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KNJIŽEVNOST

IZ SLOVENSKE IN DRUGE JUGOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTI
Vrišer Igor: Urbana geografija, Ljubljana 1984, str. 240, grafičnih prilog 62
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo ter Filozofska fakulteta sta
skupno izdali študijski priročnik za predmet Urbana geografija. Za Vreskovimi
Osnovami urbane geografije je to v Jugoslaviji drugi tovrstni učbenik 5 tega nadvse
aktualnega geografskega področja, ki pa je v našem raziskovalnem in publicističnem
delu še močno podpovprečno zastopan. Poleg tega večina teh del še vedno močno
trpi zaradi klasičnega pristopa. Vrišerjev vsesplošno uporabni priročnik je zato velika pridobitev za študij urbane geografije na različnih strokovnih področjih (urbanizem, ekonomija, sociologija, arhitektura, etnologija itd.), za geografsko raziskovalno delo, za sorodne stroke in tudi za poglobljeno teoretično in metodološko poglabljanje v tovrstno problematiko. Vrišerjeva Urbana geografija je pravzaprav nadaljevanje, dopolnitev in poglobitev Vreskove knjige. Predvsem pa je avtor v veliki meri
spretno vključil domala vse pomembnejše znane izsledke jugoslovanske geografije s
tega področja, ki jih je na ta način prvič pri nas tudi zbral, predstavil in ovrednotil.
Ta izredno pozitivna avtorjeva poteza pa nas seveda ne sme zavesti na misel, da je
bilo pri nas veliko narejenega. Zaradi pomanjkanja prostora in obsežnosti snovi je
namreč avtor tuje izsledke vključil le v sila omejenem obsegu.
Priročnik odlikujeta jasno podajanje in sistematičnost, s katerima so praktično
obdelana vsa tista vsebinska področja urbane geografije, ki jih srečujemo v podobnih knjigah tujih avtorjev: predmet in naloge urbane geografije, opredelitev in razvoj mest, mestne funkcije, mesto in okolica, mestno prebivalstvo, mestna zgradba,
mestni ustroj (struktura), urbanizacija. Vprašanje pa je, kaj je avtorja vodilo, da je
podal poglavji mesto in okolica ter urbanizacija povsem ločeno, kar je drugod zaradi
vsebinske sorodnosti obravnavano največkrat skupaj. Pri vsakem poglavju, ki je razdeljeno na številna vsebinsko zelo temeljna in obsežna podpoglavja, so najprej podana teoretična izhodišča, sledi prikaz metod in nato konkretni primeri. Vrednost
teksta povečuje navajanje velikega števila avtorjev, njihovih pristopov in mišljenj,
marsikaj tudi polemično, pri tem pa niso zanemarjena niti sorodna strokovna področja.
Z Vrišerjevo Urbano geografijo smo pravzaprav dobili to, kar druge države
premorejo v različnih oblikah že dalj časa. Vendar se Vrišerjevo delo razlikuje od
večine tujih del po izredni širini, kar se najbolj kaže v doslednem upoštevanju avtorjev z vsega sveta. Tako vseobsežna problematika tudi Vrišerju, podobno kot drugim
avtorjem, ni dovoljevala, da bi enakovredno zajel in obdelal vsa vsebinska področja.,
kar sicer tudi ni namen priročnika. Tako ostajajo še povsem odprta področja fizično-geografskih elementov urbanega prostora, degradacije okolja, nadrobnejši prikaz
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ekonomskih elementov in zakonitosti oblikovanja urbanega prostora, nekatere socialne sestavine in seveda obsežna ter težko opredeljiva problematika urbanizacije,
urbaniziranega in mestnega prostora oziroma pokrajine.
M. Pak
Matjaž Jeršič: Turistična geografija, Ljubljana, 1985, izdala Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
Med številne turistične geografije, ki so po vojni izšle v Jugoslaviji (npr. Bračič,
Jovičič), se je nedavno uvrstilo še eno delo — Jeršičeva »Turistična geografija«. Za
razliko od dosedanjih del, ki so se v pretežni meri ukvarjala s pojavom turizma širom po svetu in pri nas, je Jeršičevo delo zasnovano izrazito metodološko in z močnim poudarkom na raziskovanju tega pojava ter na vrednotenju njegovih pokrajinskih učinkov. Glede na to je to 195 strani obsežno delo s številnimi grafičnimi prikazi vred, prej učbenik kot priročnik ali informator o tem za sodobni svet tako značilnem in pomembnem pojavu. Sicer pa ta označba lepo odseva tudi iz vsebinske
zasnove.
Avtor nas uvodoma seznani z osnovnimi pojmi o turizmu, prostem času, rekreaciji in vlogi geografije pri preučevanju turističnega pojava. Na kratko se tudi zadrži
pri družbenoekonomskih sestavinah turizma, še posebej pri turistični ponudbi in povpraševanju. Opozori na geografsko-prometni položaj in njegovo vlogo pri razvoju
turizma v določeni deželi. Osredje knjige tvorijo tri poglavja. Prvo razglablja o metodah empiričnega preučevanja turističnih potovanj in turističnih navad, drugo se loteva naravnih in kulturnih pokrajinskih sestavin kot turističnega potenciala (npr. naravne sestavine in spomeniki, doživljajski potencial, zdravilne vode itd.), tretje pa
obravnava turistične kraje. Opozarja na njihove posebnosti: funkcijske, morfološke,
na samosvojo zaposlitveno strukturo, na turistično infrastrukturo, ustavlja pa se tudi
pri sekundarnih počitniških bivališčih. Smiselno tvorijo sklepni del knjige poglavja o
pomenu turizma za regionalni razvoj, oblikah turistične rabe prostora, metodah turističnega vrednotenja pokrajine in o vlogi turistične geografije pri planiranju turizma.
Odlika Jeršičevega dela je izrazito samosvoj pristop in se zato v knjigi le v
skromnem obsegu pojavljajo že znana stališča, statistike in razlage, ki sicer pogosto
bremene turizmološka dela. Samostojna pota ubere avtor že v osrednjem delu, ko
obravnava turistični potencial in turistične kraje. Še bolj pa to velja za zadnji sklepni
del, kjer je docela na nov — prostorski način zasnoval geografsko metodologijo preučevanja turizma. Avtorjeva dolgoletna praksa v prostorskem planiranju je bila
očitna spodbuda za »pokrajinsko vrednotenje turistične dejavnosti«. Tovrstno funkcijsko vrednotenje bo prav gotovo koristilo turistični praksi, njenemu razvoju in načrtovanju, bo pa verjetno izzvalo tudi določene pomisleke. Tu je verjetno tudi razlog, da je avtor z nadpovprečnim smislom obravnaval naravno okolje in, seveda, ob
takšni zasnovi nekoliko zanemaril ekonomski vidik turizma, ki mu sicer posvečajo
največ pozornosti. Razmeroma velik poudarek je avtor dal tudi »socialnogeografskim vidikom in učinkom turizma« v smislu nemške (münchenske) geografske šole,
docela pa je izpustil regionalnogeografski prikaz turizma po svetu in pri nas. Posebno kvaliteto dela pomenijo na koncu navedeni poskusi sintetičnega obravnavanja in
valoriziranja turizma v pokrajini, ki bodo prišli prav vsem, ki kakorkoli načrtujejo
razvoj in razmestitev turizma.
Učbenik je pisan v jasnem in razumljivem jeziku, mestoma skorajda suhoparno.
Bralec si ob tem nehote zaželi tudi nekoliko bolj razglabljajočega obravnavanja in
nekoliko manj racionalnosti, toliko bolj, ker je očitno, da je tudi geografsko obravnavanje turizma, kot celotne turizmologije, sploh še zelo mlado in nedorečeno in bo
verjetno potrebno še veliko truda za sistemsko in terminološko razčiščevanje.
Na koncu še bežna misel: ali nas naslov »turistična geografija», ki je jezikovno v
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redu, ne zavaja in vzbuja vtis, da gre v delu za opis potovanj oziroma za napotke,
kako izvajati turizem po svetu. Nemara bi delu zato bolj ustrezal jezikovno morda
manj ustrezen naslov »Geografija turizma«.
Igor Vrišer

USMERJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA SLOVENIJE —
SLOVENSKE ALPE, SEVEROVZHODNA SLOVENIJA, BELA KRAJINA.

Géographica SÌovenica 14, Ljubljana 1983
Slovenske Alpe, Severovzhodna Slovenija in Bela krajina so predmet obravnave slovenskih geografov v 14. številki Geographica SÌovenica. Tokrat so v novi
obliki prikazani izsledki večletnih raziskav Inštituta za geografijo Univerze E. Kardelja v Ljubljani. Osvetlitve nekaterih geografskih značilnosti treh slovenskih pokrajin temeljijo na ugotovitvah novejših raziskav, ki so večinoma sestavni del ustreznih raziskovalnih projektov: Usmerjanje družbenega in ekonomskega razvoja SR
Slovenije in SFRJ ter Usmerjanje družbeno razvojnih procesov v prostoru in manj
razvitih območij v SR Sloveniji.
Na izbor oziroma predstavitev nekaterih geografskih značilnosti omenjenih treh
slovenskih pokrajin sta vplivala predvsem stopnja raziskav in tudi aktualnost problemov, ki jim geografska stroka v zadnjih letih posveča več pozornosti. Na vsebinsko zasnovo publikacije so ne nazadnje vplivali tudi za geografe pomembni dogodki
v letošnjem letu, ko bo v Parizu svetovno srečanje geografov, pri nas pa zborovanje
slovenskih geografov na Dolenjskem. Na prvem bo v ospredju razprav alpska pokrajina, na drugem pa regionalno-geografski problemi dolenjske regije.
Tokrat torej nekoliko pobliže spoznavamo slovenske Alpe, Severovzhodno Slovenijo in Belo krajino. V prvem poglavju skupina avtorjev ( J u r e S e n e g a č nik, V l a d i m i r K l e m e n č i č , M i r k o Pak, A n d r e j
Černe,
Anton
Gosar,
Matjaž Jeršič,
Rado
Kočevar,
Darko
R a d i n j a , D u š a n P l u t in M e t k a Š p e s ) obravnava nekatere značilnosti regionalnega razvoja našega alpskega sveta. V ospredju so poselitve in
struktura prebivalstva, trgovina in obrt, značilnosti cestnega omrežja, planinsko gospodarstvo, počitniška bivališča, turizem in rekreacija. Poleg tega sta v Julijskih Alpah predstavljena tudi zimski turizem ter v Radovljiški kotlini degradacija geografskega okolja. Strnjen prikaz različnih vidikov razvoja alpskega sveta in njegovih delov omogoča, da se tudi širši krog bralcev seznani s specifičnimi geografskimi problemi v tej relativno razviti slovenski pokrajini.
V poglavju o Severovzhodni Sloveniji je skupina avtorjev
( T a t j a n a
O g r i n c , B o r u t B e l e c , I v o P i r y , D r a g o K I a d n i k, P e t e r
R e p o l u s k , L u d v i k O l a s, B o ž i d a r K e r t in M e t k a
Špes)
namenila največ pozornosti agrarno-geografski problematiki; ob tem pa tudi demorafskim in prometno-geografskim razmeram ter možnostim za razvoj rekreacije v
rekmurju. Prikazana je ruralna pokrajina in njena prevladujoča podoba, predvsem
pa njena funkcija. Poudafek je zato na obravnavanju problemov, ki so povezani z
organizacijo kmetovanja, kmetijske izrabe tal, prostorsko ureditvenih operacij in
problematiko zaščitenih kmetij. Najbolj tipični pokazatelji razvoja ruralne pokrajine
so obravnavani v okviru celotne Severovzhodne Slovenije. Posamezna vprašanja —
med njimi tudi melioracije — pa so prikazana za manjše regionalne enote.
Za bralca, ki manj pozna problematiko manj razvitih slovenskih robnih pokrain, bo gotovo najbolj privlačno zadnje poglavje, v katerem D u š a n P l u t , I v o
1
i r y in A n d r e j Č e r n e ocenjujejo razvojne možnosti zaostajajočih naselij
Bele krajine. Prikaz temelji na nadrobnem vrednotenju naravnega in socialno-demografskega potenciala ter infrastrukturne opremljenosti posameznih naselij. Povod
za tak pristop in tako opredeljevanje so po mnenju avtorjev številna vprašanja, po-
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vezana z razlikami v regionalnem razvoju, njihovimi vzroki in ukrepi za njihovo
zmanjšanje. Na tej osnovi so avtorji opredelili naselja in njihova območja po tem,
kakšen je njihov razvojni potencial: zelo ugoden, ugoden, manj ugoden.
Po obliki in vsebini je 14. številka obravnavane revija drugačna od prejšnjih, v
ospredju namreč niso prispevki posameznikov, temveč sinteza raziskav. Temu sta
podrejeni oblika in zlasti citiranje. Obsežni povzetki v angleščini, ki so na koncu
vsakega poglavja, bodo omogočili, da se tudi mednarodni strokovni krogi pobliže
seznanijo z geografskimi potezami omenjenih treh slovenskih pokrajin. K nazornemu prikazu razvojnih procesov in struktur pripomorejo tudi številne kartografske
priloge.
Rado Genorio

Dušan Stepančič in sodelavci, Pedološka karta Murska Sobota 1:50000, Ljubljana
1983 in Komentar k listu Murska Sobota, Ljubljana 1984, str. 64.
Med pomembne naloge, ki jih na Biotehniški fakulteti v Ljubljani opravlja katedra za pedologijo, prehrano rastlin in ekologijo, brez dvoma sodi pedološko kartiranje Slovenije. To zahtevno delo poteka vrsto let in je zajelo že velik del naše republike. Končni cilj je izdelava pedološke karte Slovenije v merilu 1:50000. Precej
izdelanih listov čaka na tiskanje, nekaj so jih v letu 1969 že natisnili. Tu obravnavani list Murske Sobote je Biotehniška fakulteta izdala leta 1983. Njegov izid z več
vidikov pomeni prelomnico pri tiskanju pedološke karte Slovenije.
Vsi listi pedološke karte, ki so izšli doslej, imajo namreč za osnovo starejšo izdajo topografske karte 1:50000 Vojnogeografskega inštituta iz Beograda. Zadnji
list pedološke karte pa je tiskan že na novi topografski osnovi Geodetskega zavoda
SRS v Ljubljani, ki je po formatu in površini ozemlja drugačna od prejšnje osnove.
Zato je medsebojna primerjava otežkočena. Posamezni list nove karte zajema približno dva lista starejse karte. To je za spoznavanje odeje prsti v določeni pokrajini
ugodno, saj odpade zamudno sestavljanje večjega števila listov.
Tudi predstavitev pedosistematskih enot je na obravnavanem listu določena novost. Njihova sistematska pripadnost, poimenovanje in opredelitev se namreč ujemajo z najnovejšimi kriteriji, ki jih v pedologiji postavljajo po svetu in pri nas. S tem
je dokaj usklajen s svetovno karto prsti, ki je že tiskana. Opredelitev pedotaksonomskih kategorij se je naslonila tudi na kriterije, sprejete za klasifikacijo prsti v
Jugoslaviji. Obravnavani list je tako sestavni del osnovne pedološke karte Jugoslavije, saj so bila dela zanj opravljena kot del medrepubliškega projekta »Pedološko
kartiranje tal Jugoslavije«.
Na ozemlju, ki ga zajema list Murska Sobota, to je obsežen ravninski svet na
obeh straneh Mure in robni deli Goričkega ter Slovenskih goric, je opredeljenih 25
kartografskih enot, ki vključujejo dve ali več pedosistematskih enot. Skupno jih je
36. V eni kartografski enoti je v večini primerov zajeta združba več pedosistematskih
enot, ki se združujejo glede na matično osnovo ter reliefna in vodna svojstva prsti. V
peto kartografsko enoto, ki obsega prsti jugovzhodno od Murske Sobote, spada npr.
distrična rjava prst in distrični ranker. Ponekod so kartografske enote istovetne s
pedosistematskimi enotami. V kartografske enote so kot inkluzije zajete tudi pedosistematske enote na manjših površinah. Njihova imena pa niso vključena v ime
kartografske enote.
Kartografske enote so prikazane z barvami in simboli, kar zelo olajšuje čitanje
karte. Na obeh straneh Mure močno izstopajo obrečne prsti v raznih odtenkih zelene barve, v porečju Ledave pa oglejne prsti v modrih odtenkih. Kmetijsko visoko
vredne districne rjave prsti in distrični ranker se na večjih strnjenih površinah razprostirajo le v osrednjem delu med Muro in Ledavo. Glede na nepobarvani del
karte izven Slovenije malo slabše izstopa dvajseta kartografska enota. Ob velikih in
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malih črkah, označujočih posamezne kartografske enote, so še dodatne oznake. Z
njimi so predstavljene tekstura prsti in kategorije primernosti zemljišč za kmetijstvo.
Z vsemi temi dodatki obogatena karta nudi obilo podatkov ne samo kmetijcem,
temveč vsem, ki želijo podrobneje spoznati prsti tega dela Slovenije. Z njihovim poznavanjem kot enim od naravnogeografskih dejavnikov se dopolnjuje tudi geografska podoba Pomurja.
K pedološki karti je leto kasneje (1984) izšel tudi komentar. Slovenci smo z
njim dobili prvo tovrstno tiskano delo. S 64 stranmi teksta in tabel predstavlja dopolnilo in razlago pedološke karte. Uvodu in poglavju o raziskovalnih metodah sledi
poglavje o tlotvornih činiteljih. V njem podrobneje spoznamo matično osnovo, podnebje in vegetacijo obravnavanega ozemlja. Prispevke so napisali priznani strokovnjaki. Poglavje zajema tudi prikaz reliefnih značilnosti, ki bi jim kljub površinski
enotnosti ozemlja kazalo posvetiti več pozornosti. Koristno bi bilo dodati tudi odstavek o vodnih razmerah, ker vplivajo na pedogenezo.
Sledi predstavitev pedosistematskih enot. Po jugoslovanski klasifikaciji so prsti
razvrščene v avtomorfne in hidromorfne. Tako jih prikazuje tudi komentar, ki za
posamezne skupine prsti navaja značilnosti njihovega razvoja in njihove rabe. Poglavje zaključuje kategorizacija kmetijskih zemljišč, ki so razvrščena v osem kategorij. V prvo spadajo zemljišča z največjimi možnostmi za kmetijsko izrabo. V zadnjo so uvrščena pozidana zemljišča itd., torej tla, ki niso več kmetijska.
Poleg besedila vsebuje komentar še vrsto tabel, kjer so razvrščene pedosistematske in kartografske enote, opisi profilov in obilica podatkov, dobljenih na terenu
in s pomočjo laboratorijskih analiz. Posebej so grafično in z besedami prikazane tudi
tri pedosekvence, značilne za posamezne dele obravnavanega ozemlja. Vse to prispeva k popolnejši osvetlitvi lastnosti in značilnosti pedoloških potez Severovzhodne
Slovenije.
Izid nove pedološke karte in njenega komentarja je pomemben tako za kmetijstvo, kakor tudi širše strokovno in znanstveno, saj kaže na visoko raven proučevanja, ki so ga dosegli slovenski pedologi. Želimo si, da bi kmalu sledili še drugi listi s
komentarji vred.
F. Lovrenčak

Janez Bogataj, Mlinarji in Žagarji v dolini zgornje Krke, Novo mesto 1982, strani
181.
O tej etnološki raziskavi, ki je objavljena magistrska naloga, je vredno poročati
iz več razlogov, čeprav gre pri tem za zamudo. Prvi razlog je že uvodni del knjige,
kjer avtor pojasnjuje usmeritev sodobne slovenske etnologije. Zaradi nje sta si etnologija in geografija bližji kot prej, saj se ne le stikata, temveč ponekod tudi prepletata. Tem vprašanjem bi kazalo posvetiti posebno pozornost, nemara kar s posvetom obeh strok. Nakazane teoretske in druge poglede skuša študija, kar je posebno
pomembno, tudi uresničiti. O njej pa poročamo tudi zaradi tega, ker se z mlini in
žagami ukvarja tudi naša stroka.
Medtem ko geografi govorimo o mlinih in žagah, govorijo etnologi o njihovih ljudeh, kar nikakor ni naključje. Če nam mlini pomenijo gospodarsko obliko in element
kulturne pokrajine, gre Bogataju predvsem za proučevanje načina življenja mlinarjev kot družbene skupine in za prikaz njihove kulture, povezane z delovnim procesom, in sicer v njeni tipičnosti. V študiji je temu podrejeno vse drugo, med drugim
tudi osvetlitev širših razmer, kar je prikazano v drugem in zlasti tretjem poglavju
(Dolina zgornje Krke — gospodarski in družbeni pogoji, pomembni za opredeljevanje mlinarstva in žagarstva v tem prostoru). Geografskemu gledanju je to poglavje najbliže (npr. prikazi depopulacije in deagrarizacije, dnevna migracija delovne
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sile, mešana gospodinjstva itd.), čeprav je obravnava manj sistematična in kvantitativna, zato pa bolj ilustrativna in nemara tudi bolj sočna. Tu so torej stičišča in prepletanja, a kar je geografu osrednje in temeljno, je etnologu bolj ozadje, da ne rečemo obrobno oziroma uvodno. Je pravzaprav okvir za razumevanje osrednjega pojava, kar prikazuje Bogataj v četrtem, temeljnem poglavju (Načini življenja mlinarjev
in Žagarjev v dolini zgornje Krke od zač. 20. stol. ao 1975), ki ni le najobsežnejše,
obsega namreč dve tretjini celotne knjige, temveč je tudi dodobra razčlenjeno in poglobljeno ter je etnološko jedro celotne raziskave. A tudi tu je za geografijo marsikateri podatek zanimiv.
Naravne osnove, prikazane v tretjem poglavju, so za geografa preveč zanemarjene in je zato prikaz malce enostranski. Saj je npr. razporeditev mlinov pojasnjena
z večjimi obdelovalnimi površinami, ob katerih naj bi se mlini zgostili, pri tem pa je
prezrt pomen lehnjakovih pregraj pa tudi prometnih poti, ki z obeh strani Suhe krajine potekajo do Krke, pogojene pa so seveda s suhimi dolinami oziroma reliefnimi
potezami. V študiji večkrat omenjena lastnost Krke, da ji tudi ob večji suši ne primanjkuje vode, ni pojasnjena, čeprav so tovrstne naravne osnove pomembne ne le
za velikost mlinov, temveč tudi za njihovo stalnost, torej tudi za njihov obrtni značaj.
Obseg obravnavane »doline zgornje Krke« ni povsem jasno opredeljen. Glede
na navedbo o njenem obsegu (128 km*), številu naselij (66) in prebivalstvu (5700)
sklepamo, da vključuje večino Suhe krajine. Ustrezen kartografski prikaz z lokacijo
mlinov in žag bi nejasnost zlahka odpravil. V etnološki študiji, kjer so v ospredju
ljudje, morda to ni nujno, vendar ne gre le za prostorsko orientacijo, temveč tudi za
razumevanje pojavov, povezanih s,pokrajinskimi razsežnostmi. Omejitev obravnavane pokrajine pa bi bila potrebna tudi zaradi podatkov, saj pogosto ne vemo, na
kaj se nanašajo. Edina kartica, ki je za geografa še posebno zanimiva, namreč o zaledju mlinov, pa je, žal, preveč pomanjšana, da bi bila čitljiva.
Med družbeno-ekonomskimi oznakami so nazorno izluščene tiste, ki so za razvoj mlinarstva in žagarstva v Zgornjekrški dolini posebno pomembne. Upravičeno so
naglašene fužinarska in druge obrtne dejavnosti, ki so sredi druge polovice prejšnjega stoletja zaposlovale 2500 ljudi ali tretjino vseh (!). Avtor govori zato kratkomalo
o neagrarni pokrajini, ki pa se je po njihovem propadu na prelomu stoletja ponovno
agrarizirala. Med obema vojnama naj bi bila dolina zgornje Krke celo najbolj agrarni del Dolenjske. Žal ni vselej jasno, na kaj se podatki nanašajo — na dolino, na
(vso) Suho krajino ali širše območje.
Na zgornji Krki je po avtorjevih ugotovitvah delovalo nekdaj 20 do 25 mlinov.
Njihovega števila sicer ne vrednoti. Glede na dolžino zgornje Krke pa je moč ugotoviti, da je skoraj na vsak kilometer vodnega toka prišel po en mlin, kar sicer ni
malo, vendar je bila podobna gostota še marsikje po Sloveniji, čeprav sredi gostega
vodnega omrežja, opremljenega z mlini, ne pa osamljenega kakor "v Suhi krajini. Podobno velja za druga razmerja. Tako je posamezni mlin služil za tri vasi, če upoštevamo vseh 66 naselij, ki so omenjena na začetku knjige. To za slovenske razmere ni
veliko, če pomislimo, da je Krka edina voda daleč naokoli. Zato se po številu mlinov
zgornja Krka ne more primerjati niti z marsikaterim potokom. Zavedati pa se moramo, da pomen zgornjekrškin mlinov sploh ni v številu, temveč v njihovi velikosti.
Ob zgornji Krki so namreč nastali za Slovenijo nadpovprečno veliki mlini, z najmanj
štirimi pari kamnov. Šlo je torej dosledno za prave obrtne mline, kakršni v drugih
pokrajinah sploh niso bili v večini, kaj šele da bi bili edini, kakor tu. Na Krki torej
sploh ni bilo vaških oziroma kmečkih mlinov in še manj hišnih, drugod sicer tako
značilnih. Druga značilnost teh mlinov je ta, da so vsi mieli stalno, kar je za naše
razmere prav tako redko. Med večjimi rekami pa je bila Krka najbolj mlinarska ne
le zaradi zanesljive vodnatosti, temveč tudi zaradi naravnih pragov, ki so ustvarjali
padec, hkrati pa umirjali njen tok. Če na njej mlini niso bili številni, so bili zato veliki, pravzaprav celo preveliki (preveč zmogljivi) za gospodarsko manj razvito in
manj žitorodno Suho krajino.
Na nekaj krajev koncentrirane mline razlaga študija s centralnimi vasmi, torej
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vseskozi v družbeni luči. Značilno pa je njihovo razlikovanje na tri tipe: največ jih je
bilo namreč z najeto delovno silo (11 mlinov), nekaj z najeto in domačo (5), nekaj
pa zgolj z domačo (9), kar je prav tako posebnost pokrajine.
Za geografijo so pomembni podatki o zaledju mlinov, kamor je poleg Suhe krajine spadal tudi »del kočevskega«, ob suši pa še »grosupeljsko in novomeško območje«, oziroma topliško in temeniško pa tudi »območje Iga in Škofljice«. Žal ni določneje omenjeno, za katera naselja gre, še zlasti, ker se je njihovo zaledje v sušnih
obdobjih močno povečalo, kar za večino drugih naših dolin prav tako ni bilo značilno. Za geografijo je zanimiva še navedba (str. 131), da je po mnenju domačinov
Suha krajina le na desni strani Krke.
Številne ugotovitve so zanimive zaradi primerjave z drugimi našimi pokrajinami, kjer smo mline geografsko proučevali. Bolj kot splošne, skupne poteze pa so zari i mi vestiste, ki drugod niso v ospredju ali jih sploh niso poznali. Ob zgornji Krki so
mlinarji npr. redili zelo veliko prašičev (pri posameznem mlinu 20 do 30 in več) pa
tudi konj, kar ni imelo le regionalnega pomena. Posebnost je tudi to, da so nekateri
mlini poskušali pridobivati elektriko ne le zase, temveč tudi za druge, kar so svojevrstni začetki naše elektrifikacije, čeprav zelo skromni. Prav tako je značilno, da se
je kar tretjina mlinarjev vozila po zito v bližnje vasi, kar je zanesljiv znak večje
zmogljivosti mlinov od potreb pokrajine, kar drugod po Sloveniji ni bilo pogosto.
Na tak pojav smo naleteli doslej le v primorski, prav tako kraški pokrajini (Raša —
matični Kras). Po Bogatajevih ugotovitvah pa ob zgornji Krki mlevci (pomlinarji)
mletja niso odlužili z delom, ko so čakali na moko, kakor marsikje drugod, kar je
očitna posledica tega, da so bili zgornjekrški mlini obrtni in ne kmečki.
Zgornjekrška dolina je že zgodaj dosegla solidno stopnjo obrtnega razvoja
(vključno z mlinarskim in žagarskim), da ne rečemo industrijskega (s fužinarstvom
in železarstvom). Ko pa je večina teh dejavnosti zamrla, se je pokrajina znova agrarizirala. Splošna povojna industrializacija pa je v te kraje segla pozno in se tuai ni
naslonila na omenjeno tradicijo. Od povojnega razvoja študija zelo kritično ocenjuje
pojav počitniških hišic, češ da negativno vplivajo na razvoj kmetijstva (?!).
Bogatajeva : knjiga je nedvomno zanimiva tudi z geografskega vidika. Je upoštevanja vreden prispevek ne le k poznavanju naših vodnih mlinov in žag, temveč pripomore tudi k širši vednosti o Zgornjekrški dolini in Suhi krajini. Zanimiva pa je
tudi sama po sebi, tako izrazno, terminološko kot ilustracijsko.
Darko Radinja

Milan Vresk: Razvoj urbanih sistema u svijetu, Zagreb 1984
Zagrebški univerzitetni profesor Milan Vresk se že leta sistematično ukvarja z
geografijo mest. L. 1980 so izšle njegove »Osnove urbane geografije«, prvo tovrstno moderno geografsko delo v enem od jugoslovanskih jezikov, lani pa je Školska
knjiga izdala njegovo obsežno delo o historičnogeografskem razvoju in drugih značilnostih mestnih omrežij v Evropi in drugih celinah. Vresk je moral za svojo knjigo
zbrati in pregledati obilo tuje literature, saj so podrobneje preučena le evropska in
severnoameriška mesta. Poleg različnih regionalnih študij in mestnih monografij je s
ridom uporabil tudi gradivo komisije za urbane sisteme pri MGU. Na tej podlagi,
i jo je s trudapolnim in vztrajnim delom postopoma sestavil, je nastalo izvirno geografsko delo, ki mu, če ocenjevalec ni napak poučen, ni primere drugod po svetu.
Delo je Vresk razdelil na več poglavij. Po uvodni razlagi pojma urbani sistem
(verjetno bi bil ustreznejši naziv urbano omrežje, ker od sistema pričakujemo trdno
medsebojno povezanost in odvisnost, to pa v obravnavanih primerih ni vedno doseženo) obširno razlaga razvoj evropskih mest. Sledi poglavje o mestih v Orientu, to93
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čneje o islamskih mestih. Boli na kratko so nato ooravnavana mesta v Afriki, Aziji
in Avstraliji, obširneje pa latinskoameriška in angloameriška mesta. Se najslabši je
prikaz razvoja in omrežja sovjetskih mest, ki bi zaradi samosvojega razvoja nedvomno zaslužila več pozornosti.
Za čuda je v tem izvrstnem, čitljivem in dobro ilustriranem pregledu izostala
obravnava jugoslovanskih mest, čeprav imamo o njih že veliko geografskih in urbanističnih študij. Avtor je v razgovoru povedal, da pripravlja še tretjo knjigo, ki bo
posvečena jugoslovanskemu mestnemu omrežju. Prepričani smo, da bo tudi ta, kot
obe dosedanji, pregledna, sodobna, logično grajena in širše uporabna in da bo odpirala nove geografske vidike.
Igor Vrišer

Radovi, 19 (1984), Geografski odjel (Zavod) Prirodno-matematičkog fakulteta,
Zagreb
Večji geografski zavodi vse pogosteje izdajajo posebne publikacije, saj v rednih
geografskih glasilih ni dovolj možnosti za objavljanje večjih oziroma obsežnejših
znanstvenih poročil. Tako tudi Geografski odjel (zavod) PMF v Zagrebu izdaja občasne zvezke »Radovi«. Zadnja 19. številka (1984) prinaša sedem zanimivih razprav.
B. V o l a r i č in I. L i s a c poročata o klimatski razdelitvi Hrvatske glede
na letno gibanje zračne temperature. T. Š e g o t a obravnava gibanje savskega
vodostaja pri Zagrebu in ga primerja s padavinami v Ljubljani. Ugotavlja dokaj tesno pozitivno korekcijsko zvezo r=0,68. A. B o g n a r prikazuje geomorfološke
značilnosti nižine ob reki Karašici v Baranji.
M. F r i g a n o v i č obravnava dileme, ki se odpirajo okoli populacijske politike in regionalnega razvoja v SR Hrvatski. Ugotavlja, da se območja depopulacije
in eksodusa v osrednji Slavoniji, Liki, Gorskem Kotaru, Dalmatinski Zagori in
Hrvatskem Zagorju še dalje širijo in da so to hkrati območja, ki zaostajajo v svojem
gospodarskem razvoju za hrvatskim poprečjem.
D. F e 1 e t a r analizira na osnovi lokacijskega kvocienta in regionalnega faktorja prostorsko razmestitev in trend industrializacije v SRH med 1. 1953 in 1981.
Še vedno je največja koncentracija industrije v Zahodni Hrvatski, Hrvatskem Primorju, Istri in osrednji Dalmaciji, šibko industrializacijo pa izkazujejo osrednja Slavonija, Banija, Lika in Dalmatinska Zagora. Vendar je tridesetletni razvoj industrije
le zmanjšal svojčas znatne razlike v industrializaciji s postopno industrializacijo podeželskih, manj razvitih občin.
M. V r e s k poroča o metropolitanski regiji Zagreba, ki je 1.1981 štela 841.213
prebivalcev, od tega v samem mestu 662.299. Mesto še dalje kaže težnjo po nagli
rasti (1971—1981 je poraslo za 20%) in po zvezdastem širjenju v okolico. Vsebinsko se na Vreskovo študijo navezuje poročilo M. S i ć a o razvoju mestnega avtobusnega prometa kot kazalcu urbanizacije Zagreba med 1.1965 in 1980. Iz razprave
je razvidno, da se je v tem razdobju perimeter urbanizacije povečal od svoječasnih
20 km na več kot 30 km ter se glede na frekvenco tudi znatno okrepil.
Študijam je treba priznati, da dobro prikazujejo moderno geografsko usmerjenost hrvatskih geografov in njihov smisel za aktualno problematiko. Razmisliti bo
treba, ali ne bi tudi v Ljubljani začeli izdajati podobne geografske zvezke.
Igor Vrišer
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Iz inozemske geografske književnosti
Norsk Geografisk Tidsskrift (Norwegian Journal of Geography), letnik 38, št.
3—4, str. 80, Oslo, November 1984
Ta dvojna številka norveškega geografskega vestnika je posvečena simpoziju
»Arktični in alpski kras«, ki je bil v Oslu 1983. leta in o katerem je že poročal GV
(56). To je t.im. tematska številka in vsebuje takorekoč izključno prispevke, ki so
bili predstavljeni na omenjenem srečanju. Poleg prispevkov s tega simpozija vsebuje
številka le nekaj knjižnih poročil in društvenih vesti. Vsi članki se nanašajo torej na
arktični in alpski kras.
V uvodnem prispevku S.-E. L a u r i t z e n zgoščeno predstavi norveški kras
in njegovo dosedanje raziskovanje, po letih sicer kratko, zato pa toliko bolj poglobljeno in podprto z najmodernejšimi metodami. Podrobno je prikazan tudi »Projekt
raziskovanja norveškega krasa«, s katerim so pričeli leta 1977 pod vodstvom E.
O e s t b y e-a.
Drugih petnajst prispevkov sedemnajstih avtorjev iz sedmih držav (Francija, Jugoslavija, Kanada, Norveška, Poljska, Velika Britanija in ZDA) predstavlja gorski
in arktični kras z različnih vidikov. Prispevki so dveh tipov, prvi se ukvarjajo s splošnimi vprašanji, drugi pa z regionalno tematiko.
V prvi skupini so štirje članki. V prispevku z naslovom Predmet ter stanje raziskav alpskega in arktičnega krasa (A. N. P a l m e r ) nas avtor seznani z njegovimi
fizikalno-kemičnimi značilnostmi, oziroma z značilnim potekom zakrasevanja, s kratko zgodovino raziskav, na koncu pa skuša pokazati, katere raziskovalne smeri in
metode so tudi za bodoče najbolj obetavne. Najbolj se zavzema za kronološka preučevanja jamskih sedimentov (U/Th, paleomagnetska preučevanja, meritve stabilnih izotopov, paleontološka raziskovanja). J. E. M y 1 r o i e primerja pleistocenska
klimatska nihanja in razvoj jam. Po kratkem pregledu vplivov (neposredni stik z ledom, vpliv bližine ledu, globalni vplivi) razlaga tipe jam, njihov razvoj in vsebino
glede na ohlajanje podnebja. V kanadskem Skalnem gorovju so v zadnjem desetletju zelo napredovali v poznavanju podledeniških kraških procesov. O tem, predvsem o koroziji in izločanju kalcita pod ledom, govori zadnji splošni prispevek C. C.
S m a r t a Ledeniška hidrologija in potencial podledeniškega zakrasevanja.
Regionalni prispevki govore največ o norveškem krasu, kjer se v severnem delu
dežele in v višjih delih pravzaprav stikata alpski in arktični kras v tip gorskega krasa
z arktičnim podnebjem. S.-E. L a u r i t z e n poroča o datiranju kapnikov kot pripomočku za kronologijo interglacialov ter o dokazih za podledeniško zakrasevanje v
dolini Glom (Svartisen), I. S c h r o e d e r poroča o jamah v nekarbonatnih kamninah, M. B a k a l o w i c z o kemizmu izbranih kraških izvirov v nekaterih norveških
pokrajinah, L. E r i k s t a d o registriranju in ohranjanju pomembnih geoloških nahajališč in ozemelj ter E. O e s t b y e o favnističnem raziskovanju norveških jam.
Poleg Norveške obravnavajo prispevki z regionalno tematiko še »ledeniški
kras« (»kraške« oblike v samem ledu) na Svalbaardih (M. P u 1 i n a), o posebnem tipu sedimentacije v podledeniški jami Castleguard v kanadskem Skalnem
gorovju (C. C. S m a r t), o rekonstrukciji pleistocenskih sprememb v Pirenejih na
podlagi datiranja kapnikov v jamskem spletu Niaux — Lombrives — Sabart v Pirevoju vodne mreže v krasu ob zalivu Morecambe, NW Anglija (S. J. G a 1 e), o značilnostih alpskega krasa, predvsem s speleološkega vidika, v Sloveniji (A. K r a n j c)
ter o krasu v gorski provinci Sagada na Filipinih (C. M o u r e t, Y. B o u s q u e t ,
S. D u f l o t , J. J. M a t i e u).
Vsi prispevki so v angleškem jeziku, opremljeni s povzetkoma v angleščini in
francoščini ter razmeroma bogato ilustrirani. Številka vsebuje 46 fotografij, skic,
grafikonov in kart ter 237 enot literature. Če ne upoštevamo članka o slovenskem
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krasu, so v literaturi upoštevani tudi, ne vem, ali naj rečem »le« ali »kar«, trije jugoslovanski avtorji.
Glede na to, da pripada velik del slovenskega krasa alpskemu tipu, ki je bil v
leistocenu močno poledenel, lahko rečem, da je v tem zvezku tudi za slovenske
rasoslovce in speleologe precej zanimivega gradiva.
Andrej Kranjc

Rural Life and the Explotation of Natural Resorces in Highlands and High-latitude
Zones. Uredila Roser Majorai in Francese Lopez. Department of Geography, University of Barcelona, Imprenta Juvenil, Barcelona 1984. 242 strani, 46 kart, 6 diagramov, 5 skic, 24 tabel.
Zbornik drugega simpozija podkomisije »Rural Development in Highlands and
High-Latitude Zones« v okviru Komisije za ruralni razvoj pri Mednarodni geografski zvezi, ki je potekal od 27. junija do 2. julija 1983 v Barceloni in Katalonskih Pirenejih, prinaša 23 referatov in geografsko predstavitev območij in problemov na
ekskurzijskem delu simpozija. Urednika R o s e r M a j o r a i in F r a n c e s e
L o p e z z univerze v Barceloni sta pohitela z redakcijo, da je zbornik lahko predstavil delo podkomisije na 25. kongresu Mednarodne geografske zveze leta 1984 v
Parizu.
Uvodni referat Finca U u n a V a r j a , predsednika podkomisije, poudarja,
kako potrebna so proučevanja gorskih in subarktičnih pokrajin. Te predstavljajo
znaten del človekovega naselitvenega območja, ki pa je zaradi interesov, usmerjenih
v problematiko urbaniziranih območij, precej zapostavljen. Zaradi vedno večjih potreb človeka po rekreaciji pa stopajo ta ozemlja bolj v ospredje človekovega zanimanja. Zato je simpozij poudaril vpliv turizma in rekreacije na gorska in subpolarna
območja, ni pa zanemaril celotne problematike teh regij. Teoretskim izhodiščem
raziskovanja agrarne problematike v subpolarnih območjih ter omejitvam in razčlenitvi »circumpolarne zone« na osnovi različnih naravnih in družbenih kriterijev, je
bil posvečen edino uvodni referat.
Vsi drugi osvetljujejo najrazličnejšo agrarnogeografsko in turistično problematiko posameznih predelov. Iz severne Evrope so še štirje referati. Finec M. N yg a r d je opredelil pomen proučevanja finskih univerz za kmetijski razvoj Finske.
Raziskave iščejo inovacije za agrarna območja z namenom, da bi zavrli depopulacijo. E. S i u r u i a i n e n je na osnovi nadrobne raziskave prikazal vplive turizma na
oživljanje odročnih kmetijskih regij na Severnem Finskem. U. V a r j o in K. J yv ä 1 ä pa sta preučila povezovanje laponskih jelenjerejskih farm in turistične dejavnosti ter s tem možnosti za odpiranje finskega severa. Posebno poučen je prispevek
Norvežana T. F 1 o g n f e 1 d t a, ki je razgrnil celovito turistično planiranje v redko poseljenih predelih Norveške s samosvojo raziskovalno metodologijo. Upošteva
predvsem želje in izkušnje lokalnega prebivalstva ter na tej osnovi oblikuje lastne
razvojne modele.
Pet referatov so pripravili organizatorji simpozija. Štirje seznanjajo z raziskavami v katalonskih Pirinejih. In sicer je E. B a r c e 11 s proučil izrabo tal v treh različnih območjih Centralnih Pirinejev. Med njimi je regija Urgell historično, socialnoekonomsko in populacijsko najpomembnejša, doživela v dolinskih predelih transformacijo v 18. st. (namakanje) ter se je že od začetka 19. st. specializirala v mlečno živinorejo. Njeni višji deli, kjer je poselitev segla do 1840 m, pa doživljajo depopulacijo. V regiji Campo, ki je nižja subpirinejska, je poselitev segla do 1100 m, kmetijska dejavnost pa je tradicionalna, saj živinoreja temelji na transimansi. Področje
zgublja prebivalstvo, veliko površin spreminjajo v vodne zbiralnike za namakanje. V
osamljeni gorski regiji Teno pa turizem in hidroenergetska izraba spreminjata tradicionalno kmetijstvo, ki se slabo prilagaja potrebam trga.
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R. M a j o r a i je osvetlila socialnogeografske značilnosti in modernizacijo v
Zahodnih Katalonskih Pirinejih, kjer se v populacijski dinamiki kažejo podobni p o javi kot v vseh gorskih regijah. Opredelila je modernizacijo kmetijstva, ki se kaze v
intenzivni hlevski mlečni živinoreji in v že tradicionalno uspešni zadružni predelavi
in prodaji mlečnih izdelkov. M. T o o g o o d je orisal gospodarski pomen zadružne
organiziranosti, ki oživlja agrarna območja. F. L o p e z je prikazal skokovito rast
in tipologijo sekundarnih bivališč v Zahodnih Katalonskih Pirinejih. Ta proces je v
zadnji dekadi zajel ves gorski svet (katalonsko obalo že prej) in je odraz spremenjenih socialno gospodarskih razmer močno urbanizirane barcelonske konurbacije.
D. W e a d e r 1 y in J. N a y 1 o n sta preučila problematiko sekundarnih domov v nerazviti Sierri Moreni, kjer posebne veleposestniške razmere vplivajo na novo oblikovanje rekreacijskih naselij v bližini velikih mest, na tradicionalno ruralno
poselitev pa nimajo vpliva. Podobno je tudi Švicar W. L e i m g r u b e r predstavil
problematiko nastajanja sekundarnih domov v Ticinu in s tem vzporedno spreminjanje lastniških razmer, kar je glavni dejavnik pri oblikovanju turistične regije.
V socialističnih deželah predstavlja ustrezno problematiko pet referatov. Poljakinja W. T y s z k i e w i c z je analizirala prostorsko diferenciacijo agrarnih struktur v gorskih območjih poljskih Sudetov in Karpatov ter opozorila na historično različnost struktur, ki tem agrarnim pokrajinam še danes dajejo pečat. W. K u r e k je
pozoren na vplive agrarnega razvoja pri vrednotenju naravnega okolja za turistične
namene v Karpatih in osvetljuje izrazito negativne učinke velikih državnih živinorejskih obratov v gorskih turističnih regijah. Romun I. V e 1 c e a je označil kmetijski
razvoj Transilvanskih Alp in prikazal socializacijo kmetijskih površin, kar vpliva na
organizacijo ovčereje v teh predelih. Dva referata sta iz Jugoslavije, oba iz Slovenije. B. B e l e c je osvetlil novejše spremembe v izrabi agrarnega prostora in spremembe kmečkega življenja v Sloveniji, podpisani pa je označil današnje stanje planinskega gospodarstva v slovenskih Alpah.
Pet referatov je iz različnih delov sveta. Izraelec D. Grossman je v južnem Hebronskem grebenu proučil spremembe v izrabi tal in populacijsko rast. Anglež B.
F l o y d je prikazat organizacijo živinoreje na nigerijski planoti Obudu. Kanadčan
B. Y o u n g je primerjal in orisal oživljanje turizma v Drakonskih gorah v Južnoafriški republiki in Modrih gorah na Jamajki. Američan F. D o h r s je širjenje
cestnega omrežja v Nepalu analiziral kot glavnega dejavnika v razvoju gorskih pokrajin.
Trije prispevki tematsko sicer ne spadajo v področje sekcije, vendar vsebujejo
zanimive ugotovitve. Amerikanec R. L o n d s d a l e je analiziral podobnosti razvoja redko fjoseljenih predelov sveta, A. L a r s o n je prikazal tipologijo naselij na
primeru ameriške zvezne države Nebraske, W. S t a n l e y pa negativne posledice
turističnega »booma« v Gambiji.
V Zbornik so vključeni še prikazi za terenski in ekskurzijski del simpozija.
Predstavljajo gospodarsko in izrazito agrarno problematiko ekskurzijskih delov Katalonije in Andorre. Prispevka R. M a j o r a i in F. L o p e z a osvetljujeta agrarnogeografsko in socialnogeografsko problematiko gorskih predelov Katalonije, hidroenergetsko izrabo Katalonskih Pirinejev ter razcvet zimskošjjortnega turizma v
Val d'Aranu. Posebej je orisan gospodarski vzpon samostojne pirinejske državice
Andorre, ki ga omogoča celoletni turizem.
Metod Vojvoda

Environmental management, British and Hungarian case studies, Edited by P. A.
Compton, M. Pecsi, Akademiai Kiado, Budapest 1984
Zbomik geografskega raziskovalnega inštituta madžarske akademije znanosti, z
naslovom Environmental management, British and Hungarian case studies, prinaša
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petnajst člankov, ki'stì jih'britanski in madžarski geografi predstavili na tretjem britansko-madžarskem seminarju. Ta je bil v Veliki Britaniji med 16. in 25. septembrom 1982, in sicer v Norwichu na The School of Environmental Studies na Univerzi East Anglia.
Namen seminarja je bila izmenjava geografskih spoznanj s področja urejanja
okolja v obeh deželah. Avtorji prispevkov so si bili enotni, da je urejanje okolja
interdisciplinarna naloga, ki zahteva poznavanje in razumevanje naravnih in družbenih dejavnikov. Geografija pa lahko k poznavanju interdisciplinarnega značaja te
problematike prispeva pomemben delež. Prvič zaradi tega, ker teži k preseganju
tradicionalne meje med naravoslovnimi in družboslovnimi vedami. Drugič pa zaradi
hkratnega proučevanja naravnih in družbeno ekonomskih procesov, ter spoznavanja
njihove medsebojne soodvisnosti.
Vsebinsko lahko članke razdelimo na tri osnovna področja: na metodologijo
vrednotenja geografskega okolja, na analizo osnovnih regionalnih značilnosti geografskega okolja ter na institucionalne vidike urejanja okolja.
Pri metodoloških prispevkih je v ospredju prikaz postopkov za vrednotenje posameznih elementov geografskega okolja za kmetijstvo. Osnovo vrednotenju predstavljajo naravni (fizično geografski) elementi okolja, npr.: relief, klima, hidrogeografske značilnosti, tipi prsti itd. Vrednotenje teh lastnosti ter ekonomsko-proizvodnih vrednosti zemljišč za kmetijsko proizvodnjo predstavlja osnovo za ekonomsko
(proizvodno)-ekološko vrednotenje posameznih območij. To je prvi pogoj za urejanje geografskega okolja.
Prikazi regionalnih značilnosti geografskega okolja na Madžarskem in v Veliki
Britaniji so vsebinsko zelo različni, kar je med drugim tudi izraz različnega, širšega
in ožjega, pojmovanja geografskega okolja v obeh državah. Britanski geografi se namreč ukvarjajo s problemi urejanja in planiranja tako imenovanih mestnih obrobij, z
vprašanji obnove in prenove opuščenih rudarskih območij in starih industrijskih središč, z opredeljevanjem funkcij mokrotnih in zamočvirjenih območij in njihovo rabo
ter z območji vodnin virov. Prispevki madžarskih geografov pa prikazujejo vzroke in
posledice onesnaževanja Blatnega jezera ter pomen bioklimatskih vidikov pri proučevanju in načrtovanju urbane zasnove Budimpešte.
Zadnji sklop prispevkov posega na institucionalno-zakonodajno urejanje okolja, na področje varstva kmetijskih zemljišč, na politiko in izvajanje kpntrole kvalitete okolja ter v koncepte razvoja krajinskih parlcov.
Neodvisno od osnovnih vsebinskih področij sta v zborniku prikazana tudi članka o vplivu rabe različnih energetskih virov na geografsko okolje.
Čeprav sta Velika Britanija in Madžarska različni deželi, vsaka z drugačnim
zgodovinskim razvojem in različno gospodarsko strukturo ter ne nazadnje tudi ideologijo, so avtorji prispevkov spoznali, da govore v bistvu isti znanstveni jezik. V tem
smislu je razumeti tudi prispevke, ki sta jih urednika uvrstila v zbornik.
A. Čeme

Elizabeth Lichtenberger, Zdomci — življenje v dveh družbah
Ob koncu lanskega leta je o zdomstvu izšla obsežna knjiga prof. L i c h t e n b e r g e r j e v e , znane avstrijske geografke. Naslov »Gastarbeiter — Leben in
zwei Gesellschaften« smo poslovenili dobesedno, vendar podpisani meni, da bi bilo
geografsko nemara ustrezneje govoriti o »zdomcih in življenju med dvema družbama«. Toliko bolj, ker je avtorica obširno obravnavala predvsem migracijski cikel zaposlovanja zdomcev iz Jugoslavije na začasnem delu v Avstriji (in stalnost tega odhajanja in vračanja). Pri delu in sestavi knjige so ii pomagali nekdanji in zdajšnji sodelavci oziroma asistenti (med drugimi H. F a s s m a n in D. M ü h 1 g a s s n e r),
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posebej pa naj omenimo še M a r t i n a
verzi.

S e g e r j a , profesorja na celovški uni-

Delo se naslanja na dve razdobji intenzivne raziskave med jugoslovanskimi
zdomci (na Dunaju in v Jugoslaviji). Za prvo razdobje so raziskave opravili študentje in asistenti pod avtoričinim vodstvom leta 1974, drugi del raziskave pa je leta
1981 sofinancirala Volkswagnova fondacija. Zato je primerjava obsežnega gradiva
potekala računalniško, pa tudi sredstev za terensko delo ni primanjkovalo.
Študija metodološko zrelo obravnava geografske probleme zdomstva z vidika
življenja v mestu in z vidika migracijskega cikla, ki poteka med domovino in delovnim mestom v tujini, kar je prikazano na 569 straneh teksta, na 127 tabelah, 33 diaramih in na štirih kartah. Med 204 viri omenja avtorica izmed jugoslovanskih stroovnjakov le Iva Baučiča, ki ji je pomagal pri terenskem delu. Razporeditev snovi v
devetih poglavjih in 57 podpoglavjih je izvirna in prav nič ne upošteva doslej uveljavljenih shem.
Avtorica se namreč najprej sprašuje o geografskih aspektih proučevanja zdomstva in pri tem poudarja predvsem horološke oziroma prostorske učinke migracij, ki
jih je p o njenem mnenju treba proučevati glede na strukturo..razporeditev in širjenje procesa v obeh deželah, emigracijski in imigracijski. Še posebno, ker so v njih
različne kulturno-zgodovinske in družbeno-ekonomske osnove. Pomembno načelo,
ki mu avtorica sledi, je njeno pojmovanje celotnega migracijskega cikla kot zaprtega
oziroma odprtega sistema. S teorijo sistemov opredeljuje obtok migracij, to je odhajanje in vračanje, zanimajo pa jo tudi spremembe v krajih doseljevanja in odseljevanja, in sicer v okviru družbenogospodarskega sistema, oziroma kot odraz določenih
zakonitosti kraja, ljudi in dežele. Zato je razumljivo, da daje prednost prav tema
dvema poglavjema. Prvo ima naslov »Subsistem zdomcev v Jugoslaviji« in drugo
»Subsistem jugoslovanskih zdomcev na Dunaju«. Obe zavzemata kar polovico knjige, pri tem je obravnavi razmer v naši domovini odmerjen le manjši del.
Slovenijo prikazuje s tekstom in na številnih tabelah. Služi ji kot merilo »urejenih« migracijskih gibanj in zaposlovanja, zato druge republike primerja in označuje
s slovenskim imenovalcem (npr. na str. 159). Za posebno pomembno gibalo migracij v Jugoslaviji šteje razmere v kmetijstvu. Meni namreč, da sta kulturno-zgodovinska preteklost in neurejenost razmer v kmetijstvu silila številna gospodinjstva v emigracijo (začasno ali sezonsko) oziroma selitev. Motijo nekateri diagrami in tabele
(npr. na straneh 176 do 183), kjer pri analizi zdomskih gospodinjstev, njihovega
vračanja itd. ne upošteva slovenskih zdomcev, medtem, ko za druge republike, razen za Črno goro, take podatke navaja.
Pisca teh vrstic je pritegnil zlasti tisti del študije, ki obravnava življenjski ritem
zdomskih gospodinjstev, to je nepretrgano odhajanje in vračanje delavcev, ki so na
začasnem delu. Po avtoričinem mnenju je migracijski cikel, ki vključuje tudi gradnjo
hiše v domovini, moč primerjati z razmerami, kakršne se v gospodinjstvih na zahodu
odvijajo med stalnim in počitniškim (sekundarnim) bivališčem. Zdomcu je obisk domačega kraja rekreacija, sprostitev, srečanje z družino, znanci in prijatelji, čeprav je
med kratkotrajnim bivanjem vključeno naporno delo pri gradnji hiše. Avtorica s
tem v zvezi omenja razmere v stanovanjskem gospodarstvu v Jugoslaviji, kjer želje
in potrebe še niso v skladu s stanovanjsko ponudbo. Ob tem razpleta misli o faktorjih pritegovanja in odbijanja v delovanju migracijskega cikla.
Posebno zanimiva je njena opredelitev glede ambivalence: ostati v deželi zaposlitve ali se vrniti z družino v domači kraj. Ugotavlja, da na integracijo v prostoru in
družbi večina zdomcev ne pristaja, vendar pa dalj časa trajajoče delo v tujini odločilno vpliva na integracijske procese, ki so prostorsko in socialno že opazni (pri drugi in tretji generaciji otrok). Za konec omenimo, da avtorica vztraja pri terminološko bržkone vprašljivem izrazu »Gastarbeiter«, ki se mu nekateri drugi tuji avtorji
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izogibajo. Podobno se tudi pri nas vedno bolj uveljavlja »zdomec«, namesto nerodne oznake »delavec na začasnem delu v tujini«.
Omenjeno knjigo priporočam ne le »aplikativnim geografom«, ki jih tema zanima, temveč tudi »teoretikom geografije«, ker se bodo v tem delu srečali z novimi
aspekti prostorskega proučevanja, ki je horološko (»time geography«) in kulturnogeografsko obarvano.
Anton Gosar
Bruno Backe, Geld und Wirtschaftsentwicklung in Kärnten seit dem Vormärz, Festschrift aus Anlass des 150 jährigen Bestandes der Kärnter Sparkasse, Klagenfurt,
1885. (Denar in gospodarski razvoj na Koroškem od predmarčne dobe, Zbornik ob
150-Ietnici Koroške hranilnice)
Trije razlogi so, da poročamo o tej razpravi. Prvi je navezava tesnejših stikov
med ljubljansko in mlado celovško univerzo in še posebej med obema geografskima
oddelkoma. V 1. 1984 so člani geografskega oddelka z ljubljanske univerze obiskali
kolege na celovški univerzi in v tamkajšnjem seminarju predstavili socialnogeografske probleme sodobne Slovenije. Nekaj mesecev pozneje pa sta profesorja z geografskega oddelka celovške univerze, Bruno Backé in Martin Segher, ljubljanskim
studentom geografije poročala o populacijskih problemih v Berlinu in o krajinskem
parku Visoke Ture. V juniju 1985 so se celovški študentje geografije s Slovenijo seznanili na posebni ekskurziji.
Drugi razlog je obravnavana tema — denar in gospodarski razvoj na Koroškem —, problematika, ki se je geografi lotevajo bolj poredko. Backé jo obravnava z
vidika centralnonaselbinskega sistema in pri tem upošteva razvoj bančnega omrežja
ter Bobekove študije o centralnih naseljih v Avstriji in raziskave Lichtenbergerjeve o
mestnem ustroju. Značilno za geografsko podobo »Kärntner Sparkasse« je njeno
osredotočenje v Celovcu in v zahodnem ter severnem delu dežele. V predelih, ki so
poseljeni s Slovenci, sta le dve podružnici: v Borovljah in Pliberku. Zastavlja se
vprašanje, ali je tako zaradi gospodarsko slabše razvitosti tega ozemlja ali pa segajo
vanj vplivi drugih hranilnic.
Tretji in najbolj izzivalen razlog za ta zapis je uvodni del študije, ki skuša izbrano tematiko utemeljiti s širšega geografsko epistomološkega vidika. V njem se
Backé, opirajoč se na sodobno nemško geografijo (Bartels, Hard, Ruppert, Schaffer) in na predvojna in povojna Bobekova razmišljanja o geografiji, odločno zavzema za »moderno« geografijo, ki naj bi bila problemsko zastavljena in naj bi imela
ambicije postati tehnično uporabljiva. Meni, da bi morali glede na »moderno« geografijo prevladovati v fizični geografiji geoekološki vidiki, v družbeni pa »človeško
delovanje in vedenje v prostoru«, medtem ko bi bilo treba v regionalni geografiji izvesti podobne spremembe in preiti od vseobsežnega podajanja snovi k bolj problemsko zastavljeni vsebini in temu prilagoditi znanstveno metodiko in didaktiko. V geografiji naj bi bila tri področja obravnave: znanstveno, »praktično-znanstveno« in
solsko (izobraževalno, informativno). Da v geografiji do teh sprememb še ni prišlo v
širšem obsegu, je po avtorjevem mnenju največ kriva šolska geografija, ki se drži
tradicionalne ali kot pravi Backé »esencialistične« smeri. Prostor ne dopušča daljšega povzetka njegovih izvajanj, vendar je že iz nakazanih misli razvidno, da so zelo
daljnosežne narave in da izzivajo razpravo.
Igor Vrišer
G. I. Grigorov, Pričinost' i svjazi v geografu (Metodologičeskii aspekt), Kiev 1983
strani 126
Glede na naslov knjige pričakujemo obravnavo vzročnosti in zvez v geografiji
sploh, v bistvu pa gre za njihov pretres predvsem znotraj fizične geografije. Izbrana
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problematika je sicer tudi v takem obsegu zanimiva, pomembnejše pa bi bilo, ko bi
se nanašala na celotno vedo, zlasti na vzročnost med naravo in družbo, oziroma na
tovrstno problematiko fizične in družbene geografije hkrati. Glede na avtorja je zožena problematika razumljiva, saj je Grigorov znan sovjetski fizični geograf, ki je
poleg tega vselej zagovarjal delitev geografije ne le na fizično in družbeno (ekonomsko), temveč tudi na sistem samostojnih geografskih ved.
Glede na uvodno besedo pa knjiga že zato marsikaj obeta, ker se avtor za pripombe in nasvete zahvaljuje V. V. Sočavi in J. G. Sauškinu, ki sta znana, zlasti slednji, p o precej drugačnih pogledih na geografijo, posebno na razmerje med fizično in
družbeno (oziroma ekonomsko po sovjetski terminologiji). O sistemu geografskih
ved v knjigi sicer ni veliko govora, bolj pa o geografiji (v ednini), geografskih faktorjih in geografskem okolju, vendar ne le v dosedanjem, zoženem pomenu, temveč
tudi širšem: geografski faktorji zato niso samo fizičnogeografski in geografsko okolje ni samo naravno okolje, pa tudi geografija ni le fizična geografija, čeprav je seveda landšaft po že utrjeni terminologiji zgolj naravna pokrajina (oziroma naravni elementi pokrajine), medtem ko je kulturna pokrajina slejkoprej le ekonomski rajon,
oblast ipd. Poleg geografskega okolja pa beremo tudi o naravnem okolju, prvo pa je
pojmovano bodisi ožje ali širše, kar lahko razberemo le iz sobesedila.
Glede nekaterih pogledov so v knjigi vendarle nekoliko drugačni načelni poudarki, kakor smo jih bili pri ortodoksni geografiji doslej vajeni. Vsaj posredno pomenijo bolj stvarno razglabljanje o tem, kaj govori za enotnejše pojmovanje geografije in kaj ne, seveda v luči obravnavane kavzalnosti, ki je osrednje vprašanje celotne knjige.
Z načelnega vidika je pomemben predgovor, ki ga je napisal filozof V. I. Onoprienko. Videti je, da so k ponovnim pretresom geografske teorije pripomogle predvsem stvarne razmere, zlasti zaostritev ekološkega položaja, ki vse bolj očitno terja
kompleksno urejanje součinkovanja družbe in narave, ali po avtorjevih besedah
»racionalno (upo)rabo naravnih virov s pomočjo razvite geografske teorije«. Po
Onoprienku »doživlja geografija v zadnjih desetletjih proces reorganizacije metodoloških sistemov, ki je povezan z aktualizacijo njene vloge pri konstrukciji sedanje
prirodoznanstvene podobe sveta«. Intenzivna uporaba novih metod, modelov in
matematičnih abstrakcij pa tudi to, da je v znanosti vse bolj očitna problematika
součinkovanja družbe in narave, terja po njegovem korektno metodološko analizo celotnega geografskega znanja, ki je na stopnji teoretizacije. K temu naj bi knjiga prispevala z obravnavo metodoloških vprašanj geografije s stališča teorije vzročnosti. V njej Grigorov najprej kritično pretresa pojmovanja tujih geografov (Hettner-ja, Hagget-a, Harvey-a, Chorly-ja itd.), ki naj bi uporabljali pozitivistično metodologijo.
Glede avtorjeve misli, da se kot realna pot do geografske sinteze kaže koncepcija, ki bo uveljavljala enotnost geografskih znanj, je videti, da se nanaša na vso
geografijo in ne le na fizično, kar je seveda za pojmovanje bistvenega pomena. V
nadaljevanju je namreč izpeljana misel, da se je v geografiji problematika soodnosov
med geografskim okoljem in družbo reševala na alternativni način, kar je v metodologiji stroke pripeljalo do številnih zablod. In dalje: »Kot predmet geografije se kaže
geografsko OKolje, ki predstavlja protislovno enotnost naravnega in družbenega«. V
zgornjih stavkih se geografsko okolje sicer pojmuje različno, najprej kot naravno in
nato kot celotno geografsko okolje, vendar je pomembnejše, da se tovrstna problematika sploh pretresa na tak način.
Po avtorjevem mnenju se kot predmet geografije Jcaže geografsko okolje že samo po sebi (?!). To je »skupni pojem, ki v družbo vpleta tudi elemente narave«.
Za označevanje načelno tako različnih skupin naravnih (?!) objektov, kakršni so
odnosi med družbo in naravo, so sovjetski filozofi vpeljali dva pojma »ekonomskogeografsko okolje«, in pojem »fizično-geografsko okolje« za označevanje »zunanje
narave«. K prvemu uvrščajo umetno okolje, ki ga je ustvaril človek in ki se razvija
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na temelju materialne proizvodnje narave (kulturna tla, nove sorte kulturnih rastlin,
nove živalske pasme, umetne vodne akumulacije itd.), medtem ko naj bi bilo »fizično-geografsko okolje« celota različnih komponent »geografske oboločke«, ki na
določeni razvojni stopnji družbe nastopajo kot materialni pogoji za njen obstoj. Prvo
okolje naj bi se razvijalo po družbenih in drugo po naravnih zakonitostih. Kaže, da
gre pri tem za določeno koncesijo, ko so v geografsko okolje v njegovem fizičnogeografskem pomenu vključeni nekateri, recimo napol naravni pojavi. Odtod očitno izvira dvojna uporaba istih terminov. Tak pojmovni razvoj utegne biti zelo daljnosežen.
Knjiga skuša prikazati, kako je za sodobno geografijo pomembno proučevanje
vzročnih zvez. Od pravilnega pojmovanja in razlaganja vzročnosti naj bi bila odvisna ne le metodologija, temveč tudi vsebina geografije. Po avtorjevem mnenju je od
pravilnega pojmovanja vzročnosti odvisno naziranje, ali naj bo geografija enotna
veda ali pa naj predstavlja mehanični sklop geografskih disciplin. S tega vidika so
torej posredno načeta osnovna teoretska vprašanja geografije. Po mnenju Grigorova
prav pojmovna kategorija vzročnosti povezuje vse dele geografije v enoten spx>znavni proces.
Nasploh pa seveda velja, da knjiga raziskuje proces preraščanja deskriptivne
geografije v geografijo vzročnosti in v konstruktivno geografijo. Osvetljene so posebne oblike vzročnosti in zvez v fizični geografiji ter »landšaftovedenju«. S tem v
zvezi je prikazana evolucija geografske misli in podana je kritika subjektivističnih
predstav vzročnosti, časa in prostora. Z načelnega oziroma teoretskega vidika je
knjiga vsekakor vredna pozornosti.
Darko Radinja
Milan Georgiev, Landšaftoznanie. Izdala Zemizdat, Sofija 1982, 211 strani.
V povojnem razvoju bolgarske geografije, ki se še vedno oklepa dualističnega
vrednotenja občih zakonitosti v razvoju geografskega okolja, je dobila vidno vlogo
kompleksna fizična geografija — »landšaftoznanie« (pokrajinoslovje). Primerjati jo
moremo z našo pokrajinsko ekologijo (geoekologija), ki je šele v zadnjem desetletju
dobila ustrezno mesto v študijskem programu geografije na ljubljanski filozofski fakulteti. Kompleksna oziroma sintetična fizična geografija ima tudi v številnih drugih
socialističnih pa v nekaterih gospodarsko razvitih državah vidno mesto pri študiju
geografije in sorodnih ved. Podoba je, da »landšaftoznanie« zelo nazorno prikazuje
mesto in vlogo posameznih sestavin okolja in pokrajinotvornih činiteljev kakor tudi
dinamiko njihovega celostnega razvoja. V Bolgariji pa preučevanje naravnogeografskega okvira dobiva v dobi naglega znanstveno-tehničnega razvoja čedalje vidnejše
mesto, zlasti z vidika racionalne izrabe razpoložljivega naravnega potenciala za potrebe najrazličnejših gospodarskih panog.
Obravnavana knjiga je učbenik, ki ga je za študente gozdarstva napisal profesor
in predstojnik katedre za pokrajinoznanstvo geološko-geografske fakultete sofijske
univerze »Klimenta Ohridskega«. Učbenik je pravzaprav odsev usmerjenosti in razvitosti današnje bolgarske fizične geografije, katere izsledki so koristno vgrajeni
v številna druga področja, ki v svojih preučitvah upoštevajo posamezne pokrajinotvorne sestavine.
Knjiga je sestavljena iz treh delov. V prvem so pregledno podane najpomembnejše naravnogeografske sestavine bolgarskega ozemlja. Orisane so njegove geološko-geomorfološke, podnebne, hidrološke, pedološke, fitološke in favnistične poteze.^ Podrobneje so predstavljeni posamezni pojavi, njihova geneza, nekdanje in današnje preoblikovanje ter njihovi vzroki. Naznačena je funkcija posameznih pokrajinotvornih kompleksov, zlasti glede njegove gospodarske izrabe. V celoti prikazano
je »landšaftoznanie«, usmerjeno v aplikacijo temeljnih naravno-geografskih značilnosti za potrebe najrazličnejših gospodarskih vej.
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V drugem delu knjige (str. 92—113) so predstavljene načelne in teoretične
osnove pokrajinoslovja (»landšaftoznanija«). Podani in pojasnjeni so temeljni pojmi
(fizično geografsko in pokrajinsko okolje, geosfera, biosfera, geografsko, naravno in
ekološko okolje, struktura in sestavine geografskega okolja idr.). Sledi pregled posameznih razvojnih stopenj obravnavane geografske veje (konec 19. in začetek 20.
stol.), ki dobiva veljavo zaradi praktične uporabnosti. V sklepnem delu drugega poglavja so nakazani nekateri globalni problemi fizičnogeografske in pokrajinske rajonizacije, ki pomenita vrh kompleksnih naravnogeografskih in pokrajinskih raziskav;
ob tem je prikazan tudi praktični pomen kompleksne pokrajinske rajonizacije, ki se
je v gospodarstvu in drugod že uveljavila.
Tretji del knjige (str. 114 do 204) je posvečen fizičnogeografski oziroma pokrajinski rajonizaciji LR Bolgarije. Po različnih naravnogeografskih dejavnikih je bolgarsko ozemlje razdeljeno na 5 predelov in 17 območij. Osnovne pokrajinske enote
si sledijo od severa proti jugu: Donavska ravnina, prehodni Krajštensko-Tundžanski
predel med mlado nagubanim Balkanom in starò nagubanim Osogovsko-Rodopskim predelom, na vzhodu pa Crnomorski obrežni (primorski) predel. Pregledno je
prikazana njihova geološka zgradba, osvetljen je geomorfološki razvoj, orisane so
osnovne podnebne, vodne, pedološke in biogeografske značilnosti.
Učbenik »Landšaftoznanie« daje kompleksno prirodno-geografsko podobo
Bolgarije in njenih pokrajin. Seznanja nas z značilnostmi in dinamiko njihovega razvoja. Ob tem p a ne moremo prezreti vloge in pomena kompleksne fizične geografije, ki se je v Bolgariji s sintetičnimi raziskavami močno uveljavila in utrdila v vsakdanjem življenju. Njeni izsledki so postali sestavina številnih gospodarskih načrtov,
upoštevajo pa jih tudi pri najrazličnejših drugih posegih v pokrajino.
Milan Natek
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Spominski članek in jubileji
Akademiku dr. Svetozarju Ilešiču v prijateljski spomin

V šolskem letu 1916/17, ko sem obiskoval 5. razred klasične gimnazije v Ljubljani, sem postal član takrat ilegalnega Preporoda. Tu sem se družil zlasti z njegovim
starejšim bratom Milivojem, s katerim sva si polna mladostnega zanosa domišljala,
da pomagava rušiti Avstrijo. Prek njega sem kasneje spoznal Svetozarja. Zbližala
sva se poleti 1925, ko je začel izhajati v Celju Geografski vestnik. Prav takrat je
opravil gimnazijsko maturo hkrati s svojim prijateljem koroškim rojakom Luko
Sienčnikom, sedaj upokojenim veterinarjem v Dobrli vasi, s katerim je vzdrževal tesne stike prav do smrti. Moje prijateljstvo s Svetozarjem se je poglobilo zlasti v času,
ko sva urejala Krajevni leksikon Dravske banovine (1932—1937). Pred dvajsetimi
leti se je razširilo še na najini rodbini.
Po izjemno intenzivnem študiju geografije na univerzi v Ljubljani in potem še v
Franciii je zablestel kot geograf izjemnih kvalitet. Postal je dober poznavalec obširnih delov Amerike, Azije in severne Afrike, bil doma širom po Evropi, v svoji stroki priznana avtoriteta v Jugoslaviji, na katero je bil tudi čustveno navezan, vendar
pa je poglavitno znanstveno delo posvetil Sloveniji. Tako kot meni mu je bilo posebej pri srcu naše ogroženo zamejstvo. Medtem ko sem poleti 1933 s koroškim prijateljem Francetom Grafenaueijem iz Turdanič nedaleč od Beljaka prepešačil narodnostno mejo od Labota severno od Dravograda, prek Svinje, Timenice, Krnskega
gradu, Možberka in Osojskih Tur do Limare tik pred Šmohorjem v Ziljski dolini, je
v 24. letu svojega življenja Ilešič že dve leti prej objavil v Geografskem vestniku
tehtno razpravo Planine ob spodnji Zilji. Med njegovimi objavami o Koroški seveda
najbolj izstopa Geografski opis Koroške v Koroškem zborniku leta 1946.
Ko se je jeseni 1970 po kongresu slovenskih geografov na Ravnah v Mežiški
dolini napotila večina udeležencev v jugovzhodni del Koroške in se ustavila v precej
germaniziranih Djekšah, sem dal pobudo, da krenemo še v bližnjo samotno vas
Knežo, ki se je je ponemčevanje komaj dotaknilo. Tu sem se napotil s Svetozarjem v
staro cerkev, kjer sva se čustveno pretresena znašla pred več kot sto let starimi podobami križevega pota s slovenskim besedilom. Polglasno sva prebirala: Prvi štacjon, Drugi štacjon ...
Vtise na pogostne pohode po Prekmurju je Ilešič plastično nakazal v spominih
na sprva tako odmaknjeno, komaj znano, zapuščeno in v vsakem oziru zaostalo pokrajino, ki se je postopoma krepila (Pomurski tednik 1955, št. 27). Zato nisem videl
Ilesiča nikoli tako vedro razpoloženega kot na kongresu slovenskih geografov v
Murski Soboti, ki je bila takrat že gospodarsko in kulturno razgibano panonsko mesto. Tu mi je pripovedoval o vtisih, ko je malo prej predsedoval na soboški gimnaziji
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maturitetni komisiji. Vse mu je bilo všeč, posebej pa mu je imponiral profesor slovenščine, sedanji akademik in univerzitetni profesor dr. Franc Zadravec.
Končno se mu je po zadnji vojni na široko odprlo Slovensko Primorje. Pogosto
me je obiskal v Postojni. Na njegovo pobudo sem leta 1949 referiral v Solkanu na
prvem povojnem kongresu jugoslovanskih geografov o Goriški in Gorici. Kasneje
sva skupaj vodila sovjetskega akademika geografa dr. S. V. Kalesnika po Rakovem
Skocjanu. Seveda pa ga je zlasti pritegovalo tamkajšnje zamejstvo. Zato je dobro
poznal Kanalsko dolino, Goriško in Tržaško, prek Beneške Slovenije pa je bil z ekipo slovenskih geografov tudi v furlanskem Vidmu, kjer so bili na geografski stolici
univerze sprejeti izredno ljubeznivo. Tu je Svetozar občutil več kot zgolj formalno
razumevanje za Beneške Slovence. Ne morem mimo najvišje republiške Kidričeve
nagrade, h kateri je leta 1980 ob soglasju Geografskega društva Slovenije pripomogel prav Ilešič. Bil je veselo razigran, sam pa sem občutil, da bi bili tega priznanja
bolj od mene deležni pomembnejši slovenski kulturni delavci.
Žal Ilešič ni mogel kronati svojega izjemno bogatega znanstvenega opusa še z
novo Geografijo Slovenije, potem ko je 25. 4. 1974 že podpisal pogodbo z Državno
založbo Slovenije. Čutil se je zdravstveno šibkega in močno utrujenega. Tudi sam
nisem uspel pripraviti še pete knjige Krajevnega leksikona, ki naj bi zajela naše celotno zamejstvo. Lotil sem se samo zamejskega prostora v Italiji, a tudi tega le še
kot usmerjevalec terenskega dela, ki ga sam več nisem zmogel. Tako morem po petih letih pokazati le nekaj skromnih drobcev, ki so bili objavljeni v našem časopisju.
Prva generacija, ki se je zbrala okoli Geografskega vestnika, je umrla. Ostal
sem sam. Druga neposredno za njo z Ilešičem je tudi že pokojna. Naj bi nakazani
nalogi, ki sta izjemnega pomena za poznavanje celotnega prostora, kjer bivamo Slovenci, uresničili naši mlajši geografi v doglednem času.
RÎ Savnik
Sedemdesetletnica Univ. prof. dr. Vincenca Malovrha
Življenjepis in bibliografija našega slavljenca sta dober primer za razglabljanje
na temo človek in sile oz. silnice. Prve so tiste izven nas, ki spreminjajo pogoje človekovega žitja in delovanja. Kako so krojile Malovrhovo življenjsko pot, povedo že
podatki, da je ta Gorenjec (rojen 17. 7. 1915 v Predosljah pri Kranju) končal srednjo šolo na Ptuju, univerzo v začetnem letu svetovne vojne, leta 1941, pa v Ljubljani
(smer zgodovina in geografija). V tem mestu je brez posla dočakal osvoboditev.
Med silnicami naj pri Malovrhu podčrtam ljubezen do gora in do narave vobče. Z
gorami je povezana približno tretjina Malovrhovih objav (če bi delili članke na geografske in ekonomske, bi sem sodila slaba polovica). Spominjam se, koliko odziva je
med nami študenti vzbudil eden njegovih prvih objavljenih člankov o votlinicah, ki
nastajajo v snegu nad gorskimi kraškimi predeli (Proteus 1952/53, št. 1). Mejni kamen Malovrhovega zanimanja za gorsko pokrajino je njegova disertacija, objavljena
v GV 1957—58 z naslovom O metodi geomorfološke analize gorate pokrajine z vidika ekonomske, posebej agrarne geografije. Proučevanje vpliva reliefa, lege in klime na naselja in prometnost je Malovrh nato opustil, ne pa gora samih. Po letih
asistenture (1946—1948) v Geografskem inštitutu (zdaj Oddelek za geografijo FF)
je Malovrh presedlal na Ekonomsko fakulteto. V novem okolju nastopa gorati prostor kot posebno okolje za gospodarjenje. O tem govorijo naslovi kot »Nekaj smernic za proučevanje gospodarske problematike goratih pokrajin« (Ekonomski zbornik 1956), »Določevanje razvoja goratega gospodarskega prostora« (EZ 1959),
»Okoliš Trebelno. Poskus analize majhne enote hribovskega gospodarskega prostora« (EZ 1961).
Druga silnica Malovrhovega jaza je nagnjenost k abstraktnemu razmišljanju. Ne
gre mu toliko za kvantifikacijo, temveč za iskanje globljega pomena. To nagnjenost
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ljudje navadno označujejo za smisel za teorijo ali nagnjenost k filozofiji. V petdesetih letih tega stoletja, ko se je pišoči Malovrh pojavil v slovènski geografiji, je to pomenilo odmik od faktografske geografije, ki se je zadovoljevala z opredelitvijo materialnega sveta. V tej luči lahko sodimo, da je bil Malovrhov prehod med ekonomiste v manjši meri izraba enkratne priložnosti za uveljavljanje osebe in matične
stroke v drugem okolju, temveč bolj logična posledica njegove naravnanosti. Saj mu
je ekonomika s svojo večjo teoretsko zgradbo nudila hvaležnejše poprišče dela. Ta
silnica ga je kasneje privedla do tega, da je zapustil izhojene poti tradicionalne ekonomske geografije kot vede o razmestitvi gospodarstva po svetu. Svoj predmet ekonomska geografija je z leti preimenoval v ekonomiko prostora, tega pa kasneje razdelil na teorijo gospodarskega prostora in na temelje regionalnega planiranja. Za
oba je objavil tudi skripta, za planiranje v treh zvezkih (Temelji regionalnega planiranja: I. del 1977, II. del 1979 in III. del 1980). Za tisk je zdaj pripravljeno njegovo
delo z naslovom Temelji gospodarnosti. Po naslovu sodeč bi lahko to bila sinteza
obeh predavanih predmetov.
Rezultanta omenjenih sil in silnic je jubilantova bibliografija, kot jo je sam sestavil za različne namene. Za Malovrha je značilno, da v njej ni člankov iz Proteusa,
Planinskega vestnika, Naših razgledov, Geografskega obzornika, niti ne vseh iz
Geografskega vestnika. Taka skromnost gotovo ne povečuje slavljenčevo popularnost. V zadnjih letih smo v GD večkrat govorili in pisali o temeljih geografije, pozabili pa, da j e o njih utemeljeno pisal že Malovrh (Geogr. obzornik 1966, št. 2). Koliko naših šolnikov ve, da je kdaj Malovrh pisal o pojmih kot tropsko podnebje, porečje in pod. (GO 1955, št. 4). Podobnih primerov je še mnogo. Malovrhov učbenik
klimatologije bolj poznajo v drugih delih Jugoslavije kot Slovenci, malo je znan njegov učbenik Temelji regionalnega planiranja itd.
Ob jubilantovi sedemdesetletnici je prezgodaj oceniti Malovrhov prispevek k
rasti slovenske znanosti. Poleg tega more podpisani presojati prispevek samo v luči
fizične in regionalne geografije. Naj omenim z njima v zvezi le mnenje, da je Malovrhovo opozorilo na potrebo po analiziranju bioklime po dekadah in ne po mesecih
(GV 1975) v primeru pretežno gorate Slovenije vse pozornosti vredno. Malovrhova
disertacija odpira vrata v široko območje funkcijske analize gorate pokrajine. Žal se
ni podal skoznje noben naslednik, da bi dopolnil teorijo, ki je v srčiki kompleksne
geografije. Malovrhova polivalentna delitev goratega sveta po bolj ali manj kvantitativnih pokazateljih je bila v petdesetih letih ena prvih poskusov te vrste na slovenskih tleh.
Kot rečeno, se podpisani ne šteje za sposobnega, da bi ocenjeval Malovrhov
doprinos k ekonomiki. Naj prida le mnenje, da brez ustrezne uveljavitve v tej panogi ekonomisti ne bi pristali na razmeroma hitro napredovanje slavljenca v zvanjih
(1948 docent, 1962 izredni, 1968 redni profesor EF) in da je opravljal v letih 1969
—1971 posle dekana EF.
Univ. prof. dr. Vincencu Malovrhu želimo, da bi zdaj po upokojitvi lahko v miru in zdravju vrgel na papir še marsikatero svoje spoznanje in z njimi, tako kot doslej, hodil po strmem razvodnem grebenu med geografijo na eni in ekonomiko na
drugi strani prepada. Vem, hvaležna taka pot ni, saj prva podcenjuje ekonomsko zakonitost, druga pa prostor. Toda kot nekdanji plezalec se Malovrh tudi takih neizhojenih poti ne ustraši. Srečno!
Ivan Gams
Dr. Vladimir Kokole — šestdesetletnik
Љ . junija je praznoval znani slovenski geograf in prostorski planer dr. Vladimir
Kokole sestdesetletnico. Čeprav ta jubilej ne pomeni pomembnejšega preloma v
njegovem dejavnem življenju, vendar zasluži, da se ob njem ustavimo, zlasti ko gre
za tako plodno in večstransko delujočo osebnost, kot je naš jubilant.
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Vladimir Kokole je diplomiral iz geografije in etnologije 1. 1950 na ljubljanski
univerzi. Pet let kasneje je dosegel doktorski naslov in je bil nato leto dni na podiplomskem izpopolnjevanju v Londonu. Vmes je opravljal asistentsko in predavateljsko delo na geografskem oddelku ljubljanske univerze. Krajši čas je bil zaposlen v
narodnem muzeju v Ljubljani. V tem obdobju se je izoblikovala njegova strokovna
usmerjenost v urbano in ekonomsko geografijo, ki ji je ostal zvest tudi v poznejših
letih, ko se je zaposlil na urbanističnem inštitutu in v različnih planskih zavodih.
Prehod v novoosnovani urbanistični inštitiit (1. 1960), kjer se je pridružil skupini, ki je delala na regionalni analizi osrednje Slovenije, postal pa je tudi član jugoslovansko-ameriške projektne skupine, je pomenila v jubilantovem življenju pomemben prelom: uvedla ga je v planersko delo. Odslej je Kokole temu delu, ki se je
v šestdesetih letih pri nas šele oblikovalo, sledil, dajal pobude in ob marsikateri priliki tudi po strokovni plati pomembneje posegel vanj. Tako je sodeloval pri izdelavi
nekaterih najpomembnejših republiških planskih aktov: pri »konceptu dolgoročnega
razvoja Slovenije«, »urbanem sistemu SR Slovenije«, »Sloveniji 2000« in še pri nekaterih nalogah te vrste. Njegovo planersko delovanje se je zlasti utrdilo, ko se je 1.
1974 zaposlil v Zavodu SRS za regionalno prostorsko planiranje oziroma, po združitvi, v Zavodu SRS za družbeno planiranje. Tu je sodeloval pri izdelavi prostorskih
sestavin srednjeročnih in v zadnjem času tudi dolgoročnega plana SR Slovenije. Njegovo torišče je bila priprava zasnove poselitve, urbanega in naselbinskega sistema,
regionalnega modela oskrbe (urbana superstruktura) ter sodelovanje pri dolgoročnih demografskih projekcijah in pri enotni metodologiji in minimalnih kazalcih za
prostorsko planiranje.
Ob tem je treba poudariti, da se je njegovo uspešno planersko delo vseskozi
opiralo na solidno geografsko znanje. Kokole je bil med prvimi redkimi slovenskimi
in jugoslovanskimi geografi, ki so uspeli v teoriji in praksi združiti geografsko in planersko delo. Z resnim, znanstvenim načinom dela je obogatil tako geografijo kot
planiranje. V tem sožitju je nastala cela vrsta študij, ki so se danes metodološko in
vsebinsko pomembne in uporabljive ter imajo za slovensko geografijo trajni pomen;
to so razprave o »funkcijah slovenskih mest« (1962), »sodobnih trendih urbanizacije v SRS« (1966, 1968), »teritorialnem oblikovanju komun« (1966), »gravitacijskih območjih slovenskih mest in centralnih krajev« (1968), »urbanizaciji podeželja
v SRS (1969), »centralnih krajih v SR Sloveniji« (1971), razvojnih težnjah urbanizacije v SRS v zadnjih desetih letih« (1974) in o »konceptu policentričnega razvoja
Slovenije« (1975). Ne smemo prezreti razprave »Enotna metodologija regionalnega
in urbanističnega planiranja« (1961/62), ki je bila prva te vrste pri nas. Pomembnejše so bile tudi razprave o modelih urbanizacije (1966), razvojnih možnostih Velenja (1977), Postojne (1978) in Vrhnike (1981) ter prispevki, ki jih je predložil na
geografskih zborovanjih v Tolminu, Mariboru, na demografskem simpoziju v Ljubljani ter manj znano poročilo o rasti mest v mediteranskih deželah, posebej v Jugoslaviji, ki je bila publicirana v okviru OECD pod naslovom »Policies to Guide National Urban Growth in the 1980s«. Med njegovimi zgodnjimi raziskavami so tudi
nekatere geomorfološke razprave (Morfologija Šavrinskega gričevja, 1956, Morfološki razvoj med Savo in Sotlo, 1953) in metodični prispevki o agrarni geografiji
(1954), lokalni geografiji (1955—56) ter o slovenskih pokrajinah in turizmu (1965).
Napisal je mnogo različnih poljudnoznanstvenih člankov, prispevkov za enciklopedije in krajevni leksikon SRS ter različnih recenzij in poročil s potovanj. Bilo bi krivično, ko ne bi na koncu tega obsežnega seznama omenili še dveh del, ki sta nekoliko zašli v pozabo, to sta njegova disertacija o »gospodarski geografiji in geografiji
naselij med Savo in Sotlo (1956) in poljudnoznanstvena knjiga »Dežele sveta«, ki jo
je izdala Prešernova družba (1954).
S tem nepopolnim zapisom o Kokoletovem opusu še zdaleč ni izčrpana njegova
strokovna dejavnost. Zabeležiti je treba njegovo sodelovanje kot učitelja pri podiplomskem interdisciplinarnem študiju urbanizma in prostorskega planiranja v Ljubljani, saj je bil habilitiran za izrednega univ. profesorja. Izjemno delo je opravil s težaškim prevajanjem obsežnih geografskih razprav v angleščino (Geographica Slove108
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nica I, Geographica Iugoslavica I, II, IV). Deloven je bil v geografskem društvu Slovenije, kjer je opravljal tajniške posle in vodil znanstveno sekcijo ter sodeloval v
uredniških odborih Geografskega vestnika in Geografskega obzornika. Na strokovno področje sodijo tudi številna potovanja po Evropi in v ZDA v zvezi z nabiranjem
skusenj na planerskem področju. Nekaj časa je tudi bil član komisije za aplikativno
geografijo pri mednarodni geografski uniji.
Kokoletovo obsežno znanstveno in metodološko delo ga uvršča med vodilne
slovenske geografe in planerje. Odlikuje ga znanstvenost in širina, smisel za uvajanje novih metodoloških prijemov ter razgledanost po domači in tuji znanstveni literaturi. Sem ter tja ga sicer »zanese« v zgodovino, kajti historični vidik mu je bil na
sploh vedno zelo bfizu, kar pa je kvečjemu obogatilo njegovo geografsko miselnost.
Komunikativnost in znanje svetovnih jezikov sta mu omogočala navezavo številnih
stikov v tujini in doma, še posebej pa je temu prispevalo njegovo razborito sodelovanje na razpravah na različnih zborovanjih in znanstvenih srečanjih. Kljub delovni
specializaciji Kokole ni izgubil smisla za širše geografske probleme, kot se to sicer
pogosto dogaja. Še vedno je ohranil zanimanje za fizično in regionalno geografijo
ter, kar mu je treba posebej priznati, smisel za kompleksen geografski vidik in pristop.
Ob šestdesetletnici je seveda prezgodaj, da bi na jubilantovo dosedanjo dejavnost gledali kot na zaključeno celoto! Prepričani smo, da bo obsežno zastavljeno
delo uspešno nadaljeval tudi v bodoče in našo skupnost bogatil z nadaljnjimi geografskimi in planerskimi raziskavami, zapisi in metodološkimi študijami ter, kar še
posebej pričakujemo, dopolnil z obsežnejšimi sinteznimi deli. Slovenski geografi izrekamo dr. Vladimirju Kokoletu iskrene čestitke ob jubileju! Želimo mu obilo zdravja in da bi v krogu svoje »geografsko-historične« družine še dalje uspešno utiral
nova pota slovenski geografiji in planiranju!
Igor Vrišer
Profesor dr. Anton Sore — šestdesetletnik
Rodil se je 28. 12. 1925 v Velenju, kjer je končal osnovno šolo, gimnazijo pa v
Celju v letih 1937—1945. Na ljubljansko univerzo se je vpisal 1946. leta, in sicer na
Prirodoslovno-matematično fakulteto (A geografija B etnologija, C narodna zgodovina s sociologijo), kjer je leta 1951 diplomiral. Štirinajst let kasneje je na univerzi v Ljubljani promoviral za doktorja geografskih znanosti, kasneje se je na ljubljanski univerzi habilitiral za docenta, leta 1979 pa na mariborski univerzi za izrednega profesorja. — Septembra 1. 1951 je nastopil službo na Učiteljišču oz. Srednji
pedagoški šoli v Celju, kjer poučuje še danes.
Poleg pedagoškega ga je že od vsega začetka veselilo tudi raziskovalno delo. Z
njim je uspešno začel ze Kot študent in je leta 1950 prejel zanj študentsko Prešernovo nagrado. Vse od leta 1954, ko je bil v GV objavljen njegov prvi prispevek »Povodenj v Šaleški dolini« v okviru skupinskega dela »Povodenj okrog Celja« (junija
1954), se redno oglaša v geografskih revijah in največ v Celjskem zborniku. Zato ni
presenetljivo, da obsega njegov znanstveno-raziskovalni opus 38 bibliografskih enot
z blizu 900 stranmi; od tega je ena samostojna knjiga »Velenjska kotlina včeraj in
danes«, str. 131, ki jo je leta 1963 izdal OLO Šoštanj, in dve posebni izdaji Celjskega zbornika 1965: »Agrarna geografija Zgornjega Sotelskega«, str. 77—155 ter
»Dobrnsko podolje in južna stran Paškega Kozjaka«, str. 1—77. Že leta 1957 pa je
v GV 1955/1956 objavil geografsko monografijo Šaleške doline, str. 44—86.
Soretovo raziskovalno delovno področje zajema celjsko regijo v širšem pomenu
besede: porečje Savinje, Zgornje Sotelsko, Voglajnsko pokrajino, Spodnjo Savinjsko dolino, dolino med Celjem in Zidanim mostom, Šaleško dolino (Velenjsko kotlino) ter Dobrnsko in Vitanjsko podolje, razen tega pa je nekatere geografske elemente proučil tudi v celotnem Posotelju.
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Veliko je raziskoval v svojem rojstnem okolišu, za katerega uporablja dve oznaki: Šaleška dolina oz. Velenjska kotlina. Razen že imenovanih razprav je pisal o novih velikih delih v Šaleški dolini, o novejših populacijskih in ekonomskih gibanjih, o
montanogenih jezerih v kotlini, za Krajevni leksikon Slovenije pa je obdelal celotno
velenjsko občino.
Celju je posvetil štiri razprave: preskrba z mlekom (skupaj z Zvezdano KnezŠtrbenc), preskrba z vrtninami, cestni režim na celjskem prometnem križišču in gravitacijsko območje celjske trgovine na drobno. V proučevanje je zajel tudi celotno
celjsko občino, in sicer: razvoj obrtne dejavnosti po drugi svetovni vojni; zemeljski
plazovi; nekateri problemi v procesu deagrarizacije prebivalstva in naselij; pridelovanje pšenice in preskrba s kruhom; stanovanja. V obsegu t.im. »širše celjske
regije« je objavil studije o razvoju in upadanju sejmov, o spremembah zemljiških
kategorij, v tisku pa ima s tega področja razpravo o pokopališčih.
Veliko je raziskoval in pisal o različni geografski problematiki na Zgornjem Sotelskem. Proučil je ilovice in opekarništvo, zemeljske plazove, prebivalstvene razmere in agrarno geografijo, za širše področje med Bočem in Bohorjem pa rast števila prebivalstva, tamkajšnje sejme in geografske učinke potresa leta 1974; posebej
je obravnaval potres tudi v Celjskem zborniku 1975—1976 pod naslovom »Tektonski potres na Voglajnsko-sotelskem področju leta 1974«. V dveh razpravah se je lotil tudi zdraviliškega turizma v Rogaški Slatini in Atomskih toplicah v Podčetrtku, v
celotnem porečju Savinje pa je proučil počitniške hiše in počitniška naselja. Zunaj
Zgornjega Sotelskega je segel tudi navzdol ob porečju Sotle in za Razvojni center
Celje pripravil študijo o reliefu ob srednjem toku Bistrice. Za celotno Savinjskosotelsko pokrajino ima v tisku za Celjski zbornik razpravo o starih strešnih kritinah;
o podobni tematiki (pohorski strešni skril) je pisal v Proteusu 1985. Za potrebe
Občinske skupščine Laško je leta 1971 pripravil obsežno, 80 strani tipkopisa obsegaiočo monografijo Laškega z bližnjo okolico. Z demogeografskega področja je obdelal prebivalstveno sestavo Vitanjskega podolja.
Že samo bežen pregled naslovov Soretovih del kaže njegovo izredno delovno
vnemo in vsestranost obravnavane tematike. Oboje ima še toliko večjo veljavo, ker
vemo, da mu je pedagoški poklic glavna zaposlitev in mora zato raziskovati le v prostem času. Za to pa je poleg usposobljenosti potrebno tudi veliko volje in ljubezni
do stroke. In Soretu vsega tega ne manjka. Malo je geografov—šolnikov, ki bi poleg
številnih obveznosti na delovnem mestu delali tudi na raziskovalnem področju. V
naši generaciji je Sore nedvomno med prvimi, še posebej, če vemo, da je nad deset
let vodil celjsko podružnico GDS in več let aktiv geografov in zgodovinarjev, nato
pa do leta 1984 geografski aktiv. GDS se mu je oddolžilo s pohvalo za zasluge pri
delovanju v društvu. Bil je mentor geografskega krožka na šoli »Znanost mladini —
mladi za napredek Celja«. Aktiven je tudi v občinski kulturni skupnosti in raznih samoupravnih organih v šoli in krajevni skupnosti.
Ne čudi nas, da je za proučevalno in učno-vzgojno delo dobil leta 1970 visoko
priznanje Skupščine občine Celje — Šlandrovo nagrado in leta 1985 priznanje Kulturne skupnosti občine Celje — »Prešernovo nagrado za dolgoletno znanstveno proučevanje pomembnosti Celja in območja«. Povedali pa smo že, da je dobil na začetku znanstvene poti študentsko Prešernovo nagrado.
Tone, še veliko zdravih in uspešnih let!
Drago Meze

Izvolitev in priznanja
D n e 23. maja 1985 je bil na Skupščini SAZU prof. dr. Ivan G a m s izvoljen za rednega
člana SAZU. Dopisni član SAZU je postal 23. marca 1978. Izvoljen je bil na predlog IV. razreda (za prirodoslovne vede).
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Predsedstvo SFRJ je za zasluge na področju geografskih raziskav Slovenije odlikovalo dr.
Draga IVI e z e t a, znanstvenega svetnika SAZU, z Redom dela z zlatim vencem.

Ob dnevu Civilne zaščite, 20. junija 1985, je predsednica Zveznega izvršnega sveta M. Planine podelila dr. Milanu Š i f r e r j u, znanstvenemu svetniku SAZU, Plaketo civilne zaščite v
znak priznanja za 30-letno delo na področju preučevanj geografskih učinkov najrazličnejših
naravnih nezgod, ki so prizadele Slovenijo.
Čestitamo!

Kongresi in posvetovanja
25. MEDNARODNI GEOGRAFSKI KONGRES V PARIZU 1984
Borut Belec, Ivan Gams, Matjaž Jeršič, Jurij Kunaver, Franc Lovrenčak, Mirko Pak*
Splošno

Glavna kongresna zasedanja so bila med 26. in 31. avgustom v univerzitetnem
poslopju Cite Universitaire. Po izjavah organizatorjev je bilo rednih udeležencev
okoli dva tisoč, skupno z ostalimi okoli 2200. Med njimi je bilo tudi deset Jugoslovanov. Večina je imela referate, ki jih je organizator v povzetkih objavil v dveh knjigah. V njih najdemo osem jugoslovanskih avtorjev. Iz Slovenije so to: B. B e 1 e c
(Slovensko podeželje v procesu suburbanizacije), M. J e r š i č (Transformacija
slovenskih Alp pod vplivom turizma), F. L o v r e n č a k (Zgornja gozdna meja v
slovenskih Alpah), M. P a k (Infrastrukturna oskrba v slovenskih Alpah) in I.
G a m s (Višinska ekološka pasovitost in njena klimatska pogojenost na primeru
slovenskih gora). Na kongresu so bili še J. K u n a v e r in M. P u c, iz ostale Jugoslavije pa J. D i n i č (Antropogeni relief v Srbiji) in M. V a s o v i č (Ekološka
podlaga za gospodarsko življenje v gorah na primeru jugoslovanskih gora) iz Beograda, ter C. L e š i iz Prištine.
Skupno zasedanje je bila le otvoritvena slovesnost na sorbonski univerzi. Sicer
pa so bili sestanki ločeni po sekcijah, deljenih na enaintrideset tematskih sklopov.
Vkljub mnogim istočasnim zasedanjem je bil organizator prisiljen uvesti sistem tako
imenovanih poročevalcev, ki so povzeli glavno vsebino in vrednost referatov ter pripravili tla za diskusijo.
Zaradi hkratnih zasedanj je bilo mogoče dobiti pregled o tematikah razpravljanja predvsem le iz objavljenih 730 povzetkov. Po njih je v primerjavi z zadnjimi
mednarodnimi kongresi vtis, da se sedanja geografija vse bolj širi na sorodna področja, kjer so meje naše stroke včasih povsem nejasne. Po tem, kakšne naslove so
organizatorji dali tematskim krogom, je videti težnjo, da bi geografijo čim bolj aktualizirali.
Še bolj kot v Parizu so se udeleženci seznanjali z Alpami na predkongresnih zasedanjih, ki so jih v raznih alpskih predelih organizirale tako imenovane »dežele eostiteljice«. Mednje je organizacijski odbor 25. kongresa izbral poleg Francije še Švico, Z R Nemčijo, Avstrijo in Italijo, ne pa Jugoslavije. To je bil drugi razlog za naše
referate o slovenskih Alpah.
O slovenskih Alpah so kongresisti izvedeli ne le iz naših referatov, ampak delno tudi iz publikacij o Alpah, ki so jih za kongres natisnile alpske dežele. Osrednje
mesto zavzema Les Alpes (295 strani), ki jo je izdal Organizacijski komite 25. kon* Posamezna poglavja so napisali: Ivan Gams — Splošno; Jurij Kunaver — Reliei, Človek kot povzročitelj sprememb v naravnem okolju, Recentni razvoj podnebja, Geografska metodika in didaktika; Franc
Lovrenčak — Vegetacija in prst; Borut Belec — Agrarna geografija; Mirko Pak — Demogeografija, Urbanizacija in ekonomska geografija; Matjaž Jeršič — Turizem in prosti čas.
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gresa, in v kateri sta tudi prispevka V. K l e m e n č i č a o prebivalstvu in A. G os a r j a o turizmu v slovenskih Alpah. V ostalih poglavjih je Slovenija zelo neenakomerno zastopana. Slovensko etnično ozemlje izven SRS je v maksimalnem obsegu prikazano na karti manjšin v poglavju »Meje in manjšine«. Ob zaključnem poglavju E. Lichtenbergerjeve o razvoju in bodočnosti Alp ter državni politiki niso niti
z besedo omenjene slovenske Alpe. Neomembe slovenskih Alp bi najmanj pričakovali od zastopnice naroda, ki je nasledil naše germanizirano alpsko ozemlje.
Omenjena slovenska soavtorja dveh poglavij v publikaciji Les Alpes sta k slovenskim Alpam vključila osem oziroma devet upravno-političnih občin. V takem
obsegu so slovenske Alpe predstavljene večidel tudi v 27. zvezku Münchener Studien zur Social- und Wirtschaftsgeographie, z naslovom Raumstrukturen der randalpinen Bereiche Bayerns und Sloweniens (1984).
Da bi kongresiste prepričali o obstoju slovenskih Alp, smo slovenski geografi
analizirali naše Alpe v petem, angleško pisanem zvezku Geographica Iugoslavica
(1984). V Parizu so jo razdelili vodjem nacionalnih delegacij (2—3) ter prijavljenim
knjižnicam in institucijam. Uredniki smo sklenili, da naj sodelavci obravnavajo poleg visokogorstva tudi Predalpsko hribovje in Ljubljansko kotlino (brez Ljubljanskega barja). Če izmerimo na prvi pregledni karti slovenskih Alp omejeno ozemlje
(str. 13), dobimo 8.274 km 2 , kar je 40,8% ozemlja SRS. Na isti karti so označene
pretežno alpske občine, ki merijo 7.182 km 2 . Da smo imeli z vključitvijo Predalpskega hribovja in Ljubljanske kotline prav, smo spoznali tudi po omejitvah Alp pri
drugih narodih. Na karti avstrijskih Alp je pridružena v reviji Les Alpes še del gričevja v Dunajskem gozdu. Žal pa je obseg slovenskih Alp v okviru že omenjenih
osmih do devetih občinah že prešel v tujo literaturo. Ker je več kot trikrat premajhen, izpodbija trditev iz protesta jugoslovanskega nacionalnega komiteja za geografijo organizatorjem kongresa pri izključitvi SFRJ iz »dežel gostiteljic«, češ, da smo
še vedno dokaj alpski narod, katerega etnično ozemlje tokraj in onkraj državne meje pripada domala polovica k Alpam.
Na plenarnih zasedanjih, ki se jih je pisec teh vrstic udeležil kot vodja jugoslovanske delegacije, je izvršni komite IGU predlagal in plenum odobril spremembo
statuta. Ime »Nacionalni komite (države) za geografijo« smo spremenili v »Komite
(države) Mednarodne geografske unije«. To je bil pogoj, da se ponovno aktivira
med članicami celinska Kitajska. Izglasovana je bila tudi nova statutarna uvedba
telesa »študijska skupina«. Ta naj bi pripravljala gradivo do prihodnjega kongresa,
ko bi se lahko spremenila v sedaj obstoječo komisijo ali njeno »delovno skupino«.
Na predlog jugoslovanskega nacionalnega komiteja je plenum načelno sprejel ustanovitev študijske skupine za tematiko »Človekov poseg v kras« in pisca teh vrstic za
njenega predsednika.
Ker bo prihodnji mednarodni kongres 1. 1988 v Avstraliji, smo namesto sedanjega predsednika A k i n a L. M a b o g u n j e izbrali za predsednika IGU P e t r a S c o t t a iz Avstralije. Dolgoletni tajnik in blagajnik IGU Manshard je predal posle novoizvoljenemu kanadskemu geografu poljskega porekla L. Kosinskemu.
Kot poprejšnje je tudi pariški kongres popestrila razstava nove literature, kart,
šolskih pripomočkov in tehnike, med katero je bilo tudi več računalniških obdelav.
Naša država pri tej zelo bogati razstavi ni sodelovala.
Relief
Problemski pristop, ki je prevladoval na 25. mednarodnem geografskem kongresu v Parizu, je bil značilen tudi pri obravnavanju reliefa, v okviru sekcije Naravno okolje in njene prve teme Erozijski procesi in njihovo merjenje. Kaj so si referenti predstavljali pod tem ozkim in hkrati širokim naslovom, kažejo naslovi njihovih prispevkov. Bilo jih je kar 83, čeprav se je avditoriju predstavilo le 41 referentov. Vodja tega zasedanja R. Mackay in porocevalca A. R. Rapp ter A. Godard, sa112
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mi znani geomorfologi, so razvrstili referate v več skupin. V skoraj vsaki so bili zastopani referati z načelno in teoretično vsebino, nekateri so obravnavali tudi večja
ozemlja. Na splošno so prevladovali regionalno geomorfološki referati, ki niso vzbudili tolike pozornosti, razen v primerih, ko je bila zanimiva metodologija ali pa izjemne značilnosti morfogenetskega procesa.
Med referati so izstopali predvsem tisti, ki so predstavili holocenske erozijske
procese v gorskih območjih Britanske Kolumbije, Evrope, poljskih Tater, Centralno
japonskih Alp, Tajvana in vzhodno indijske države Manipur.
Teoretični in praktični pristopi pri ugotavljanju zniževanja površja so bili predmet naslednje skupine poročil. Sledili so referati o učinkih eolske erozije, najštevilnejši pa so obravnavali dinamiko preoblikovanja pobočij.
v Vtis je, da je razvoj geomorfološke metodologije v polnem razmahu, kar še pospešuje hiter razvoj avtomatizacije. Zaradi velike pestrosti pristopov pa so rezultati
med seboj težje primerljivi. To pa terja večjo poenotenost raziskovalnih metod, kar
se zdi, da je bilo v večji meri doseženo na področju kraške denudacije.

Človek kot povzročitelj sprememb v naravnem okolju
To je bila po vrsti druga tematika, za katero je bilo prijavljenih 54 referatov,
vendar j e bilo tudi tu referentov precej manj. Poročila o konkretnih učinkih človekovih posegov v naravno okolje so prišla iz vseh delov sveta, z vseh kontinentov.
Ta pojav je pač univerzalen in mnogovrsten. Referate bi lahko razdelili na splošne,
bilo jih je 7, trije so obravnavali naraščajočo sušnost podnebja, vsi ostali pa so bili
regionalno orientirani, čeprav so obravnavali najraznovrstnejše vplive in posledice
človekovih posegov.
Najbolj številne referate so prispevali poljski avtorji in to pet o specifičnih poljskih problemih in štiri teoretične. S tem je bila Poljska daleč najbolje zastopana
država med referenti in kot območje. Številno poljsko zastopstvo pa ni bilo samo
značilnost te sekcije temveč tudi drugih. Tudi iz tega je videti vitalnost poljske geografske znanosti.
O nevarnosti širjenja puščav in borbi proti temu procesu (dezertifikacija) so
prispevali po en sovjetski, karibski in brazilski avtor, čeprav je pojav znan še zlasti iz
Sahela, jugozahodnih ZDA in iz Avstralije.
Iz sredozemskega območja je bilo pet poročil, o pokrajinski transformaciji Basilicate ob Tarantskem zalivu, o eroziji prsti v Telskem Atlasu v Alžiru, o močni rečni in deltasti akumulaciji južnoitalijanskih rek, o splošni degradaciji naravnega
okolja v Sredozemlju od časov grške civilizacije dalje in o recentnih spremembah v
naravnem okolju Izraela.
Dobro so bili zastopani tudi Francozi z referati o Pirenejih in Centralnem masivu. Učinke historičnega in recentnega delovanja človeka je mogoče zaslediti v malone vseh ekološko občutljivih perimediteranskih pokrajinah, podobno kot v ostalem Sredozemlju, in jih s pomočjo sedimentov tudi časovno določiti.
Kar pet prispevkov je bilo iz Indije, in sicer o problemih vodnega gospodarstva
spodnjega Gangesa, o pospešeni eroziji, o poplavah in rečni akumulaciji v dolini
Damodar zaradi rudarjenja, ekstenzivne izrabe tal ter slabega planiranja, o posledicah divje urbanizacije na naravno okolje v Bombayu in o temeljnih izhodiščih Indije
za razvoj brez uničevanja okolja.
Tudi v Vzhodni Aziji ne manjka pojavov usodnega učinkovanja človeka. Japonski prispevek je pokazal na potrebo po sistematičnem raziskovanju sledov dosedanjih in bodočih učinkov človekove dejavnosti. Iz južne Koreje so poročali o obsežnih
melioracijskih delih na mokrotnih obalah za nova riževa polja, kar povzroča drastično krajšanje obalne črte.
Iz Afrike je bila večina poročil o savanskem pasu zahodne Afrike oziroma iz
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Nigerije, kjer je preperelinska odeja zelo občutljiva na nepravilno ravnanje. Tudi iz
severnoameriškega kontinenta je bilo nekaj zanimivih poročil o degradaciji okolja.
Recentni razvoj podnebja
Poročila so se ukvarjala z recentnimi, polpreteklimi in tudi daljšimi obdobji klimatskega razvoja, v katerih se odražajo sicer predvsem naravni, toda vedno bolj
tudi človekovi vplivi. Najkrajše je recentno obdobje 20 do 30 let, okroglo 100-letna
obdobja sovpadajo v glavnem z dalj časa trajajočimi instrumentalnimi opazovanji, še
daljša obdobja pa zadevajo holocenske klimatske spremembe. Od skupno 42 je
obravnavalo prvo obdobje 14 referatov, stoletna obdobja 10 referatov in daljša od
100 let 11 referatov. Poleg tega je bilo nekaj tudi teoretičnih prispevkov, pa tudi
poskusi napovedovanja podnebja niso izostali. Ob tej priložnosti je bila izražena potreba p o posebni komisiji za klimatske spremembe v okviru geografske unije, kar je
skupščina pozneje tudi sprejela.
Na tem mestu lahko omenimo le nekatere izsledke referentov, ki so pomembni
zß vso geografijo, za klimatogeografijo oziroma za nas in za jugovzhodno Evropo.
Žal so prav odtod referati manjkali. Ž referenti so bile najbolje zastopane zahodne,
jugozahodne, srednjeevropske države ter Kanada, hkrati z njimi pa tudi tamkajšnje
podnebne značilnosti.
V recentnem razvoju podnebja je značilno povečanje namorskih potez evropskega podnebja, kar sta potrdili dve poročili iz Caena in Nantesa. To se izraža v zvišanju zimskih minimov, znižanju srednjih junijskih temperatur v primerjavi s septembrom ter zmanjšanju količine konvekcijskih padavin. Maritimnost podnebja čutijo tudi v notranjosti Francije in sicer v smeri od severozahoda proti jugovzhodu. V
vzhodni Aziji opravljajo sistematična klimatogeografska opazovanja v zvezi z vplivom morskih temperatur. Recentna klimatska kolebanja so v tesni zvezi predvsem s
kolebanii morskih temperatur v severnem in ekvatorialnem Pacifiku. Pozitivna je na
primer Korelacija med številom tajfunov in ekvatorialnimi pacifičnimi površinskimi
temperaturami vode, vendar z dvoletnim časovnim zamikom.
Precej številni so bili referati o holocenskem paleoklimatskem razvoju, ki so
obravnavali različna vprašanja, od problematike zaključka pleistocena do male ledene dobe. Vedno vec je tudi primerjav med podnebjem in sončno aktivnostjo.
Prognostičen značaj je imelo tudi poročilo o soodvisnosti klimatskih sprememb
ter vodne bilance. Pomembno vlogo ima pri tem človek s povečevanjem CO2 v zraku, kar naj bi povzročilo nadaljnje spremembe v razporeditvi vode na zemlji. Ena
od posledic naj bi bilo povečanje padavin na Antarktiki in s tem povečanje ledene
mase ter vse, kar temu sledi. Človekov vpliv na kroženje vode med morjem in kopnim naj bi dosegel stopnjo, ki bo večja od naravnih vplivov.
Vegetacija in prst
Vegetacijskogeografska problematika je bila v glavnem omejena na drugo sekcijo. Vanjo je bila poleg dveh tem vključujočih hidrogeografsko problematiko, uvrščena tudi tema izraba in varstvo gozdov. Zanjo je bilo prijavljenih 21 referatov iz
raznih delov sveta. Ker so obravnavali različna vprašanja gozdne vegetacije v pokrajini, se o tej tematiki v nekaj vrsticah ne da podati zaokrožene podobe.
Nekaj referatov, ki so se držali sekcijskega naslova, je prikazalo izrabo gozdov
v Franciji, ČSSR, Indiji in jugovzhodni Angliji. Del referatov je bil posvečen degradaciji gozdnega rastja in njegovi zaščiti. Med dejavniki, ki povzročajo propadanje in
krčenje gozda, so obravnavali zlasti vpliv kislega dežja, gozdne požare, rabo lesa za
kurivo (v Indiji), vpliv urbanizacije itd.
Referati so obravnavali tudi nasprotne pojave, ko se gozd obnavlja z varovalnimi ukrepi. V finskem delu Laponske so spoznali, da je od gozda vec koristi kakor
od severnih jelenov, ki bi jih tam gojili. V »tretjem svetu« naj bi gozd varovali tako,
da bi za kuhanje in razsvetljavo začeli uporabljati metan.
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Pestrost vprašanj kažejo naslovi, ki so obravnavali smrekove gozdove na Škotskem po proizvodnih razredih, zgornjo gozdno mejo v jugoslovanskih Alpah, dinamiko gozdov v tajgi, značilna drevesa nizozemske pokrajine, gozdove v vietnamskih
gorah itd.
Vegetacijsko problematiko so posredno obravnavali tudi v drugih sekcijah, npr.
v prispevkih o uporabi satelitskih posnetkov pri kartiranju rastlinskih sprememb v
vzhodni Avstraliji, o pogojih rasti in degradacije gozda v zahodnih Ghatih, o vplivu
vegetacije na mobilizacijo elementov v območju Monte-Lozère v Franciji in še kje.
Med pedogeografskimi je bilo največ prispevkov o eroziji prsti, ki ponekod povzroča veliko škodo, npr. v vzhodnih Pirenejih, v dolini Isser, v Vietnamu itd. Nekaj
referatov je prsti obravnavalo tudi z drugih vidikov, npr. pH in specifična prevodnost prsti v povezavi z geomorfologijo, vpliv antropogene erozije na nekatera fizikalne, kemične in vodne lastnosti prsti v savanskem podnebju v Nigeriji, antropogenizacija vlažnih tropov in sprememba erozijskih procesov ter varstvo prsti v Etiopskem višavju.
Pestra ie bila tudi skupina referatov v drugi temi prve sekcije, namreč o delovanju človeka pri spreminjanju naravnega okolja, kjer je bilo prijavljenih kar 57 prispevkov z vseh celin, npr. o problematiki napredovanja puščav, o rečnih poplavah
itd.
Kako je pokrajina različno občutljiva za posege, so prikazali prispevki o vplivu
kolonizacije nekaterih otokov z domačimi in divjimi živalmi, o posegu človeka v
obalne lagunske sisteme, o spreminjanju poplavnega sveta ob spodnji Donavi, o hidroloških vidikih spreminjanja naravnega okolja ob Amazonki itd. Iz Jugoslavije je
bil za to temo prijavljen samo referat o antropogenem reliefu v Srbiji.
Agrarna geografija
Agrarni geografiji in zlasti kompleksni problematiki ruralnega prostora je kongres posvetil veliko pozornosti. Že v predkongresni komisiji za ruralni razvoj, ki jo
je vodil prof. G. E n y e d i iz Madžarske, zasedala pa je v Neuchâtelu, so referenti
razpravljali o problematiki tipologije kmetijstva s poudarkom na raziskovalni metodologiji, pa so tudi o vidikih ruralnega planiranja in razvoja v razvitih državah. Pod
vodstvom prof. M. S h a f i j a iz Indije so v predkongresni komisiji obravnavali
aktualna vprašanja kmetijske proizvodnje v svetu s težiščem na analizi različnih produkcijskih sistemov in njihovih zmogljivostih, tehnologiji in marketingu. V okviru
predkongresne podkomisije za ruralni razvoj gorskih območij in območij visokih
geografskih širin v Innsbrucku, v kateri je sodeloval M e t o d V o j v o d a , je bila
v ospredju naravnogeografska in socialnogeografska problematika alpskega sveta.
Na samem kongresu pa so bili agrarni geografiji v sekciji »Prostor in družba« namenjeni trije tematski sklopi:
— recentne spremembe v kmetijstvu in ruralna struktura dežel v razvoju,
— kmetijski trendi v ruralnih območjih industrializiranih držav in
— razvoj naselij in izraba zemlje v deželah evropske kolonizacije.
V prvem sklopu je bilo 74 referatov, ki so zajeli predvsem problematiko držav
jugovzhodne Azije, Afrike in Latinske Amerike in tretjega sveta sploh. Z njo so se
ukvarjali zlasti francoski, ameriški,Japonski in poljski geografi. Zvečine so prikazali
izrabo zemlje, modernizacijo kmetijstva z njenimi inovacijami vred, strukturne spremembe agrarne pokrajine, populacijsko in poselitveno problematiko.
Pri drugem sklopu so referati obravnavali transformacijo ruralne strukture in
fiziognomije pokrajine zaradi industrializacije in urbanizacije, zlasti spremembe
kmetijske proizvodnje, prostorsko diferenciranost kmetijstva, njegovo specializacijo,
tehnološki razvoj, organiziranost in raziskovalne metode. Referiralo je 25 udeležencev iz 13 dežel, ki so večinoma obravnavali domačo tematiko. Tako je tudi podpisani poročal o spremembi ruralne pokrajine v Sloveniji zaradi suburbanizacije. Posebno pozornost je vzbudila tipološka karta kmetijstva Evrope v merilu 1:2,500.000,
115

Kronika

ki so jo predstavili poljski geografi s prof. J. Kostrowickim. Karta je plod dolgoletnega sodelovanja številnih evropskih geografov, med njimi tudi jugoslovanskih, v
okviru komisije za agrarno tipologijo pri Mednarodni geografski zvezi.
Agrarno problematiko kolonizacijskih območij Afrike (Južnoafriška republika,
Kenija), ZDA, Kanade in Avstralije je obravnavalo 13 poročil v okviru tretjega
sklopa. Agrarno tematiko pa so vključevali tudi splošni simpoziji, ko so npr. obravnavali gorska območja, vplive človeka nä okolje, sodobne kartografske metode ipd.
Kakšna je slovenska oziroma jugoslovanska agrarna geografija v luči kongresa
in svetovne agrarne geografije sploh? Vrednotenje otežkoča preskromen prispevek
jugoslovanskih geografov, čeprav smo Slovenci predstavili kongresni javnosti slovenske Alpe v petem zvezku Geographica Iugoslavica in štirinajstem zvezku Geographica siovenica, geografsko transformacijo podeželja pa v zborniku 3. jugoslovansko-poljskega seminarja ter tako seznanili širok krog geografov z vsebinskimi in
metodološkimi vprašanji naše agrarne geografske problematike. V svetovni agrarni
geografiji pa je opaziti težnje po kompleksnejši obravnavi agrarne pokrajine. Poleg
posameznih agrarnih problemov, npr. izrabe tal, zemljiške razdelitve ipd., je vse vec
raziskav tistih procesov, ki bistveno spreminjajo strukturo podeželja in njegovo fiziognomijo. Med njimi so zlasti učinki industrializacije, urbanizacije, preslojevanja
rebivalstva, migracij, agrarne tehnologije in sodobne organiziranosti kmetijstva,
osebno opazna je težnja po obravnavi aktualnih agrarnih problemov, kar govori o
aplikativni in prognostici usmerjenosti agrarne geografije. Naša proučevanja sicer
koncepcijsko, metodološko in teoretično sledijo razvoju agrarne geografije v svetu,
remalo pa je takih, ki bi obravnavala celotno slovensko ozemlje in vso Jugoslavijo,
udi to bržkone zmanjšuje večje uveljavljanje jugoslovanske geografije.
V svetovni agrarni geografiji je v ospredju proučevanje večfunkcionalne vloge
agrarne pokrajine, torej njena vloga pri pridelovanju hrane, glede življenjskega okolja, rekreacije, ekološkega ravnotežja in infrastrukture, pa tudi njene socialne in
kulturne »erozije«. Take raziskave pa terjajo prilagajanje tradicionalnih raziskovalnih metod sodobnim potrebam proučevanja agrarne problematike, kar je že opazno
tudi v slovenski oziroma jugoslovanski agrarni geografiji.

P
Ç

Demogeografija, urbanizacija in ekonomska geografija
Vsebinska razdrobljenost in pomešanost celotne tematike je ovirala celovitejše
spremljanje problematike, ki se je nanašala na demogeografijo, urbanizacijo, ekonomsko .geografijo ter prostorski razvoj. Tematika prostorskega načrtovanja pa je
bila bolj skromna, čeprav je bila prisotna tudi pri nekaterih teoretičnih in praktičnih
razmišljanjih o prognostični geografiji, ki se je doslej najbolj razmahnila v ekonomski geografiji. Številna tematska področja so sicer v naslovu označevala tudi gornjo
tematiko, .vendar je bilo njeno jedro vključeno v sekcije z naslednjimi naslovi: Demografske, urbane in socialne spremembe v hribovskem svetu s 13 referati, tipi
ekonomske organizacije v hribovskih predelih z 12 referati, sekundarne in terciarne
ekonomske aktivnosti in industrializacija v industrializiranih deželah z 39 referati,
regionalne razlike z 42 referati ter vloga politike, administracije in poslovnosti (menedžerstvo) v organizaciji prostora s 50 referati. Že število referatov po področjih
kaže na izredno pestre interese na področju družbene geografije, znotraj sekcij pa je
bila vsebina še bolj raznolika.
Prvi dve tematski področji sta obravnavali tisto problematiko hribovskega sveta, ki je stalna tudi pri preučevanjih Slovenije in njenih delov in še posebej negativnih procesov v naravnogeografski in družbeni sferi: degradacijo, deagrarizacijo, depopulacijo, nerazvitost in drugo. Raznolikost problematike je segala od kompleksnih tradicionalnih regionalnih orisov celotnih pokrajin ali dežel do geografsko obrobnih tem, npr. zdravstveni problemi v Himalaji. Teoretičnih prispevkov skoraj ni
bilo in dokaj redke so bile tudi metodološke novosti glede preučevanja hribovskih
območij. Referati so pravzaprav prikazali dosedanje oblike tovrstnih preučevanj z
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redkimi poizkusi kvantifikacije, vendar brez novih metod. Na splošno je za prvo
skupino referatov mogoče ugotoviti naslednje značilnosti: veliko zanimanje za problematiko okolja, pri tem je bilo v ospredju zlasti negativno delovanje človeka in
ekonomike na naravno okolje, živ problemski regionalnogeografski koncept ter prizvok aplikativnosti, kot posledica vse bolj pogostih preučevanj za potrebe prakse.
Poročevalec Michel Sieper je sicer zelo kritično ocenil referate v drugi sekciji
»Demografske, socialne in urbane spremembe v gorskem svetu«, ter poudaril njihovo šibko teoretično in metodološko zasnovo ter vsebinsko nejasnost, saj za nekatere
referate ni mogel ugotoviti njihovega cilja, oziroma rdeče niti. Vseeno pa je bilo podanih nekaj zanimivih problematik, ki so bile tudi metodološko ustreznejše. Bilo je
celo nekaj poizkusov tipologije predvsem glede vplivov ekonomskih dejavnikov v
prostoru in v družbeno-ekonomski strukturi pa tudi poizkusov razvrščanja gorskega
sveta glede na prevladujoče prostorske procese in posledice. Ne glede na pestrost
prikazanih aktivnosti v hribovskem svetu je prednjačila problematika agrarnega in
turističnega gospodarstva. Prav tako pa tudi odnos oziroma povezanost med agrarnim in turističnim gospodarstvom kot nujno alternativo za nadaljnjo ekonomsko vitalnost hribovskih predelov. Medtem ko ni bilo ničesar slišati o geografsko pomembni problematiki industrijskega razvoja v hribovskih predelih, ki jo je pri nas dokaj
temeljito proučil Igor Vrišer, je bilo več zanimanja za problematiko prometne prehodnosti in izgradnje prometne infrastrukture kot temeljne funkcije obsežnih gorskih grebenov kot so Alpe in Sierra Nevada. V bistvu pa prikazani referati niso prinesli posebnih novosti v primerjavi s preučevanji našega hribovskega sveta. Tega
smo v zadnjem času zlasti z nekaterimi timskimi raziskovanji kar dodobra preučili.
Tudi diskusija, ki je tekla pod vodstvom predsedujočega Karla Rupperta, je bila
močno usmerjena v problematiko naravnih pogojev in naravnega potenciala za vse
vrste ekonomskih aktivnosti in tudi v splošno ugotavljanje negativnih pojavov, ki se
kopičijo v geografskem okolju.
Daleč najbolj zanimiva, teoretično in metodološko tudi bogata, je bila sekcija
»Sekundarne in terciarne ekonomske aktivnosti in industrializacija v industrializiranih deželah«. Poročevalci so bili pretežno iz najbolj razvitih držav, kar je odsevalo
tudi v kvaliteti referatov. Večinoma so bili predstavljeni rezultati poglobljenih raziskav, deloma tudi velikih raziskovalnih projektov, ki so zajeli določeno problematiko celotnih metropolitanskih regij z njihovim omrežjem urbanih naselij vred. Še
zlasti je bilo v ospredju prestrukturiranje urbanih naselij iz jeder sekundarne v jedra
terciarne produkcije, pri tem pa je bila ekonomska problematika pred socialno. Posebej zanimiv je bil referat Baerwalda Thomasa o geografski strukturi modemih severnoameriških metropolisov v fazi terciarizacije, njihove polinuklearizacije in sploh
prestrukturiranja omrežja njihovih središč.
Veliko pestrejša je bila socialnoekonomska problematika, ki je obravnavala številne ekonomsko-geografske elemente sekundarne in terciarne sfere s precejšnjim,
tudi metodološkim akcentom na industriji in oskrbni funkciji, deloma tudi na turizmu, predvsem pa na organizaciji prostora glede na odnos med ekonomskimi aktivnostmi in regionalno strukturo nasploh. Prikazani so bili metodološko poglobljeni
prispevki o prostorski organizaciji telekomunikacijskega sistema (o tem so pisali
francoski in poljski geografi že pred dvema desetletjema), o bančnem sistemu, o
vlogi velikih kompanij v razvoju Keihanshin (Osaka-Kyoto-Kobe) metropolitanski
regiji, o prostorski razmestitvi svetovnih dogodkov v kanadskih časopisih itd. Ugotoviti je mogoče, da na področju ekonomsko-geografskih preučevanj, ki so najštevilnejša v najbolj razvitih območjih, pri nas še močno zaostajamo po obsegu in metodologiji, zlasti glede uporabe kvantitativnih metod. Brez slednjih takšne študije verjetno niso mogoče. Zanje pa je potrebno tudi precej ekonomskega znanja.
Zelo zanimiva je bila sekcija »Vloga administracije, politike in upravljanja v
organizaciji prostora«. V tej sekciji so bili referati bolj geografski kakor v prejšnji,
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čeprav ni manjkalo geografsko obrobne tematike. Vsi so bili geografsko zastavljeni
in sicer z namenom, da preučijo elemente prostorskih sprememb. Pri nas smo se tea raziskovalnega področja doslej komajda dotaknili. Nekaj zanimivih naslovov je
oslovnost, administracija in politika v razvoju General Motorsa 1903—1983, Prostorski aspekti politične krize na Poljskem, Organizacija podjetij v razvoju hitro se
razvijajočih družb, Humanizacija prostora na Poljskem itd. Za geografijo torej izredno pomembne teme, ki največkrat govorijo o evoluciji in nekatere celo o revoluciji,
o vlogi politike, oziroma uprave v organizaciji prostora in podobno. Zanimanje za
takšno problematiko izkazujeta veliko število referatov in živahna diskusija, ki pa
zaradi vsebinske raznolikosti seveda ni dala kakšnih bistvenih znanstvenih rezultatov in je le bolj opozarjala na koristnost takšnih preučevanj tudi v drugih državah.

f

Turizem in prosti čas
V tematski sklop »Problemi gorskih območij« je bilo uvrščeno tudi področje
»Turizem in prosti čas«.
Od skupno enaindvajset referatov se jih je pet nanašalo na Alpe, ostali pa na
druga evropska in izvenevropska gorska območja.
Med »alpskimi« je bil tudi prispevek o naših Alpah. Vse referate je skupno povzel F. Jiilg z dunajske univerze.
Ker je Organizacijski komite kongresa poleg publikacije z izvlečki vseh referatov izdal še posebno knjigo s članki o razvojnih problemih Alp, je smotrno poročati
o obeh publikacijah, še zlasti zato, ker so ju napisali znani geografi, dobri poznavalci alpskega turističnega razvoja.
Referati so obravnavali predvsem probleme, ki spremljajo turistični razvoj.
Senčne strani učinkov turizma so prišle še posebej močno do izraza v prispevkih o
Alpah, kjer se je turizem v zadnjih dveh desetletjih močno razširil in stopnjeval ter
alpski svet pokrajinsko marsikje precej prizadel.
Razvoj počitniških stanovanj v Alpah je po mnenju referentov eden izmed najpomembnejših pojavov zadnje tretjine našega stoletja. Pojav ima različne učinke, v
referatih so zaradi njihovih negativnih potez naglasili zlasti povečan pritisk na tržišče z zemljišči. Zaradi tega je zemlja ponekod dosegla ceno, kakršna je v središčih
zahodnoevropskih mest. Taka cena je dostopna le zasebnikom, špekulantom in
družbam izven Alp, ne pa domačemu prebivalstvu.
Nezadovoljivo je urejena obdavčitev počitniških stanovanj. Zato občinski dohodki pogosto ne krijejo izdatkov za tehnično in socialno infrastrukturo. Marsikje ni
za domače prebivalstvo enakovrednih bivalnih in delovnih pogojev, kar je izrazito v
alpskih območjih, kjer se turizem ni razvil v okviru tradicionalnih naselij, temveč ločeno. S tem je prišlo do novih turističnih naselij s sodobnim bivalnim okoljem, na
drugi strani pa do razseljevanja in propadanja starih agrarnih naselij, z različnimi socialnimi problemi. Ponekod se je gostota prebivalstva zmanjšala pod 4 prebivalce na
km 2 , saj se je v nekaj desetletjih število prebivalstva zmanjšalo na petino.
Naslednji problem je enostranski turistični razvoj. Ekonomski interes po maksimalni izrabi prostora, zlasti tistega, ki ustreza za zimskošportni turizem, je sprožil
razvoj tehnične infrastrukture (žicnice in ceste) in turistične bivalne zmogljivosti. To
je privedlo do velikih naselitvenih koncentracij s prav takimi problemi kot v izvenalpskih urbanih naseljih: visoka gostota poselitve, nehumano okolje s pretiranim
hrupom, prometnimi težavami, onesnaževanjem voda in velikimi količinami odpadkov. Posamezna turistična naselja, tudi tista nad zgornjo gozdno mejo, imajo nad
10.000 turističnih postelj, gostota prebivalstva (turistov in stalnega prebivalstva) pa
je višja kot v urbaniziranih območjih Nizozemske (na Tirolskem znaša na primer
370 preb./km 2 ).
Taka območja so pogosto tudi turistično enostransko usmerjena. V zadnjem,
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gospodarsko težavnejšem času, se je pokazalo, da turizem ni absolutno varna eksistenčna osnova.
V Alpah so neustrezni posegi v naravno in kulturno okolje marsikje poseben
problem. Zaradi ozkih in kratkoročnih ekonomskih interesov številna območja zazidujejo tudi v obliki razpršene turistične poselitve, v takoimenovanem odprtem prostoru. S tem se pretirano posega v vrednote, zaradi katerih številni turisti sploh prihajajo v alpski svet.
Ob takih ugotovitvah je eden izmed referentov postavil vprašanje: »ali je turizem tista dejavnost, ki je bila pred nekaj desetletji opevana kot poglavitna in dobrodošla možnost za nadaljnji razvoj Alp?« in »kakšne naj bi bile nove alternativne
oblike alpskega turizma?« Na kratko povzet odgovor se je glasil: »alpska območja
ne potrebujejo samo alternativo turizmu, temveč tudi alternativo v samem turizmu!«
V nekaterih prispevkih so avtorji poskušali opredeliti nadaljnji razvoj Alp. Pri
tem so se v glavnem naslonili na že znana izhodišča, po katerih naj bi Alpe ostale
življenjski prostor stalnega prebivalstva, temu pa je potrebno zagotoviti ustrezne
eksistenčne možnosti, hkrati pa naj bi imele tudi turistično funkcijo za prebivalstvo
od drugod. Domačemu prebivalstvu naj bi se zagotovila ustrezna eksistenca z novimi oblikami alpskega kmetijstva, s krepitvijo zaposlitvenih in oskrbnih središč, v katera je mogoča dnevna delovna, izobraževalna in oskrbna migracija, ter tudi z ustreznim razvijanjem turizma. Slednje pomeni pospeševati take turistične zmogljivosti,
pri katerih bodo enakovredno sodelovali širši sloji domačega prebivalstva, npr. z zasebnimi turističnimi sobami, pensioni in nekaterimi drugimi terciarnimi dejavnostmi.
Ker turistični razvoj posega vedno višje, v območja, ki so ekološko posebej občutljiva, hkrati pa naj bi bile njihove lepote dostopne vsem, naj bi se s pomočjo prostorskega planiranja dosledno »razdelil« prostor na območja zazidave in območja
odprtega prostora; v slednjih naj bi se posebej zavarovala območja posebnih vrednot pa tudi območja z občutljivimi naravnimi prvinami, da bi se izognili tveganju
porušenega naravnega ravnotežja ali naravnim nesrečam.
Tudi referati, ki so obravnavali razvoj turizma v drugih gorskih območjih, so se
osredotočili na problematiko o spornih učinkih, ki nastajajo zaradi neskladja med
ekonomskimi interesi turističnega razvoja in interesi po ustreznem varovanju gorske
pokrajine.
Iz referatov in diskusij tega tematskega področja je možno strniti naslednje
splošne ugotovitve: teoriji in metodologiji turistično geografskega proučevanja tokrat ni bila namenjena skoraj nikakršna pozornost, v ospredju je bila problemska
analiza učinkov turizma na pokrajino. Taka usmeritev pa ni bila le posledica vnaprej
določenega vsebinskega okvirja zasedanja, temveč očitnih prizadevanj geografov po
aktualizaciji in aplikaciji rezultatov turistične geografije oziroma po njenem vključevanju v planiranje prostora.
Geografska metodika in didaktika
Vprašanjem geografske metodike in didaktike je bilo posvečenih več sekcijskih
zasedanj pod tremi različnimi naslovi: razvoj geografije in izobraževanja, vloga kartografije in geografije v izobraževanju in avdiovizualna sredstva v geografskem izobraževanju. Pripravljenih je bilo okrog 25 referatov in nekaj deset filmov in videotrakov. Med njimi je bil tudi referat iz Slovenije (T. Ferjan).
Pomembnejši prispevki so se ukvarjali z razvojem geografske didaktike na univerzah, s pomenom geografske vzgoje za mednarodno razumevanje, z računalniškimi pripomočki pri pouku geografije v srednji šoli, s pomenom učnega načrta za razvoj geografske kulture, s sodobnim načrtovanjem učnih načrtov za vse stopnje šolanja. Po številu referatov je bila problematika šolske geografije precej v ozadju v primerjavi z drugimi geografskimi področji. Kot je to že splošna izkušnja, lahko mnogo
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več koristi prinesejo specializirana zborovanja. Pri šolski geografiji imamo ta vtis,
ker iz naslovov ni razvidna neka orientacija, ki je nujna, vendar je na drugi strani
prav tako nujno, da se ta problematika pojavi tudi na svetovnih geografskih kongresih.
Organizatorju je vendarle uspelo, da so zasedanja precej temeljito obdelala
avdiovizualne pripomočke, še posebej geografske filme. Največ so bili prikazani
francoski dosežki. V glavnem so bile to projekcije filmov in video filmov ter diskusija o vsebinskih, didaktičnih in tehničnih vprašanjih. Raven teh pripomočkov je na
zavidljivi ravni, še bolj pa njihova raznovrstnost, čeprav spremljajo filmski prikaz
tudi nekatere pomanjkljivosti (prehitro prikazovanje težje razumljivih kadrov, preveč vsebin, itd.). Filmi sicer ustrezajo za prikazovanje razvoja pokrajine, časovnega
in prostorskega, vključno z geološkimi in geomorfološkimi pojavi. Vendar pa dobrega geografskega filma za pedagoške namene ne more biti brez kart, simulacij, blok
diagramov in modelov. Tak je film o Pirenejih, ki je skušal pokazati vse, od prvih
začetkov tega pogorja v geosinklinali, do njegove današnje podobe.
Organizator je ob zaključku pozval k mednarodnemu sodelovanju na tem področju in k ustanovitvi posebne delovne skupine.
POSVETOVANJA
3. simpozij podkomisije »Rural Development in Highlands and High-Latitude
Zones« v okviru Komisije za ruralni razvoj pri Mednarodni geografski zvezi. Potekal je v Innsbrucku od 21. do 25. avgusta 1984.
Pred zasedanjem Komisije za ruralni razvoj avgusta 1984 v Neuchatelu se je na
tretjem simpoziju sestala v tirolskem Innsbrucku tudi podkomisija »Rural Development in Highlands and High-Latitude Zones«. Organiziral ga je Geografski institut
univerze v Innsbrucku pod vodstvom člana podkomisije A. L e i d e l m a i r a , posvečen pa je bil okolju in človekovemu življenju v gorskih in subpolarnih območjih.
Udeležilo se ga je 29 članov iz devetih držav, referiralo pa je 22 udeležencev.
Največ jih je bilo iz Finske, kar osem raziskovalcev je namreč prikazalo geografsko problematiko nordijskega okolja. Predsednik U u n o V a r j o je osvetlil
delovanje vaških skupnosti, ki oživljajo delo nekdanjih vaških srenj, s tem pa celotno severno Finsko. H e i k k i J u s s i l a je opredelila inovacije v severnih, redko
poseljenih kmetijskih regijah, uvajanje novih metod kmetovanja in že preizkušene
dopolnilne dejavnosti, ki depopulacijo uspešno zaustavljajo. K a l v i R i k k i n e n
je analiziral populacijske spremembe med Japonskimi podeželskimi in mestnimi naselji, K. J y v a 1 a pa je ovrednotila ekonomski pomen turizma na primeru severnofinske občine. M ä h ak k i 1 a je opredelil nazadovanje kmetijstva v gozdnatih
delih Finske, kjer gozd prehaja v posest nedomačinov, s tem odteka iz regije tudi
zaslužek od lesa. To uničuje drobno agrarno posest in stopnjuje odseljevanje. Spreminjanje socialne integracije finskih robnih predelov je osvetlil O. T u o m i. Podobno je E. S i u r u a i n e n pokazal, s kakšnimi podjetniškimi prijemi in ukrepi
je moč spremeniti severne agrarne pokrajine v ekonomsko žive regije.
Teoretično problematiko so obravnavali trije referenti. Finka A. P a j u n e n
je skušala opredeliti severna območja, t.im. »nordisity«. Omejila jih je s pomočjo
naravnogeografskih pokazateljev in družbenih značilnosti, vendar ne gre za natančno mejo, temveč za spreminjajoči se pas, ki jih obdaja. Podobno je Švicar W. L e i mg r u b e r skušal teoretično opredeliti gorsko regijo na domačem primeru. Upošteval j e prav tako naravnogeografske elemente in družbenogeografske poteze. Tipe
družbenih in naselbinskih povezav med nižino in gorovjem pa je označila I. L e i s t e r .
Anglež H. J o n s je opredelil nove migracije, usmerjene iz urbaniziranih predelov v gorske ter na škotska otočja, J. G o l d pa je osvetlil historični pomen škotskih bajtarjev za ohranjanje poselitve na Škotskem višavju in severozahodnih oto120

Kronika

kih. B. F l o y d je predstavil kmetijski razvoj na nigerijski planoti Jos. Danec A.
K a m p p pa je poslal referat o okolju in življenju na Färöerskih otokih. Dva Kanadčana sta obravnavala indijansko problematiko. W. W o n d e r s je preučil izrabo ozemelj s prepletajočim se lastništvom sosednjih indijanskih plemen, medtem ko
je J. W o l f predstavila prizadevanja Indijancev za samoupravo. Amerikanec F.
D o h r s je ovrednotil strateški pomen trajno poseljenih gorskih regij. Referat W.
S t a n 1 y-ja pa po tematiki ni spadal v to podkomisijo, ko je predstavil namakalne
sisteme v Saudovi Arabiji in stopnjevano pridelavo žita.
Poljakinja W. S t o l a je funkcijsko razvrstila ruralne predele poljskega gorskega sveta, R. S z c z e n s t i n i pa je prikazal metodo za agrarno tipologijo in tipologijo Alp, ki jo je uporabil pri izdelavi evropske karte agrarnih tipov, izdelala in
izdala pa jo je Poljska akademija znanosti.
Gostitelji so pripravili dva referata. A. L e i d e l m a i r je kot politično geografski problem obravnaval selitvene oblike na alpskih hribovskih kmetijah, kar je
prikazal na primeru Južne Tirolske. H. P e n z je ovrednotil pomembnost planinskih pašnikov za hribovske kmetije na Tirolskem in Trentinu. Podpisani pa je kot
edini referent iz Jugoslavije prikazal pomen komunikacij za oživljanje hribovskih
kmetij na Slovenskem in opozoril na geografska proučevanja naših hribovskih
kmetij.
Trije dnevi so bili odmerjeni terenskemu spoznavanju problematike. Stubai je
izvrsten primer gospodarske oživitve tradicionalne tirolske živinorejske doline, ki se
je z novimi komunikacijami in preobrazbo stare kovaške obrti v visoko specializirano industrijo orodja ter z ustrezno organizacijo celoletnega turizma v dolinskih naseljih, pa tudi vseletnega zimskošportnega turizma na Studajskem ledeniku v višini
2000 do 3000 m, spremenila v izjemno urejeno in gospodarsko cvetočo dolino.
Dva dneva pa sta bila posvečena terenskemu spoznavanju družbenogeografske
in gospodarske problematike južnotirolskih alpskih dolin, ki kažejo intenzivno vinogradniško in sadjarsko specializacijo ter močno turistično rast, zdraviliško, planinsko
ali zimskošportno. Hribovske kmetije so modernizirane, dohodek dopolnjujejo z domačim rezbarstvom, ki se že povezuje z industrijo, same pa se hitro prilagajajo novim turističnim tokovom. Gostitelji so nadrobno osvetlili tudi južnotirolsko in ladinsko nacionalno in politično problematiko.
Metod Vojvoda

III. jugoslovanski agrarnogeografski simpozij v Mariboru
Med 15. in 17. 5. 1985 je bil v prostorih mariborske pedagoške akademije tretji
jugoslovanski agrarnogeografski simpozij. Organizirala sta ga Geografsko društvo
Maribor in katedra za geografijo Pedagoške akademije v Mariboru.
Ni naključje, da je bilo tovrstno posvetovanje jugoslovanskih geografov že drugič v Mariboru (prvo je bilo leta 1964). Mariborski geografi so se namreč pri svojem raziskovalnem delu vedno radi poglabljali v problematiko slovenskega podeželja in kmečkega prebivalstva. K taki usmeritvi jih navaja že domače geografsko okolje, odličen učitelj in vodnik pa jim je bil letos umrli akademik dr. S. I l e š i č . Njegov spomin smo na začetku posveta tudi počastili, ves čas in zlasti ob sklepu zborovanja pa smo boleče pogrešali njegovo tehtno besedo. Z dobro pripravljenimi prispevki so bile zastopane domala vse socialistične republike in obe avtonomni pokrajini. Za posebno dragocene pa štejemo prispevke inozemskih gostov iz ZR Nemčije,
Poljske in Madžarske. Prva dva dneva sta bila namenjena reteratom in razpravam,
tretji dan pa ekskurziji. Med simpozijem je bila v prostorih Pedagoške akademije
tudi razstava raziskovalnih dosežkov in kartografskega gradiva učiteljev geografije s
te šole.
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Posvetovanje je potekalo v času velikih preizkušenj, ki jih zaradi poseganja neagrarnih dejavnosti v ruralno pokrajino doživljata jugoslovansko in evropsko podeželje. Po eni strani se postavlja za človeka eksistenčna zahteva po večji pridelavi
hrane, po drugi pa najboljša kmetijska zemljišča požirajo urbanizacija, industrializacija ter širjenje prometne infrastrukture. Rešitev se kaže v povečani pridelavi na sedanjih kmetijskih zemljiščih, pa tudi v pridobivanju novih in zlasti v njihovem varovanju pred vdorom neagrarnih dejavnosti. Zato je naravno, da se je posvetovanje
osredotočilo na najbolj žgoče socialnogeografske in populacijske procese v ruralnih
območjih, kakršne so destrukcija in zaščita kmetijske zemlje, deagrarizacija in depopulacija, spremembe v posestni strukturi, razvoj zemljiških kategorij, melioracije in
komasacije, intenzifikacija in specializacija kmetijske proizvodnje, razvoj agroživilstva itd. Simpozij ne bi bil na znanstveni ravni, če ne bi spregovoril tudi o načelnih
vprašanjih, torej o metodologiji agrarnogeografskih proučevanj, tipologiji ruralnih
območij in vrednotenju agrarnogeografskih procesov v pokrajini. Pri tem so obogatili simpozij tudi prispevki inozemskih gostov, J. K o s t r o w i c k e g a iz Poljske
ter K. R u p p e r t a, J. M a i e r j a in K. W o 1 f a iz ZR Nemčije.
Skupno je bilo predstavljenih čez 30 referatov in koreferatov. Največ poročevalcev je obravnavalo značilne socialnogeografske procese v Jugoslaviji in njenih
delih. Tako je M a l i c prikazal tipe agrarnogeografskih območij v SR Hrvatski,
G r a m a t n i k o v s k i problematiko kmetijskega gospodarstva v Makedoniji,
I v a n o v i č pa na črnogorskem podeželju. D j u r i č in P e p e o n i k sta obravnavala prestrukturiranje kmetijske pokrajine zaradi vpliva naših dveh največjih mest
— Beograda in Zagreba. K. W o l f pa je na podlagi proučevanj iz osrednjega Porenja sklepal na bodoči razvoj ruralnih območij v bližini mest.
Po številčnosti so bili na drugem mestu referati s tematiko o izrabi kmetijskega
prostora za agrarno gospodarstvo. T o m i č je poročal o deležu, ki ga ima Vojvodina pri pridelovanju hrane v SFRJ, S u b i č pa o družbenoekonomskih aspektih
agrarne proizvodnje pri nas. K 1 a d n i k je obravnaval spreminjanje zemljiške izrabe v Sloveniji, S t o j m i 1 o v pa opuščanje kmetijskih zemljišč v Makedoniji.
T i t i se je osredotočil na razvoj tržne pridelave vrtnin na Koprskem, medtem ko
sta F e l e t a r in V r i š e r spregovorila o medsebojnih odnosih med kmetijstvom
in živilsko industrijo.
Pomemben del referatov je obravnaval posestno strukturo Jugoslavije in njenih
delov. B r a č i č je proučil nastanek in razvoj družbenega sektorja kmetijstva, P a k
pa posestno strukturo zasebnega kmetijstva v SFRJ. N a t e k in J a č i m o v i č
sta spregovorila o drobljenju kmečkih gospodarstev, prvi v SR Sloveniji in drugi v
SR Srbiji. O 1 a s je na primeru Pomurja prikazal razmeije med zasebnim in družbenim kmetijstvom.
Da agrarne geografije ni mogoče razumeti brez poznavanja širše družbene geografije, pričajo referati s področja prebivalstva in naselij. Tako sta P a n o v in
D a s k a l o v s k i obdelala vprašanje deagrarizacije prebivalstva in naselij v Makedoniji, N u r k o v i č je spregovoril o depopulaciji vasi v severovzhodni Črni
gori, K e r t pa o ruralnem prebivalstvu v osrednjih Slovenskih goricah.
Pet referentov je prispevalo manj tradicionalne, vendar za agrarno geografijo
zelo pomembne teme. Belec je prikazal vlogo zemljiških zložb pri spreminjanju pokrajine in njenega pejsaža, J e ž pa vpliv melioracij in arondacij na avtohtono živalstvo v Severovzhodni Sloveniji. C o s a r je razglabljal o vplivu turizma na kmetijske dejavnosti v alpskem svetu, medtem ko sta se gosta iz sosednje Madžarske, K ar o s s y in V e r e s s , lotila odnosov med fizičnogeografskimi pojavi in kmetijstvom.
Referati so skupno z razpravami dokazali, kako je bil simpozij koristen ne le za
izmenjavo načelnih pogledov na stroko, temveč tudi za nadrobno predstavitev naših
kmetijskih območij, posebno najbolj ogroženih, pa tudi zaradi napotkov pri usmerjanju njihovega skladnejšega razvoja.
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Med posvetom je bil ogled Maribora, zadnji dan pa celodnevna ekskurzija v
Pomurje in Nizko Podravje. Dobra stran je bila tudi v tem, da so domači strokovnjaki s terena razlagali probleme posameznih področij in dejavnosti (Slatina Radenci, ABC Pomurka, KK Ptuj).
Posebno priznanje zasluži uredniški odbor ( B e l e c , B r a č i č, O 1 a s, P a k ,
K e r t), ki je poskrbel, da je bila večina referatov že pred pričetkom simpozija objavljena v šestem zvezku G e o g r a p h i c a I u g o s l a v i c a . Njegov tisk so finančno podprle Zveza republiških in pokrajinskih SIS za raziskovalno dejavnost
SFRJ, RS Slovenije, skupščine podravskih občin, kmetijski kombinati in nekatere
O Z D s področja agroživilstva. Predsedniku mestne skupščine Maribor, rektorju univerze in dekanu pedagoške akademije pa gre zahvala za udobne prostorske delovne
pogoje, vljudnostni sprejem in ugodno počutje gostov.
Božidar Kert
Jugoslovanski simpozij »Opšestveno ekonomski aspekti na migracionite dviženija
vo nasata zemlja«. Struga 11.—14. 6. 1985
Podobno kot zadnji jugoslovanski simpoziji o problematiki prebivalstva, ki so
jih organizirali predvsem demografi, sta tudi ta simpozij meddisciplinarno organizirali Zveza Geografskih društev Makedonije in Geografski inštitut PMF iz Skopja.
Kakor je označeno že v naslovu, se je simpozij osredotočil na nedvomno aktualno,
zanimivo in pri proučevanju migracij prepotrebno usmeritev v njihove ekonomske
vzroke in še posebej posledice. Praksa je tudi tokrat pokazala, da je to sicer pozitivno, da pa je bilo prav na tem področju narejenega sila malo. Večina od okrog 120
prijavljenih in okrog 100 prebranih referatov je bila namreč s področja geografije,
demografije in sociologije in med njimi se jih velika večina ekonomskih aspektov
sploh ni dotaknila, drugi pa le toliko in v tako močno tradicionalni obliki, da o kakšnih resnih posegih na to področje ne moremo govoriti. Samo ugotavljanje ekonomskih in še posebej prostorskih posledic migracij — višek tega je bilo razpravljanje o
takozvanih »eksodusnih območjih«, ki pa so se v razpravah prav v zvezi z ekonomsko valorizacijo demografskih elementov prostora pokazala kot vprašljiva — pa seveda še ni šteti za resen strokovni ali celo znanstveni poseg v ekonomsko plat naslovne problematike simpozija.
Povsem razumljiva je bila želja organizatorjev, da bi posvetili posebno pozornost migracijam, ki so v SR Makedoniji še posebej intenzivne, oblikovno vsebinsko
in prostorsko različne, njihove posledice pa so popolna depopulacija in gospodarska
opustitev višinskih in obrobnih predelov na eni strani ter nadpovprečna koncentracija prebivalstva z našo najvišjo stopnjo urbanizacije na drugi strani. Res pa je, da je
bil simpozij vsebinsko sila pester in verjetno tudi zaradi meddisciplinarnosti ni bilo
zaslediti enotnejših metodoloških pristopov. Ne glede na nekatere metodološko naslovljene referate, zlasti s področja demografije, ni bilo tovrstno tehtnejših pristopov
0 samem proučevanju migracij. V tem pogledu simpozij ni presegel dosedanjih, kar
jasno kaže na naše nadaljnje zaostajanje za tujimi raziskovalnimi pristopi, ki so seveda finančno povsem drugače podprti. Zanimivo je, da skoraj ni bilo kartografskega ali drugega grafičnega gradiva in da v sicer novem in kar prijetnem hotelu ni bilo
mogoče ničesar obesiti, narisati ali projicirati.
Pestrost velikega števila referatov je organizatorja spravila v zadrego pri izpeljavi programa in tako so tri referate uvrstili na plenarno zasedanje prvi dopoldan,
vse druge pa v dve sekciji. Plenarni referati so bili namenjeni teoretičnim temam:
Milovan R a d o v a n o v i č — Ljudske migracije kao komponenta i činilac društveno istorijskog i geografskog procesa, Mladen F r i g a n o v i ć — Emigracijski
1 imigracijski prostori u Jugoslaviji kao fiinkcije različite društveno-ekonomske razvijenosti, Slobodan B o s n i e — Teorijski i metodološki problemi istraživanja migracija — sociološki aspekt.
123

Kronika

Poleg drobnih teoretičnih in metodoloških razmišljanj je največ referatov govorilo o raznih elementih migracij v različnih okoljih, med temi so bili številni zlasti iz
Makedonije. Po kvaliteti in kvantiteti so izstopali referati o stalnih in delovnih migracijah, ki so povezane z mestnimi naselji. Več referentov je obravnavalo pretekle
in polpretekle migracije ter njihovo nacionalno opredeljenost, začasne ekonomske
migracije v tujini in emigracije. Zaradi silne pestrosti podrobnejše vsebinsko razčlenjevanje referatov ni mogoče. Slovenski geografi so poročali o naslednjem: Peter
R e p o l u s k in Ivo P i r y o prostorski mobilnosti kot posledici urbanizacije v
slovenskem alpskem svetu, Mirko P a k o vplivu migracij na razvoj slovenskih
mestnih naselij, Vladimir K l e m e n č i č o vprašanju dnevne migracije delovne
sile ali o dislociranju delovnih mest, Tatjana F e r j a n pa o turističnih migracijah
kot odsevu sodobnega časa na primeru severnega Jadrana.
Živahne so bile diskusije, mnogokrat tudi močno polemične, predvsem zaradi
različnih pogledov referentov iz posameznih okolij na določeno problematiko, diskusije pa metodološko niso bile pomembne. Kljub vsemu je simpozij pokazal potrebo po tovrstnih srečanjih, morda tudi meddisciplinarnih. Vendar so že migracije same po sebi vsebinsko tako široko področje, da bi bila nujna ožja usmeritev. Edino
to lahko pripelje do napredka na teoretičnem in metodološkem področju, za kar si
sicer na socialnogeografskih simpozicij prizadevamo, a doslej z bolj malo uspeha.
Mirko Pak
12. mednarodni posvet o gospodarjenju na planinah, Bled, 26.—29. 6. 1984
Z organizacijo tega mednarodnega posvetovanja se je naša republika potrdila
kot alpska dežela. Dejstvo, da je bilo srečanje v Sloveniji, je toliko bolj posrečeno,
saj so se v zadnjih nekaj letih začele pri nas očitneje kazati pozitivne posledice večje
skrbi za razvoj planinskega pašništva. Planinsko gospodarstvo v Alpah postaja narodna gospodarska potreba, je v svojem referatu poudaril Erwin L i c h t e n g e gg e r iz Celovca. Po njegovem so do pospešenega razvoja planinskega gospodarstva
pripeljale narodnogospodarsko pomembne funkcije planinskega pašništva, ne le
kmetijsko-proizvodne, temveč tudi nekmetijske.
Površine, s katerimi so gospodarile pašne skupnosti v Sloveniji, so se v zadnjih
tridesetih letih močno zmanjšale. Vzroke za to je Tone R o b i č z Zadružne zveze
Slovenije v referatu o gospodarjenju na skupnih pašnikih in planinah Slovenije iskal
v veliki deagrarizaciji in poklicni preusmeritvi kmečkega prebivalstva, v zmanjšanju
staleža živine na mešanih kmetijah in v prehodu na intenzivnejše oblike gospodarjenja v dolinskem delu gospodarstev ter paši na urejenih pašnikih. Glavna značilnost
povojnega obdobja je naglo zmanjševanje vseh vrst živine na planinah. Stanje pa ni
tako zaskrbljujoče, če po pašnih obratih primerjamo prirejo mleka na glavo. Tedaj
ugotovimo drugačno stanje, saj se je pridelek mleka na glavo precej povečal. Poleg
tega v zadnjih letih število živine na planinah vendarle narašča, med drugim tudi zaradi gospodarskih in socialno-diferencialnih ukrepov, namenjenih hribovskim kmetijam, ki naj bi pripomogli k večjemu dohodku in ki naj bi zagotovili socialno varnost ter zmanjšali razlike v primerjavi z ravninskim kmetom ali industrijskim delavcem.
Organizacijo posvetovanja je izpeljala Zadružna zveza Slovenije. Gostom iz petih alpskih držav (odsotni so bili le predstavniki Francije) so domači strokovnjaki v
treh dneh uspeli z referati in ogledom planin prikazati značilnosti naših planin. Udeležence so seznanili z značilnimi primeri naših planin, ki se med seboj razlikujejo
glede geografske lege, fiziognomije, nastanka in gospodarske funkcije. Posvetovanja
se je udeležilo 66 strokovnjakov iz Avstrije, 18 iz Švice, 11 iz ZRN, 6 iz Italije in 9
iz Jugoslavije. Bili so zastopniki različnih strok, v veliki večini agronomi in gozdarji.
Geografov je bilo malo, čeprav pri nas in v tujini pozorno spremljajo in proučujejo
razvoj planinskega gospodarstva.
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Na prvi ekskurziji po Pokljuki so si udeleženci ogledali Kranjsko planino z jalovo živino ter planino Javornik z mlečno živino. Naslednjega dne so si ogledali planine na Kobariskem in Tolminskem, kjer so spoznali na novo nastalo planino Hlevišče, mlečno planino Zaprikraj ter dolinsko hlevsko skupnost Volarje. Zadnji dan
posveta je bil z ogledom Velike planine namenjen povezavi planšarstva in turizma.
Na zaključni okrogli mizi na Bledu so strokovnjaki iz drugih alpskih držav zelo
ugodno ocenili stanje planinskega gospodarstva pri nas. Razen izjem so naše razmere slabo poznali. Glede povezovanja našega planšarstva s turizmom, pa so njihove
ocene zvenele morda celo preveč pohvalno. Edino pomanjkljivost posvetovanja je
bila premajhno število referatov. Organizacijo posveta pa so odlično izpeljale kmetijske organizacije, in posamezniki, med njimi predvsem Tone R o b i č in Vlado
S c h l a m b e r g e r z Zadružne zveze Slovenije.
Jurij Senegačnik
Simpozij o kraškem površju, Postojna, 12.—14. 6. 1985
Srečanje je pripravil Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, v sodelovanju
z Zvezo geografskih društev Slovenije. Poudarek je bil na nastanku, funkciji in kartiranju kraškega površja, saj se z intenzivnim razvojem krasoslovja, izkoriščanja in
tudi varovanja krasa pojavljajo nova vprašanja, a tudi novi odgovori in rešitve, ki jih
je treba preverjati v strokovnih krogih.
Udeležencev je bilo okoli 40, takorekoč iz vse (kraške) Jugoslavije. V treh
dneh se je v prostorih Inštituta zvrstilo 23 predavanj, 3 poldnevne ekskurzije pa po
slovenskem dinarskem krasu med Cerknico in Lipico ter posebej pripravljeni razgovor o morfogenezi in kartiranju kraškega površja. Morfogenezo,^ tipe in značilnosti
krasa je obravnavalo 13 avtorjev, 7 jih je govorilo o geomorfološki karti in vprašanjih v zvezi s kartiranjem, 3 pa o izrabi in varstvu krasa. Terensko delo je bilo posvečeno pregledu površja na Zgornji Pivki, na Planinskem, Cerkniškem in Loškem
polju ter matičnega Krasa med skocjanom in Sežano.
Slovensko kraško tematiko so obravnavali prispevki o geološkem razvoju Notranjskega in matičnega Krasa, o kontaktnem fluviokrasu, o fosilni fluvialni akumulaciji na krasu, o drobni tektoniki in oblikovanju kraškega površja, o korozijski
intenziteti vertikalne cirkulacije, o transportu rečnih sedimentov in o trorazsežnostni
predstavitvi udornic ter njihovem volumnu. O dinarskem krasu v širšem smislu so
govorili prispevki sledeče vsebine: reliefne oblike in morfogenetske enote, geotektonski okvir uravnav v krasu, primerjava morfogenetskih procesov na Južnem Velebitu, morfologija in geneza udornic ter razvoj in starost izvira dalmatinske Krke.
Prispevka o srbskem krasu sta obravnavala globoki kras (Bela Palanka, Beljanica),
en prispevek pa je obravnaval model čistega krasa.
O geomorfološkem kartiranju je bila predstavljena sledeča tematika: splošna
geomorfološka karta Jugoslavije, geomorfološka karta Velike Paklenice, geomorfološka karta Logaških Rovt ter problematika kartiranja visokogorskega krasa.
Z regionalnega vidika je v celoti največ prispevkov obravnavalo dinarski kras
(16), po eden srbski in alpski kras, štirje prispevki pa so bili pretežno teoretičnega
značaja. Slovenski kras je podrobneje obravnavalo 12 prispevkov. Med avtorji je
bilo kar 8 sodelavcev Instituta za raziskovanje krasa. Tako lahko štejemo srečanje
tudi kot predstavitev inštitutskega raziskovalnega programa jugoslovanski strokovni
javnosti.
Da je bilo srečanje na ustrezni višini, tematika aktualna in vzdušje delavno, najbolje kažejo vprašanja, pripombe in razpravljanja, ki so bila često daljša od samega
prispevka. Tudi razlaga na terenu se je pogosto razvila v strokovno razpravo številnih udeležencev, pri tem je večkrat prišlo tudi do križanja mnenj. Posebno živahno
je bilo razpravljanje o morfogenezi, o tipologiji kraških oblik, o legendi geomorfološke karte, organizaciji ter poteku geomorfološkega kartiranja v Jugoslaviji.
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Z vidika varstva krasa je bil zanimiv predlog za ustanovitev Notranjskega regijskega parka ter skupno stališče, ki so j>a zavzeli udeleženci — strokovnjaki s področja geomorfologije, lcraške hidrologije m varstva narave — v prid zaščiti našega znamenitega Cerkniškega polja. Razen predloga o Notranjskem regijskem parku sta
bila še dva prispevka z naravovarstveno vsebino: spremembe v vrednotenju in izrabi
kraškega površja ter turistična valorizacija naravnih pojavov v cerkniški občini.
Izoblikovalo se je tudi več koristnih sklepov glede organizacije bodočega raziskovalnega dela, ki kažejo na to, da bi moral postojnski inštitut postati krasoslovno
središče tudi z jugoslovanskega vidika, vendar je vprašanje, če so gmotno in kadrovsko za to sploh možnosti.
Glede na to, da je skoraj pri vsaki problematiki primanjkovalo časa za pogovore in strokovna razglabljanja, lcaže, da so taka srečanja ne le potrebna in koristna,
temveč tudi preredka.
Andrej Kranjc
Čovjek i krš '85, Kupres, 7 . - 9 . junij 1985
Tradicionalno srečanje jugoslovanskih krasoslovcev in speleologov, ki ga prireja
Speleološko društvo »Bosanskohercegovački krš« (v sodelovanju s Speleološko zvezo Jugoslavije in Zvezo speleologov BiH), in ki je poleg bolj redkih jugoslovanskih
speleoloških kongresov edino tako jugoslovansko srečanje, je letos potekalo na
enem najvišjih kraških polj v Jugoslaviji, na preko 1200 m visoko ležečem Kupreškem polju v Bosni.
Udeleženci so v treh dneh predstavili 30 do 50 poslušalcem 28 prispevkov. Z
izjemo Makedonije so bile zastopane vse republike, aktivno pa je prisostvoval tudi
gost iz Moulisa (Francija).
Ožja tematika srečanja je obsegala kras in njegove značilnosti danes in nekdaj
(v tej zvezi so bili prispevki o razprostranjenosti in starosti krasa v Jugoslaviji, o
speleoloških objektin in potresih, o jamah v Orlovači pri Sarajevu, o krasu v okolici
Olova, o snežnicah in ledenicah v Snežniku, o orjaških kamenicah in o pripravi bibliografije dinarskega primorskega krasa), izkoriščanje kraškega sveta in posledice
tega izkoriščanja (urbanizacija in industrializacija na kraških poljih, vpliv akumulacije Buško blato na razmere na Sinjskem polju, planiranje na krasu v Zagori, speleološke raziskave kot pomoč pri planiranju HE v Kolumbiji, vertikalno prenikanje
odpadnih voda), ekološki problemi in zaščita krasa (kraška klima, klimatska kolebanja v kasni predzgodovini, človek na hercegovskem krasu, poselitev visokega bosansko-hercegovskega krasa, paleontološke najdbe v Vjetrenici, mlajši paleolitik v
Bosni, degradacija paleolitskih slik v jami Niaux—Pireneji, speleološki objekti—
mesta onesnaževanja podzemlja, speleološki objekti okolice Banje Luke, jezera v
okolici Kupresa, kvaliteta vode v Boračkem jezeru in v Tari), turistično izkoriščanje
in zaščita speleoloških objektov (turistična ureditev jame v Orlovači, razvoj in turistična ureditev Škocjanskih jam, zavarovani speleološki objekti v Sloveniji ter destrukcija in devastacija kapnikov). Slovencev je bilo na srečanju skupaj 11 (od tega
8 iz Postojne), z 8 prispevki, tako da sta bila slovensko krasoslovje in speleologija
nadpovprečno močno zastopana.
Vse prireditve so bile v prijetnem planinskem hotelu, v njem so vsi udeleženci
tudi stanovali, tako je bilo mogoče tudi pozne večere izkoristiti za prikazovanja diapozitivov in predavanja izven uradnega programa, en večer pa je bila tudi 1. konferenca Speleološke zveze Jugoslavije, ki ima v tem mandatnem obdobju sedež v BiH.
V hotelski veži je bila manjša razstava fotografij o kraškem površju in podzemlju.
Na dveh popoldanskih ekskurzijah so si udeleženci pod simpatičnim vodstvom
dr. B a s 1 e r j a ogledali kraške, prazgodovinske in zgodovinske znamenitosti Kupreškega polja, Livna, akumulacijsko jezero Buško blato ter Duvanjsko polje.
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Da je bilo srečanje res delavno in tudi uspešno, najbolje pričajo zaključki in
sklepi o nadaljnjem délu, ki se ne tičejo le bodoče organizacije teh srečanj, ampak
zadevajo celotno jugoslovansko krasoslovje, gospodarstvo na krasu, predvsem vodno, terjajo pa tudi ukrepe in konkretne ter takojšnje akcije.
Andrej Kranjc
Mednarodni krasoslovni dnevi (v spomin J. Corbela), Metz (Francija), 23,—25. maj
Srečanje so pod pokroviteljstvom Mednarodne speleološke (Komisija za kraško
denudacijo) in Francoske speleološke zveze pripravili Francoska krasoslovna zveza,
raziskovalna skupina UA 903 (Razvoj alpskega in mediteranskega krasa) pri CNRS
ter Center za geografske študije Univerze v Metzu, ki je poskrbel za odlično tehnično izvedbo.
Srečanje je bilo posvečeno obletnici smrti znanega krasoslovca Jeana C o r b e l a , ki je poleg drugega raziskoval in opisal tudi naš kras ter je precej pripomogel k
razcvetu modernega slovenskega krasoslovja. V krajevnem okviru je imelo srečanje
velik pomen, saj so o njem pisali lokalni časopisi, udeležence pa sta sprejela tudi
mestni župan in rektor univerze.
Po pozdravnih nagovorih sekretarja Mednarodne speleološke zveze H. T r i nini 1 a z Dunaja in vodje UA 903 J. N i c o d a iz Aixa, se je srečanje pričelo z dvema daljšima prispevkoma o življenju in delu J. Corbela. Prvi je o Corbelu in njegovem vplivu na razvoj krasoslovne misli v letih 1955—1965 spregovoril Ph. R en a u 11, za njim pa M. S w e e t i n g o v a o Corbelovih raziskavah in dosežkih
na krasu v Veliki Britaniji.
Prvega dne so bile na sporedu še štiri teme: kraška denudacija, odlaganje sige,
nastanek krasa in kraška porečja. O tej tematiki je govorilo 19 poročevalcev. V
okviru prve teme so se zvrstila predavanja o kraški denudaciji in rasti kapnikov v jami Choranche (Vercors), o rezultatih merjenja denudacije s pomočjo standardnih
ploščic, o koroziji karbonatnih prodnikov v Babji jami ob Soči, o globinski eroziji, o
stanju preučevanja korozije v Italiji ter o topnosti najpogostejših kamnin na Tržaškem Krasu. V okviru druge teme so bila predavanja o merjenju rasti kapnikov in
korozije, o ugotavljanju prerazporeditve 45 Ca s pomočjo mikroorganizmov, o odlaganju sige v pirenejskem jamskem sklopu Niaux-Lombrives, o biogenih karbonatnih konkrecijah v Maroku, o podzemeljski klimi opuščenih rudnikov ter o kraških
pokrajinah in jamah, ki jih je preučeval J. Corbel (poročilo o pripravi Corbelove bibliografije). Pod skupnim naslovom Nastanek krasa so bila podana poročila o polifaznem zakrasevanju horsta v Južni Italiji, o vrtačah in kraških poljih v Veronskem
gričevju, o kraškem pretakanju vode v kredi Pariškega bazena, o krasu Alpes d'Huez
v Centralnih Alpah ter o zakrasevanju v umbrijskih Apeninih. V okviru zadnje teme
je bilo dvoje predavanj, o kraškem povodju Delme v zaledju Metza in zadnje, zato
pa toliko pomembnejše, o kraškem raztapljanju, izraženem v volumnu kraškega vodonosnika (na primeru poizkusnega vodonosnika pri Montpellieru).
Nekaj prispevkov, navezanih na kras v Loreni in Šampanji, to je v okolici mesta, kjer je bilo srečanje, so avtorji predstavili drugi oziroma tretji dan na terenu,
kar je bilo še posebej zanimivo, ker si je bilo mogoče ogledati tudi merilne priprave,
pokrajino ter kraške oblike, o katerih je bilo govora. Ekskurziji sta sicer v dveh
dnevih seznanili udeležence s pokritim krasom v Loreni, poseben poudarek je bil
namenjen hidrologiji in kraški pirateriji, ter kras v kredi.
Med 50—60 udeleženci tega srečanja so bili predstavniki desetih držav: Avstrije, Belgije, Francije, Italije, Nizozemske, Španije, Turčije, Velike Britanije, Zvezne
republike Nemčije in Jugoslavije. Kljub temu, da so bili ti dnevi pravzaprav uradno
srečanje Komisije za kraško denudacijo pri Mednarodni speleološki zvezi, je imelo
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bolj zahodni oziroma srednjeevropski značaj. To je še bolj opazno pri pregledu
obravnavane tematike: 10 prispevkov je obravnavalo francoski kras, 5 italijanskega,
po en prispevek jugoslovanski in maroški kras, dvoje prispevkov pa je bilo splošnega značaja, teoretičnih. Vsekakor je bilo čutiti odsotnost ameriških in vzhodnoevropskih kolegov, še bolj pa razprav o tropskem in polarnem krasu, saj srednje in
južnoevropski kras že tako najbolje poznamo. Vprašujemo se, ali so vzroki res ekonomske narave in relativne nepomembnosti srečanja, ali pa je zašla kraška denudacija v zagatno oziroma slepo dolino.
Andrej Kranjc
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Izvirno znanstveno delo. Geografija, meteorologija, klimatologija.

Izvirno znanstveno delo. Geografija, hidrogeografija.

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

Radinja, D.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta. Oddelek za geografijo

JAKOST VETRA V JUGOSLAVIJI IN OCENA NJEGOVE
ENERGETSKE VREDNOSTI

SODOBNA OSKRBA S PITNO VODO V SR SLOVENIJI IN
NJENO VODOVODNO OMREŽJE

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slov., (slov., ang.)

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slov., (slov., ang.)

Obravnavana sta jakost vetrov, razdeljenih na štiri jakostne razrede, in letni potek
vsakega od njih. Na šibke vetrove in tišine odpade 84% vseh opazovanj. Zato
energija vetra v Jugoslaviji ne predstavlja pomembnega energetskega vira, pa
čeprav so srednje močni in močni vetrovi — skupno 16% — najčešći v najhladnejših mesecih, ko je energija najbolj iskana.

Prispevek prikazuje strukturo vodne oskrbe po občinah, kakor jo je za SR Slovenijo registriral uradni popis leta 1971. S pomočjo naslednjega popisa (1981) je
izpeljana primerjava ter prikazan razvoj vodne oskrbe v zadnjem desetletju.
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Izvirno znanstveno delo. Geografija, demogeografija.

Izvirno znanstveno delo. Geografija, demogeografija.

Natek, M.
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, Geografski inštitut A. Melika ZRC SAZU

Belec, B.
62000 Maribor, YU, Koroška 160, Pedagoška akademija, katedra za geografijo

PREBIVALSTVO V GOSPODINJSTVIH Z ZEMLJIŠKO
POSESTJO V SR SLOVENIJI V LETU 1981

STOPNJA PRESLOJITVE IN STAROSTNA STRUKTURA
PREBIVALSTVA NASELIJ ŽIHLAVA IN SLAPTINCI

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slov., (slov., angl.)

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slov., (slov., angl.)

V prispevku je prikazan delež prebivalcev SR Slovenije, ki je živel v gospodinjstvih
s kmečkim gospodarstvom. Podano je število ljudi po posameznih velikostnih
skupinah zemljiških posestnikov in osvetljena je zaposlitvena usmeritev na kmetijah živečih ljudi. Posebej je razčlenjena kmečka delovna sila in zarisana je njena
spolna sestava. Vse analize so opravljene bodisi po občinah SR Slovenije, bodisi na
osnovi podrobnejše Ilešičeve regionalizacije slovenskih pokrajin.

Študija prikazuje značaj presiojevanja in starostne strukture na primeru dveh
naselij v dolini Sčavnice, ki je ostala zaradi odmaknjenosti od zaposlitvenih centrov
še močno agrarna. Ugotavlja precejšnjo ostarelost kmečkih gospodarstev, zlasti
ženske populacije. Zaradi prevlade gospodinjstev s kombinacijo mlade in srednje
stare generacije, šibkega procesa deagrarizacije, hidromelioracij in zemljiških zložb
se predvideva ugoden razvoj kmetijstva.
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Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Arts and Sciences
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POPULATION IN HOUSEHOLDS WITH LAND TENURE
IN THE S.R. OF SLOVENIA IN 1981

THE DEGREE OF CLASS TRANSFORMATION AND
AGE STRUCTURE OF INHABITANTS IN ŽIHLAVA AND
SLAPTINCI

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slovenian, (Slovenian, English)

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slovenian, (Slovenian, English)

The article deals with the percentage of the inhabitants of the S.R. of Slovenia that
lived in the households which owned the land tenure. It gives a detailed account of
the number of people by individual size groups of land-owners and of the employment orientations of people living on farms. Further, it analyses the agrarian
labour force and its sex structure. All the analyses were made either in individual
communes or on the basis of Ilešič's detailed régionalisation of Slovene regions.

The paper shows the nature of transformation and age structure in the case of two
settlements in high agrarian Ščavnica valley. It states the high degree of households agedness, special women population. Predominant mixed young and middle
age households generation and weak deagrarization, hidromeliorization and land
estates can ashure propitious agrarian development.
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WIND FORCE IN YUGOSLAVIA AND ITS VALUE AS AN
ENERGY GENERATOR

THE CHARACTERISTICS OF THE WATER-SUPPLY IN
THE S.R. OF SLOVENIA

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slovenian, (Slovenian, English)

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slovenian, (Slovenian, English)

The force of winds grouped in 4 classes and the yearly march of the winds are
dealt with. Calms and light winds represent 84 percent of all the wind observations. In Yugoslavia the wind is no major energy source even though moderate
and strong winds (16 percent) blow in the coolest months when energy is most
sought after.

The paper deals with the structure of water-supply by communes on the basis of
the date collected in the 1971 Census. Usmg also the date of the 1981 Census it
was possible to prepare a comparative survey and to analyse the development of
the water-supply the 1971—1981 decade.
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Edvarda Kardelja

Gams, I.
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MOBILNOST IN NAČIN POSELITVE SLOVENSKIH GOSPODINJSTEV V TORONTU
Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slov., (slov., angl.)

PROBLEMI SODOBNEGA RAZISKOVANJA GORSKIH
SISTEMOV
Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slov., (slov., angl.)

Avtor analizira pojav notranjih selitev in način poselitve slovenskih gospodinjstev
v kanadskem velemestnem Torontu. Za boljše razumevanje raziskane problematike poprej predstavi razvojne karakteristike Toronta ter teoretska in metodološka
izhodišča za proučevanje mobilnosti prebivalstva v urbanih območjih. Na osnovi
analize anketnih in drugih podatkov poda glavne smeri gibanja in način poselitve
Slovencev v tem mestu.

Pregled je zasnovan predvsem na objavah plodne Komisije za gorsko ekologijo pri
Medn. geografski zvezi, ki so bistveno obogatile znanje o geografiji visokogorstev.
Toda še vedno pogrešamo podrobnih pregledov nekaterih osnovnih prvin, potrebnih za geografijo svetovnega gorstva (obseg gorovij — ne pasov po nadmorski višini — višine trajne agrarne naselitve, polja, zgornjih meja poglavitnih kmetijskih
proizvodov, drevesne, gozdne in snežne meje). S skico je prikazana višinska pasovitost slovenskih gora.
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HISTORIČNA GEOGRAFIJA: CILJI, POMEN IN METODE

ŠE »O PROBLEMATIKI SUŠE V SLOVENIJI« (Geografski
vestnik LVII, 1984, s. 83—88)

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slov., (slov., angl.)
Poročilo podaja kratek pregled razvoja, dosežkov in idejnih smeri v historični
geografiji. Obravnava njen položaj med zgodovino in geografijo in podrobneje
navaja sedanje interpretacije historične geografije v nemški, anglosaški, francoski
in sovjetski geografiji, zlasti geografov H. Jager-a, H.C. Darby-a, R. Hartshorn-a,
K. Sauer-a, A. Clark-a, E. Juillard-a in V. S. Žekulin-a. Avtor poročila se zavzema za večjo vlogo historične geografije v geografskih raziskavah in za hkratno
upoštevanje socialnih in fizičnih geografskih elementov v razlagi pokrajinskega
razvoja.

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slov., (slov., angl.)
Članek je nadaljevanje diskusije o suši v Sloveniji, ki je bil objavljen v zadnji številki GV pod naslovom O problematiki suše v Sloveniji. 4/5 Slovenije zavzemajo
pobočja. Tam poleti v plitvih rendzinah na vodoprepustni podlagi (kras), v rankerjih in v plitvih prsteh na holocenskih prodnih terasah pomanjkanje vode zavre
optimalno rast travja in njivskih kultur tudi pri povprečnem poteku padavin in
temperatur. Ker so imeli pred očmi humidno klimo Slovenije, so geografi doslej
zanemarjali problem talne vlage.
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HISTORICAL GEOGRAPHY: AIMS, IMPORTANCE AND
METHODS

MORE »ON THE PROBLEM OF DROUGHTS IN SLOVENIA« (Geografski vestnik L VI, 1984, 83—88)

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slovenian, (Slovenian, English)

Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slovenian, (Slovenian, English)

The paper presents a short review of evolution, trends, results and ideological
directions in historical geography. It treats its position between history and geography and comments in detail some various contemporary geographical interpretation of historical geography in german, anglo-saxon, french and soviet geography, in particular the explanations of H. Jäger, H.C. Darby, R. Hartshorn, K.
Sauer, A. Clark, E. Juillard and V.G. Žekulin. The author stands for a greater
importance of historical-geographical approach in geographical studies and at the
some time for consideration of social and physical elements in explanation of

The article is a continuation of the discussion on droughts in Slovenia printed
under the name »On the problem of droughts in Slovenia« in the last Geografski
vestnik. 4/5 of Slovenia take slopes. There in summer in the shallow rendzinas on
permeable rocks (karst), in ranker and in the shallow soils on the Holocene gravel
terraces the deficienty of soil moisture brake the full growth of grass and field
plants even at the average cource of precipitation and temperature. Having in
mind the humid climate of Slovenia the geographers have neglected the problems
of soil moisture, til now.
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RESIDENTIAL MOBILITY AND MODE OF SETTLING OF
SLOVENE HOUSEHOLDS IN TORONTO
Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slovenian, (Slovenian,\English)
The author analyses a phenomenon of the mobility and the mode of settling of
Slovene households in Toronto metropolitan area. For better understanding the
examined topic, the author introduces in previous the growth of Toronto and the
theoretical and methodological approaches to examine the mobility of population
in urban areas. On the basis of a careful analysis of data the main directions of
mobility and the mode of settling of Slovenes in Toronto have been established.

PROBLEMS OF THE CONTEMPORANEOUS OF MOUNTAIN SYSTEMS
Geografski vestnik, LVII, (1985)
Slovenian, (Slovenian, English)
The review is based mostly on the publications of the fertile Commission on
mountain geoecology in the Int. Geographical Union which have essentially enriched the knowledge of geography of high mountains. But we still lack of detailed
review of some essential elements needed for the geography of mountains in the
world (extent of mountains — not of latitudinal belts of surface — height of permanent agrarian settlements, of fields, upper lines of the most important agrarian
products, tree, forest and snow lines). By sketch are shown the altitudinal belts of
the Slovene mountains.
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