
Geografski vestnik, Ljubljana, LVI (1984) 

K N J I Ž E V N O S T 

IZ SLOVENSKE IN OSTALE JUGOSLOVANSKE GEOGRAFSKE 
in sorodne književnosti 

Dr. Vladimir Bračič, dr. Avguštin Lah, dr. Igor Vrišer: Sodobni svet, Založba Obzorja, 
Maribor 1983, str. 746 

Druga izdaja Sodobnega sveta je bistveno dopolnjena in s tem tudi razširjena izda-
ja iz leta 1969, od 578 strani malega formata na 746 strani povečanega formata. Knjiga 
je dopolnjena z novimi informacijami, dodane so manjkajoče vsebine in domala vsa po-
glavja so tudi obširneje ter bolj poglobljeno obdelana. K pripravi druge izdaje je bil kot 
avtor pritegnjen še Vladimir Bračič, kar je namenu knjige vsekakor koristilo. Tudi dru-
ga izdaja Sodobnega sveta je izšla v dveh knjigah. 

Knjiga je v bistvu najširšemu krogu uporabnikov namenjen priročnik, nekakšen 
razširjen učbenik družbene geografije, kakršnih pri nas najbolj primanjkuje in kakršnih 
tudi sicer v Jugoslaviji ne najdemo. Obsega namreč precej več od običajnih splošnih 
strokovnih predstavitev družbenogeografskih elementov, saj predstavi tudi predmet in 
vsebino geografije ter nekatere teoretične osnove njenih znanstvenih pristopov, odno-
sa med družbo in naravnim okoljem, prek vseh elementov geografskega okolja do pro-
blematike družbenega razvoja. Knjiga je torej teoretični, metodološki, analitski in 
regionalno-sintetični priročnik. 

Pri Sodobnem svetu lahko govorimo tudi o uspeli kombinaciji koncepta obče in 
regionalnogeografske predstavitve, ki že dalj časa manjka geografom in tudi drugim 
uporabnikom. Knjigo štejemo med redka, vendar najbolj uspešna tovrstna dela tudi v 
Jugoslaviji. Ob vsesplošni krizi širših regionalnogeografskih študij je tudi uspešen pri-
spevek na tem področju. Še zlasti kaže pri tem v pozitivnem smislu izpostaviti ekonom-
sko-regionalne prikaze, ki ponavadi bolehajo na pomanjkanju kakršnega koli trdnejše-
ga koncepta, so deskriptivni in tudi vsebinsko revni. Že glede na sam značaj in vsebino 
pa Sodobni svet seveda ne more biti niti v metodološkem, niti v drugih pogledih idealen 
regionalnogeografski prikaz. 

Glede na trojno avtorstvo so vidne razlike v podajanju posameznih poglavij v me-
todološkem in vsebinskem pogledu. Največje zadrege so tam, kjer zaradi preobilice 
podatkov vendarle prihaja do rahle deskripcije, in kjer se vsebina najbolj oddalji od 
osnovne geografske problematike. Ob vseobsežnosti in težki omejljivosti geografskega 
področja pa je takšne zadrege tudi dokaj težko premagovati. Še zlasti ob izrednem 
obsegu informacij, katerih število iz dneva v dan narašča in hkrati zastare va, kar je pa 
tudi eden od osnovnih in težko rešljivih problemov regionalne geografije. Nastopa 
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vprašanje odnosa med obsegom informacij kot ciljem ali kot sredstvom za prikaz regio-
nalne problematike. Precej je zlasti gospodarskih in prebivalstvenih podatkov, starih 
okrog 10 let, od takrat naprej pa so se nekatere stvari že bistveno spremenile. Tekst je 
dopolnjen z ustreznim številom tabel, kartogramov in slik. Vendar so črno bele slike 
dokaj slabe. Najdejo se manjše nerodnosti in nejasnosti tudi pri ilustracijah, kot na pri-
mer v drugi knjigi na str. 311 pri prikazu nacionalne sestave tujih turistov in ne nacio-
nalni sestavi inozemskega turizma, ali na str. 327, ko podnapis govori o čisti, zdravi in 
urejeni krajini, pri čemer pa ni niti eden od treh terminov ustrezen; nič ne pove in ni 
geografski. Poleg tega bi v geografskem »učbeniku« vendarle pričakoval dosledno 
uporabo termina pokrajina in ne krajina, saj spremembo tega termina v geografskih 
krogih doslej še nihče ni opredelil in ustrezno argumentiral, niti ga ne uporabljamo. 

Prva knjiga Sodobnega sveta obsega pet poglavij: Uvod v družbeno geografijo, 
Odnos med družbo in naravnim okoljem, Geografijo prebivalstva, Geografijo naselij 
in Politično geografijo. Vsako izmed petih poglavij je nepogrešljiv in zelo uspešen 
sintetski prikaz posamezne problematike, vendar po metodološki poglobljenosti izsto-
pa poglavje o naseljih. V drugi knjigi pa si sledijo poglavja o primarnih gospodarskih 
dejavnostih, o sekundarnih gospodarskih dejavnostih, (industrija in rudarstvo), o ter-
ciarnih gospodarskih dejavnostih (promet, trgovina in turizem), o urejanju in varova-
nju človekovega okolja in o sodobnem družbenem razvoju. 

Težko pričakovana druga izdaja Sodobnega sveta je priročnik za najširšo upora-
bo; koristno bo služil tudi učiteljem geografije. Glede na njegovo strokovno kvaliteto, 
sistematičnost in nazornost pa bi bil v prevodu izjemno koristen strokovni pripomoček 
tudi v drugih republikah in pokrajinah. 

M. Pak 

Igor Vilser: Urbana geografija. Ljubljana 1984, str. 240. 

V založbi Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo ter Filozofske fakul-
tete v Ljubljani je izšel učbenik iz urbane geografije za potrebe interdisciplinarnega 
podiplomskega študija prostorskega in urbanističnega planiranja in za potrebe pred-
meta urbana geografija. Po Vreskovih Osnovah urbane geografije je to pri nas drugi 
tovrstni učbenik, ki se razlikuje predvsem po metodološkem pristopu in po mnogo večji 
vključitvi domačih vsebin. 

Knjiga obsega naslednja poglavja: predmet in naloge urbane geografije, opredeli-
tev in razvoj mest, mestne funkcije, mesto in okolica, mestno prebivalstvo, zgradba 
mest, mestni ustroj in urbanizacija. V teh poglavjih je zajeta vsa osnovna problematika 
urbane geografije, ki je v knjigi podana zelo sistematično, kar pomeni kratek pregled 
geneze, osnovni metodološki pristopi, najbolj znani primeri iz svetovne literature in 
kolikor je bilo na voljo gradivo tudi primeri iz Jugoslavije ali vsaj Slovenije. Slednje ve-
lja še posebej za kartografske prikaze, kar je razumljivo zavoljo tega, ker je velik del 
tovrstnih študij pri nas opravil avtor sam. 

Knjigi lahko štejemo še posebej v dobro smiselno razmerje med prikazom osnov-
nih teoretičnih in metodoloških pristopov, tujih primerov in potem širše aplikacije na 
domačih primerih. S tem je podrobneje opredeljen predmet urbane geografije in prika-
zani so sicer v skopem obsegu rezultati naših dosedanjih prizadevanj na tem področju, 
ki po vsem sodeč le niso povsem zanemarljivi. Prav zaradi tega je tekst pridobil na vre-
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dnosti in zanimivosti tudî za druge stroke, s prikazom raziskovalnih metod pa je močno 
prisotna tudi njegova praktična uporabnost. 

Urbana geografija je do dobre mere zapolnila vrzel na tem področju, ki je bila 
spričo aktualnosti te problematike že kar nerazumljiva. Njena vrednost pa poraste tudi 
ob dejstvu, da podaja tudi drugim disciplinam potrebne vsebine. Tako so izpričane ši-
roke možnosti na tem področju in velika vrednost urbane geografije pri preučevanju, 
razumevanju in načrtovanju urbanega prostora. 

M. Pak 

Geografski zbornik XXIII 1983, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski 
inštitut Antona Melika, Ljubljana, str. 338. 

23. številko Geografskega zbornika sta uredila Ivan Gams in Drago Meze. Po 
obsegu se letošnja številka ne razlikuje bistveno od lanske, vendar pa bi v zadnjih dese-
tih letih težko našli Zbornik, ki bi tako široko predstavil delo Geografskega inštituta 
Antona Melika. V Zborniku je objavljenih 8 razprav. 

M. Š i f r e r je s svojo študijo o geomorfološkem razvoju Ljubljanskega barja (50 
str., karta v prilogi) dodal nov kamenček k mozaični podobi o razvoju reliefa na ozem-
lju Slovenije. Sistematično je proučil sedimente na Barju ter ostanke akumulacijskih in 
živoskalnih teras ter terciarnih ravnikov na obrobju. Meni, da so terciarni ravniki na-
stali v tropski klimi, lahko v dokajšnji višini, ne glede na kameninsko zgradbo. Klimat-
ske spremembe ob koncu pliocena so spodbudile selektivno globinsko erozijo, ki je 
oblikovala globoke doline na Barju in njegovem južnem obrobju. Ostanki erozijskih 
teras, pokritih s prodom, kažejo na faze bočne erozije in akumulacije in so posledica 
klimatskih nihanj v starejšem pleistocenu. Predvsem v mlajšem pleistocenu je prišlo do 
intenzivnega, a neenakomernega grezanja Barja in deloma tudi obrobja. Grezanje je , 
izzvalo intenzivno akumulacijo, ki je na Barju celo prekrila doline. Zaradi neenako-
mernega grezanja so nekatere doline na obrobju brez teras, v drugih pa so ohranjene 
največ tri, ki pa proti osredju potonejo globoko pod viirmsko in holocensko nasutino. 
Proučitve sedimentov (podprte s pelodnimi analizami J. Šerclja) kažejo na ritmično 
akumulacijo, ki se sklada s sočasnimi klimatskimi spremembami. 

Sava je s prodom zasipala predvsem severno obrobje Barja, pa še to le ob viških 
ledenih dob. Ob intenzivni, istočasni akumulaciji periglacialnega materiala na Barju po 
Šifrerju najbrž ni prišlo do trajnejših ojezeritev. Zamočvirjenje Barja v holocenu pripi-
suje avtor nasipanju Gradaščice, ki ga je morda pospešil človek s krčenjem gozda, pa 
tudi rimskim regulacijam in nasipom, ki so zadrževali odtok poplavnih voda. 

V razpravi o razvoju reliefa in izrabi tal v Ložniškem gričevju (40 str., 3 tabele) 
obravnava K. N a t e k ozemlje med Velenjsko kotlino in Dobrnskim podoljem na 
severu, dolino Pake na zahodu in dolino Voglajne na vzhodu ter Spodnjo Savinjsko do-
lino na jugu, torej predel, ki je v dosedanji strokovni literaturi znan kot Ponikevska pla-
nota. Zaradi tektonike in pestre litološke zgradbe so ostanki starih uravnav in teras sla-
bo ohranjeni. Z analizo reliefa pa je avtor ugotovil, da sestavlja območje vrsta neotek-
tonskih blokov, ki so se relativno grezali ali dvigali. Na tej osnovi je rekonstruiral raz-
voj rečne mreže od srednjega pliocena naprej. Do velikih sprememb le-te je prišlo 
predvsem v severnem delu gričevja. Na osnovi reliefa in kamninske zgradbe ter ob 
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upoštevanju izrabe tal je avtor razdelil gričevje na 40 pokrajinskih enot, ki jih je kvanti-
tativno obdelal. Nadalje je pokrajinske enote klasificiral na 7 tipov (npr.: kraške pla-
note, dna rečnih dolin) in pri vsakem na primeru pokazal na zvezo med izrabo tal in 
reliefom. 

Naslednje tri razprave obravnavajo problematiko hribovskih kmetij in temeljé na 
metodologiji, ki jo je za njihovo proučevanje pripravil D. Meze. Čeprav se na splošno 
gledano vse hribovske kmetije ubadajo s podobnimi problemi (neugodni prirodni 
pogoji, odmaknjenost itd.), se njihova problematika od območja do območja močno 
razlikuje. To nam potrdi študija D. M e z e t a, ki je obdelal 140 kmetij med Kokro in 
Drago (40 strani, 5 tabel, 3 karte v prilogi). Njihov socialno-ekonomski položaj je pri-
merjal s položajem hribovskih kmetij v Gornji Savinjski dolini. Relativno dobra pro-
metna dostopnost in možnost za zaposlitev v industrijskih središčih je pospešila zgod-
njo transformacijo kmetij med Kokro in Drago. Čistih je ostalo malo hribovskih kme-
tij. Majhna posest z velikim deležem gozda (za katerega je značilen majhen prirast), 
dokajšnje strmine in neugodna starostna sestava prebivalstva ovirajo njihovo speciali-
zacijo in tržno usmeritev. 

I. G a m s obravnava v svoji razpravi 137 hribovskih kmetij v i l pohorskih nase-
ljih slovenjegraške občine (58 strani, 13 tabel). Za vsako hribovsko kmetijo je zbral 78 
podatkov ter jih tudi računalniško obdelal, kar je novost pri teh študijah. Posebno po-
zornost je posvetil zvezam med naravnimi in socialno-ekonomskimi razmerami. Avtor 
je dokazal, da noben prirorno-geografski in noben družbeno-geografski dejavnik nima 
odločilnega vpliva na socialno-ekonomski položaj (oziroma »konfortni indeks«) hri-
bovskih kmetij. Vrednosti vseh korelacijskih koeficientov se gibajo med + 0,2 in 
— 0,2. V tem se zrcali obseg deagrarizacije hribovskih kmetij. Precejšen je pomen rela-
tivne nadmorske višine. Na osnovi opazovanja fenoloških faz in analize meteoroloških 
podatkov ugotavlja Gams, da se klimatske razmere za kmetovanje na prisojnih pobo-
čjih bistveno poslabšajo nad 900 m nadmorske višine. Zaradi ugodnejših klimatskih 

• razmer so ponekod kmetijska zemljišča na strminah, bolj položen svet pa zarašča gozd, 
kar je na prvi pogled nesmiselno. 

Hribovske kmetije v vzhodnem delu Dobroveljske planote obravnava v svoji štu-
diji M. N a t e k (70 str., 24 tabel). 148 tamkajšnjih kmetij ima v povprečju 16 ha zem-
lje. Posest se z višino veča. Transformacija hribovskih kmetij je bila zelo hitra. Čista je 
le še vsaka 4-ta kmetija, skoraj polovica pa je mešanih. Dohodek iz nekmetijskih dejav-
nosti je za prebivalstvo zelo pomemben. Zaradi pomanjkanja delovne sile, preusmeri-
tve kmetij in mehanizacije je prišlo do ozelenjevanja in ogozdovanja in s tem do spre-
minjanja kulturne krajine. Ali se bo proces nadaljeval? Komaj četrtina kmetij ima za-
gotovljeno nasledstvo. 

V naslednji študiji nam D. M e z e predstavlja poplavna področja na Blokah (28 
strani, 2 karti v prilogi)- Večinoma je to svet ob Bloščici in Farovščici. Aluvialni ravnici 
obeh potokov predstavljata tipični poplavišči z visoko talnico in higrofilno vegetacijo. 
Zaradi majhnega strmca in meandrov voda počasi odteka in se hitro razlije iz plitve 
struge. Ob ekstremnih poplavah podaljšata oba potoka svoj tok onkraj stalnih požiral-
nikov (požrhov) in preplavita Bloško in Farovško polje. Ekstremne poplave nastopajo 
vsaj enkrat letno. 

Na koncu Zbornika najdemo še dve poročili o naravnih nesrečah — o neurjih in 
poplavah Poljanske Sore v letu 1982 M. O r o ž n a A d a m i č a in M. K o l b e z-
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n a (17 str., 2 tabeli) ter poročilo o hudi nevihti s točo na celjskem območju in na Go-
renjskem 29. junija 1982 (18 str., 2 tabeli) K. N a t k a. 

V letu 1982 je Poljanska Sora kar 5 X prestopila bregove. Najvišja voda je bila na 
Sori 14. 11., največ škode pa je naredila poplava 13. 6. Nobena od poplav v letu 1982 
pa se ne more primerjati s poplavo leta 1926. Čeprav manj uničujoče, pa so poplave 
leta 1982 pokazale, da ljudje premalo upoštevajo nevarnost visokih voda. Hiše grade 
na poplavnih območjih, ogrožene so ceste in še posebej slabo grajeni mostovi. 

Nevihti s točo, ki sta najbolj prizadeli celjsko območje in del Gorenjske, nista div-
jali istočasno, obe pa sta se sprostili ob prehodu neizrazite hladne fronte preko Sloveni-
je. Škoda, ki je nastala na poljih, v vinogradih in sadovnjakih, je v nekaterih občinah 
presegla 7% vrednosti družbenega bruto proizvoda in spodbudila akcijo za izgradnjo 
obrambnega sistema za varstvo pred točo. 

Marjan Bat 

Andrej Pogačnik, Urbanizem Slovenije, oris razvoja urbanističnega in regionalnega 
prostorskega načrtovanja, FAGG Ljubljana, 1983, str. 296. 

O slovenskih arhitektih (Plečniku, Fabianiju) in slovenskem urbanizmu smo že v 
preteklosti dobili izpod peresa Marjana Mušiča, Vladimirja Mušiča, Janka Omahna, 
Staneta Bernika, Načeta Šumija in še nekaterih bolj ali manj obširna poročila. Pogačni-
kovo delo pa je prvo, ki s pomočjo komparativne analize prikazuje celoten razvoj naše-
ga urbanizma, ideje in smeri, ki so se v njem uveljavljale, ter njegov pravni in upravni 
položaj. Pomembna novost je, da opisuje tudi razvoj ostalega prostorskega planiranja. 
Avtor sicer začne svojo retrospektivo z rimsko, srednjeveško in novoveško dobo, se na 
kratko ustavi pri industrializaciji in predvojnih razmerah, vendar dejansko težišče nje-
gove obravnave je na povojnem razdobju, kije nedvomno v zgodovini naših mest in po-
deželja daleč najbolj burno in z najbolj globokimi in vsestranskimi posledicami. V svo-
jem kronološko zasnovanem prikazu navaja vse poglavitne urbanistične projekte in 
njihove realizacije, večje mestne asanacije, urbanistične načrte in regionalne in druge 
prostorske plane. Omenja poglavitne arhitekte in urbaniste ter druge urbanistične raz-
iskovalce ter s citiranjem ocen o teh delih iz takratnega tiska skuša prikazati njihove 
dobre in slabe strani. Žal je urbanistični del obširneje in popolneje prikazan, kot pa 
prostorskoplanerski. Pri slednjem so izostala ovrednotenja nekaterih pomembnejših 
del in znanstvenih razprav, ki so obogatila teorijo in prakso našega povojnega prostor-
skega planiranja. 

Delo ne bo zanimivo samo za tiste, ki jih zanima urbanistični in prostorski razvoj in 
načrtovanje. Po njem bodo lahko s pridom posegli tudi drugi, ki žele obuditi spomine 
na nedavno preteklost, na dvome in pomisleke, ki so spremljali naš urbanistični razvoj, 
in na številne razprave o usmerjenosti in uspešnosti našega urbanizma. V teh razglab-
ljanjih se Pogačnik izkaže kot zagovornik čuvanja našega kulturnega izročila in dedi-
ščine in kot nasprotnik pretiranih modernizmov. 

I. Vrišer 

Dragutin Feletar, Industrija Podravine. Varaždin, 1984. 

Med najkvalitetnejša dela, ki odpirajo nova vsebinska in metodološka pota, sodijo 
v vsaki znanosti doktorske disertacije. Žal se njihovo število zadnja leta v geografiji 
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zmanjšuje, še redkejše pa so tiste, ki jih tudi v celoti natisnejo. Feletarjeva disertacija 
»Industrija Podravine«, ki jo je založil Savez geografskih društava Hrvatske, je v tem 
pogledu izjema. Obsežno delo, na 154 straneh velikega formata in z velikim številom 
barvnih prilog, obravnava na kompleksen način in deloma z regionalnogeografsko me-
todo razvoj, razmestitev in učinke industrije v treh občinah zgornje Podravine: v Djur-
djevcu, Koprivnici in Ludbregu. Srce te industrije je živilsko-industrijski SOZD »Po-
dravka« s sedežem v Koprivnici in s številnimi podružnicami in kooperanti širom Po-
dravine in Jugoslavije. Prav temu agroživilskemu in industrijskemu velikanu gre zaslu-
ga, da se je to slabo industrializirano ozemlje postopoma uvrstilo med srednje razvite 
regije SR Hrvatske. 

Avtor obravnava industrializacijski proces v Podravini s treh temeljnih vidikov: 
kateri so bili osnovni razvojni pogoji, kakšne so poglavitne lastnosti današnje industrije 
in kakšen je bil učinek industrije na prostorske spremembe. Zajeto je prebivalstvo kot 
podlaga za oblikovanje najvažnejšega industrializacijskega faktorja — delovne sile, 
kmetijstvo kot surovinska osnova za industrijo, tržišče, združevanje dela in sredstev, 
prirodno bogastvo in vloga tradicije v industrijski proizvodnji. Avtor obravnava tudi 
pozitivne in negativne učinke prometnega položaja, industrijske mikrolokacije in vpliv 
različnih planskih konceptov o industrializaciji. V središču obravnave je vpliv 
industrije na socioekonomsko preobrazbo regije. Posebno pozornost posveča razli-
čnim neskladjem, ki jih je izzval razvoj industrije, med njimi v prvi vrsti zaostajanju 
kmetijske baze za proizvodnimi kapacitetami. 

Delo je metodološko dobro zasnovano, grafično bogato opremljeno, upošteva do-
sežke industrijske geografije in bi bilo lahko dober vzorec, kako obdelati industrijo in 
industrializacijo v marsikateri drugi jugoslovanski regiji, ki je doživljala podoben raz-
voj. Po sodbi ocenjevalca bi avtor lahko zajel obsežnejše ozemlje, morda še spodnji del 
Podravine, kar bi dalo študiji večjo težo. S tako podrobnim gradivom in dobrim pozna-
vanjem problematike bi se lahko lotil analize prostorskih medindustrijskih odnosov. 
Opozoriti bi bilo treba tudi na bodoče razvojne možnosti te dokaj samorastniško nasta-
le industrije. 

Igor Vrišer 

Marija Makarovič, Strojna in Strojanci. Narodopisna podoba koroške hribovske vasi. 
Založila Mladinska knjiga, Ljubljana 1982, 559 strani. 

Obsežna in vsebinsko bogata knjiga o Strojni in Strojancih sodi v tisto zvrst naše 
strokovno-znanstvene publicistike, ki odstira, podaja in vrednoti prenekatero ima-
nentno, tudi večjemu številu strok sorodno problematiko o našem podeželju in njego-
vem vsakdanjem življenju. Knjiga je etnološka monografija o hribovskem kmečkem 
naselju ob naši državni meji na območju jugovzhodne Koroške, v katerem so se ohra-
nile mnoge nekdanje značilnosti materialne in duhovne kulture. Prepletanje oblik in 
načinov preteklega življenja in dela z novejšimi novostmi, ki čedalje bolj nezadržano 
prodirajo v to obmejno hribovsko naselje s saminami, daje celotni Strojni podobi spo-
kojne domačnosti. 

Vsebina knjige je razdeljena v 16 poglavij, ki jim sledijo še Pogled na Strojance, 
statistične tabele in preglednice obdelanega anketnega gradiva, slovarček narečnih 
besed, viri in literatura ter kratek povzetek v angleščini. Za .geografijo so zanimive in 
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dragocene predstavitve naselja predvsem v prvih devetih poglavjih, ki obsegajo polovi-
co knjige. 

Po pregledu virov in dosedanje skromne literature o Strojni in njenem prebival-
stvu, so že v drugem poglavju predstavljeni osnovni geografski in socialni obrisi nase-
lja. Nato sledi splošni oris družbenih, političnih in gospodarskih sprememb ter posa-
meznih krajevnih dogodkov, ki so pomembneje vplivali na spremembe pri delu in v živ-
ljenju Strojancev. V četrtem poglavju so prikazane družbena sestava in pomembnejše 
razlike v socialni slojevitosti prebivalstva (kmet, kmet-delavec, najemnik, dninar, posli 
in prišleki). V naslednjem poglavju so očrtane posamezne sestavine prebivalstvene 
rasti od leta 1755 do 1981. Sledi poglavje z orisom stavbarstva in stanovanjske kulture. 
Prikazani so položaj in lega naselja ter posameznih domov, njihove fiziognomske zna-
čilnosti, razporeditev stavb v okviru posameznega doma, osnovno gradivo domov itd. 
Posebej so prikazane nekatere značilnosti kmečkih hiš in gospodarskih poslopij kakor 
tudi nekdanje in današnje funkcije njihovih posameznih prostorov. 

V sedmem poglavju, ki je tudi najobsežnejše, Viri za preživljanje, je podrobno ori-
sano gospodarstvo strojanskih domačij. Prikazano je pridobivanje plodne zemlje (no-
vine), oblike nekdanjega in današnjega poljedelstva, kolobarjenje kakor tudi pomen 
posamezne veje živinoreje. Ovrednoteno je sadjarstvo, ki je bilo v glavnem namenjeno 
domačim potrebam; večino sadja so predelali v jabolčnik ali hruškovec ter žganje. Na 
kratko je predstavljeno nabiralništvo pa gozdarstvo, ki je že stoletje vključeno v sestav-
ni del strojanskih kmetij. Orisane so tudi zvrsti obrti, ki so bile namenjene domačim 
hišnim in drugim gospodarskim potrebam domačij. 

Osmo poglavje, z naslovom Delo, nas seznanja z značilnostmi kmečkih opravil v 
različnih letnih časih. Razporeditev in delitev dela, delovni čas oziroma njegov letni 
koledar so podrobno in zanimivo predstavljeni v enoletnem delovnem dnevniku sred-
nje velike Zabrnikove domačije (40 ha). 

Naslednja poglavja prikazujejo poglavitne življenjske mejnike, medsebojne odno-
se v družini, stike in sodelovanje med sosedi in vaščani, pa oblike družabnega življenja, 
znanje, obzorje in ustvarjalnost, domače zdravstvo in zdravilstvo ter verovanje. 

Knjiga o Strojni in Strojancih je kompleksno delo o naselju in ljudeh ter njihovi 
zemlji. Na nevsiljiv način predstavi različne oblike sožitja človeka z okoljem, pa vzroke 
za najrazličnejše oblike in načine nekdanjega polikulturnega poljedelstva in samo-
oskrbne usmerjenosti strojanskih domačij ter njihovo preobrazbo v novejšem času. 
Skratka, knjiga nam v sistematični obliki ponuja ogromno stvarnega in dragocenega 
gradiva o naselju, njegovi včerajšnji in današnji podobi, o gospodarskem razvoju, pri-
kazuje pa tudi človeka z vsemi njegovimi stvariteljskimi sposobnostmi in fizičnimi te-
gobami. 

M. Natek 

Fanči Šarf, Občina Gornja Radgona. Etnološka topografija slovenskega etničnega 
ozemlja— 20. stoletje. Izdal Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze E. Kar-
delja v Ljubljani, 107 strani, Ljubljana 1982. 

Pred nami je že tretja knjižica etnološke topografije slovenskega etničnega ozem-
lja in je namenjena predstavitvi radgonske občine. Tako kot je bilo začrtano v vsebinski 
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zasnovi tega raziskovalnega projekta slovenskih etnologov, je v knjigi kolikor toliko 
celovito predstavljena etnološka podoba življenja prebivalcev obravnavanega obmo-
čja v zadnjih sto letih. Prav zato, ker imajo geografske raziskave posameznih pokrajin 
mnogo stičnih točk tudi z najrazličnejšimi etnološkimi proučevanji, je koristno in po-
trebno, da se sproti seznanjamo tudi s tovrstnimi izsledki. Kajti prebivalstvo, načini nji-
hovega dela in življenja zapuščajo v pokrajini številne sledi, ki so osrednji predmet 
geografskih proučevanj. 

Vsebina knjige je razdeljena na 9 poglavij. V uvodnem delu je predstavljeno 
ozemlje občine Gornje Radgone v okviru širšega pokrajinskega območja ter v mejah 
nekdanjega zgodovinskega in kulturološkega razvoja. V drugem poglavju so predoče-
ne poglavitne geografske, upravno-administrativne, gospodarske in sploh infrastruk-
turne sestavine območja radgonske občine. Naslednje poglavje prikazuje glavne pote-
ze demografskega razvoja od leta 1869 dalje. Četrti del knjige je namenjen gospodar-
stvu in njegovemu razvoju. Posebno podrobno so prikazane posamezne veje kmetij-
stva, obrt in industrija, gozdarstvo, trgovina in turizem pa lov, ribolov in nabiralništvo, 
promet itd. Peto in šesto poglavje prinašata neposreden vpogled v spreminjanje pokli-
cne in socialne sestave prebivalstva, in sicer v razdobju zadnjih sto let. Tudi za geogra-
fijo sta izredno dragoceni naslednji poglavji. V sedmem so predstavljene najrazličnejše 
novosti, ki so se uveljavile v kmetijstvu in obrti, stavbarstvu, prehrani itd. V osmem 
poglavju sta prikazana razkroj kakor tudi stopnja ohranjenosti tradicionalnih oblik 
gospodarstva, prehrane, stanovanjske kulture. V sklepnem — devetem — poglavju je 
podana etnološka proučenost obravnavanega predela. Avtorica ugotavlja, da so bili 
storjeni na tem območju šele prvi poskusni koraki. Prav tako se zavzema za ohranitev 
pokrajinske identitete, pri čemer morajo dejavno sodelovati s svojimi izsledki strokov-
njaki z najrazličnejših področij. 

Knjiga Občina Gornja Radgona je lep primer načrtnega etnološkega proučevanja 
slovenske zemlje. Upamo lahko, da bomo tudi v geografiji dobili v bližnji prihodnosti 
sistematični regionalnogeografski pregled, pa čeprav bi bil sestavljen samo po obmo-
čjih posameznih občin. 

M. Natek 

Ingrid Slavec, Slovenci v Mannheimu. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega 
društva. Izdal Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze E. Kardelja v Ljublja-
ni, 136 str., Ljubljana 1982. 

Čeprav pomeni pričujoča študija poskus etnološko-jezikovnega orisa skupine 17 
slovenskih zdomskih družin, ki živijo v Mannheimu v ZR Nemčiji, je v njej prikazanih 
toliko zanimivih in dokumentiranih ugotovitev, da mora knjižico poznati vsakdo, ki ga 
zanimajo raznotera vprašanja naših zdomcev in izseljencev v Zahodni Evropi. Avtori-
ca še posebej poudarja, da so selitve prebivalstva kompleksen družbeni pojav, ki za 
vsestransko predstavitev zahteva interdisciplinarno proučitev. 

Za področje geografije so dragoceni prikazi predstavljeni predvsem v dveh pogla-
vjih knjižice. V četrtem je orisano izseljevanje Slovencev v Nemčijo do druge svetovne 
vojne in po njej. Izseljevanje je doseglo višek v letih 1973—1974; sredi sedemdesetih 
let je živelo v ZR Nemčiji od 47.000 do 60.000 Slovencev. V petem poglavju so pred-
stavljeni Slovenci v Mannheimu, njihovo življenjsko okolje in vsakdanji in praznični 
utrip njihovega življenja. V tem industrijskem mestu, ki je imelo 300.000 prebivalcev, 
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od tega 15% tujcev, je leta 1980 živelo okrog 500 do 600 Slovencev. Največ jih je prišlo 
iz severovzhodne Slovenije, redkejši pa so bili priseljenci iz Koroške, Dolenjske in ožje 
ljubljanske regije. Navzočnost tujcev v mestu je najbolj vidna v starem mestnem jedru 
ter v sosednjem Neckarstadtu, torej v manj urejenih predelih, kjer so stanarine nižje. 

Tudi za geografa so dragocene marsikatere ugotovitve in navedbe o zdomcih, ki so 
prikazane v razdelkih »Prišli so in ostali« ter »Njihov vsakdanjik«. Prikazani so smotri 
in vzroki za odhod naših ljudi v tujino, začetne težave v prilagajanju novemu delovne-
mu in življenjskemu okolju kakor tudi namere za naložbe njihovih prihrankov v domo-
vini bodisi v obrtno proizvodne dejavnosti, bodisi v zgraditev hiše, obrtnih delavnic, ali 
v preureditev stanovanj. Skratka, v knjižici najdemo številne dragocene odgovore na 
vprašanja, ki se nam zastavljajo ob zdomstvu, njihovem pogostem obiskovanju doma-
čih krajev ter ob čedalje pogostejših spremembah, ki se kažejo v preoblikovanju tistih 
naselij, od koder so šli mladi ljudje za kruhom v tujino. 

M. Natek 

O zamejskih Slovencih na Koroškem 

Novejše geografske študije o Slovencih na avstrijskem Koroškem 

V preteklih nekaj letih je bilo napisanih precejšnje število člankov, razprav in štu-
dij o Slovencih, ki žive v zamejstvu. Geografske publikacije vse od 3/4—1973 številke 
Geografskega obzornika, ki je bila v celoti posvečena tej tematiki, niso izčrpneje poro-
čale o omenjeni raziskovalni dejavnosti dela naših, slovenskih geografov. Socialnogeo-
grafsko analizo Koroške v Avstriji najdemo prej v sociološko-politoloških publikacijah 
in revijah, ki so tiskane tostran ali onstran meje, kot pa da bi jo uzrli v geografski litera-
turi. Pred kratkim je izšel v založbah »Komunist« in »Drava« obsežen zbornik znan-
stvenih in strokovnih prispevkov z naslovom »Koroški Slovenci v Avstriji včeraj in da-
nes«, ki je vzpodbudil pisca pričujočega razmišljanja, da predstavi vsaj nekaj del, ki s 
pomočjo geografskih metod kažejo in analizirajo družbene in gospodarske procese na 
avstrijskem Koroškem. Pregled del je naključen in omejen na preteklo triletno obdo-
bje.* 

Jubilejni zbornik Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu, ki je izšel ob 25. oblet-
nici te ustanove, objavlja med drugimi rezultate raziskave o gravitacijskem zaledju 
dijakov gimnazije. Avtor Vladimir K 1 e m e n č i č ugotavlja, »da je sorazmerno naj-
več dijakov iz večine občin dvojezičnega ozemlja« pri čemer ugotovi, da obstoja tesna 
korelacijska zveza med številom dijakov in možnostmi-prevoza z javnimi prometnimi 
sredstvi. Ker je opredelil gravitacijo za 25-letno obdobje in za vse kdajkoli vpisane di-
jake s stalnim bivališčem, izkazuje karta območja vplivnosti gimnazije več kot 300 na-
selij dijakov, ki so obiskovali to slovensko izobraževalno institucijo na Koroškem. Bi-
vališča dijakov se razprostirajo na Južnem Koroškem vse od Šmohorja na zahodu do 
Krčanj pod Svinjo na vzhodu. Izmed 2007 dijakov, ki so doslej prisostvovali pouku na 

* Obravnavane bodo naslednje razprave: — Vladimir K1 e m e n č i č: Gravitacijsko zaledje dijakov 
ZG za Slovence v Celovcu. Jubilejni zbornik: 25 let Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu, Celovec 1982, str. 
110/114; — Vladimir K 1 e m e n č i č: Regionalno in socialno poreklo dijakov ZG za Slovence v Celovcu v 
šolskem letu 1982-83. Letno poročilo, Celovec 1983, str. 66; — Vladimir K1 e m e n č i č, Matjaž K1 e-
m e n č i £: Položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem v luči historičnih in socialnogeografskih pro-
cesov. Koroški Slovenci v Avstriji včeraj in danes, Ljubljana/Celovec 1984, str. 92 

97 



Književnost 

Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu, jih je bilo največ iz občine Pliberk (13.7%); 
nad sto dijakov pa je imelo stalna bivališča še v občinah Železna kapla (5.8%), Globas-
nica (5.0%), Škocjan (5.0%), Bilčovs (7.4%), Sele (6.9%), Borovlje (5.4%) in Šentja-
kob (5.4%). Ker je študija usmerjena v prikaz prostorske razsežnosti gravitacijskega 
območja gimnazije v korelaciji z razprostranjenostjo slovenskega življa na Koroškem 
in v Avstriji nasploh bi pričakovali, da bo osvetlila tudi problem pomanjkljivega odziva 
na to možnost izobraževanja iz nekaterih območij dvojezičnega ozemlja. Vzroke bi 
avtor gotovo našel v socialni, ekonomski ali socialnogeografski pogojenosti življenja v 
določenih območjih Koroške. Za jubilejni zbornik pa razprava, ki bi segala preko ob-
sežne analize, in bi bila obenem še problemsko zasnovana, najbrž ne bi bila primerna, 
primerna. 

Dopolnitev in delni odgovor na zastavljeno vprašanje daje bralcu Vladimir K1 e-
m e n č i č tudi v študiji, ki je objavljena v Šestindvajsetem letnem poročilu Zvezne gi-
mnazije za Slovence. V članku o regionalnem in socialnem poreklu dijakov šolskega 
leta 1982/83 ugotavlja avtor, poleg regionalnega porekla tudi način prihajanja v šolo 
(oziroma bivanja) in poklicno strukturo staršev dijakov Zvezne gimnazije za Slovence. 
Medtem ko se letni pregled porekla 510. dijakov bistveno ne razlikuje od analize, ki je 
bila opravljena leto poprej, daje vpogled v socialnoekonomsko podobo gospodinjstev 
novo kvalitativno vrednost temu podatku. Ne preseneča, da je veliko dijakov iz delav-
skih gospodinjstev (37.5%), pač pa dejstvo, da gimnazijo obiskuje številu kmečkih go-
spodinjstev na avstrijskem Koroškem nesorazmerno veliko otrok iz prav teh kmečkih 
družin (18.2%). Posebno velik je ta odstotek v okraju Beljak, kjer je ena tretjina dija-
kov Zvezne gimnazije za Slovence iz kmečkih družin; absolutno nadpovprečno veliko 
(45 dijakov) pa je še število dijakov te poklicne strukture tudi iz velikovškega okraja. V 
kategoriji družin izobražencev (12.5%) prednjači mesto Celovec; — skupaj s kategori-
jo uslužbencev in strokovnih delavcev pa predstavlja ta kategorija gospodinjstev, za 
delavsko, najvišji delež (31.2%). 

Vladimir in Matjaž K l e m e n č i č v študiji O položaju slovenske manjšine na 
avstrijskem Koroškem v luči historičnih in socialnogeografskih procesov še podrobne-
je obravnavata socialnogeografske razmere na avstrijskem Koroškem, izhajajoč iz po-
prejšnjih raziskav. 

Članek, ki je izšel v že zgoraj imenovanem zborniku »Koroški Slovenci v Avstriji 
včeraj in danes«, obravnava različne, predvsem s socialnogeografskimi metodami za-
znavne oblike diskriminacije slovenskega življa. Poleg že dokaj znanih ugotovitev o 
svojevrstni manipulaciji z jezikom in jezikovnimi skupinami, ki so odraz skoraj vseh 
povojnih popisov v Avstriji, navajata avtorja — lahko bi jim dejali kar »veseloigrske« 
podrobnosti o popisu posebne vrste v Avstriji. Njuna karta, ki prikazuje sto in več pro-
centno udeležbo krajanov (po posameznih krajih Koroške) ob priliki te registracije nji-
hove nacionalnosti, dovolj nazorno prikazuje mahinacije in neresnosti, ki so bile odraz 
tega »popisa«. Ugotavljata tudi, da se z razvojem industrijske družbe Slovenci na Ko-
roškem oddaljujejo od enakopravnosti in izenačenosti z večinskim narodom. Instru-
menti usmerjanja družbenega in tehnološkega razvoja ter urejanja prostora služijo 
oblastem, vedé ali nevede, kot sredstvo diskriminacije na mnogih področjih dejavnosti 
posameznika oz. socialnogeografskih skupin. Prostor slovenske poselitve v Avstriji je 
zapostavljen v gospodarskem razvoju, možnosti izobraževanja in zaposlovanja so ome-
jene ... Avtor tega zapisa lahko le pritrdi ugotovitvi, da Koroški Slovenci niso izrabili 
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prednost naravnih danosti za razvoj turizma. Z malimi obrati niso kos velikopotezno 
zasnovanim in v inovacije usmerjenim turističnim obratom, ki so v lasti nemškega avto-
htonega, predvsem pa doseljenega prebivalstva. Zaradi manjše kapitalne sposobnosti 
obrati, ki so v lasti Slovencev, niso deležni ugodnosti kreditiranja in subvencioniranja v 
taki meri kot tisti, s katerimi razpolagajo pripadniki večinskega naroda, katerih zače-
tna, lastna investicijska sposobnost daleč presega zmožnosti slovenskega prebivalstva. 

Posledice diskriminacije se odražajo v skromni socialni mobilnosti slovenskega in 
vsega prebivalstva na narodnostno mešanem ozemlju Koroške. Odstotek kmečkega 
prebivalstva tod močno presega odstotek istega na Koroškem, kar izpričuje zaostajanje 
gospodarskega razvoja na južnem Koroškem. V ilustracijo povejmo, da je delež iz 
kmečkih gospodinjstev v Zvezno gimnazijo za Slovence vpisanih dijakov znašal pov-
prečno 34% (v obdobju 1957—1973), da pa je bilo istočasno, ob popisu 1971, registri-
ranih na Koroškem le 13% kmečkih gospodinjstev. Nizek je tudi delež zaposlenih v 
terciarnih dejavnostih. Slovenci oblikujejo na narodnostno mešanem ozemlju pretežno 
delavsko-kmečka gospodinjstva, ki črpajo dohodek kar iz treh skromnih virov: iz kme-
tijstva, iz kmečkega turizma (ali trgovine) in iz zaposlitve ponavadi enega člana druži-
ne zunaj doma v industriji. 

Troje omenjenih del ugotavlja z družbenimi in ekonomskimi tokovi v Avstriji in 
Evropi skladno prostorsko in socialno preobrazbo pokrajine in prebivalstva, ki živi na 
narodnostno mešanem ozemlju Južne Koroške. Iz agrarne pokrajine, v kateri žive Slo-
venci, se ta preobraža v turistično, proces deagrarizacije pa je zajel večji del tega pro-
stora in ga že skoraj v popolnosti urbaniziral. Vedno bolj pa je omenjeno ozemlje po-
membno tudi za tranzitne tokove oz. prometnice, ki vodijo čezenj v številne evropske 
regije. Zaradi tega je védenje o socialnogeografski strukturi in preobrazbi tega prosto-
ra prepotrebna raziskovalna tema geografske znanosti. 

A. Gosar 

Dvojezična Koroška. Seznam dvojezičnih krajevnih imen južne Koroške. Zweispra-
chiges Kärnten. Zweisprachiges Ortsverzeichnis von Südkärnten. Sestavila Franc 
Kattnig in Janko Zerzer, 151 strani, Celovec 1982. 

Drobno, a nadvse koristno in potrebno delo je izdala in založila Družba sv. Mo-
horja ob sodelovanju Krščanske kulturne zveze, Našega tehnika in Slovenskega infor-
macijskega centra v Celovcu. Po letu 1945 je to že četrti dvojezični seznam krajevnih 
imen na Koroškem (L. S i e n č n i k in B. G r a f e n a u e r , 1945; B. S i n g e r , 
1970 in V. K 1 e m e n č i č, 1972). 

Prvi del knjižice obsega slovensko-nemški abecedni seznam krajevnih imen (str. 
9—79), drugi pa nemško-slovenski pregled (str. 81—151). Za vsako naselje je navede-
na ustrezna pošta in karakteristična telefonska številka, pripadnost občini in župniji, 
političnemu in sodnemu okraju. Posebej so označena naselja z dvojezičnimi topograf-
skimi napisi po Zveznem zakonu z dne 6. julija 1972, kakor tudi naselja z dvojezičnimi 
topografskimi napisi na podlagi odredbe zvezne vlade z dne 31. maja 1977 k zveznemu 
zakonu z dne 7. julija 1976. 

Podrobnejši pregled naselij nam pokaže: med 942 naselji, kolikor jih je na dvoje-
zičnem ozemlju Koroške, je bilo leta 1972 200, to je 21,2% naselij z dvojezičnimi napi-
si, leta 1977 le še 91 ali 9,7% naselij. Nadalje ugotovimo, da je samo 75 naselij iz leta 
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1972 tudi v letu 1977 ohranilo dvojezične topografske napise, medtem ko je bila ta pra-
vica odvzeta 125 naseljem; po letu 1972 si je 16 naselij na novo pridobilo pravico, da 
uporabljajo dvojezične topografske napise. 

Knjižica je izredno praktični pripomoček, ki na preprost in pregleden način daje 
vse potrebne in osnovne podatke — v obeh jezikih — o slehernem naselju na dvojezi-
čnem ozemlju južne Koroške. Obenem pa je delo tudi dragocen in neovrgljiv 
dokument o naglem krčenju najosnovnejših jezikovnih pravic Slovencem na avstrij-
skem Koroškem. 

M. Natek 

Književnost o krasu 

Acta carsologica — Krasoslovni zbornik, 10 (1981), SAZU, Razr. za narav, vede, 
Inštitut za raziskovanje krasa, str. 212,35 slik, 12 prilog, Ljubljana 1982 

Zbornik obsega devet prispevkov šestih avtorjev — sodelavcev oziroma zunanjih 
sodelavcev Inštituta — s čimer je predstavljena glavnina inštitutskega raziskovalnega 
dela s področja krasoslovja in speleologije v preteklih letih. Vsebina zajema dva večja 
sklopa: kraško površje (štirje prispevki) in kraško podzemlje (pet prispevkov). Poleg 
sintetskega prispevka so še dela s področja morfotektonike, hidrologije in sedimento-
logije. Z regionalnega vidika obravnava šest prispevkov dinarski kras v povirju Ljub-
ljanice, osredotočenih na Planinsko polje, dva prispevka skrajno izmed dinarskih pla-
not — Banjščice, eden pa celotno Slovenijo. 

V prvem, sintetskem, prispevku P. H a b i č podrobneje predstavi »Pregledno 
speleološko karto Slovenije«. Inštitut je vrsto let delal na raziskovalni nalogi »Speleo-
loška karta Slovenije«, kjer je podrobneje obdelano kraško podzemlje po posameznih 
listih (1 : 25.000 in 1 : 50.000). Pričujoči prispevek je prva sintetična obdelava zbra-
nega gradiva, predstavljena tudi na karti v prilogi v dvobarvnem tisku. Priložena Spele-
ološka karta je pravzaprav karta slovenskega krasa, saj poleg speleoloških, morfolo-
ških in hidroloških elementov posebej poudarja tipizacijo in razprostranjenost krasa. 
Kras je klasificiran glede na kamninsko osnovo, na globino zakraselosti, na hidrološke 
značilnosti, na nadmorsko višino in glede na regijo. V besedilu so podrobneje obdelane 
speleološke značilnosti posameznih tipov krasa. 

V prispevku »Kraški relief in tek tonika« P. H a b i č ugotavlja skladnost med vi-
šinsko'razporeditvijo morfostrukturnih blokov in kraškim površjem. Ker s pomočjo 
erozijsko-korozijske teorije ter klimatske geomorfologije ni mogoče razložiti vseh zna-
čilnosti dinarskega krasa, skuša avtor to opraviti s pomočjo morfostrukturnih enot. Na 
konkretnih primerih podrobneje razlaga, kako navpični premiki blokov vplivajo na 
razvoj kraškega površja in podzemlja. 

Naslednji H a b i č e v članek »Kraški izvir Mrzlek, njegovo zaledje in varovalno 
območje« sodi med članke s hidrološko vsebino. Mrzlek je pomemben kraški izvir tik 
Soče nad Solkanom, zajet za oskrbo Nove Gorice s širšo okolico. Iz varstvenih razlogov 
je bilo treba določiti njegovo zaledje, tudi s pomočjo barvanja Čepovanskega potoka. 
Izkazalo se je, da pripada zaledju Mrzleka večji del kraške Banjške planote. Kot pose-
bno zanimivost naj omenim, da so podzemeljske vodne zveze v zaledju Mrzleka podo-
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bne alpskim: obstajajo namreč podzemeljska raztekanja in mešanja voda, kar je zelo 
pomembno za varovanje pitne vode pred onesnaženjem. 

Prispevek J. Č a r j a »Geološka zgradba požiralnega obrobja Planinskega po-
lja« temelji na izsledkih t.im. podrobnega geološkega kartiranja (1 : 5.000). Rezultat 
kartiranja nista le podrobni a vendar pregledni geološka in tektonska karta Planinske-
ga polja, s prerezi (v prilogi), ampak tudi nova dognanja o povezavi določenih kraških 
oblik z določenimi litološko-tektonskimi podlagami. V literaturi večkrat naletimo na 
navidezno protislovne trditve, da prelomi predstavljajo oviro za vodo, obenem pa je 
prelomljenost karbonatnih kamnin osnovni pogoj za nastanek krasa. S tega vidika so 
posebej zanimivi Čarjevi izsledki: zdrobljene cone (često v vzporednih prelomnih co-
nah) s tektonsko glino in milonitno moko so praktično neprepustne, delno do dobro 
prepustne so porušene cone, odlično prepustne pa razpoklinske cone. Na Planinskem 
polju se s tem skladajo tako ponorne cone kot tudi oblika in razporeditev vrtač ter 
udornic. 

Z navpičnim prenikanjem površinske vode se že dlje časa ukvarja Janja K o g o v-
š e k, ki nas s prispevkom »Vertikalno prenikanje v Planinski jami v obdobju 
1980-81« seznani z izsledki novejših opazovanj. Posameznim curkom, ki prenikajo 
skozi jamski strop, je merila temperaturo, pretok, pH in trdoto, vzporedno pa tudi koli-
čino padavin na površju. Spremembe lastnosti vode odražajo »vodne valove« — ob 
povečanem pretoku se zniža trdota. Kljub številnim izsledkom avtorica meni, da bi bilo 
iz podatkov mogoče dobiti še več, če bi jih bilo mogoče ustrezneje, s pomočjo računal-
nika, obdelati. 

Tudi članek F. Š u š t e r š i č a »Morfologija in hidrografija Najdene jame« se v 
veliki meri ukvarja s podzemeljsko hidrografijo. Jama je bila natančno znova izmerje-
na in s skoraj 5 km rovov sodi med večje slovenske jame. Obenem z meritvami je avtor 
zabeležil celo vrsto morfometričnih in drugih značilnosti jamskih rovov, kar mu je obe-
nem z obdelavo merskih podatkov omogočilo podroben morfološki opis. Na podlagi 
morfologije, hidrografije in jamskih sedimentov avtor ugotavlja, da Najdena jama, ki jo 
sicer voda takorekoč v celoti zalije, ni neposreden odvodnik Planinskega polja, temveč 
le vodokaz v masivu. 

Prispevek R. G o s p o d a r i c a »Morfološki in geološki položaj kraških votlin 
v ponornem obrobju Planinskega polja« se navezuje oziroma dopolnjuje prispevka J. 
Čarja in F. Šušteršiča. Čarjeve izsledke »poglobi« v podzemlje, morfologijo in hidro-
grafijo Najdene jame pa dopolni z geološkimi podatki. Poleg Najdene jame, Logarčka 
in Mačkovice je avtor analiziral podatke še za okoli 50 jam v severnem robu Planin-
skega polja. Ugotovil je, da so jamski rovi razporejeni v petih etažah in da so rovi v Naj-
deni jami veliko bolj prilagojeni smerem in vpadnicam skladov, kot pa smerem prelo-
mov. V naslednjem prispevku »Stratigrafija jamskih sedimentov v Najdeni jami ob 
Planinskem polju« nas isti avtor podrobneje seznani s samimi sedimenti, njihovimi 
značilnostmi in lastnostmi, stratigrafijo in relativno starostjo. Dobljene izsledke pri-
merja z rezultati svojih prejšnjih raziskav v jamah na Pivki in ob Cerkniškem polju in za 
zaključek podaja pregledno tabelo kvartarnih sedimentov Planinskega polja z zale-
djem, do Pivške kotline na eni in Cerkniškega polja na drugi strani. 

Zadnji je članek A. K r a n j c a »Sedimenti iz Babje jame pri Mostu na Soči«, ki 
obravnava sedimente iz izvirne jame v vznožju Banjščic. Analize teh sedimentov, 
vključno datacija s pomočjo 14C, kažejo, da je v najmlajši preteklosti, pred nekaj sto 
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leti, prišlo do velikega preobrata v sedimentacijskih procesih: potok je nehal odlagati 
prodnato-peščene plasti, s katerimi je bil jamo že skoraj zapolnil do stropa, in danes 
nosi le še izredno dobro zaobljen prod, prejšnji nanos pa je takorekoč odstranjen. 

Andrej Kranjc 

Acta carsologica — Krasoslovni zbomik, 11 (1982), SAZU, Razr. za narav, vede, 
Inštitut za raziskovanje krasa, str. 131,41 slik, Ljubljana 1983 

Zvezek vsebuje sedem prispevkov izpod peresa devetih avtorjev, od tega jih je 
sedem članov inštituta. Tematika obsega regionalno krasoslovje in speleologijo (pri-
spevka o krasu v Krškem hribovju in v Istri), kraško hidrologijo oziroma hidrogeolo-
gijo (Rakov Škocjan, Vipava, Postojnska jama) ter jamske sedimente (Postojnska ja-
ma in Jama pri Predjami). 

Članek P. H a b i č a »Kraški pojavi v Krškem hribovju« nas seznani s posebnim 
tipom osamelega krasa, plitvega fluvio-krasa v slovenskem subpanonskem svetu. Po-
leg speleološkim objektom je avtor posvetil posebno pozornost kraškim depresijam in 
razvoju vodnega omrežja oziroma fazam zakrasevanja. 

Naslednji, tudi še bolj regionalni prispevek »Movraška in Smokavska vala ter Ja-
ma pod Krogom« (P. H a b i č, R. G o s p o d a r i c , A. M i h e v c, F. Š u š t e r-
š i č) obravnava slepe doline oziroma robno kraško polje na stiku fliša in apnenca v se-
verni Istri, med Gračiščem in Sočergo. Poleg geomorfologije obravnava prispevek tudi 
kraško hidrogeologijo, hidrologijo in seveda podrobno študijo jame, saj je bila raziska-
va usmerjena bolj aplikativno, z namenom, da oceni možnosti za odpravo občasnih po-
plav v dnu teh slepih dolin. 

Prispevek R. G o s p o d a r i c a , J. K o g o v š e k in M. L u z a r j a »Hi-
drogeologijo in kraški izviri v Rakovem Škocjanu« zapolnjuje občutno vrzel v poznava-
nju oziroma predstavitvi našega »kraškega parka« Rakovega Škocjana. Podrobneje sta 
predstavljeni geologija in hidrologija te zanimive kraške doline, posamezni izviri ima-
jo obdelane fizikalno-kemične lastnosti, niti niso pozabljene poplave. Zanimiva in pre-
senetljiva je ugotovitev, da izvirov v Rakovem Škocjanu ne napajajo podzemeljske 
vode izpod Javornikov, ampak le cerkniške vode. 

K temeljnim obdelavam v kraški hidrografiji sodi članek P. H a b i č a »Kraški 
izviri Vipave in njihovo zaledje«. Po količini (0,7—70 m3/s) in ugodnem, neposelje-
nem in gozdnatem zaledju, bi bili ti zajezeni in prelivni kraški izviri (nekaj je občasnih 
in nekaj stalnih) zelo primerni za oskrbo z vodo. To potrjujejo tudi dobljene 
fizikalno-kemične lastnosti vode. 

Rezultate krajevno razširjenih opazovanj vertikalnega pretoka v kraških kamni-
nah podaja prispevek Janje K o g o v š e k »Prenikanje vode in izločanje sige v Pisa-
nem rovu Postojnske jame«. Poleg že ustaljene metode meritev vodnih curkov je avto-
rica tokrat merila tudi izločanje karbonatov iz vode, ki polzi po sigi. Tako se je na posa-
mezne kapnike v enem letu odložilo od 44—550 g СаСОз. S tem ta prispevek tudi po-
globljeno posega v vprašanje rasti kapnikov oziroma odlaganja sige. 

S sigo se ukvarjata tudi zadnja dva prispevka v tej številki Acta carsologica. R. 
G o s p o d a r i c s soavtorjema M. I k e y a in T. M i k i poroča o »Datiranju sta-
laktita iz Postojnske jame z ESR metodo«. To je prvi poskus datiranja sige iz naših jam. 
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z metodo »Electron Spin Resonance« (ESR). Meritve so bile narejene v Stuttgartu in 
na univerzi Kyoto (Japonska). Dobljena starost — jedro analiziranega stalaktita je pri-
čelo nastajati pred 190.000 leti — dobro dopolnjuje dosedanje stratigrafsko razvršča-
nje jamskih sedimentov iz slovenskih jam. Članek A. K r a n j c a »Dinamika odpa-
danja sige v Golobji luknji« — to je v vhodnem rovu Jame pri Predjami — posreduje 
izsledke več kot eno leto trajajočih opazovanj enega izmed razpadnih procesov sige. V 
tem času je povprečno odpadlo z jamske stene dobrih 80 g sige/l m2, največ v pozni zi-
mi. Sočasno registriranje meteoroloških elementov v vhodnem in notranjem delu 
jame, podkrepljeno s korelacijsko analizo, je potrdilo, da so glavni vzroki odpadanja 
sige proces zmrzovanje—tajanje ter nabiranje ledu po jamskih stenah. 

Andrej Kranjc 

Referati z mednarodnega simpozija »Zaščita Krasa« ob 160-letnici turističnega razvoja 
Škocjanskih jam, Lipica 7.—9. oktobra 1982, Sežana 1983, strani 1—112. 

Ob 160-letnici turističnega razvoja Škocjanskih jam je TOZD Hoteli in gostinstvo 
Sežana, ki upravlja Škocjanske jame, v organizaciji Komisije za turistične jame in zašči-
to krasa pri Mednarodni speleološki Uniji priredila simpozij o zaščiti Krasa, namenjen 
predvsem sanaciji Notranjske Reke in turistični ureditvi Škocjanskih jam. Simpozija se 
je udeležilo 54 strokovnjakov in speleologov iz skoraj vseh kraških dežel Evrope. V 
številnih predavanjih so referenti obdelali celotno problematiko zaščite matičnega 
Krasa. Zaradi gmotnih težav pa je zbornik referatov izšel šele v 1984. letu. 

V uvodnem delu so objavljeni zaključki simpozija, ki so plod referatov in zelo ži-
vahne diskusije. V njih je v 16 točkah poudarjen pomen tega simpozija, posvečenega že 
imenovanim problemom. Zaključki dobivajo še poseben pomen zaradi objave v slo-
venskem, francoskem, italijanskem in nemškem jeziku. 

V 25 referatih so bili obdelani izredno zanimivi izsledki raziskav in zaščite mati-
čnega Krasa. Tako predlaga Rajko P a v 1 o v e c uvedbo geološke transverzale po 
matičnem Krasu, ki bi potekala od Škocjanskih jam in Vremskega Britofa mimo Seno-
žeč do Postojnske jame, Betalovega spodmola in preko Razdrtega na Nanos in k izvi-
rom Vipave do Komna, kamnoloma pri Lipici, izvira Glinščice in Socerba. 

Rado G o s p o d a r i c piše o starosti sige v Škocjanskih jamah na osnovi radio-
ogljikove metode. Doslej so bile radiometrično analizirane le mlajše sige Škocjanskih 
jam, za starejše pa še nimamo absolutnih vrednosti. Avtor domneva, da so starejše sige 
nastajale v toplejšem presledku zadnje poledenitve (würm) pred nekako 40.000 leti in 
v zadnji medledeni dobi približno pred 100.000 leti. Rast kanikov naj bi bila od 5 do 
10 mm na vsakih 100 let. 

Ivan G a m s prikaže Škocjanski kras kot vzorec kontaktnega krasa, kjer se stika 
nepropustni flišni svet s propustnim kraškim svetom Kontaktni kras se je namreč pri 
Škocjanu razvil bolj izrazito kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Kot eden od glavnih vzro-
kov je po avtorjevem mnenju precejšnja vodnatost Notranjske Reke. V zvezi s tem 
podaja v pregledni skici in tabeli morfometrijo glavnih udornic Škocjanskega krasa. 

Andrej K r a n j c obdela recentne fluvialne sedimente v Škocjanskih jamah in 
navaja, da do prestopa na apnence nosi Reka prod iz nekarbonatnih kamnin, na apnen-
cih, še posebej v podzemlju, pa narašča delež prodnikov iz apnenca. 
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Zanimiv je tudi prispevek francoske speleologinje C h o p p y - L e e g e r , Bri-
gite, v katerem poudarja, da je množična speleologija smrt za jame. Predvsem se mora-
mo truditi ohraniti tiste jame, ki še niso izropane in uničene. Zato se izogibajmo vsake-
mu propagiranju speleologije, predvsem preko javnih občil. 

Rimski speleolog Arrigo A. C i g n a piše načelno o onesnaževanju v kraških re-
gijah, medtem ko prikazuje Srečko B o ž i č e v i č lokalna onesnaževanja kraškega 
podzemlja v Hrvatski in obenem obdela posledice tega. Taka divja odlagališča so pose-
bno zaznavna v okolici mest in naselij in ob raznih industrijskih objektih. 

Domačin Jože Ž n i d a r š i č obdela probleme onesnaženja doline Notranjske 
Reke in priporoča skupno koordinacijsko telo iz občin Ilirska Bistrica, Sežana in Po-
stojna, ki naj razrešuje to vprašanje. V pogledu onesnaževanja je izredno izčrpen refe-
rat avtorjev Kemijskega inštituta Borisa Kidriča (B. M e j a č, M. R o š, M. D u 1 a r, 
M. R e j i c, P. P o n i k v a r - Z o r k o), ki so v letih 1969—1979 vršili sistematične 
preiskave onesnaženih voda Notranjske Reke, iz katerih je razvidno, da sta glavna one-
snaževalca Tovarna organskih kislin in Lesonit v Ilirski Bistrici. Posledice tega onesna-
ženja so še posebej vidne v 8 km dolgi in 300 m globoki Kačni jami, o katerem poroča 
Andrej M i h e v c. 

O vertikalnem prenikanju na območju Škocjanskih jam poročata Janja K o g o v -
š e k in Marjan L u z n a r, o netopirjih v Škocjanskih jamah razpravljata Helmut 
F r a n k iz Laichingena (ZRN) in ugotavlja selitev teh iz Škocjanskih jam v Predjamo. 
V zvezi z jamskim živalstvom daje Boris S k e t predlog za zaščito biološko pomemb-
nih področij v krasu Jugoslavije. Tu je govor o splošnih zaščitnih ukrepih in o objektih 
ter področjih v SR Sloveniji, ki so posebej potrebni biološke zaščite. 

Danijel R o j š e k prikaže hidrogeografske značilnosti in degradacijo porečja 
Notranjske Reke ter Škocjanskih jam, medtem ko Matjaž P u c in Rado S m e r d u 
obravnavata kraški regijski park in njegovo zaščito. V zvezi z zaščito kapnikov govori 
francoski speleolog Victor C a u m a r t i n o preizkušanju novih načinov osvetljeva-
nja v turističnih jamah zaradi nevarnosti rasti mahov in alg ob jamskih svetilih. S tem je 
v zvezi tudi prispevek Andreja M a r t i n č i č a o ekologiji rastlin v jamah in njihove 
prilagoditve svetlobi. 

Tem referatom slede načelni članki o zaščiti krasa in kraške pokrajine izpod pere-
sa Nade O s m u k in Dušana P l u t a . Obširen pregled arheoloških najdišč mati-
čnega krasa prinaša France L e b e n , medtem ko tržaška speleologa, pokojni Carlo 
F i n o c c h i a r o in Fabio F o r t i prikazujeta turistični razvoj Škocjanskih jam in 
zasluge tržaškega speleološkega društva »Eugenio Btoegan« za turistično ureditev 
Škocjanskih jam. 

V zaključnem referatu piše Radenko L a z a r e v i ć o zaščiti jam, urejenih za tu-
ristični obisk. 

Zanimivi zbornik je možno naročiti pri TOZD Hoteli in gostinstvo, Hotel Triglav 
Sežana. 

France Habe 

Karstologia (Revue de karstologie et de spéléologie physique de la Fédération Fran-
çaise de Spéléologie et de l'Association Française de Karstologie), št. 2,72 str. velike-
ga formata, 98 ilustracij, 1 karta v prilogi, 2. semester 1983 
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V prejšnjem letniku Geografskega vestnika sem poročal o 1. številki revije »Kar-
stologia«, nove revije, ki naj bi zapolnila praznino v francoskem krasoslovnem in stro-
kovnem speleološkem tisku in ki naj bi imela vsaj »frankofoni«, če ne že svetovni, po-
men. 

Pred nami je druga številka, ki se v zasnovi ne razlikuje od prve, a je, kar je nor-
malno, malo manj načelno usmerjena, tudi malo tanjša, a zato še obilneje ilustrirana. 
Prav tako obsega originalne prispevke (8), poročila o strokovnih srečanjih (6) ter o no-
vejši krasoslovni literaturi (21). 

Med originalnimi prispevki jih pet obravnava francoski kras, od Alp in Pirenejev 
do atlantske obale. J. J. D e 1 a n o y (Jamski sistem planote Sornin) ter J. S e s i a-
n o in A. M ü l l e r (Hidrologija jezera Lessy—Visoka Savoja) obravnavajo hidro-
logijo alpskega krasa — v prvem primeru hidrologijo ene izmed najglobljih jam na 
svetu Berger (— 1198 m), v drugem pa gorskega kraškega jezera, pri katerem so šele z 
barvanjem ugotovili, kam se podzemeljsko odteka. Ph. R e n a u l t v članku »Novej-
še študije o krasu Niaux-Lombrive-Sabart« prikaže nove dosežke, opravljene v okviru 
podiplomskih študij o jamskih sedimentih in speleometeorologiji tega velikega 
(14 km) jamskega sistema v Pirenejih. Članek »Kras in obala pri Bec de Caux« 
(Normandija) avtorja R. R o d e t-a je za nas zanimiv predvsem zaradi snovi, ki je 
sicer ne poznamo: obravnava obalni kras v kredi, kjer se prepletajo vplivi kraških in 
abrazijskih procesov v razmeroma nenavadni kamnini, kredi. Zadnji izmed člankov z 
domačo, francosko, tematiko je »Hidrogeomorfološka karta krasa Dorvan 1 :10.000« 
(južni del gorovja Jura) avtorjev J. G i b e r t , R. L a u r e n t in R. M a i r e . Čla-
nek dopolnjuje (v prilogi) oziroma pojasnjuje samo karto (tiskana v večbarvnem ti-
sku), ki vsebuje praktično vse elemente geomorfološke karte krasa. 

Tudi prispevki, ki obravnavajo kras izven Francije, so pestri: C. B e z e s in C. 
Joseph »Razlaga povezave pretok—nivo morske gladine v kraškem obalnem (za-
slanjenem) izviru Almyros Agios Nikolaos (Kreta) s pomočjo multikorelacije s plezo-
metričnim nivojem«, B. C o 11 i g n o n »Hidrotermalna speleogeneza v področju Bi-
ban (Telski Atlas, Alžirija)« ter L. D e h a r v e n g in A. G o u z e »Jame in kras v 
okolici Chieng Mai (Tajska)«. 

Za konec naj omenim, da je med poročili o literaturi obsežna ocena Acta carsolo-
gica 8 (Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni) in Kunaverjevega dela o geomorfolo-
škem razvoju Kanina (Geografski zbornik 22). Od ostale jugoslovanske literature sta 
omenjena Miličeva prispevka o krasu Zahodne Srbije (Dela Geogr. inštituta J. Cvijić). 
Poročili o slovenski krasoslovni literaturi sta celo ilustrirani s slikama Cerkniškega po-
lja in Kaninskih podov. 

Andrej Kranjc 

S. E. Lauritzen, Arctic and Alpine Karst Symposium (Program and Field Guide), Oslo, 
1983, str. 89 

Kot je razvidno iz naslova, sestavljata knjigo program in vodnik po ekskurziji ob 
priliki »Simpozija o arktičnem in alpskem krasu«, ki je bil avgusta 1983 v Oslu. Vendar 
je ta vodnik tako zaokrožen in podroben, da je več kot le vodnik po ekskurziji; je kar 
zaključeno delo o norveškem krasu, predvsem pa o tamkajšnjih podzemeljskih kraških 
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pojavih. Literatura o norveškem krasu je sicer skromna in za nas precej težko dosto-
pna. Zato je ta vodnik toliko koristnejši, saj so na enem mestu zbrani bistveni podatki o 
norveškem krasu. 

Na prvih 12 straneh knjige je program simpozija in povzetki (13) predhodno pri-
javljenih predavanj, gradivo vodnika pa zavzema 69 strani. V uvodnem poglavju nas 
avtor seznani z razprostranjenostjo, litologijo, geomorfologijo, hidrologijo in speleolo-
gijo norveških karbonatnih kamnin ter s kratko zgodovino preučevanja tamkajšnjega 
krasa. Sledi opis posameznih kraških predelov Norveške: okolica Oslo fjorda in pogo-
rje Jottunheimen v južnem delu dežele ter okolica mest Mosjoen, Mo i Rana in Fauske 
ter področje planotastega ledenika Svartisen na severu. Kras se pojavlja od morske gla-
dine do kakih 1.400 m n.m., kar je v visokih zemljepisnih širinah pravi »visokogorski« 
kras. 

Besedilo ilustrira 65 grafičnih prilog — kart, geoloških kart, diagramov, blokdia-
gramov, jamskih načrtov in skic. Čeprav je besedilo zelo zgoščeno, so objavljeni števil-
ni podrobni podatki o kamninah, o hidrologiji (vključno s sledenji podzemeljskih to-
kov), dodani so podrobni opisi sedimentnih profilov ter podatki o starosti kapnikov in 
kosti iz kraških jam. 

Delo zaključuje seznam najpogostejših norveških zemljepisnih oziroma kraso-
slovnih terminov (s prevodom v angleščino), ki se najčešče pojavljajo v zemljepisnih, 
krajevnih in jamskih imenih. Seznam uporabljene literature obsega 48 enot, od tega je 
31 enot, ki se neposredno nanašajo na norveški kras. 

Andrej Kranjc 

Krajša knjižna poročila 

Mavricij Zgonik, Vloga geografskega okolja na začetke in rast Maribora. Kronika — 
časopis za slovensko krajevno zgodovino, 31, štev. 2-3, str. 103—114, Ljubljana 1983. 

V prispevku so predstavljene in ovrednotene tiste geografske oziroma pokrajinske sestavine 
območja, na katerem je vzniknil in se je razvijal Maribor od 12. stol. dalje. Podrobneje sta osvetlje-
na položaj in lega mesta in posebej poudarjena njegova obramba in prometna lega in položaj. Pre-
gledno, po posameznih obdobjih, so prikazane in ovrednotene tiste sestavine geografskega okolja, 
ki so pomembneje vplivale na krepitev in rast mariborske mestne aglomeracije. Pri vsem tem po-
stavlja avtor v ospredje vsakokratne politične, gospodarske, industrijsko-tehnološke in druge raz-
mere, ki so neposredno krepile položaj in vlogo mesta v pokrajini. Podrobno je prikazana vloga in 
moč Maribora po zadnji vojni, ko je svoje gravitacijsko zaledje razširil na domala celotno območje 
severovzhodne Slovenije. Prav tako niso prezrte funkcije posameznih mestnih predelov v različnih 
obdobjih. Zanimiv in tehtno napisan prispevek, ki kaže tudi na potrebo po sprotnejšem prevre-
dnotenju posameznih sestavin geografskega okolja. 

Vladimir Bračič, Razvoj upravne ureditve v Mariboru. Kronika — časopis za slovensko 
krajevno zgodovino, 31, štev. 2-3, str. 229—239, Ljubljana 1983. 

Študija je prvo temeljitejše delo v geografiji, ki sega na področje oblikovanja in spreminjanja 
teritorija najmanjših upravno-političnih enot v zadnjih stotridesetih letih (1850—1980). Na izre-
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dno raznolikem območju, ki ga je obsegala velika občina Maribor v letih 1967 do 1982 (737 km2), 
je prikazano omrežje upravno-politične razdelitve v različnih časovnih presekih. Podrobno je ori-
sano spreminjanje upravno-teritorialnega omrežja po zadnji vojni, in sicer od nastanka krajevnih 
narodnoosvobodilnih odborov (1945) preko krajevnih ljudskih odborov (1946) in občin (1952) 
do velikih občin — komun (1955) ter njihovo združevanje v enotno in veliko občino Maribor 
(1967). Nakazani so osnovni vzroki in principi ponovne razdelitve mariborske občine na šest 
manjših občin, ki so začele z delom v letu 1982. Prikazane so vse pomembnejše upravno-politične 
funkcije Maribora, ki jih je imel v različnih obdobjih (sedež okrožja, okraja in okrajnega glavar-
stva, mariborske oblasti v letih 1949—1951), kakor tudi teritorialno širjenje mesta. Ob sklepu so 
podane osnovne karakteristike vseh šestih današnjih mariborskih občin (Maribor— Pesnica, M. 
— Pobrežje, M. — Rotovž, M. — Ruše, M. — Tabor in M. — Tezno; velikost, število prebivalcev in 
zaposlenih, delež kmečkega življa, vrednost družbenega proizvoda itd.). 

Milan Orožen Adamič, The Effects of the 1976 Earthquake in the Soča River Basin. 
Social and Economic Aspects of Earthquakes, str. 533—556, Ljubljana — New York 
1982. 

Tretje mednarodno srečanje z naslovom »Socialni in ekonomski aspekti zemeljskih potresov 
in načrtovanje omiljenja njihovih posledic«, ki je bilo na Bledu od 29. junijâ do 2. julija 1981, sta 
organizirala Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij iz Ljubljane in Center za urbane in regio-
nalne študije cornelske univerze (Ithaca) iz New Yorka. V zborniku, ki prinaša referate omenjene-
ga posvetovanja, je med daljšimi prispevki tudi O r o ž n o v, in sicer o posledicah in učinkih po-
tresa v Posočju 1976. leta. 

Uvodoma je prikazana potresna dinamika na Slovenskem v zadnjih dvajsetih letih, starost sta-
novanjskih zgradb in posledice katastrofalnega potresa v Posočju 1976. Omenjene so oblike začas-
nih bivališč, ki so nastala na vrtovih, športnih igriščih ali na drugih površinah neposredno ob seli-
ščih porušenih domov ali naselij. Nakazana je metodološka zasnova ocenjevanja škode in na tej 
osnovi so začrtane regionalne (krajevne) razlike v stopnji poškodovanosti posameznih stavb na 
potresnem območju. Podrobneje so nakazane krajevne razlike z deležem prebivalstva brez strehe 
na območju Tolminskega, podana pa je tudi podrobna klasifikacija krajevnih skupnosti na osnovi 
temeljnih socialno-demografskih pokazateljev iz obdobja 1961—1971. Študija je opremljena s ta-
belami, kartogrami in fotografijami ter z izborom literature. 

Barje. Gradivo s posveta o Barju, Kurešček, 8. aprila 1982. Izdal Izvršni svet Skupšči-
ne občine Ljubljana Vič-Rudnik, 43 strani, Ljubljana 1982. 

Obsežna ravnina Ljubljanskega barja s svojstvenimi geografskimi značilnostmi predstavlja že 
več stoletij osrednje vprašanje, namreč, kako bi jo bilo mogoče najbolj gospodarno in funkcionalno 
vključiti v okvir potreb in različnih namenov današnjega osrednjega in največjega slovenskega 
mestnega organizma. Vprašanjem današnjih potreb in možnosti izrabe posameznih geografsko 
značilnih območij Barja za najrazličnejše gospodarske in druge namene je bilo posvečeno interdi-
sciplinarno posvetovanje, katerega vsebina je objavljena v posebni knjižici s 17 prispevki. Posebej 
velja opozoriti na osrednji referat »Problematika vodnogospodarske in prostorske ureditve Ljub-
ljanskega baija«, ki predstavlja sklepno poročilo raziskav predvsem z biotehniških in hidrotehni-
ških področij v letih 1979—1980. Dragocena in kritična sta tudi prispevka A. S t r i t a r j a 
(Aktualna problematika prostorske in hidrološke ureditve Ljubljanskega barja) in A. L a h a 
(Prispevek k razpravi o urejanju in izkoriščanju Ljubljanskega barja). 

M. Natek 
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Srečko Božičević, Kroz naše špilje i jame. Mala znanstvena knjižica Hrvatskoga priro-
doslovnog društva, Zagreb 1983, 2—72. 

Izpod péresa speleologa in fotografa, sicer inženirja geologije, je izšla knjiga »Kroz naše špilje 
i jame«. Uvod je napisal arheolog akademik Mirko M a 1 e z in v njem poudaril, da je delo name-
njeno predvsem naši šolski mladini, da bi se spoznala s kraškimi pojavi pod spektrom dosedanjih 
znanstvenih raziskovanj. Knjižica predstavlja jugoslovanski kras v 18 krajših poglavjih. V njih ob-
dela tipične lastnosti kraškega površja, delo vode na krasu, podzemeljski svet in človeka v tem sve-
tu. V posebnih poglavjih v preprosti besedi prikaže arheološka najdišča v jamah, prikaže pa tudi 
jame kot zaklonišča. Zelo poučno pa je zlasti poglavje o varstvu kraškega površja in podzemlja. 

Na kraju so pregledno navedene turistične jame v Jugoslaviji. Teh je trenutno v Jugoslaviji 34, 
od tega v Sloveniji 12, v Hrvatski 10, v Bosni in Hercegovini 6, v Srbiji 6. V Črni gori bo v juliju za 
turizem odprta Cetinjska jama, medtem ko v Makedoniji zaenkrat še ni urejenih turističnih jam. 

V posebnem poglavju navaja avtor najdaljše jame in najgloblja brezna v svetu in v Jugoslaviji. 

Vlado Božič, Vodič kroz uređene špilje Hrvatske. Založil Planinarski savez Hrvatske, 
Zagreb 1983, 2—32. 

Znani hrvatski speleolog in predsednik speleoloških odsekov pri Planinarskem Savezu, ing. 
B o ž i č Vlado, je v delu žepnega formata predstavil javnosti za turistične obiske urejene hrvatske 
jame. Avtor razdeli obiska vredne jame v pet skupin: v turistično urejene jame, v jame urejene v 
druge namene in v neurejene, pa vendar obiskovane jame. 

Tako ima trenutno SR Hrvatska 10 turističnih jam : Veternica pri Zagrebu, Grgosova špilja pri 
Samoboru, Vrlovka pri Ozlju, Lokvarka pri Lokavi, Vrelo pri Fužini, Cerovačke špilje pri Gračcu, 
Vranjača pri Splitu, Modra špilja na otoku Biševo, Šipun pri Cavtatu in Golubnjača na Plitvičkih 
jezerih. 

V posebnih poglavjih obdela tudi ostale jame. Napol urejenih jam je 14, majhne jame v štiri, za 
druge namene prirejenih jam je 7, za obisk možnih jam pa je 10. 

Pri vsaki turistični jami je objavljena situacijska skica in slika, glavni podatki o jami in turisti-
čni opis. Knjižica dobiva na veljavi še posebej zato, ker je ob vsakem objektu objavljena glavna lite-
ratura o jami. Žal papir ni dovolj kvaliteten, da bi prišle številne fotografije do polnega izraza. Od 
35 fotografij sta objavljeni na platnicah dve barvni fotografiji v dobri tehniki. 

Na kraju nas informira delo tudi q speleoloških organizacijah v Hrvatski. Tako deluje v okvi-
ru Planinarskega saveza Hrvatske 14 speleoloških odsekov, ki pokrivajo hrvatski kras. Poleg teh 
deluje v Zagrebu Speleološko društvo Hrvatske, v Splitu »Špiljar«, v Pazinu društvo »Istra« v Po-
reču »Proteus«, v Zagrebu »Ursus spelaeus« in v Zagrebu tudi še Društvo za istraživanje i snima-
nje krških fenomena. 

Škoda, da ta informativna knjižica služi lahko le domačim jamaijem in turistom, ker je izšla le 
na hrvatskem jeziku. 

France Habe 

Zbornik o jugoslovansko-poljskem geografskem seminarju 

Geografska transformacija podeželja, Geographical Transformation of Rural Areas, 
Ljubljana 1983 

Zbornik 3. jugoslovansko-poljskega geografskega seminarja, Ljubljana, Maribor, 
19.—21. X. 1983 
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Zbornik 3. jugoslovansko-poljskega seminarja prinaša referate v angleškem jezi-
ku. Tako je zanimiva vsebina dostopna tudi svetovni geografski javnosti, kar je toliko 
pomembnejše, ker je zlasti tovrstne problematike izpod peres jugoslovanskih geogra-
fov malo dostopne širši geografski javnosti v svetovnih jezikih. Ne glede na dokajšnjo 
pestrost predstavljene vsebine, je tudi s strani jugoslovanskih prispevkov opaziti neka-
tere poskuse kvalitetnega premika, predvsem v smislu metodoloških poglobitev in 
kvantitativnih pristopov. Škoda je le, daje malo kartogramov, saj kolikor jih je, so sko-
raj vsi v referatih poljskih geografov. 

Prispevki poljskih geografov obravnavajo različne vidike geografske problemati-
ke podeželja, večina njih pa vsebinsko le sledi dolgoletnemu, v agrarno geografsko 
problematiko usmerjenemu raziskovanju posameznih referentov in institucije, iz kate-
re prihajajo. Tako Jerzy K o s t r o w i c k i podaja kratek pregled iz zelo obsežne pro-
blematike metodoloških pristopov pri izdelavi kart izrabe zemlje v posameznih evrop-
skih državah, W. S t o l a pa o funkcijski klasifikaciji podeželja, z opredelitvijo bio-
produktivnih, tehnoproduktivnih in storitvenih elementov. V posebno skupino sodijo 
tehtni prispevki R. S c z e s n y a o spremembah v prostorski strukturi poljskega 
kmetijstva v sedemdesetih letih, W. T y s z k i e w i c z o dolgoročnih spremembah 
velikostne sestave zasebnih kmetij v obdobju 1950—80 in B. G a 1 c z y n s k e ter R. 
K u l i k o v v s k e g a o gospodarskih učinkih zasebnih kmetij glede na njihovo veli-
kost. Do neke mere se na to navezuje pri nas močno zanemarjena problematika o pre-
obrazbi podeželskih naselij na Poljskem izpod peresa A. S t a s i a k a. Prav tako sin-
tetsko, metodološko poglobljeno in genetsko so bila prikazana depopulacijska obmo-
čja na Poljskem in migracije med Vojvodstvi v referatih P. E b e r h a r d t a, M. P o-
t r y k o w s k e in A. P o t r y k o w s k e g a . Kot že večkrat doslej je geografsko 
problematiko preobrazbe poljskega podeželja zelo koristno dopolnil S. K o s t r o w i -
c k i z referatom o ekoloških osnovah razvoja podeželja. 

Vsebinsko mnogo bolj raznoliki referati jugoslovanskih geografov imajo težišče 
na populacijski problematiki, še zlasti na migracijah med mesti in podeželjem ter s tem 
povezani depopulaciji. Tako govorijo prispevki M. P a n o v a o depopulaciji in V. 
D a s k a l o v s k e g a o urbanizaciji podeželja v Makedoniji, A. S t o j m i l o v a o 
vplivu umetnih jezer v Makedoniji na migracije, A. P u š k e o migracijskih tokovih v 
prištinski občini, R. S u b i č a o migraciji v Bački, D . K l a d n i k a o dnevnih migra-
cijah v ptujski občini ter K. R i s t i č o posledicah izseljevanja iz JV Srbije na primeru 
Stare planine. Strukturne probleme prebivalstva obravnavajo referati S. Š t e r c a o 
splošnih gibanjih prebivalstva v obmestnih in drugih naseljih, H. I s 1 a m i j a o difuzi-
ji inovacij na podeželju Kosova ter M. P a k a o problematiki razvoja podeželja v Za-
hodni Sloveniji. Nekaj misli o načrtovanju prostorske organizacije podeželja v BIH po-
daja M. M i š k o v i č. 

Nekako zaokroženo podobo geografske problematike našega podeželja pa so pri-
kazali v svojih prispevkih mariborski geografi z nekakšnim uvodnim referatom B. 
B e l c a o spremembah v izrabi podeželja in preobrazbi ruralne pokrajine v Sloveniji; 
B. K e r t poroča o deagrarizaciji in spremembah v strukturi gospodinjstev v obmest-
jih mariborske regije, L. O 1 a s o vlogi lokalnih mtstnih središč in sezonskega zapo-
slovanja na migracije in sestavo prebivalstva v Prekmurju in V. B r a č i č o socialno-
geografskih procesih v manj razviti vinogradniški pokrajini. 

Kljub delnim razlikam v prostorskem in vsebinskem obsegu obravnavane proble-
matike ter skromnejšim metodološkim in kvantitativnim pristopom v delu prispevkov 
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jugoslovanskih geografov v primerjavi s prispevki poljskih geografov, predstavlja zbor-
nik soliden prikaz dela geografske problematike podeželja. Ob zborniku Geografske 
značilnosti preobrazbe slovenskega podeželja, ki je izšel ob 60-letnici Geografskega 
društva Slovenije in nekaterih številk Geographice Slovenice, zbornikov z zborovanj 
slovenskih geografov ter še nekaterih drugih zbornikov, je to nedvomno še en soliden 
prispevek k poznavanju geografske problematike podeželja. Na koncu koncev gre za 
referate s specializiranega seminarja, kakršnih je na žalost pri nas vse manj, bilo pa bi 
jih potrebno čim več. Izgleda, da je le na tak način omogočen izid tako pomembnih re-
zultatov proučevanja našega prostora. 

M. Pak 

Geografska priročnika 

Zemlja, velika ilustrirana enciklopedija. Mladinska knjiga, Ljubljana 1982,271 strani, 
formata 22,5 x 29,5 cm. 

Pred nami je slovenska izdaja v svetu zelo popularne enciklopedične izdaje »The 
Joy of Knowledge The Physical Earth«, ki jo je za izvoz Mladinska knjiga tiskala leta 
1977. Originalna verzija enciklopedije in njen zvezek »The Physical Earth« predstav-
lja le približno polovico zvezka »Zemlja«. Iz uvodnih podatkov o knjigi ni razvidno, po 
katerem zvezku originalne verzije je preveden drugi del knjige, ki je v glavnem posve-
čen gospodarjenju človeka z naravnimi viri, od rudnin, energije pa do najrazličnejših 
oblik pridelovanja hrane. Zahtevne strokovne prevode in priredbo besedil je opravila 
zelo dobro cela vrsta slovenskih raziskovalcev. Spremno besedo slovenski izdaji na pot 
je napisal predsednik SAZU akademik Janez Milčinski, kjer med drugim pravi: »To so 
knjige za živo rabo, ...«.S tem mnenjem se lahko povsem strinjamo in to zlasti zato, ker 
ne gre za klasično obliko enciklopedije, temveč za moderno oblikovano enciklopedijo, 
katere temelj so zgoščeni enciklopedično napisani zaključeni problemski sklopi. Za 
ilustracijo navajamo nekatere od njih: anatomija Zemlje; Zemlja kot magnet; potova-
nje kontinentov; kartiranje Zemlje; Zemljino obličje; podnebje; morsko dno; onesna-
ževanje rek in jezer; tla živijo, itd. 

V prvem delu knjige je podoba zemlje prikazana s celo vrsto kart in to je pravi mali 
ter kvalitetno izdelan atlas, ki ga še dopolnjujejo karte podvodnega reliefa. To so izje-
mno dopadljivo izdelane karte, ki nam na enem mestu in v celoti prikazujejo pbglavi-
tne poteze podvodnega reliefa Zemlje. Številne ilustracije, oprema in tisk so na zavid-
ljivo visokem nivoju. 

Milan Orožen Adamič 

Atlas. Svet v številkah, države sveta. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1983,308 strani, for-
mat 21,5 x 30 cm. 

Ta atlas je bil pripravljen po izdaji: B., I n g o 1 i č, A., M e d v e <\,» Atlas sv eta za 
osnovne in srednje šole«. Glavni urednik in prirejevalec te nove izdaje atlasa je bil B. 
I n g o l i č . Zasnovo slovenskega opisa in montažo napisov v njem je izdelal, pod vod-
stvom Vilija Kosa, Geodetski zavod SRS — oddelek za kartografijo. Kartografske 
osnove so v veliki večini posnete iz Djercke Weltatlas in Georg Westermann (1979 in 
1982). Nekaj malega je tudi domačih kartografskih izdelkov (Geodetski zavod), ki pri-
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kazujejo razlike med merili kart. Od stram 174 do 229 so v atlas vključena besedila in 
grafični prikazi iz knjige »Zemlja, velika ilustrirana enciklopedija« (Mladinska knjiga, 
1982). No, v atlasu je še več drugih strani s kartami, ki so očitno povzete po izdaji 
»Zemlja ...«, vendar ni to nikjer povedano. 

V celoti vsebuje knjiga preko 320 kart v najrazličnejših merilih in še vrsto drugih 
ilustracij, satelitskih posnetkov in podobnega. Pred nami je torej zelo obsežen in boga-
to ilustriran atlas, katerega dodatna vrednost je, da ima poleg številnih topografskih in 
političnih kart še vrsto gospodarskih in drugih tipov tematskih kart. Ob vsem tem boga-
tem izboru najrazličnejših kart je škoda, da niso iz knjige »Zemlja ...« vključene tudi 
karte podvodnega reliefa. To, da je v atlas vključen del besedila iz omenjene knjige je 
smotrno, še posebej zato, ker je vsebina besedila izjemno kvalitetna. Po drugi strani se 
čuti, da atlas ni originalno delo, temveč je sestavljen in prirejen za slovenskega bralca iz 
zelo različnih virov. Če smo realni in se zavedamo, kako obsežno, drago in tudi zamu-
dno delo predstavlja že samo slovenska priredba, potem tega, da je pred nami sestav-
ljanka, nosilcu in sodelavcem atlasa ne moremo zameriti. Bilo pa bi prav in koristno, če 
bi bilo v uvodu atlasa, ki ga na žalost ni, to povedano. Način pisave geografskih imen je 
obrazložen v posebnem uvodnem sestavku, ki je glede na še vedno živahne razprave o 
tem v okvirih Geografskega društva in izven njega, v marsičem vprašljiv. Bolj kot to, da 
so se sestavljalci atlasa pač odločili za neko načelo, nas moti nedoslednost in neenotna 
pisava geografskih imen. V karti na strani 98 je zapisano SRI LANKA in spodaj je ne-
koliko manjšo tipografijo (Cejlon), list naprej pa stoji ŠRI LANKA (Cejlon). Takih ali 
podobnih napak, ali kar je še pomembneje, nedoslednosti, je še več in jih bo treba v na-
slednjih izdajah atlasa, če bo do tega prišlo, popraviti. Včasih so vprašljive celo nekate-
re slovenske oblike imen držav. Tako je n.pr. za državo Slonokoščena obala v atlasu 
oznaka Obala slonove kosti. Tega pa avtorjem atlasa ne moremo preveč zameriti, saj 
raba tujih geografskih imen v kartah ni podrobno dogovorjena, oziroma je prepuščena 
bolj ali manj le dobremu občutku za jezik. Ta je lahko boljši ali slabši in posledica tega 
je utvarjanje precejšnje zmešnjave. Brez dvoma so se sestavljalci slovenske priredbe 
atlasa tega zavedali in jim lahko štejemo v dobro, da so, v kolikor je bilo'to možno, do-
dali tudi originalno obliko posameznih imen. 

Dodano je obsežno imensko kazalo krajev, ki pa je na žalost tu in tam pomanjklji-
vo. Da bi se temu izognili, bi morali imeti sestavljalci atlasa na voljo precejšnja sred-
stva in dovolj časa, kar pa običajno realno ni mogoče. Ob tem pa moramo posebej po-
hvaliti izjemno kvaliteten tisk na dobrem papirju in zelo dopadljivo opremo. 

Milan Orožen Adamič 

Iz inozemske naravnogeografske književnosti 

Geomorfologija Evrope (Geomorphology of Europa). Uredil Clifford Embleton. The 
Macmillan Press Ltd-A Wilex-Intersciences publication. 463 s., London 1984 

To je skupinsko delo, ki v seznamu navaja 21 avtorjev. V prvi devetini knjige, ki 
govori o Evropi kot celoti, so uvrščena poglavja o njeni strukturni in tektonski sestavi, 
o strukturnih, in tektonskih pojavih oceanskega dna okoli Evrope in o eksogenih reli-
efnih oblikah kopnega. Ta del so napisali sovjetski geomorfologi, največ N. V. 
B a š e n i n a in O. K. L e o n t i j e v. Ostala knjiga poroča o morfostruktumih eno-
tah Evrope, ki jih je šestnajst. Zadnja enota je morsko dno okoli Evrope. Ker glede šte-
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vila teh enot ni enotnosti, naj jih tu poimensko navedem: Island, Fenoskandinavski 
ščit, ruska platforma, kaledonsko višavje, nižina Zahodne in Srednje Evrope, heroin-
ska Evropa,"Alpe, kompleks Pirenejev in kotline Ebra, iberski masiv, Betijske Kordi-
ljere in kotlina Guadalquivir a, Apenini in Sicilija, Karpatsko govorje, Balkanski pol-
otok, nižavje severnega Črnega morja in Krim, kavkaško gorovje in Armensko višavje, 
gorovje Ural. Osnova te delitve Evrope ni le relief, ampak predvsem tektonska zgrad-
ba. Zato madžarska nižina, na primer, nima svojega poglavja, temveč je vključena v 
enoto Karpatsko gorovje. Zaradi iste koncepcije v knjigi ni zaslediti funkcijske geo-
morfologije. Vidno mesto zavzema genetska geomorfologija. Sicer pa so glede zasno-
ve precejšnje razlike od avtorja do avtorja, kar poudarja v uvodu tudi urednik. Te sla-
bosti se držijo pač domala vseh takih skupinskih del. Dolžina opisa v nekaterih prime-
rih ne ustreza obsegu enote. Skrajna primera sta tako imenovana ruska platforma in 
hercinska Evropa. Zadnja je večkrat manjša, pa ji je posvečen osemkrat daljši tekst kot 
ruski platformi. 

Da bi razumeli zasnovo knjige, je potrebno preleteti zgodovino njenega nastaja-
nja. Pobuda je izšla iz Komisije za geomorfološko analizo in kartiranje Mednarodne 
geografske zveze, ki je 1. 1976 sklenila objaviti ob izdaji Geomorfološke karte Evrope 
1 : 1,500.000 še tolmač v obliki knjige. Karta je izdelana po precej starejši legendi, ki je 
nastala kot kompromis med raznimi evropskimi geomorfološkimi šolami, ki so sodelo-
vale preko zastopnikov. S tem kompromisom so avtorji pristali tudi na tako imenovano 
morfostrukturno koncepcijo, ki so jo zastopali sovjetski geomorfologi. Tedaj še ni bila 
uveljavljena globalna tektonika (tektonika plošč), ki je danes postala, zlasti na primer v 
Južni Evropi, osnova za razlago reliefa. Te zdaj močno pogrešamo. 

Da je lahko knjiga izšla, je zasluga predvsem dveh znanstvenikov. Prvi je brnski 
profesor Jaromir D e m e k, ki je uspel pritegniti k enotni legendi številne evropske 
geomorfologe, drugi pa je urednik, londonski geomorfolog CI. E m b 1 e t o n, ki je do-
končal delo. Ker smo sodelavci bili zaprošeni za geomorfološke opise države, za katere 
smo predhodno izdelali karto, opisane geomorfološke enote pa segajo v knjigi precej 
preko državnih meja, sta imela urednik in J. Demek veliko dela z usklajevanjem. Za 
manjkajoče dele pa sta se lotila opisov kar sama. Za poglavje o Balkanskem polotoku 
sta zlila opise dveh avtorjev in Demek je dodal opis Grčije. Pri zlivanju opisov je nasta-
lo na ozemlju Jugoslavije nekaj napak v imenih, iz »dinarskega gorstva« je nastalo ime 
Dinarske Alpe itd. S takimi in podobnimi kompromisi v knjigi najbrž še marsikdo ne bo 
zadovoljen. Redakcija je prerisala vse karte in skice v enotni tehniki, kar tekst zelo po-
življa, za redke fotografije pa je bil papir očitno preslab in iz nekaterih so nastali zmaz-
ki (na primer satelitski posnetek Srednje Evrope ali kraško polje Ponikve ob robu 
Ljubljanskega barja). 

Z Embletonovo Geomorfologijo Evrope bo tako kot z mnogimi podobnimi sku-
pinskimi monografijami. V njej bodo številni upravičeno naleteli na cel kup kamnov 
spotike, še zlasti, ker je zbrala le določen krog ne vedno najuglednejših geomorfologov, 
pač tistih, ki so sodelovali pri izdelavi geomorfološke karte Evrope. Toda po takih de-
lih, kljub kritikam, pogosto posegamo iz enostavnega razloga, ker so edina razpoložlji-
va in ker vsebujejo ogromno snovi, saj je format knjige nenavadno velik (29 x 32 cm). 

Čeprav je stari kontinent vedno vodil v geomorfološki znanosti, njegovi geomor-
fologi niso bili prvi izdajatelji geomorfološke enciklopedije. Ta je izšla v ZDA 
(1968). Zdaj je evropskim geomorfologom uspelo izdati prvo kolektivno geomorfolo-
ško monografijo našega kontinenta. Bolj kot v teoretski stroki je knjiga obogatila regi-
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onalno geomorfologijo in je dobrodošla zlasti kot visokošolski učbenik regionalne geo-
morfologije, ki se ponekod (na primer v Beogradu) predava kot poseben izobraževalni 
univerzitetni predmet. 

Ivan Gams 

J. L. Sollid, & K. Kristiansen: Hedmark fylke, Kvartaergeologie og geomorfologi. 
(Okrožje Hedmark, Kvartarna geologija in geomorfologija), opis in karta 1 : 250.000, 
Geografisk institutt, Universitetet i Oslo, str. 101,91 ilustr. Oslo 1983 

Delo je eno izmed 53 poročil v seriji s skromnim naslovom »Poročila«, ki jo izdaja 
norveški Oddelek za varstvo okolja. To poročilo je temeljita geomorfološka študija, se-
stavljena iz dveh delov: iz opisa in iz priložene geomorfološke karte v merilu 
1 : 250.000. 

Okrožje Hedmark je veliko približno toliko kot Slovenija in leži severno od Osla, 
severno od jezera Mjösa, med najvišjim delom skandinavskega gorovja (Jottunhei-
men) in švedsko mejo. Uvodnemu delu, ki nas seznani z osnovnimi potezami in karto-
grafskim gradivom Hedmarka, sledi razlaga ledenikov, ledeniškega preoblikovanja in 
dogajanj v Skandinaviji tekom pleistocena. Podrobneje, v posebnih poglavjih, so obde-
lane umikalne faze ter holocenska klimatska nihanja, nastanek moren, ledeniških jezer 
in drugih površinskih oblik, vezanih na poledenitev. 

Sledi večje poglavje o sedimentih: geološka podlaga (izvor sedimentov) ter koli-
činski izračun odnešenih ter v dolinah odloženih sedimentov za izbrana področja (v 
srednjem toku reke Alv računajo na 730 milj. m3 peska in proda). Nato so opisi posa-
meznih tipov sedimentov (morensko, sortirano, glaciofluvialno, fluvialno, ledeniško-
jezersko in morsko gradivo). Naslednje poglavje obdeluje površinske oblike: končne 
morene, drumline, nagubano površje, soteske, drobne erozijske oblike, terase, esker-
je, delte, kamnite tokove, peščene sipine in sledove morskih bregov. 

Vse obdelano gradivo in vsak geomorfološki pojav je predstavljen s skico, blok 
diagramom, karto in fotografijo na kvalitetnem papirju. Slikovno gradivo odlično ilu-
strira besedilo, obenem pa predstavlja ves spekter kvartarne geomorfologije in je lah-
ko priročnik za to panogo. Med besedilom je 54 fotografij (med njimi tudi aero, satelit-
ski in stereo posnetki), 23 kart ter 14 skic in diagramov. Kot koristno zanimivost naj 
posebej opozorim na karto, kjer so označena mesta fotografij, vključno s smerjo in ko-
tom posnetka. Opis zaključuje seznam literature s i l i enotami. 

Vse to pa je le uvod in pojasnilo k boljšemu razumevanju priložene »Kvartarne 
geološke in geomorfološke karte« 1 : 250.000 okrožja Hedmark. Na sivi podlagi (reli-
efne in glavne antropogene značilnosti, izohipse na 100 m) je s štirimi barvami pred-
stavljeno kvartarno gradivo oziroma površje (morensko in sortirano gradivo, šota in 
golo površje), z znaki v črni barvi pa 27 geomorfoloških površinskih oblik. 

V sicer praznih kotih karte je predstavljena lega okrožja Hedmark v Skandinaviji, 
razdelitev po kartah 1 : 50.000, geološka skica okrožja (26 različnih kamnin), skica 
razvoja poledenitve in umikalnih stadijev, blokdiagram pod-, ob- in ledeniške sedi-
mentacije ter karta z vrisanimi smermi premikanja ledu. 

Pričujoče delo je lep primer, kako lahko tudi »poročilo« o specialni raziskavi raz-
meroma majhne pokrajine preraste v delo splošnega pomena, v koristen priročnik za 
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določeno tematiko, ki je obenem razumljiv in zanimiv tudi za laika. Tudi fototisk sicer 
tipkanega besedila pripomore k temu, da delo ni navaden »elaborat«. 

Andrej Kranjc 

Peter Haderlapp, Alpine Vegetation der Steiner Alpen. Carinthia II, 40. Sonderheft, 
Klagenfurt 1982. 

Poznavanje rastja v naših Alpah se je razširilo z novim delom. P. H a d e r l a p p 
iz Lobnika (Lobnig) pri Železni Kapli se je lotil proučevanja rastja v Belski Kočni, edi-
ni daljši dolini, ki na severni strani Kamniško-Savinjskih Alp pripada Avstriji. Kasneje 
je razširil fitocenološka proučevanja na celotne Kamniško-Savinjske Alpe. Pri tem 
delu se je omejil na visokogorski svet in raziskal rastje od zgornje gozdne meje do 
vršnih delov gorovja. 

Podobno kot T. W r a b e r v Julijskih Alpah je tudi H a d e r l a p p v tem delu 
alpskega sveta obdelal rastje na različnih rastiščih. Zajel je rastje v skalnih razpokah, 
na meliščih in na tleh, kjer se dolgo zadržuje sneg. Proučil je visokogorska travišča (al-
pinske trate) in opisal dve rastlinski združbi na skalnih tleh. 

Pred prikazom rastlinskih združb, ki poraščajo visokogorski pas, avtor predstavi 
samo gorovje in njegove prirodnogeografske značilnosti. Začne z geološkimi razmera-
mi. Tem sledi kratek prikaz značilnosti prsti. V poglavju o podnebnih razmerah bralec 
spozna padavinske in temperaturne značilnosti. Avtor se tu sreča s pomanjkanjem kli-
matskih podatkov za visokogorski svet, saj ima na voljo temperaturne podatke le za 
dve višje ležeči postaji (Krvavec, 1472 m in Seeberg, 1040 m), padavinske pa še za Po-
dolševo (1247 m). Uvodna poglavja zajemajo še prikaz endemitov proučevanega go-
rovja, kratek pregled različnih poimenovanj tega dela Alp in zgodovinski potek bota-
ničnega proučevanja Kamniško-Savinjskih Alp. 

Osrednja poglavja knjige prikazujejo rastlinske združbe v proučevanem delu go-
rovja. Avtorjih opredeljuje po znanem fitosociologu Braun-Blanquetu na osnovi zna-
čilnih rastlinskih vrst. Popise rastlinskih vrst in ostalo raziskovalno delo je opravil po 
srednjeevropski fitocenološki šoli. Pri tem delu je zajel 150 rastlin, ki so razvrščene v 
fitocenološki tabeli. V celoti je avtor opisal 8 združb (asociacij), od tega tri prvič, 14 
subasociacij, tudi prvič opisanih, in prav tako prvič opisanih 9 variant. 

V skalnih razpokah, na strmih stenah se širi združba clusijevega petoprstnika in 
zoisove zvončnice (Po ten tillo clusianae- Campanuletum zoysii), ki je bila opisana tudi v 
Julijskih Alpah. Po meliščih rastejo predstavniki združbe kernerjevega maka in ker-
nerjevega mošnjaka (Papaveri kerneri-Thlaspeetum kerneri). V snežnih dolinicah, na 
pobočjih nad Belsko Kočno in na pobočjih od Kočne do Brane se nahaja združba topo-
listne vrbe in dvobarvnega planinščka (Salix retusa-Homogyne discolor). Visokogor-
ska travišča sestavljajo sestoji pisane vilovine in vednozelenega šaša (Seslerio-Semper-
viretum), združba blazinastih rastlin (Caricetum firmae) čvrstega šaša ter alpske latov-
ke in gorske zlatice (Poa alpina-Ranunculus montanus). Na skalnih tleh se razraščata 
združbi alpskega repnjaka (Arabidetum alpinae) in muškatnega kamnokreča (Saxi-
frage tum moschatae), ki sta tu prvič opisani. 

Ta proučitev rastja v alpinskem pasu Kamniško-Savinjskih Alp predstavlja nov 
prispevek k poznavanju ne samo rastlinskih združb, temveč tudi gorske pokrajine, 
katere neločljiv del te združbe so. S tem delom in podobnimi proučitvami v Julijskih 
Alpah je že dokaj dopolnjena podoba vegetacije našega alpskega sveta. 

F. Lovrenčak 
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Jubileja in spominska članka 

Dr. Julij Titi — sedemdesetletnik 

Geograf, gospodarski zgodovinar in družbeni delavec dr. Julij Titi, ki živi v Kopru 
in se še ni odrekel raziskovanju pojavov in elementov obalne pokrajine, je začel svojo 
življenjsko pot pred sedmimi desetletji na Štajerskem. Rodil se je 24. novembra 1914 
na Vrholah pri Slovenski Bistrici. Leta 1935 je maturiral na mariborskem učiteljišču in 
tri leta čakal, da se je lahko postavil za kateder v osnovni šoli v Črešnjevcu. Leto 1941, 
ko je ravno opravil strokovni izpit za učitelja, mu je prekrižalo razvojno pot. Aktivno se 
je udeležil NOB in bil tudi politkomisar bataljona. Po osvoboditvi se je vrnil v šolstvo 
kot okrajni nadzornik. Po enoletni politični šoli v Ljubljani, ki jo je končal 1949, je po-
stal ravnatelj srednje politične šole v Ljubljani. Tista leta je tudi izredno študiral in 
1952 diplomiral na Višji pedagoški šoli v Ljubljani iz zgodovine, potem pa ob delu na-
daljeval študij geografije na filozofski fakulteti v Ljubljani in diplomiral 1961. Med štu-
dijem je predaval zgodovino in geografijo na novomeškem učiteljišču (1952—55) in na 
gimnaziji v Kopru, kjer je zatem postal organizacijski sekretar OK ZKS. Leta 1961, ob 
ustanovitvi Visoke šole za politične vede (predhodnice fakultete za politične in sociolo-
ške vede in novinarstvo), je bil izvoljen za višjega predavatelja za ekonomsko in politi-
čno zgodovino Jugoslavije. Leta 1964 je doktoriral na filozofski fakulteti z disertacijo o 
socialno-geografskih problemih na koprskem podeželju in nato bil izvoljen za izredne-
ga profesorja. Toda leta 1967 se je vrnil v Koper, bil prehodno leto dni ravnatelj sred-
nje šole, od 1968 do upokojitve 1975 pa je bil ravnatelj Pokrajinskega arhiva v Kopru. 
Ta čas je bil tudi član odbora za zbiranje arhiva za Diplomatski zbornik Istre pri JAZU, 
član uredniškega odbora za monografijo Slovenija v osvobodilni vojni 1941—45, član 
zgodovinske komisije pri ZZB NOV in član raznih organov v Kopru. Bil je tri leta 
predsednik Okrajne zadružne zveze (1946—48), član ideološke komisije pri IO OF, 
član republiškega in predsednik okrajnega sveta za šolstvo. 

Biografija dr. Julija Titla pojasnjuje, da je izšel iz delavskega okolja, zato ga je ve-
dno zanimala socialna, ekonomska in prostorska problematika. Strokovno je rasel z 
delom in nenehnim študijem in raziskovanjem. Kot politični delavec v Kopru je začel 
intenzivno proučevati ekonomski razvoj Koprskega primorja (1960), populacijske 
spremembe v tej regiji (1961, diplomsko delo), socialno-geografske probleme (1964, 
disertacija, izdala jo je Založba Lipa) ter raziskovati osnovne vzroke preobrazbe pode-
želja. Primerjalno k temu seje nato lotil še proučevanja svojega rodnega okolja— obči-
ne/ Slovenska Bistrica; pisal je za Krajevni leksikon, za Metalurga (IMPOL) in za 
občinski zbornik (1980—83). Svoje poglobljene študije o obalni regiji je nadaljeval v 
okviru raziskovalnega programa SAZU: proučeval je morske poplave. Za Enciklope-
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dijo Slovenije MK je proučeval razvoj nekaterih krajev. Vrsto let pa proučuje mlinar-
stvo in peko kruha na Koprskem. Vštric s tem strokovnim in raziskovalnim delom je 
opravljal tudi pedagoško delo, pisal je učbenike za srednjo in za visoko stopnjo. Leta 
1970 je izšla v Murski Soboti študija Murska republika 1919. Svoje študije je opiral na 
proučevanje arhivskega gradiva 1918—43 v Pokrajinskem arhivu v Kopru in madžar-
ske arhive o revolucionarnem letu 1919 v Prekmurju. Dve razpravi je objavil v ZR 
Nemčiji in DR Nemčiji. 

V Titlovem raziskovalnem delu je najpomembnejše zgodovinsko, geografsko in 
razvojno obravnavanje koprskega podeželja od 18. stol. naprej. Procese v pokrajini je s 
svojim širokim znanjem obravnaval interdisciplinarno in razvojno, zato je mogel pojas-
niti povezanost populacijskih procesov in gospodarskih sprememb na podeželju in 
povezanost zaledja z izolacijo in stagnacijo Trsta. Analiziral je obe strani razvoja, na-
ravno in družbeno, s poudarjeno razvojno-genetsko metodo je prodiral do vseh vplivov 
in posebnosti v okolju. Tako je prišel tudi do obilice originalnih ugotovitev, ki jih litera-
tura prej ni poznala (značilne transformacije agrarnega gospodarstva zaradi razvoja ali 
stagnacije Trsta, vzroki izginjanja starih neagrarnih dejavnosti na podeželju, povezavo 
med nekmečkimi lastniki zemlje in razloženo obliko naselij, nastajanje in značilnosti 
teras in tehnologije). 

Posebej moramo omeniti še nekaj karakteristik profesorja dr. Julija Titla. Prouču-
je živo problematiko transformacije pokrajine in njenega življenja, uporablja zgodo-
vinske in geografske metode, upošteva naravne, socialne, politične, ekonomske in pro-
izvodne vidike in jih povezuje v kompleksnost regije. Ni šel po poti ozke specializacije, 
pač pa je izbiral specialne teme in jih široko obravnaval. Zato je lahko s svojim delom 
obogatil tako strokovno literaturo kakor znanost. Ta značilnost se izraža tudi v njego-
vem pedagoškem delu: problematiko obravnava dialektično in jasno, vedno odprto. V 
vseh pogledih zagovarja interdisciplinarno in skupinsko delo. Zato je uspešen v men-
torskem delu in tovariški do kolegov in študentov, vendar dosleden pri ocenah tema-
tike. 

Avguštin Lah 

Dr. Avguštin Lah — šest de set letnik 

V letošnjem septembru (8.9.1984) je dopolnil 60 let svojega delovnega in ustvar-
jalnega življenja dr. Avguštin Lah, habilitirani univerzitetni profesor ter pomembni in 
širom znani slovenski družbeno-politični in kulturni delavec. 

Rodil se je v Lenartu v Slovenskih goricah. Gimnazijo je končal v Ljubljani 1.1943. 
Že kot srednješolec seje vključil v narodnoosvobodilno gibanje: 1.1942 je bil sprejet v 
SKOJ, bil je zaprt in je nato 1. 1943 odšel v partizane. Bil je v Cankarjevi brigadi, pri 
operativnem štabu XV. divizije in v letalskem oddelku glavnega štaba NOV in POS. 
Leta 1943 je tudi postal član KP. 

Po demobilizaciji 1. 1945 se je sprva zaposlil v lesni industriji v Sevnici, nato pa je 
delal pri ljudskem odboru v Črnomlju. Od 1. 1947 dalje je bil v planerski službi pri 
novomeškem in krškem okraju ter v planski komisiji vlade LRS, kjer se je ukvarjal z lo-
kalno industrijo in z razmestitvijo proizvajalnih sil v LRS. L. 1950 je opravil strokovni 
izpit za planerja ekonomista. Tej mladostni navezanosti na družbeno planiranje in 
usmerjanje družbenega razvoja je ostal kljub drugim obveznostim in zaposlitvam zvest 
tudi v poznejših letih. 

V tem času je tudi izredno študiral na Višji pedagoški šoli (geografija in tehniška 
vzgoja) ter na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je 1.1961 diplomiral. Izbira študija ni 
bila slučajna. Pokazala je njegovo zgodnje in poglobljeno zanimanje za geografijo, ki ji 
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je kasneje posvetil veliko pozornosti in ustvarjalnosti. Vendar tudi izbira tehniške 
vzgoje ni bila izraz zadrege, saj je znano, da je jubilant spreten ročni delavec in mu tak-
šno ročno delo pogostoma pomeni privlačnega konjička po napornem intelektualnem 
delu. 

V letih 1952—58 je služboval kot učitelj in ravnatelj na gimnaziji v Kamniku. To 
delo ga je vpeljalo in navezalo na pedagoške in šolske probleme. Odslej je imel z njimi 
vse polno opravka, bodisi kot učitelj ali kot družbeno-politični delavec. V tem času se je 
tudi močno angažiral v političnem delu. Dve leti je bil upravnik arhiva CK ZKS 
(1960—61), nato pa od 1.1961 do 1968 višji predavatelj in izredni profesor ter večkra-
tni namestnik direktorja Visoke šole za politične vede v Ljubljani (sedanja Fakulteta za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo). 

Leta 1964 jez disertacijo »Ljubljansko barje, problemi urejanja in gospodarskega 
izkoriščanja v letih 1954—1961« promoviral za doktorja geografskih znanosti. Raz-
pravo je 1.1965 objavil Geografski institut SAZU v svoji zbirki »Dela«. 

Dve leti je bil direktor Cankarjeve založbe v Ljubljani, zatem je bil kot poslanec v 
zvezni skupščini izvoljen za predsednika prosvetno-kulturnega zbora, za člana pred-
sedstva zvezne skupščine in za člana ustavne komisije zvezne skupščine. Po prenehanju 
mandata (1.1974) je postal podpredsednik izvršnega sveta skupščine SRS in predsed-
nik republiškega komiteja za varstvo okolja. Opravljal je še vrsto drugih javnih in poli-
tičnih dejavnosti. Tako je bil devet let poslanec zvezne in republiške skupščine, delegat 
na VII. kongresu ZKJ in IV. kongresu ZKS. Vodil je tudi več parlamentarnih in drugih 
delegacij v tujino. 

V tem času se je njegovo ožje strokovno zanimanje močno usmerilo razen h geo-
grafiji tudi k varstvu okolja ter k tehnični kulturi. Postal je član sveta za varstvo okolja 
pri zveznem izvršnem svetu in 1.1974 predsednik sveta predsedstva SAZU za prouče-
vanje in varstvo okolja. Na univerzi v Mariboru so ga habilitirali za izrednega profesor-
ja za predmet človekovo okolje. Na področju znanstvene kulture je postal pobudnik gi-
banja »znanost mladini« in je bil celo dvakrat podpredsednik mednarodne organizacije 
za pospeševanje znanosti (ICC, podružnica UNESCO). 

Na tem mestu je naša dolžnost, da spomnimo predvsem na jubilantovo geografsko 
delo. Odvijalo se je v več smereh: na znanstvenem, poljudnoznanstvenem, šolskogeo-
grafskem in organizacijskem področju. Med pomembnejšimi znanstvenimi deli je tre-
ba opozoriti, razen na disertacijo o Ljubljanskem barju, na dve izdaji »Sodobnega sve-
ta« (skupaj z I. V r i š e r j e m i n V . B r a č i č e m), 1.1969 in 1983, kjer je med dru-
gim, prvi med slovenskimi geografi, oblikoval daljša in temeljita besedila o politični 
geografiji in varstvu okolja. V knjigi »Makrosistemi in okolje« (1975) se je lotil odno-
sov med človeško družbo in geografskim okoljem. Že skraja ga je zanimala Jugoslavija. 
Njegovo prvo strokovno delo je sploh bilo » Gospodarstvo Jugoslavije« iz 1.1950, ki si-
cer na nekoliko deskriptiven način prikazuje jugoslovanske gospodarske razmere, 
vendar je to presenetljivo delo za takratni čas in za tako mladega raziskovalca. Sledilo 
je več izdaj »SFRJ Jugoslavija, naravno- in družb eno geo graf s ki oris« (1974, 1975, 
1976,1981), ki so služile kot šolski učbenik. Pozneje je za tujino pripravil opise »Jugo-
slovanske federacije«, ki so izšli v več tujih jezikih. Njegovo najobsežnejše znanstveno 
delo pa je »Slovenija sedemdesetih let« (1977), ki sicer po svojem značaju ni zgolj geo-
grafsko delo, saj vsebuje tudi številne negeografske orise: gospodarske, socialne, pro-
svetne, kulturne itd., vendar je to izvrsten dokument o naglem tridesetletnem vzponu 
naše ožje domovine in prikaz razvojnih problemov, s katerimi smo se srečevali v novih 
družbenoekonomskih in geografskih razmerah. Naj omenimo, da je Lah posegel še na 
nekatera druga geografska področja: ukvarjal se je z idejnimi vprašanji geografije, 
agrarno geografijo, deželami v razvoju, policentričnim razvojem SRS in odnosom med 
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geografijo in varstvom okolja. O problematiki varstva okolja, ki ga je zadnja leta tako 
zaposlila, je objavil v »Našem okolju« veliko člankov in razglabljanj. 

Nič manj bogata ni njegova bera na poljudnoznanstvenem in šolskogeografskem 
področju. Naj spomnimo na berilo »Pogovorio domovini« (1963), prvo tovrstno delo 
pri nas, na oris »Naših sosednjih držav« (1968), »Svet: v številkah in podobah« (1977), 
na celo vrsto krajših člankov ali opisov tujih dežel in zlasti na učbenike za poklicne in 
strokovne šole (»Gospodarska geografija za poklicne šole: 1967,1970, 1972; »Geo-
grafija za tehniške srednje šole«, 1970, 1974, »Obča geografija za srednje strokovne 
šole«, 1974) ter, ne nazadnje, na turistični vodnik po Italiji (1970). Kot navdušen foto-
graf z veliko smisla za dobro, angažirano in geografsko izpovedno fotografijo je prire-
dil cel kup diafilmov o Jugoslaviji in drugih deželah za šolski pouk. Mimogrede, naš ju-
bilant ima tudi veliko smisla za slikarstvo. V redkem prostem času je naslikal veliko ob-
čutenih slovenskih krajin, ki krasijo domače sobe in sobe mnogih prijateljev. 

Na organizacijskem področju, končno, spomnimo, da je bil naš jubilant štiri leta 
predsednik geografskega društva Slovenije in da je aktivno sodeloval na mnogih geo-
grafskih zborovanjih. 

Zadnja leta je, kljub upokojitvi, prevzel nekatere pomembne in zahtevne naloge. 
Tako še vedno zastopa Jugoslavijo v mednarodnih organizacijah za varstvo okolja. 
Sprejel je uredništvo Enciklopedije Jugoslavije za Slovenijo in se v zadregah, ki sprem-
ljajo takšen posel, lotil pisanja številnih gesel o slovenski geografiji in slovenski zemlji. 

Vse našteto izpričuje, da je naš jubilant vseskozi zagnan slovenski geograf ki se se-
daj, ko mu čas dopušča, znova bolj udejstvuje v geografski vedi. Veseli nas, da vidi v 
geografiji tudi v bodoče svoje življenjsko torišče. Povezuje jo z varstvom okolja in tako 
odpira geografiji tudi v tej smeri nove možnosti. 

Tovarišu Avguštinu Lahu ob njegovem življenjskem jubileju iskreno čestitamo in 
mu želimo veliko zdravih in delovnih let, v upanju, da bo v novih okoliščinah, ko je 
osvobojen različnih zahtevnih delovnih obveznosti, še dalje uspešno prispeval k vse-
stranskemu razvoju slovenske geografije. 

Igor Vrišer 

V spomin prof. dr. Vatterja Bohinca 

18. maja 1984 je v Ljubljani v 86. letu plodnega življenja po krajši bolezni umrl 
prof. dr. Valter Bohinec. Geografski vestnik se je pokojnika spomnil ob njegovi se-
demdesetletnici (1968) in osemdesetletnici (1978). Zato tu o njegovem življenju in 
delu ne kaže ponavljati vsega zapisanega. Naj le na kratko preletimo glavne mejnike 
njegovega življenja. Rojen 12. avgusta 1898 v Voloskem pri Opatiji, je po gimnaziji v 
Ljubljani in po predhodnem strokovnem izpopolnjevanju na tujih univerzah, 1. 1921 
kot prvi promoviral z disertacijo na mladem Geografskem inštitutu ljubljanske univer-
ze. Pod prof. A. Gavazzijem je postal skraja pomožni in nato, v letih 1922—26, redni 
asistent. V letih 1936—42 je bil privatni docent za regionalno geografijo. Čeprav je 
najbolj plodna leta preživel kot srednješolski profesor geografije na ljubljanskih sred-
njih šolah, se ni odrekel strokovnemu delu, tako da je ob svoji smrti zapustil vrzel v šti-
rih panogah; v geografiji, kartografiji, jamoslovju in bibliotekarstvu. S slednjim se je 
ukvarjal, ko je bil v letih 1939—1965, to je do svoje upokojitve, zaposlen v NUK. 

Bohinčeve geografske objave se začenjajo s prvo razpravo z naslovom Geografija 
v Slovencih, ki je izšla v prvem zvezku naše revije 1.1925. Sledile so razprave iz podro-
čja geomorfologije, geografije naselij in prebivalstva in 1. 1927 prva mnogostranska 
predstavitev kake naše jame — Županova jama. Njegove regionalnogeografske objave 
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so večinoma poljudno-znanstvene (o Jadranu, o sodobni Evropi, številni prispevki v 
dokaj odmevni knjigi Slovensko Primorje v luči turizma, Ljubljana 1952). 
Usmerjenost v regionalno geografijo odražajo predvsem njegovi številni srednješolski 
učbeniki. Bohinec je spadal med trojico najbolj plodnih piscev srednješolskih geograf-
skih učbenikov (F. J e s e n k o , V. B o h i n e c , S. 11 e š i č). Dve desetletji pred 
drugo svetovno vojno so dijaki gimnazij govorili, da študirajo Bohinca, dve desetletji 
po njej, da študirajo Ilešiča (in ne učbenik za geografijo). Še bolj kot pisec razprav in 
člankov je dr. V. Bohinec postal znan slovenski javnosti kot kartograf. Štiri desetletja 
so njegovi atlanti in namizni zemljevidi naši mladini razmikali obzorje po domovini in 
po svetu in štiri desetletja so v uradih iskali slovenske kraje po stenskem zemljevidu 
Dravske banovine oziroma Slovenije po njegovih, Bohinčevih kartah. Njegovi turisti-
čni zemljevidi so po svoji preglednosti in estetiki postali merilo kvalitete, ki je sodobna 
kartografija, kljub posebni izobrazbi strokovnjakov in novi tehniki, v nekaterih pogle-
dih še niso presegla. 

23. maja 1984 so se od pokojnika na ljubljanskih Žalah poslovili tudi jamoslovci, 
saj je bil pokojnik v letih 1954—62 predsednik Društva za raziskovanje jam Slovenije, 
1955—58 predsednik Speleološke zveze Jugoslavije in generalni tajnik IV. mednarod-
nega speleološkega kongresa, ki je bil 1.1965 v Ljubljani oz. Jugoslaviji. 

Kdor se bo po Bohinčevem prikazu geografov na Slovenskem (izšlem 1. 1925 v 
G V) lotil zaslužnih geografov za razvoj naše stroke, ne bo mogel mimo pokojnikovega 
deleža. Upoštevati bo moral tudi njegov doprinos za poljudno geografijo in analizirati 
številne pokojnikove članke, ki so med drugim izhajali v Proteusu, Planinskem vestni-
ku, Etnologu, Turističnem vestniku, Mentorju, Mladiki, v Naših razgledih, Glasniku 
geografskega društva (v Zagrebu in Beogradu), jamoslovnih zbornikih, koledarjih 
MD, pa seveda v reviji Naše jame, ki jim je bil dolga leta sourednik, ter Geografskem 
obzorniku in zlasti Geografskem vestniku. Njegovo bibliografijo smo objavili ob nje-
govi sedemdesetletnici v GV, še popolnejša pa je izšla v knjigi Biografije in bibliografi-
je znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti in umetnost-
(Ljubljana 1976), kajti tudi v tej ustanovi je bil, po upokojitvi, zunanji sodelavec v 
Geografskem inštitutu. Značilnost pokojnikove bibliografije je, da nastopa Bohinec 
zelo pogosto kot soavtor. To odraža značajsko potezo pokojnika, ki se ni silil v ospredje 
s svojimi idejami, bil pa je vedno pripravljen pomagati, kjer je bila njegova pomoč zaže-
ljena. Drugo značajsko potezo lahko prav tako izluščimo iz njegove bibliografije: mno-
gostranska je in obilna, ako pomislimo, da je nastala po srednješolskem pouku, ki mno-
gim izčrpa vse moči. Čeprav so mu bila zaprta vrata do univerzitetnega učitelja geogra-
fije, je ostal zvest svoji stroki z dušo in peresom. Zaradi iste zvestobe do svoje panoge se 
bomo v slovenski geografiji trajno spominjali imena dr. V. Bohinca. Še toliko bolj, ker 
je bil eden glavnih pobornikov za ustanovitev Geografskega društva Slovenije in nje-
govega glasila Geografskega vestnika, ki ga je urejal v prvih letih, to je od 1. 1925 do 
1927. Geografsko društvo je pokojnika tudi zato izvolilo za svojega častnega člana. 

Ivan Gams 

Dr. Pavletu Blazniku v spomin 

Nekaj manj kot leto dni po svoji 80-letnici, ki se je je spomnil Geografski vest-
nik 1.1983 v posebnem članku, je umrl letos 13. junija v Ljubljani. Pokopali so ga v Ce-
lju. Od začetka njegovega študija zgodovine in zemljepisa sva si bila nerazdružna prija-
telja. Bil je vse od začetka član Geografskega društva, naročnik Geografskega vestnika 
in njegov občasen sotrudnik. Najina življenjska pot je potekala zelo sorodno. Prvo služ-
bo sva opravljala na gimnaziji v Celju. Med zadnjo vojno sva bila oba pregnana, on z 
družino iz Celja, jaz v dachausko taborišče. Neposredno po osvoboditvi sva bila oba ne-
kaj let vršilca dolžnosti ravnatelja na gimnaziji, on v Celju, jaz v Postojni. Nazadnje sva 
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bila oba upokojena kot nameščenca SAZU, vendar sva se šele po dolgoletnih prizade-
vanjih mogla z družino nastaniti v Ljubljani. 

Z disertacijo Kolonizacija Selške doline je nakazal bodoča zgodovinska raziskova-
nja sorodne vsebine: na domačem loškem področju (Kolonizacija Poljanske doline, Bi-
tenj, Posestne razmere v Selški dolini, Škofj a Loka in loško gospostvo, delo, ki mi ga je 
nakazal že 1.1928 in ga izdal 1.1979 ob tisočletnici rojstnega mesta); izven tega podro-
čja na Slovenskem (Freisinška županija Dovje, Zemljiška gospostva v območju freisin-
ške dolenjske posesti, Zemljiška gospostva v Ljubljani in njeni okolici). Posebej je izdal 
v zajetni knjigi urbarje freisinške škofije. Na celotno področje Slovenije pa se nanašajo 
v knjigi Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev v prvem delu objavljene 
razprave o kolektivni kmečki posesti od razmer v pradomovini do vpliva marčne revo-
lucije 1.1948, o enotah individualne kmečke posesti od prvega obdobja po preselitvi do 
zadnje vojne, v oblikah poljske razdelitve od najstarejših časov in o kmečkih naseljih od 
sistematične kolonizacije do zadnjega obdobja, ko so nekatera že podlegla urbanizaciji 
in se združila s sosednjim mestom; medtem ko je v drugem delu prikazal podložniške 
obveznosti do zemljiških gospoščin od njihovega nastajanja do zemljiške odveze 1. 
1849. 

Ker v svojih študijah upošteva mimo historičnih momentov tudi geografske razlo-
ge, pomenijo njegovi spisi tudi obogatitev naše agrarne geografije. 

R. Savnik 

Nagrada in priznanji 

Prof. dr. Vladimir Bračič je dobil za pomembne raziskovalne dosežke na področju 
regionalne, predvsem socialne geografije (Vinorodne Haloze; Ptujsko polje; Gozdne 
Haloze) nagrado Sklada Borisa Kidriča za leto 1984. 

Za dosežene uspehe pri delu na področju civilne zaščite, v zvezi z uspelim posveto-
vanjem O ogroženosti slovenske zemlje zaradi naravnih nesreč, sta dobila: prof. dr. Ivan 
Gams Priznanje Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo in mag. Milan Orožen 
Adamič Zlato značko civilne zaščite. 

Čestitamo! 

Posvetovanja in seminar 

Posvet o vprašanjih standardizacije geografskih imen v jezikih narodov in narodno-
sti SFRJ 8 . - 9 . marca 1984 v Sarajevu 

Posvet je organizirala Podkomisija za toponimiko in terminologijo pri Zvezi geo-
grafskih društev Jugoslavije ob pomoči Geografskega odseka Prirodnomatematične 
fakultete v Sarajevu, kjer so tudi bila predavanja. Pri organizaciji je imela vidno vlogo 
predsednica podkomisije prof. dr. Natalija M a s t i l o . Posveta se je udeležilo 30-40 
geografov in jezikoslovcev, od drugih strok pa so bili bolj zastopani kartografi, manj 
zgodovinarji, pravniki itd. Uvodni referat je imel načelnik Vojnogeografskega inštitu-
ta iz Beograda dr. M. P e t e r c a, ki je že zastopal našo državo na zasedanju mednaro-
dne konference za standardizacijo geografskih imen v 1.1977 v Atenah (to telo deluje v 
okviru Ekonomsko-socialnega sveta OZN). Poročal je o dosedanjih mednarodnih in 
domačih prizadevanjih za standardizacijo in o nalogah, ki čakajo Jugoslavijo. L. 1985 
bo treba na zasedanju regionalne skupine za vzhodno Srednjo in Jugovzhodno Evropo 
predložiti slovarje geografskih terminov, ki se javljajo na naših topografskih kartah, 
kartografsko prikazati ozemlja eno, dvo in trojezične rabe zemljepisnih imen, kar ura-
dno ponekod v državi še ni urejeno. Predhodno pa bo potrebno standardizacijo uskla-
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diti med republiškimi oz. pokrajinskimi komisijami za standardizacijo toponimov, 
predvsem imena krajev. Do začetka 1984 pa je tako komisijo ustanovila samo SR Ma-
kedonija. Sledil je referat zastopnikov iz uredništva Enciklopedije Jugoslavije — I. 
G ö s t l a in B . F e l d b a u e r j a . Z usklajevanjem z republiškimi oz. pokrajinskimi 
uredništvi so pri Enciklopediji uspeli uresničiti načela o rabi zemljepisnih imen, ki jih 
proglašajo v okviru OZN. Po teh načelih so pisana zemljepisna imena že v prvem, v slo-
venskem jeziku izdanem zvezku, ki bo nujno naletel na odpor nekaterih naših jeziko-
slovcev, saj precej odstopa od pravil Slovenskega pravopisa 1962 in še bolj od Predlo-
ga za novi slovenski pravopis (1981). Tega smo mnogi kritizirali na javnem posvetu 18. 
marca 1982 v okviru Znanstvene sekcije GDS. Mednarodna zasedanja že omenjenega 
telesa za mednarodno standardizacijo, sklepe in naše naloge je obrazložil tudi B. 
Z a š o v, ki je zastopal Jugoslavijo na konferenci 1982 v Ženevi. Za mnoge ude-
ležence, tudi jezikoslovce in geografe, so bila poročila o mednarodnih prizadevanjih za 
standardizacijo novost. Ni čuda, če je posvet o svojih sklepih predvidel izdajo prevede-
nih sklepov tega mednarodnega organa, v katerem naj bi aktivneje sodelovala tudi na-
ša država, ki se zavzema za dekolonizacijo v vseh oblikah. 

Jezikoslovci so v glavnem referirali o historični toponimiki. Čeprav njihovo raz-
pravljanje ni bilo povsem naravnano na cilje posveta, ki je bil sklican v podporo ustano-
vitve jugoslovanske zvezne in republiško-pokrajinskih komisij za standardizacijo, nam 
je vendarle mnogim odprlo vpogled, kakšno bogastvo, pa čeprav tu in tam še sporno, se 
skriva v toponimih. Eden od njih je celo predlagal, da naj bi toponime proglasili za kul-
turne spomenike. Če ne več, so ti referati vsaj povečali odpor proti samovoljnemu spre-
minjanju krajevnih imen, kot jih govori domače prebivalstvo. Manj v referatih in bolj v 
diskusijah pa je del jezikoslovcev zavračal ideje o dvo ali trojezični rabi krajevnih imen 
v mnogojezičnih predelih Jugoslavije (n.pr. za Novi Sad). Žal nam jezikoslovci niso 
predstavili vsega dela, ki so ga dosegli pri strokovnem zapisu ledinskih in drugih topo-
grafskih imen. Več smo v tem pogledu izvedeli od kartografov, ki so na povojno topo-
grafsko karto 1 : 25.000 v državi vpisali okoli 383.000 geografskih imen. Na osnovni 
geodetski karti Slovenije jih bo okoli 170.000. Od slovenskih jezikoslovce v se je posve-
ta z referatom o odprtih vprašanjih pisave zemljepisnih lastnih imen v slovenščini ude-
ležil prof. dr. Jože T o p o r i š č i č . V glavnem je zagovarjal stališča iz Načrta pravil za 
novi slovenski pravopis (1981). Ker je pisec teh vrstic v referatu o prizadevanjih za ure-
ditev geografskih imen v okviru GDS kritiziral nekatere postavke iz tega Načrta, se je 
razvila živahnejša diskusija kot na primer po referatih albanskih zastopnikov s Kosova 
o njihovi toponomastiki. Od slovenskih geografov je referiral še dr. J. K u n a v e r o 
stanju in problematiki toponimov v nenaseljenih (gorskih) območjih Slovenije. 

Makedonski geografi so referirali predvsem o toponomastiki v zahodni Makedo-
niji, kjer žive poleg Albancev in pravoslavnih Makedoncev še muslimanski Makedon-
ci, ki so bolj od drugih ohranili staro slovansko toponomastiko. Več referatov so pri-
spevali kartografi, ki so, podobno kot nekateri geografi, poudarjali potrebo po ustano-
vitvi republiško-pokrajinskih komisij za standardizacijo geografskih imen. Dober refe-
rat sta prispevala sarajevska geografa R. G a š p a r o v i č o slovarju in atlasu toponi-
mov Bosne in Hercegovine za srednji vek in 16. stoletje ter M. M i š k o v i č o topo-
nomiji dela Bosne in Hercegovine na karti 1 : 25.000. Slednji je izvedel zanimivo ana-
lizo toponimov iz karte, kar kaže posnemati. 

V svojih sklepih je Posvet zahteval od geografov povečano popularizacijo načel o 
standardizaciji geografskih imen doma in v mednarodnih odnosih, več dela pri raziska-
vah toponimov, predvsem pa ustanovitev republiških in pokrajinskih komisij, ki naj 
bodo interdisciplinarne po svoji sestavi. Geografi, ki smo preko GDS predlagali ustrez-
nim slovenskim organom tako interdisciplinarno komisijo, pričakujemo od nje obliko-
vanje tistih načel o rabi zemljepisnih imen, za katere smo se večidel zavzemali na 
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našem javnem posvetu 18. marca 1982. Pri tem zasledujemo načela praktičnosti in tudi 
moralna načela o vrednosti imena, kot ga govori domače ljudstvo. 

I. Gams 

Simpozij »Arktični in alpski kras«, Oslo, 1. do 15. 8. 1983 

Simpozij, ki je bil predvsem ozko strokovno srečanje, je nadaljevanje srečanj, ki si 
slede že vrsto let in združujejo ta krog raziskovalcev, jih seznanjajo z novejšimi dogna-
nji, predvsem pa skušajo čim podrobneje predstaviti določen tip krasa. Tako srečanje 
je bil pokongresni simpozij »Morfologija poledenelega krasa« 1977 v Lancastru 
(Anglija), pokongresna ekskurzija 1981 po krasu kanadskega dela Skalnega gorovja, 
tokrat pa je bila na vrsti Norveška. 

Organizator srečanja je bil norveški krasoslovec in speleolog Stein Erik Lauritzen 
s sodelavcema E. Oestbye (vodja norveškega »Projekta za raziskovanje krasa«) in C. 
Lund. Poleg omenjenega Projekta so srečanje finančno podprli tudi norveški zasebni in 
državni skladi, med njimi »Sklad F. Nansena«, Oddelek za varstvo okolja in muzej v 
Mo i Rani. 

Na srečanju se je zbralo okoli 30 udeležencev iz 8 držav: Norveške, Švedske, Veli-
ke Britanije, Francije, Poljske, ZDA, Kanade in Jugoslavije (J. Kunaver s Pedagoške 
akademije v Ljubljani in A. Kranjc z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Po-
stojni). Simpozij sta sestavljala dva dela, t.i. referatni del in ekskurzija. Prvi del je bil 
kratek, a vseeno zanimiv in tudi močno koristen kot uvod in priprava za ekskurzijo. 

V prostorih Zoološkega inštituta Univerze v Oslu je v poldrugem dnevu 16 preda-
vateljev predstavilo arktični in alpski kras z najrazličnejših vidikov. Gostitelji so sezna-
nili udeležence s stanjem krasoslovja na Norveškem ter s potekom »Projekta za razis-
kovanje krasa«. Poročali so o ledenodobni kronologiji na podlagi ugotavljanja starosti 
kapnikov in o podledeniškem zakrasevanju (S. E. L a u r i t z e n), o jamah v nekarbo-
natnih kamninah ( I . S c h r o e d e r ) , o preučevanju jamske favne (E. O e s t b y e) ter 
o varovanju kraških znamenitosti (L. E r i k s t a d). Ostali udeleženci so poročali o 
podledeniškem zakrasevanju, vplivu ledu na zakrasevanje in odlaganje sedimentov v 
jamah ter o »kraških« oblikah v samem ledu iz Kanade (C. S m a r t) in s Spitzbergov 
(M. P u 1 i n a), o razvoju jam tekom pleistocena v ZDA (J. M y 1 r o i e), Angliji (S. 
G a 1 e), v Pirenejih (M. B a k a 1 o w i c z), o koroziji in speleogenezi v alpskem krasu 
(A. P a 1 m e r) ter o jamah v filipinskih gorah (C. M o u r e t). Udeleženca iz Slovenije 
sva predstavila morfologijo kraškega površja na Kaninu (J. K u n a v e r) in speleolo-
ške značilnosti slovenskih Alp (A. K r a n j c ) . 

Glavni del simpozija je bil 12-dnevni ogled norveškega krasa s posebnim poudar-
kom na ledeniškem preoblikovanju in jamah. Vse karbonatne kamnine na Norveškem 
so paleozojske starosti in prekristalizirane oziroma metamorfozirane, tako da gre v 
glavnem za kras in jame v marmorjih. Imajo pa tudi podzemeljske jame v nekarbonat-
nih kamninah. V južnem delu dežele je kras močno razpršen, tu in tam se sredi normal-
nega reliefa pojavijo zakraseli pasovi ali leče marmorja in ne moremo govoriti o »kra-
škem površju«, pač pa so obilno zastopani kraški pojavi. Zaradi obilnih padavin (o tem 
smo se sami prepričali, saj ni bilo dneva brez dežja!) in obilnega dotoka agresivne vode 
z neprepustnega okolja, so marmorji intenzivno površinsko in podzemeljsko zakraseli. 
Več krasa, predvsem pa v večjih strnjenih površinah, je na severu, največ med mestom 
Mo i Rana in Lofoti, to je tostran in onstran polarnega kroga. 

Pot nas je vodila preko sredogorij skrajnega juga do najvišjega pogorja Jotunhei-
men ter dalje na sever v gorske doline okoli planotastega ledenika Svartisen in dalje čez 
polarni krog v fjorde okoli mesta Fauske. Poleg mikro in mezo površinskih kraških 
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oblik in zanimivih hidroloških pojavov smo obiskali tudi 22 jam, v glavnem aktivne-vo-
dne, večino tistih, v katerih določajo norveški kolegi starost kapnikov ter preučujejo 
ledeniške sedimente v jamah. Obiskali smo tudi najdaljšo norveško jamo Okshola 
(dolga 11 km in preko 300 m globoka) ter ledeno jamo Svarthammarhola, ki je le 
150 m nad morjem, a so v njej velike količine ledu. To je obenem edinaNorveška jama, 
ki se lahko tudi po velikosti (volumnu) prostorov meri z dinarskimi jamami: glavni del 
te jame je 600 m dolg in 20—70 m širok rov! 

V muzeju mesta Mo i Rana smo se srečali s speleologi norveškega in švedskega se-
vera ter jim s pomočjo diapozitivov predstavili kras in kraško podzemlje svojih dežel. 

Poznavanje norveškega krasa je pomembno dopolnilo k razumevanju našega alp-
skega krasa in na tej podlagi si je veliko laže predstavljati dogajanja v alpskem krasu pri 
nas med poledenitvijo. Pomemben prispevek simpozija je tudi utrditev in navezava sti-
kov z raziskovalci alpskega krasa po svetu, predvsem pa z norveškimi tovariši. 

Andrej Kranjc 

Simpozij podkomisije »Rural Development in Highlands and High-latitude Zones« 
v okviru Komisije za ruralni razvoj pri Mednarodni geografski zvezi — Barcelona, 27. 
junij — 2. julij 1983. 

Leto dni po zasedanju podkomisije na Laponskem (Finska) je oddelek za geogra-
fijo univerze v Barceloni pod vodstvom dr. Roser M a j o r a l o v e organiziral po-
svet, ki se ga je udeležilo blizu 40 geografov iz 14 držav Evrope, Sev. Amerike in Azije 
(Japonska). Program, namenjen problematiki turizma in transformaciji ruralnega na-
čina življenja, je vseboval teoretični in terenski del. Referenti so predstavili več kot 20 
prispevkov, v katerih so obravnavali predvsem metodologijo raziskav in aktualne 
družbene probleme gorskih območij, tako v Pirenejih kot v tropskem, subtropskem in 
subpolarnem pasu. Vsebinski poudarek je bil na transformaciji podeželske pokrajine, 
izrabi naravnih virov in turizmu. Terensko delo je zajelo ogled živinorejske farme, ko-
operacijskega obrata mlečnih izdelkov, kmetijskega šolstva, prečrpovalne hidrocen-
trale in turistične infrastrukture na relaciji Alt Urgell — Andorra — Pallars — Vali 
d'Aran. 

Posvetovanja sta se udeležila iz Jugoslavije Metod V o j v o d a in podpisani. 
Prvi je poročal o problemih slovenskega alpskega gospodarstva, drugi o sodobnih spre-
membah izrabe ruralnega prostora in ruralnega načina življenja v Sloveniji. 

Na zasedanju so predlagali, da dobi sedanja podkomisija, ki jo vodi prof. dr. Uuno 
V a r j o z univerze v Oulu, status samostojne komisije Mednarodne geografske zveze. 

Borut Belec 

III. Jugoslovansko—poljski geografski seminar 

Dolgoletno sodelovanje med številnimi poljskimi in jugoslovanskimi geografi ter 
inštitucijami je imelo vseskozi težišče na sodelovanju med inštitutom Poljske akade-
mije nauk iz Varšave in slovenskimi geografskimi inštitucijami, vsebinsko pa na pro-
blematiki agrarne izrabe zemlje in agrarnega prostora na sploh. Zadnja leta se je vsebi-
na sodelovanja širila na področja urbanizacije, degradacije okolja in migracij prebival-
stva, kar je bila tudi vsebina obeh predhodnih seminarjev v Makedoniji in Varšavi. Tre-
tji jugoslovansko-poljski seminar naj bi imel težišče na obravnavi migracij iz podeželja 
v mesta in s tem povezanih prostorskih posledic, še zlasti na podeželju in v kmetijstvu. 
Vendar se v glavnem nihče ni držal dogovorjene problematike. Poljski geografi so na-
mreč predstavili izsledke svojih proučevanj kmetijskih sistemov, kmetijske pridelave in 
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kmečkih naselij za celotno Poljsko, s poudarkom na metodologiji in na regionalnih pro-
cesih, kar je bila prijetna in koristna vsebinska osvežitev. Zato je tako obsežno in zani-
mivo problematiko tudi spremljala živahna razprava, ki je posegla v celotno geograf-
sko problematiko podeželja. To je omogočil tudi pravočasen izid Zbornika referatov, 
ki so ga prisotni imeli v rokah (poročilo o njem glej spredaj!). Na drugi strani pa so bili 
prispevki jugoslovanskih geografov zelo raznoliki in so največkrat obravnavali majhne 
prostorske enote. Izražena je bila želja, da bi na prihodnjem seminarju tudi jugoslovan-
ski geografi prikazali problematiko podeželja za celotno državo. 

Poljsko-jugoslovanski seminar je organizirala Katedra za regionalno geografijo 
Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani s sodelovanjem Katedre za geo-
grafijo Pedagoške akademije v Mariboru. 19. oktobra 1983 je seminar potekal v Mari-
boru, kjer so poročali predvsem mariborski geografi, ki so predstavili nekatere ele-
mente novejše transformacije kmetijskega prostora v tistih delih severovzhodne Slove-
nije, ki so jih sodelavci geografskega inštituta iz Varšave že pred 20 leti skupaj s sloven-
skimi geografi intenzivneje spoznavali in deloma tudi proučevali. Seminar se je 20. in 
21. oktobra nadaljeval v Ljubljani, kjer je sodelovalo poleg devetih poljskih geografov 
nad 80 geografov iz vseh republik in pokrajin razen iz Črne Gore. Poljske geografe je v 
odsotnosti dolgoletnega vodje našega sodelovanja ter najbolj zaslužnega za sodelova-
nje med poljskimi in jugoslovanskimi geografi na sploh prof. dr. Jerzy Kostrowickega 
vodil prof. dr. Andrzej Stasiak. 

Koristnost, potrebnost in splošno željo po nadaljnjem rednem sodelovanju polj-
skih in jugoslovanskih geografov na tem in na drugih področjih geografije izpričuje tudi 
sprejeta resolucija, ki med drugim pravi: da je dosedanje sodelovanje jugoslovanskih in 
poljskih geografov dalo zelo dobre rezultate in da je nadaljnje sodelovanje nujno, med 
drugim tudi z organizacijo naslednjega IV. seminarja, ki bo 1986. leta v Varšavi z 
osnovno tematiko »socioekonomska problematika razvoja izvenmestnih območij«. 

M. Pak 

Poročilo o delu Geografskega društva Slovenije v obdobju od novembra 1982 do maja 
1984 

Na slavnostnem občnem zboru Geografskega društva Slovenije ob priliki praznovanja 60-le-
tnice društva 20. novembra 1982 je bilo izvoljeno novo vodstvo društva. Za mandatno obdobje 
dveh let so člani Izvršnega odbora G D S sprejeli naslednje funkcije in zadolžitve: 

— dr. Jurij Kunaver — predsednik 
— dr. Marijan Klemenčič — podpredsednik, predsednik znanstvene sekcije 
— mag. Slavko Brinovec — podpredsednik, predsednik šolske sekcije in urednik Geografskega 

obzornika 
— Janja Miklavc — tajnik I. 
— Nelka Vertot — tajnik II. 
— mag. Rado Genorio — blagajnik 
— mag. Anton Gosar — propagandna dejavnost — stiki s sredstvi javnega obveščanja 
— dr. Franc Lovrenčak — upravnik Geografskega* vestnika 
— Cita Marjetic — upravnik Geografskega obzornika 
— dr. Drago Meze — urednik Geografskega vestnika 
— mag. Milan Orožen Adamič — predstavnik GDS v Svetu Inštituta za geografijo Univerze E. 

Kardelja v Ljubljani 
— dr. Mirko Pak 
— Lojze Peterle 
— mag. Maijan Ravbar — organizacija zborovanja na Dolenjskem 1984. leta 
— Mira Verbič 
— zastopnik uredništva Geografskega obzornika 
— zastopnik študentov 

124 



Kronika 

V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 
— dr. Ivan Gams — predsednik 
— dr. Borut Belec 
— dr. Vladimir Klemenčič 

Člani IO G D S so tudi predsedniki aktivov oziroma novoustanovljenih društev ter akademik dr. 
Svetozar Ilešič kot častni predsednik GDS: 
— Geografsko društvo Gorenjske — Franc Pisanec 
— Ljubljansko geografsko društvo — dr. Matjaž Jeršič 
— Mariborski aktiv — Ludvik Olas 
— Celjski aktiv — Stanko Vizjak 
— Dolenjski aktiv — mag. Marjan Ravbar 
— Pomurski aktiv — Olga Antič 
— Primorski aktiv — dr. France Habe 

Na občnem zboru ob šestdesetletnici G D S sta bila prof. Slava Rakovec-Lipoglavšek in dr. 
Mavricij Zgonik v znak priznanja za zasluge v društvu imenovana za častnega člana GDS. Pohvale 
G D S pa so prejeli: 
Bernot dr. France, Brinovec mag. Slavko, Brumec Peter, Cigler Nevenka, Čeme Andrej, Fatur 
mag. Dušan, Habič dr. Peter, Jeršič dr. Matjaž, Kočevar mag. Rado, Kovačič Breda, Krišelj mag. 
Milan, Miklavc Janja, Piry Ivo, Pretnar Tatjana, Špes Metka, Vatovec Milan, Vojvoda dr. Metod, 
Ženko Metka. 

Na prvi seji si je novoizvoljeni odbor zastavil program dela, ki obsega naslednje najpomemb-
nejše naloge: reorganizacija društva, organizacija zborovanja na Dolenjskem, poživitev dela v 
aktivih, razširitev dela šolske sekcije in znanstvene sekcije ter še vrsto drugih nalog. V obdobju od 
novembra 1982 do junija 1984 seje IO G D S sestal desetkrat, predsedstvo GDS pa šestkrat. 

Od občnega zbora G D S novembra 1982 tečejo priprave na reorganizacijo GDS in ustanovi-
tev Zveze geografskih društev Slovenije. Komisija za reorganizacijo je že pripravila osnutek statu-
ta zveze, ki naj bi ga sprejeli na zborovanju slovenskih geografov oktobra 1984 v Dolenjskih Topli-
cah. Za samostojna društva so se že izrekli aktivi v Kranju, Ljubljani in Mariboru. V februarju 1984 
se je osamosvojil gorenjski aktiv v Geografsko društvo Gorenjske; njegovo delo bo vodil Franc Pi-
sanec. V maju 1984 pa je bilo na občnem zboru ljubljanskega aktiva ustanovljeno Ljubljansko geo-
grafsko društvo. Za predsednika društva je bil soglasno izvoljen dosedanji predsednik aktiva dr. 
Matjaž Jeršič. Priprave na reorganizacijo GDS so v polnem teku. Novonastalima geografskima 
društvoma se bo v najkrajšem času pridružil še mariborski aktiv. Ostale aktive pa še čaka naloga, 
da se organizirajo bodisi v samostojna društva oziroma se kot aktiv vključijo v novoustanovljena 
društva. 

Aktivnost geografskih aktivov oziroma društev je zelo različna. Med najuspešnejše lahko 
uvrstimo Geografsko društvo Gorenjske in Ljubljansko geografsko društvo. Prvo si je ob reorga-
nizaciji zastavilo bogat program društvenih dejavnosti, med drugim organiziranje strokovnih pre-
davanj in ekskurzij, strokovnih aktivov za učitelje geografije, oživitev stikov s slovenskimi zamej-
skimi inštitucijami itd. Ljubljansko geografsko društvo bo nadaljevalo s tradicionalnimi strokovni-
mi predavanji in ekskurzijami. De lo ostalih aktivov je usmerjeno v organizacijo občasnih preda-
vanj in strokovnih ekskurzij. Izvršni odbor G D S si prizadeva za oživitev dela na Primorskem, kjer 
se kaže potreba po reorganizaciji. Območje med Postojno in Koprom naj bi pokrival en aktiv, dru-
gi pa širše goriško območje in soško dolino. Dr. France Habe vodi odbor za formiranje prvega akti-
va. Zaživelo je delo dolenjskega aktiva, ki je prevzel del nalog pri organizaciji zborovanja sloven-
skih geografov v Dolenjskih Toplicah. 

Kljub aktivnosti posameznih aktivov in društev je v G D S vključeno še vedno premalo geogra-
fov. Čeprav smo izvedli akcijo pridobivanja novih članov GDS, odziv ni bil takšen, kot smo priča-
kovali. Ob akciji urejanja kartoteke članstva, ki smo jo organizirali po vseh aktivih in društvih, 
imamo v G D S le 700 članov, ki v večjem ali manjšem številu redno plačujejo članarino, naročajo 
publikacije društva in se udeležujejo akcij društva. Ob tem ugotavljamo, da vsak geograf še ni na-
ročen vsaj na eno glasilo GDS. Zal še vedno ostaja veliko, zlasti mlajših geografov, izven vrst čla-
nov GDS. V večjem številu bi se morali v društvo vključevati geografi iz osnovnih in srednjih šol, ki 
bi s svojimi predlogi popestrili delovanje GDS. 

V RK SZDL se je izoblikovala pobuda za spremembo števila delegatov v RK SZDL. V skla-
du s predlogom se je povečalo število delegatskih mest za družbene organizacije in društva. Geo-
grafsko društvo Slovenije je nosilec skupine, v kateri so še Društvo geologov Slovenije, Društvo 
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meteorologov Slovenije in Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Na koordina-
cijskem sestanku naše druge skupine smo se dogovorili, da ima G D S stalnega delegata na sejah RK 
SZDL. Kadar pa je tematika zanimiva tudi za posamezno društvo, se je udeleži delegat tega dru-
štva. 

Znanstvena sekcija si je zastavila zajeten program aktivnosti. Pod vodstvom dr. Marijana Kle-
menčiča se trudi za uresničevanje zastavljenih nalog. Velik del aktivnosti Sekcije za znanstveno in 
raziskovalno delo je bil usmerjen v usklajevanje raziskovalnega dela za 13. zborovanje slovenskih 
geografov v Dolenjskih Toplicah. Želje po enotnem in celovitem (regionalnogeografskem) prou-
čevanju območja, kjer je zborovanje, nismo uspeli v celoti uresničiti. Krivda je tudi v organizacijski 
razdrobljenosti slovenske geografske raziskovalne dejavnosti. Na šestih sestankih sekcije je obrav-
navala avtorstvo geografskih kart, dolgoročni razvoj slovenske geografije, uporabo računalniške 
tehnike v INDOK službi na Inštitutu za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, stro-
kovno delo Slovenskega znanstvenega inštituta v Trstu, poleg tega pa so bili člani redno seznanjeni 
z delom teles pri Zvezi geografskih društev Jugoslavije. Pomembno delo je opravila komisija za 
avtorstvo kart, sestavljena iz geografov in geodetov, ki je strokovno ovrednotila avtorstvo pri pri-
pravi (tematskih) geografskih kart. Zelo delovna je tudi komisija za geografsko terminologijo in 
geografska imena, ki jo vodi dr. Ivan Gams. Simpozija o standardizaciji geografskih imen v jezikih 
narodov in narodnosti SFRJ v Sarajevu marca 1984 so se z referati udeležili tudi naši geografi. Od 
27. do 31. avgusta 1984 bo v Parizu 25. svetovni kongres geografov. Člana uradne delegacije Zve-
ze geografskih društev Jugoslavije sta tudi dr. Ivan Gams in dr. Mirko Pak. Iz Slovenije pa se bodo 
kongresa udeležili še dr. Borut Belec, dr. Matjaž Jeršič in dr. Franc Lovrenčak. Več geografov čla-
nov sekcije pa je v Pariz poslalo referate. Ob svetovnem kongresu geografov v Parizu je Zveza geo-
grafskih društev Jugoslavije izdala peto številko Geographice Iugoslavice s tematiko Alpe, tej te-
matiki pa bo posvečena tucji številka Geografskega obzornika, ki bo izšla v tem letu. 

Sekcija za pouk geografije je sprejela program dela, oblikovala odbore sekcij in delovna tele-
sa. Za predsednika sekcije je bil izvoljen mag. Slavko Brinovec. Odbor sekcije za pouk geografije 
sestavljajo delegati vseh kadrovskih šol, predstavniki študentov in delegati regijskih geografskih 
društev oziroma aktivov. V sklopu sekcije za pouk geografije delujejo štiri komisije: 
— komisija za oblikovanje in spremljanje učnega načrta geografije, ki jo vodi Maijan Bat; 
— komisija za izobraževanje učiteljev in geografske aktive, ki jo vodi Ludvik Olas; 
— komisija za raziskovalno delo na področju metodike in didaktike geografije, ki jo vodi Marija 

Košak; 
— komisija za popularizacijo geografije med mladimi pod vodstvom Metke Špes. 

Sekcija je posebno pozornost posvetila sodelovanju slovenskih geografov na 6. jugoslovan-
skem simpoziju o napredku geografije v Arandelovcu in na 13. zborovanju slovenskih geografov 
na Dolenjskem. 

Za simpozij v Arandelovcu je sekciji uspelo pridobiti 11 referentov in koreferentov, vendar se 
vsi niso udeležili simpozija. Iz tega je videti še vedno premajhno zanimanje za to problematiko s 
strani kolegov kadrovskih šol. Sekcija za pouk geografije je skupaj z znanstveno sekcijo organizira-
la sestanek o programskih jedrih geografije za osnovno šolo in skupne osnove v usmerjenem izo-
braževanju. S sprejetim stališčem do tega problema so soglašale tudi ustrezne geografske inštituci-
je. Za 13. zborovanje slovenskih geografov je šolska sekcija predlagala osnovno temo iz šolske 
geografije: Odnos med vsebino in metodo dela pri pouku geografije. Animirala je tudi učitelje geo-
grafije, da se v čimvečjem številu prijavijo kot referenti za to temo. 

Sekcija je pripravila tudi dva diskusijska večera s tematiko šolske geogiafije. V tem manda-
tnem obdobju se je sekcija dobro organizirala in izpeljala večji del zastavljenih nalog. Glavna po-
manjkljivost pa je v tem, da ji še vedno ni uspelo aktivno vključiti več učiteljev geografije. 

Kljub pestri dejavnosti društva ostaja še vedno nekaj akcij, ki jih bomo morali realizirati v pri-
hodnjem mandatnem obdobju. Zaradi vedno večjih stroškov bo moralo društvo v bodoče še skrb-
neje gospodariti. Zato ta vprašanja sedaj rešuje ožje telo pod vodstvom blagajnika in s sodelova-
njem obeh upravnikov revij v obliki gospodarske komisije. Obsežne programe bomo lahko izvedli 
le ob najširši podpori članstva našega društva. Pogrešamo mlajše geografe, ki bi lahko prinesli dru-
štvu več svežih idej in popestrili delo znanstvene in šolske sekcije. 

Janja Miklavc, 
tajnik GDS 
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Izvirno znanstveno delo. Geografija, geomorfologija, neotektonika. 

Habič, P. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU 

NOVO VREDNOTENJE TEKTONSKEGA OBLIKOVANJA 
RELIEFA V ZAHODNI SLOVENIJI 
Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slov., (slov., angl.) 

Z novimi dognanji o geološki zgradbi in tektoniki se odpirajo možnosti za prevre-
dnotenje dosedanjih erozijsko korozijskih in klimatsko geomorfoloških ugotovitev 
o strukturnih in tektonskih prvinah v reliefu na stiku Alp in Dinaridov med Ja-
dransko in Panonsko kotlino. Predstavljene so nekatere tektonske oblike v reliefu 
in nakazana je shema morfostrukturnih enot ob poglavitnih neotektonskih conah v 
zahodni Sloveniji. 

UDK 911.2:551.46/.49(497.12— 12»Krka«) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, hidrogeografija. 

Kolbezen, M. 
61000 Ljubljana, YU, Vojkova lb, Hidrometeorološki zavod SRS 

TRANSPORTNI MATERIAL REKE KRKE 

Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slov., (slov., angl.) 

Avtor analizira transport materiala reke Krke, kot ene najbolj tipične kraške reke 
v Sloveniji. Transport, ki zajema rečno plavje in raztopljene karbonate, je količin-
sko prikazan za merske profile Dvor, Gornjo Gomilo in Podbočje. 

UDK 911.2:551.5:551.58(497.1) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, meteorologija, klimatologija. 

Furlan, D. 
61000 Ljubljana, YU, Rožna dolina 1/9 

O SKLADNOSTI PADAVINSKIH SINGULARITET V 
JUGOSLAVIJI 
Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slov., (slov., angl.) 

Na osnovi srednjih dnevnih višin padavin so izdelane celoletne zveznice za 5 re-
prezentativnih postaj Jugoslavije. Iz poteka zveznic je vidno, da se srednjeevrop-
ske singularitete spremenljivega vremena uveljavljajo po vsej državi. Postavljena je 
tudi podmena, da prihajajo začetni impulzi za singularitete iz stratosfere. 

UDK 911.3:312(497.12) = 863 
Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Natek, M. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 

TIPI RASTI ŠTEVILA PREBIVALSTVA V SR SLOVENIJI 
V DESETLETJU 1971 — 1981 
Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slov., (slov., angl.) 

V članku je prikazana rast števila prebivalstva po občinah SR Slovenije. Na osno-
vi podrobnejše členitve podatkov o naravnem prirastku in stopnji selitvene bilance 
je ugotovljenih pet osnovnih tipov rasti prebivalstva. Prikazane so glavne značil-
nosti in razlike v nataliteti in umrljivosti, naravnem prirastku in vrednosti selitve-
nega salda med posameznimi območji SR Slovenije. Rezultate posameznih sesta-
vin prebivalstvenega razvoja v obravnavanem desetletju avtor primerja z njihovi-
mi značilnostmi v obdobju 1961 — 1971. 
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Original scientific paper. Geography, Meteorology, Climatology 

Furlan, D. 
61000 Ljubljana, YU, Rožna dolina 1/9 

ON THE CHRONOLOGICAL COINCIDENCE OF 
PRECIPITATION SINGULARITIES IN YUGOSLAVIA 
Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slovenian, (Slovanian, English) 

On the basis of mean diurnal precipitation values year-round curves for 5 repre-
sentative Yugoslav stations were drawn. The curves show that the Central Euro-
pean singularities of unsettled weather occur in the entire Yugoslav territory. It is 
suggested that the first impulses for the development of singularities originate in 
the stratosphere. 

UDC 911.3:312(497.12) = 20 
Original scientific paper. Geography. 
Natek, M. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, The Anton Melik Institute of Geography, The 
Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Arts and Sciences 

TYPES OF POPULATION GROWTH IN THE SOCIALIST 
REPUBLIC OF SLOVENIA DURING 1971 — 1981 
Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The article deals with the population growth according to the communes of the 
Socialist Republic of Slovenia. On the basis of a careful analysis of data about the 
natural increase and the rate of migration balance five basic types of population 
growth have been established. An outline of the principal characteristics and the 
differences among the natality and the mortality rates, natural increase and migra-
tion balance for individual areas of the S.R. of Slovenia is given. The results of the 
individual elements constituting the population development during the studied 
decade are compared with the corresponding characteristics of the 1961 — 1971 
period. 

UDC 911.2:551.4:551.24(497.12-15) = 20 
Original scientific paper. Geography, geomorphology, neotectonics 
Habič, P. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst Research of the Centre of 
Scientific Research of the Slovene Academy of Arts and S< iences 

NEW EVALUATION OF TECTONIC RELIEF FORMING 
IN THE WESTERN SLOVENIA 
Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slovenian, (Slovanian, English) 
By new statements on geologic setting and tectonics the possibilities for re-evalua-
tion of the previous erosional-corrosional and climatic geomorphological state-
ments on structural and tectonic elements in the relief at the contact of Alps and 
Dinarids between Adriatic and Pannonian basin are given. Some tectonic forms in 
the relief are presented and the schema of morphostructural units along the main 
neotectonic zones in the western Slovenia is exposed. 

UDC 911.2:551.46/.49(497.12—12»Krka«) = 20 

Original scientific paper. Geography, Hydrogeography. 

Kolbezen, M. 
61000 Ljubljana, YU, Vojkova lb, Hydrometeorological Institution of the SR 
Slovenia 

TRANSPORTATION OF THE ERODED MATERIAL OF 
THE KRKA RIVERS 
Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slovenian, (Slovanian, English) 

The author analyses the quanty of the transported of the Krka rivers as one of the 
most typical corst rivers in Slovenie. The transportation material quantités which 
include the suspended material and deluted carbonates are shownfor the water 
gauge prophiles Dvor, Gornja Gomila and Podbočje. 
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Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Ogorelec, B. 
61000 Ljubljana, YU, Trg MDB 7, Občina Ljubljana Vič-Rudnik 

LJUBLJANSKO BARJE — PRIMERNOST ZA 
KMETIJSTVO 

Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slov., (slov., angl.) 

Navedene so različne metodologije ugotavljanja primernosti za kmetijstvo, ki se 
uporabljajo v Sloveniji ter metoda, uporabljena na primeru Ljubljanskega barja. 
Opisan je odnos med kmetijstvom in ostalimi rabami prostora in nakazani možni 
konflikti. 

UDK 910.1 = 863 

Strokovno poročilo. Geografija. 

Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo 

»BEHAVIOURAL GEOGRAPHY« 
Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slov., (slov., angl.) 

Poročilo prikazuje izvor, razvoj in težnje nove geografske idejne smeri, imenova-
ne »behavioural geography« (geografija vedenja in počutja). Formirala se je v 
šestdesetih letih v Z D A in se je nato razširila v Zahodno Evropo. Najbolj se je 
uveljavila v urbani in ekonomski geografiji in v tako imenovani » time-space geo-
graphy« (geografija prostora in časa). Njeno oblikovanje ni usklajeno s postulati 
sodobne geografije in odprto vprašanje je odnos marksistično orientirane geogra-
fije do njenih izhodišč in teženj. 

UDK 910.1 = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Gams, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoškoznanstvena 
enota za geografijo 

METODOLOGIJA GEOGRAFSKE ČLENITVE OZEMLJA 

Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slov., (slov., angl.) 

Članek obravnava različne principe delitve v geografiji. Diferencirani termini 
ozemeljskih enot naj odražajo principe delitve. 

UDK 911.2:551.58(497.12)(049) = 863 

Polemika. Geografija, klimatologija. 

Natek, K. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 

O PROBLEMATIKI SUŠE V SLOVENIJI 

Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slov., (slov., angl.) 

V članku diskutira avtor o klimatski pogojenosti suše, ki jo povzročajo predvsem 
velika odstopanja od letne količine in normalne razporeditve padavin preko leta. 
Zanikanje klimatske pogojenosti brez upoštevanja odstopanj meteoroloških para-
metrov od povprečnih vrednosti je nesprejemljivo. Negativne posledice pomanj-
kanja padavin stopnjujejo nekatere značilnosti okolja (prepustna podlaga na krasu, 
skeletne prsti na pobočjih), ne morejo pa pogojevati tega pomanjkanja kot pri-
marnega vzroka suš v Sloveniji. 
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Original scientific paper. Geography. 

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

METHODOLOGY OF THE GEOGRAPHICAL 
TERRITORIAL DIVISION 

Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article deals with the different principles of the division used in geography. 
Differentiated terms of the land units should reflect the principles of division. 
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Polemic. Geography, Climatology. 

Natek, K. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, The Anton Melik Institute of Geography, the 
Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Arts and Sciences 

ON THE PROBLEM OF DROUGHTS IN SLOVENIA 
Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The article presents a part of oiscussion on the climatic conditionally of droughts 
in Slovenia which are dependent first of all on the deviations from the normal 
distribution of precipitations over the year and on the significant variability of 
annual mean of rainfall. The negation of these facts without reference to their 
deviations from the means is inacceptable. The negative consequences of scarcity 
of rainfall are intensified by some unfavorable environmental conditions (perme-
able ground in the karst areas, skeletal soils on slopes, etc.) but the shortage of 
rainfall as a primary cause of droughts cannot be influenced by these conditions. 
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Original scientific paper. Geography. 

Ogorelec, B. 
61000 Ljubljana, YU, Trg MDB 7, The Ljubljana Vič-Rudnik Community 

LJUBLJANSKO BARJE — ITS PHYSICAL POTENTIAL 
FOR AGRICULTURE 

Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slovenian, (Slovanian, English) 

Different methods of evaluating the physical potential for agricultural use in Slo-
venia, are given. A description of the method used in the case of Ljubljansko barje 
follows and finally, the relationship between agriculture and other users of space, 
aswell as possible conflicts are presented. 
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Scientific report. Geography. 

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

»BEHAVIOURAL GEOGRAPHY« 

Geografski vestnik, LVI, (1984) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

p i e paper comments on the origin, evolution and trends of a new geographical 
ideological direction, called »behavioural geography«. It took form in the sixties in 
the USA and later extended to Western Europe. The great value is manifested in 
the studies of urban and economic geography and in the »time-space geography«. 
Its formation is not in accord with postulates of contemporary geography and the 
open question is the relation of Marxian oriented geography to its starting points 
and tendencies. 
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Zbornik o jugoslovansko-poljskem geografskem seminarju 

Geografska transformacija podeželja. Geographical Transformation 
of Rural Area (Mirko P a k ) 108 

Geografska priročnika 

Zemlja, velika ilustrirana enciklopedija (Milan O r o ž e n A d a m i č ) 110 

Atlas. Svet v številkah, države sveta (Milan O r o ž e n A d a m i č ) 110 

Iz inozemske naravnogeografske književnosti 

Geomorfologija Evrope (Geomorphology of Europa) (Ivan G a m s ) I l l 
Sollid, J. L., K. Kristiansen: Hedmark fylke, Kvartargeologie og 

geomorfologi (Andrej K r a n j c) 113 
Peter Haderlapp: Alpine Vegetation der Steiner Alpen (Franc 

L o v r e n c a k) 114 

Kronika — Chronicle — Chronique 

Jubileja in spominska članka 
Dr. Julij Titi — sedemdesetletnik (Avguštin L a h ) 115 
Dr. Avguštin Lah — šestdesetletnik (Igor V r i š e r) 116 
V spomin prof. dr. Valterja Bohinca (Ivan G a m s) 118 
Dr. Pavletu Blazniku v spomin (Roman S a v n i k) 119 
Nagrada prof. dr. Vladimiru Bračiču in priznanji prof. dr. Ivanu 

Gamsu in mag. Milanu Orožnu Adamiču 120 

Posvetovanja in seminar 

Posvet o vprašanjih standardizacije geografskih imen, jezikih narodov 
in narodnosti SFRJ (Ivan G a m s ) 120 

Simpozij »Arktični in alpski kras« (Andrej K r a n j c) 122 
Simpozij podkomisije »Rural Development in Highlands and 

High-latitude Zones (Borut B e l e c ) 123 
III. Jugoslovansko-poljski geografski seminar (Mirko P a k ) 123 
Poročilo o delu Geografskega društva Slovenije v obdobju od novembra 1982 

do maja 1984 (Janja M i k 1 a v c, tajnik GDS) 124 
Povzetki (sinopsisi) 127 
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GEOGRAFSKI VESTNIK — 1984 

Izdalo in založilo Geografsko društvo Slovenije — izšel 1984 

Geografski vestnik izhaja v Ljubljani. Rokopise, časopise v zameno in knjige v oce-
no pošiljajte na uredništvo, 61000 Ljubljana, Aškerčeva 12. — Za vsebino in jezik 
prispevkov so odgovorni avtorji. — Uprava časopisa je pri Geografskem društvu 
Slovenije, 61000 Ljubljana, Aškerčeva 12. — Denar pošiljajte na račun št. 50100-
678-44109 (Geografsko društvo Slovenije) 

Tisk: Partizanska knjiga, Ljubljana 1984 
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