

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

USMERITEV GEOGRAFIJE V LUČI POZITIVIZMA 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slov., (slov., angl.) 

V sodobni geografiji so doživela močan odmev idejna in metodo-
loška izhodišča logičnega pozitivizma in environmentalizma. Povoj-
ni razvoj slovenske geografije odraža prevladujočo dialektično-ma-
terialistično naravnanost, pogosto pa je prevladovalo empirično 
in praktično raziskovanje. Zanemarjal se je razvoj znanstvene teo-
ri je in poglabljanje teoretske misli. 



UDC 910.1 

Scientific report. Geography. 

Plut. D. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

THE ORIENTATION OF GEOGRAPHY IN THE LIGHT 
OF POSITIVISM 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

In contemporary geography great value is attached to ideological 
and methodological starting points of the logical positivism and envi-
ronmentalism. The post-war development of Slovene geography 
exhibits a predominantly dialectical-materialistic orientation; f re-
quently, however, empirical end practical investigations have been 
in the foreground. Too little attention has been paid to the deve-
lopment of the scientific theory and to the cultivation of the theo-
retical thought. 

UDC 910.1 

Scientific report. Geography. 

Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

THE GEOGRAPHICAL SCIENCE IN THE PAST, 
PRESENT AND IN THE FUTURE 
(At the New Book of Ju. G. Saushkin) 
Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The report refers to the new book by the Soviet geographer J. G. 
Saushkin »The geographical science in the past, present and in the 
future«, in which the author deals with the general theory of geo-
graphy (metageography). He discusses also the development of 
Soviet geography and its geographic schools and he interprets its 
relation to regional geography, cartography and to the application 
of mathematics to geography. Finally, he considers the fu tu re de-
velopment of geography. 

UDC 910.1 (497.12) 

Scientific report . Geography, 

černe, F. 
61000 Ljubljana, YU, Gregorčičeva 25, Insti tute for Planing of Slo-
venian Republic 

SOME REFLECTIONS AT THE SITUATION IN THE 
SLOVENIAN GEOGRAPHY 

Geografski vestnik, LIV, (1982) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The fundamenta l cause of the delicate position of Slovenian Geo-
graphy in the society and amongst other sciencies is in the insuf-
ficient definition of the geographical research object. The origin 
of that fac t is in the way of trying to define the landscape. Lands-
cape is usualy the beginning of finding the definition, instead of 
it 's aim. 
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