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K N J I Ž E V N O S T 

Iz slovenske geografske in sorodne književnosti 

Vladimir Bračič, Gozdnate Haloze, socialnogeografska študija. Založba 
Obzorja, Maribor, 1982. Strani 154. 

Tisti med nami, ki smo še sodelovali pri pobudi mariborskega zboro-
vanja slovenskih geografov leta 1954, da Severovzhodno Slovenijo prou-
čimo sistematično tudi v obliki regionalnih monografij za njene posamezne 
pokrajine in to s poudarkom na njihovih aktualnih življenjskih problemih, 
smo lahko zadovoljni, da je doslej res izšlo lepo število takih monografij, 
v čemer je vsa ostala Slovenija, pa tudi del Severovzhodne Slovenije 
(Prekmurje) skoraj docela v zastanku. 

K seriji dosedanjih monografij o pokrajinah Severovzhodne Slovenije 
je bistveno prispeval avtor knjige, o kateri poročamo. Svojim študijam o 
Vinorodnih Halozah in o Ptujskem polju je zdaj pridružil še tretjo, o t.im. 
Gozdnatih Halozah, pripravlja pa tudi četrto, o svetu ob Dravinji. 

Bračičeva monografija o Gozdnatih Halozah se odlikuje po istih svoj -
stvih, ki so bila značilna že za njegovi dosedanji dve monografiji. Kljub 
temu, da je v podnaslovu označena kot »socialnogeografska študija«, nika-
kor ne ostaja pri ožji socialni problematiki trenutne današnjosti, temveč 
sega s tehtnimi lastnimi proučitvami daleč v zgodovinsko preteklost, ni -
kakor pa tudi ne zanemarja danosti naravnega okolja ter stoletnega raz-
voja kulturne pokrajine. Po uvodu, v katerem omejuje proučevano ob -
močje in hkrati zagovarja njegovo poimenovanje z nazivom »Gozdnate 
Haloze« v primerjavi z že obdelanimi »Vinorodnimi Halozami«, obravnava 
naravno okolje, predvsem petrografsko sestavo tal, reliefne oblike in po -
sebno podrobno klimatske razmere, nato pa razvoj kulturne pokrajine, 
najprej v luči srednjeveških urbarjev in cenilnih opisov iz 15. in 16. sto-
letja. Nato razpravlja o nastanku in obliki naselij ter poljski razdelitvi, o 
obliki kmečkega doma, o Halozah v začetku 19. stoletja in njihovem pre-
bivalstvu. Sledi poglavje o pokrajini v obdobju 1825—1949 (od franciscej-
skega katastra do druge svetovne vojne) z zelo podrobno obdelavo po-
datkov o spremembah v zemljiških kategorijah, o posestnih razmerah, o 
gospodarskih razmerah in prebivalstvu. V poglavju o gospodarskih in so-
cialnih spremembah v povojnem obdobju je posebej obdelan čas po ve-
liki gospodarski krizi, obdobje okupacije in NOB, čas neposredno po vojni, 
kmetijstvo v šestdesetih letih ter gospodarske razmere (zemljiške katego-
rije, rastlinske proizvodnje, živinorejska proizvodnja) v letih 1978—1979. 
V zadnjem poglavju so podrobno orisane splošne družbene spremembe po 
letu 1945 in njihov vpliv na gibanje prebivalstva, njegovo starostno struk-
turo, poklicno usmerjenost, izobrazbeno strukturo, pa deagrarizacija in 
urbanizacija ter razvoj upravno političnih organov. V zaključnem povzet-
ku so nakazane možnosti razvoja pokrajine v prihodnosti. 

Bračičeva knjiga o Gozdnatih Halozah ima seveda svoj glavni po -
men v tem, da so s tem vse Haloze vsestransko obdelane. To tem bolj, ker 
avtor nenehno primerja njihov zahodni, gozdnati del z že poprej obdela-
nim vzhodnim, vinorodnim delom ter s tem v marsičem dopolnjuje tudi 
svojo študijo o Vinorodnih Halozah. Monografija pa je še posebno po -
membna za regionalnogeografsko metodologijo. Opredelitev dveh delov 
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Haloz, Vinorodnih in Gozdnatih, ki jo avtor posrečeno uvaja namesto d o -
sedaj običajne delitve na Zgornje in Spodnje Haloze, se opira na tehtno 
ugotovljene in označene razlike med njima v naravnih danostih, nase-
litvenem in gospodarskem razvoju ter zunanjem licu pokrajine. Kar za -
deva ravno zunanje lice, naj podčrtam, da nam je ta, tako podrobno d o -
kumentirana dvojnost Haloz lahko eden od najboljših primerov za po jem 
t.im. »fiziognomskih« regij, pojem, ki ga nekateri radi uporabljamo, pa ni 
vedno prav razumljen. Iz Bračičeve študije nam Gozdnate Haloze res na -
zorno stopajo pred oči z vsemi lastnostmi, po katerih se razlikujejo od V i -
norodnih Haloz. Ne samo po višjem odstotku gozda (v vseh opisanih raz-
dobjih od 50 do 6 0 % vse površine v nasprotju z niti 4 0 % v Vinorodnih 
Halozah), temveč tudi po višjem, že bol j hribovitem kot gričevnatem sve -
tu, kjer so površine in druge možnosti za ugodno kmetovanje, še posebej 
za vinogradništvo, bistveno manjše. Za Gozdnate Haloze je značilna tudi 
bol j odročna lega, ki je vse do danes vplivala tudi na nekakšno patriarhal-
no konservativnost tamkajšnjega kmečkega življa. Zato so Gozdnate Halo -
ze ena najbolj nenavadno zaostalih, če ne sploh najbol j zaostala pokrajina 
Slovenije, vsekakor še precej bol j kakor Vinorodne Haloze. Te zaostalosti 
tudi industrija na obrobnem Bregu še ni mogla resno načeti. 

Površine njiv in vinogradov se tu v zadnjih desetletjih še neprimerno 
bolj krči jo kakor v Vinorodnih Halozah, mali kmetje in kaj žar j i životarijo 
še mnogo bedneje kot tam, vinogradništvo, ki je tu v nasprotju z Vinorod-
nimi Halozami od nekdaj dajalo samo nižjerazredna vina, je tu v k m e č -
kih rokah in nezadržno nazaduje. Sem sploh ni segla nedomača, m e -
ščanska vinogradniška posest z ustrezno modernizacijo obdelovanja in iz -
koriščanjem viničarske delovne sile, kakor se je to zgodilo marsikje v S lo -
venskih goricah, pa tudi v Vinorodnih Halozah. Gre torej v Halozah za 
dva, po prirodnih danostih in po razvoju kulturne pokrajine dokaj različ-
na pokrajinska tipa. Meja med njima seveda ni povsod ostra. Saj nam 
študija lepo pokaže, kako je morda samo »vinorodni« Janški vrh nekakšen 
otok na severovzhodnem obrobju Gozdnatih Haloz, ki še nekako spominja 
na sosednje Vinorodne Haloze. 

Še bol j kakor v Vinorodnih Halozah so seveda v Gozdnatih odprta 
vprašanja prihodnjega razvoja. Avtor jih načenja na zaključku. Perspek-
tive gleda ne samo v odpravljanju vseh splošnih svojstev nerazvitosti, 
temveč predvsem v preusmerjenosti kmetijstva v panoge, za katere so tu 
naravne danosti, a so ostale doslej še skoraj neizrabljene (sadjarstvo, 
travništvo z živinorejo itd.). 

Bračičevo študijo velja priporočiti za vzgled regionalnega dela vsem 
slovenskim geografom. Želeti bi bilo, da bi tudi druge slovenske pokrajine 
doživele čim več podobnih obdelav. 

Svetozar Ilešič 

Geografski zbornik XXII , SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, 
Ljubljana, 1983, 346 str. 

22. številka Geografskega zbornika, ki j o je skrbno uredil akademik 
prof. dr. Svetozar Ilešič, vsebuje štiri nove zanimive razprave: o pop lav-
nih področjih v porečju Rašice z Dobrepoljami (Drago M e z e ) in v porečju 
Hudinje (Milan N a t e k ) , o kvartarnem razvoju škof je loškega hribovja 
(Milan Š i f r e r) in o geomorfološkem razvoju Kaninskega pogorja s p o -
sebnim ozirom na glaciokraške pojave (Jurij K u n a v e r ) . 

V razpravi D. M e z e t a o poplavnih področj ih v porečju Rašice z D o -
brepoljami je zelo nazorno prikazan mehanizem nastajanja rednih, pa tudi 
ekstremnih poplav, ki najpogosteje prizadenejo Struge, jugovzhodni del 
Dobrepolj . Večj i del porečja Rašice je fluviokraški z normalnim površin-
skim odtekanjem. Ob Rašici "in njenih večjih pritokih, Robarici in Vel i -
kem grabnu, so nastale do 200—500 m široke aluvialne ravnice, ki so zgra-
jene pretežno iz dolomitnega proda in zlasti v osrednjem delu mokrotne 
ter izpostavljene stalnim poplavam. Le-te se pojavl ja jo predvsem zaradi 
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naglega dotoka vode z dolomitnih poboči j v dolino, vendar ne delajo p o -
sebne škode, ker poplavijo le ožje pasove travnikov ob rečnih strugah. 

Najobsežnejše poplavno področje je v Ponikvah, kjer so ponori R a -
šice. Kadar ponori ne morejo več požirati narasle vode, se le-ta razlije in 
začne teči po travni strugi proti Dobrepoljam. Običajno poplavna voda se 
porazgubi v ponorih na severozahodnem delu polja. Do najbol j ekstrem-
nih poplav pride, kadar visoka voda iz Rašice teče naprej preko polja 
proti Strugam, kjer se ji spotoma pridruži še voda iz štirih močnih kraš-
kih izvirov na zahodnem robu polja. Tedaj velike množine vode na hitro 
poplavijo vsa polja in večino vasi v Strugah ter odtečejo šele po 1—2 
tednih. V zadnjih sto letih je Struge prizadelo kar šest katastrofalnih p o -
plav, od katerih je bila največja v letu 1933, ko je naglo naraščajoča voda 
uničila ali poškodovala večino gospodarskih poslopij in stanovanjskih hiš. 

Sledi razprava M. N a t k a o poplavnih področjih v porečju Hudinje. 
Prikazuje obseg in značilnosti poplavnih področij pred in po izvršenih re-
gulacijah Hudinje in pritokov, ki so se z regulacijami zmanjšala s 763 ha 
na današnjih 185 ha. Nekdanja poplavna področja so ob spodnjem toku 
Hudinje zasedle industrija, prometne in servisne dejavnosti v naglo se raz-
vijajoči celjski industrijski coni. Današnja poplavna področja obsegajo 
pretežno travnike, tako da ne igrajo posebne vloge v vsakdanjem živl je-
nju. 

Posebno pozornost posveča avtor tudi podnebnim in hidrološkim zna-
čilnostim porečja, saj so visoke dnevne količine padavin, oblika porečja, 
strmec vodnega toka in rečni režim Hudinje med poglavitnimi razlogi za 
pogoste in često katastrofalne poplave. Ker je Hudinja hudourniška reka, 
poplave nastopajo zelo naglo, a že po nekaj urah tudi prenehajo, tako da 
ob njej ni razvit tipično poplavni svet, kot ga najdemo ob vzhodnih pri -
tokih, kjer se poplavnim vodam pridruži še talnica. 

V drugem delu študije proučuje avtor vpliv regulacij na zmanjšanje 
poplavnega sveta in propad skoraj vseh obratov na vodni pogon, ki sta ga 
povzročila močna deagrarizacija in depopulacija porečja. Podrobno prou -
čuje tudi spremembe v izrabi tal v porečju od leta 1896 do danes; v tem 
času so se njivske površine zmanjšale za 31 % , delež travnikov pa povečal 
za 2 4 % , medtem ko so se gozdovi le malenkostno razširili. Močno se je 
spremenila tudi demografska podoba porečja, kar se vse odraža tudi v zu -
nanji podobi poplavnega sveta, ki je ob Hudinji predvsem odraz č loveko-
vega delovanja. 

š i f r e r j e v a študija prinaša nova spoznanja o kvartarnem razvoju 
škof jeloškega hribovja. Avtor ugotavlja, da je močna poglobitev dolin v 
nekdanje terciarne ravnike kvartarne starosti. Temu obdobju poglablja-
nja pripada kar šest in ne samo dve terasi, ki jih najdemo v vseh večjih 
dolinah. Erozija je bila pretežno klimatsko pogojena in je poglobila do -
line za 150—200 m, v območjih tektonskega dviganja pa do 300 m. Tako 
močna erozija je posledica naglega menjavanja hladnih obdobi j z zelo 
močnim mehaničnim razpadanjem, ki je dajalo dovolj proda za globinsko 
erozijo, in toplih obdobi j s prevladujočim kemičnim preperevanjem. G lo -
binsko vrezovanje rek je bilo prekinjeno samo ob najbol j suhih viških 
poledenitev, ko reke niso mogle sproti odnašati vsega proda. Avtor na-
tančno in argumentirano prikaže razširjenost, značilnosti ter dokaze za 
kronološko klasifikacijo šestih sistemov teras, ki jih uvršča v naslednja 
obdobja: terasa 1 (4—10 m nad dolinskim dnom; vürm) , terasa 2 (10—20 
m nad dolinskim dnom; riss), terasa 3 (30—40 m nad dolinskim dnom; 
mindel) , terasa 4 (60—70 m nad dolinskim dnom; günz), terasa 5 (90—110 
m nad dolinskim dnom; najstarejši pleistocen) in terasa 6 (120—150 m 
nad dolinskim dnom; najstarejši pleistocen). 

Najobsežnejša je študija J. K u n a v e r j a o geomorfološkem razvoju 
Kaninskega pogorja s posebnim ozirom na glaciokraške pojave. Najprej 
prikazuje petrografske razlike med triasnimi kamninami pogorja, ki ne -
posredno pogojuje jo drobne kraške površinske oblike. Podrobna analiza 
ostankov uravnav je pokazala, da so Kaninski podi in Goričica kot na j -
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bo l j uravnana dela sestavljeni iz več stopenj, višinska razlika 150 m med 
nj ima pa je verjetno posledica neotektonike. Avtor je proučil tudi nasta-
nek ozkih grebenov ali skednjev ter ostanke ledeniške erozije in akumu-
lacije. Zlasti ledeniška erozija je zapustila veliko sledov, ki se značilno 
kombinirajo z učinki kraškega preoblikovanja, tako da lahko govorimo 
o ledeniško-kraškem reliefu. 

Avtor se še zlasti podrobno ukvarja z drobnimi kraškimi oblikami na 
golih, ledeniško obrušenih skalnih površinah, od najmanjših biokorozijskih 
izdolbinic do žlebičev, škrapelj, škavnic, korozijskih stopničk in kotličev. 
Značilno je zaporedje žlebičev in škrapelj na laštih v spodnjem delu p o -
dov (žlebiči, škraplje, kotliči, brezna), kar je v sorazmerju s trajanjem 
korozijskega razčlenjevanja zaradi postopnega umikanja morene in nara-
ščajoče količine agresivne vode. 

Razprava, ki ji je dodana še lepo izdelana barvna geomorfološka karta 
pogorja v merilu 1 : 20.000 ter dva primera kartiranja drobnih kraških o b -
lik v merilu 1 :500, je nedvomno pomemben prispevek k pojasnjevanju 
geneze, klasifikaciji in terminologiji drobnih kraških oblik, skupaj z osta-
limi razpravami v tej številki Geografskega zbornika pa pomeni nov pri-
spevek k boljšemu poznavanju našega slovenskega ozemlja. 

Karel Natek 

Vegetacijska karta Postojna L 33-77, tolmač k vegetacijskim kartam 2, 
SAZU, Biološki ištitut Jovana Hadžija, str. 118, Ljubljana, 1982. 

Po dolgoletnem in napornem kartiranju vegetacije Slovenije smo d o -
bili prvo tiskano barvno vegetacijsko karto v merilu 1 : 100,000 in njen 
tolmač. Oboje je pripravila skupina fitocenologov iz Biološkega inštituta 
Jovana Hadžija ZRC SAZU v Ljubljani. Končno redakcijo vsega teksta 
tolmača je opravil Mitja Z u p a n č i č , tehnično izvedbo karte pa Ivo 
P u n c e r, oba člana te skupine. 

Za listi geoloških in pedoloških kart v vel ikem merilu smo Slovenci 
s to karto dobili tudi prvi list vegetacijske karte v takem merilu. S tem se 
vedno bolj širi poznavanje prirodnih dejavnikov v naši domovini, kar ie 
dokaj pomembno tudi za geografi jo Slovenije. Prav rastje predstavlja t i -
sti prirodni dejavnik, ki marsikdaj manjka pri geografskem prikazu Slo -
venije in njenih pokrajin. 

List Postojna (L 33—77, 1 : 100,000 po Parizu) prikazuje vegetacijo 
od skrajnega dela Vipavske doline na jugozahodu, preko Pivke in visokih 
kraških planot do Ljubljanskega barja. Na tem ozemlju so avtorji karte 
razčlenili vegetacijo na gozdno in grmiščno, traviščno, vegetacijo skalnih 
razpok in melišč ter ruderalno rastje. Poleg tega karta predstavlja raz-
širjenost petih vegetacijskih kompleksov in treh razvojnih stadijev vege -
tacije. Kmetijske kulture in naselja označuje bela oziroma svetlo siva bar -
va. Gozdno in grmovno rastje ter rastje skalnih razpok in melišč predstav-
ljajo fitocenoze na ravni asociacije, travniško rastje pa fitocenoze na višji 
sinsistematski ravni. Posamezne rastlinske vrste, zlasti drevesne (poleg 
tega še dve grmovni in eno zeliščno) označujejo posebni znaki. 

Posamezne gozdne in grmiščne vegetacijske enote prikazujejo polne 
barvne ploskve. Barve so izbrane po načelu ekološke transformacije. Po 
n jem označuje vegetacijo, ki raste na suhih in toplih rastiščih, svetli ton 
oarve (oranžen), tisto na hladnih rastiščih pa temnejši (modri) barvni 
toni. Tak izbor barve omogoča hitro ugotavljanje, za kakšno vegetacijsko 
enoto gre. Med gozdnimi združbami na sami karti dokaj izstopa dinarski 
je lovo-bukov gozd z izrazito temno zeleno nianso, ki premočno udarja v 
oči. Za nianso svetlejša barva bi omilila to močno poudarjenost. K hitre-
mu ugotavljanju vegetacijskih enot pripomore tudi številčna oznaka p o -
samezne gozdne in grmiščne združbe. 

Na karti dobro izstopa tudi travniška vegetacija, ponazorjena z blago 
rumeno barvo in določenimi grafičnimi znaki. To rastje, marsikje sekun-
darno, kaže, kako je človek tudi v tem delu Slovenije posegel v primarno 
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vegetacijo. Obdelovalnim površinam, prikazanim na karti z belo oziroma 
sivo barvo, pripadajo le majhne površine. 

Poleg ploskovne razprostranjenosti vegetacijskih enot spoznamo te 
tudi na vegetacijskem profilu, ki začne jugozahodno od Razdrtega in kon -
ča severovžKodno od Rovt. Na n jem dobro izstopa razlika v rastju na v iš -
jem kraškem svetu Nanosa in Hrušice ter nižjem površju jugozahodno in 
severovzhodno od obeh planot. 

Osrednjo vegetacijsko karto spremljajo na robu še dopolnilne karte. 
Med njimi se na obravnavano ozemlje nanaša pregledna geološka karta. 
Poleg nje še dve karti Slovenije prikazujeta srednje letne količine pada-
vin (1931—1960) in razdelitev Slovenije na glavna fitogeografska območja. 
Na rob je uvrščena tudi pregledna skica mednarodne razdelitve karte 
1 : 100 000 po Greenwichu (osrednja karta ima topografsko osnovo 1:100000 
po Parizu). Ta skica bi lahko odpadla, saj se lega lista Postojna jasno 
vidi na obeh kartah Slovenije. Za boljše razumevanje vegetacije bi bila 
koristnejša pregledna pedološka karta proučenega ozemlja. 

Karto dopolnjuje obsežen tekst. Lahko rečemo, da presega obseg to l -
mača v ož jem smislu, saj se s podrobno razlago približuje študiji rastja 
na obravnavanem delu Slovenije. Tekst sestavlja več poglavij, ki so jih 
napisali različni avtorji. Po uvodu, razlagi metod dela ter prikazu g e o -
grafskih in splošno ekoloških značilnosti na obravnavanem ozemlju, sledi 
osrednje poglavje tolmača z opisom vegetacijskih združb. 

Tu bralec podrobno spozna vse združbe, ki so prikazane na karti. Za 
posamezne združbe navajajo avtorji njihove značilnice in druge floristič-
ne značilnosti, ekološke razmere v katerih uspevajo in njihov gospodarski 
pomen. Poleg posameznih združb so v tekstu obdelani tudi vegetacijski 
kompleksi in vegetacijski razvojni stadiji. Čeprav da pisana beseda mnogo 
podatkov o vegetacijskih združbah, bi fotografi je vsaj nekaterih najzna-
čilnejših združb še jasneje dopolnile nj ihovo predstavitev. 

Ta vegetacijska karta predstavlja pomemben mejnik v kartografskem 
predstavljanju naravnih dejavnikov v Sloveniji. Poleg drugih uporabni-
kov jo bomo s pridom uporabljali tudi geografi, zlasti še proučevalci v iso -
kih kraških planot in njihovega širšega sosedstva. Prav bo prišla tudi šol -
nikom pri prikazu lokalno geografskih značilnosti. Želimo, da bi tej karti 
prav kmalu sledile še druge, tudi za tista področja Slovenije, ki so že v e -
getacijsko skartirana. 

F. Lovrenčak 

Lojze Marinček, Predalpski gozd bukve in velike mrtve koprive v Slo-
veniji, SAZU, razred IV, Razprave XXIII /2, str. 61-96, Ljubljana, 1981. 

Dolgoletni proučevalec bukovih gozdov v Sloveniji, Lojze Marinček, 
nam v tej študiji predstavlja novo klimatogeno gozdno asociacijo v pred-
alpskem svetu. Predalpski svet je oznaka za eno od šestih fitogeografskih 
območij , na katero je M. W r a b e r razdelil Slovenijo. To območje zajema 
predalpska hribovja, od Cerkljanskega na zahodu do Posavskega na vzho -
du. Ta hribovja, zelo pestra po kamninski sestavi, prsteh, vodnih razmerah 
itd., porašča od klimatogenih gozdnih združb v nižjih nadmorskih višinah 
gozd belega gabra, višje pa se razširjajo bukovi gozdovi. V njih je bila o -
pisana nova združba bukve in velike mrtve koprive (Lamium orvalae-Fa-
getum praealpinum ass. nova) . 

Imenovana združba porašča večinoma osojna pobočja iz dolomitizira-
nega apnenca. Tako je bol j razširjena v Posavskem hribovju, zlasti v se -
vernem krilu litijske in v trojanski antiklinali. V zahodnem delu pred -
alpskega hribovja, kjer je manj karbonatnih kamnin, se pojavl ja ta b u -
kov gozd le raztreseno. Karta razširjenosti te združbe kaže, da sega tudi 
izven predalpskega območ ja v dinarski svet. 

Dokajšnja pestrost prirodnih dejavnikov v predalpskem svetu se o d -
raža tudi v sestavi te združbe, ki jo je avtor razčlenil na pet subasociacij 
in dve varianti. Tipična oblika gozda bukve in velike mrtve koprive (La-
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mium orvalae-Faegetum paraealpinum typicum subas. nova) raste po d o -
gnanjih avtorja po vsem predalpskem svetu, zlasti na osojnih pobočjih v 
višinah od 600—900 m. Uspeva na plitvih do srednje globokih rjavih p o -
karbonatnih prsteh, ki se prepletajo z rendzinami. Od ostalih subasociaeij 
floristično in ekološko najbolje predstavlja predalpske gozdove spodnje 
montanske (gorske) stopnje gozd bukve in velike mrtve koprive s petero-
listno mlajo (Lamium orvalae-Fagetum praealpinum dentarietosum p e n -
taphyllae). Strnjeno porašča zlasti zahodne dele predalpskega sveta. 

V zaključnem poglavju avtor poglobljeno primerja rezultate svojega 
dela z dognanji drugih proučevalcev bukovih gozdov v spodnjem gorskem 
pasu v Sloveniji (M. W r a b r a , T o m a ž i č a , K o š i r j a ) in izven nje 
( H o r v a t a , B o r h i d i j a itd.). Iz teh primerjav povzema spoznanje, da 
gozd bukve in velike mrtve koprive spada med mezofilne in nevtrof i lno-
bazifilne bukove gozdove, ki poraščajo nadmorske višine od 600—900 m v 
Srednji in Južni Evropi. 

Podrobnejše proučitve gozdne vegetacije, kot je ta, predstavljajo p o -
memben prispevek k poznavanju prirodnogeografskih dejavnikov, zlasti 
ker z objavo postanejo dostopne širšemu krogu bralcev. Boljše poznavanje 
bukovih gozdov v predalpskem svetu vodi k boljšemu poznavanju hr ibo-
vij, ki se nahajajo med alpskim svetom z nj im lastnimi bukovimi gozdovi, 
in dinarskim svetom, kjer uspevajo zopet druge bukove združbe. 

F. Lovrenčak 

Kartografski pripomočki 

Scholar Lazarus, Die älteste Detailkarte Ungarns, 1528, Kartogrâfiai Va l -
lalat, Budapest, 1982. 

Najstarejši zemljevid, ki obsega celotno Madžarsko, je izdelal Scholar 
Lazarus, Madžar po poreklu. Iz strateških razlogov je bil zemljevid izde-
lan že okoli leta 1514, pred vpadom Turkov na Madžarsko. 

Po Lazarusovi smrti (1526?) je ta unikatno ročno narisani zemljevid 
dopolnil njegov prijatelj Georg Tannstetter, profesor, znani humanist in 
zgodovinar na dunajskem cesarskem dvoru. Dopolnitev je bila izvršena 
zlasti v grafični označitvi prodora Turkov proti Dunaju v osrednjem delu 
zemljevida ob Donavi, ob kateri so zasedli tedaj ozemlje vse tja do zna-
nega mesta Raaba (Györa) . Vsebino zemljevida je nato prenesel Peter 
Apianus na lesorez, ki je bil narejen leta 1528. Istega leta je bil v Ingol -
s t a d t zemljevid tudi natisnjen. 

Precej časa je prevladovalo prepričanje, da je original zemljevida iz -
gubljen, medtem ko so njegovo odtisnjeno kopi jo poznali iz leta 1553. 
Končno so našli leta 1896 v nekem antikvariatu tudi original. Po kvaliteti 
sedanje kopije lahko sodimo, da je original izvrstno ohranjen. Na tej k o -
piji je zapisano, da po opremi in grafični natančnosti Lazarusov zemljevid 
znatno presega vse tedanje zemljevide. V izredno bogati vsebini so zelo 
podrobno narisani zlasti naseljeni kraji (mesta, vasi in gradovi) , ki jih je 
avtor grafično označeval (lociral) tudi že na osnovi meritev. Za merjenje 
razdalj je uporabil nemško miljo, ki znaša 7500 metrov (okoli 1/15 akva-
torske stopinje). Lazarus je oblikoval mesta, vasi in gradove tudi po n j i -
hovi zunanji obliki, pri čemer se je izkazal za izvrstnega opazovalca. K r a -
jem je dodal kroge, velikosti 1,2 mm, ki označujejo njihovo dejansko sre-
dišče. V spodnjo stranico zemljevida je vdelal grafično merilo, ki je raz-
deljeno na cele in 1/4 nemške milje. S pomočjo navedenih krogov in gra-
fičnega merila se da s šestilom zelo hitro in enostavno odčitati iskane raz-
dalje med naseljenimi kraji na zemljevidu. 

Reka Donava deli vsebino na zemljevidu skoraj na dva enaka dela, 
pri čemer se kraji zgoraj od nje označujejo s polnočjo, spodaj pa z opo ld -
nem, medtem ko poteka pravi sever pod kotom 45» proti vzhodu. Z ozi-
rom na omenjeno vsebinsko postavitev poteka Donava skoraj v sredini 
zemljevida, od zahoda proti vzhodu, Sava pa od spodnjega levega roba 
proti severovzhodu. 

.114 



Književnost 

Poleg mest, vasi in gradov prikazuje zemljevid dokaj podrobno in o b -
jektivno tudi rečno omrežje, medtem ko so hribovja in gore risani v per -
spektivi, v obliki gričev, zaradi česar ne dajo dovolj stvarne podobe. 

Zemljevid zelo lepo dopolnjuje bogati tekst v gotici, ki pojasnjuje 
vsebino v nemškem in latinskem jeziku. 

Treba je zapisati, da je na tem zemljevidu upodobljen tudi precejšen 
del današnje Jugoslavije (do Maribora, Šibenika in Beograda). Kot na 
Madžarskem so tudi na tem območ ju zemljevida podatki upodobljeni z 
enako relativno gostoto. In po tem kriteriju se kaže tudi velika (zgodo-
vinska) vrednost zemljevida. 

Marko žerovnik 

Novi stenski karti Slovenije 

— Slovenija 1 : 150.000. Priredila in izdelala Ivan Selan in mag. Marko 
Žerovnik, sodeloval Dušan Logar, Inštitut za geografi jo Univerze Edvarda 
Kardelja v Ljubljani, izdala in založila Državna založba Slovenije, tiskala 
tiskarna Ljudske pravice v Ljubljani, 1982, format karte 1 2 8 x Ì 8 4 c m . 

— Socialistična republika Slovenija 1:175.000. Izdelal Geodetski zavod 
S RS Ljubljana, Kartografski oddelek, 1982, založila Dopisna delavska uni -
verza, tisk Mladinska knjiga Ljubljana, TOZD Tiskarna, format karte 
110x158 cm. 

Prva karta je v osnovi že dobro znana Selanova karta, ki jo je po n j e -
govi smrti noveliral in dokončal Marko Žerovnik v pomembnem sodelo-
vanju z Dušanom Logarjem in Vladimirjem Klemenčičem; Klemenčič je 
sodeloval pri dvojezičnih krajevnih imenih na avstrijskem Koroškem. 
Osnova za izdelavo oziroma dopolnitev te karte je bila Selanova karta 
Slovenije v merilu 1 : 150.000, ki sta jo priredila Valter Bohinec in Fran-
ce Planina. V štirinajstih letih od prejšnje (1968) do te nove izdaje se je 
v Sloveniji marsikaj spremenilo (avtoceste, akumulacijska jezera, narav-
ni parki, itd.). Osnovna stara karta je v marsičem popravljena in dopol -
njena. Dodanih je vrsta povsem novih informacij , kot so npr. na jpomemb-
nejša arheološka najdišča, pomembnejši spomeniški objekti, knjižnice in 
podobno. Največja odlika karte pa je nedvomno v korektno izvedeni pisa-
vi imen po novejših načelih pisave geografskih imen, in to zlasti na dvo -
jezičnih območjih v Sloveniji in izven nje. V to nehvaležno in zelo za -
htevno delo je vložil mnogo truda Dušan Logar, ki je uporabil tudi vse 
razpoložljive vire ter se v dvomljivih primerih posvetoval z mnogimi po -
samezniki. Prav v tem in ob drugih, na kratko orisanih dopolnitvah je 
največja vrednost nove karte. V razumljivi težnji sestavljalcev karte po 
čim večji popolnosti in velikemu številu informacij, ki jih karta vsebuje, 
je nekoliko v ozadju njena preglednost. 

Generalizacija in selekcija informacij v kartografiji je brez dvoma eno 
najbolj težavnih in zahtevnih opravil pri sestavljanju take splošne, ter 
različnim uporabnikom namenjene geografske karte. Če naj bo ta karta v 
prvi vrsti stenska in šolska karta, torej karta namenjena temu, da visi na 
steni in jo gledalec opazuje z razdalje dveh ali več metrov, je dejstvo, da 
se bogastvo informacij ali vsaj večina od njih izgubi, ter se nam v polni 
luči pokaže šele, ko se karti približamo. V želji po izdelavi univerzalno 
uporabne karte Slovenije, ko še precej let po vojni za Slovenijo ni bilo na 
vol jo podrobnejših kart, na primer v merilu 1 : 50.000, ali le-te niso bile 
dostopne najširši javnosti, je razumljivo, da je nastala ta karta, ki je po 
zasnovi hibrid med pregledno stensko in podrobnejšo karto. Nova karta 
se po zasnovi ne razlikuje bistveno od starejše izdaje. Očitamo pa ji lahko, 
da v bistvu ni ne prava stenska in ne dovolj natančna podrobnejša karta. 
Z ozirom na vse to bi bila ob manjših popravkih, dopolnitvah in pomanjša-
vi v merilu od 200.000 do 300.000 po svoji zasnovi dokaj dobra in popolna 
splošna turistično informativna karta Slovenije. Ne glede na to, morda 
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prehudo kritično pripombo pa je dejstvo, da je doslej opravila pomembno 
poslanstvo med Slovenci in je še vedno najboljši tovrsten kartografski iz -
delek pri nas. Njena poglavitna odlika je, da je za predstavitev reliefa 
uporabljena klasična hipsografska metoda, dopolnjena z obarvanimi višin-
skimi pasovi in senčenjem, ki je osvetljeno z juga, s čimer so deloma p o -
nazorjena tudi prosojna oziroma osojna pobočja. Žerovnik je v tej izdaji 
dodatno osenčil in poudaril višine nad 2000 metrov ter s tem omilil v sta-
rejši izdaji izstopajoče bele površine v gorskem svetu. Študije o hr ibov-
skih kmetijah opozarjajo na to, da bi v bodoče kazalo to karto dopolniti z 
gradacijo višinske barvne lestvice v rjavi barvi za območje od 600 do 
1000 metrov nadmorske višine, ker bi tako prišel bol j do veljave izrazito 
hribovski svet. Nadalje kaže razmisliti tudi o tem, da bi zgornji višinski 
pas z belo barvo nad 2000 m znižali na 1800 metrov, ker bi se tako bol j 
približali zgornji gozdni meji. Prav tako bi z dodatno gradacijo v barvi 
10 in 20 metrske izobate prišli bol j do izraza nekateri elementi podvod -
nega reliefa. Taka prerazporeditev višinskih barvnih pasov bi bila manj 
mehanična in bolj prilagojena geografski stvarnosti. Kot dediščina pre j -
šnje, starejše izdaje je v tej karti še vedno uporabljena ročno izpisana t i -
pografija, in v bodoče bi kazalo uporabiti modernejše ter zlasti enostav-
nejše oblike črk, kar bi močno prispevalo k večji preglednosti in eksakt-
nejšemu videzu karte, iz katere še vedno veje nekoliko »baročni« nadih 
polpretekle dobe. Kot stenski karti, ki je poleg ostalim uporabnikom v 
prvi vrsti namenjena šoli, ji lahko zamerimo, da ne istopajo dovol j napi -
si najpomembnejših geografskih enot, kot so na primer Julijske Alpe, 
Kras, Pohorje, itd. Na žalost je prišlo pri tiskanju do nekoliko različnih 
odtisov posameznih štirih listov, ki karto sestavljajo, kar je poglavitna 
pomanjkljivost, ki pa jo lahko pripišemo tiskarni in ne avtorjem karte. 

Druga, karta Geodetskega zavoda v merilu 1 : 175.000, je za razliko 
od prve sestavljena iz dveh listov, zahodnega in vzhodnega dela Slovenije 
Sama tehnološka omejitev največjega možnega formata tiskanja posamez-
nega dela karte je narekovala tudi merilo karte, ki je nekoliko neobičaj -
no. Ta karta je v bistvu tehnična povečava ročne pregledne karte S love-
nije v merilu 1 : 500.000, z nekaterimi manjšimi popravki in dopolnitvami, 
ki so se pokazale na prvotno izdelani manjši karti. Nekoliko so med o b e -
ma kartama spremenjeni tudi posamezni barvni odtenki. Po sami tehniki 
izdelave je to enostavnejša in po vsebini ter številu informacij znatno 
skromnejša karta in se v tem mnogo bol j kot prva približuje elementom 
prave stenske karte. Relief je na njej predstavljen izključno s senčenjem, 
ki je za naše razmere presenetljivo dobro izdelano in daje, zlasti če karto 
opazujemo od daleč, dokaj dobro in verno predstavo o razgibanosti S love-
nije. Ravnine so prikazane v zelenkastem odtenku, ki pa je enak za L j u b -
ljansko kotlino, obmorski svet ali dele panonskega obrobja. Ker na tej 
karti ni, poleg senčenja, tudi višinske barvne lestvice, niso vidne p o m e m b -
ne višinske razlike med uravnavami. Nadalje so v mnogih primerih vpra -
šljive tudi omejitve med razgibanim in ravninskim svetom. Ponekod v 
hribovitem svetu tudi niso dovol j izrazita nekatera slemena ali hrbti, ki 
loči jo med seboj posamezne doline. Poleg senčenja in obarvanih višinskih 
pasov se v zadnjem času precej uporablja še druga metoda, in sicer, da so 
različni klimatsko vegetacijski tipi dodatno nakazani z ustreznimi barvni -
mi odtenki. Tega pa avtorji karte tehnično, zaradi razmeroma podrobnega 
merila, niso mogli napraviti, ker pride tak način upodabljanja zemeljskega 
površja izrazito do izraza šele pri prikazovanju kontinentov. Zato bi m o r -
da le bilo smotrno, če bi tej karti v bodoče dodali v različnih barvnih o d -
tenkih posamezne značilnejše višinske pasove. Nadalje lahko prav tako 
kot prvi karti, navkljub manjšemu številu napisov, zamerimo, da na nje j 
niso dovolj poudarjena nekatera imena večjih regij, ki so ponekod tudi 
nepravilno ali nerodno postavljena. Karti se pozna, da v njeni zasnovi niso 
sodelovali geografi. Tu pa tam so tudi netočnosti v pisavi geografskih 
imen. V naslednji izdaji bi lahko to pomanjkljivost v marsičem popravi -
li. Sodim, da je to karta, ki je v prvi vrsti namenjena osnovni šoli ter spo -
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znavanju s temeljnimi geografskimi značilnostmi Slovenije, torej karta, 
ki ne bi bila preobremenjena z informacijami, ki pa bi prav zato morala 
toliko bol j smelo in odločno poudarjati najpomembnejša fizično in družbe-
nogeografska dejstva. Zakaj na primer ne bi bila, sicer ustrezno prikazana 
in generalizirana, prometna mreža poudarjena v enotnem močneje istopa-
jočem odtenku, tako kot instruktivno izstopajo glavne reke (Sava, Drava 
in morda za spoznanje premalo poudarjeni Mura in Soča). Za razliko od 
prve karte so naselj a predstavljena s poenostavljenim fizičnim obsegom 
selišč, in število prebivalstva v naseljih z gradacijo tipografije, ki je neko-
liko preveč podobna med posameznimi razredi in je zaradi povečave karte 
nekoliko preveč razprto postavljena. Ob vsem tem pa se moramo zaveda-
ti, da so imeli sestavljalci te karte pred seboj drugačen cilj, kot ob prvi 
karti, in sicer, kako na čim bolj enostaven in lažje razumljiv način upodo -
biti Slovenijo. To je prav tako kot pri prvi karti težka naloga, ki je tesno 
povezana s problemom generalizacije, ki se, na žalost, zaradi samega teh-
nološkega procesa v kartografiji pokaže v polni luči mnogokrat šele pri 
končnem izdelku. Ne glede na vse to pa ne gre zanemariti dejstva, da je 
ta karta povečava karte v merilu 1 : 500.000, ki naj bi jo učenec v klopi 
imel za istovetno oni, ki visi na steni pred njim. 

Pred nami sta torej dve novi stenski karti Slovenije, prva novelirana 
in popravljena izdaja stare, vsem dobro znane Selanove karte, in povsem 
nova karta Slovenije, pred katero je, vsaj tako je videti, še dolga živl jenj -
ska pot v najrazličnejših izvedbah. 

Milan Orožen Adamič 

Iz ostale jugoslovanske geografske književnosti 

Veljko Rogič, Regionalna geografija Jugoslavije, knjiga 1, Šolska knjiga, 
Zagreb 1982, 219 strani. 

Med univerzitetnimi priročniki in drugimi regionalnogeografskimi pr i -
kazi Jugoslavije je Rogičeva Regionalna geografija Jugoslavije novost, p o -
sebnost, osvežitev in kvalitetna pridobitev. Avtor v uvodu pojasni, da je v 
knjigi prvi del vsebine predavanj iz regionalne geografije Jugoslavije na 
Geografskem zavodu PMF v Zagrebu, iz česar sledi, da bo tej knjigi sle-
dil še prikaz regionalnogeografske strukture jugoslovanskega prostora. 

Rogičeva Regionalna geografija Jugoslavije se povsem razlikuje od 
dosedanjih tovrstnih del, še zlasti tudi po svojem modernem in nekonven-
cionalnem podajanju. Vsebine so dosledno prikazane razvojno in funkcio -
nalno s poudarkom na vzročnem povezovanju dejavnikov, ki so oblikovali 
prostor SFR Jugoslavije od predzgodovinskega obdobja do danes. S tem 
pa je že tudi povedano, da gre pravzaprav za zelo posrečen zgodovinsko-
prostorski prikaz razvoja, ki ga avtor predava študentom pod naslovom 
»Zgodovinska geografija Jugoslavije«. 

Tudi prvo poglavje, ki je sicer namenjeno kratkemu preglednemu 
funkcijskemu prikazovanju naravnih elementov, o katerem avtor sam pra-
vi, da služi samo boljšemu razumevanju kasneje obravnavanih prostorskih 
procesov v posameznih obdobjih, je pisano v stilu ostalih poglavij. Ta n o -
sijo pod skupnim naslovom Osnove zgodovinsko-geografskega razvoja na -
slednje značilne podnaslove: Predzgodovinsko obdobje, Srednjeveško o b -
dobje, Zgodovinsko-geografske osnove vpliva Osmanskega cesarstva do 
prve polovice 18. stoletja. Pogoji razvoja in prelomni pomen oblikovanja 
dominantne podonavsko-srednjejadranske usmeritve jugoslovanskega pro -
stora, Obdobje razvoja dezintegriranega železniškega omrežja do konca 
prve svetovne vojne — naša industrijska revolucija. Osnove zgodovinske 
geografije nove meščanske monarhije, Revolucionarno obdobje Jugoslavije. 

Naslovi poglavij nakazujejo tudi nj ihovo dokaj močno vsebinsko 
usmeritev, ki je opredeljena z enim ali večimi prostorsko relevantnimi de -
javniki v posameznih obdobjih. Med njimi izstopajo ob čisto prostorsko o -
predeljenih zgodovinskih dejavnikih v prvi vrsti prometne smeri in p ro -
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metnice kot nosilci in usmerjevalci razvoja in vpl ivov posameznih družbe-
noekonomskih dejavnikov v jugoslovanskem prostoru v celoti in v n j ego -
vih posameznih velikih območjih. Ob prometu močno izstopa še proble -
matika naselij in zlasti z vplivnimi območj i povezan razvoj centralnih 
naselij. Zadnji dve poglavji o predvojni in povojni Jugoslaviji vključujeta 
v več jem obsegu tudi že nekatere elemente ekonomskega razvoja in še 
zlasti prebivalstva, za katerega je prikazana že tudi vrsta podatkov. Z a d -
nje poglavje o povo jnem obdobju je v tako skromnem obsegu verjetno 
dodano z namenom celostnega prikaza geografskega razvoja našega p r o -
stora. Obširneje in kompleksneje bo povojna dinamika prostorskih spre-
memb predmet naslednje knjige. 

Tekst dopolnjujejo posrečeno izbrani grafični prikazi, ki jih večinoma 
prvič zasledimo v regionalnogeografskih prikazih Jugoslavije, tako da je 
tovrstno že kronično ponavljanje v tem delu minimalno. 

Vsebino odlikuje širok regionalni pristop, ki je vsekakor posledica iz -
vrstnega avtorjevega poznavanja zgodovinskih dogajanj, kar mu je ver -
jetno tudi predmet ožjega zanimanja. Zaradi tega izstopa v jedru obrav-
nave tudi ob predstavitvi manjših enot celoten jugoslovanski prostor, in 
to v širši regionalni povezavi. 

Ob koncu je treba poudariti, da je sam nekonvencionalni način pred-
stavitve problematike knjigi močno v prid. Na prvi pogled sicer kaže na 
manjšo preglednost, ob čitanju knjige pa se ta občutek povsem izgubi. Z a -
to pomeni Rogičeva Regionalna geografija Jugoslavije tehten, vsebinsko 
in konceptualno zelo koristen prispevek k tej tematiki, in je tudi izvrst-
no dopolnilo k širšemu in kompleksnejšemu razumevanju vseh prostorskih 
sprememb pri nas. 

Mirko Pak 

Dr. Branislav Bukurov, Sintetička razmatranja geomorfoloških problema 
na teritoriji Vojvodine, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, A k a d e m -
ska beseda 5, Novi Sad, 1982. 

Knjižica je iz zbirke Akademska beseda, obsega 93 strani in skico 
»Geomorfološka karta Vojvodine.« 

V uvodni besedi nam na treh straneh predsednik Vojvodinske akade-
mije predstavi življenje in delo dr. B. Bukurova, za katero je leta 1976 
prejel nagrado AVNOJ. 

V razpravi (30 strani) je dr. B. Bukurov na pol juden način orisal ra -
zvoj in starost reliefa v Vojvodini. Ozemlje pokrajine je razdelil na 6 ge -
omorfoloških enot (skica). Za oblikovanje reliefa so bili pomembni pred-
vsem tektonika, abrazija, delovanje vetra in rek. K o obravnava starost o b -
lik, nas avtor seznani s kamninsko sestavo osamelcev, na katerih so ohra-
njeni ostanki predkvartarnega površja. Ostalo površje je dobilo današnje 
oblike v mlajšem pleistocenu. V stadialih je veter odlagal plasti, ki sestav-
l ja jo puhlične platoje. Vrhnja plast puhlice v platojih in puhlični terasi je 
iz stadiala W3. Holoçenske ravnice so nastale z izmenjavo erozije in aku-
mulacije — z odnašanjem puhlične terase. 

Zadnji del knjige »Bibliografija del akademika Branislava Bukurova« 
obsega na 47 straneh dve poglavji : popis del (tiskanih in rokopisov) in 
vsebinski pregled pomembnejših del. 

Marjan Bat 

Iz inozemske geografske in sorodne književnosti 
Aldo Madotto, La val Resia ed i suoi abitanti (Dolina Rezije in njeni 

prebivalci) , 159 s., črno bele fotografije, Tiskarna Loffset-Mariano del Friuli, 
1982. 

Alda Madotta monografi ja o Reziji ni geografsko delo v pravem smi-
slu besede. Ker ne navaja sproti virov, ga ne moremo šteti med prave 
znanstvene knjige. Vendar je tudi za geografe zelo zanimivo in to iz več 

m 



Književnost 

ozirov. To je enovit prikaz človeka in narave, kot ga je sposoben dati m o -
rebiti le še človek, ki ni specializiran v kako znanstveno stroko. Prav za -
to dobimo iz Madottijeve knjige predstavo o morebiti najbolj homogeni 
mikroregiji slovenskega etničnega ozemlja. To homogenost je skrhala šele 
povojna doba, ko je tudi Rezijane nehala preživljati samo domača zemlja. 

Rezija je bila deležna že številnih strokovnih objav. Večina je bila 
etnoloških, saj slovi ta dolina onstran Kanina za evropsko zakladnico na-
rodopisnega gradiva. Aldo Madotto skuša to tolmačiti z zgodovino, ki ji 
namenja polovico knjige. Po zaslugi ohranjenega arhiva benediktinskega 
samostana v Mužacu (Moggio) , ki mu je pripadala dolina, vemo presenet-
ljivo mnogo o njeni zgodovini od prve omembe slovenske naselitve v 7. 
stol. in od 11. stoletja, ko so semkaj kolonizirali Korošce. V letih 1084— 
1250 so že znana vsa rezijanska naselja. »Etnografski vrt« bi avtor lahko 
pojasnil tudi z geomorfološkim dogajanjem kasnoglacialne dobe: potok 
Barman je zaradi pobočnega ledenika pod Muzci s prodom zajezil takrat 
že kopno dolino in reko, da je naložila širše prodne terase-podlago za 
razmeroma gosto naseljenost. Njo nista doživeli ostali dve ozki dolini v 
Zahodnih Julijcih, Reklanica in Dogna (Dunja) . Za tem jezom je v Reziji 
ostala ozka dolina do izliva v Belo. In v tem ozkem delu je obtičala vse do 
1. 1837 vozna cesta, ki je povezovala gosto naseljeno Rezijo s furlanskimi 
kraji. Osredje je bilo tedaj dokaj prometno izolirano, tako od Furlanov oz. 
Italijanov kot tudi z gorami od ostalega slovenskega ozemlja onstran K a -
nina. Oblast je predstavljal le gestald, večino zadev pa so reševali gospo-
darji na zborih pod lipami v petih rezijanskih občinah, ki so j im načelova-
li domači župani. Ob skopih naravnih možnostih visokogorske doline, ki 
nudi pogoje predvsem za pašništvo, raste prebivalstvo (1. 1240 okoli 200, 
1. 1400 okoli 1600-obe številki sta oceni — 1. 1841: 2767, 1. 1911: 4671) vse do 
prve svetovne vojne, ko večina družin zbeži pred Avstrijci v Italijo. Nato 
se začne hitro razseljevanje: 1. 1931 3114, 1. 1951 : 3350, 1. 1961 : 2830. Potres 
1976 razruši s stavbami vred tudi agrarno družbo. Število dolincev upade 
do 1. 1981 na 1349, od več kot tisoč glav živine, ki jo je našel popis 1951, 
je ostalo le dobrih sto, od 2500 gospodinjstev v tem stoletju nekaj sto. K o 
se je dolina prometno odprla v svet, se pospeši rezijansko zdomarstvo. 
Tudi v nekaterih slovenskih krajih smo imeli v preteklosti rezijanske pro -
dajalce sadja, široka okolica pa pozna Rezijane kot krošnjarje, brusače, 
gorske vodnike, Italijani med obema vojnama kot prodajalce jagod in m a -
lin. Po drugi svetovni vojni se izseljenski val usmeri v ameriške in evrop-
ske države. Zdaj iščejo moški in ženske sezonsko in stalno delo v furlan-
skih oz. italijanskih mestih in tovarnah, čeprav so se življenjske razmere 
izboljšale. O tem priča povprečno življenje dolinca: 1872 33 let, 1900 28 let, 
1920 38 let, 1950 59 let in 1981 73 let. 

A ldo Madotto zavrača mnenje, da bi bili Rezijani po naravi nomadi. K 
sezonskemu in trajnemu izseljevanju so jih silili skopi pogoji za gospo-
darjenje, ki so v knjigi dobro opisani. Še več kot o preteklih oblikah go -
spodarjenja je v knjigi govora o narodnih običajih, povestih, bajkah, pri-
povedkah in drugem ljudskem izročilu, o katerem slovi Rezija. 

Domačin Aldo Madotto opisuje svojo rodno dolino v italijanščini. To -
da prostodušno priznava, da je 7 5 % rezijanskih besed slovenskega porek-
la, da je slovenska večina toponimov, ki nas geografe, kar jih knjiga o m e -
nja, posebej zanimajo, da so imena rastlin slovenska in da govori 95 % 
družin rezijansko. Nič ne skriva slovenskega porekla Rezijanov, in neka-
tera usodna leta iz polpretekle dobe, kot so prva in druga svetovna vojna 
ter potres 1976, opisuje s precejšnjo mero strpnosti in objektivnosti. Najde 
tudi nekaj lepih besed o slovenskih partizanih, ki so bili v dolini 1. 1943 
in 1944. Na koncu zgodovinskega pregleda ugotavlja, da so bili Rezijani 
vselej zvesti italijanski državi in da jih večina želi imeti ozke in pri jatel j -
ske odnose s Slovenci onstran državne meje, ki so istega porekla (s. 118). 

Ne poznam kake druge doline, ki bi doživela tako vsestranski opis 
življenja, kot ga dobimo iz Madottove knjige. 

I. Gams 
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Andrew Gourie (urednik) : Geomorphological Techniques. 395 strani, 8 
fotografij , 112 skic, 69 diagramov in 41 tabel. George Allen & Un win, London 
1981. 

To je zajeten in bogato opremljen priročnik, ki ga je napisala skupi-
na sedmih angleških geomorfologov z namenom, prikazati in ovrednotiti 
najnovejše tehnike geomorfološkega proučevanja. Pri tem se niso omejili 
zgolj na tradicionalne geomorfološke tehnike zbiranja in proučevanja p o -
datkov o reliefu, ampak so vključili tudi številne tehnike iz sorodnih ved 
(hidrologija, geologija, geografija, pedologija, inženirska geologija, itd.), 
ki jih lahko geomorfolog koristno uporabi pri svojem delu. 

Knjiga je razdeljena na pet delov: Uvod, Oblika, Lastnosti materiala, 
Proces in Razvoj. Kot nam povedo že naslovi, so najprej predstavljene 
metode morfometrične analize reliefa (rečne mreže, rečnih korit in p o b o -
č i j ) , sledijo načini proučevanja materiala, ki sodeluje v geomorfoloških 
procesih (ugotavljanje fizikalnih in kemičnih značilnosti ter trdnosti m a -
teriala s pomočjo rentgena, elektronskega mikroskopa, spektroskopa, pa 
tudi klasične metode) , ugotavljanje ter merjenje geomorfoloških procesov 
(preperevanje, pobočni procesi, raztapljanje, procesi v rečnem koritu, l e -
deniški, eolski in abrazijski procesi) ter metode datiranja (radiokarbonska 
analiza, stabilni izotopi, dendrokronologija, lihenometrija, proučevanje šo -
te in jezerskih sedimentov, nekdanjih obrežij, fosilnih prsti, itd.). 

Večina delovnih postopkov je prikazana zelo na kratko, tako da kn j i -
ga ne more služiti kot metodološki priročnik. Avtor j i so jo izdelali le kot 
kažipot za podrobnejše seznanjanje z opisanimi postopki, pri čemer je k o -
ristna^ tudi obsežna bibliografija (1800 naslovov) , pretežno angleška in 
ameriška, ki pa je nam le težko dosegljiva. Tudi zaradi tega nam nudi 
knjiga zelo bogat vpogled v najnovejše dogajanje na mnogih področj ih 
vrhunskega geomorfološkega proučevanja. 

Karel Natek 

John R.G. Townshend (urednik): Terrain Analysis and Remote Sensing. 
232 strani, 66 fotografij , 56 skic, 8 diagramov in 40 tabel. George Allen â 
Unwin, London 1981. 

Knjiga prikazuje najnovejše metode proučevanja zemeljskega površja 
s pomočjo satelitskih posnetkov. Na izbranih primerih so poskušali avtor-
ji prikazati najnovejše metode zbiranja podatkov in analize teh posnetkov 
za potrebe kartiranja naravnih virov, ki so se v zadnjem desetletju u v e -
ljavile predvsem v razvitem svetu. 

Vsebina je razdeljena na enajst poglavij, od katerih so najzanimivej -
ša naslednja: Analiza posnetkov in njihova interpretacija za kartiranje 
naravnih virov, Regionalizacija in podatki s posnetkov, Uporaba posnet-
kov Landsata za inventarizacijo površinskega pokrova, Metode kartiranja 
za napovedovanje erozije prsti, Kartiranje naravnih virov v puščavskem 
in polpuščavskem svetu ter v tropskih poplavnih ravnicah. 

V prvih poglavjih najdemo splošna razmišljanja in praktične napotke 
za pridobivanje ustreznih podatkov iz teh virov, možnosti uporabe elekt-
ronske obdelave podatkov s posnetkov ter postopke rajonizacije po različ-
nih kriterijih. V drugem delu je prikazanih pet primerov uporabe teh 
metod pri praktičnem proučevanju pokritosti in izrabe tal (južna Italija), 
linijske erozije prsti ter ugotavljanju občutljivosti površja za erozijo ( juž -
na Italija), reliefnih oblik in odtekanja padavinske vode (Nubijske gore v 
Sudanu), poboči j in pobočnih procesov (Jordanija) ter morfologi je dol in-
skega dna in izrabe tal (Tanzanija). 
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Zelo pregledno in tekoče pisana knjiga nam prinaša obilo informacij 
s področja, ki je pri nas še skoraj nedotaknjeno, še zlasti pri geografskem 
proučevanju slovenskega ozemlja. Čeprav so satelitski posnetki najbol j 
koristni pri proučevanju manj poznanih pokrajin in zelo specializirane 
problematike, jih bomo slej ko prej začeli koristiti tudi pri nas, pri tem 
pa nam bo ta knjiga z bogato biliografijo prav koristna. 

Karel Natek 

T.R. Oke, Boundary Layer Climates, Methuen & Co Ltd, London 1978 
(372 strani, 155 ponazoritev z grafikoni, skicami, fotografijami, 40 tabel). 

V knjigi obravnava avtor mikroklimo — klimo, ki se oblikuje v pr i -
zemni, približno 50 m debeli plasti zraka in je odraz izmenjave masnih, 
energetskih tokov in toda gibalne količine v njej . Knjiga je namenjena t i -
stim, ki jih zapletene matematične formule odvračajo od študija mikrome-
teoroloških razprav. Za podrobnejše seznanjanje s problematiko priporoča 
avtor G e i g e r j e v o knjigo »The Climate Near the Ground«, 1965, sam pa 
bi priporočil še knjigo M u n n , Descriptive Micrometeorology, 1966. Res 
navaja Oke v svoji knjigi samo izhodiščne formule, ki so za konkretne 
proučitve potrebne nadaljnje izpeljave (primere takšnih izpeljav nakaže 
v prilogi). Na osnovi le-teh in na osnovi razlage pa si lahko bistveno o la j -
šamo razumevanje problemov. 

Knjiga je razdeljena na 3 dele. 1 del »Atmospheric systems«, 2 p o -
glavji, 66 strani, predstavlja osnovo nadaljnjemu razumevanju. V n jem 
obravnava radiacijsko bilanco zameljskega površja (kratkovalovno seva-
nje sonca in tal, dolgovalovno sevanje atmosfere in tal) in osnovno ener-
gijsko bilanco tal (Rn-neto sevanje, C-gostota toka zaznavne toplote, L E -
gostota toka latentne toplote, G-gostota toka toplote v tleh.) Vsota členov 
je enaka 0. 

2. del »Natural atmospheric environments«, 4 poglavja, 135 strani, o b -
ravnava značilnosti mikroklime, ki se oblikuje nad značilnimi površinami. 
Od preprostejših primerov (ouščava) prehaja k bol j zapletenim (s travo 
porasla tla, gozd, dolina). Analizira, kako značilnosti površja vplivajo na 
člene energijske bilance tal. Primer puščave: Neto sevanje je dokaj m a j h -
no zaradi velikega albeda, dolgovalovnega sevanja tal in majhnega proti-
sevanja atmosfere, kl jub jasnemu vremenu in suhemu zraku. Kar 90 :/o 
energije neto sevanja se porabi za turbolentni tok zaznavne toplote, do 
1 0 % za konduktivni tok toplote v tleh — zaradi slabe prevodnosti se se -
greva in ohlaja tanka plast tal —, medtem ko je tok latentne toplote za-
nemarljivo majhen. Poglavje 6 »Climates of animals« je za geografe manj 
zanimivo. 

3. del obsega 3 poglavja na 105 straneh, »Man-modif ied atmospheric 
environments«. Površje, ki ga je preoblikoval človek, vpliva na spremem-
bo členov energijske bilance in s tem na spremembo mikroklime. Spre-
membe so lahko načrtne ali povsem nepričakovane, zaželjene ali pa tudi 
ne. Človek lahko poveča ali zmanjša pogostost slane, megle, poveča ali 
zmanjša učinkovitost vetrov, itd. 

V zadnjem poglavju obravnava avtor problematiko onesnaževanja 
zraka v prizemni plasti (emisija, vpliv stabilnosti na razpršitev in tran-
sport, hitrost vetra). 

V dodatku obravnava temperaturne gradiente in stabilnost atmosfere 
in da nekaj praktičnih napotkov za merjenje energijskih in masnih tokov 
v prizemni plasti. Dobrodošla sta tudi predstavitev merilnih instrumentov 
in slovar nekaterih pojmov. 

Mikroklima je odraz atmosferskih procesov in njihovih interakcij s 
površjem (barva tal, razgibanost površja, poraslost). Menim, da je p o -
memben, a premalo upoštevan element ekološke členitve v pokrajini. D e -
loma je to posledica nenatančnega poznavanja, predvsem pa težav, ki so 
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povezane z meritvami mikrometeoroloških elementov. Knjiga, ki sem jo 
želel predstaviti, nam olajša prehod k študiju zahtevnejših del iz mikro -
klimatologije, primerna (nekatera poglavja bi pri tem izločil) pa je tudi 
za študij klimatogeografije, saj obravnava mehanizme, ki se vkl jučujejo 
v splošno podnebno dogajanje. 

Marjan Bat 

Inozemska književnost o krasu 

Karst Geomorphology (uredila M.M. Sweeting). Benchmark Papers ir. 
Geology (59, Stroudsburg, Pennsylvania, Hutchinson Ross Publishing C o m -
pany, 1981, str. 427. 

V zbirki Benchmark Papers in Geology, ki jo urejuje znani geomorfo -
log Rhodes W. F a i r b r i d g e je izšel tudi zbornik najpomembnejših kra -
soslovnih del, ki so bila napisana v zadnjih devetdesetih letih. Zbornik je 
uredila nam dobro znana M. M. S w e e t i n g o v a , ena od svetovnih a v -
toritet na področju krasoslovja. Po besedah urednice je namen zbornika, 
da vsaj nekaj najbolj znanih in temeljnih kraških študij predstavi na 
enem mestu. Ni dvoma, da je pri tem imela precej težav, saj ni tako la-
hko presojati, kaj je na tem področju originalnega in kaj apliciranega. 
Zavestno je pri tem izpustila vse študije o krasu v soli in sadri, o pseu-
dokrasu in o paleokrasu. Skupno je v zborniku objavljenih 26 člankov, ki 
j ih je napisalo 28 avtorjev. Nekateri avtorji so zastopani tudi z dvema ali 
tremi članki, kot na primer A . Bögli, J. Roglić in C. K. Brain. Vsebina 
zborinka je najbolje razvidna iz tematskih sklopov. Prvi ima naslov P o -
j em krasa in razvoj klasičnih predstav. V n jem so zastopani R o g 1 i č s h i -
storičnim pregledom morfoloških konceptov o krasu, C v i j i ć z delom o 
kraških vrtačah in S a n d e r s , ki je v angleščino prevedel Cvijičev kra -
ški erozijski ciklus ter Grundov geografski ciklus v krasu. Urednici se 
zdi posebno slednji prispevek pomemben za razumevanje razvoja geomor-
fološke misli o krasu, češ, da je Grund poznal več kraških pokrajin in t i -
pov krasa od Cvijiča in je predlagal enostavnejši model razvoja krasa. 

V naslednjem delu zbornika so zastopani raziskovalci korozijskega 
procesa. Najprej sta objavl jena dva klasična članka A. B ö g l i j a o k o -
roziji apnenca na golem skalnatem površju in o koroziji mešanice, nato 
znameniti C o r b e l o v članek, ki je povzročil cel plaz poznejših študij 
in korektur nekaterih njegovih trditev. Slednjič je tu zastopan tudi I. 
G a m s z odmevnim prispevkom o pospešeni koroziji v krasu. 

V tretjem delu je predstavljen članek W. M. D a v i s a o razvoju jam, 
ki ga je napisal že 80 let star. Sledita deli J. H. B r e t z a in D. C. F o r d a 
o speleogenezi, prvi o vadoznem in freatičnem tipu jam, drugi o novejših 
pogledih na razvoj jam v luči geološke zgradbe. Štirje avtorji E. de M a r -
t o n n e , A. F. P i 11 y, K. T e r z a g h i in D. J. B u r d o n ter soavtor 
C. S a f a d i zastopajo kraško hidrologijo, pri čemer se je urednica očitno 
izognila nekaterim še bol j znanim avtorjem, ki so v preteklosti vodili 
žolčne diskusije o obstoju ali neobstoju kraške podtalnice. Zato pa je o b -
javljen članek o enem največjih kraških izvirov Ras-el -Ain v sirski M e -
zopotamiji, ki je bil predmet intenzivnega raziskovanja za potrebe vodne -
ga gospodarstva. 

V poglavju o pomenu odlaganja karbonatov je nekaj manj znanih pri -
spevkov, posebno iz Južne Afrike. W. H. M o n r o e je predstavljen s č lan-
kom o tropski kraški topografiji , raztapljanju in odlaganju apnenca na 
Portoriku, trije avtorji T h o m p s o n , S c h w a r c z in F o r d iz Mc Ma-
ster University razpravljajo o zvezah med kapniki in klimatskimi koleba-
nji, C. K. B r a i n pa v treh člankih vzporeja jamske sedimente v Trans-
vaalskih dolomitnih jamah s klimatskimi kolebanji na jugu Afrike. 

Predzadnji, šesti del je posvečen tipom krasa. J. R o g l i ć je tu ponov -
no zastopan s tipologijo Dinarskega krasa, C. A. M a l i o t predstavlja kras 
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v Indiani, H. L e h m a n n je zastopan z zgodnjim, a pozornost vzbuja jo -
čim delom o javanskem krasu, D. C. L o w r y in J. N. J e n n i n g s piše-
ta o južnoavstralskem krasu, N. A. G v o z d e c k i j pa o tipih sovjetske-
ga krasa. 

V sedmem in poslednjem poglavju so v zborniku ponovno objavljeni 
trije članki, ki naj bi predstavljali aktualna prizadevanja v krasoslovju. 
D. I. S m i t h in M. D. N e w s o n zastopata bristolsko kraško šolo s č lan-
kom o iznosu korozije in erozije v krasu Mendip Hills, P. W. W i l l i a m -
s a je urednica predstavila z obsežnim delom o poligonalnem tropskem 
krasu na Novi Gvineji , kot zadnja pa se predstavi tudi sama s člankom o 
južnokitajskem krasu. 

Čeprav bi bilo mogoče z našega stališča oporekati izbiri posameznih 
avtorjev, je treba priznati, da je vsak tak zbornik ponatisov vendarle te-
meljit vpogled v jedro kraškega raziskovanja in razmišljanja. 

Jurij Kunaver 

Karsts littoraux (Obalni kras), Actes du Colloque de Perpignan 15-17 
Mai 1982, Mémoire no. 4, Comité National Français de Géographie, 96 stra-
ni, 30 ilustracij, Nimes, 1982. 

O mednarodnem srečanju z naslovom »Obalni kras«, ki je bilo maja 
1982 v Perpignanu (Francija) , sem poročal v zadnji številki Geografskega 
vestnika. Decembra 1982, kar je razmeroma hitro, je izšlo gradivo s tega 
srečanja kot ena izmed publikacij Francoskega geografskega komiteja in 
Francoske krasoslovne zveze. 

Publikacija je iz dveh delov: prvi vsebuje prispevke in diskusije, p o -
dane na kolokviju, drugi pa zapise o terenskem delu. Pri tem naj pr ipom-
nim, da je bilo terensko delo, sestavljeno iz ogledov, razlag in diskusij ob 
posameznem pojavu, tako časovno kot tudi vsebinsko najmanj enakovred-
no »referatnemu« delu kolokvija. Kot na kolokviju, so tudi tu prispevki 
razdeljeni na dve temi. Prva tema obsega korozijske obalne oblike, druga 
pa odnos med spremembami morskega nivoja in razvojem obalnega krasa. 

V okviru prve teme so objavljeni štirje prispevki: obalne uravnave in 
korozijske oblike v apnencih in njihova razporeditev po svetu (brez Sre -
dozemlja) (R. B a t t i s t i n i in A. G u i l c h e r ) , obalne uravnave in k o -
rozijske oblike v Sredozemlju s posebnim poudarkom na njihovi severni 
meji razprostranjenosti (R. D a l o n g e v i l l e in A. G u i l c h e r ) , »Beach-
rock« v Sredozemlju — posebna oblika konglomerata? (R. D a l o n g e -
v i l l e in P. S a n l a v i l l e ) , obalni kras jugozahodnega Madagaskarja v 
zvezi z recentnim spreminjanjem morskega nivoja (J. N. S a l o m o n ) . 
Prispevki druge teme obravnavajo osnutek bibliografije o jugoslovanskem 
obalnem krasu (A. K r a n j c ) , zakrasevanje v odnosu do morskega nivoja 
na atlantski obali Maroka (A. W e i s r o c k ) , dvignjeni koralni grebeni 
— neotektonika in zakrasevanje na Novi Gvineji (R. M a i r e ) ter potop-
ljene kraške oblike (J. N i c o d ) . 

Posebno zanimiv je prvi del prispevkov o obalnih kraških uravnavah 
in drobnih obalnih korozijskih oblikah, često povezanih s procesom »b io -
korozije«, saj se s tem na naši obali takorekoč nihče ne ukvarja. A bi bilo 
to koristno in zanimivo, saj bi bilo potrebno ugotoviti, ali tudi obalne 
kraške oblike opravičujejo naš posebni »dinarski kras« in »dinarski tip 
obale«. Poleg prispevka o jugoslovanski bibliografiji omenjajo jugoslovan-
ski kras tudi prispevki D a l o n g e v i l l a in N i c o d a . 

Domači krasoslovci, ki so vodili terensko delo, so v drugem delu p u -
blikacije objavili glavne podatke, zanimivosti in vprašanja, s katerimi smo 
se ukvarjali na terenu. Tako piše H. S a l v a y r e o paleohidrologiji pokra-
jine Corbières (vzhodni Pireneji) , P. A m b e r t o miocenski in kvartarni 
obalni črti v Corbières, R. Julia B u r g u e s (iz Barcelone) pa o ekskurzi-
ji po pokrajini Empordà (Katalonija). 
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Ilustracije obsegajo poleg skic in prerezov tudi precej detajlnih kart. 
Vsi prispevki so v francoskem jeziku, nekateri imajo tudi angleške izvleč-
ke in skupaj navajajo 225 biliografskih enot. 

Andrej Kranjc 

Karstologia (Revue de karstologie et de spéléologie physique de la Fé -
dération Française de Spéléologie et de l 'Association Française de Karsto-
logie) , št. 1, 80 strani vel. formata, 72 fotografij in risb, 1. tromesečje 1983. 

K o je prenehala izhajati revija »Annales de Spéléologie«, je v f ranco -
ski krasoslovni publicistiki nastala velika praznina. Po večletnem dogo -
varjanju med Francosko speleološko zvezo in Francoskim krasoslovnim 
združenjem, je letos izšla prva številka nove revije, ki so jo imenovali 
»Karstologia«. Strokovna vodja revije sta geografa G. Fabre in R. Maire. 
V svetu revije sta, poleg znanih francoskih in svetovnih krasoslovcev, tu -
di jugoslovanska raziskovalca krasa, J. Roglić in I. Gams. 

Jedro prve številke sestavlja 10 člankov, ki pokrivajo takorekoč celot-
ni del fizičnega krasoslovja. B. G è z e (Karstologija in speleologija) na 
kratko seznani z razvojem teh dveh prepletajočih se ved. Speleološki pr i -
spevki govore o razvoju in perspektivah speleoloških raziskovanj (C. 
C h a b e r t in P. C o u r b o n ) , o enem izmed večjih francoskih jamskih 
sklopov Diau (B. L i s m o n d e ) , tretji obravnava kroženje zraka v jamah 
(C. A n d r i e u x ) , zadnji pa predstavlja analizo kraških jam z vidika sta-
tistike in informatike (J.-J. B l a n c in R. M o n t e a u ) . Geomorfologi ja 
krasa je zastopana z dvema prispevkoma: J. N i c o d piše o novejših geo -
morfoloških dognanjih v sredozemskem krasu, D. D o d g e pa o kvantita-
tivni razporeditvi površinskih kraških pojavov v francoskih Causse. Nena-
vadno oziroma novo je razglabljanje o krasu z vidika energije, o krasu 
kot odprtem termodinamičnem sistemu (Y. Q u i n i f ) . Bol j regionalno sta 
usmerjena prispevka o krasoslovnih raziskavah v Severni Ameriki (A. N. 
P a l m e r ) ter o »zapostavljenem« aridnem in semiaridnem krasu (J. N. 
J e n n i n g s ) . Številko zaključujeta rubriki »srečanja« in »dokumentaci-
ja«. 

V eni številki seveda ni mogoče prikazati in izpolniti celotnega izda-
jateljskega programa, vendar pa pričujoči izbor snovi, avtorjev in jez i -
kov (Jenningsov prispevek je v angleščini) kaže, da je revija na lepi poti, 
da bi res lahko postala »narodna in mednarodna revija, ki naj obravnava 
fizično, družbeno, regionalno, fundamentalno in aplicirano krasoslovje«, 
kot je zapisano v predgovoru. Omenim naj še soliden tisk in grafično 
opremljenost, veliko uporabno vrednost pa imajo, poleg résuméja in 
abstracta pri vsakem članku tudi »ključne besede« v francoščini in angleš-
čini. 

Andrej Kranjc 
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Jubileji 

Dr. Pavle Blaznik — osemdesetletnik 

Jubilant Pavle Blaznik se je rodil 28. junija 1903 v Škofji Loki. V do-
mačem mestu je obiskoval osnovno šolo, gimnazijo pa v Šentvidu. Po matu-
ri 1. 1921 se je vpisal na filozofsko fakulteto ljubljanske univerze in študiral 
zgodovino in zemljepis. Sredstva za preživljanje si je služil z igranjem kla-
virja v kavarni Emona. Bil je vzor delavnosti in vztrajnosti. Redno je štu-
diral, v nočnih urah je igral klavir v kavarni, prosti čas je pa porabil za iz-
lete v gore. Prekipeval je telesne moči in odločne volje. V planinstvu je bil 
pravi rekorder. Iz Loke na Lubnik (675 m relativne višine) in nazaj je ne-
koč prišel v poldrugi uri. Večkrat je preplezal severno steno Triglava, kar 
v tistih časih še ni bilo tako množično kot sedaj. Več let je bil popoln absti-
nent. L. 1926 je diplomiral za profesorja zgodovine in zemljepisa, nato je še 
dve leti posvetil študiju v arhivih in na terenu in je promoviral za doktor-
ja zgodovinskih znanosti z disertacijo »Kolonizacija Selške doline«. S tem 
delom je postavil temelj svojemu življenjskemu delu — proučevanju dru-
žbene in gospodarske preteklosti naših krajev v fevdalni dobi. 

Profesorsko službo je pričel jeseni 1928 na učiteljišču v Ljubljani, pa je 
bil že po enem mesecu postavljen za suplenta na celjski gimnaziji. V Celju 
se je oženil in sta se mu rodila sin in hči. Poleg vestnega dela v šoli se je 
pridno posvečal zbiranju gradiva za zgodovino fevdalne preteklosti rojstne-
ga mesta Škofje Loke. Že pred vojno je objavil več razprav o kolonizaciji 
loških krajev. Nemška okupacija je prekinila njegovo delo. Okupaciji se je 
umaknil in odšel 8. aprila 1941 v Tijesno v Dalmaciji, od koder izvira rod-
bina njegove žene. Nemci so zasegli njegovo stanovanje v Celju, raznesli 
njegovo imetje, knjižnico in vse gradivo za zgodovino Škofje Loke, ki ga je 
zbiral dvajset let. Zaradi brezposelnosti in pomanjkanja je konec oktobra 
1941 prišel v Ljubljano in dobil slabo plačano zaposlitev kot pogodbeni pro-
fesor na I. gimnaziji. Po posredniku so mu Nemci poslali vabilo, naj bi se 
zaposlil kot strokovnjak za kolonizacijsko zgodovino slovenskih krajev in 
sodeloval z zgodovinskim inštitutom v Celovcu, kjer je imel glavno bese-
do znani nacistični zgodovinar Martin Wutte. Obljubljali so mu vrnitev nje-
gove zaplenjene imovine. To ponudbo je odločno odklonil. Jeseni 1943 se je 
vrnil v Dalmacijo in nato odšel v partizane, ki so mu poverili delo pri NOO 
Tijesno, potem pa poučevanje na gimnaziji v Šibeniku. Po koncu vojne je 
s člani Antifašističnega veča narodne osvoboditve Hrvatske pripotoval v 
Zagreb in se vrnil v Ljubljano. Še v partizanski uniformi se je priključil 
kulturnikom v Komisiji za ugotavljanje vojne škode na kulturno-zgodovin-
skih predmetih. Prevzel je gorenjski teren in potoval s kolesom, ker je bila 
železniška proga na več krajih podrta. Toda že po dveh mesecih so ga po-
slali v Celje, kjer naj bi opravljal podobno delo, brž nato pa je bil postav-
ljen za vršilca dolžnosti ravnatelja na gimnaziji. Čez nekaj let je dobil do-
pust, da je šel s podporo škofjeloške občine znova zbirat gradivo o zgodo-
vini Loke po arhivih v Münchnu. Po povratku je sprejel delo v inštitutu 
ekonomske fakultete v Ljubljani, kjer je delal od 1950 do 1955. Nato je pri-
šel v Državni arhiv Slovenije, konec 1957. leta pa v zgodovinski inštitut 
SAZU, kjer je bil zaposlen z vodstvom del in urejanjem gospodarske in 
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družbene zgodovine Slovenije. Za pokojnim profesorjem Milkom Kosom je 
prevzel tudi delo o urbarjih Štajerske. Kot znanstveni svetnik SAZU je 
stopil konec decembra 1982 v pokoj po 59 letih službovanja. Vendar mu je 
še ostalo, da dokonča knjigo o štajerskih urbarjih. 

Pri znanstvenem delu je Blaznik vsa leta dajal prednost proučevanju 
zgodovine, predvsem zgodovini naseljevanja domačih krajev na osnovi ar-
hivskih virov. Njegova bibliografija obsega 106 naslovov razprav, študij in 
zapisov znanstvene in poljudno znanstvene vsebine. Predvsem je proučil 
preteklost rojstne Škofje Loke in krajev nekdanjega freisinškega gospostva. 
Njegovo glavno delo — knjiga »Šk of ja Loka in loško gospostvo« je izšlo za 
tisočletnico Loke. Iz münchenskih arhivov je prinesel okoli štiri tisoč rni-
kroposnetkov arhivalij, ki jih je uporabil pri svojem proučevanju in jih 
zdaj hrani Loški arhiv. Kot knjiga je izšla tudi razprava o urbarjih freisin-
ške škofije. Sicer so pa njegovi spisi raztreseni po Loških razgledih, v Časo-
gisu za zgodovino in narodopisje, Zgodovinskem časopisu, v Jugoslovenskem 

istorijskem časopisu, v publikacijah SAZU, Kroniki, Arhivistu, Glasilu 
Mestnega arhiva ljubljanskega, v Geografskem vestniku, v nekaterih zbor-
nikih, Jugoslovanski enciklopediji, Slavistični reviji, Glasu in Mohorjevem 
koledarju. V Münchnu je 1. 1968 izšla njegova knjižica »Das Hochstift 
Freising und die Kolonisation der Herrschaft Lack im Mittelalter«. Večje 
število gesel je priobčil v Lexiconu latinitatis medii aevi Jugoslaviae. Je 
član ožje redakcije in eden glavnih sodelavcev pomembne publikacije Zgo-
dovinskega inštituta Milka Kosa SAZU: Gospodarska in družbena zgodovi-
na Slovencev — zgodovina agrarnih panog, 1. in 2. zvezek. 

Znaten prispevek znanosti so njegova predavanja na kongresih zgo-
dovinarjev, arhivarjev in folkloristov (Ptuj 1940, Laško 1950, Beograd 1954, 
Piran 1955, Zagreb 1958, Bled 1959, Novo mesto 1965, Škofja Loka 1972, 
Donja Stubica 1974). Večkrat je predaval tudi članom Muzejskega društva 
v Škofji Loki na muzejskih večerih in občnih zborih, tujim obiskovalcem, 
n. pr. članom Muzejskega društva iz Freisinga (1981) in študentom in pro-
fesorjem zgodovine iz Tiibingena ob njihovem prihodu v Loko. Na povabilo 
interesentov iz Miinchna je imel predavanje o freisinškem gospostvu tudi v 
Münchnu. Tako je povezal potomce nekdanjih loških podanikov z rojaki 
nekdanjih fevdalcev. 

Dolga leta Blaznikovega življenja so povezana z Loškim muzejem. Bil 
je med ustanovitelji Muzejskega društva v Škofji Loki in od začetka 1936 
do 1. 1974 — torej 38 let — predsednik njegovega upravnega odbora. Pri 
zborniku Loški razgledi, ki šteje že trideset letnikov, je ves čas aktivni 
član uredništva in najbolj redni sodelavec, saj ni letnika brez njegovega 
prispevka. V letih 1955 do 1974 je sodeloval tudi v uredništvu Kronike in 
bil od 1967 do 1971 njen glavni urednik. 

Leta 1945 je vlada Blaznika poslala v Avstrijo zaradi repatriacije kul-
turno-zgodovinskih predmetov, ki so jih okupatorji odnesli iz naših krajev. 
Komisija je imela težko delo, ker ji Avstrijci niso šli na roko. Vendar je 
dosegla že nekaj uspehov. Tako je n. pr. 1. 1949 prišlo iz Gradca nazaj v 
Maribor okoli 45.000 knjig. V letih 1959 in 1960 je bil Blaznik ponovno v 
Avstriji kot član zvezne komisije za izvedbo restitucije. L. 1961 se je udele-
žil zadevnih pogajanj na Dunaju v zvezi z restitucijo in izvedbo arhivske 
konvencije iz 1. 1923, po kateri bi morala Avstrija izročiti tudi ves arhivski 
material, ki je nastal na našem ozemlju in je na ta ali oni način prišel tja. 
Te naloge in ta pota je Blaznik opravil vse do sedaj. 

Čeprav je Blaznik izrazit zgodovinar in so skoraj vse njegove razpra-
ve zgodovinske vsebine, ga vendar tudi naše Geografsko društvo upraviče-
no šteje med svoje častne člane. Bil je med ustanovitelji društva 1. 1922 in 
blagajnik v društvenem odboru 1. 1925. V Geografskem vestniku je objavil 
tri svoje prispevke: Bitenj 1. 1924, Posestne razmere v Selški dolini 1. 1934 
in Odkod priimek Tavčar? 1. 1934. Tudi v svojih zgodovinskih razpravah, v 
katerih piše o posestnih razmerah in zemljiški razdelitvi, in v vseh svojih 
razpravah o gospodarstvu, posega na geografsko področje in daje geografom 
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osnovo za prikaz razvoja gospodarskih panog. V vseh letih, ko je bil pro-
fesor na gimnaziji, je poleg zgodovine poučeval tudi zemljepis in z resnim 
delom širil dijakom tudi geografsko obzorje. Zato se tudi geografi pridru-
žujemo čestitkam ob njegovi 80-letnici in mu želimo še mnogo let zdravja 
in moči, da bo še nadaljeval svoje delo na področju zgodovine, arhivarstva, 
muzejstva pa tudi geografije. 

France Planina 

Ob sedemdesetletnici dr. Danila Furlana 

Rodil se je 20. marca 1913 v Trstu, od koder je po prvi svetovni vojni 
z družino vred pribežal v Ljubljano. Tu je končal srednjo šolo in filozofsko 
fakulteto, kjer je 1. 1937 diplomiral iz zemljepisa in zgodovine. Po čaka-
nju, ki je bilo takrat v navadi, si je 1. 1940 izboril mesto profesorja na 
meščanski šoli v Dolnji Lendavi. Kaj kmalu ga je doletela druga svetovna 
vojna in spet je pribežal v Ljubljano, k staršem. Med okupacijo se je pre-
tolkel z raznimi priložnostnimi deli. Po osvoboditvi je spet prišel do peda-
goškega dela, in sicer na srednji gospodarski šoli v Mariboru. Prelomnico 
pomeni leto 1950, ko se je zaposlil v takratni Upravi hidrometeorološke 
službe. Napravil je izpit iz meteorologije, 1. 1955 je postal šef klimatološke 
službe in je kot tak vodil mrežo opazovalnih postaj, bil je vmes upravnik 
observatorija, postal je svetnik in ob upokojitvi 1. 1970 je imel naziv sve-
tovalec zavodovega predstojnika za raziskave. 

Danilo Furlan je pričel z raziskovanjem še kot srednješolski 
profesor v Mariboru, ko je v Geografskem vestniku 1948—1949 objavil svo-
jo fitogeografsko študijo o gozdni meji na Pohorju. Pravo raziskovalno de-
lo pa se je pričelo pri ZHMS v Ljubljani. Njegov opus klimatskih in mete-
oroloških objav in elaboratov je doslej presegel številko stopetdeset del. Ta 
po svoje osvetlujejo nek stavek, ki sem ga našel v personalni mapi pri 
HMZ: »Tov. Furlan je zelo aktiven, iniciativen, ambiciozen in ploden«. Zato 
ni pisal svojih elaboratov samo za predale pisalniške mize, kot se je in se 
pri nas žal še dogaja, temveč je ugotovitve dopolnjeval in izboljševal ter 
jih objavljal. Največ objav je v zavodovih publikacijah, zlasti letnih poroči-
lih HMZ, ki jih je urejal in s katerimi si je prizadeval razširjati vremeno-
slovno in klimatološko znanje. Izboljšane verzije pa je navadno objavil še v 
Razpravah Društva meteorologov Slovenije ali (in) v geografski periodiki. 

V prvih Furlanovih študijah iz petdesetih let prevladujejo vprašanja 
padavin v Julijskih Alpah, v Sloveniji in Jugoslaviji. To problematiko je 
zaokrožil v disertaciji z naslovom Padavine v Sloveniji, s katero je pridobil 
1. 1957 zvanje doktorja geografskih znanosti. Izšla je 1. 1961 v Geografskem 
zborniku. Že 1. 1955 se je v članku Nova pota klimatologije (Letno poročilo 
Meteorološke službe) odločno opredelil za tako imenovano dinamično kli-
matologijo, po kateri je klima zbir ponavljajočih se tipov vremena in ki se 
ne zadovoljuje s spoznanjem dolgoletnih povprečkov, kot je to navada v 
geografiji. Taka dinamična klimatologija išče gibala seveda visoko v atmo-
sferi in ima v ospredju vzročnost in ne posledice pojava. Toda geograf 
Furlan je skraja le še povezoval vremenske pojave z oblikovanostjo zemelj-
skega površja in iskal zveze z reliefom ne le pri padavinah, ampak tudi pri 
temperaturi ter megli. Sintezo temperaturnih dognanj predstavlja njegova 
knjiga Temperature v Sloveniji, ki je izšla 1. 1965 v zbirki Dela Inštituta 
za geografijo SAZU. Ta knjiga je še danes nepogrešljiva za vsakogar, ki se 
ukvarja s klimo Slovenije, čeprav sloni na opazovalnem nizu 1930—60, ki 
ga danes vedno bolj nadomešča prvi že čisto povojni niz. Že konec petde-
setih let se začne Furlanovo zanimanje za vremenske singularitete. Pri 
njih je razširil študijsko območje na vso Jugoslavijo, gibala pa iskal vedno 
više v ozračju. V zadnji študiji s to problematiko z naslovom Doline hladne-
ga in grebeni toplega zraka in njihov vpliv na vreme in klimo Slovenije 
(GV 1981) išče vzroke v globalni cirkulaciji, učinke pa na vsej severni he-
misferi. Ta študija je tudi tipičen primer Furlanovega cikličnega vračanja 
k isti problematiki, ki jo oplemeniti z novimi pogledi. 
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Bolj kot iskanje pogojenosti vremenskega dogajanja z razmerami na 500 
mb ploskvi je nam geografom blizu Furlanovo ugotavljanje pogostosti suš-
nih in mokrih dob .ter zlasti humidnosti oziroma aridnosti v Sloveniji. Mor-
da je Furlan zanimanje za ta vprašanja pridobil že v 1. 1941 in 1942 kot f i -
gurant in kalkulant pri načrtovanju osuševalnih del na Ljubljanskem Bar-
ju in Cerkniškem polju. Po Thornthwaitovi formuli je izračunaval poten-
cionalno evapotranspiracijo in ugotavljal iz razlik s padavinami sušnost. 
Razlike med padavinami in potencialno evapotranspiracijo je preverjal s 
podatki hidrološke mreže o dejanskem vodnem odtoku. S Furlanovo razpra-
vo »Ugotavljanje evapotranspiracije s pomočjo normalnih klimatskih po-
kazateljev« (Letno poročilo MS 1966, podobno v Razpravah DM) smo do-
bili prvi pregled humidnosti v Sloveniji. 

S tem še daleč ni izčrpan Furlanov doprinos k slovenski klimatologiji. 
Med četrtstoletnim delovanjem v meteorološkem zavodu je prispeval k 
praktični klimatologiji z elaborati o dimenzioniranju mestne kanalizacije, 
maksimalnih obtežbah s snegom, pogostosti zmrzali, izkoriščanju sončne 
energije in podobno. Poleg omenjenih vprašanj se njegove objave ukvarja-
jo z vetrom, oblačnostjo, sneženjem, z meteorološko mrežo itd. Številčno na 
prvem mestu objav pa so letni pregledi o poteku vremena v letnih poročilih 
HMZ. 

Furlanov doprinos h klimatologiji na več področjih presega slovenske 
meje. V okviru vse naše države je med drugim obdeloval oblačnost, pada-
vine »kot odsev monsunskega strujanja v Evropi«, sončno sevanje na Bal-
kanu, izhlapevanje, da ne govorimo o njegovem sodelovanju v odličnem 
klimatskem atlasu Jugoslavije. Sodeloval je tudi pri kongresih za alpsko 
meteorologijo in nekaj njegovih objav je tudi v drugih mednarodnih publi-
kacijah. Tu je potrebno omeniti zlasti njegov klimatski opis Jugovzhodne 
Evrope v seriji Svetovni klimatski pregled (World Survey of Climatology), 
vol. 6-Klimati Srednje in Jugovzhodne Evrope (Amsterdam-Oxford-New 
York 1977). Sodelovanje v tej seriji, ki jo izdaja svetovna meteorološka 
zveza, pomeni priznanje v tujini, ki si ga je Furlan pridobil s svojim de-
lom. Zanj so ga nagradili z redom dela z zlatim vencem. 

Geografi našemu slavljencu želimo vse najboljše tudi zato, ker je vkljub 
drugim zadolžitvam le našel čas za sodelovanje pri nekaterih naših kolek-
tivnih delih. Dvakrat je bil na našem zveznem kongresu in v zborniku 
ljubljanskega kongresa najdemo njegovo študijo o koledarju vremena v 
Sloveniji (Ljubljana 1962). Prispeval je klimatski uvod k študijam o neur-
ju v Mežiški dolini (Geografski zbornik 1961) in o snežnih plazovih (GZ 
1955), izdelal več kart za atlas Slovenije, ki se pripravlja, večkrat je pre-
daval v GDS itd. 

Odkar je šel dr. Furlan v pokoj, dela na klimatologiji Slovenije, 
katere prve zamisli je objavil že 1. 1960 o klimatski razdelitvi Slovenije (GV 
1960). Želimo mu, da bi mu uspelo to, kar nista utegnila druga dva iz »ve-
like trojke« iz prve generacije geografov, ki so po zadnji vojni našli delov-
no področje v meteorološkem zavodu Slovenije, pokojna dr. Vital Manohin 
in prof. Janko Pučnik. 

Ivan Gams 

Profesor Ivan Gams — šestdesetletnik 

»Geografski vestnik« se je v preteklih desetletjih od časa do časa spo-
minjal višjih življenjskih jubilejev (od šestdesetletnic do osemdesetletnic) 
nekaterih vidnejših slovenskih geografov, ki so se uveljavljali ali vsaj zače-
li uveljavljati še pred zadnjo vojno. Toda v teh povojnih desetletjih je 
vzrastel številni mlajši rod geografov, ki se jim je tudi že približala ali se 
jim močno približuje šestdesetletnica življenja. Prvi iz tega rodu, ki ga je 
že dosegel ta jubilej, je bil pokojni profesor Marjan Žagar (1920—1980), 
na žalost tako, da smo ga prej pokopali, preden je izšel v »Geografskem 
vestniku« jubilejni članek o njem. 
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Zdaj bo, kakor se zdi, šestdesetletnic čedalje več. O prvem med živeči-
mi šestdesetletniki te generacije, o profesorju Ivanu Gamsu, naj bi napisal 
po želji uredništva nekaj besed. Ta naloga ni posebno lahka, saj je ta naš 
nekdanji učenec opravil v dobrih 30 letih svojega dela po geografskih inšti-
tucijah toliko in tako različnega dela, da ga je nemogoče na kratko prelete-
ti in ustrezno označiti. Zato tudi članka nismo mogli opremiti s sistematič-
no in kompletno bibliografijo, saj za njo v »Geografskem vestniku« ne bi 
mogli najti dovolj prostora, pač pa bo treba počakati, da bo izšla v ustrez-
nih publikacijah Univerze in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Prof. Ivan Gams je bil rojen 5. julija 1923 v Šmartnem pri Slovenj 
Gradcu v kmečki družini. Po končanem srednješolskem študiju je krajši 
čas služhoval v raznih prosvetnih službah, jeseni leta 1946 pa se je vpisal 
na geografski oddelek filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je februarja le-
ta 1951 diplomiral. Od tedaj pa do septembra 1962 je bil asistent v Inštitu-
tu za geografijo SAZU, sprva kot asistent. Med tem si je leta 1956 pridobil 
doktorat geografskih znanosti na osnovi široko zasnovane regionalne diser-
tacije o svoji najožji domovini (Pohorsko Podravje, razvoj kulturne pokra-
jine«, Dela SAZU, 1959) in napredoval v znanstvenega sodelavca. Od sep-
tembra do aprila 1966 je bil višji znanstveni sodelavec v Inštitutu za razi-
skovanje krasu SAZU v Postojni. Nato je bil po prehodni zaposlitvi v In-
štitutu za geografijo Univerze leta 1966 izvoljen za izrednega, leta 1972 pa 
za rednega profesorja na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete. Ves 
ta čas do danes je aktivno sodeloval na slovenskih in jugoslovanskih ge-
ografskih zborovanjih, prav tako pa na številnih domačih in mednarodnih 
speleoloških in krasoslovnih kongresih in simpozijih. Leta 1978 je bil izvo-
ljen za dopisnega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pri 
tem izboru mu je prepričevalno služila obsežna in mnogostranska bibliogra-
fija. Srbsko geografsko društvo ga je imenovalo za častnega člana. 

Gamsovo znanstveno delo je zaradi njegove obsežnosti in mnogostra-
nosti v tem članku nemogoče ustrezno ovrednotiti. Saj je ob svojem šestde-
setletnem jubileju še povsem sredi aktivnosti. Pravilno ovrednotenje je v 
tem hipu nemogoče tudi zato, ker Gams z njemu lastno upornostjo in trdo-
vratnostjo ubira svoja pota ali se z vnemo pridružuje novim metodam in 
pogledom, ki se porajajo drugje po znanstvenem svetu. Vsemu temu bo pač 
šele čas z nenehnim razvojem in dozorevanjem znanstvenih razglabljanj 
določil pravo mesto. Tu naj se omejimo samo na pregledno označitev po-
glavitnih smeri dosedanjega Gamsovega uveljavljanja. 

Čeprav je začel svoje delo s kompleksno regionalnogeografsko mono-
grafijo, je pozneje svoje ožje zanimanje posvetil predvsem fizični geografiji. 
Sam se kaj rad proglaša predvsem za fizičnega geografa, čeprav nikdar ne 
zanikuje koristnosti in nujnosti mišljenja, da se geografija v svojem širšem 
konceptu ne more in ne sme izogniti kompleksnemu obravnavanju medse-
bojnih vzročnih in funkcionalnih povezav med prirodnim okoljem in pro-
storskimi učinki družbenogospodarskih dejavnosti. Pri tem pa vsekakor ne 
sme kot veda o Zemlji ostati brez trdne osnove v poznavanju naravnega in 
pokrajinskega okolja. 

Kljub svojim mnogostranskim zanimanjem je Gams le največ pozorno-
sti posvetil fizični geografiji k r a s a . Najvidnejša in najoriginalnejša so v 
tej smeri njegova raziskovanja korozije na krasu. Prvo obsežnejše delo o 
tem je objavil v »Geografskem vestniku« 1966 pod naslovom »Faktorji in 
dinamika korozije na karbonatnih kamninah slovenskega dinarskega in alp-
skega krasa«. Študija se je oprla na prva sistematična merjenja trdote vo-
de na našem krasu, ki jih je avtor, po večini kot prvi, izvedel sam na ob-
močju Postojnske jame, drugje v Sloveniji in delno v Jugoslaviji. O svojih 
merjenjih korozijske intenzivnosti je objavljal krajša poročila tudi drugod. 
Kot član komisije za kraško erozijo pri Mednarodni speleološki zvezi je svo-
je stališče uspešno zastopal tudi na petem mednarodnem speleološkem kon-
gresu leta 1969 v Stuttgartu; njegov tamkajšnji referat z naslovom »Zur 
Ergänzung der vergleichenden Forschungen der Karstkorosionsintensität« je 
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izšel v »Abhandlungen« tega kongresa, Bd. 2 (1969, München). Svoje rezul-
tate s tega področja je pod naslovom »Ergebnisse der neuren Forschungen 
der Korrosion in Slowenien« objavil tudi v publikaciji »Problems of Karst 
Denudation«, ki jo je leta 1969 izdal Geografski inštitut ČSAV v Brnu; leta 
1982 je bil članek ponatisnjen v knjigi Karst Geomorphology iz seriie Ben-
chmark Papers in Geology. Nadaljnji prispevki o tem so izšli v publika-
ciji ustreznega simpozija UNESCA 1971 v Dubrovniku pod naslovom »On 
the types of tufs-depositing waters and on the corrosion intensity in the 
Noerthwesteren Dinaric« in v publikaciji, ki jo je izdala Cave Research 
Groupe of Great Britain v Oxfordu leta 1972 pod naslovom »Effects on Ru-
noff on Corrosion Intensity in the Northwestern Dinaric Karst«. O tej pro-
blematiki je objavil poročilo tudi v »Zborniku X. kongresa geografa Ju-
goslavije u Bosni i Hercegovini« leta 1974. Višek njegove dosedanje aktiv-
nosti na tem delovnem področju pa je bila organizacija mednarodnega 
simpozija o standardizaciji terenskih metod za proučevanje kemične erozi-
je (korozije), ki je bil leta 1975 na katedri za fizično geografijo füozofske 
fakultete in ki so se ga udeležili razen članov ustrezne komisije Mednarodne 
speleološke zveze tudi drugi udeleženci iz 14 držav. V zborniku tega sim-
pozija (»Karst Processes and Relevant Landforms«, Ljubljana 1967), ki je 
zbudil v strokovnem svetu precej pozornosti, je bil objavljen tudi Gamsov 
prispevek »Variations of total hardness of karst waters in relation to di-
scharge, Case studies in Slovenia«. V Zborniku s XXIII. mednarodnega ge-
ografskega kongresa v Moskvi (1976) je objavljen njegov članek o kemič-
nem preperevanju po svetu ter njegovem vplivu na debelino prsti, povezano 
s klimo tudi na kraške pojave, v okviru Zemlje. Kot predsednik komisije 
za kraško denundacijo je pri Mednarodni speleološki zvezi aktivno sodelo-
val na simpoziju o kraški eroziji v južni Franciji septembra 1979. Njegov 
referat »Retention Water in Karst Areas, its role in influencing total water 
hardness and denudation rate« je bil objavljen v zborniku simpozija, ki je 
izšel v Nimesu leta 1979. 

K eksaktnim meritvenim metodam teži Gams tudi v svojih ožjih spele-
oloških raziskavah. Pri tem ga zanima zlasti sedimentacija sige v jamah in 
nastanek ter rast kapnikov. Na osnovi lastnih merjenj, predvsem v Po-
stojnski jami, se je ukvarjal s to problematiko v svojem prispevku na IV. 
mednarodnem speleološkem kongresu v Ljubljani leta 1965, objavljenem 
pod naslovom »Über die Faktoren, die Intensität der Sintersedimentation 
bestimen« v »Proceedings« tega kongresa. O problematiki kapniških tvorb 
je poročal še v vrsti prispevkov v publikaciji »150 let Postojnske jame«, v 
»Varstvu narave« in drugod, pa na simpoziju o fotodokumentaciji krasa in 
jam v Postojni leta 1979. Gams se je ukvarjal tudi z vprašanji kraške pod-
zemeljske hidrografije. Tako nam je v »Naših jamah« leta 1970 predstavil 
rezultate svojih konimetričnih meritev v Postojnski jami, prvih te vrste pri 
nas. V zvezi s škodljivim vplivom prašnosti jamskega zraka na barvitost 
kapnikov prinaša ta prispevek prvi k nam problematiko t. im. »speleote-
rapije«. V prispevku z naslovom »Maksimiranost kraških podzemeljskih 
pretokov na primeru ozemlja med Cerkniškim in Planinskim poljem« »Acta 
Carsologica«, 1970) pa se v predelu, ki ga je glede podzemeljskega vodnega 
pretoka že poprej proučeval (»Geografski vestnik«, 1965) ukvarja s poja-
vom »maksimiranosti« pretoka pri kraških izvirih. Speleološki problem ob-
ravnava tudi razprava z naslovom »Koncentracija CO2 v jamah v odvisnosti 
od ročne cirkulacije (na primeru Postojnske jame)«, objavljena v »Acta 
Carsologica«, SAZU, VI, 1974. 

Na četrtem mednarodnem speleološkem kongresu v Ljubljani (1965) je 
bila na pobudo Gamsa ustanovljena Mednarodna speleološka zveza, v kateri 
je bil eden od vodilnih organizatorjev. Eno mandatno dobo (štiri leta) je 
bil predsednik mednarodne komisije za kraško denudacijo pri Mednarodni 
speleološki zvezi. 

Razen s temi posebnimi speleološkimi problemi se Gams še nadalje 
stalno zanima za splošne geomorfološke probleme krasa ter zlasti za neka-
tere drobne kraške površinske oblike. Glede tega se je pred mednarodno 
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znanstveno javnostjo uspešno uveljavil s preglednim sintetičnim člankom 
»Some morphological Characteristics of the Dinaric Karst«, ki je izšel leta 
1969 v londonskem »The Geographical Journal«. Poleg tega velja omeniti 
še Gamsova prispevka »Polje« in »Karst«, origin of the term of classical 
Karst« za enciklopedični slovar »Encyclopedic Dictionary of Physical, Hu-
man and Regional Geo-Science«, ki pa, žal, nista izšla, je pa izšla v Zeit-
schrift für Geomorphologie iz leta 1978 njegova razprava »The polje: The 
problem of defination«. Njegovo aktivno zanimanje za nekatere drobne 
kraške oblike, pri nas domala še neobravnavane, pa dokazujejo njegovi 
prispevki »Podtalne kraške oblike« in »Psevdovrtače v slovenjegraški Dob-
rovi« (»Geografski vestnik«, 1971) in »Forms of Subsoil Karst« (»Proceed-
ings« 6. mednarodnega speleološkega kongresa, Olomouc 1976). 

Posebno pozornost posveča Gams tudi kraški terminologiji. Organizi-
ral je na fakultetnem Odelku za geografijo posebno zvezno posvetovanje o 
kraški terminologiji in ob tej priliki posebej uredil publikacijo »Slovenska 
kraška terminologija« (Ljubljana 1973). Sam je obdelal razvojno pot slo-
venskih izrazov »kras« in »dolina« v mednarodno izrazoslovje ter termino-
logijo tipov kraških polj. Že precej pred tem je bistveno sodeloval pri po-
skusu sestave slovenske kraške terminologije (»Geografski vestnik«, 1962). 
Ob petdesetletnici Geografskega društva Slovenije je podal pregled geo-
grafskega raziskovanja krasa v Sloveniji (Geografski vestnik, 1972). 

S krasom in njegovimi pojavi, tako na površju kakor v podzemlju, se 
je Gams ukvarjal še v neštetih manjših, deloma tudi poljudno napisanih 
člankih, ki jih tu ne moremo navajati. V njih je tudi marsikateri origina-
len raziskovalni prispevek. To pa še posebej velja za knjigo »Kras, zgodo-
vinski, naravoslovni in geografski oris«, ki je izšla pri Slovenski Matici le-
ta 1974. To najobsežnejše Gamsovo delo je sicer namenjeno širšemu krogu 
Matičnih bralcev, napisano pa je vendar v strokovnem stilu ter dokazuje 
temeljito poznavanje vse mnogostranske kraške problematike. Pri tem ne 
gre samo za kompilacijo, temveč tudi za dobršen delež rezultatov lastnih 
avtorjevih proučitev. Kljub nekaterim nedognanostim temu delu, ki je bilo 
nagrajeno z nagrado Sklada Borisa Kidriča, ne gre odrekati zasluge, da gre 
za prvo knjigo te vrste pri nas, pa tudi za eno redkih v svetovni krasoslov-
ni literaturi. 

Z g e o m o r f o l o š k i m i p r o b l e m i se Gams ni ukvarjal samo na 
krasu, temveč tudi drugje v Sloveniji, v Pohorskem Podravju, na kraškem 
in nekraškem Dolenjskem in drugod. Vseh teh raziskovalnih drobcev tu ne 
moremo naštevati. Zadnji čas pa je posebno značilna njegova pobuda za ge-
omorfološko kartiranje Slovenije in Jugoslavije. V zvezi z aktivnostjo ko-
misije za geomorfološko kartiranje Mednarodne geografske unije, katere 
član je, je dal pobudo za takšno kartiranje pri nas na VIII. kongresu geo-
grafov SFRJ leta 1968 v Skopju. Njegov tamkajšnji referat z naslovom 
»Koncepti geomorfološke karte v velikem merilu in predlog za geomorfo-
loško karto Jugoslavije 1 : 500.000«, ki je bil objavljen v zborniku tega kon-
gresa, se opira že na izkušnje in predloge, ki so izšli tudi iz avtorjevih 
praktičnih poskusov kartiranja s študenti, predvsem na primerih Rakitne 
in Glinic pri Ljubljani, (rezultati objavljeni v »Geografskem vestniku« leta 
1968). Svoje delovne metode in predloge je Gams sproti osvetljeval v pri-
merjavi s podobnimi kartiranji drugje po svetu, upoštevajoč posebne po-
trebe geomorfološkega kartiranja pri nas. Gams se je udeležil tudi nekate-
rih sestankov mednarodne komisije za geomorfološko kartiranje (v ČSSR, 
v Baslu in Padovi leta 1971 in leta 1979 v Modeni). Aktiven je bil tudi na 
prvem jugoslovanskem simpoziju o geomorfološkem kartiranju leta 1975 v 
Beogradu. Njegov tamkajšnji referat z naslovom »Koncepcija in problemi 
geomorfološkega kartiranja v svetu« je izšel leta 1976 v zborniku tega sim-
pozicija, ki ga je izdal Geografski inštitut »Jovan Cvijič« pri Srbski akade-
miji znanosti. Na njegovo pobudo je Geografski inštitut Antona Melika 
SAZU organiziral v Ljubljani tudi drugi simpozij o tej aktivnosti. Najvid-
nejši rezultat tega metodološkega posvetovanja je bila objava študije (sku-
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paj s Karlom Natkom) »Geomorfološka karta 1 : 100.000 in razvoj reliefa v 
Litijski kotlini« (Geografski zbornik, SAZU, XXI, 1981). 

Prof. Gams se je precej ukvarjal tudi s k l i m a t o l o š k o problema-
tiko. Z njo se je srečal najprej na krasu, kar priča najprej njegova raz-
prava »Prispevek k mikroklimatogeografiji vrtač in kraških polj« (»Geo-
grafski zbornik«, SAZU, XIII, 1973), ki načenja med drugim še vedno 
sporno vprašanje temperaturnega in vegetacijskega obrata v večjih ali 
manjših kraških globelih. Rezultati teh proučevanj so izšli tudi v nem-
ščini pod naslovom »Physisch-geographische Faktoren, die das Klima der 
Dolinen und Poljen beeinflussen« v publikaciji »Festschrift z. Hanns Toll-
ner zum 70. Geburtstag« (Salzburg 1973). Med manjšimi klimatološkimi 
prispevki naj naštejemo še poročilo »K ekologiji vrtač« v »Zborniku« IX. 
kongresa geografov SFRJ (Sarajevo 1974), »Nekatere posebnosti kraške 
klime« (»Razprave Društva meteorologov Slovenije«, 1974) in »Tempera-
turni obrat in navpični gradienti v Slovenjegraški kotlini« (»Geografski 
vestnik«, LIV, 1982). širšega pomena so Gamsovi prispevki h klimatogeo-
grafski rajonizaciji Slovenije in Jugoslavije. Nova, zares klimatogeograf-
ska pota v tej smeri je skušal nakazati že v razpravi »Prispevek h klima-
togeografski delitvi Slovenije« (Geografski zbornik, 1972, 1) in v ustrez-
nem posebnem prispevku za severovzhodno Slovenijo (»Geographica Slo-
venica«, 2, Maribor 1973). Njegova rajonizacija se opira na razmerje med 
mesečnimi temperaturami in padavinami v vegetacijski dobi, višino tem-
peratur in dolžino vegetacijske dobe ter hoče pojasniti ustrezne razlike 
v vegetaciji, zlasti v gojenju kulturnih rastlin. Gre torej zares za klima-
togeografski vidik. To dokazuje tudi razprava »Rajoni Jugoslavije glede 
na klimatsko aridnost vegetacijske dobe« (»Geografski vestnik«, 1976). 

Klimatološka razglabljanja so Gamsa, kakor se vidi, vodila k opazo-
vanju v e g e t a c i j e in njene klimatske pogojenosti. V tej smeçi se je 
lotil vprašanj zgornje gozdne meje pri nas in je v »Geografskem zborni-
ku«, SAZU, XVI (1976) objavil razpravo o zgornji gozdni meji na jugo-
vzhodnem Koroškem. 

Ravno v iskanju povezav med reliefom, klimo in rastjem je Gams 
dokazal, da se ni izneveril k o m p l e k s n e m u g e o g r a f s k e m u p o -
g l e d u na pokrajino in naravno okolje kot celoto, da pa, čeprav v osno-
vi fizičnogeografsko usmerjen, ne pozablja tudi na antropogene sestavine 
konkretne prostorske stvarnosti. Svojo nagnjenost k takemu pogledu je 
izpričal že s svojo doktorsko disertacijo o Pohorskem Podravju. Zlasti zna-
čilna v tej smeri so njegova prizadevanja za raziskovanje zvez med narav-
nimi pogoji in izrabo tal. Že med starejšimi prispevki je bila po tej strani 
značilna razprava »Geomorfologija in izraba tal v Pomurju«, (Geografski 
zbornik«, SAZU, V., (1959). V novejšem času si Gams prizadeva, da bi 
naravne pogoje za izrabo tal čim točneje proučil v sodelovanju z družbe-
nimi geografi, zlasti po poti ekipnih terenskih raziskav. Ta namen je pri-
šel razen ob že omenjenih raziskavah na Rakitni in v Gìincah posebno do 
izraza v študiji o »Ojstrici nad Dravogradom« (»Geografski vestnik«, 1968), 
skupnem delu s pokojnim prof. Medvedom, ki jo posrečeno označuje že 
njen podnaslov »Primer preobrazbe gorskega kraja zaradi prevrednotenja 
naravnih in družbenih razmer«. Izraz podobnih teženj je razprava, ki jo 
je Gams ob sodelovanju Fr. Lovrenčaka in B. Ingoliča kot njen glavni po-
budnik in redaktor objavil v »Geografskem zborniku«, SAZU, XII, 1971 
pod naslovom »Krajna vas, študija o prirodnih pogojih in agrarnem izko-
riščanju krasa« kot rezultat skupnega terenskega raziskovanja »fizičnih« 
in »družbenih« geografov. S tem je samo nadaljeval pot, ki jo je nakazal 
že v svojem referatu o »Vplivu agrarne izrabe tal na kraška svojstva in 
procese«, ki ga je imel na prvem jugoslovanskem simpoziju o agrarni geo-
grafiji leta 1964 v Mariboru in je bil objavljen v »Zborniku« tega simpo-
zija. 

Svoja opazovanja vpliva agrarne izrabe tal na zemljišče, zlasti kraško, 
je leta 1977 posredoval tudi na šestem mednarodnem speleološkem kon-
gresu s prispevkom »Einige Arten der Umwandlung des halbbedeckten 
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Karstes durch die landwirtschaftliche Bebauung (»Proceedings« kongresa, 
Praga 1977). 

S tem v skladu nadaljuje in skuša Gams metodološko, predvsem z 
eksaktnimi kvantitativnimi metodami, zgraditi pot t.im. p o k r a j i n s k i 
e k o l o g i j i . »Probleme geografskega raziskovanja ekotopov in pokra-
jinske ekologije v Sloveniji« nam je načelno predstavil v »Geografskem 
vestniku«, 1975. Poti njihove praktične uporabe pa nam je prvič nakazal 
s prispevkom, ki ga je skupaj s sodelavci na fakulteti pripravil za 9. zbo-
rovanje slovenskih geografov leta 1973 pod naslovom »Prispevek k pri-
rodnogeografski tipologiji v porečju Voglajne in zgornje Sotle«, ki je izšel 
v publikaciji tega zborovanja (»Voglanjsko-sotelska Slovenija«, 1974). Po-
dobno smer je začrtal sebi in sodelavcem pri proučevanjih, ki so služila 
pripravi za 10. zborovanje slovenskih geografov v Posočju leta 1976 in 
bila predstavljena v publikaciji »Zgornje Posočje« leta 1978. Za 11. zbo-
rovanje slovenskih geografov v Mariboru leta 1978 je pripravil izčrpen re-
ferat »O pokrajinsko-ekološki razčlenitvi mariborske regije«, objavljen v 
publikaciji tega zborovanja »Mariborsko Podravje« (Maribor 1979). Tudi 
za zadnje naše zborovanje na Gorenjskem leta 1981 je posredoval rezul-
tate podobnih raziskav za Gorenjsko. S tem je slovenskim geografom na-
kazana nadaljnja pot, kako se lahko poskušajo dokopati do enega svojih 
glavnih ciljev kompleksne in eksaktne analize naših pokrajin. Gamsova 
pobuda za to je nedvomno zaslužna. Veljalo pa bo seveda še naprej raz-
pravljati o opredelitvi vsebine pojmov kot so pokrajinska ekologija, pa 
pokrajinska tipologija in — pokrajinska geografija. 

Gamsova prizadevanja, da čim kompleksneje obravnava geografsko 
stvarnost, lepo dokazuje tudi študija »Geomorfološke in klimatske razme-
re v Jugovzhodni Koroški«, ki je izšla v knjigi »Jugovzhodna Koroška« 
(1970), zborniku zborovanja slovenskih geografov na Ravnah na Koroš-
kem leta 1969. Gre za rezultat ekipnega raziskovalnega dela pod Gam-
sovim vodstvom in prinaša nove ugotovitve o obsegu poledenitve na ob-
močju Olševe, o toplotnem obratu v Celovški kotlini in v vzhodnokoroških 
obrobnih kotlinah, o zvezi med tem obratom in stopnjo sušnosti klime, o 
vplivu hladnih krajevnih vetrov na količino padavin; z merjenji na ob-
močju Olševe in Koprivne pa je nakazan tudi velik pomen sestave tal na 
talno klimo gozdnih rastišč, kar je morda celo pomembnejše kakor vpliv 
lege, strmine ali količine padavin. 

Nagnjenje h kompleksnemu pogledu na prostor in pokrajino se kaže 
pri Gamsu tudi v tem, da z razumevanjem in vnemo sodeluje pri razisko-
valnih temah, ki se opirajo na tak vidik. Tako že stalno sodeluje pri dol-
goročni kompleksni, regionalno tipološki raziskovalni nalogi Geografskega 
inštituta Antona Melika pri ZRC SAZU »Geografija poplavnih področij 
na Slovenskem«. V tem okviru je že objavil razpravi »Hidrogeografski oris 
porečja Mislinje s posebnim ozirom na poplave« (Geografski zbornik«, 
SAZU, XV, 1976) in »Poplave na Planinskem polju« (»Geografski zbor-
nik« SAZU, XX., 1980). Kot dopisni član SAZU je postal tudi sicer znova 
aktivnejši pri delovnih nalogah tega inštituta; skoraj dve leti je bil tudi 
njegov upravnik. Dal je pobudo za še stopnjevano aktivnost tega inštituta 
v proučevanju naravnih nezgod na Slovenskem in pripravil program za 
predvideni simpozij o ogroženosti Slovenije po naravnih katastrofah. S 
tem v zvezi je omeniti, da je v zadnjem času precej pisal tudi o potresni 
dejavnosti. Tako je v »Proceedings« zasedanja komisije za morfološko kar-
tiranje leta 1979 v Modeni izšel njegov referat o neotektoniki v Črni gori 
ob priliki tamkajšnjega potresa istega leta. Na širše je zajel problematiko 
povojnih potresov v Jugoslaviji v svojem referatu na mednarodnem geo-
grafskem kongresu na Japonskem, leta 1980, objavljenem v izvlečku v 
kongresnih »Abstracts«, vol. 4 pod naslovom »Postwar Earthquakes in Ju-
goslavia from the point of wiew of Plate Tectonics and as stimulus for 
economic progress«. O potresni problematiki se je velikokrat oglasil tudi 
v našem poljudnem geografskem tisku. — S sodelavci je izdelal prva kon-
cepta atlasa Slovenije in Jugoslavije. 
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Ne sme ostati prezrto Gmasovo p e d a g o š k o delo, odkar je pro-
fesor na fakulteti. To delo odlikujejo skrbne priprave za predavanja, po-
skusi seznanjanja študentov z vsemi tokovi v ustreznih geografskih pa-
nogah po svetu, zelo aktivno sodelovanje s študenti pri kabinetnih in ekip-
no organiziranih terenskih vajah, uvajanje v samostojno raziskovalno te-
rensko, kabinetno ter laboratorijsko delo ob seminarskih in diplomskih 
delih, pobude za obdelavo pri nas še malo obravnavanih pojavov (drobnih 
terenskih oblik, geomorfološkega kartiranja, izrabe tal na kraških tleh 
itd.). Čeprav je tudi njegovo pedagoško delo omejeno bolj na fizičnogeo-
grafske elemente, vztraja pri seminarskih in še bolj pri diplomskih in ma-
gistrskih nalogah na določeni regionalni kompleksnosti obdelave. S peda-
goškega vidika je značilno tudi zanimanje prof. Gamsa za vprašanja geo-
grafije v šoli. Še preden je sam začel s pedagoškim delom na univerzi, je 
stalno sodeloval pri vseh oblikah prenašanja geografskega znanja in miš-
ljenja v šolsko vzgojo in javno življenje. Od začetka do danes je eden 
najplodnejših in najtrajnejših sotrudnikov »Geografskega obzornika, ča-
sopisa za geografsko vzgojo in izobrazbo«. Sodeloval je na številnih se-
minarjih in tečajih za učitelje geografije, se zanimal za metodične in di-
daktične probleme šolske geografije in aktivno posegal v razpravljanja o 
njih. 

Ta Gamsov interes za uveljavitev geografije v šoli in v izobrazbi je 
eden od izrazov njegove močne in vsestranske angažiranosti v celotni sferi 
našega geografskega življenja. To angažiranost dokazuje tudi njegova po-
žrtvovalna in trajna dejavnost v raznih funkcijah in aktivnostih Geograf-
skega društva Slovenije. Kot predsednik tega društva v letih 1968—1972 
je skušal čim bolj aktivirati celotno društveno dejavnost, tudi v sodelova-
nju z drugimi strokami (n.pr. s slavisti v okviru skupnega posvetovanja 
v pisavi krajevnih imen). Bil je eden od najvztrajnejših predavateljev v 
okviru GDS tako z ožjimi strokovnimi kakor s popularnimi temami. Pred 
nekaj leti je kot vodja ljubljanskega aktiva društva razen za predavanja 
in ^razprave dajal pobude tudi za organizacijo vrste ekskurzij, namenjenih 
širšemu krogu članstva, tako po domačih pokrajinah, pa po slovenskem 
zamejstvu (Porabje, Kanalska dolina in Beneška Slovenija), pa tudi po 
inozemstvu (Španija, Fenoskandijske dežele, Zakavkazje). O opazovanjih 
in vtisih s teh ekskurzij je pogosto tudi sam poročal s predavanji ali s pri-
spevki v tisku. 

Kot enemu najbolj znanih in razgledanih slovenskih geografov »mlaj-
šega«, čeprav že šestdesetletnega rodu, mu zadnji čas pogosto pripadajo 
naloge, da posreduje širši javnosti marsikaj iz svojega bogatega znanja. 
Tako je ustregel želji, da napiše za 14. zvezek nove serije »znanstvene 
knjižnice« Mohorjeve družbe, ki ima aktualni naslov »Bomo preživeli?« 
uvodni članek »Razpoložljivi življenjski prostor«. Za najnovejšo knjigo 
»Slovenske gore« (Cankarjeva založba 1982) pa je napisal obsežen uvodni 
sestavek »Gore«, dragocen poskus poljudnega geografskega prikaza slo-
venskih gorskih pokrajin. 

Končno smemo Gamsu ob vsej obsežnosti znanstvenega, pedagoškega 
ter popularizacijskega dela šteti v dobro, da se s svojim zanimanjem ne 
zapira v ozek strokovni okvir, temveč da se oglaša s pisano in govorjeno 
besedo vedno in povsod, kadar gre za vprašanja, ki jih šteje za družbeno 
aktualna in misli, da je koristno javno povedati svoje mišljenje ob njih ter 
odpreti diskusijo (n.pr. vprašanje vremenskih napovedi, varstva okolja, 
zazidave kmetijsko ugodnih površin, geografskega imenoslovja itd.). O 
takif^ vprašanjih se rad oglaša v dnevnem ali štirinajstdnevnem tisku 
(»Naši razgledi«). Včasih mu ob podobnih prilikah steče beseda tudi o 
problemih in razpotjih same geografije, še posebej slovenske. Razen v 
»Naših razgledih« se je o tem večkrat oglasil tudi v strokovnem tisku, 
predvsem v »Geografskem obzorniku« (n.pr. »O regionalni geografiji, vrhu 
ali anahronizmu metodične geografije« 1977, »O mejah geografije v siste-
mu znanosti in v šoli« 1977) in v »Geografskem vestniku« (»Okolje — 
človekovo okolje — geografsko okolje — geografija« 1977). 
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Ob šestdesetletnici je seveda prezgodaj, da bi na dosedanjo dejavnost 
jubilanta gledali že kot na zaključeno celoto, še manj, da bi ze dokončno 
ocenjevali vrednost te celote. Še posebno, ker je prof. Gams v zadnjem 
času potegnjen v živahno in dinamično organizacijsko omrežje raziskoval-
nega dela, predvsem kot vodja Programskega sveta RSS za proučevanje 
geografskega okolja in geografsko raziskovanje krasa. Posebno zadnja le-
ta se razen tega loteva pobud za nove široke naloge, kakršne so geomorfo-
loško kartiranje, t.im. pokrajinska ekologija, proučevanje ogrožanja oko-
lja po naravnih katastrofah itd. Razen tega je Gams zdaj v tisti življenj-
ski dobi, ko znanstvenik pravzaprav šele dokončno dozoreva, ko se nje-
gove poti skušajo izkopati iz več ali manj nenehnega iskanja in preizku-
šenj ter se nekako ustaliti. Da bi to razvojno fazo uspešno preživel in se 
zrelo pretolkel skozi vse dileme, ki se v razvoju našega dela postavljajo 
pred vse nas, mu želimo še nadalje mnogo zdravja in nezmanjšane žilave 
aktivnosti v korist slovenske geografije. 

Svetozar Ilešič 

Dr. France Bernot — šestdesetletnik 

Rodil se je 19. avgusta 1923 v Brezini pri Brežicah v železničarski 
družini. V Novem mestu in Ljubljani je hodil v gimnazijo, leta 1943 pa 
je, kot interniranec, v Tre visu maturiral. Jeseni 1947 se je vpisal na uni-
verzo (medicina), a je študij kmalu opustil in se zaposlil, najprej v hra-
nilništvu in kasneje v upravi, leta 1950 pa je nastopil službo na takratni 
Upravi hidrometeorološke službe SRS. Tega leta je ob delu začel ponovno 
študirati, tokrat geografijo, iz katere je leta 1955 diplomiral. 

Z zaposlitvijo na Upravi hidrometeorološke službe je po diplomi začel 
preučevati podnebje Slovenije. Kasneje se je osredotočil na raziskovanje 
temperaturnih in slanostnih razmer severnega Jadrana, kar je obdelal 
tudi v doktorski nalogi; za doktorja geografskih znanosti je promoviral 
decembra 1971. V šolskem letu 1960/1961 je bil od Zveznega Zavoda za 
tehnično pomoč nerazvitim poslan v republiko Gvinejo v Afriki poučevat. 

Rezultate Bernotovega raziskovalnega dela, ki zajemajo nad 50 enot 
na okrog 850 straneh (objavljenih, v tipkopisu in elaboratih), lahko raz-
delimo na dve glavni klimatološko-meteorološki področji: na regionalno 
klimatologijo ter na specialno klimatologijo in meteorologijo, ostala dela pa 
na preučevanje snežnih plazov in na obdelavo razne klimatološko-me-
teorološke problematike. Veliko obdelanega statističnega gradiva in sintez, 
žal, ni objavil, ker je bilo to delano po naročilu in je kot tako ohranjeno 
v Arhivu hidrometeorološkega zavoda. Objavljene razprave in članki pa 
so raztreseni v večih revijah in časopisih, tako v Razpravah (Papers),, v 
Letnih poročilih meteorološke službe, v Geografskem vestniku, v Meteo-
rološkem zborniku, v publikaciji »10 let hidrometeorološke službe«, v Geo-
grafskem obzorniku, v Slovenskem pomorskem zborniku in v Planinskem 
vestniku. 

Pomembno delo za geografijo je opravil Bernot s preučevanjem pod-
nebja posameznih slovenskih krajev in regij. Tako je obdelal klimo Kopra, 
Kamnika, Preddvora, Jezerskega in Kankana v Gvineji, od regij pa Ljub-
ljansko kotlino z obrobjem za obdobje 1951—1955, Grosupeljsko kotlino, 
slovensko Posotelje, Novo Gorico in srednji del Vipavske doline, Sloven-
sko Primorje (na osnovi parametrov iz Kopra in s posebnim ozirom na 
strunjansko področje), severnoprimorsko regijo in nje klimatsko-tera-
pevtsko oceno (skupaj z D. F u r i a n o m), Zgornje Posočje, posebej spe-
cifičnost klimatskih potez te regije, Gorenjsko in »Nekaj klimatskih ka-
rakteristik Kredarice«. 

Veliko se je ukvarjal tudi s specialnimi klimatološkimi in nekaterimi 
meteorološkimi problemi. Tako so skupaj z D. F u r i a n o m, A. K m e c -
I j e m in V. M a n o h i n o m objavili v Letnem poročilu meteorološke 
službe 1966 obsežno razpravo (str. 41—124): »Ugotavljanje evapotranspi-
racije s pomočjo normalnih klimatskih pokazateljev«. Pisal je tudi o glav-
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nih srednjih singularitelah in njihovem uveljavljanju v Sloveniji v letu 
1955, o temperaturnem obratu v spodnjem delu Ljubljanske kotline, o 
temperaturni mikroinverziji, o sedimentili iz atmosfere, o ladijskem opa-
zovanju ob prehodu hladne fronte čez severni Jadran 25.—27. II. 1965, o 
smeri gibanja nevihtne aktivnosti v SRS, o sončnem siju na Kredarici, ob-
sežnejše pa tudi o vetrovnih razmerah na predvidenem helikopterskem le-
tališču na krovni ploščadi Kliničnega centra v Ljubljani (str. 50). Od to-
vrstnejših pomembnejših klimatskih pokazateljev pa je pisal o tempera-
turi morja pri Kopru, ob slovenski obali nasploh in pri Trstu, o tempera-
turi površinske plasti morske vode, o temperaturi zraka nad morjem, o 
izhlapevanju v Kopru, o spremembi temperature morja pri Kopru v od-
visnosti o(l jakosti vetra, o temperaturnih razmerah severnega Jadrana v 
letu 1966, o ekstremnih temperaturah morja pri Kopru v obdobju 1958— 
1965, o meteoroloških vzrokih poplav Pirana, o temperaturah vode Blej-
skega jezera in zraka nad njim (referat na IV. mednarodnem alpskem 
kongresu), med najpomembnejšimi in najobsežnejšimi (138 str. tipkopisa) 
pa je že omenjena doktorska disertacija »Spreminjanje temperaturnih in 
slanostnih razmer severnega Jadrana v korelaciji z dotokom rečne vode«. 

V zadnjem času je Bernot posvetil veliko časa preučevanju snega in 
snežnih plazov. V ta namen ga je Hidrometeorološki zavod poslal v Davos 
in Innsbruck na seznanjanje z delom tamkajšnjih služb; po njihovem zgle-
du je v domovini organiziral službo snežnih plazov. Njegova so v zimskem 
času vsakodnevna jasna in precizna jutranja radijska poročila o stanju 
snežnih plazov v naših Alpah. V tem okviru je pisal tudi o preučevanju 
lavin v Sloveniji, za RSS pa je izdelal elaborat »Sneg in snežni plazovi: 
I. klasifikacija snega; II. klasifikacija plazov; III. nekaj plazov na Sloven-
skem« (str. 75). V zadnjem času pripravlja tudi osnove katastra snežnih 
plazov v Sloveniji; o tem in o lavinski službi je pisal v Razpravah 1975. 

Jubilant • je leta 1963 sestavil slovensko meteorološko bibliografijo, 
pisal je o ravnanju z mokrim termometrom na postaji III. reda, posebne 
omembe pa je vredna njegova knjižica »Vremenoslovje za planince«, ki jo 
je leta 1978 izdala Planinska zveza Slovenije (str. 81). V dnevnem časo-
pisju in Planinskem vestniku občasno objavlja preglede vremena za po-
samezne mesece in letna obdobja v Sloveniji. Aktivno se je udeležil več 
domačih geografskih zborovanj ter mednarodnih meteoroloških in nivo-
loških kongresov, posvetovanj in seminarjev; o nekaterih od teh je poročal 
v Geografskem vestniku. 

Skupaj s čestitkami želimo jubilantu obilo zdravja, da bi lahko še 
naprej bogatil klimatološko in z njo geografsko znanost. 

Drago Meze 

Geograf Dušan Košir — šestdesetletnik 

Letošnjega avgusta (1983) bo dopolnil 60 let geograf Dušan Košir, 
stalni zunanji sodelavec Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. 
Rodil se je 29. 8. 1923 v Lendavi, osnovno šolo, gimnazijo in univerzo pa 
je obiskoval v Ljubljani ter je leta 1949 diplomiral iz geografije, etnolo-
gije in zgodovine. Že leta 1948 se je zaposlil na Hidrometeorološkem za-
vodu SRS, kjer je zelo veliko pripomogel k ureditvi, kasneje pa tudi k 
posodobitvi obsežnega arhiva meteorološke dokumentacije. O njegovem 
delu na tem polju priča obsežen elaborat z naslovom »Pregled dela me-
teoroloških podatkov, nahajajočih se v arhivu Hidrometeorološkega zavoda 
L RS v Ljubljani, do vključno leta 1953« (286 strani). Pomembna pa je 
tudi njegova »Karta padavinskih postaj SR Slovenije za dobo 1. 1. 1951 — 
1. 4. 1967« (Ljubljana HMZ SRS, 1967) in »Karta temperaturnih postaj 
SR Slovenije, za dobo 1. 1. 1851 — 1. 6. 1967« (Ljubljana, HMZ SRS, 
1967). V to skupino del spada tudi članek »Ombrografske postaje« (Vest-
nik Hidrometeorološke službe LRS Slovenije, I/l, 2, 3, 1954), v katerem 
je Košir kritično ocenil njihovo lokacijo pa tudi ustrezno različno vred-
nost pridobljenih podatkov. Pri prikazu Koširjevega dela pa ne smemo 
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prezreti tudi nekaterih njegovih povsem strokovnih del, kot so n.pr. »Do-
ločevanje homogenosti temperature zraka« (Letno poročilo meteorološke 
službe za leto 1963, HMZ SRS, Ljubljana 1963), »Določitev homogenosti 
letnih višin padavin za dobo 1931 — 1960« (Letno poročilo meteorološke 
službe za leto 1963, HMZ SRS Ljubljana 1963) in »Primerjava med ter-
minskimi in ekstremnimi temperaturami« (Letno poročilo meteorološke 
službe za leto 1966, HMZ SRS Ljubljana 1966). Posebej pa je treba vred-
notiti tudi Koširjev delež pri klimatskih opisih številnih krajev na Slo-
venskem. Tu naj omenimo samo najpomembnejše: »Klimatski opis območ-
ja Radencev« ( F u r l a n — K o š i r , Ljubljana, HMZ SRS, 1961), »Kratek 
klimatski opis področja Grosuplje—Radohova vas« ( F u r l a n — K o š i r , 
Ljubljana, HMZ SRS, 1961), »Klima Jezerskega in njena klimatsko-tera-
pevtska vrednost« ( F u r l a n — K o š i r , Ljubljana MZ SRS, 1976) »Pod-
nebje območja Golnika in njegova klimatsko-terapevtska vrednost« (F u r-
l a n — K o š i r , Ljubljana, MZ SRS, 1976), »Strokovni elementi in smerni-
ce s stališča klimatskih razmer in varstva zraka za prostorski plan občine 
Laško« ( H r č e k — K o š i r — P l a n i n š e k — Š t e f e l j , Ljubljana, HMZ 
SRS 1980), »Klimatske razmere na območju Krke« ( Z u p a n č i č — K o -
š i r — P. P r i s t o v — N o s a n —J. P r i s t o v , Ljubljana, HMZ SRS, 
1980), »Meteorološke razmere in varstvo zraka v Selški dolini« ( H r č e k — 
Š t e f e l j — K o š i r , 1. del, Ljubljana HMZ SRS 1981) ter »Meteorološki 
elementi za UN Selške doline« ( H r č e k — K o š i r , Ljubljana, HMZ SRS 
1981). Z obdelavo podatkov za »Klimatski atlas SFRJ 1931—1960« pa je 
Koširjevo delo že preseglo samo slovenski okvir. 

Z izredno vnemo in zavzetostjo pa je sodeloval Dušan Košir tudi pri 
proučevanju Slovenskega alpskega sveta. Njegovo zanimanje za ta svet je 
odkril že Melik in ga pritegnil k številnim tovrstnim proučevanjem na 
Univerzi, kasneje pa tudi na Geografskem inštitutu SAZU (sedaj Geo-
grafski inštitut Antona Melika ZRC SAZU), s katerim še vedno zelo us-
pešno sodeluje. Povedati moramo, da spada Dušan Košir med najstarejše 
pa tudi med najbolj stalne zunanje sodelavce tega inštituta. Sodeloval je 
pri proučevanju visokogorskih jezer, snežnih plazov in snežišč, kar je raz-
vidno tudi iz številnih objavljenih del (Geografski zbornik 3, 6 in 7). Še 
pomembnejše pa je njegovo mesto pri rednih opazovanjih in merjenjih 
Triglavskega ledenika in ledenika pod Skuto, ki prav tako potekajo pod 
okriljem tega inštituta. Košir je začel z opazovanjem ledenika pod Skuto 
že leta 1946, pri proučevanjih Triglavskega ledenika pa sodeluje od leta 
1948 dalje. Zato zasledimo njegovo ime v vseh publikacijah, ki poročajo 
o opazovanjih na tem področju (Geografski zbornik 3, 8 in 15) Objavil pa 
je tudi študijo »Klimatske razmere na Kredarici« (Geografski zbornik 9, 
1965), ki zanimivo osvetljujejo odnos med klimo in sočasnim nihanjem 
Triglavskega ledenika, pa razpravo »Ledenik pod Skuto od leta 1955 do 
leta 1973« (Geografski zbornik 15, 1976), v kateri najdemo zaokrožen 
prikaz nihanja tega ledenika. Košir pa ne sodeluje samo pri rednih letnih 
opazovanjih v jeseni ob koncu vsakokratne talilne dobe, ampak se kot ve-
lik ljubitelj gora podaja v te višave tudi sam večkrat na leto in s tem 
bogati naše znanje o njunem življenju in nihanju v posameznih letih. 

Dušana Koširja pa ne poznamo samo kot zavzetega opazovalca in lju-
bitelja gorske tišine, ampak tudi kot tihega, skromnega in zvestega pri-
jatelja. Zato mu ob njegovem 60. jubileju in 37-letnem nepretrganem opa-
zovanju slovenskih ledenikov iskreno čestitamo z željo, da bi še dolgo prav 
tako zavzeto sodeloval na naših vsakoletnih gorskih pohodih. 

Milan šifrer 
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Posvetovanja 

Simpozij podkomisije »Rural Development in Highlands and High-
latitude Zones« v okviru komisije za ruralni razvoj pri Mednarodni geo-
grafski zvezi. Laponska (Finska), junij 1982 

Velike družbenogeografske spremembe, ki so jih po drugi svetovni 
vojni doživeli najsevernejši predeli naše hemisfere in gorska območja, 
vzbujajo v vedno večji meri zanimanje mednarodne geografske javnosti. 
Tako so bili že na zasedanju komisije za ruralni razvoj leta 1981 v Fresnu 
(ZDA) referati s problematiko ruralnega razvoja gorskih območij in suo-
polarnih pokrajin deležni precejšnje pozornosti. Obravnavali so predvsem 
nekatera aktualna vprašanja Sibirije, Kanade, Aljaske, Hokkaida, Finske, 
Škotske in Himalaje. Objavili so jih v posebni publikaciji podkomisije 
pod naslovom »Development in Nordic and Mountain Settlements«. 

Podkomisija, ki jo vodi prof. dr. Uuno Varjo z univerze Oulu (Fin-
ska), je med 1. in 6. junijem 1982 organizirala terenski simpozij z de-
lovno tematiko »Nordic and Mountain Villages under the Pressure of 
Change«. Terensko delo je potekalo na relaciji Rovaniemi—Kemijärvi— 
Ivalo—Kevo—Karigasniema—Kautokeino (Norveška) — Enotekiö—Kittilä 
—Rovaniemi. Udeleženci so se seznanili z vplivi recentnih klimatskih in 
socioekonomskih dejavnikov na tamkajšnje kmetijstvo, z biološko opazo-
valno in raziskovalno postajo v Kevu in tunelsko hidroelektrarno Pirtti-
koski na reki Kemijoki, najpomembnejši po hidroenergetski izrabi na Fin-
skem (3830 mio kWh). Simpozija se je udeležilo 25 geografov iz dvanaj-
stih držav. 

Referati so bili predstavljeni na petih zasedanjih podkomisije. Med 
poglavitne teme je sodila problematika laponske manjšine, poselitve, re-
gionalnega razvoja in načrtovanja ter izrabe rudnega (vanadij) in vodnega 
bogastva Laponske. Drugi prispevki so zajemali vsebinski tematiki sim-
pozija ustrezne probleme Norveške, Kanade, Alp, severne Madžarske in 
Pirenejev. O depopulaciji slovenskih Alp je poročal M. K l e m e n č i č . 

Prihodnji sestanek podkomisije ko koncem junija 1983 v Barceloni, v 
ospredju pa bodo problemi turizma in rekreacije v Pirenejih. 

Borut Belec 
Strokovno srečanje Mariborskega aktiva v Ljutomeru 

V začetku oktobra 1982 je bilo v Ljutomeru celodnevno strokovno 
srečanje, ki sta ga organizirala mariborski aktiv GDS in katedra za geo-
grafijo pedagoške akademije v Mariboru. Z njim so želeli geografi iz Se-
verovzhodne Slovenije med prvimi počastiti šestdesetletnico GDS. Poleg 
številnih geografov so se posveta udeležili tudi vidnejši družbenopolitični 
delavci in kmetijski strokovnjaki iz občine Ljutomer. Njihova zasluga ni 
samo v tem, da so omogočili in podprli srečanje. Njihove vzpodbudne 
uvodne besede in tehtni prispevki k razpravi so bistveno obogatili vse-
bino posveta in mu dali tudi širšo družbeno odmevnost. 

Osnovna tematika posveta so bili učinki melioracij in komasacij v 
pejšažu in funkcijah spodnje ščavniške doline. Na njem pa je svoja do-
gnanja in misli razgrnilo več geografov iz Ljubljane (S. 11 e š i č, V. K I e -
m e n č i č ) in Maribora (B. B e l e c , L. 0 1 a s, B. K e r t). Učinki melio-
racij in komasacij so bili obdelani na primeru vzorčnih katastrskih občin 
(Cezanjevci, Branoslavci, Ključarovci, Noršinci). Poročila referatov in na 
njih navezane razprave so potrdile utemeljenost posveta. Udeleženci si 
niso samo obogatili znanja s fenomenom melioracij in komasacij v spodnji 
ščavniški dolini, ampak so dobili predstavo tudi o globljih posledicah teh 
inovacij. Poleg obsežnih fiziognomskih sprememb so jim bili predstavljeni 
tudi bistveni učinki v lastništvu in parcelaciji, zaokroženosti in kvaliteti 
zemljišč ter s tem v zvezi novi načini obdelave in prireje živine. Kot na-
daljnja posledica teh učinkov pa so že bile nakazane potrebe po novi me-
hanizaciji, po združevanju dela in sredstev, po večji tržnosti proizvodnje 
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in uvajanju novih kultur. Te potrebe in razvojne težnje pa se seveda ne 
bodo uresničevale spontano, ampak z načrtnim usmerjanjem lokalnih in 
širših družbenih dejavnikov. 

Na srečanju so dobili geografi precej vzpodbud za vrednotenje po-
dobnih inovacij v domačem kraju, lokalni družbenopolitični in gospodar-
ski dejavniki pa napotek za nadaljnje usmerjanje regionalnega razvoja 
ruralnih območij. 

Božidar Kert 

Jugoslovanski simpozij o geografskih aspektih večje pridelave hrane 
v Jugoslaviji, Novi Sad 14.—16. oktober 1982. 

Potreba po večji pridelavi hrane naj bi tudi pri jugoslovanskih geo-
grafih ponovno povečala zanimanje za agrarnogeografska proučevanja, ki 
so sicer močno nazadovala kljub vsestranskemu zanimanju za problemati-
ko izvenmestnega prostora, kar se je izpričalo tudi na posvetovanju ob 
60. letnici GDS v Ljubljani. Simpozij v Novem Sadu naj bi prispeval h 
količinskemu in kvalitetnemu napredku med drugim tudi čim bolj prak-
tično naravnanih proučevanj na tem področju geografije. 

Že skromna udeležba referentov in ostalih prisotnih iz sicer skoraj 
vseh republik in pokrajin ter sama vsebina referatov pričakovanj ni iz-
polnila. Glede na naslov simpozija so bili sicer vsi referati naravnani na 
problematiko pridelave hrane, toda večinoma so bili preveč informativni, 
sicer dokaj polemični, toda le deloma tudi plod poglobljenega znanstveno-
raziskovalnega dela. Glede na osredotočenje jugoslovanske pridelave hra-
ne v panonskem prostoru je razumljiv tudi največji delež referatov s tega 
območja, ki so obravnavali hidroindustrijski kompleks Donava — Tisa — 
Donava (M. B a j i ć in P. T o m i č ) ter prestrukturiranje in intenvizira-
nje vojvodinskega kmetijstva v prizadevanjih za večjo pridelavo hrane 
(M. B a j i č in B. B e l j a n s k i ) . S svojimi pogledi pa je to problematiko 
v obsežnejšem diskusijskem prispevku dopolnil še N. C a r i ć . 

Vsi ti referati so močno opozarjali tudi na onesnaženje okolja, še zla-
sti voda, kot posledico modernih agrotehničnih ukrepov, samega pove-
čanja pridelave hrane in urbanizacije. 

Druga skupina referatov je predstavila splošno problematiko kmetij-
ske izrabe zemlje v posameznih območjih, povezano z močno deagrariza-
cijo, depopulacijo, urbanizacijo ter nadaljnje možnosti kmetijskega raz-
voja. Takšno analitsko poročilo so podali V. G r a m a t n i k o v s k i za 
Makedonijo, Z. I v a n o v i ć za Črno goro, D. K l a d n i k za Slovenijo, 
medtem ko je A. M a l i c to povezal s podrobnejšim prikazom raznih sto-
penj opuščanja obdelovanja kmetijskega zemljišča na Hrvaškem, s poseb-
nim ozirom na socialni prelog kot eno izmed najbolj vidnih oblik deagrari-
zacije. 

Združevanje zemlje v okviru družbenega sektorja kmetijstva ter s 
tem povzročeno spreminjanje lastništva zemlje, parcelacije in možnosti 
večje uporabe agrotehničnih ukrepov, je nedvomno eden od osnovnih po-
gojev za povečanje obdelanih zemljišč, povečanja pridelave hrane in smo-
trnejšega izkoriščanja kmetijskega zemljišča, hkrati pa najbolj učinkovit 
ukrep ,za preprečevanje nadaljnjega opuščanja obdelovalnih površin in 
njihovega ekstenzivnega obdelovanja. Na to osrednjo problematiko našega 
agrarnega prostora so sicer opozarjali skoraj vsi referenti, na konkretnem 
primeru pa jo je podrobneje predstavil M. S i ć . Med drugim je ugotovil 
tudi dokaj močne vzporedne posledice, povečano deagrarizacijo prebival-
stva in migracije in številne strukturne spremembe v podeželskih nase-
ljih. B. B e l e c , B. K e r t in L. 0 1 a s so posledice komasacij na spremi-
njanje podeželske pokrajine, njene socio-ekonomske strukture in kmetij-
ske pridelave predstavili na konkretnem primeru Spodnje ščavniške do-
line. 

1 3 9 



Kronika 

Da je bila vsebina simpozija kljub skromnemu številu referentov 
pestra, je potrdil tudi zanimiv prispevek S. S t a n k o v i č a o soodvisno-
sti kmetijstva in turizma. Manjkali pa so teoretični in metodološki aspekti 
geografskega proučevanja agrarnega prostora in pridelave hrane, kar je 
edino lahko osnova za nadaljnje živahnejše in poglobljeno raziskovalno 
delo na tem področju. Tako pa se je tega dotaknilo le krajše razmišljanje 
podpisanega o dosedanjih prizadevanjih, potrebah in možnostih prouče-
vanja agrarne problematike. 

Drugi del simpozija je bil namenjen strokovni ekskurziji do Subotice 
z ogledom sodobnega namakalnega sistema, živilsko-predelovalne indu-
strije, vinske kleti in Paličkega jezera. 

Mirko Pak 
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UDK 91.(047.1) = 863 

Poročilo. Geografija. 

Gams, I. 
61000 Ljubljana, YU, ASkerčeva 12, Filozofska fakul te ta . Pedagoško-
znanstvena enota za geografijo 

STANJE IN PERSPEKTIVE SLOVENSKE 
RAZISKOVALNE GEOGRAFIJE 

Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slov., (slov., angl.) 

Analizirani so kadri, objave v zadnjem desetletju, veje, orientacija 
in osnovne naloge za bodoča leta. 

UDK 91.(047.1),(»1922-1982«)3 = 863 

Poročilo. Geografija 

Ilešič S. 
61000 Ljubljana, YU, Geografski inštitut Antona Melika, SAZU 

NEKAJ BESED OB PRILIKI PROSLAVLJANJA 
ŠESTDESETLETNICE GEOGRAFSKEGA DRUŠTVA 
SLOVENIJE 

Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slov., (slov., franc.) 

Avtor opozarja na svoje prikaze razvoja slovenske geografije v 
60 letih obstoja Geografskega društva Slovenije, objavl jane že ob 
50-letnici društva (Geografski vestnik 1972 str. 165-180), in dopol-
nitve za razdobje 1972-1982, objavljene v Geografskem vestniku 1982, 
str. 3-7), posvečenem 60 letnici društva. Razvoj slovenske geografi-
je v tem razdobju skuša razčleniti na štiri faze (1922-1928, 1928-1941, 
1941-1960, po 1960) 

UDK 01.(047).(Franjo Baš) = 863 

Znanstveno poročilo. Geografija, zgodovina, etnologija itd. 

Zgonik, M. 
62000 Maribor, YU, Koroška cesta, Pedagoška akademija univerze v 
Mariboru (v pokoju) 

OB ODKRITJU SPOMINSKE PLOSĆE PROF. 
FRANJU BAŠU 

Geografski vestnik, LV. (1983) 
Slov., (slov., franc.) 

Geografsko društvo Slovenije je ob svoji 60 letnici odkrilo novem-
bra 1982 prof. F ran ju Bašu), (1899-1967), soustanovitelju društva, na 
njegovi rojstni hiši, v Kamenčah pri Braslovčah, spominsko ploščo. 
Baš je bil med najplodnejšimi kulturno-znanstvenimi delavci na 
Slovenskem, predvsem na področju zgodovine, etnologije, geogra-
fije, arheologije, muzealogije, arhivistike in spomeniškega varstva. 

UDK 01.(047).(Anton Melik) - 863 

Znanstveno poročilo. Geografija. 

Kunaver, J . 
61000 Ljubl jana, YU, Kardel jeva ploščad, Pedagoška akademija U-
niverze Edvarda Kardel ja 

OB ODKRITJU SPOMINSKE PLOŠČE PROF. DR. 
ANTONU MELIKU 

Geografski vestnik, LV. (1983) 
Slov., (slov., angl.) 

Sestavek je govor, ki ga je imel avtor kot predsednik Geografskega 
društva Slovenije ob priliki odkri t ja spominske plošče Antonu Me-
liku na njegovi rojstni hiši v Crni vasi na Barju, 20. novembra 
1982. V n jem orisuje lik akademika Antona Melika kot začetnika 
moderne slovenske geografije in pomembnega kulturnega, znanstve-
nega in družbeno-političnega delavca. 



UD C 01.(047). (Franjo Baš) = 20 
Scientifical report . Geography. 
Zgonlk, M. 
62000 Maribor, YU, Koroška cesta, Pedagogical Academy of the 
University of Maribor (Pensioned off) 
ON THE OCCASION OF UNVEILING OF THE 
MEMORIAL TABLET TO PROFESSOR FRANJO BAŠ 
Geografski vestnik, LV. (1983) 
Slovenian (Slovenian, French) 
In November 1982, on the occasion of the sixtieth anniversary of 
the Geographical Society of Slovenia, a tablet to the memory of 
Professor Fran jo Baš (1899-1967) — who had been a co-founder 
of the Geographical Society — was unveiled in the wall of his na-
tive house a t Kamenče near Braslovče. Professor Baš was one of 
the most prolific cultural and research workers in Slovenia, f irst 
of all in the fields of history, etnology, geography, archeology, 
museology, archive science, and in the field of preservation of cul-
tural monuments. 

UDC 91.(047.1) = 20 

Report. Geography. 

Gams, I. 
61000 Ljubl jana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

STATE AND PERSPECTIVES OF THE SLOVENE 
RESEARCH GEOGRAPHY 

Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Analyse are the staff, publications during the last decade, branches, 
orientation and the pr imary tasks for the fu tu re years. 

UDC 01.(047).(Anton Melik) = 20 
Scientifical report . Geography. 
Kunaver, J. 
61000 Ljubljana, YU, Kardel jeva ploščad, Pedagogical Academy of 
the University of Edvard Kardel j 

ON THE OCCASION OF THE UNVEILING OF THE 
MEMORIAL TABLET TO PROFESSOR Dr. ANTON 
MELIK 

Geografski vestnik, LV. (1983) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

This paper is the speech of the president of the Geographical So-
ciety of Slovenia on the occasion of the unveiling of the memorial 
tablet to Anton Melik at his birthplace, Crna vas near Ljubl jana 
on 20th November 1982. It is a description of the life, work and 
achievements of this great Slovene geographer and academician, 
who was also active in cultural and political life. 

UDC 91.(047.1),(»1922-1982«)3 = 20 
Report Geography. 
Ilešič, S. 
61000 Ljubl jana, YU, Anton Melik Insti tute of Geography, the Slo-
vene Academy of Arts and Sciences 

SOME WORDS ON THE OCCASION OF THE 
SIXTIETH ANNIVERSARY OF THE GEOGRAPHICAL 
SOCIETY OF SLOVENIA 
Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slovenian, (Slovenian, French) 

The author calls attetlon to his surveys on the development of the 
Slovene geography in the sixty years — since 1922 when the 
Geographical Society of Slovenia was founded. These surveys were 
published on the occasion of the f i f t ie th anniversary of the Society 
(Geografski vestnik 1972, 165-180), for 1972-1982 but in Geografski 
vestnik 1982, 3-7, on the sixtieth anniversary of the Society. The 
author tried to divide the development of the Slovene geography 
in the last sixty years into four periods (1922-1928, 1928-1941, 1945-
1960, and af ter 1960). 



UDK 911.3:33.826:338.43 = 863 
Izvirno znanstveno delo. Ekonomska geografija. Planiranje. 
Malovrh, C. 
61000 Ljubl jana, Kardeljeva ploščad 17. Ekonomska fakul te ta Bo-
risa Kidriča. 
RAZVOJNA OSNOVA KMETIJSKE PROIZVODNJE 
V SLOVENIJI GLEDE NA POSEBNOSTI INVESTICIJ 
Geografski vestnik, LV. (1983) 
Slov. (slov. angl.) 
Glavni proizvajalni faktor kmeti js tva je bioklimatski proces s svo-
jo direktno in indirektno energijo. Slednja v vsakem proizvajalnem 
ciklu oslabi in jo je treba obnoviti z vlaganjem storitvenega dela. 
To delo je fiksni strošek, ki ga je mogoče zmanjšati , čim bolj je 
proizvodnja specializirana. V reliefno razgibani Sloveniji je stalno 
ponavljajoča se investicija dela privedla do oblikovanja razmero-
ma majn ih družinskih kmeti j . Usmer jan je teh kmet i j v specializi-
zacijo pospešuje mehanizacija poljedeljstva, ker je olajšano evidenti-
ran je realnih kalkulacijskih stroškov. Specializicaja je uspešna 
zlasti, ako pride do poslovnega povezovanja z nosilci družbene bla-
govne agrarne proizvodnje. 

UDK 913.(497.12 »Bevke«) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Gosar, L. 
61000 Ljubl jana, YU, Jamova 18, Urbanistični inšti tut SRS 

PROJEKCIJE SOCIALNODEMOGRAFSKE POSESTNE 
IN FIZIČNE PREOBRAZBE NASELJA OB PRIMERU 
BEVK 

Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slov., (slov., angl.) 

Namen tega prispevka je povezati demografske projekcije z so-
cialno posestno in fizično preobrazbo malega ruralnega naselja 
Bevke. 
Posebno pozorne so bile analizirane možnosti za postopno nas ta ja-
n je novih posestnih enot, upoštevajoč lastniške razmere, razdroblje-
nost parcel in ekološke pogoje. 

UDK 911.2:551.5.551.58 = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, meteorologija, klimatologija. 

Furlan, D. 

61000 Ljubl jana, YU, Vojkova 13, Meteorološki zavod SRS (v pokoju) 

INSOLACIJA V JUGOSLAVIJI 
Geografski vestnik, LV. (1983) 
Slov., (slov., angl.) 

Obravnavano je osončenje v juliju, decembru in celoletno, nadal je 
vpliv grebenov in dolin na spremembe v osončenju med letom, in 
končno uvel javl janje srednjeevropskih singularitet nad vsem pod-
dročjem Jugoslavije. Niz: 1951-1970. 

UDK 911.6: (497.12) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Jcilcoš Д 
61000 Ljubl jana, YU, Jamova 16, Urbanistični inšti tut SRS 

SOCIALNOGEOGRAFSKA HOMOGENA OBMOČJA V 
SR SLOVENIJI 

Geografski vestnik, LV. (1983) 
Slov., (slov., angl.) 

Prispevek o homogenih območjih Slovenije pomeni svojevrstno re-
gionalizacijo Slovenije, ki temelji na homogenosti območij. Z ana-
lizo različnih podatkov je avtor prišel do tipologije matičnih oko-
lišev, ki predstavl jajo osnovo za njihovo nada l jn je združevanje v 
125 homogenih območij v Sloveniji. Tudi homogena območja se še 
nadal je delijo v osem osnovnih tipov, ki lahko pomenijo osnovo 
za izdelavo primernih politik razvoja teh območij. 



UDC 913.(497.12 »Bevke«) = 20 

Original scientific paper. Geography. 

Gosar, L. 
61000 Ljubl jana, YU, Jamova 18, Urbanistic Insti tute of the SR Slo-
venia 

SOCIODEMOGRAPHIC PROJECTIONS IN PLANNING 
OF A LOCAL COMMUNITY 
Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
In this paper we are at tempting to link demographic projections 
with the social, landownership and physical t ransformation of a 
small rural community (Bevke). This village is located in the im-
mediate vicinity (14 km) of Ljubl jana. 
Special at tention was given to the possibility of the gradual forma-
tion of new farming units (lots) on the basis of land consolidation, 
considering as much as possible present land ownership, f ragmenta-
tions and ecologie conditions. 

UDC 911.3:33.826:338.43 = 20 
Original scientific paper. Economic geography. Planing. 
Malovrh, C. 
61000 Ljubl jana, YU, Faculty of Economics 
THE DEVELOPMENT BASIS OF THE AGRICULTURAL 
PRODUCTION IN SLOVENIA ACCORDING TO THE 
SPECIALITY OF INVESTMENTS 
Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The main production factor of agriculture is the bioclimatic process 
with its direct and indirect energy. The indirect energy weakens 
during every production cycle and has to be regenerated by inve-
sting service labour. The service labour costs are fixed. Through a 
higher specialization they can be reduced. In Slovenia, as an hilly 
country, the continually repeated labour investment has lead to 
establishement of ra ther small family farms. Orientation of these 
fa rms towards specialization is made much easier if agriculture is 
mechanized and thus the real calculation costs are provided. The 
specialization is especially effective, when a business cooperation 
with the bearers of agricultural commodity production of social 
sector takes place. 

UDC 911.6: (497.12) = 20 

Original scientific paper. Geography. 

Jakoš, A. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistic Insti tute of the SR Slo-
venia 

SOCIO-GEOGRAPHICAL HOMOGENOUS REGIONS 
IN THE SR OF SLOVENIA 

Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Studying various data groups the author made typology of registra-
tion areas,, which were basic units for defining 125 homogenous 
regions in Slovenia. Homogenous regions are divided into eight 
types, characterized by specific problems and development tenden-
cies. For the planning purposes specific policies for the each type 
should be identified. 

UDC 911.2:551.5.551.58 = 20 

Original scientific paper. Geographie, Meteorology, Climatology. 

Furlan, D. 
61000 Ljubljana, YU, Meteorological Institution of the SR Slovenia 
(Pensioned off) 

INSOLATION IN YUGOSLAVIA 
Geografski vestnik, LV. (1983) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The paper deals with the insolation in July, December and the 
year round, the influence of ridges and troughs on the changes 
in insolation during the year, and, finally, with the assertion of 
the Central European singularities all over Yugoslavia. 



UDK 910.(047) = 863 

Znanstveno poročilo. Geografija. 

Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakul teta , Pedagoško-
znanstvena enota za geografijo 
GEOGRAFIJA IN SODOBNOST 

Geografski vestnik. LV, (1983) 
Slov., (slov., angl.) 

č lanek podaja povzetek in komentar k štirim razpravam, ki so iz-
šle v zborniku »Geografija i sovremennost« v založbi leningrajske 

.univerze. V prvem članku B. S. Lavrov obravnava »sodobne tenden-
t e razvoja geografske vede in problem n jene enotnosti«, v drugem 
se L. E. Smirnov ukvar ja z odnosi med geografijo in ekologijo, v 
t r e t j em O. A. Drozdov in D. A. Gušin razpravl ja ta o kategorij i 
vzročnosti v geografski vedi in v četr tem A. G. Isačenko prikazu-
je sistem osnovnih pojmov sodobnega »landšaftovedenija«. 

UDK 551.44: (71) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

IVI <11IJ^. n.. _ _ л 

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

KRAS V KANADI 

Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slov., (slov., angl.) 

Prispevek podaja kra tek pregled kanadskega krasa, njegovo raz-
prostranjenost in tipe. Poudarek je na kanadskih posebnostih, kot je 
kras v sulfatnih kamninah in paleokras, podrobneje pa govori o 
krasu v Skalnem gorovju, k j e r je tudi na jvečja kanadska jama — 
Castleguard. Na kratko je predstavl jena tudi zgodovina raziskovanj. 

UDK 910.26:528.77:551.4 = 863 

Znanstveno poročilo. Geografija. 

61000 LJubljana, YU, Novi trg 4, Geografski inšti tut Antona Melika 
ZRC SAZU 

UPORABNOST LETALSKAH POSNETKOV PRI 
GEOMORFOLOŠKEM PROUČEVANJU 

Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slov., (slov., angl.) 

č lanek prestavl ja prednosti in pomanjklj ivosti letalskih posnetkov 
pri njihovi uporabi v geomorfološkem proučevanju, postopek geo-
morfološke interpretaci je ter lastne izkušnje pri uporabi le-te za 
izdelovanje detaj lnih geomorfoloških kart . 



UDC 910.(047) = 20 
Scientific report . Geography. 
Vrišer, I. 
61000 Ljubl jana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Depar tment of 
•Geography 

GEOGRAPHY AND CONTEMPORARY WORLD 
Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The paper summarized and comments on the four contributions in 
the reader »Geografija i sovremenost« (Geography and Contempo-
rary World) published by the University of Leningrad. The first 
paper, by B. S. Lavrov, deals with the contemporary t rends in the 
evolution of the geographical science and the problem of its unity. 
The second paper, by L. E. Smirnov, comments on the relation 
between geography and ecology, whereas in the third paper, by 
O. A. Drozdov and D. A. Gušin, the authors discuss the category 
of causality In geography. The four th paper, by A. G. Isačenko 
explains the system of basic notions of the modern »Landschaft-
skunde« (landšaftovedenije). 

UDC 910.26:528.77:551.4 = 20 

Scientifica! report . Geography. 

Natek, K. 
61000 Ljubl jana, YU, Novi trg 4, Anton Melik Insti tute of Geograp-
hy, the Slovene Academy of Arts and Sciences 

THE APPLICATION OF AERIAL PHOTOGRAPHS 
IN GEOMORPHOLOGICAL RESEARCH 
Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article represents the advantages and imperfections of aerial 
photographs in their application to the geomorphological investi-
gations, the method of geomorphological photointerpretat ion and 
author 's experiences with the applicability of the photographs in 
the elaboration of detailed geomorphological maps. 

UDC 551.44: (71) = 20 

Original scientific paper. Geography. 

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

KARST IN CANADA 

Geografski vestnik, LV, (1983) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Short review of Canadian karst, its types and distribution is given. 
Special attention is paid to Canadian karst in sulphate rocks and 
to paleokarst. The author is dealing Rocky Mts. karst more in de-
tail, where also the biggest Canadain cave — Castleguard-is situ-
ated. A brief account of the history of karst exploration is given 
too. 
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GEOGRAFSKI VESTNIK — 1983 

Izdalo in založilo Geografsko društvo Slovenije — Izšel 1983 

Geografski vestnik izhaja v Ljubljani. Rokopise, časopise v zameno in knji-
ge v oceno pošiljajte na uredništvo, 61000 Ljubljana, Aškerčeva 12. — Za 
vsebino, jezik prispevkov in tujejezične prevode so odgovorni avtorji. — 
Uprava časopisa je pri Geografskem društvu Slovenje, 61000 Ljubljana, Aš-
kerčeva 12. — Denar pošiljajte na račun št. 50100-678-44109 (Geografsko 
društvo Slovenije) 

Tisk: ZGEP »Pomurski tisk«, TOZD Tiskarna 
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