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KNJIŽEVNOST

I Z S L O V E N S K E IN D R U G E
JUGOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTI
Ivan Gams, Osnove pokrajinske ekologije, Ljubljana 1986

To je prvi učbenik pred nekaj leti na novo zasnovanega predmeta v okviru reformiranega visokošolskega študija geografije na ljubljanski univerzi.
Avtor, ki j e hkrati predavatelj tega predmeta, uvodoma podčrta, da gre za »mlado panogo na stičišču geografije, biologije in drugih sorodnih panog in nima docela
oblikovanega in nespornega predmeta svojega proučevanja«. Zato je pokrajinska
ekologija mlada tudi kot predmet visokošolskega študija geografije. Omenja, da j e
zanjo v tujini malo učbenikov in da so različno usmerjeni. Izdaja tovrstnega domačega dela je zato toliko pomembnejša.
Učbenik sicer ni posebno obsežen (175 strani), j e pa vsebinsko bogat. K temu
pripomore ne le to, da gre za sintezo snovi iz raznih panog, temveč tudi za stvarno in
strnjeno podajanje. Avtor zna namreč z malo besedami veliko povedati. Učbenik je
zato zgoščen in vsebinsko zahteven. Še posebej, ker se osredotoči na bistveno in izpušča gradivo, ki bi sicer še sodilo vanj, a ga slušatelji geografije spoznajo iz drugih
naravnogeografskih predmetov. Zato kljub širšim, združujočim pogledom ni bojazni,
da se snov s klasičnimi vejami geografije kakorkoli ponavlja. Nasprotno, pokrajinska
ekologija (geoekologija) jih v marsičem osmišlja, na določen način pravzaprav antropocentrira. Lahko bi govorili kratkomalo o večji usmerjenosti v funkcijsko fizično geografijo, seveda izbirno in problemsko. J e pravzaprav prispevek v smeri problemske
(regionalne) geografije sploh.
Naslednja posebnost učbenika je, da ekološke razmere v Sloveniji precej poudarja, bodisi s primeri in ilustracijami, še posebej pa s tremi zaključnimi poglavji
(Ekološke značilnosti vzpetega sveta, Kraški geotop, Pokrajinsko ekološke regije v
S R Sloveniji). Nastal j e torej v veliki meri iz stvarnih, domačih raziskovanj.
Hkrati je značilno, da se učbenik v načelna, teoretična in konceptualna vprašanja ne spušča kdove kako obsežno, pač pa so ustrezni pogledi podani posredno, namreč neposredno s samo snovjo. V tem pogledu j e Gams živo nasprotje tistih avtorjev,
ki se o teoriji predmeta uvodoma razpišejo, pri stvarni obravnavi pa izbranemu konceptu komaj sledijo, ali pa sploh ne.
Da so prizadevanja rasla organsko, se vidi že po lastni literaturi, ki j o avtor navaja, čeprav vse niti ne izčrpa. Gamsov učbenik posrečeno lovi ravnotežje med teorijo
in metodologijo na eni ter stvarnim gradivom in primeri na drugi strani. Še pomembnejše j e , da opozarja na različne poglede, različna tolmačenja pojavov in na odprta
vprašanja. Ob tem pa pogosto citira različno domačo in tujo literaturo. S tem omogoča poglabljanje, kar j e za visokošolski učbenik še posebno pomembno. K nazornosti
in dokumentaciji pripomorejo številne risbe (45) in tabele (27). Kljub temu je učbenik zahteven, zlasti v drugem delu, kjer pisanje mestoma prehaja v razpravljanje, še
posebej, ko se sklicuje in naslanja na številne razprave.
Po osnovni usmerjenosti j e Gamsova pokrajinska ekologija še najbliže (srednjeevropski, pravzaprav Trollovi koncepciji, j o pa v marsičem razširja. Nasploh je
težišče na kopni ekologiji oziroma ekologiji vegetacije, zlasti gozda in tistih kulturnih
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rastlin, ki posredno ali neposredno dajejo hrano človeku, medtem ko j e vodna, pravzaprav morska ekologija, izpuščena, skladno z uvodno opredelitvijo.
Žal se j e med tekst vrinilo več tipkarskih in drugih stvarnih, povečini pa vendar
drobnih napak. Zato bi učbeniku kazalo dodati seznam ustreznih popravkov. Pa še to
- ali ne bi kazalo namesto o pokrajinski ekologiji govoriti raje o ekološkem pokrajinoslovju, oziroma ekološki geografiji sploh, skratka spremeniti razmerje med obema
oznakama.
Gams se sicer nikjer neposredno ne spušča v polemiko, raje opozarja na neenotna stališča in j e le izjemoma določnejši. Tako tudi na šesti strani, ko za naše razmere
omenja, da »so se javljale trditve, da j e geografija veda o geografskem okolju, ne da
bi pobliže definirali, kaj j e geografsko okolje«. O tem je avtor obširneje pisal že v
Geografskem vestniku 1977. leta (Okolje - človekovo okolje - geografsko okolje).
Treba j e dodati, da j e slovenska geografija začela uporabljati izraz kot sinonim
za geosfero (ki j e okolje za človeško družbo v najširšem pomenu besede) pa tudi za
njene dele (regije). Ne glede na to, koliko je oznaka za predmet geografije ustrezna,
j e zašla v vse naše študijske programe geografije, od osnovnošolskih do visokošolskih. Ker gre za sam predmet geografije in njegovo oznako, se kritičnemu pretresu
sproženega vprašanja v bodoče ne bo mogoče izogniti.
Morda bo pomislek sprožila še ta ali druga navedba, recimo, ali je ekologija interdisciplinarna ali multidisciplinarna. Seveda pa naše poročilo, ki želi na knjigo
predvsem opozoriti, nima namena načenjati teh vprašanj. Opozorimo naj le še na pokrajinsko ekološko razčlenitev Slovenije, prikazano na koncu učbenika. Zanjo lahko
rečemo, da bo nedvomno pridobila na prepričljivosti z dodatno navedbo kriterijev in
zlasti kazalcev, še posebej, ker gre za našo prvo, kvantitativno zasnovano regionalizacijo.
Po ekoloških vidikih razčlenjena Slovenija ponekod razširja subpanonski svet v
primerjavi z dosedanjimi regionalizacijami, saj uvršča vanj še »Mirensko-Sevniško
podolje«, ki po priloženi kartici sodeč obsega tudi Temeniško podolje. Na drugi strani pa ga oži, ko Belo krajino izloča iz subpanonskega sveta.
Novost regionalizacije so prehodne regije, bodisi med subpanonsko in subalpsko
oziroma dinarsko Slovenijo ter submediteransko in subdinarsko. Postavlja pa se načelno vprašanje, ker so prehodne že izhodiščne regije (subpanonska, subalpska), potemtakem gre za prehodnost prehodnosti. Toda tudi stvarno j e pomislek, kajti Vitanjske Karavanke kot prehodna regija med subpanonsko in subalpsko Slovenijo segajo neposredno do alpskega sveta. Torej ne gre za prehod med subpanonskim in
subalpskim svetom, temveč alpskim, zato so Vitanjske Karavanke lahko le predalpska pokrajina. Podobnih opredelitev j e še nekaj, tako tudi ta, da se k visokim dinarskim planotam notranje Slovenije uvršča tudi Sabotin, tik nad Goriškimi Brdi, ne pa
recimo sosednje Banjšice. Pa tudi k notranji Sloveniji bi Sabotin težko uvrstili ne le
zaradi položaja, temveč tudi zaradi njegove vegetacije. Seveda bi šele kriteriji in
stvarni kazalci pokazali utemeljenost takega ali drugačnega razvrščanja. Izrečene pripombe ne želijo zmanjšati pomena prve ekološko-geografske regionalizacije Slovenij e . Nasprotno, ker opozarjajo, da j o je vredno izpopolniti.
Gamsova Pokrajinska ekologija j e sodoben, problemsko zastavljen visokošolski
učbenik, ki ne upošteva le sodobnih tokov, ki se na tem področju kažejo po svetu,
temveč jih v tolikšni meri konkretizira z ekološkimi značilnostmi Slovenije, da mirno
lahko rečemo, da gre za naš prvi, geografsko zasnovan ekološki učbenik. Z njim naj
bi se seznanile tudi starejše generacije geografov, ki se pri svojem študiju v pokrajinsko ekologijo še niso poglabljale.
Darko Radinja
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Franc Lovrenčak, Matematična geografija, Ljubljana 1986, str. 266

Gre za učbenik, namenjen studentom geografije na začetku njihovega visokošolskega študija. - Položaj matematične geografije ni docela jasen; uvrščajo j o bodisi
med pomožne veje geografije, med uvodne predmete fizične geografije ali geografije
nasploh, ali pa j o štejejo za sestavni del fizične geografije. Podobno je z njenim konceptom, prav tako pa tudi z nazivom. Kakor pove v uvodu, j o avtor uvršča med pomožne veje geografije, pri tem pa se drži srednje poti. Preveč jo namreč ne astronomizira in ne matematizira, kakor nekateri avtorji, pri nas zlasti Gašparovič, temveč
izbira snov glede na to, koliko »pripomore k razlagi pojavov, ki so predmet geografskega proučevanja.«
Lovrenčakova skripta so sestavljena skrbno, upoštevajo številne vire, so tudi bogato ilustrirana (155 risb), celotna vsebina pa je podana nazorno. K temu pripomore
tudi pregledno razčlenjena snov na manjše, smiselno zaokrožene enote. Avtor je v
težnji, da bi bil razumljiv in nazoren morda celo preveč didaktičen. Pri tem pa praviloma ne citira sproti del, na katere se opira, da bi se npr. študenti dodatno poglobili v
posamezna vprašanja, pač pa je seznam literature dodan na koncu skript. Ta obsega
okoli petdeset virov, med domačini pogrešamo kvečjemu Podpečanovo Kartografijo.
Zgodovinskemu razvoju nekaterih spoznanj je odmerjen precejšen poudarek,
tako gre deloma tudi za zgodovino matematične geografije in ne le za pregled o njeni
sedanji vednosti. Postavlja pa se vprašanje o današnji umestnosti obširnega prikazovanja tega, kako se je spreminjalo pojmovanje o obliki in velikosti Zemlje. Morda bi
tako snov kazalo v sedanjem obsegu obdržati v drobnem tisku.
Ker so v drugem delu na približno petdesetih straneh prikazane tudi osnove matematične kartografije (kartografskih projekcij) je naslov učbenika pravzaprav preozek, četudi pustimo ob strani krajše poglavje na koncu knjige (Nekatere fizikalne
lastnosti Zemlje). Slednje pravzaprav opozarja, da bi poleg geofizikalnih kazalo
vključiti tudi še izbrane geokemijske lastnosti Zemlje, zlasti njeno radioaktivnost ter
s tem celotno snov ustrezno zaokrožiti, naslov pa seveda razširiti.
Ne glede na to je izbrana snov ustrezno zaokrožena, saj ni prezrla nobene bistvene tematike. Kvečjemu bi obravnavi notranje zgradbe Zemlje kazalo dodati še teorij o litosferskih plošč (astenosfera, konvekcijski tokovi itd.).
K večji uporabnosti učbenika pripomore pregled uporabljenih terminov (str.
244-254), seznam tabel (sk. 14) in risb (153) ter register imen in pojmov z ustrezno
navedbo strani.
Glede na obseg predmeta (predavanja v obsegu 30 ur) je učbenik na prvi pogled
videti preobsežen; ni pa tako, če pomislimo, da gre za tip celovitega učbenika. Zanj
se je avtor odločil očitno zaradi tega, ker gre za uvodno (pomožno) vejo geografije.
Učbenik je tudi terminološko skrben. Prav zaradi tega kaže na nekatere stvari
posebej opozoriti. Po zgledu astronomov avtor dosledno uporablja Zemljin in ne zemeljski, npr. Zemljin magnetizem, Zemljina os, Zemljin ekvator, Zemljin meridian.
Zemljin elipsoid, namesto dosedanjih oblik - zemeljski magnetizem, zemeljska os.
zemeljski ekvator itd. Oblika je pač odvisna od tega, ali se sprašujemo - čigav ali
kakšen? Morda je razloček med astronomsko in geografsko terminologijo vendarle
umesten, saj tako razločevanje, kakršno je v astronomiji, pri geografiji ni nujno, ker
je njen predmet vendarle samo Zemlja. Morda je umestnost takega razlikovanja očitnejša pri naslednjih terminih: Zemljino površje, Zemljina skorja, Zemljine plasti za
zemeljsko površje, zemeljsko skorjo in zemeljske plasti. Še posebej, če ta način izražanja razširimo, npr. Zemljina krogla, Zemljina širina, Zemljina dolžina. Podobna
vprašanja sprožijo Sončevi žarki (za sončne žarke) in Sončev čas (za sončni čas). Na
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drugi strani pa je vendarle zapisano zvezdno in ne morda Zvezdino leto. Učbenik razlikuje med površjem in površino, le ponekod se razlikovanje izmuzne, npr. »površina
Zemlje je ukrivljena«, »razlika med geoidovo in sferoidovo površino«, »ravna površina Zemlje«, povsod v pomenu površja.
V geografiji bi kazalo obdržati in razlikovati obzorje in obzornico namesto horizonta, ki je manj določen, ker pomeni eno in drugo. Skrb za izrazoslovje se kaže, ko
avtor namesto »lunaren« uporablja Lunin, namesto eksentricitete eksentričnost in
namesto drakonitski mesec drakonski. Pač pa uporablja gregorijanski in julijanski
koledar ne pa gregorijski ali morda celo Gregorijev. Učbenik uporablja nadalje Bonnova in ne Bonnejeva projekcija, toda Molleweidejeva in ne Mollvvedova, Gaslova
projekcija namesto Gallova pa je očitno tipkarska napaka, ene od zelo redkih. Kazalo pa bi pretehtati, ali kaže uporabljati izraz perspektivna projekcija namesto perspektivična.
Naj povzamem: Matematična geografija je skrbno sestavljen učbenik, s smiselno
razčlenjeno in nazorno podano ter ustrezno zaokroženo snovjo, zamišljen kot celovit,
reprodukcijski tip učbenika, ki bo študentom geografije, zlasti študentom ob delu.
nedvomno služil kot koristen in pripraven študijski pripomoček.
Darko Radinja
Geografski zbornik X X V I . - 1986. Geografski inštitut Antona Melika, Z R C S A Z U , Ljubljana
1987, 153 strani.

Kot j e že navada, prinaša tudi zadnji - lanski letnik Geografskega zbornika, glasilo Geografskega inštituta Antona Melika, izbor razprav s področja nekaterih temeljnih geografskih preučevanj slovenske zemlje. Večina prispevkov je nastala v okviru inštitutskega znanstveno-raziskovalnega programa. V šestindvajseti številki Geografskega zbornika, ki sta jo uredila I. Gams in D. Meze, so štiri razprave in vse sodijo na področje fizične geografije.
F. L o v r e n č a k objavlja razpravo »Zgornja gozdna meja v Julijskih Alpah in
na visokih kraških planotah Slovenije« (str. 5 - 62). Z njo je sklenjen avtorjev pregled zgornje gozdne meje na Slovenskem. Študija, ki se v metodološkem pogledu
naslanja na njegova preučevanja zgornje gozdne meje v Kamniško - Savinjskih Alpah (Geografski zbornik, X V I . , 1977), j e utemeljena in grajena na podlagi številnih
terenskih meritev in preučevanj, s katerimi je bilo mogoče preveriti in dopolniti nekatere starejše ugotovitve in predpostavke o zgornji gozdni meji v našem najmasivnejšem gorstvu - Julijskih Alpah. Poseben poudarek je namenjen prikazu klimatske
zgornje gozdne meje, ki v večjem delu preučevanega gorovja sega nad današnjo
zgornjo gozdno mejo, nastalo zaradi človekovih posegov in njegovega gospodarskega
uveljavljanja v našem najvišjem gorovju.
Uvodni del Lovrenčakove študije j e namenjen osvetlitvi osnovnih naravno-geografskih značilnosti obravnavanih območij (relief, podnebje in prst). Sledi podrobnejši prikaz današnje zgornje gozdne meje v osrednjih Julijskih Alpah (1600 - 1800
m), v Spodnjih Bohinjskih gorah (1520 m), Krnskem (1300 - 1700 m), Kaninskem
(1400 - 1550 m), Stolovem (960 - 1530 m) in Matajurskem pogorju (do 1500 m), na
Trnovskem gozdu (1455 m) in Notranjskem Snežniku (do 1540 m). Podrobneje so
prikazani in ovrednoteni biometrični podatki dreves ob zgornji gozdni meji, ki so avtorju služili za določitev klimatske zgornje gozdne meje. Razprava pomeni temeljito
delo, ki sloni na številnih in raznovrstnih terenskih preučevanjih, uporabi nekaterih
primerjalnih statističnih izračunov in naslonitvi na dosedanja preučevanja, predstavlja pa dragocen prispevek h geografski osvetlitvi zgornje gozdne meje pri nas.
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I. G a m s je napisal razpravo »Razvoj reliefa na zahodnem Dolenjskem (s posebnim ozirom na poplave)« (str. 63-96). Novejši pogledi, ki postajajo čedalje kompleksnejši, bogatijo naše dosedanje védenje o razvoju reliefa na Slovenskem. V
prvem, uvodnem delu študije so prikazana poplavna območja v Dobski uvali, ki
predstavlja najnižji del Šentviške kotlinice, in ob Višnjici. Tudi v tem delu študije išče
avtor tiste geomorfološke značilnosti v razvoju površja, ki so neposredno prispevale k
nastanku poplavnih območij in jih je človek s svojimi raznovrstnimi posegi zmanjšal
in omejil na neznatne predele. Drugi, osrednji del Gamsove razprave je namenjen
vprašanjem razvoja reliefa na območju zahodne Dolenjske, in sicer med Posavskim
hribovjem in Suho krajino. Na osnovi reliefnih, geoloških, litoloških in tektonskih
prilik avtor ugotavlja in postavlja tezo, da j e čez to ozemlje tekla stara Ljubljanica od
Ljubljanskega barja proti Krški kotlini. Kasneje j o je pretočila zgornja Krka skozi
Radensko polje in v pleistocenu Sava skozi Ljubljanska vrata. Pri teh pretočitvah je
imelo Radensko polje pomembno vlogo; njegova širina in globina pričata o dolgotrajnem poniranju večje reke. Po njegovem dnu je tekla površinska Ljubljanica z Notranjskega podolja. - To so novi pogledi, ki zaslužijo vso našo pozornost in izziv mladim geomorfologom.
M. Š i f r e r objavlja »Triglavski ledenik v letih 1974 - 1985« (str. 97 - 137). Delo se v glavnem naslanja na ugotovitve vsakoletnega opazovanja in merjenja ledenika
pod Triglavom, ki jih opravlja in evidentira Geografski inštitut A. Melika od leta
1946 dalje. Pričujoča študija prikazuje spremembe na Triglavskem ledeniku v zadnjih
12 letih, ko se je naglo krčenje, ki je bilo značilno domala za vsa leta po zadnji vojni,
v glavnem ustavilo. Vzroke za močna nihanja ledenika avtor išče v količini snežnih
padavin ter v poletnih temperaturah. Po podrobnejšem opisu vsakoletnih značilnostih na ledeniku, in sicer ob koncu njegove talilne dobe, je podana dragocena osvetlitev in primerjava življenja ledenika v posameznih obdobjih v zadnjih štiridesetih letih
(1946 - 1985).
D. K o š i r j e napisal »Ledenik pod Skuto v letih 1974 - 1985« (str. 139 - 153).
Tudi za ledenik v Savinjsko-Kamniških Alpah so značilna kolebanja njegovega obsega in debeline snega oziroma ledu. V obravnavanem obdobju je imel ledenik dva visoka stadija: prvega v letih 1978 do 1980 in drugega, ki je bil manj izrazit, v letu 1984.
Najmanjši obseg in najtanjši j e bil ledenik leta 1983. Vzroke za taka nihanja vidi avtor v snežnih padavinah ter temperaturnih prilikah v poletnih mesecih (junij - september). Topla poletja ustrezajo nizkemu stanju ledenikovih snežišč, medtem ko sorazmerno hladna poletja nakazujejo začetek višjega stanja snežišč tudi na ledeniku
pod Skuto. - Zadnji dve razpravi sta opremljeni s številnimi dokumentarnimi fotografijami.
Milan Natek

Drago Meze, Hribovske kmetije v Selški dolini. - Loški razgledi, 33, str. 125 - 152 + 3 karte,
Skofja Loka 1986 (1987).

V lanskem letniku Loških razgledov, ki so izšli v letošnji pomladi, je objavljena
tudi Mezetova študija. Zanjo j e večino terenskega in drugega gradiva zbral 1983 in ga
dopolnil v letu 1985. V študiji je obravnavanih 359 hribovskih kmetij, ki so večinoma
raztresene v obliki samin in zaselkov, in sicer v 39 naseljih, oziroma v 9 krajevnih
skupnostih.
V prvem delu študije so prikazane osnovne naravnogeografske prilike Selške doline, na katere se je naslonila srednjeveška kolonizacija: najprej so s tirolskimi Nemci
obljudili levo, prisojno stran doline (13. stol.), medtem ko je večino desnih pobočij

165

Književnost

zajela mlajša poselitev (16. in 17. stol.), in sicer s Slovenci s Tolminskega in iz vzhodnih loških predelov. Danes imajo elektriko že vse kmetije, razen propadajoče Španove domačije v Davči. Z gozdnimi in drugimi prometnicami so tudi že povezane z dolinskimi središči.
V Selški dolini prevladujejo srednjevelike kmetije (28,6 ha), katerih zemljiška
posest se zmanjšuje od zahodnega alpskega dela proti vzhodnemu Loškemu hribovju,
kjer prevladujejo predalpske značilnosti v kulturni pokrajini. Dobrih sedem desetin
zemljiške posesti zavzemajo gozdovi, ki dajejo kmetijam po 55 m3 letnega etata.
Kmečko gospodarstvo temelji na govedoreji in gozdarstvu. Poljedelstvo je izgubilo
nekdanji eksistenčni pomen. Na močno skrčenih njivah sadijo krompir in nekaj
krmnih rastlin, tu in tam sejejo še oves in ječmen, medtem ko je pšenica na hribovskih domačijah že prava redkost. Kmetije posedujejo temeljno mehanizacijo (traktor
in motorno kosilnico), medtem ko so drugi strojni in obdelovalni pripomočki še redki.
Na obravnavanih kmetijah je živelo 1.793 ljudi, med katerimi je bilo 4 6 , 5 %
kmečkega stanu. Na kmetijo je prišlo po 5 ljudi, na 100 domačij pa 153 aktivnih kmetov in kmetic. Zaščitenih kmetij je bilo blizu tri četrtine, usmerjenih dve petini. Čistih
kmetij je bilo 2 2 , 4 % , tretjina polčistih in 4 4 , 3 % mešanih. Perspektivnih domačij je
bilo 3 4 , 7 % , desetina pa neperspektivnih.
V študiji, ki temelji na podrobni osvetlitvi današnjega gospodarskega stanja na
selškodolinskih hribovskih kmetijah, so prikazani in z geografskimi dejavniki utemeljeni krajevni razločki. Študija, ki je opremljena s 6 tabelami, 10 fotografijami in 3
kartami, pomeni tehten doprinos k poznavanju današnjih geografskih razmer v Selški
dolini.
Milan Natek
Slovenska krajevna imena, Leksikoni Cankarjeve založbe, Ljubljana 1985, str. 358

Ne bi bilo prav, da bi Geografski vestnik šel molče mimo tega dela. Prav ne bi
bilo že zato, ker gre za obravnavo geografskih imen in ker so pri tem tako ali drugače
sodelovali tudi geografi, čeprav j e osnovno delo vsekakor jeziko(slo)vno.
V naši stroki smo Slovenskih krajevnih imen še posebno veseli, saj smo pri svojem delu večkrat v zadregi, kako zapisati posamezno obliko tega ali drugega naselbinskega imena. Med knjižnimi viri so bile doslej v oporo predvsem vse štiri knjige
Krajevnega leksikona Slovenije. Z gornjo publikacijo pa smo dobili še popolnejši pripomoček, čeprav so oblike imen tvorjene po jezikovnih zakonitostih tudi tedaj, ko
niso žive. Geografi sicer raje upoštevamo uveljavljene oblike, kolikor jim sploh ne
dajemo prednosti, ker so pač pomemben vir marsičesa, čeprav se z normo knjižnega
jezika ne ujemajo. Zato radi zapišemo tudi narečne oblike, še posebno takrat, ko se
bistveno razlikujejo od uradnih in so vsebinsko zgovorne.
Toliko bolj j e zato hvalevredno, da so urejevalci Slovenskih krajevnih imen prisluhnili tudi živim oblikam, ki so jih dodajali knjižnim. Postavlja pa se pri tem drugo
vprašanje, namreč, kako daleč naj pri tem gremo. Koliko naj bi upoštevali na primer
samoglasniške in druge redukcije, ki so prej izraz neskrbne izgovarjave, kakor česa
drugega, npr. Tmin za Tolmin, Trbole za Trbovlje, Cele za Celje. Leksikon take redukcije ponekod omenja, drugod ne. Vendar pa problematike, do kod slediti splošnim jezikovnim zakonitostim in do kod živim oziroma narečnim oblikam, na tem mestu ne kaže načenjati. Podobna vprašanja so bila nekdaj veliko bolj živa pri drugih tipih imen, ki pa so danes splošno sprejeta, na primer pri svetniških (Sveti-Šent), recimo Sv. Vid - Šent Vid - Šentvid, pa tudi pri teh, kjer se j e raba od prvotne oblike še
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bolj oddaljila, npr. Sv. Andraž - Šent Andraž - Štandrež, Sv. Danijel - Šent Danijel
- Štanjel ali Sentanel, Sv. Maver - Šent Maver - Štamover.
Sploh pa bi morali najprej povedati, da v obravnavanem delu niso zbrana vsa
slovenska krajevna imena, kakor bi sklepali po naslovu, ker je teh mnogo več, temveč le imena za uradno samostojna naselja, kakor veljajo danes, ne pa številna druga,
zlasti ne imena za zaselke in tudi ne za naselja, ki danes niso več samostojna. Še manj
gre za krajevna imena v najširšem pomenu besede. Toda v leksikonu so poleg samostojnih naselij vendarle zbrana tudi mnoga druga, ki so danes že sestavni del razširjenih mest, kar j e predvsem odraz nagle povojne urbanizacije. V leksikonu je tako zajetih več imen, kot je v S R Sloveniji samostojnih naselij.
Izpuščena pa so, žal, vsa slovenska naselbinska imena v zamejski Sloveniji, tako
v sosednji Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Tega se avtorji sicer zavedajo, zato uvodoma omenjajo, da bi bilo treba prihodnjič zajeti »ves slovenski jezikovni prostor«.
Oznaka je sicer ohlapna oziroma dvoumna, morda pa ne pomeni le zamejske Slovenije, temveč tudi kraje, ki so povezani z našimi izseljenci in imajo slovensko obliko.
Mišljena pa je bržkone tudi obravnava imen, ki so sicer izven slovenskega narodnostnega ozemlja, a so s Slovenci tako ali drugače povezana in živijo med nami v izrazito
slovenski obliki, npr. Pulj, Videm, Trbiž, Oglej, Dunaj.
Gornje pripombe nimajo namena kakorkoli zmanjšati vrednosti in pomena, ki
ga ima opravljeno delo. Opozoriti želijo le na neskladje med naslovom in vsebino.
Glede slednje ima geograf pomisleke kvečjemu tam, kjer so avtorji sledili knjižnim
pravilom in so sestavili oblike, ki jih domačini ne uporabljajo, žive pa so drugačne;
tako so številne pridevniške oblike ali imena za prebivalce (-ke). V geografiji se namreč držimo tega, da ustaljenih oblik, čeprav vsebinsko ali oblikovno niso najustreznejše, ne kaže spreminjati. Ustrezni sklep j e bil pred leti sprejet tudi na posvetu slavistov in geografov. S tem vsa vprašanja seveda niso rešena, sicer pa so bolj povezana s
pravopisom kakor z leksikonom.
Pred nekaj leti smo zaradi številnih izjem poenostavili pisavo sestavljenih naselbinskih imen. Odtlej vse besede (razen predlogov) pišemo z veliko začetnico, npr.
Babna Gora, Srednje Brdo, Gorenje pri Divači, razen prav redkih izjem (mesto, vas,
selo, trg, naselje), npr. Novo mesto, Srednja vas v Bohinju.
Ob tem pomislimo, ali ne bi kazalo poenostaviti tudi pisave predložnih zvez v
oziroma na, ko gre za vode in z njimi povezana naselja, ki jih ljudska raba razlikuje
največkrat ravno po predlogih, npr. v (Bohinjski) Bistrici (v vodi), na Bistrici (v naselju). To sicer velja tudi za večino drugih imen tega tipa, npr. na Ložnici, na Polskavi, na Beli, na Soči, na Savi, na Savici, na Pšati, na Rečici, na Potoku itd., ko gre za
naselja, ter v Ložnici, v Polskavi, v Beli itd., ko gre za vode. Podobno je pri Kalu (v
Kalu, na Kalu), Koritnici, Vodicah, Jezeru, Ponikvi, Kropi in še kje. Večkrat pa smo
v dvomu, ker dejanska raba od tega marsikje odstopa ali vsaj omahuje, npr. pri Rečici (ob Savinji), toda v Rečici (pri Paki), v Potoku (pri Rovtah, Dekanih, Železnikih)
in na Potoku (v Tuhinju), v Ponikvah (pri Jesenicah na Dolenjskem), toda na Ponikvah (Dobro Polje, Slap pri Idrijci), vendar v Soči (vas), v Savi (vas) in prav tako v
Kokri, v Kropi, v Paki itd. Za več deset naših Vrhov velja na Vrhu, le izjemoma drugače, npr. v Zirovskem Vrhu. Velika neenotnost in nihanja sta tudi glede imena Gaberje in Gabrje ter v Gabrju in v Gabrjah pa še marsikje drugje.
Predložno razlikovanje je še posebno pomembno pri večpomenskih imenih, npr.
pri Pivki (nekdanji Šempeter na Krasu), ki pomeni naselje, vodo in pokrajino hkrati,
raba pa prav tako niha, čeprav pri prvih dveh prevladuje enak predlog - v Pivki medtem ko govorijo pretežno na Pivki, ko gre za pokrajino, a menda tudi za naselje
tega imena na Gorenjskem. Kako pomembno je tovrstno razlikovanje, spoznamo pri
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številnih drugih primerih, recimo, v Ajdovščini (naselje v Vipavski dolini) in na Ajdovščini (del Ljubljane).
Posebno poglavje so imena, ki se od prvotne oziroma knjižne oblike močno razlikujejo. V takih primerih sta za geografa pomembni obe obliki - uradna in živa, narečna, npr. Socerb za Strmec, Prebold za Šempavel. Podobno velja za imena, ki se od
knjižne sicer manj razlikujejo (Ovsiše za Voše, Griže za Grižane itd.) Pri mnogih narečnih oblikah je vprašanje, kako daleč jim slediti, ker narečna oblika zabriše prvotni
pomen imena, npr. Šica za Sušica, Skadole za Suhadole. Nekatera od teh imen leksikon omenja, drugih ne. Obilica j e seveda imen, kjer gre za neznatne razlike, npr. Radenci in Radinci, Prapreče in Praproče. Podobno je tam, kjer raba navidezno niha,
pa se pogosto pokaže, da j e tako med prišleki, ne pa med domačini.
Posebno poglavje so svetniška, po vojni preimenovana imena, npr. Sv. Jurij ob
Ščavnici - Videm ob Ščavnici, Šentvid (Šembid) - Podnanos, Šempeter - Pivka, ki so
med ljudmi še vedno živa. Za geografa pa je pomembno, da v okolici ostajajo imena,
ki so s prejšnjimi še vedno povezana. Tako so v okolici Podnanosa Šembijska gora,
Šembijska Bajta, Šembijski Nanos. Podobno velja za kraje, ki so jim po vojni vrnili
nekdanja, domala pozabljena slovenska imena in jih zamenjali s potujčenimi, npr.
Branik za Rihemberk, Brestanica za Rajhenburg, Ravne za Guštanj.
Ustavimo se lahko tudi pri pridevniških oblikah krajevnih imen, ki so jih sestavljalci ne glede na žive oblike izpeljali po jezikovnih zakonitostih. Morda je smisel tega, da se pokažejo razlike med teoretičnim in praktičnim. Številne Laze imajo na primer zelo različne svojilne oblike - lazarski, lazenski, lazenški, lazovski, lazanški in
laški, medtem ko naj bi bilo knjižno le lazenski. Podobno j e pri imenih za prebivalce
- Lazanec, Lazanec, Lažan, knjižno pa naj bi bilo le Lazenčan, čeprav te oblike menda nikjer ne uporabljajo.
Seveda ni mogoče pričakovati, da bi leksikon zajel vse oblike: pri Socki (pri Vitanju), recimo, je naveden pridevnik soški. Če pa vemo, da je Socka narečno Soteska, je seveda drugačen tudi pridevnik. Po tem kraju je npr. geolog Rakovec označil
ustrezne terciarne plasti za soteške in ne za soške.
Pomembno j e naglaševanje krajevnih imen. Zato je hvalevredno, da so v leksikonu imena opremljena z naglasnimi znamenji, kar je še posebno dobrodošlo pri tistih imenih, ki se naglašujejo po premičnem ali mešanem naglasnem tipu, npr. Studor, pod Studôrom, Zviréè, iz Zvirč.
Kakor že omenjeno, je leksikon, žal, nepopolno zajel tudi nekdaj samostojna
naselja, ki so danes sestavni del večjih krajev, navadno razširjenih mest. Pri Ljubljani
je sicer naštetih dvanajst takih naselij, manjkajo pa vsaj Stožice, Mala vas, Kleče in
Ježa. Podobno je ponekod drugod, pri Bledu pogrešamo vseh pet vasi, ki so se združile v današnji Bled (Grad, Mlino, Rečica, Zagorice, Želeče), pri Trbovljah velja to
za Vode in Loke in še bi lahko naštevali.
Uradni zapis naselbinskih imen je šel marsikje mimo žive govorice. Nazoren primer za to je vpeljava Spodnji, Spodnja, Spodnje tudi tam, kjer domačini govorijo
Dolenji, Dolenja, Dolenje. Čeprav se teh vprašanj zavedamo, se geografi držimo
uradne že ustaljene rabe, saj iz polpretekle dobe vemo, da se poskusi spreminjanja
ne obnesejo. Še bolj velja to za imena, ki sploh niso živa, a so tako ali drugače sklepali na prvotno obliko in jo skušali vpeljati (npr. Vršna sela za Uršna sela, Raščica za
Rašica, pa prizadevanja za Fijeso namesto Fiesa, češ da izvira od staroslovenskega
Plešo (za močvirje oziroma jezero). Ponekod pa oživljanje narečnega vendarle uspe.
Tako j e v zadnjem času vse pogostejša raba na Ptuju namesto v Ptuju. Hkrati pa naj
bi bili bolj prizanesljivi, saj leksikon poleg oblike »iz Lesec« omenja tudi »iz Lesc«,
enako pri številnih prekmurskih imenih, torej ne le narečno »iz Beltinec«, temveč tu-
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di knjižno »iz Beltincev« itd.
Ko prebiramo Slovenska knjižna imena, nam je večkrat žal, da geografi niso sodelovali v še večji meri, saj si je ta ali oni raziskovalec pri terenskem delu zapisal marsikatero živo obliko, ki j e drugačna od knjižne pa tudi od te v leksikonu. Razlikam
med informatorji, kakor navajajo sestavljalci leksikona, pa se po naših izkušnjah največkrat izognemo tako, da povprašamo starejše domačine, ne prišlekov ali mlajiših,
ki so bodisi pod vplivom šole ali drugih nelokalnih vzgledov.
Taka in podobna razmišljanja se nam torej utrinjajo, ko listamo po Slovenskih
krajevnih imenih. Na koncu le še to. Vsekakor kaže pritrditi stališču sestavljalcev
predgovora, da je namreč »celota podatkov o krajevnih imenih informativno-normativna, zato je izbor narejenih oziroma narečnih oblik prepuščen uporabnikom glede
na vrsto besedila«. Prav tako se s sestavljalci vred strinjamo, »da bo delo koristen
praktični pripomoček«. Dodajamo - celo zelo koristen. Želeli bi le, da bi bila prihodnja izdaja dopolnjena tudi z naselbinskimi imeni iz zamejske Slovenije.
Darko Radinja

France Planina, Začetki povojne slovenske kartografije. - Loški razgledi, 33, str. 15 - 35, Škofja
Loka 1986 (1987).

Loški razgledi 33/1986, posvečeni 85-letnici njegovega rojstva s prisrčnimi čestitkami k pomembnemu življenjskemu prazniku. Brez dvoma nujno potrebuje geograf
detaljne topografske karte. Glede na to, da smo bili neposredno po zadnji vojni v izjemno kočjivem položaju, saj je bil na voljo zgolj Bohinčev stenski zemljevid bivše
Dravske banovine, je bila potreba po novih zemljevidih neodložljiva. Ker pa takrat v
Sloveniji še nismo imeli ustrezne ustanove, ki bi to opravila, smo se sami lotili s preprostimi sredstvi kar ročnega dela. Državna založba Slovenije je zanj pridobila izkušenega risarja-amaterja Ivana Selana, ki je med NOB kopiral za partizane dele Slovenije, nadzor njegovega dela pa je poverila dr. Valterju Bohincu in profesorju Francetu Planini. Seveda prirejanje kart ni zajelo meritev in snemanja terena, pač pa
predvsem ugotavljanje pravilnih krajevnih in topografskih imen ter lokacij zlasti še
izven državnih meja, kolikor je bilo zajeto. Prvi na vrsti je bil ročni zemljevid naše
države, šole v Sloveniji so ga imele že v šolskem letu 1948/49. Po dveh letih je izšel
isti zemljevid v cirilici za srbske in 1. 1950 za makedonske šole. Sledil je stenski zemljevid Jugoslavije. Naslednje izdaje pa je na željo Hrvatov prevzelo podjetje Učila v
Zagrebu pod strokovnim vodstvom prof. Zvonimira Dugačkega.
Poslej je zgoraj imenovana trojka prirejala zemljevide Slovenije za različne namene: turistični zemljevid Slovenije in sosednjih pokrajin, ki je kasneje zajel celotno
Istro, Kvarnerski zaliv in Hrvatsko do Plitvičkih jezer s številnimi podatki, ki so zanimivi za turiste, zatem pa dogovorno z našo Planinsko zvezo zemljevide slovenskega
gorskega sveta, ki jih je izredno kvalitetno risal razgledani planinec arhitekt Vlasto
Kopač. Tako je izšel 1. 1952 zemljevid Julijskih Alp in dve leti zatem karta Karavank
in Kamniških Alp; med pripravami karte Ljubljane z okolico in partizanske karte
Dolenjske in Bele krajine pa je bil leta 1955 izdan odlok, da sme izdajati in razpečevati vse topografske karte le Inštitut 'Jugoslovanske ljudske armade. Dasi je Geografsko društvo Slovenije v soglasju s Prirodoslovnim, Geološkim, Planinskim
društvom, Upravo za gozdarstvo in še drugimi prizadetimi ustanovami opozarjalo, da
ta prepoved usodno prizadeva naše šole, državljansko vzgojo mladine, vse naše
državljane in hkrati tudi tuje turiste, saj so topografske karte izhodišče orientacije in
se seveda širom po svetu opira vsestranska kartografska dejavnost na vojaške karte,
je zaradi negodovanja javnosti leta 1958 naš zvezni poslanec dr. Maks Šnuderl poslal
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predsedniku zvezne skupščine v Beogradu v tej zadevi obširno utemeljeno interpelacijo. Seveda ima Geografski inštitut Jugoslovanske ljudske armade zaradi naše varnosti skrb za konspiracijo stanja na terenu. Vendar se je treba držati pametnih mej,
da na kartah ne smejo biti vrisane tovarne orožja, utrdbe in drugi vojaški objekti, saj
vendar tuja letala, ki preletavajo našo državo, lahko snemajo vse dele njenega prostora. V tem oziru so zanimiva dognanja prof. dr. Antona Melika in dr. Svetozarja
Ilešiča, ki sta se udeležila 1. 1952 mednarodnega geografskega kongresa v Washington s Ko sta obiskala Congress Library in si tam ogledala zbirke zemljevidov, mestnih
načrtov itd., sta našla tam toliko podatkov o našem državnem ozemlju in drugod, da
sta se spraševala ali je sploh še kje kaj tajnega širom po svetu. Interpelacija poslanca
dr. Šnuderla je dosegla izdajo dopolnjenega Odloka o izdajanju kartografskih publikacij za javno uporabo z natančnimi in jasnimi napotki. Ta določa, kakšne karte se
smejo izdajati v merilu 1 : 10000 in v večjem merilu in česa ne smejo prikazovati. To
je dovoljeno le zvezni in republiški geodetski upravi. Tako je skladno z določili novega odloka Državna založba Slovenije še naprej izdajala šolske zemljevide Slovenije in
Jugoslavije. Tudi avtokarte so bile že v skladu s prvim odlokom iz 1. 1955. To so bile
predelane šolske karte, kjer so bile izpuščene podrobnosti, vneseni pa znaki, pomembni avtomobilskemu prometu, kot so to črpalke, servisi in posebej poudarjene
ceste, ki so tam kvalificirane po pomembnosti in kvaliteti cestišča. Tako so izhajale
avtokarte Jugoslavije ter turistične avtokarte Slovenije z Istro in Hrvatskim Primorjem v velikih nakladah in s popravki, kot se je izpopolnjevalo cestno omrežje. Izšlo je
tudi več načrtov Ljubljane. Potem ko se je 1. 1947 ustanovljeni republiški Geodetski
zavod v Ljubljani 1. 1965 lotil vseh kartografskih del od snemanja iz letal do tiskanja
kart, je prenehala zasebna kartografska dejavnost, ki je bila dotlej še kako potrebna,
ker ni bilo na voljo pravih strokovnjakov. Dva slovenska geografa sta torej ob nujnem sodelovanju risarjev opravila pomembno delo, ki ga prikazuje Plartinov tehtni
prispevek o dotlej malo znani slovenski kartografski dejavnosti.
Roman Savnik
U J M A , Revija za vprašanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 1, Ljubljana 1987.
104 str.

Letošnja pomlad j e obogatila slovensko periodiko z novo revijo, kakršno smo
pri nas do sedaj pogrešali. Izdajatelja publikacije z zgovornim domačim imenom Ujma sta Republiški štab za civilno zaščito in Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, k sodelovanju pa sta pritegnila strokovnjake z najrazličnejših slovenskih institucij, ki imajo kakorkoli opraviti z naravnimi nesrečami in s človekovim delovanjem
povzročenimi nesrečami.
Uvodni članek dr. Ivana Gamsa razkriva osnovni namen Ujme, ki je, širiti teoretično in izkustveno znanje o naravnih mehanizmih in s tem razumneje posegati v naravo. Naravnim nesrečam se marsikdaj ne moremo izogniti; na osnovi strokovnih
analiz in s poznavanjem zakonitosti delovanja in součinkovanja naravnih elementov
pa se za krizne situacije lahko pripravimo, odpravimo ali vsaj zmanjšamo posledice
naravnih stihij in preprečimo škodljivo delovanje človeka. Tako se razblinjajo pomisleki, da bo revija le stopnjevala občutek ogroženosti, ki se razrašča v nas ob prebiranju dnevnega časopisja.
Ujma naj bi izhajala enkrat letno, posebne in hujše nesreče pa bodo obravnavale
dodatne številke. Revija bo prinašala strokovne in hkrati poljudne članke o vremenskih in drugih katastrofah - o pozebah, žledu, toči, viharjih in streli, o suši, poplavah,
o snegolomih in snežnih plazovih, o zemeljskih plazovih in usadih, pa tudi o kislem
dežju, gozdnih požarih, jedrskem sevanju in epidemijah. Ne bo nam posredovala le
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vsega o nesrečah doma, o ukrepanju v odločilnih trenutkih in kasneje, amapk nas bo
seznanjala tudi z najbolj odmevnimi katastrofami v svetu in odzivanjem nanje, med
drugim tudi z zadnjimi znanstvenimi in tehničnimi dosežki na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Revija bo najbolj dobrodošla v različnih organizacijah za civilno zaščito, v raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah, s pridom j o bodo uporabili na planskih zavodih, manjši delež pa bo namenjen tudi prosti prodaji.
Pozornost zbuja tudi tehnična izvedba revije. Bralca pritegne že domiselno oblikovana naslovna stran, k privlačnosti pa pripomorejo tudi izredna vsebinska preglednost (razporeditev besedila po stolpcih, poudarjen tisk), bogata opremljenost člankov (fotografije, diagrami, preglednice, sheme, zemljevidi in skice) in kvaliteta papirja.
In končo še nekaj k prvi številki Ujme. Ker j e na tem področju doslej zevala
vrzel, se j e na začetku kazala potreba po objavi več historičnih pregledov različnih
naravnih in drugih nesreč.
V zajètnem zvezku je zbranih kar 26 člankov, ki so razvrščeni po sorodnih temah.
Po že omenjenem uvodnem prispevku Ivana Gamsa sta na prvem mestu aktualna članka o problematiki jedrskih nesreč. Ukvarjata se z najširšimi razsežnostmi takih nesreč doslej, se še posebej ustavljata pri Černobilu in se ozirata v prihodnost.
Upoštevani so različni vidiki, saj govore o problematiki strokovnjaki z Republiškega
komiteja za energetiko, Inštituta Jožefa Stefana in celo z Onkološkega inštituta v
Ljubljani.
Nekaj naslednjih člankov razlaga okoliščine, v katerih j e v zadnjih letih ali v
vsem stoletju prihajalo do vremenskih katastrof - viharjev, neurij s tornadom, žleda,
hudourniške erozije in suše na ožjih območjih ali v vsej Sloveniji. Marsikaj zvemo o
značilnostih in zakonitostih teh pojavov in o posledicah v naravi in družbi.
Koristna sta tudi prispevka, ki govorita o snežnih plazovih, o samem mehanizmu
plazov, o žrtvah in posledicah v cestnem prometu. Govor j e tudi o katastru plazov;
posebno dobrodošla j e imenska navedba plazov po posameznih občinah.
Eden od sklopov j e namenjen potresni problematiki. Na začetku je prvi del pregleda velikih potresov na Slovenskem, ki temelji na starih pisanih virih. Od drugih
dveh čankov eden ugotavlja rezultate popotresne obnove v Posočju, drugi pa se loteva tehnične plati (protipotresne gradnje in zaščite starih hiš).
Beseda j e namenjena tudi napovedovanju požarne ogroženosti.
Zadnji del j e posvečen predvsem varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
teoretičnim vprašanjem in vprašanjem solidarnosti. Dotakne se tudi različnih akcij,
posvetovanj in okroglih miz na temo naravnih nesreč.
Posebne vrednosti j e bilanca večjih naravnih in drugih nesreč v Sloveniji, Jugoslaviji in v svetu v letu 1986. Tak pregled bo revija podajala vsako leto.
Če na koncu še enkrat preletimo kazalo, lahko s ponosom ugotovimo, da so velik
vsebinski delež prispevali prav geografi. Ne le, da so avtorji tretjine člankov, ampak
so tudi med pobudniki in zaslužnimi, da j e revija sploh ugledala luč sveta.
Maja Plemelj
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Dušan Stepančič (urednik), Osnovna pedološka karta SFRJ 1 : 50 000, list Ljubljana, Ljubljana
1985 in list Ptuj, Ljubljana 1985 ter Dušan Stepančič in Franc Lobnik, Komentar k listu Ljubljana, Ljubljana 1985 in Dušan Stepančič, Komentar k listu Ptuj, Ljubljana 1986.

Ko j e Geografski vestnik leta 1985 poročal o pedološki karti Murska Sobota in
njenem komentarju, smo zapisali željo po skorajšnjem izidu nadaljnjih pedoloških
kart. Ta želja se j e kaj hitro uresničila, saj sta bili še isto leto tiskani karti Ljubljana
in komentar k njej, naslednje leto pa še karta Ptuj, prav tako s komentarjem. Obe
karti sta plod kolektivnega dela tistih, ki so kartirali pedosistematske enote in večjega
števila sodelavcev. Dolgoletni vodja kartiranja Dušan Stepančič je obe karti tudi uredil, izdala pa ju je Biotehniška fakulteta, V T O Z D agronomija, medtem ko je oba komentarja izdala katedra za pedologijo, prehrano rastlin in ekologijo z iste fakultete.
Oba nova lista pedološke karte se po vsebinski zasnovi ne razlikujeta od prej izdelanega lista Murska Sobota. Prikazujeta razprostranjenost kartografskih enot, ki so
pedološko heterogene. Sestavljajo jih dve ali več pedosistematskih enot. Te so združili v kartografske enote glede na matično osnovo ter reliefne in vodne značilnosti.
Vse pedosistematske enote, ki jim v kartografski enoti pripada več kot 1 0 % površja,
so zajete tudi v imenu, medtem ko imena manjših pedo enot, inkluzij, imensko niso
vključene v kartografske enote.
Pedološka karta Ljubljana prikazuje razširjenost 31 kartografskih enot v zahodnem delu Posavskega hribovja, na severovzhodnem delu Ljubljanskega barja, v
vzhodnem delu Ljubljanskega polja, na Kamniško-Bistriški ravnini in njenem zahodnem obrobju. Velika pestrost pedogenetskih dejavnikov tega dela Slovenije, zlasti
razlike v matični osnovi, povzročajo veliko raznolikost pedosfere. Na karbonatni matični osnovi so dokaj razširjene rendzine in pokarbonatne prsti. Večje površine na nekarbonatni osnovi pa prekrivajo rankerji in distrične rjave prsti. Ob vodnih tokovih
in na Ljubljanskem barju specifične vodne razmere pogojujejo oglejene prsti ter šotna tla.
Karto dopolnjuje komentar, ki obsega nad sto strani. Tudi ta je skupno delo
dveh avtorjev in vrste sodelavcev. Večina jih j e sodelovala s prispevki za poglavje o
tlotvornih činiteljih. Po vrstnem redu si sledijo: matična podlaga (Nataša Vidic), klima (Lučka Kajfež-Bogataj), vegetacija (Lojze Marinček in Andrej Seliškar) in reliefne značilnosti. Osrednje, četrto poglavje komentarja predstavlja pedosistematske in
kartografske enote, prikazane na karti. Tekst in dve tabeli zajemajo glavne značilnosti posameznih enot. V tem poglavju spoznamo tudi uporabno vrednost tal. Kategorizacija zemljišč obsega sedem kategorij. Od prve, s prstmi, kjer j e mogoče gojiti vse
kulturne rastline, do sedme, kjer zaradi slabih naravnih razmer ni možna kmetijska
izraba. Četrto poglavje zajema tudi podpoglavje o rabi tal, ki ga je napisal Albin Stritar. V njem prikaže avtor pet pedosekvenc z vrsto talnih združb, kar ponazarja reliefni profil čez zahodne dele karte.
Pedološka karta Ptuj prikazuje razprostranjenost 34 kartografskih enot v Halozah, Dravinjskih goricah, delu Pohorja, na Ptujskem polju in delu Slovenskih goric,
če omenimo le večje pokrajinske enote. Tudi tu nastopajo zelo različni prirodno geografski dejavniki, od razlik v matični osnovi do sprememb vodnih razmer in reliefne
različnosti. Na nekarbonatni matični osnovi, npr. v Halozah, večje površine pokrivajo distrični rankerji. Na nekarbonatnem produ, ki gradi Ptujsko polje, se širijo asociacija distričnega rankerja ( 8 0 % ) in distrične rjave prsti(20%). Ob Polskavi in Pesnici pa se na široko razprostirajo oglejene prsti.
Komentar k listu Ptuj je pripravil Dušan Stepančič z istimi sodelavci, ki so pisali
komentar k listu Ljubljana. Le pri prikazu vegetacije je L. Marinčka zamenjal Mitja
Zupančič. Vsebina komentarja se ne razlikuje dosti od komentarja pri ljubljanski
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karti. Izboljšavo pa pomeni kazalo, ki pri 98 straneh komentarja nudi bralcu boljši
pregled poglavij. Med poglavja, ki so enaka v obeh komentarjih, spadata še pregled
literature in slovar pedoloških izrazov, ki ga v komentarju k listu Murska Sobota še
ni. Izrazi in njihove razlage so povzete po Sušinovem slovarju Nauk o tleh. Na koncu
obeh komentarjev so v prilogi opisani značili pedološki profili z analitičnimi podatki.
V komentarju k listu Ptuj j e dodana še legenda kartografskih enot z oznako barve posamezne enote.
Pri tako obsežnem in zahtevnem delu, kot sta pedološka karta in njen komentar,
se vrinejo drobne napake, ki pa ne vplivajo na pomen opravljenega dela. Tako je na
karti Ptuj tiskarski škrat vrinil kartografsko enoto 33 med 26 in 27. V komentarju k
listu Ptuj bi bilo bolje, da je diagram o temperaturah in padavinah na str. 15 vstavljen
v tekst tako kot pri ostalih komentarjih, ker j e nevarnost, da se izgubi. Oba komentarja je verjetno natisnila druga tiskarna kot komentar k listu Murska Sobota, kar bi
bilo koristno označiti.
Z novima pedološkima kartama in njunima komentarjema so slovenski pedologi
začeli hitreje stopati po poti izdajanja izsledkov večletnega kartiranja. Tega dejstva
se poleg drugih strokovnjakov veselimo tudi geografi. Pedosfera j e ena zelo pomembnih pokrajinskih sfer, ki izrazito vpliva na vegetacijo in sploh na značilnosti pokrajinsko geografskih enot ter njihovo diferenciacijo. Zato nove pedološke karte
omogočajo temeljitejše in globje poznavanje prirodno geografskih značilosti posameznih delov severovzhodne in osrednje Slovenije.
Franc Lovrenčak

Peter Fister, Umetnost stavbarstva na Slovenskem. Izdala in založila Cankarjeva založba, Ljubljana 1986, 440 strani.

Stavbarstvo z vsemi svojimi pojavnimi oblikami j e pomembna in razpoznavna
pokrajinska sestavina. V njem je začrtan dolgoletni razvoj človekovih bivališč in drugih stavbarskih objektov, ki so služili najraznovrstnejšim potrebam in namenom. V
stavbarski kulturi odkrivamo prenekatere prvine okolja, v katerem se j e ta porodila,
razvijala in prilagajala vsakokratnim potrebam preprostih ali izbranih slojev prebivalstva. Takšno vrednotenje stavbarstva v najširšem pomenu besede, in sicer na ravni
vsakdanjega življenja, pomaga izluščiti tiste temeljne gospodarske, socialne in kulturološke dejavnike, ki so v medsebojni vzročni prepletenosti neposredno vplivali na
smeri njegovega razvoja v posameznih obdobjih.
Fistrova knjiga Umetnost stavbarstva na Slovenskem je pomembno in izvirno
delo. Vseskozi na različnih ter bogatih virih temelječa odkritja in spoznanja, ki segajo na zelo različna področja, pregledno prikazujejo in vrednotijo razvoj stavbarstva
na Slovenskem od pradavnine do današnjih dni. Predstavitvam posameznih daljših ali
krajših obdobij, ki so značilna in pomembna za razvoj našega stâvbarstva, so namenjena posamezna poglavja. V luči stavbarstva in razvoja njegove tehnike in kulture je
v prvem poglavju orisano obdobje od prazgodovine do prihoda Rimljanov. Drugo
prikazuje rimsko dobo in prihod Slovanov. Sledi prikaz dobe od 8. do 12. stoletja, to
j e čas naseljevanja in udomačevanja slovenskih pokrajin. V 13. in 14. stoletju, ki sta
zajeta in prikazana v četrtem delu knjige, j e prišlo tudi na področju stavbarstva do
vključevanja slovenskih pokrajin v širši evropski svet. V 15. stoletju je prišlo tudi na
področju gradbeništva do uspešnega iskanja lastnih - domačih rešitev. Za to stoletje
sta sicer značilni splošna družbena in gospodarska kriza. V 16. stoletju se pokažejo
nove oblike bivanja in stanovanjske kulture; vse to j e prikazano v šestem delu knjige.
V naslednjem razdelku so s poudarjeno razčlembo osvetljeni številni tuji vzori in pri173
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kazane so nove naloge stavbarstva, ki so postale tudi šola domačih - slovenskih gradbenikov.
Šele v 18. stoletju je prišlo do izoblikovanja značilnosti slovenskih pokrajin. T e j
kompleksni problematiki in razvojnim značilnostim j e namenjen osmi del Fistrove
knjige. Čedalje številnejši predpisi na področju stavbarstva so poleg mode in ljudskega stavbarstva značilnost preteklega stoletja. Vse to je razgrnjeno v devetem poglavju knjige. V naslednjem delu, ki zajema 20. stoletje, so predstavljeni in razčlenjeni
arhitektura, urbanizem in oblikovanje, torej tiste dejavnosti in področja, ki dajejo
osnovni pečat vsemu današnjemu stavbarstvu. V enajstem, sklepnem delu knjige z
naslovom »O razumevanju problemov oblikovanja prostora« so prikazana nekatera
osnovna načela oblikovanja, urejanja in preurejanja prostora in pokrajine kot delovnega in življenjskega okolja prebivalstva. V sklepnem delu knjige sta objavljena obsežen izbor in seznam glavnih stavbarskih spomenikov na Slovenskem. Poleg obširnega seznama uporabljene literature in virov je še pregled 656 dokumentarnih ilustracij
(fotografije zavzemajo 3 0 % , preostali del pa risbe, skice, načrti, tlorisi itd.). Zadnje
strani knjige so namenjene krajevnemu, imenskemu in stvarnemu kazalu. Spremno
besedo knjigi na pot je napisal prof. dr. M. Kmecl.
Fistrova knjiga »Umetnost stavbarstva na Slovenskem« je nadvse dragocena tudi
za geografa. V njej bomo odkrili tiste pomembne socialne, politične, gospodarske in
tehnološke pa zgodovinske in tudi verske vzroke in pogoje, ki so vplivali na nastanek
in razvoj naših domov, naselij, kulturnih spomenikov in pokrajin. Ponuja nam dokumentiran vpogled v življenje preteklih stoletij, ko so nastajale razlike, zlasti še med
kmečkimi domovi in njihovimi bivališči, med posameznimi pokrajinami na Slovenskem. Vsaka stavba, pa najsi bo v mestu ali na podeželju, je imela v vsakdanjem življenju svojo funkcijo. Vzporedno s spremembami gospodarstva, načina življenja in
stanovanjske kulture se je spremenilo stavbarstvo, njegova gradbena zasnova in
vključenost v širši pokrajinski ambient. Skratka, knjiga pomeni izvirno, pregledno in
sintetično delo, ki s svojimi dokumentarnimi izsledki bogati naše znanje o razvoju našega stavbarstva in naše kulturne pokrajine. Tudi zato bo naletela med geografi, zlasti še med preučevalci naselij in kulturne pokrajine, na širok odmev.
Milan Natek
R A D O V I . Geografski odjel P M F Vseučilišča v Zagrebu, št. 19, 20, 21. Zagreb - 1984, 1985,
1986.

Že vrsto let močno pogrešamo geografske študije vsega ozemlja Jugoslavije. To
vrzel deloma zapolnjujejo bolj ali manj kvalitetni pregledi posameznih republik in
pokrajin. Med temi imamo po zaslugi revije Radovi verjetno največ sintetičnih, sistematičnih in metodološko najbolj poglobljenih regionalnogeografskih analiz prav za
Hrvatsko. Prednjačijo zlasti zadnje tri številke, ki so za nas še posebej zanimive, ker
gre za sosednji teritorij, ki j e geografsko tako heterogen, da vključuje večino naravnih in velik del družbenogeografskih elementov, značilnih za celotno Jugoslavijo.
V vseh treh številkah j e že zaslediti določeno sistematično spremljanje predvsem
nekaterih pojavov s področja demogeografije, urbanizacije in prometa. Tako piše
Mladen Friganovič v dveh člankih o eksodusnih območjih, (ne)razvitosti in populacijski politiki ter o demografsko strukturnih značilnostih mestnih in drugih naselij na
Hrvaškem, Stjepan Šterc pa piše o demografskem razvoju naselij v pogojih prostorske izoliranosti na primeru obsavskih naselij Zagreba in Siska.
O problematiki urbanizacije piše Milan Vresk v razpravah o metropolitanski regiji Zagreba 1981. leta, o urbanizaciji Dalmacije v pogojih litoralizacije, o središčih
174

Književnost

dela in gravitacijskih območjih zaposlenih na Hrvaškem ter o nekaterih kazalcih
funkcijsko-prostorske strukture Zagreba. Prometno-geografske študije Miroslava Sica o razvoju mreže mestnega avtobusnega prometa na Hrvaškem ter njegove vloge v
razvoju obmestij in o prometnem pomenu Varaždina so sila redki, zato pa toliko bolj
dragoceni primeri tovrstnih geografskih prizadevanj pri nas.
Če ob navedenem opozorimo še na študiji Dragutina Feletarja o industrializaciji
Hrvaške, na študiji Tomislava Šegote o padavinah v Jugoslaviji v hladni polovici leta
in o gibanju vodostaja v Savi pri Zagrebu, na zanimivi študiji Andrije Bognarja o
geomorfoloških značilnostih nižinske reke Karešice v Baranji ter o geomorfološki
značilnosti Martin Brega, Brckovljanskega in Štakorovečkega hriba (soavtor Ištvan
Blazek), ostaneta le še razprava Božene Volane in Inge Lisac o klimatski delitvi
Hrvatske glede na letne temperature zraka in razprava Petrice Novosel-Žic o centralnih naseljih na Krku.
Študije oblikujejo zasnovanost na kvantitativnih metodah, številne tabele in
predvsem zanimivi in dokaj kvalitetni kartografski prikazi. So zato ne le ustrezno gradivo za poznavanje geografske problematike Hrvatske, temveč tudi uspešno dopolnjujejo in aktualizirajo vseh šest knjig regionalne geografije Hrvatske iz leta 1974.
Mirko Pak

Dimitrije Perišić: O prostornom planiranju, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.
1985.

Srbski geograf in prostorski planer, sedaj univerzitetni učitelj za prostorsko
planiranje na beograjski univerzi, Dimitrije Perišić, je 1. 1985 objavil obsežno knjigo
o prostorskem planiranju (340 strani). Delo j e v bistvu zbornik njegovih člankov,
predavanj, metodoloških napotkov, prostorskih planov (večidel na regionalni ravni),
recenzij in razmišljanj o problemih prostorskega planiranja in urbanizma iz zadnjih
petnajstih let. Avtor je publikacijo razdelil na več poglavij, ki si smiselno sledijo tako, da prehajajo od metodologije in vsebine prostorskega planiranja k izdelavi prostorskih planov in k podrobnejšim ter konkretnejšim problemom, kot so načrtovanja
naselbinskih omrežij, življenjsko okolje ali prometno urejanje.
Zborniku se pozna, da ga je napisal planerski delavec z bogatimi jugoslovanskimi planerskimi skušnjami. Zato obsega po eni strani pripravo metodologij za prostorske plane in podrobne napotke za izdelavo prostorskih planov pri nas, po drugi
strani pa podaja kritično presojo jugoslovanskih in še zlasti srbskih in črnogorskih
planerskih dosežkov in spodrsljajev. V svojih razmišljanjih se Perišić kritično ozira
na jugoslovansko planersko prakso in opozarja na nekatere tradicionalne slabosti
planiranja, ki jih kljub štiridesetletnim skušnjam nismo uspeli odpraviti. Posebej
opozarja na neusklajenost med ekonomskim, socialnim in prostorskim planiranjem.
Zavzema se za njihovo integracijo, vendar sodi, da še vedno manjka ustrezna metodologija in da ekonomsko planiranje ni pripravljeno sprejeti spoznanj in temeljne
prakse prostorskega planiranja. Zaradi tega ostaja predvsem sektorsko, razvojno in
alokacijsko planiranje in se zaradi tega slabo povezuje s prostorskimi plani. Še vedno
tudi zadevamo na nasprotovanja, da bi vrednotili prostor kot del razvojnih stroškov.
Po drugi strani pa bi moralo prostorsko planiranje opustiti vse prepogosto izživljanje
v faktografiji ter posvetiti več pozornosti ciljem in potem, kako priti do teh ciljev.
Postati bi moralo »oblika strukture dogajanja«. Nerazčiščena je stara dilema: ali j e
planiranje predvsem izbor ciljev ali izbor sredstev razvoja (plan želja ali plan akcije).
Prostorski plani so ponavadi vse preveč statični. Še vedno ni razjasnjeno, kako vključiti v plane varstvo okolja, regionalni vidik in regionalne specifičnosti. Manjkajo nam
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vrednostni sistemi, kriteriji in indikatorji, s katerimi bi lahko objektivneje razsojali
ob dilemah, kaj so obči cilji, kako vrednotiti razlike med npr. republiškimi ali občinskimi vidiki, kje je mesto intuiciji itd. Perišič tudi razmišlja o časovnih horizontih,
etapnosti v planiranju, o operacionalizaciji občih ciljev v prostorskem planiranju, kako v družbenih dogovorih uskladiti interese številnih interesentov in ob tem ohraniti
demokratičnost sprejemanja in odločanja ter kako postopati z nelegalnimi posegi v
prostor (črne gradnje). Ta del razmišljanj je nedvomno najbolj zanimivi del knjige. V
njem odsevajo dileme, ki jih občuti večina jugoslovanskih prostorskih planerjev že
leta in za katere še nismo uspeli poiskati zadovoljivih rešitev, kljub številnim intervencijam in razpravam.
Zelo zanimivi so tudi izvlečki iz nekaterih prostorskih planov, npr. za območje
S R Srbije, obalnega območja Donave med Beogradom in bolgarsko mejo ali omrežja
mest in naselij v Srbiji (posebej za Timoško krajino), ki so ilustrirani s številnimi grafičnimi prikazi. Posebej j e treba opozoriti na izvirne planske metodološke dosežke
pri planiranju območij s posebnim namenom; prikazani so na primeru rudarsko-energetskega-industrijskega kombinata Kolubara. Za slovenskega bralca so obravnavani
primeri toliko bolj zanimivi, ker smo o njih veliko premalo informirani, čeprav gre za
zelo obsežno in za jugoslovansko energetsko oskrbo nadvse pomembno območje.
Perišičeva knjiga je poleg Mušičeve in Krstičeve že tretji zbornik člankov in razprav s področja prostorskega planiranja, ki j e izšel v zadnjih desetih letih. Nastal je
ob bogatih planerskih skušnjah in v tem je njegova največja vrednost; ob tem so
ostali zapostavljeni svetovni dosežki in problemi na področju prostorskega planiranja. Delu tudi lahko poočitamo, da ne upošteva slovenskih (kot običajno) in hrvatskih dosežkov, kjer so v zadnjem času vendarle skušali razrešiti nekatere dileme z novimi predpisi. Škoda tudi, da avtor ni bolj vestno navedel vire, bibliografijo in konkretne projekte, kar bi dalo delu večjo dokumentarno vrednost. Ne glede na to je Perišičeva knjiga koristen priročnik za vse jugoslovanske planerje in to toliko bolj, ker
je pisana na preprost in umljiv način.
Igor Vrišer
Iz inozemske geografske književnosti
Geography in China (Geografija na Kitajskèm), The Geographical Society of China, str. 1-222,
Science Presse, Beijing, 1984

Navedeno delo j e izdalo Geografsko društvo Kitajske ob svoji 75-letnici, kar je
obenem sovpadalo s 25. mednarodnim geografskim kongresom (Pariz 1984). Tako je
bila to tudi ugodna priložnost za predstavitev društva in njegovega dela svetovnemu
geografskemu občestvu.
Knjigo sestavlja vrsta prispevkov različnih avtorjev o glavnih geografskih vejah,
njihovemu razvoju in dosežkih, nalogah in perspektivah. Uvod izpod peresa predsednika društva Huang Bingwei-a nas na kratko seznani z najpomembnejšimi geografskimi organizacijami na Kitajskem, zadnje poglavje (Geografsko društvo Kitajske) pa
podrobneje s samim društvom. Primerjava kitajskih razmer s slovenskimi seveda ni
najbolj ustrezna, kljub vsemu pa je zanimiva. Na Kitajskem j e v okvirih visokega izobraževanja 38 geografskih oddelkov s številčno zelo močnim učnim kadrom - na univerzi v Nanjingu in na Vzhodnokitajski univerzi jih je po preko sto. Kitajska akademija znanosti, njene podružnice po provincah in druge lokalne znanstvene ustanove
imajo 13 geografskih institucij s povprečno 100 - 300 delavci. Največji med temi organizacijami j e akademijski Geografski inštitut z okoli 600 uslužbenci.
Geografsko društvo Kitajske združuje okoli 10.000 članov v 28 podružnicah, s
176

Književnost

sedežem na Geografskem institutu v Beijingu. Naloge in cilji društva so podobni našim. V okviru društva je deset komisij (za fizično, družbeno, ekonomsko geografijo,
za geomorfologijo, hidrografijo, kemijsko geografijo, klimatologijo, zgodovinsko geografijo, svetovno geografijo, kartografijo), dve delovni komisiji (za geografsko
vzgojo in za popularizacijo geografskega znanja) in troje sorodnih pridruženih društev (za glaciologijo, raziskovanje puščav in za apliciranje tehnike oddaljenega opazovanja). Društvo redno izdaja pet glasil: Acta geographica sinica, Gospodarska geografija, Zbrana dela svetovne geografije, Zgodovinska geografija, Geografsko
znanje (poljudni mesečnik v 300.000 izvodih).
Ostalih petnajst prispevkov seznanja bralca s posameznimi vejami geografije, z
njihovim razvojem in dosežki, tudi z aplikativnimi, ki so v kitajski geografiji često zelo pomembni. Prvih sedem prispevkov obravnava fizično geografijo: Pregled fizične
geografije z geografijo prsti in biogeografijo, Geomorfološko preučevanje na Kitajskem, Napredek v kitajski klimatologiji, Pregled hidroloških raziskav, Kemijsko geografijo, Novosti iz preučevanja v glaciologiji, kriopedologiji in naravnih nesreč v gorah, Novejša preučevanja napredovanja puščav. Že ti naslovi povedo, da je fizična
geografija, tako kot geografija v celoti, na Kitajskem močno kompleksna veda. Ta
kompleksnost se kaže tudi v fizično-geografski rajonizaciji Kitajske. Delijo jo na tri
naravne enote, sedem regij in 33 podregij. T a razdelitev j e velikega praktičnega pomena za gospodarsko planiranje. Po potrebi delijo ozemlje še na manjše enote, kot j e
navedeno na primeru iz okolice Beijinga, kjer upoštevajo predvsem kakovost in izrabo zemljišča. Ta prispevek je opremljen s karto in j e tudi za potrebe naše regionalne
geografije zanimiv in uporaben.
Geomorfološko preučevanje obsega fluvialno geomorfologijo, preučevanje
struktur in neotektonike, preučevanje krasa, puhličnih pokrajin, obalnih in podmorskih oblik, puščavske morfologije, ledeniških in obledeniških oblik, regionalno geomorfologijo z geomorfološkim kartiranjem ter preučevanje transporta sedimentov.
Podobno so razčlenjena tudi druga poglavja. V okviru klimatologije je v ospredju
preučevanje monsunov. Posebna veja je t. im. kmetijska geografija, ki je običajno ne
najdemo med panogami geografije. Ukvarja se s kemizmom voda, atmosfere, prsti,
poleg pa sta še biokemijska geografija in regionalna kemijska geografija. Prav ta veja
fizične geografije kaže na širjenje kitajske geografije, kar je v nasprotju z našo, ki tu
in tam izgublja kako področje dejavnosti. Tudi preučevanje napredovanja puščav
ima izrazito praktični pomen.
V nasprotju s fizično j e družbena geografija slabše razvita. Okoli 7 0 % geografskih del, objavljenih po osvoboditvi (1949), je namreč iz fizične sfere in le 3 0 % iz
družbene. Ker ima Kitajska tako dolg in neprekinjen zgodovinski razvoj - prva
»družbenogeografska« dela so že iz 5. stol. pr. n. št. - je v sklopu družbene geografije
zelo pomembna historična geografija. Podobno kakor kemijska geografija pri fizični
geografiji j e tudi v okviru historične geografije neka kitajska posebnost, imenovana
»yenge geografija«, ki preučuje spremembe administrativnih enot skozi zgodovino.
Nekatere današnje province in dežele imajo svoj začetek že pred 2000 leti. Panoga
yenge je sestavila že več atlasov, izdajala j e svoje glasilo, ki pa je preraslo okvire yenge in se preimenovalo v »Kitajsko historično geografijo«. Podobno kakor v fizični geografiji imajo neposredni pomen za prakso tudi določene veje družbene geografije,
predvsem gospodarska geografija. To se lepo vidi iz sintetskega prispevka Interdisciplinarni pregled naravnih virov Kitajske, ki vsebuje preglednico 32 interdisciplinarnih
raziskav, opravljenih v zadnjih 30 letih. Posebni prispevki so posvečeni še svetovni
geografiji, kartografiji ter kritčnemu pregledu pouka geografije na kitajskih univerzah.
Delo je zanimivo z več vidikov: seznani nas s kitajsko geografijo, ki j e za nas bolj
»španska vas«, še posebej nekatere panoge, npr. geografija yenge, obenem pa se ob
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njeni razdelitvi, strukturi in obdelani snovi lahko zamislimo in primerjamo s stanjem
v naši geografiji. Ni rečeno, da se ne bi mogli iz kitajskih izkušenj tudi česa naučiti.
Če skozi kitajsko geografijo pogledamo na slovensko, se nam nudi drugačna slika,
kot pa smo j o vajeni. Zbornik nudi tudi precej podroben pregled nad novejšimi kitajskimi geografskimi objavami, saj skupaj navaja 235 bibliografskih enot. Tudi to,
da je delo v celoti v angleščini, j e velika prednost.
Andrej Kranj c
Yuan Daoxian, Problems of environmental protection of karst area (Problematika varstva kraškega okolja). Str. 14, 10 fotografij, 12 skic, 11 referenc, Guilin, 1983

Avtor j e sodelavec Inštituta za kraško geologijo v mestu Guilin, iz avton. pokr.
Guangxi (Kitajska), in j e ta članek, ki j e izšel v separatni obliki, pripravil za srečanje
»Degradacija in rehabilitacija občutljivih okolij: kraški svet in obrobja puščav«, ki je
bilo v Detroitu (Michigan, Z D A ) .
Prispevkov s podobnimi naslovi j e veliko, tudi pri nas, vendar pa ta izstopa
predvsem iz dveh razlogov: ni le načelen in ne »teoretizira« (v slabem pomenu besede), ampak sloni na konkretnih primerih. Ti so s kitajskega krasa, ki je že sam po sebi precej drugačen od našega, predvsem pa so v njem drugačni poselitev, izraba tal in
naravni viri.
V uvodu avtor najprej na kratko predstavi kitajski kras - 2 milij. km 2 , razdeljen
na tri glavne tipe: goli, pokriti in »pokopani« kras. Na golem krasu, ki ga j e največ, j e
najhujša težava voda, predvsem oskrba z njo, a tudi poplave. Zato j e glavna naloga
varovanje voda pred onesnaževanjem, ki je tudi na Kitajskem že dobro »napredovalo«. Avtor navaja tovarno, ki je speljala odpadno vodo skozi prepokano kamnino v
kraško podzemlje, da ne bi onesnaževala bližnje reke, s tem pa j e onesnažila velik del
kraškega vodonosnika. Kraški izvir nekaj kilometrov niže, ki j e bil zajet za vodno
oskrbo, j e postal neuporaben, obenem pa j e od Kraškega izvira dalje onesnažena tudi reka, ki so j o hoteli obvarovati.
Tudi v pokritem krasu j e voda zelo pomembna, čeprav j e zaradi debelih plasti
nevezanih sedimentov njena zveza s površjem drugačna, kot v golem krasu. Ko gladina podzemeljske vode močno pade, sedimenti (predvsem gline in razni tipi terrae rossae) razpokajo in se pojavljajo grezi. Leta 1963 je bila v pokrajini Guangxi zelo huda
suša: pospešeno so črpali zaloge podzemeljske kraške vode, in da bi povečali dotok,
so razpoke v kamnini širili s pomočjo eksplozij. To so sicer dosegli, a nad zajetjem se
j e izredno povečalo število grezov. Intenzivno površinsko grezanje sedimentov se nad
vodonosnikom še vedno nadaljuje, tako da so morali eno vas že izseliti. Podobne težave povzročajo razpoke v površinski glinasti plasti. So do nekaj 100 m dolge, do 10
m globoke in do nekaj decimetrov široke. Pojavljajo se ob suši in so posledica padca
gladine talne vode oziroma izsuševanja. Težava je predvsem v tem, da zaradi debeline glinaste plasti stavbe ne temeljijo v matični kamnini, ampak v glini. Pogosto so tudi stavbe same iz gline in lahko si mislimo, kaj pomeni razpoka, ki se pojavi pod glinasto zgradbo.
Izkoriščanje rudnih bogastev j e v zvezi z varstvom okolja poglavje zase. Na kitajskem krasu j e precej rudnih ležišč, nahajališča so celo v kraških jamah (limonit,
bauxit, pirit, fosforit, kasiterit, premog). V Guangxiju so številne jame s kapniki iz
fosforita.
Kako varuje Kitajska občutljivo kraško okolje? Velik prispevek so dale sistematične hidrogeološke raziskave glavnih kraških ozemelj, kjer so s pomočjo različnih
metod (speleologija, sledenje voda, geofizika) ugotovili preko 1000 podzemeljskih
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tokov s skupno količino preko 7000 m 3 vode na sekundo. Da bi bolje razumeli ekologijo kraškega okolja, so v Guangxiju osnovali kraški gozdni rezervat, kjer interdisciplinarno intenzivno raziskujejo. Varovanje in izkoriščanje krasa ter kraških voda j e
urejeno tudi z zakoni in predpisi, številna najpomembnejša in najbolj privlačna kraška ozemlja, npr. Guilin z okolico, so razglašena za posebna varovalna območja in za
naravne parke.
Skice oziroma grafične priloge so zanimive in pregledne ter nudijo dobre primere za ilustracijo kitajskega krasa in njegovega onesnaževanja. Žal pa so fotografije take, da nudijo kvečjemu osnovno dokumentacijsko vrednost. Tudi uporabljena literatura s citati vred j e pretežno le v kitajščini, torej za nas, žal, nerazumljiva. Prav zaradi jezikovne pregrade, ki nas loči od Kitajcev, so prispevki v angleščini, še zlasti pregledni kot je pričujoči, toliko več vredni za medsebojno obveščanje o raziskovalnih
dosežkih ter o družbenih in naravnih značilnostih neposredno izpod pesesa domačega
strokovnjaka.
Andrej Kranjc
Yuan Deoxian, New Observations on Tower Karst (Nova dognanja o stolpastem krasu), str. 14.
fotogr. 12, skic 5, 18 referenc, Guilin 1985

Prispevek je v obliki separata izdal Inštitut za geologijo krasa iz Guilina in je bil
namenjen predstavitvi na Prvem mednarodnem geomorfološkem srečanju septembra
1985 v Manchestru. Ker je to eden redkih sintetskih prispevkov kitajskih avtorjev in
ker j e stolpasti kras razvit najlepše prav na Kitajskem, saj ga je tam najbrž največ na
svetu (le v avton. provinci Guangxi zavzema okoli 90.000 km 2 ), podajam nekaj več
izsledkov, kot pa je običaj pri pregledih objavljenih del.
Stolpasti kras delijo strokovnjaki, pri tem so se posebej izkazali kitajski, na podlagi razporeditve, medsebojne povezave in oblike apnenčastih stolpov oziroma vrhov
(vrh = kitaj, feng), na: fengcong (zraščeni vrhovi), fenglin (gozd vrhov), feng (posamezni vrh) in qiu (hum, grič). Avtor na kratko podaja pregled teorij o nastanku posameznega tipa oziroma njihove medsebojne genetske povezave. Glavno vprašanje, s
katerim se ukvarjajo geomorfologi, je prehod oblike fengcong (vrhovi s skupno bazo,
med njimi zaprte depresije tipa »cockpit«) v fenglin (posamezni, med seboj ločeni
stolpi, ki se dvigajo iz ravnice). Areali teh dveh tipov stolpastega krasa se često prepletajo in po avtorjevem mnenju razlik ni mogoče razložiti niti z različno nadmorsko
višino, niti z neotektoniko.
Na podlagi raziskovanja na južnem Kitajskem avtor ugotavlja, da so razlike nastale predvsem iz dveh vzrokov: fenglin j e rezultat prevladovanja površinskih fluvialnih preoblikovalnih procesov, fengcong pa zgolj kraškega (podzemeljskega) odtoka
in sta torej to samostojni, različni kraški geomorfološki obliki in ne različni razvojni
stopnji ene same oblike. Razporeditev in razvojna stopnja posameznih teh tipov pa
sta v veliki meri odvisni od predkrednih površinskih oblik (paleokraških) in od tega,
kdaj so bile s posameznih karbonatnih ozemelj odnešene »rdeče kredne plasti« (nekarbonatne sedimentne kamnine) in se je s tem začelo zakrasevanje.
Po oblikah so vrhovi razdeljeni na dve skupini: na valjaste (stolpi, stogi) in na
stožčaste. Vsaka skupina se deli na posamezne tipe, ločene po obliki. Pri poimenovanju posameznih oblik je dobro opazen kitajski način opazovanja in opisovanja (in
najbrž tudi zato podrobnejša razdelitev ni bila sprejeta v zahodno literaturo): vrh edinstvene lepote (duxiufeng), polžasti vrh, vrh stari mož... Ti tipi so često eponimi.
Oblika posameznega vrha j e odvisna predvsem od geološke zgradbe in litologije, kar
je potrjeno s terenskim preučevanjem, medtem ko vpliv klime ni opazen, oziroma je
vprašljiv.
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Toliko na kratko. Naj dodam še to, da avtor na začetku vsakega vprašanja poda
kratek pregled dosedanjih teorij in dognanj. V potrditev svojih pogledov navaja vrsto
konkretnih primerov s kitajskega krasa, večinoma tudi s pomočjo ilustracij. Žal so fotografije manjše in slabo reproducirane, pač pa so skice jasnejše in preglednejše. Kot
zanimivost naj še povem, da j e med uporabljeno literaturo naveden tudi Gamsov prispevek (edini jugoslovanski) o preučevanju topnosti apnenca s pomočjo ploščic.
Andrej Kranj c
Carsologica sinica (Zhongguo yanrong), vol. 4 (1985), 1 - 3, vol. 5 (1986), 2, Guilin (Guangxi),
PR China

Zadnji trije zvezki revije »Kitajsko krasoslovje«, ki jo skupaj izdajata Komisija
za kraško geologijo pri Geološkem društvu Kitajske in Inštitut za geologijo krasa Kitajske akademije geoloških znanosti, vsebujejo 40 prispevkov na 376 straneh. Urejaj o j o na Inštitutu za geologijo krasa in pohvalno j e , da izhaja redno, (doslej peto leto). Prispevki so razdeljeni po tematiki na poglavja: hidrogeologija krasa, hidrogeologija rudnih nahajališč, tehnika in metodika, nahajališča mineralov v krasu, speleologija in geomorfologija.
Čeprav j e naslov prvih dveh poglavij tematsko ozko omejen na hidrogeologijo
oziroma hidrologijo, prispevki tematsko niso tako ozki in je v njih veliko zanimivega
tudi za geografe, predvsem krasoslovce. Poleg zelo specializiranih prispevkov (Prispevek k poznavanju mehanizma tokov v dveh nivojih v globokih vodonosnikih, Oblika kraških vodonosnikov in matematični model dveh območij pri Handan - Xingtai)
so tudi taki, ki so splošno zanimivi, še posebej z regionalnega vidika (Pregled kraških
vodonosnikov na Kitajskem, Razporeditev podzemeljskih rek na južnem Kitajskem).
Podobno je z vsebino drugih poglavij. Nekateri prispevki so tako ali drugače ozko
omejeni (Datiranje kapnikov iz jame Maomaotou s pomočjo uranove serije), drugi
pa čisto splošni (Model tokovne dinamike v sinklinalnih kotlinah). Za nas j e morda
najzanimivejši tropski kras. Tudi o tem j e dovolj gradiva v Carsologici sinici, od prispevkov s področja hidrologije do speleologije in geomorfologije.
Pester izbor snovi j e tudi izraz izdajateljske politike: izdajatelji namreč želijo, da
revija ne bi bila pomembna le za Kitajsko (kar j e že veliko glede na njeno velikost in
število prebivalstva), ampak da bi dobila mesto in ustrezno priznanje tudi v svetovnih
znanstvenih krogih, kar je tudi v skladu s sedanjo Kitajsko politiko »odpiranja navzven«. Zato avtorji niso le iz vrst inštitucij - izdajateljev, niti ne le iz številnih drugih
kitajskih raziskovalnih ustanov (Inštitut za hidrogeologijo in inženirsko geologijo,
Geološka fakulteta Changchun, Inštitut za varstvo voda province Guizhou), ampak
skrbe za to, da so poleg kitajskih avtorjev (nekaj teh je znanih tudi pri nas - Song
Linhua, Yuan Daoxian) v reviji zastopani tudi drugi znani krasoslovci (M.M. Sweeting, P.W. Williams, P.A. Bull).
Da bi ta cilj laže dosegli, skušajo ustrezno prilagoditi tudi jezik in pisavo. Kitajski prispevki so seveda pisani v kitajščini, s kitajskimi pismenkami in za druge praktično nerazumljivi. Zato so opremljeni z angleškimi povzetki, angleški podnapisi so
pogosto tudi pod ilustracijami, z latinico so opremljeni grafikoni, pa tudi tabele so navadno pisane z arabskimi številkami. V zadnjih letnikih je opaziti daljše povzetke,
kar precej prispeva k boljšemu razumevanju in uporabnosti. Članki tujih avtorjev in
članki z »mešanim« avtorstvom pa so v celoti dvojezični (kitajščina - angleščina). Na
splošno j e grafično gradivo obilno - 40 prispevkov dopolnjuje 289 tabel, grafikonov,
skic, zemljevidov in slik. Fotografij j e malo, kar pa po drugi strani niti ni tako škoda,
saj so s tehnične plati bolj slabe. Izjemoma so priložene tudi barvne, zelo kvalitetne
slike.
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Večina prispevkov navaja uporabljeno literaturo. Vsega skupaj je zajetih 145 referenc, od tega 107 kitajskih del in 38 tujih, v glavnem pisanih v angleškem, izjemoma tudi v francoskem in nemškem jeziku. Med referencami ni nobenega jugoslovanskega dela, kar je po eni strani razumljivo, saj naši raziskovalci ne delajo v tropskem
krasu.
Carsologica sinica ni le zbornik znanstvenih razprav in strokovnih prispevkov,
kot j e npr. naša Acta carsologica, temveč je deloma tudi revialnega značaja. Običajno izhaja dvakrat letno, objavlja tudi krajša poročila (o kitajsko-britanski speleološki
odpravi) in vesti (Srečanje mednarodne hidrogeološke asociacije v Guilinu, Simpozij
o človekovem vplivu na kras v Postojni).
Tako sem skušal na kratko predstaviti zadnje številke zbornika Carsologica sinica. Po eni strani bi bilo bolje seznaniti bralce s posameznimi dosežki oziroma vsebino
posameznih prispevkov, po drugi strani pa se mi zdi za začetek pomembnejše zbornik
sploh predstaviti, saj je pri nas redek in malo znan.
Andrej Kranjc
Dellanoy, J . - J., R . Maire, J . Nicod: Karsts del Alpes Occidentales, du Jura Méridional et de
Provence (Kras Zahodnih Alp, južne Jure in Provanse). E R A 282 CNRS, Institut de Géographie d'Aix-en-Provence, A F K in F F S , 1 : 500.000, 1984

Karta j e pravzaprav geomorfološka, čeprav tega (iz previdnosti?) besedilo nikjer
ne omenja. Iziti bi morala kot priloga v reviji Karstologia 3 (1984), v številki, posvečeni alpskemu krasu, a se j e tisk zaradi tehničnih težav zavlekel za več kot eno leto.
Tiskana je v večbarvnem tisku, uporabljenih je sedem barv, kar daje precejšnje
možnosti različnih znakov oziroma njihovega prekrivanja. Osnovne poteze karte
predstavljajo hidrografska mreža, obale, jezera in večni sneg oziroma led, vse v modri barvi, kar v legendi niti ni posebej označeno.
Vsebina karte (legenda) j e razdeljena na pet skupin: tektonika (v črni barvi), litologija in strukturne oblike (rjavo), kraške oblike (rdeče), ledeniške oblike, glacialni
in nivalni kras (vijoličasto), površinska hidrologija, podzemeljska hidrologija in obalne oblike (vse v modri). Med kraškimi oblikami je s posebno barvo (zeleno) označen
lehnjak. Barve pravzaprav ne označujejo dosledno posamezne skupine, ampak so ponekod kombinirane zaradi boljše preglednosti (ponor ima v rdeči znak za brezno vrisano modro puščico, znaki za oblike glacialnega in nivalnega krasa so v vijoličasti in
rdeči barvi). Legenda obsega vsega skupaj 80 znakov.
Litološko so podrobno predstavljene karbonatne kamnine (masivni apnenec,
plastovi ti apnenec, menjavanje apnenca in laporja, apnenčeve luske, dolomit, sadra),
ostale le okvirno (peščenjak, granit, pesek, prod in grušč). Tako optično dobro izstopa osrednji alpski pas iz granitov, dobro so vidna vsa karbonatna ozemlja, ostale
ploskve so prazne, kar po eni strani moti, po drugi pa prispeva k boljši preglednosti.
Za kraške oblike j e uporabljenih največ znakov - dvajset. Deloma predstavljajo
»ploskovne« oblike (polja škrapelj, polja vrtač), deloma »točkovne« (brezno, jama,
naravni most). Od večjih površinskih oblik so predstavljena kraška polja (zaprta in
odprta), zatrepne doline, udornice in uvale. Polja so na karti relativno slabo opazna,
vendar je vprašanje, ali j e temu kriv znak ali merilo (redka, majhna in slabo izražena
polja). Poleg znaka za jamo ali brezno sta pri večjih objektih s številko navedeni tudi
dolžina oziroma globina, tako da tudi kraško podzemlje oziroma »podzemeljski potencial« prispevata k boljši predstavi o značilnosti krasa.
Med glacialno in nivalno kraškimi oblikami so navedeni glacialno kraška kočna
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(krnica), ledenica oziroma snežnica, podi in »lasti«, kraške »roches moutonnées« in
vrtače v morenskem gradivu. Od površinske hidrografije so najpomembnejši kraški
izviri, razdeljeni po pretoku, tako da največji med njimi (Fontaine de Vaucluse) človeka takoj zbodejo v oči. Veliko jih j e opremljenih s številko - povprečnim pretokom. Tudi znakov za obalne oblike je malo: klif, klif z morsko jamo, »calanque«
(draga) in podmorski kras.
Ker j e karta precej »zračna«, vzdrži tudi veliko imen - krajev, pogorij, vrhov, topografskih imen in tudi imen za jame ter izvire. Kljub temu karta nikakor ne vzbuja
videza prenatrpanosti. Morda j e prvi vtis celo ta, da je karta nekoliko prazna, oziroma da »točkovnost« prevladuje nad »ploskovnostjo«. Morda tudi jakosti temnih in
svetlih barv nista uravnovečeni in temne (tektonika, kraški izviri) malo preveč izstopajo.
Ta pomanjkljivost, če temu sploh lahko rečem tako, je odpravljena z manjšo
karto - vložkom (ki pa j e brez merila), ki prikazuje morfoklimatske tipe krasa. Po
nadmorski legi j e kras razdeljen na pet etaž (od visokogorskega ledeniškega do mediteranskega), posamezna etaža pa je razdeljena na tipe, od dva do štiri (gorski kras je
npr. razdeljen na kras v gozdu, kras na glacialnih oblikah, kras s šotišči in periglacialni kras). Tako je v Zahodnih Alpah, južni Juri in Provansi vsega skupaj 18 morfoklimatskih tipov krasa. Na kartici je s številkami prikazana tudi jakost korozije (»ablacija«) na posameznih delih krasa. Je v mejah od 17 - 160 mm/tisočletje.
Francozi, gre za posebno skupino, ki j o vodi profesor Nicod, imajo že precej izkušenj z geomorfološkim kartiranjem krasa, vendar j e to prva karta krasa, izdelana
in objavljena v tako velikem merilu. Tudi ta ni popolnoma v skladu z normami in legendo mednarodne geomorfološke karte, kar je dokaz več, da ta za prikazovanje krasa ne ustreza povsem. Težko j e reči, ali j e prikazani način boljši ali slabši, ker nimamo primerjave. Pač pa bo to mogoče, takoj ko bo izšla geomorfološka karta Slovenij e , oziroma ko bo izdelana geomorfološka karta dinarskega krasa. Zaradi zasnove je
pričujoča karta bolj krasoslovna in speleološka kot pa geomorfološka in skuša prikazati kras kot trodimenzionalni pojav in ne le kot poseben tip površja.
Andrej Kranjc
World Patterns of Modem Urban Change, Essays in Honor of Chancy D. Harris, Ed. by M P.
Conzen, The University of Chicago, Research Paper No 217 - 218, Chicago, 1986.

Zbornik razprav o sodobnih urbanizacijskih spremembah po svetu je nastal ob
upokojitvi profesorja Ch. D. Harrisa, dolgoletnega vodje geografskega oddelka na
čikaški univerzi. Profesor Harris je svetovno znan po svojih urbanogeografskih študijah, bibliografijah in geografskih prikazih Sovjetske zveze. Geografski oddelek je
uspešno vodil 25 let in je zatorej razumljivo, da so se mu njegovi najožji sodelavci
skušali oddolžiti s posebnim znanstvenim posvetilom - zbornikom razprav. K sodelovanju so povabili vrsto najbolj znanih geografskih raziskovalcev urbanizacije in
mest nasploh, predvsem iz vrst njegovih sovrstnikov in kolegov. Skušali so dobiti poročevalce za vse poglavitne svetovne regije, kar jim j e v glavnem uspelo z izjemo
arabskega sveta, Avstralije in Sovjetske zveze (o slednji poroča Američan T. Shabad). Tako referiraj o o zahodnoevropski urbanizaciji M. J . Wise, J . Beaujeu-Garnier in P. Schöller, o vzhodnoevropski K. Dziewonski in T. Shabad, o jugovzhodnoevropski E . W. Hoffman, indijski R . P . B . Singh in R . L . Singh, o urbanizaciji v jugovzhodni Aziji N.S. Ginsburg, na Kitajskem (dejansko o preobrazbi starega Pekinga) Hou Ren-Zhi, Japonskem S. Kiuchi, v subsaharski Afriki A . L . Mabogunje, Argentini H. Wilhelmy, Braziliji S. Faissol, Mehiki M.T. Gutiérrez de Mc Gregor in v
Severni Ameriki H.M. Mayer.
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Poročila niso niti enotna niti uniformirana: nekateri avtorji bolj poudarjajo obče
značilnosti urbanizacije, drugi historično geografijo, tretji pa so postavili v ospredje
regionalne tokove in posebnosti. Zadnji dve izpod peresa B . J . L . Berrya in J . Gottmanna pa razmišljata o prihodnji evoluciji svetovne urbanizacije in njenih socialnih
in kulturnih različicah. Ne glede na te posebnosti so vse razprave v določenem smislu,
kakor ugotavlja že uvodničar in urednik M.P. Conzen, vendarle osredotočene na
urbanizacijo kot geografski in prostorski pojav in proces, ukvarjajo se z njenimi vzroki in gibali ter razglabljajo o njenih bodočih razvojnih smereh. V ospredju so zlasti
vprašanja o merjenju stopnje urbanizacije; ta naj bi 1. 1980 dosegla na svetu 4 1 , 3 % , v
Avstraliji in Oceaniji 8 3 % , Severni Ameriki 8 0 , 8 % , Evropi 7 7 , 1 % , Z S S R 7 6 , 1 % ,
Latinski Ameriki 7 5 , 2 % , Afriki 4 2 , 5 % , Vzhodni Aziji 4 5 , 4 % in Južni Aziji 3 6 , 1 % .
Pri teh merjenjih j e pogosto pomembno, kot posebej opozarjajo, ne le koliko ljudi
živi v mestih, ampak tudi to, koliko jih je na podeželju (značilna je v tem pogledu
razlika med Avstralijo in Indijo). Mnoga poročila so se osredotočila na probleme
»modernizacije« (ali sodobnih tokov v urbanizaciji), ki se jih žal prepogosto enači s
povzemanjem zahodnega modela razvoja mest, čeprav gre v resnici za učinke družbenoekonomskih procesov, zlasti urbanizacije in »terciarizacije«. Posebno pozornost
zaslužijo poročila iz manj razvitih dežel. Tu se pojavlja značilni dotok podeželske
revščine v mesta in nastajanje »barakarskih« naselij, kar kaže na deformacije, ki jih
povzroča socialni razsul ob vključevanju njihovih šibkih ekonomij v svetovno gospodarstvo. V tem pogledu je zlasti zanimivo poročilo Nigerijca Mabogunje. Večkrat se
v teh poročilih srečamo s pojmom »peasantization« (pokmetenja) mest. Veliko je tudi razglabljanj o temeljnih gibalih za urbanizacijo. V Vzhodni Evropi, na Daljnem
Vzhodu in v mnogih manj razvitih deželah je to še vedno planska ali kapitalistična industrializacija. V razvitem kapitalističnem svetu pa se uveljavljajo z novo tehnološko
revolucijo drugačne sile, ki jih zelo dobro prikazuje B . J . L . Berry na primeru Pittsburgha. Učinki novega, petega, Kondratijevega razvojnega cikla z razvojem informacijske družbe prinašajo znatne spremembe v socialni in zaposlitveni sestavi ameriških
mest, pa tudi v njihovem urbanem razvoju in tkivu. Naj na koncu še na kratko opozorim na Hoffmanovo misel o nerazvitosti mest (underurbanization) v jugovzhodni Evropi, ki j o pripisuje premajhnim vlaganjem v mestno infrastrukturo.
Žal ni mogoče na tem mestu podrobneje poročati o vseh mislih in spoznanjih v
tej obsežni publikaciji (472 strani). Zbornik j e nedvomno zanimivo, poučno in izrazito geografsko berilo, ki le poredkoma zaide na področja drugih ved. Ne prinaša nobenih izjemnih metodoloških novosti, je pa dovršen proizvod tradicionalne urbane
geografije zadnjih tridesetih let.
Igor Vrišer
Elisabeth Lichtenberger, Stadtgeographie. Band 1, Begriffe, Konzepte, Modelle, Prozesse.
Teubner Stauttgart 1986. Str. 280, 109 skic in 13 tabel.

Med že kar številnimi novejšimi knjigami v vedno bolj obsežni teoriji in metodologiji urbane geografije zasluži knjiga Elisabeth Lichtenbergerjeve, dolgoletne proučevalke urbanega prostora, posebno pozornost iz več razlogov. V knjigi izstopata
nemško-avstijska in ameriška geografska šola, vendar pri prvi z močnim poudarkom
na socialnem aspektu. To je povsem razumjivo spričo avtoričinega dolgoletnega sodelovanja s Hansom Bobekom, enim od utemeljiteljev in vodilnih teoretikov socialne
geografije, s katerim sta skupaj napisala znamenito knjigo Wien (1978), z edinstvenim in doslej najbolj kompleksnim tematskim kartografskim prikazom večjega mesta. V knjigi je močan poudarek na teoriji in metodologiji, iz česar izhajajo številne
metodološke predstavitve. Nekonvencionalni teoretični prikazi dajejo na prvi pogled
večkrat vtis nedodelanosti in celo nesistematičnosti, za nerednega spremljevalca
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tovrstne geografske problematike marsikdaj dokaj težko razumljivi. Ravno to pa je
verjetno glavna odlika učbenika, ki daje tako vsestranski pogled na posamezne problemske sklope. K temu prispeva tudi mnogo bolj enakomerno upoštevanje ameriške, nemške in tudi nekatere druge tuje literature. Vtis je, da avtorica želi odpirati številna, predvsem najbolj aktualna vprašanja in se izogibati ponavljanjem vsebin iz
drugih podobnih knjig. Sama že na začetku uvoda pravi, da je naloga knjige četvorna: prikazati, kako hitre spremembe v prostorski organizaciji mest in mestnih sistemov vplivajo na vsebino proučevanj, prikazati pluralistični pristop od klasične nemške in francoske šole do analitične urbane geografije, ki j o imenuje »Wachtumsdisziplin par exellence«, ter prikazati podobo prostorske organizacije mest in mestnih sistemov, slednjič pa obstoječe raziskovalno stanje prikazati v smislu deduktivnega oblikovanja teorije, induktivne raziskovalne dejavnosti in normativnih ciljev.
Obsežnemu uvodu, v katerem so obrazložena nekatera osnovna teoretična izhodišča in koncepti pristopov k proučevanju mest, sledi prikaz jedrnih vsebin urbane
geografije, od klasifikacije mest in mestnih območij, modelov mestnega razvoja in
obmestja, mestnih sistemov in ekonomskih elementov mestnega razvoja do urbanizacije in sistema centralnih krajev.
Drugo obsežno poglavje pa že sega korak naprej v problematiko strukture in
procesov v mestnem prostoru, od upravno-ekonomskih dejavnikov, urbanističnega
načrtovanja, ekonomske sestave mest do celotnega spektra segregacijskih elementov.
Zaključno poglavje govori o sistemu naselij in o urbanizaciji nasploh.
Pri svojem dolgoletnem znanstveno-raziskovalnem delu na področju urbane geografije si je Lichtenbergerjeva izoblikovala številne teoretične pristope in modele, ki
jih j e v večjem številu v knjigi tudi prikazala. Glede na navedeno štejemo knjigo
Lichtenbergerjeve za nadvse koristen prispevek k poglobljenemu in kompleksnemu
poznavanju urbane problematike, koristno tudi za sosednje in druge stroke, ki se kakorkoli ukvarjajo s proučevanjem mestnega prostora.
Mirko Pak
Geografičeskoe obosnovanie ekotogičeskih ekspertiz, Moskva 1985, str. 208

V izdaji moskovske univerze je pod redakcijo Zvonkove izšel zbornik petnajstih
člankov, ki sestavljajo monografijo, namenjeno metodološkim vprašanjem. Ta se nanašajo na sestavo ekspertiz za večje gospodarske načrte, predvsem na njihovo geografsko utemeljeno zasnovo ter sploh na vlogo, ki naj j o ima pri tem geografija. Monografija pravzaprav problematizira analizo in ocenjevanje vplivov na naravno okolje. Dotika se tudi ekološko perečih proizvodenj in za te namene obravnava uporabo
kart manjšega merila. Na primeru Sovjetske zveze prikazuje sheme ekoloških ekspertiz za reševanje industrijskih kompleksov črne in barvne metalurgije ter energetike.
Publikacijo je spodbudilo dejstvo, da se v S Z in drugod po svetu pojavlja v zadnjem času vse več del, obravnavajočih vprašanja, ki se tičejo vplivov različnih gospodarskih in drugih posegov človeka v naravno okolje. Gre potemtakem za dela, ki jih
pogosto označujejo za ekološke eksperize, ocene, presoje, osnove ipd.
Zbornik j e razdeljen na tri dele. V prvem se sedem prispevkov različnih avtorjev
ukvarja s fiziognomijo ekološko-geografske ekspertize in z njenimi izhodišči. V drugem delu pet prispevkov obravnava geografsko zasnovo ekoloških ekspertiz in njihovo metodo pri različnih vrstah gospodarskih načrtov, medtem ko je tretji del posvečen ekološki ekspertizi, namenjeni rekreacijski organizaciji ozemlja ter oblikovanju
naravovarstvenih con, ko gre za razmestitev industrijskih kompleksov. Naslednji prispevek obravnava kartografsko zasnovo ekoloških ekspertiz, ko gre za kmetijska ob184
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močja. Zadnja studija pa v okviru ekološke ekspertize obravnava ekonomsko ocenjevanje vplivov na okolje.
Uvodoma so seveda načeta tudi vprašanja o samem pojmovanju in vsebini ekološke, oziroma ekološko-geografske ekspertize. Nakazani so pomisleki glede obeh
terminov. Ustrezneje bi bilo zato govoriti o geografskih nalogah in geografski zasnovi
ekoloških ekspertiz, pravzaprav o njihovi ekološko-geografski usmerjenosti. Osnovna naloga geografske ekspertize naj bi bila po Kosmačevu »preverjanje kvalitete prostorskih informacij«, oziroma »informacij o lokaciji«.
Po mnenju avtorjev so naloge geografskega dela ekološke ekspertize zelo raznovrstne. Segajo od ocene geografskega položaja načrtovanega objekta do njegovih
vplivov na naravno okolje in do vprašanj stabilnosti pokrajine glede na zunanje
obremenitve (naravne in antropogene) pa do upoštevanja lastnih sil, ki jih ima narava, da nevtralizira posledice negativnih posegov. Tu gre zlasti za opredelitev potenciala naravnega samočiščenja pa tudi za reševanje takih vprašanj, kot so »efekti«
kompleksnega učinkovanja okolja na pokrajino pa tudi »efekt« njihovega sosedstva.
Po mnenju avtorjev ima posebno mesto v ekspertizi regionalni pristop, posebno pri
ekspertnem modeliranju, saj naj bi ekspertiza ravno na ravni regije vsklajevala ekonomske plane z ekološkimi možnostmi okolja in varstvom narave.
Regionalni pristop, ki j e , kakor poudarjajo avtorji, posebnost geografske znanosti, utrujuje tudi položaj geografije v okviru ekspertize, zlasti takrat, ko gre za
strukturno oceno naravnega okolja, in seveda takrat, ko je potrebna kompleksna geografska regionalizacija ozemlja. Geografske metode na tak način prispevajo k
znanstveni zasnovi ekspertnih ocen pa tudi sama geografija naj bi se pri tem bogatila
teoretično in praktično.
Posebej so obravnavane osnovne metode za neposredno ocenjevanje vplivov na
okolje, med njimi metoda kontrolnih listov, metoda matric, metoda mrež, metoda
prekrivanja shem oziroma kart, kvantitativna metoda, metoda modeliranja, vse seveda s prikazom njihovih dobrih in slabih strani.
Eden izmed prispevkov obravnava »landšaftno« karto Sovjetske zveze kot osnovo za izdelavo ekoloških ekspertiz. Take karte so namreč izraz potencialnih lastnosti
naravnega okolja in zato osnovni element ekspertnega proučevanja pri presojanju
različnih gospodarskih načrtov. V SZ zato stalno naraščajo potrebe po landšaftnem
kartiranju v različnih merilih. Po izraženem mnenju naj bi landšaftna karta dajala dovolj zanesljive predstave o notranji strukturi, kontrastnosti in mozaičnosti pokrajine
ter o dinamičnosti njenih povezav in o zvezah naravnih teritorialnih kompleksov različih rangov. Odražala naj bi, skratka, kvalitativno karakteristiko teritorialnih kompleksov. Legenda karte sloni zato na strukturno genetični klasifikaciji landšafta, za
kartografsko enoto pa ji služi pokrajinski tip, pojmovan kot celokupnost individualnih (konkretnih) landšaftov, ki se odlikujejo po genetski homogenosti in enotipski
strukturi.
Zanimiv je prispevek o ekološko-geografskih predpogojih za razmeščanje energetike v SZ. Prikazuje regionalizacijo največjih dopustnih moči termoelektrarn glede
na pogoje za širjenje njihovih emisij v atmosferi, zlasti ekološke značilnosti učinkovanja elektrarn v različnih pokrajinskih tipih. Termoelektrarniške emisije namreč
bolj prizadenejo aluvialno-sandrske ravnine kakor morenske pokrajine s puhličnimi
glinami in iglastim gozdom. Sive in črne prsti lestostepskih in stepskih pokrajin pa jih
razmeroma dobro nevtralizirajo, medtem ko naj bi žveplove emisije v suhostepskem
pasu vplivale na solonce in njim sorodne prsti celo pozitivno.
Pomembne so razlike glede goriva termoelektrarn (kisle oziroma bazične emisije). Zato imajo T E na mazut v lesostepskem in stepskem pasu ekološko prednost
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pred drugimi pogonskimi viri. Ko pa gre za trdo gorivo, so posledice v različnih tipih
naravnih pokrajin spet drugačne. Tako imajo T E na premog ekološko-geografsko
prednost v gozdnem pasu, kjer se uveljavljata izpiranje in kisla reakcija prsti.
Ekološko-geografske ekspertize naj bi torej poudarjale ekološke (samočistilne)
zmogljivosti okolja glede na tipologijo naravnih pokrajin (landšaftov), pri čemer so
pomembne zlasti njihove klimatske, pedološke in vegetacijske poteze ter s tem povezane značilnosti ekološkega kroženja snovi in energije.
Ker publikacija načenja vrsto metodoloških in drugih vprašanj t.im. prognostične geografije in opredeljuje, v čem je geografski delež ekoloških ekspertiz, j e posredno zanimiva tudi za našo ekološko-geografsko problematiko, čeprav izhaja iz drugačnih načelnih in stvarnih osnov, namreč iz usmerjenosti na dopustne emisije in u
velikopotezne prirodnogeografske conalnosti Sovjetske zveze.
Darko Radinja
Characteristiks and Delimitation of Nordic and Mountainous Areas. Nordia 20, Geographical
Society of Northern Finland, Oulu 1986. 142 strani, 68 kart, 5 slik, 22 diagramov in grafikonov,
20 tabel.

Zbornik prvega simpozija Študijske skupine za razvoj gorskih in subpolarnih območij, ki je potekal od 20. do 26. avgusta 1985 v Guelph-Sudbery, v kanadski Severni Ontariji, j e izšel kot posebna izdaja Nordie-publikacije Geografskega društva Severne Finske. Simpozij je bil posvečen temi: Značilnosti in omejitev nordijskih in
gorskih območij. Zbornik prinaša 14 razprav, uredil pa ga j e Leo K o u t a n i e m i .
Glavna razprava se ukvarja s proučevanjem kriterijev za omejitev polarnih »nordijskih« območij. M. C h a b o u r jih je opredelil na primeru Skandinavskega
polotoka, upoštevajoč naravne in ekonomske značilnosti. Fizično-geografske značilnosti, elemente in dejavnike j e preučilo in opredelilo več avtorjev. U. V a r j o je označil polarno klimo, njene vplive in učinke. S. T h u k a n e n se ukvarja z omejitvijo
klimatsko-fitogeografskih regij v polarnih območjih, upoštevajoč klimatske, botanične, pedološke in geomorfološke značilnosti. L. S o m m e r s j e obdelal kontinentalna šelfna območja v polarnih predelih in opredelil njihov pomen.
Z opredelitvijo družbenogeografske problematike se ukvarjajo štirje avtorji.
M. H ä k ki 1 a j e proučil širjenje in krčenje kmečkih naselij na Severnem Finskem po
drugi svetovni vojni. H. J u s s i l a j e osvetlil pomen mehanizacije pri regionalno
raznolikem kmetovanju. E . S i u r u a i n e n pa je predstavil posledice socialnih
sprememb na razvoj odročnih predelov. H. V o 1 k m a n n pa je na primeru Srednje
Finske ovrednotil stopnjo urbanizacije ruralne regije. Podobne strukturne ekonomske alternative za prihodnost ugotavlja U . W i e b e r g tudi za Severno Švedsko.
Problematiki gorskih predelov so posvečeni trije prispevki. Švicar W. L e i m g r u b e r je višinsko coniral kanton Fribourg in opredelil gospodarsko usmerjenost
in pomembnost posameznih delov ter zanje označil spreminjanje gospodarske usmerjenosti v zadnjih štiridesetih letih. Gorske regije Zahodne Kanade j e omejil in v njih
očrtal družbene dejavnosti Kanadčan M. S u n d s t r o m , medtem ko je F. D o h r s
kot politični geograf načel historično temo in osvetlil geopolitični pomen Zakarpadske Ukrajine.
Problematiki z domačih krajev, kjer se je odvijal simpozij, sta bili namenjeni dve
razpravi. Pripravili so ju geografi iz univerzitetnih centrov v Severnem Ontariju.
C. T a p e r in O. S a r r i n e n sta preučila finsko-kanadske migracije v Ontarijo in
njihove oblike. M. T o u g h t o n in S. H a r n e y pa sta ovrednotila pomen spreminjanja kmetijstva v Severnem Ontariju.
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Spomini in jubilejni članki
Profesorju Francetu Planini ob njegovi 86-letnici

Rodil se je 29. septembra 1. 1901 v Škofji
Loki dežnikarju Lovrencu in Mariji roj. Carman. Po petrazredni osnovni šoli je obiskoval
klasično gimnazijo v Kranju, kjer je bil vsa leta
odličnjak. Maturiral je julija 1920 v istem mesecu in letu kot jaz v Ljubljani. Na ljubljanski univerzi sva študirala zemljepis, njegov drugi glavni
predmet pa je bil prirodopis, ki ju je vse življenje povezoval kot tenkočuten ljubitelj, opazovalec in proučevalec narave. Še kot študent je bil 1.
1922 m e d ustanovitelji našega Geografskega
društva in bil njegov odbornik. Poletni semester
1. 1923 je poslušal predavanja na miinchenski
univerzi, kjer si je širil obzorje. Ker zanj po diplomi 1. 1926 ni bilo na voljo prostega mesta na
srednji šoli v Sloveniji, je prva tri leta služboval
na šestrazredni gimnaziji v Otočcu v Liki. Tako
se je šele 1. 1929 d o k o n č n o zasidral na Slovenskem. D o leta 1937 je bil nameščen na gimnaziji v
Kranju, zatem pa premeščen na klasično gimnazijo v Ljubljani. Od I. 1939 dalje je bil uslužbeProf. Francé Planina
nec na prosvetnem oddelku banske uprave in v
Založbi šolskih knjig in učil, vmes je bil 1. 1942 v italijanskem zaporu in v taborišču v
Gonarsu. Po vojni je bil član Komisije za ugotavljanje kulturno-zgodovinske škode in
Federalnega zbirnega centra. V letih 1953 d o 1955 je bil ravnatelj Prirodoslovnega
muzeja. Po ostavki se je vrnil na klasično gimnazijo, ki se je kmalu nato preimenovala v IV. in zatem v II. gimnazijo. L. 1962 se je dal upokojiti.
V obdobju do zadnje svetovne vojne so se izkristalizirali vsi obrisi njegove izjemno razvejane dejavnosti. Bil je razgledan, dobrohoten in priljubljen mentor svojim
dijakom, hkrati pa se je izven poklica vidno udejstvoval kot geograf, prirodoslovec,
kartograf, muzealec, turistični delavec in organizator mnogostranske kulturne dejavnosti. L. 1936 je skupaj z Rudolfom Andrejko pripravil knjigo Škofja Loka in njen
okraj v luči gospodarskih in kulturnih prizadevanj. Istega leta sta na njegovo pobudo
z dr. Pavletom Blaznikom dosegla ustanovitev Muzejskega društva v Škofji Loki, ki
je dve leti nato že odprlo prve zbirke Loškega muzeja. V društvenem odboru in pri
muzeju sta delala 38 let. L. 1934 je v Proteusu objavil članek Skrb za naše ptice pevke
in dal 1. 1937/38 pobudo za spoznavanje živali v prispevku T e k m a svoje vrste; 1. 1937
je v Planinskem vestniku priobčil originalni opis Smarjetne gore pri Kranju; 1.1938 je
narisal karte in diagrame za Blaznikovo Kolonizacijo Poljanske doline, 1. 1939 za
Žontarjevo knjigo Zgodovina mesta Kranja in za Spominski zbornik Slovenije,
I. 1945 pa za Miklavčičeve Predjožefinske župnije na Kranjskem.
Vendar se je šele po osvoboditvi v polni meri posvetil bogatenju slovenske kulture. Predvsem je bil o d ustanovitve vsakoletnega glasila Loških razgledov njegov zvest
in nepogrešljiv sotrudnik, od 1. 1955 do 1959 pa tudi urednik. Med množico original-
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nih prispevkov geografske, zgodovinske in turistične vsebine izstopajo: Kako se je
razvila loška pokrajina (1954), Usodni dogodki v Dražgošah (1955), Znamenitosti
Škofje Loke (1955), Blegoš in kraji pod njim (1956), Obrt in gostinstvo na loškem
ozemlju (1959), Dvajset let loškega muzeja (1959), Reka Sora, njeno porečje in režim (1961), Kmetije pod Pasjo ravnijo (1962), Spomeniškovarstvene naloge Škofje
Loke (1963), Železniki in Češnjica, geografski in gospodarski opis (1964), Neljudska
raba krajevnih imen (1965), Število prebivalstva v loški občini skozi zadnjih sto let
(1966), O nastanku in razvoju Loškega muzeja (1969), Samotne vasi pod Ratitovcem
(1969), Žirovska pokrajina in Žirovci (1970), Davča in Podporezn, geografska in gospodarska slika (1971), Škofja Loka v začetku tega stoletja - spomini iz otroških let
(1972), Gorenja vas v Poljanski dolini (1974), Vasi v ustju Brebovnice (1975), Loka
in loški kraji na starih zemljevidih (1976), Študenti iz Loke na dunajski univerzi od
14. do 17. stoletja (1977), V italijanskih zaporih (1978), Nemške izposojenke v našem
govoru (1978), Imena naselij v loški občini (1981), Mesto in mestna naselja (1981),
Vas Papirnica (1985); nazadnje pa Začetki slovenske povojne kartografije (1986),
kjer je z dr. Valterjem Bohincem opravil pionirsko delo, ki ga povzemam v letošnjem
Geografskem vestniku z izčrpnim prikazom. V Loških razgledih so prikazani pomembni Ločani, med njimi botanik dr. Franc Jesenko (1960, 1976), zgodovinar in geograf dr. Pavle Blaznik (1963, 1973, 1983), prirodoslovec dr. Anton Polenec (1980),
izven Škofje Loke pa domoznanski pisatelj Mihael Peternel iz Nove Oselice in Frank
Jauh-Kern iz Breznice pod Lubnikom, ki se je udejstvoval kot kulturni delavec med
Slovenci v Z D A . Vrh tega je tu obilo njegovih drobnih zapisov, ki so kronika različnih dogajanj zadnjih 30 let v loški občini, med njimi od 1960 do 1979 vsakoletno poročilo o 58 muzejskih izletih, ki jih je usmerjal in že od 1. 1954 vodil širom po slovenski domovini znotraj in zunaj državnih meja.
Kot odličen šolnik-geograf je v Geografskem obzorniku objavil članke: Karta in
risba pri pouku geografije (1957), Vzgoja geografskega mišljenja (1957), Uspela ponazorila (1957), Z risanjem k nazornosti (1958), Aktualiziranje geografskega pouka
(1961), kot prirodoslovec pa v Proteusu O šolskih obiskih Prirodoslovnega muzeja
(1954-1955) in Planinci in gorsko cvetje (1977-1978), v Biološkem vestniku pa Polarizacijsko mikroskopski tečaj (1954). Pogosto se je razpisal o turizmu. V Turističnem
vestniku je med drugim objavil članke: Pokrajinske znamenitosti Slovenije in njihov
pomen za turizem (1953), Zaščita rastlin in turizem (1953), Turizem in muzeji (1954),
Turizem se tiče tudi mladine (1956), Upoštevajmo Planino pri Rakeku (1958), Krajevne muzejske zbirke in njihov pomen (1965), Prispevki geografov k turizmu (1965).
Nadalje je sodeloval pri turističnih Vodnikih, ki sta jih izdajala Turistična zveza Slovenije in Turistično društvo v Škofji Loki. Z dr. V. Bohincem in J. Sotlerjem je pripravil publikacijo Slovensko Primorje v luči turizma (1952), šest let kasneje pa je bil
soavtor knjige Po tujih celinah, ki jo je oskrbel Odsek za pouk pri Geografskem
društvu Slovenije. Prav tako je sodeloval z geografskimi opisi v Vodnikih po loškem
ozemlju (Lubnik, Blegoš, Ratitovec, Dražgoše, Sorica in Soriška planina), ki so pod
uredništvom geologa dr. A . Ramovša izhajali v letih 1977 do 1986 in jih je izdalo in
založilo Muzejsko društvo v Škofji Loki. O njegovi izjemni vzgojiteljski naravnanosti
k spoznavanju slovenske zemlje pričajo tudi drugi zvečine poljudnoznanstveni prispevki v mladinskem in dnevnem tisku. V strokovnih revijah: v Geografskem vestniku je objavil samonikel članek Podor na Javorščku (1962) in prisrčen razgovor z nestorjem naših domoznanskih pisateljev profesorjem Pavlom Kunaverjem ob njegovi
90-letnici (1980); v Proteusu Podori in usadi (1950-1951); v Obzorniku Prešernove
družbe Skrita lepota slovenske zemlje (1957), V Trento! (1957), Po belih bregovih
okrog Sorice (1961), Po gorah okrog Tržiča s kartografskimi nalogami (1954), D v e
prečnici čez Loško pogorje, Razvoj slovenske planinske kartografije, Vprašanja hribovskih kmetij (1970); v Rodni grudi Sprehod po Poljanski dolini (1958); v Koledarju
Prešernove družbe Staro in novo iz naših rudarskih in železarskih krajev (1960); v
Kroniki Zgodovina muzejstva na loškem ozemlju (1973).
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Seveda zavzemajo p o s e b n o p o m e m b n o mesto njegove samostojne knjige: Naša
domovina Jugoslavija, ki je izšla v redni zbirki Prešernove družbe 1. 1959; Škofja Loka z bližnjo okolico (1962); Poljanska in Selška dolina (1962); Slovenija in njeni kraji, izšla kot redna knjiga Prešernove družbe 1. 1963; Jugoslavija, naša domovina iz 1.
1968, ki je izšla isto leto tudi v srbohrvatskem in makedonskem prevodu; reprezentativna knjiga Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino, ki je izšla za tisočletnico L o k e
(1972) kot druga in 1. 1976 kot tretja izdaja. V sodelovanju s prof. Vukičevo je sestavil Prirodopis za 3. razred osnovnih šol, ki je izšel 1. 1949 in doživel ponatis 1. 1950 in
1952. V sodelovanju z inž. Lojzetom in N i k o m Ž u m r o m je uredil in deloma napisal
knjigo Selška dolina (1973).
Naj se slednjič zadržim pri snovanju Krajevnega leksikona Slovenije, kjer je v
prvi knjigi vsestransko prikazal škofjeloško občino, opisal vsa pripadajoča naselja, izrisal zemljevide za vse štiri knjige občin S R S ter mi bil o d 1. 1962 d o 1980 kar 18 let
nepogrešljiv sokorektor. O b vsem o g r o m n e m opusu, ki ga je ustvaril France Planina
zlasti izven zaposlitve na srednji šoli, se izjemoma njega ne tiče latinski pregovor Nem o propheta in patria, saj ga je rodna občina Škofja Loka 1. 1971 izvolila za častnega
občana v svesti si neprecenljivih kulturnih darov, ki jih je poklanjal z izjemno ljubeznijo vse življenje. L. 1951 ga je odlikoval predsednik FLRJ Tito z R e d o m dela s
srebrnimi žarki in 1. 1981 z R e d o m dela z rdečo zastavo. L. 1950 je prejel nagrado ministrstva za prosveto za vodstvo aktiva ljubljanskih biologov, 1. 1968 veliko plaketo
škofjeloške občine za knjigo Jugoslavija naša domovina, ki je na knjižnem trgu v
Leipzigu prejela lepo priznanje; 1973 zlati častni znak Planinske zveze Slovenije, 1.
1986 plaketo Muzejskega društva o b 85-letnici. O d 1. 1972 je častni član Geografskega društva Slovenije, od 1. 1974 častni član Muzejskega društva Škofja Loka in od 1.
1977 častni član Prirodoslovnega društva Slovenije.
K o mu v svojem imenu in imenu vseh slovenskih geografov izrekam toplo zahvalo za ogromen prispevek k afirmaciji naše geografije in domoznanstva, se zavedam
velikih vrzeli pri navajanju njegove bibliografije. D o m a l a nepojmljivo je, da kljub izj e m n o visoki starosti še ni odložil peresa, saj je dragocen svetovalec in pomočnik sedanjemu uredništvu Loških razgledov in snovalec publikacije D o m a starejših občanov na Koleziji, kjer prebiva.
R o m a n Savnik
Petinosemdeset let dr. Romana Savnika
11. februarja 1987 je praznoval dr. R o m a n Savnik svoj visoki življenjski jubilej v
krogu svoje družine in v veselje vseh, ki ga cenijo in spoštujejo kot zaslužnega slovenskega geografa, biografa pa tudi odličnega pedagoga. Kdo ga danes ne pozna kot
urednika in avtorja štirih zajetnih knjig Krajevnega leksikona Slovenije, monumentalnega krajepisnega in leksikografskega dela, za katerega je leta 1981 prejel Kidričevo nagrado. Čeprav je od izdaje prve knjige preteklo že 19 let, je Krajevni leksikon
še danes malone edini najpopolnejši vir osnovnih informacij o slovenskih naseljih in
občinah. Savnikova zasluga ni samo avtorstvo velikega dela leksikona in urednikovanje ampak tudi ogromen organizacijski in strokovni podvig, s katerim je uspel voditi delo zelo širokega kroga sodelavcev iz vse Slovenije.
Življenjska pot dr. Savnika ni bila taka, da bi s a m o u m e v n o morala dajati tudi
strokovne rezultate, kajti bil je v prvi vrsti srednješolski profesor in le zadnjih deset
let, do 1961, znanstveni oziroma višji znanstveni sodelavec Inštituta za raziskovanje
krasa S A Z U v Postojni. Toda izšel je iz prve generacije študentov geografije na mladi ljubljanski univerzi takoj po prvi svetovni vojni, ki je dala tej vedi izredno močan
zagon. Po njihovi zaslugi sta Geografsko društvo Slovenije oziroma sedanja Zveza
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geografskih društev ter Geografski vestnik danes stara že krepko nad šestdeset let.
Mladi Savnik in njegovi študentski tovariši Franjo Baš, Ivo Rubić in Ivan Rakovec so
se pod idejnim in organizacijskim vodstvom med njimi najbolj izkušenega Valterja
Bohinca odločili za ustanovitev strokovnega društva in njegovega časopisa in se pri
tem niso dosti spraševali ali s tem soglašajo tudi njihovi učitelji. To je bilo neke vrste
revolucionarno dejanje z daljnosežnimi posledicami. Mladi geografski intelektualci
so se tudi zelo zgodaj zavedli pomena sodelovanja z jugoslovanskimi in drugimi evropskimi, še zlasti slovanskimi kulturnimi in znanstvenimi središči. Jubilant se rad
spominja svoje zgodnje osveščenosti, ko je kot 25-letni udeleženec 1. jugoslovanskega geografskega kongresa leta 1927 v Beogradu na lastno pobudo govoril na Cvijičevem grobu in nanj položil venec, ki ga je sam kupil.
Čeprav vsakomur iz te odlične skupine prvih mladih akademskih geografov ni bilo dano nadaljevati kariere na univerzi, pa je vsakdo izmed njih mnogo prispeval k
razvoju slovenske znanosti in kulture. Dr. Savnika, ki je z doktoratom v žepu odšel
najprej učit na celjsko gimnazijo, najdemo že kmalu zatem med avtorji zemljepisnih
učbenikov. Sam in skupaj s soavtorji, največkrat z V. Bohincem in S. Kranjcem, je
napisal med leti 1930 in 1956, z izjemo vojnega časa, dvanajst učbenikov za pouk geografije v srednji šoli. Za velike pedagoške zasluge je bil leta 1964 imenovan za pedagoškega svetnika.
Ena od značilnih potez jubilanta je njegova ljubezen do Primorske. V mladem
fantu, rojenem sicer v Ljubljani, je zrastla kot posledica hrepenenja, ki sta ga nosila v
sebi njegova starša, Primorca. Velika želja, da bi lahko kdaj neposredno koristil svojim primorskim rojakom, se mu je izpolnila takoj po koncu vojne. Toda zadnji dve
vojni leti mu je streglo po življenju koncentracijsko taborišče v Dachau. Po vrnitvi v
osvobojeno domovino je že jeseni leta 1945 vodil dvomesečni tečaj za profesorske
pripravnike v Slavini pri Prestranku, zatem pa je postal prvi ravnatelj gimnazije v
Postojni. Od leta 1949 do 1951 so mu zaupali vodstvo Zbirnega centra knjig in arhiva
cone B Svobodnega tržaškega ozemlja v Portorožu. Nato se je zaposlil na Inštitutu za
raziskovanje krasa S A Z U v Postojni, ki ga je nekaj časa tudi upravljal.
Dr. Savniku je dinamična narava in privrženost Primorski pomagala, da se je v
starosti petdeset let strokovno preusmeril in poglobil v probleme krasa. Iz tega obdobja je večina njegovih strokovnih in znanstvenih člankov, še zlasti s področja zapletene kraške hidrografije in speleologije. Leta 1952 se je udeležil prvega mednarodnega speleološkega kongresa v Parizu, leto kasneje pa je že organiziral enak in
prav tako prvi jugoslovanski kongres v Postojni.
Po upokojitvi leta 1961 se je jubilant vrnil k neizpolnjenim načrtom, ki mu jih je
preprečila vojna. Že kot pedagog je čutil veliko pomanjkanje različnih priročnikov in
se je zato pridružil dvema skupinama, ki sta tik pred izbruhom 2. svetovne vojne pripravljali izid Atlasa Slovenije in Kulturnega atlasa Slovenije. Savnikova vztrajnost in
upornost sta vendarle pripeljali do nasledka nekdanjih prizadevanj v obliki Krajevnega leksikona Slovenije. Toda Nacionalni atlas Slovenije, kakršnega je imel v mislih in
načrtu skupaj z Ilešičem in Bohincem, še čaka v sodobni obliki na dokončanje in izid.
To je seveda naloga Savnikovih naslednikov in želeti je, da bi se to zgodilo vsaj pred
naslednjo okroglo obletnico slovenske geografije. Dr. Savnika so od nekdaj privlačile
tudi biografije znamenitih Slovencev, še zlasti Primorcev in tako je pomemben tudi
njegov delež v Slovenskem in Primorskem biografskem leksikonu.
Dr. Savnik ni bil zagledan samo v ožjo domovino svojih staršev, ampak se je kot
zaveden, a tudi strokovno podkovan Slovenec, živo zanimal za usodo svojih rojakov
na skrajnih mejah našega življa. To so mu narekovale tako njegova geografska pa tudi zgodovinska in slavistična univerzitetna vzgoja. Sam si je na terenu pridobival
praktično znanje, ki mu ga ni moglo dati nobeno še tako skrbno pripravljeno preda-
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vanje. Z a t o pa je zmogel tem bolj živo pripovedovati in naslikati pred razredom svoja
doživetja in vzbuditi v mladih poslušalcih žar narodne zavesti, ki je vedno preveval
tudi njega samega. Zato nam je jubilant lahko vzor pedagoga in strokovnjaka, ki ni
bil samo posredovalec tujega ampak tudi z lastnim zanimanjem in trudom pridobljenega znanja. Še danes se rad spominja prehojene poti po severni koroški narodnostni
meji leta 1934 pa Prekmurja in Porabja, ki ju tudi zelo dobro pozna. Tja je vodil neštete ekskurzije in ne d v o m i m o , da so se njegovim učencem prav te najbolj vtisnile v
spomin. Na teh poteh si je dr. Savnik ostril občutek za krajevna imena, kar je lahko
pozneje izrazil v leksikonu Slovenska krajevna imena, izdanem na njegovo pobudo.
Dr. Savnik je nekoč sam rekel, da je bil najlepši čas njegovega življenja, ko je
lahko prvič zadihal svobodni primorski zrak in ko je pripravljal prvo generacijo profesorskih kandidatov za postojnske srednje šole. V Savnikovem nadvse plodnem življenju je bilo zadovoljnih trenutkov o b pogledu na opravljeno delo še m n o g o . Manjkalo ni tudi krivic in razočaranj, ki so bile posledica njegove poštenosti, trdne narodne zavesti ter ohranjanja neodvisne notranje svobode.
Poleg zdravja in zadovoljstva želimo našemu jubilantu in častnemu članu G e ografskega društva Slovenije, da bi dočakal tudi izid zamejskega Slovenskega krajevnega leksikona, ki ga pod njegovim mentorstvom sestavljajo rojaki onstran meje.
Jurij Kunaver

M e d tiskanjem Geografskega vestnika nas je dohitela žalostna vest, da je prof.
dr. R o m a n Savnik po krajši bolezni pravkar umrl. T a k o je jubilejni članek postal,
žal, hkrati tudi nekrološki. N a š e dobre želje, ki s m o jih naslovili ob visokem jubileju,
se tako niso izpolnile.
Trpek je sloves od dr. Romana Savnika, ki ni bil le m e d ustanovitelji naše prve
geografske znanstvene revije, temveč je bil tudi m e d začetniki slovenske geografske
znanstvene misli sploh.
Čeprav se v t e m trenutku niti ne z a v e d a m o vseh sledov, ki jih je pokojnik zapustil v slovenski geografiji, je n e d v o m n o , da nam ostaja nadvse svetal vzor.
Uredništvo

Prof. dr. Darko Radinja - šestdesetletnik
Kot mnogim drugim vidnim šestdesetletnikom je tudi našemu slavljencu druga
svetovna vojna krepko posegla v življenjepis mladih let. L. 1927 v Gorici rojenemu je
v Ljubljani prekinila gimnazijski študij in zakasnila univerzitetni. Tega je na tedanji
naravoslovni fakulteti končal iz C predmeta (fizika z meteorologijo), B predmeta (etnologija) in iz geografije kot A predmeta v 1. 1951, ko se je zaposlil kot gimnazijski
učitelj. V istem letu je v reviji, ki jo zdaj urejuje, že izšla njegova prva razprava - o
Savi na Ljubljanskem polju. Razširjajoči se Geografski inštitut N F (zdaj Oddelek za
geografijo FF) ga je pritegnil v svoje vrste 1. 1959, kjer je skraja predaval metodiko
geografskega p o u k a , od 1. 1960 v zvanju predavatelja matematično geografijo in
splošno fizično geografijo. Potem ko je 1. 1965 dosegel doktorat z disertacijo o morfogenezi Vipavske doline, je napredoval v docenta (1966), izrednega (1972) in rednega
profesorja (1983).
Radinjo kot raziskovalca je sprva pritegnila fluvialna geomorfologija (oblikovanje rečnih prodov - 1962, Renške D o b r a v e , G V 1969), nato pa kraška morfologija. Z
njo se je vrnil v d o m a č o Primorsko, od koder je prispeval nova spoznanja o morfoge-
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nezi Krasa. Nastale so morda tri najvidnejše razprave »kraške trilogije«: Vremska
dolina in Divaški Kras ( G Z 1967), Doberdobski Kras ( G Z 1969) in Senožeško podolje ( G Z 1972), z značilnim podnaslovom »Pokrajina na stiku fluvialnega in kraškega
reliefa«. Še večjo odmevnost v strokovni javnosti je vzbudil njegov povzetek spoznanj (Zakrasevanje v Sloveniji v luči celotnega morfogenetskega razvoja. G Z 1972)
o nastanku planote Krasa zaradi selektivne erozije v kvartarju v okoliških flišnih
predelih. To je bila po Melikovih Slovenskih kraških poljih v pleistocenu nova uveljavitev klimatske geomorfologije v slovenski kraški geomorfologiji.
Čeprav se je slavljenec največ ukvarjal z zanj še danes mikavno kraško morfologijo, je mogel spričo usmerjenosti drugih kolegov iz Melikove zapuščine učnih predmetov sprejeti le hidrogeografijo. Nov učni predmet je navrgel v njegovo bibliografijo nekaj hidrogeografskih razprav (Rečni režimi v zgornjem in spodnjem Posočju,
1978). Bolj kot s čistimi hidrološkimi vprašanji se je kot vodja študentskih terenskih
vaj in raziskovalec ukvarjal z izrabo voda za mline (Plavajoči mlini v Jugoslaviji,
1971) in pitno vodo (oskrba s pitno vodo v novomeški občini, 1984, v Sloveniji, G V
1985). Razprava z naslovom Onesnaženost slovenskih rek in njene pokrajinske značilnosti ( G V 1979) pa je plod prevzema dodatnega učnega predmeta - varstva geografskega okolja.
Upam, da urednik te številke ne bo črtal iz mojega rokopisa nekaj naslednjih
misli o Radinji kot geografu-znanstveniku in geografu-človeku. Rad bi podčrtal jubilantovo željo, da bi s svojimi fizičnogeografskimi raziskavami vselej nekaj prispeval
tudi k regionalni in obči geografiji. Ker so ga vedno zanimali učinki naravnih procesov za družbo, se je zgodaj uvrstil med slovenske raziskovalce naravnih nesreč. To
pričajo njegove objave o zemeljskih plazovih (v Podragi v Vipavski dolini, G Z 1970),
o usadih (na Sotelskem, v rogaškem zborniku, 1973, in v subpanonski Sloveniji vobče
v zborniku Naravne nesreče v Sloveniji, 1983). V tem zborniku smo uvideli, da se Radinja že leta zanima tudi za žled in žledenje, saj je v njem izšla še študija z naslovom
Žledne ujme v Sloveniji. Geografsko široko pojmovanje naravnih nesreč nam je
slavljenec razkril v zborniku Naravne nesreče v Jugoslaviji (1983), ki ga je sam uredil.
Regionalni pomen proučevanih pojavov za pokrajino je pogosto nakazan že z podnaslovi, ki govorijo o geografski luči, pokrajinski značilnosti in podobno (že omenjena razprava Naravne nesreče v geografski luči, Usadi na Sotelskem v pokrajinski luči.
Plavajoči mlini v Jugoslaviji. Prispevek k regionalni geografiji Panonske nižine).
V težnji po širši zasnovanosti geografskih raziskav se je odlično ujel s svojim učiteljem Svetozarjem Ilešičem pri načrtovanju vsebine raziskovalne teme o poplavah,
ki jo je prevzel Geografski inštitut Antona Melika Z R C S A Z U . S sodelavci je izdelal
navodila za regionalnogeografska raziskovanja poplavnih področij v Sloveniji (Geografsko proučevanje poplavnih področij v Sloveniji, G V 1974), ki so Geografski
zbornik obogatila s številnimi razpravami. K pionirski, o tej v porečju Pšate, je prispeval velik delež (»Geografske značilnosti poplavnega področja ob Pšati«, G Z
1976). Toda to so le ledene gore, ki molijo iz morja neobjavljenih podatkov o poplavah v raznih delih Slovenije. Ob taki nastrojenosti se slavljencu ni bilo težko vključevati v timske raziskave (o kvartarnih sedimentih v Gl A M Z R C S A Z U , o degradacii
okolja v okviru Geografskega inštituta univerze E. K., zdaj tudi o proizvodnih celicah v zgornji Mežiški dolini). Ko je slavljenec uvidel, da zelo različno pojmovanje
koncepcije geografije hromi pedagoško delo in timsko raziskovanje, je kot predsednik Oddelka za geografijo FF (1975 - 77) v okviru pedagoškega kolegija in sicer vlagal veliko truda za zbližanje med geografi-specialisti. Temu namenu so bile napisane
tudi nekatere, žal premalo opažane študije o teoretski geografiji (Geografija in varstvo okolja, GV 1974, O kompleksnosti v geografiji in izven nje, G V 1977).
Radinja v geografiji vedno misli z lastno glavo in to pretehtano in poglobljeno.
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Z a t o v preteklih desetletjih ni podlegel raznim vprašljivim in modnim »inovacijam«
»sodobne« geografije. Obratno, s pretehtano b e s e d o in kot dober govornik je pomagal zajeziti vdor negeografskega izrazoslovja in mišljenja v našo stroko. Sam mi je nekoč dejal, da so mu h kritičnemu mišljenju prispevale tudi ostre diskusije v geografskih seminarjih moskovske državne univerze, kjer se je izpopolnjeval v letih 1967/68
(iz hidrologije in geomorfologije). T e lastnosti slavljenca oblikujejo tudi kot mentorja mnogih podiplomcev in doktorantov ter predavatelja hidrogeografije, geografije
morja, varstva geografskega okolja in delno tudi predmeta Geografski problemi Slovenije.
V tej reviji, ki •je glasilo Zveze geografskih društev, ne s m e m o iti o b tej priliki
mimo navedbe, da s m o po Radinjevi zaslugi dobili poleg Geografskega vestnika še
drugo, pedagoško glasilo takratnega G D S - G e o g r a f s k i obzornik. T o je plod »minirevolucije«, ki jo je Radinja še kot srednješolski učitelj sprožil na rednem letnem občnem zboru slovenskih geografov z zahtevo po poživljeni skrbi za geografijo v šoli in z
zahtevo po večjem uveljavljanju naše stroke v javnosti. Vihar mu je poleg uredništva
G O , ki ga je opravljal prvih sedem let (1954 - 61), prinesel še vodstvo šolske sekcije
in skrb za geografijo v šolah, ki se je, kljub temu, da je prenehal predavati metodiko
geografije, ni uspel otresti vse do zadnjih let.
Ivan Gams

V spomin akademiku prof. dr. Srečku Brodarju
6. 5. 1893-27. 4. 1987
O b koncu aprila 1987 nas je vznemirila žalostna vest, da je v 94. letu umrl akademik Srečko Brodar, univerzitetni profesor v pokoju. Vest nas je zelo prizadela, saj
s m o pokojnika naravoslovca in človeka zelo široke in globoke kulture poznali in z
njim sodelovali vrsto let. T o sodelovanje je postalo še posebno tesno po njegovih arheoloških odkritjih v Pivški kotlini, ki so bila temeljnega p o m e n a tudi za morfogenezo naših kraških področij. O teh svojih dognanjih je pisal v Geografskem vestniku
(leta 1952), z njimi pa nas je seznanil tudi na ekskurziji, ki se jo je udeležil tudi profesor A n t o n Melik. Tesno pa s m o bili z njim povezani tudi še kasneje, saj je bil dolgo
let zelo aktiven član znanstvenega sveta Geografskega inštituta A n t o n a Melika
S A Z U in je tako s svojimi bogatimi izkušnjami bogatil naše delo.
Profesor Brodar je rastel in se šolal v zelo skromnih razmerah. Kot dobremu šolarju so bila po končani osnovni šoli v Ljubljani odprta vrata v klasično gimnazijo v
istem kraju in kasneje na univerzo na Dunaju, kjer je zaradi svoje z e l o tesne povezanosti z naravo, kljub humanistični izobrazbi, vpisal naravoslovne predmete (leta
1911).
Za njegov nadaljni razvoj pa so bila usodnega p o m e n a njegova izkopavanja v
Potočki zijalki, kjer je v veliki količini najrazličnejšega fosilnega materiala odkril tudi
koščeno orodje paleolitskega človeka in s tem prvo visokogorsko paleolitsko postajo,
ki je bila za nas pa tudi za ves znanstveni svet izredno zanimiva. Pomembnosti tega
odkritja se je dobro zavedal tudi profesor Bordar sam, ki je odtlej ves svoj prosti čas,
ki mu je ostal o b delu na gimnaziji v Celju in kasneje v Ljubljani, posvetil študiju
pleistocena, paleolitskih kultur in raziskovanju Potočke zijalke. Prvemu odkritju so
sledila še nova: Špehovka pri Zgornjem D o l i č u , Mornova zijalka pri Šoštanju, Jama
p o d Herkovimi pečmi nad Radljami, Njivice pri Radečah, Kostanjevica o b Krki in
A j d o v s k a jama pri Nemški vasi na D o l e n j s k e m , kjer je profesor Brodar odkril prvo
neolitsko postajo na Slovenskem.
T o d a na poti znanstvene kariere se je profesor Brodar dokončno uveljavil šele
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po osvoboditvi, ko je bil leta 1946 imenovan za izrednega, leta 1951 pa za rednega
profesorja za prazgodovino človeka na tedanji matematično-prirodoslovni fakulteti v
Ljubljani. V prvih povojnih letih, ki so bila močno naklonjena znanstveno-raziskovalnemu delu, je ustanovil Inštitut za prazgodovino človeka, s čemer so bili dani pogoji za temeljito razširitev pedagoškega in raziskovalnega dela na tem področju.
Kjub številnim pedagoškim in drugim obveznostim na univerzi in kasneje na akademiji se je Brodar lotil proučevanja osvobojenih kraških področij na Primorskem, s težiščem v Pivški kotlini. Tako ga že leta 1947 srečamo z ekipo študentov pri raziskovanju paleolitske postaje Betalov spodmol pri Postojni, ki predstavlja najstarejšo
doslej znano ledenodobno »industrijo« na Balkanu. Tem najdbam so sledile nove.
Skoraj ni minilo leto, da bi na območju Pivške kotline ali v okolici ne odkril nove
jame s starokamenodobnimi kulturami. Svoj pogled pa je usmeril tudi po Jugoslaviji,
kjer je z bogatimi znanstvenimi izkušnjami veliko pripomogel k odkritju prvih paleolitskih postaj v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.
Pomembno delo pa je pokojni profesor Brodar opravil na področju geneze in
stratigrafie najrazličnejših jamskih sedimentov. Njegovo zanimanje zanje je bilo
vseskozi zelo živo, vendar je še posebno porastlo ob ugotovitvi, da so le-ti povečini
rezultat klimatomorfogenetskega dogajanja in da je tako njihov značaj tesno povezan
s spreminjanjem podnebja v kvartarni dobi. Sedimenti so mu postali s tem zelo tehtna opora pri členitvi pleistocena pa tudi pri kronološki razmestitvi v njem nastajajočih kultur. Izreden vpliv so imela njegova dognanja tudi na geomorfološka proučevanja kraških območij in na klimatsko geomorfologijo nasploh. Tako so nas predvsem debele plasti ostrorobatih ledenodobnih gruščev, ki jih je našel Brodar v jamah,
povsem nedvoumno opozorile, da so bili učinki poledenitvenih obdobij pleistocena
veliko ekstremnejši in kompleksnejši kot pa se je domnevalo dotlej. Le-ti se niso
omejevali samo na poledenela področja ter na območja ustreznega glaciofluvialnega
nasipanja, ampak tudi na vsa ostala nepoledenela, tako imenovana periglacialna območja. S tem pa se dobro ujemajo tudi najdbe najrazličnejših periglacialnih strukturnih tal, ki jih je našel pokojnik v jamskih in drugih sedimentih.
Profesor Brodar je o svojih izsledkih pisal v domačih in tujih publikacijah. O
problematiki, ki je bliže geografom oziroma geomorfologom, tudi v Geografskem
vestniku, glasilu Geografskega društva Slovenije. Spomnimo naj samo na razpravo o
temperaturah v Potočki zijalki pod Olševo (Geografski vestnik: 7, 1931 in 10, 1934)
in na dvoje razprav s kvartarno problematiko: »Prispevek k stratigrafiji kraških jam
Pivške kotline, posebej Parske golobine« (Geografski vestnik, 24, 1952) in »Periglacialni pojavi v sedimentih slovenskih jam« (Geografski vestnik, 28, 1960). Precej
zaključen pregled njegovih objavljenih del dobimo v bibliografiji, ki je izšla ob njegovi 70-letnici, v njemu posvečenem zborniku (Arheološki vestnik 13 - 14, 1962 1963). Od del, ki so izšla po letu 1963, naj omenimo le še razpravo »Pleistocenski sedimenti in paleolitska najdišča v Postojnski jami« (Poročila - Acta carsologica, 4,
1966) in pa z bogatim, dotlej še neobjavljenim gradivom dopolnjeno knjigo »Potočka
zijalka, visokoalpska postaja aurignacienskih lovcev«, ki jo je skupaj s svojim sinom
Mitjo Brodarjem izdal v Ljubljani 1983.
D a bi afirmiral našo znanost v tujini, je predaval na raznih mednarodnih kongresih. Tako ga srečamo že leta 1936 na III. I N Q U A Kongresu na Dunaju, nadalje na
IV. I N Q U A kongresu leta 1953 v Rimu in Pisi, na kongresu H. Obermaier Gesellschaft leta 1952 v Regensburgu, leta 1954 v Reutlingenu in leta 1958 na II. internacionalnem speleološkem kongresu v Bariju.
Zaradi izrednih uspehov na področju najstarejših človeških kultur je Slovenska
akademija znanosti in umetnosti leta 1949 izvolila profesorja Srečka Brodarj a za svojega dopisnega, leta 1953 pa za rednega člana. Bil je častni član Arheološkega društva
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Jugoslavije, dopisni član H. Obermaier Gesellschaft für die Erforschung des Eiszeitalters un seiner Kulturen (Erlangen). Njegovo delo je bilo dvakrat nagrajeno z najvišjim priznanjem - Prešernovo nagrado (Betalov spodmol 1949, Črni kal 1960), prejel pa je tudi Kidričevo nagrado (1974) in leta 1974 najvišje jugoslovansko priznanje,
nagrado AVNOJ-a.
Profesor Srečko Brodar je opravil torej pionirsko delo na področju paleolitika,
ustvaril je trdne temelje za študij in široko zasnovano raziskovalno delo na tem polju
na univerzi in na akademiji. Njegova odkritja v Potočki zijalki so služila številnim
znanstvenikom pri členitvi pleistocena in osvetlitvi razvoja človeških kafnenodobnih
kultur na evropskih tleh. Zato v evropski fundamentalni literaturi o ledeni dobi ne
najdemo dela, ki bi šlo mimo tega odkritja. Izredno pomembna pa so tudi njegova
povojna odkritja na osvobojenem krasu v Slovenskem Primorju, saj se mu je prav z
njimi posrečilo dokazati, da je bilo ozemlje obljudeno že v končnih fazah starega paleolitika ter s krajšimi prekinitvami v posameznih predelih kontinuirano tudi skozi
vse sledeče oddelke ledene dobe. S svojimi raziskavami po Jugoslaviji je veliko doprinesel k poznavanju o razširjenosti na slovenskem krasu ugotovljenih človeških kultur
proti jugu in vzhodu. S klimatsko interpretacijo geneze številnih jamskih sedimentov
pa je prispeval tudi k osvetlitvi klimatomorfogenetskega razvoja kraških območij,
predvsem v Pivški kotlini in k razvoju klimatske geomorfologije na Slovenskem nasploh. Zato smo tudi geografi gradili na njegovih strokovnih dognanjih. Za vse to ter
za njegovo toplo človečnost mu bomo vedno iz srca hvaležni.
Milan Šifrer
V spomin akademika Josipa Roglića

1906 - 1987
Josip Roglič je bil rojen 14. marca 1906 v Župi Biokovskoj v imotski občini.
Gimnazijo je obiskoval v Splitu in 1930 je diplomiral iz geografsko-geološke skupine
na Filozofski fakulteti v Beogradu, kjer je bil njegov najvplivnejši učitelj Bora Milojevič. Čez štiri leta je tam obranil doktorsko disertacijo iz geomorfologije Biokova. V
tujini se je izobraževal pri znanih geografih na univerzah v Strasbourgu, v Montpellieju, v Berlinu ter na Dunaju. Služboval je na realki v Beogradu, 1. 1941 na gimnaziji
v Žagrebu. Istega leta je bil premeščen v Hrvatski bibliografski izdavački zavod in nato na Visoko pedagoško šolo v Zagrebu, kjer je bil izbran I. 1943 za izrednega profesorja te šole in 1. 1945 za rednega profesorja Filozofske fakultete (od 1. 1946 Prirodoslovno-matematične fakultete). V letih 1945 in 1946 je vodil Komisijo za razmejitev
pri predsedstvu vlade NR Hrvatske in je sodeloval pri delu mirovne konference v Parizu kot ekspert za Istro. V povojnih letih je kot predstojnik Geografskega zavoda in
po 1. 1960 Geografskega inštituta univerze v Zagrebu postavil temelj širokopotezne
visokošolske izobraževalne in raziskovalne geografske dejavnosti. Od 1. 1947-1962 je
bil predsednik Geografskega društva Hrvatske, po nekaj let tudi predsednik Sveta
geografskih društev FNRJ in Nacionalnega komiteta za geografijo. Umrl je 18. oktobra 1987 v Zagrebu.
Pedagoško delo Josipa Roglića je odmevalo tudi ta kraj Sotle in Kolpe, v Sloveniji zlasti s svojo koncepcijo regionalne geografije. Nanj sta vplivala Jovan Cvijič in
njegov učitelj Bora Milojevič v smislu enakovredne soodvisnosti naravnih in društvenih dejavnikov v okviru regije. Tudi Roglič je podčrtoval pomen kulturno-civilizacijske preteklosti za današnjo kulturno pokrajino in geografsko podobo regije. V tej luči smo ga spoznavali tudi kot izbornega predavatelja na srečanjih takratnega
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Geografskega društva v Ljubljani, ko nam je med drugim predstavil Evropo in Severno Ameriko. N j e g o v o delo je p o m e m b e n doprinos k regionalizaciji Jugoslavije, njeni
prometni povezanosti in turistični valorizaciji, zlasti Primorja.
Rogličeve krasoslovne študije so bile še bolj o d m e v n e od drugih geografskih.
Njegove objave v tujini so mu prinesle mednarodni sloves najvidnejšega krasoslovca
- Jugoslovana po Jovanu Cvijiću. Začel jih je s študijo o erozijski gladini v Imotskem
polju 1. 1938 in o morfologiji Kupreškega in Vukovskega kraškega polja 1. 1939, naslednje leto pa še Duvanjskega polja. Prof. Roglič je bil predvsem kraški teoretik. V
času njegovega delovanja se je sicer zelo razmahnilo kvantitativno proučevanje kraških oblik in procesov, toda to delo ni m o g l o nadomestiti osnovnih konceptov o zakrasevanju, kot sta jih od Jugoslovanov postavila zlasti Jovan Cvijič in Josip Roglič. V
tej luči lahko tolmačimo veliko odmevnost njegovih študij iz območja klimatske
kraške geomorfologije o terciarnem in kvartarnem oblikovanju kraških polj, o kraških ravnikih na apnencih, o sedimentaciji in eroziji lehnjaka v pleistocenskih rekah
na krasu, o globini vodne cirkulacije na krasu, o zakrasevanju v dolomitih, o fluviokrasu, izrazu, ki ga je prvi uvedel v jugoslovansko literaturo, ter o razmerju m e d fluvialno in kraško erozijo. Kot domačin s krasa je gledal na kraške procese kot nekaj
prvotnega in ne nekaj drugotnega, nekaj, kar sledi prvotni fluvialni eroziji. Te ideje
je zastopal tudi v okviru Komisije za kraške pojave, ki je dve mandatni dobi delovala
pri Mednarodni geografski zvezi. Sloves dobrega poznavalca kraške morfologije je
akademik Roglič podkrepil tudi s številnimi predavanji na univerzah v tujini, kjer je
postal član uredniških odborov več geografskih časopisov. V tujini in doma je objavil
preko 150 znanstvenih in strokovnih del. Med njimi je tudi Prilog hrvatskoj krškoj
terminologiji, ki je izšla v sklopu prizadevanj za jugoslovansko kraško terminologijo.
Josip Roglič je za svoj doprinos k znanosti dobil doma in v tujini mnoga priznanja. L.
1960 je postal izredni in 1. 1969 redni član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu. Postal je član nemške akademije Leopoldine, častni doktor univerze
v Dijonu in častni član več geografskih društev.
Jugoslovansko geografsko časopisje je vidno zabeležilo jubileje akademika Rogliča, najobsežneje pa Geografski horizont (letnik X X I I , 1 - 2 , 1976, o b sedemdesetletnici) ter zlasti Geografski glasnik (ob šestdesetletnici v letniku 1967, o b sedemdesetletnici v letniku 1976, ki je z mnogimi prispevki iz tujine vred, posvečen jubilantu, ter
o b osemdesetletnici v letniku 1986). V njih je tudi objavljena bibliografija pokojnika.
Ivan Gams
Izvolitvi, odlikovanji in priznanja
Dr. Igor V r i š e r, red. prof. na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete
Univerze E . Kardelja v Ljubljani, je bil na Skupščini S A Z U , dne 23. 4. 1987, izvoljen za dopisnega člana S A Z U .
Dr. Vladimir K1 e m e n č i č, red. prof. na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze E. Kardelja v Ljubljani, je bil izvoljen za častnega člana Srbskega
geografskega društva.
D n e 28. 10. 1986 je Predsedstvo SFRJ za uspešno delo na področju regionalnega
načrtovanja odlikovalo Andreja B r i š k e g a, republiškega svetovalca za regionalni
razvoj in medrepubliško sodelovanje, z redom dela z zlatim v e n c e m , in dr. Vladimir-
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ja K o k o 1 e t a, svetovalca direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje,
z redom dela s srebrnim vencem.
O b dnevu ljubljanske univerze, dne 18. 4. 1987, je dr. Jurij K u n a v e r, izredni
profesor na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete, dobil za posebne dosežke na
področju pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela zlato plaketo Univerze E.
Kardelja v Ljubljani.
Dr. Ivan G a m s , akademik, redni univ. prof. na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze E. Kardelja v Ljubljani, je o b dnevu civilne zaščite, 20. junija 1987, za uspešno delo pri varstvu pred naravnimi nesrečami, dobil zlati znak Republiškega štaba za civilno zaščito.
Dr. France B e r n o t, samostojni svetovalec za področje predvidevanja snežnih
plazov pri Hidrometeorološkem zavodu SR Slovenije, je o b dnevu civilne zaščite, 20.
junija 1987, za uspešno delo na področju varstva pred snežnimi plazovi, dobil zlati
znak Republiškega štaba za civilno zaščito.
Dr. Dušan P l u t , docent na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete E. Kardelja, je za uspehe pri geografskem preučevanju B e l e krajine prejel priznanji občinskih raziskovalnih skupnosti Črnomelj in Metlika.
Čestitamo!

Konferenca IGU o sredozemskih deželah 1. - 3. septembra 1986 v Barceloni. Zasedanje Študijske skupine IGU Človekov poseg v kras v Palmi de Mallorci 25. - 30. avgusta 1986
Avgusta 1986 je v raznih krajih Španije imela svoje predkonferenčne sestanke
večina organizacijskih teles Mednarodne geografske zveze ( I G U ) . V drugem cirkularju je bilo napovedano zborovanje 14. komisij, 17. delovnih skupin in 11. študijskih
skupin I G U . Med slednjimi je bila tudi na pariškem kongresu 1984 izvoljena študijska skupina Človekov poseg v kras. Organizatorji barcelonske konference niso po
naključju določili ta sredozemski otok za kraj zasedanja v I G U edine kraške skupine.
Otok je namreč pretežno kraški, kar s m o spoznavali na številnih ekskurzijah. V e č i n o
površja zavzema ravnik, ki bi ga lahko primerjali z ravniki na sredozemski strani Dinarskega gorstva. Le površinskih depresijskih oblik je manj, kar pa je sicer splošna
značilnost pravega sredozemskega krasa. Vrtač skorajda ni (domače ime zanje basa
lahko pomeni tudi lokev). Edino večjo v severozahodnem obalnem gorstvu s m o si
kot posebnost na ekskurziji nadrobno ogledali. Na ravniški Mallorci vzbujajo pozornost vetrni mlini, kot vsi tujci te zgradbe imenujejo. D e j a n s k o so ti, zdaj opuščeni
obrati nekoč poganjali večidel črpalke, ki so iz majhnih globin dvigovale v o d o za pitje
in namakanje. V prevladujočih miocenskih apnencih je namreč vodna gladina blizu
površja. Ponekod na obalni ravnici se javljajo površinski trajni ali presihajoči vodni
tokovi. O b zalivu Alcudia na severovzhodni obali pa je celo večje močvirje La A b u fera. V malo številnih, večidel bogato zakapanih in delno turistično izkoriščanih jamah so pretekle morske oscilacije zapustile sedimente, ki so domačim speleologom
omogočile ugledne rezultate o n e o g e n e m in kvartarnem spreminjanju kopna in morja. Manj razvita je površinska kraška geomorfologija, ki naj bi jo razvijal tudi geografski oddelek na fakulteti za filozofijo in literature mlade univerze v Palmi. Kot
organizator tega našega zborovanja (osebno je priprave vodil dr. P . A . Ripoll) je oddelek nudil tudi prostore za predavanja. Naj od njih omenim le dr. Petra Habiča referat o posegih v kraških poljih Jugoslavije. O d japonskih znancev sta predavala dr.
Kazuko Urushibara-Yoshino in prof. M. Mitsui, slednji o primerjavi med jugoslovanskim in japonskimi porečji in rečnimi režimi ter k e m i z m o m voda. Pisec teh vrstic
je referiral o transformaciji kraškega površja zaradi agrarne izrabe tal (na primeru
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sredozemskih dežel). V tem referatu prikazane m e t o d e za določevanje erozije prsti v
apneniških predelih smo lahko uporabili na ekskurziji po severozahodnem obalnem
gorovju, kjer je bila po deforestaciji prav tako močna erozija prsti kot na primorski
strani dinarskih obalnih gora. Nanje to gorovje na Mallorci spominja tudi po novejših
prebivalstvenih gibanjih. Kot druge delovne skupine je tudi naša študijska skupina
I G U predkonferenčno zasedanje uporabila za organizacijski sestanek, kjer so bile
potrjene b o d o č e prireditve, septembra 1987 simpozij v Postojni, pa avgusta 1988 zasedanje v Avstraliji tik pred mednarodnim geografskim kongresom v Sydneju.
R e g i o n a l n a konferenca o sredozemskih deželah v Barceloni 1 . - 5 . septembra
1986 je bila ena od mnogih, ki so jih doslej priredili v času med dvema mednarodnima kongresoma. Lokalni organizator je bil to pot močni geografski inštitut barcelonske univerze. Organizatorji so si zamislili kar se da moderno vsebino, o kateri naj ta
konferenca razpravlja. O tem pričajo naslovi glavnih zasedanj, ki so se glasili: koncept mediteranizma, trend k sušnosti in degradaciji okolja v sredozemskih deželah,
naravne nesreče in ogroženost sredozemskih dežel, tradicionalno sredozemsko kmetijstvo in njegove recentne spremembe v sredozemskih deželah, sredozemska mesta,
sredozemski turizem. Za simpozije so predvideli: stanje v geografiji v sredozemskih
deželah, izraba in aktivnost v sredozemskem morskem okolju, recentna industrializacija in njen učinek v sredozemskih deželah, stanje v geografiji latinskih dežel, geopolitika in geostrategija v Latinski Ameriki, problemi rasti in e k o n o m s k a kriza v Latinski Ameriki. Pri »okroglih mizah« pa naj bi razpravljali o temah: geografija - včeraj,
danes in jutri, sodobni trendi v geografskem pouku, okolje in njeno kartografsko
upodabljanje, nove meje geografije morij, rehabilitacija urbanih območij z zgodovinsko vrednostjo v sredozemskih deželah. P o mnenju večine udeležencev pa so bili
strokovni rezultati tako visoko letečega programa pičli. Za to je več razlogov. U d e ležba je bila pod pričakovanjem. Govorilo se je, da se je predkonferenčnih zasedanj
udeležilo okoli 600 geografov, m e d njimi več Jugoslovanov. Na konferenci jih je bilo
le okoli 400. Glavna zasedanja so bila namenjena sredozemskim deželam, od tam pa
je prišlo malo geografov, iz mnogih dežel nihče, iz Jugoslavije eden (pisec teh vrstic).
Organizatorji so med sredozemske dežele želeli vključiti precej, ako ne večino latinsko-ameriških dežel, od koder je bilo prav tako malo udeležencev. Večina uvodnih
referatov so tako imeli referenti iz srednje in zahodne Evrope in severne Amerike, od
koder je bilo največ udeležencev. Precej programa je sploh odpadlo, ker ni bilo referentov ali (in) poslušalcev. Geografi iz Srednje Evrope s m o se ob marsikaterem
predavanju vpraševali, ali je tematika sploh geografska (na primer o koncepciji mediteranizma).
O tem je več misli v članku Razpotja v geografiji - Konferenca o sredozemskih
deželah v Barceloni. Naši razgledi X X X V , št. 20 (835, 24. oktober 1986). Slavnostna
in uspela otvoritev, pri kateri so bili prisotni vsi člani izvršnega odbora I G U in najvišji katalonski politični predstavniki, je bila pravo nasprotje delovnemu zasedanju.
Pač pa je konferenca uspela z razstavo sredozemske in latinskoameriške geografske
literature, kart in kartografske tehnike. V o d s t v o I G U je konferenco seveda izkoristilo za razgovore z vodji komisij, delovnih skupin in študijskih skupin, zlasti o predvideni koncentraciji raziskovalnih teles v I G U . Avgusta 1988 bo v Avstraliji mednarodnemu kongresu predloženo drastično zmanjšanje števila raziskovalnih skupin; s tem
upajo olajšati poslovanje sekretariata I G U .
Ivan G a m s

1. znanstveno srečanje geomorfologov Jugoslavije, Bovec, 12. - 17. 9. 1986
Na 12. kongresu geografov Jugoslavije v N o v e m Sadu jeseni leta 1985 je bil m e d dru-
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girti sprejet tudi sklep o rednih srečanjih jugoslovanskih geomorfologov, ki naj bi poživila medsebojno sodelovanje in omogočila strokovno spoznavanje nekaterih geomorfološko najzanimivejših predelov Jugoslavije. Ta sklep sta podprli tudi Znanstveni komisiji Zveze geografskih društev Slovenije in Jugoslavije. Srečanja naj bi bila, v
okviru možnosti seveda, vsako leto, predvsem v času med jugoslovanskimi kongresi.
Bovec in Zgornje Posočje pa sta bila izbrana kot prvo območje sestanka geomorfologov zaradi zanimive problematike sledov pleistocenske poledenitve in siceršnje geomorfološke pestrosti.
Srečanja se je udeležilo 33 geografov oziroma geomorfologov, med njimi tudi
dva geologa in dva učitelja geografije, slednja iz Mosta na Soči in iz N o v e Gorice.
Slovenskih udeležencev je bilo 14. Organizacijo srečanja je vodil dr. Jurij Kunaver
ob pomoči Maje Plemelj, Marjana Bata in mgr. Karla Natka. Pripravljalnemu odboru so bili v pomoč tudi člani strokovnega sveta.
Srečanje se je pričelo v petek, 12. septembra popoldne, z uvodno ekskurzijo po
zahodnem delu Bovške kotline, kjer so udeleženci lahko prepoznavali čelne morene
pobočnih kaninskih ledenikov ter njihov odnos do glavnega soškega ledenika. Ob
tem skupnem ogledu, pa tudi pozneje, se je pokazalo, kako nujno je za objektivnost
znanstvenih rezultatov njihovo soočanje s kritiko in preverjanjem. Pri terenskem
geomorfološkem delu je posamezniku največkrat povsem prepuščena svobodna presoja glede identifikacije geomorfoloških pojavov in procesov, pri čemer igrajo pomembno vlogo znanje, izkušenost in privrženost posamezni geomorfološki šoli. Čim
večja enotnost pogledov in pristopov je nujna zlasti pri izdelavi geomorfoloških kart.
Sobota, 13. septembra, je bila namenjena ogledu visokogorskega krasa na Prestreljeniških podih in v okolici nove koče Petra Skalarja pod Konjcem. Na tej poti so
več kot prepričjivi primeri laštastega in kotličastega krasa z jasnimi sledovi ledeniškega preoblikovanja. Ekskurzijo je v drugi polovici ovirala gosta megla, toda ne toliko,
da ne bi mogli opazovati posledice transformacije nekdanjega lašastega površja v
smučarsko stezo na Škripih.

Udeleženci 1. znanstvenega srečanja geomorfologov Jugoslavije pred kočo P. Skalarja na Kaninu. Foto
A. Mihevc.
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V nedeljo, 14. septembra, so si udeleženci ogledali najprej stadijalne morene v
Zadnji Trenti. Naključje je hotelo, da se je zaradi avgustovskega neurja razkrilo najdišče fosilnega lesa na notranji strani čelne morene v Zapodnu in ga je v trenutku
ogledovanja tega območja našel dr. Peter Habič. Analiza C 14 na Inštitutu Rudjerja
Boškoviča v Zagrebu, s prijaznim posredovanjem dr. A. Šerclja z Biološkega inštituta Jovana Hadžija na S A Z U , je pokazala, da se je les sedimentiral v ledeniški glini
pred 7000 leti ( ± 130 let). Vzporedne palinološke analize bodo lahko pokazale, v katero fazo postglacialnega klimatskega in vegetacijskega obdobja lahko uvrstimo ta
profil.
Sledil je ogled doline Bavščice in tamkajšnjih lepih ledeniških zastojev v dolini
Bale in slednjič še ogled doline Koritnice.
Naslednji dan je program obsegal študij sledov pleistocenske poledenitve Soške
doline do Mosta na Soči. Udeležence je v Breginj, v okolico Tolmina in na Most na
Soči vodil dr. Milan Šifrer. Spet se je pokazalo, kako so v tej pokrajini celo med strokovnjaki malo znani izredno lepo razviti čelni morenski nasipi, z vsemi najbolj tipičnimi spremjajočimi proglacialnimi pojavi. Udeleženci so sklenili, da je treba v šoli in
v turizmu tudi geomorfološke pojave bolj popularizirati. Živahnost mostarske pokrajine na sotočju Soče in Idrijce je ravno posledica nekdanje poledenitve.
Tudi ožja in širša okolica Tolmina s stranskimi dolinami vred skrivajo številne,
čeprav tudi med geografi malo znane geomorfološke posebnosti vseh vrst. V tem pogledu zagotovo prednjači dolina Tolminke s Tolminskimi koriti. Tu so se postavila zanimiva vprašanja glede odnosa med stranskimi ledeniki, na primer tega iz doline Tolminke in glavnim soškim ledenikom. Kaže, da je ledenik iz doline Tolminke segel vse
do Tolmina tudi v zadnjem obdobju pleistocena, čeprav ozka dolina nad koriti tega
ne dokazuje. Morda bo to mogoče primerjati s stanjem na Bovškem v istem obdobju.
Takorekoč sredi Tolmina so udeleženci našli še neraziskan profil, ki po vsej verjetnosti vsebuje fosilna tla iz najmlajšega pleistocena.
V torek, 16. septembra, se je pričel zadnji del srečanja, katerega program je bila
tridnevna ekskurzija v Triglavsko pogorje. Udeležili so se je dr. A. Bognar, I. Blazek, M. Kekuš, J. Pavelič vsi iz Zagreba, mgr. S. Belij iz Prištine, dr. M. Šifrer in
podpisani kot vodja. Dr. Šifrer je udeležence seznanil s problematiko Triglavskega
ledenika, ki se še naprej nezadržno manjša. Posebno opazen je upad ledeniške gmote
in njen umik v zadnji sezoni 1985/86, kar je posledica manjših zimskih zalog snega.
Drugi del ekskurzije je bil posvečen območju Doline triglavskih jezer, ki so jo
udeleženci dosegli preko vrha Triglava in Hribaric. Dolina je tudi ob tej priliki ponudila izobilje geomorfoloških in geoloških spoznanj in problemov. Pokrajina je kot nalašč za študij prepletanja vplivov litologije, starejše in najmlajše tektonike, ostankov
pliocenskega razvoja reliefa in učinkov pleistocenske poledenitve ter holocenskih
kraških denudacijskih procesov. Udeležencem ekskurzije so se pokazali še mnogi novi primeri recentne ali vsaj subrecentne tektonske razlomljenosti površja. Instruktiven je bil tudi ogled območja velikih ravnih laštov na Velikih vratih (1924 m), kjer
kar mrgoli kraških miz in mnogih drugih visokogorskih kraških pojavov. Dolina triglavskih jezer kot tudi Komna kot celota kar kličeta po podrobnejši geomorfološki
analizi in kartiranju.
Bovško srečanje geomorfologov je vsebovalo tudi večerni program z referati,
diskusijo in organizacijskimi sestanki. Razen uvodnega referata o geografski in geomorfološki problematiki Zgornjega Posočja dr. J. Kunaverja, so referirali še mag. S.
Belij, Prilog sistemizaciji terminologije pojava i oblika periglacijalnog procesa na našim visokim planinama, Ištvan Blazek, Geomorfološka karta područja Tulovih greda
(Južni Velebit) u mjerilu 1 : 25.000, dr. Andrija Bognar, Prilog poznavanju pedimen-
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tacijskih procesa u kršu in dr. Milutin Lješević, G e o m o r f o l o š k a regionalizacija Crne
gore.
N a srečanju s o bili sprejeti pomembni sklepi za bodoči razvoj geomorfologije v
Jugoslaviji: - akademik dr. I. Gams bo še naprej dopisni član Organizacijskega komiteja za mednarodno sodelovanje geomorfologov,
- komisijo za znanstveno delo pri Z G D J b o m o zaprosili, da v svojem okviru
ustanovi podkomisijo za geomorfologijo,
- začasna komisija za geomorfologijo Z G D J bo sodelovala z geomorfologi preko
republiških zastopnikov, ki so bili imenovani na srečanju: T. Antonovski (Makedonija), S. Belij ( K o s o v o ) , A . Bognar (Hrvatska), I. Bušatlija (B i H ) , R. Davidović
(Vojvodina), I. G a m s (Slovenija), D . Gavrilovič (Srbija) in Z. Kilibarda (Črna gora),
- do novembra 1987, ko b o posvet o vlogi fizične geografije v regionalnem
planiranju, je treba pripraviti stališče jugoslovanskih geomorfologov, ali naj bo mednarodna zveza g e o m o r f o l o g o v povsem samostojna mednarodna organizacija ali ne,
- sestaviti je treba seznam jugoslovanskih g e o m o r f o l o g o v ,
- potreben je pregled stalnih in začasnih geomorfoloških terenskih raziskovalnih
postaj,
- razmisliti je treba o morebitnem simpoziju oziroma znanstvenem posvetu o raziskovanju pleistocena v Sloveniji in Jugoslaviji, predvsem z geomorfološkega gledišča,
- še naprej je treba razvijati sodelovanje med jugoslovanskimi geomorfologi na
različnih področjih dela. Ena od pomembnih oblik in vzpodbud za sodelovanje naj
b o d o vsakoletna srečanja g e o m o r f o l o g o v Jugoslavije,
- 2. znanstveno srečanje geomorfologov Jugoslavije bo od 17. do 25. junija 1987
na Južnem Velebitu v organizaciji oddelka za geografijo Prirodoslovno-matematične
fakultete v Zagrebu.
Jurij Kunaver
2. simpozij študijske skupine »Razvoj v gorskih in subpolamih območjih - Development in
Highlands and High-latitude Zones«, ki je potekal v okviru Mednarodne geografske zveze v času regionalne konference o mediteranskih deželah od 25. do 30. avgusta 1986 v Granadi v ŠpanijiRegionalna konferenca o mediteranskih deželah je v Barceloni zasedala v prvi
dekadi septembra 1986. leta. Avgusta pa so zasedale po vsej Španiji številne komisije, podkomisije in študijske skupine, ki delujejo v okviru Mednarodne geografske
zveze. Podkomisija za kmetijski razvoj v gorskih in subpolamih območjih se je po štiriletnem delovanju preoblikovala v komisijo »Changing Rural S y s t e m s - S p r e m i n j a n je agrarnih sistemov« na 25. mednarodnem geografskem kongresu 1984. leta v Parizu. Ker je raziskovalna problematika komisije usmerjena na druga področja kot
prejšnja podkomisija, je bila na tem kongresu ustanovljena študijska skupina »Razvoj v gorskih in subpolamih območjih«, ki proučuje delovanje človeka na naravno
okolje teh območij ter celotno spreminjanje tovrstnega okolja nasploh.
Študijska skupina se je zbrala na drugi simpozij koncem avgusta 1986 v Granadi,
kjer sta istočasno zasedali še Komisija za spreminjanje agrarnih sistemov in Komisija
za primerjalno proučevanje prehrambenih sistemov. Skupno otvoritveno sejo je o b
prisotnosti vseh treh predsednikov vodil podpredsednik Mednarodne geografske zveze avstralski geograf Peter Scott. Študijsko skupino je sestavljalo 23 udeležencev iz
enajstih dežel, predstavili pa so 20 referatov.
U v o d n o poročilo o opravljenem delu za obdobje od 1984 do 1986 je podal njen
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predsednik Finec Unno V a r j o, ki je na široko razgrnil problematiko nadaljnjih
načrtovanih srečanj na Aljaski, v poljskih Tatrah, na Laponskem, v indijski Himalaji
ter še nepotrjeno srečanje v Sibiriji, pa do zadnjega simpozija na Novi Zelandiji v času prihodnjega kongresa I G U v Avstraliji, ko bo komisija zaključila z delom. Predsednik komisije U. Varjo je, žal, umrl že naslednje leto, febr. 1987.
Strokovni del simpozija, posvečen temi »Kmetovanje in kmečka naselja v gorskih in subpolarnih območjih,« so pričeli Skandinavci, ki so na teh srečanjih že tradicionalno najštevilnejši. Sedem referatov je bilo posvečenih problematiki evropskega
severa. E. S i u r u a i n e n je orisal kmetijski razvoj v obrobnih subpolarnih regijah
Finske in osvetlil pomen drobnega gospodarstva pri oživljanju teh območij ter nujnost podjetniškega proučevanja in ustreznega poučevanja že v osnovni in srednji šoli.
Oddelek za geografijo v Ouluju se ukvarja intenzivno z uvajanjem podjetniških tečajev za celotno lokalno populacijo. H. J u s s i 1 a, ki je svoj prispevek kritično naslovil O geografiji modernizacije v kmetijstvu Finske, je modernizacijo opredelil kot
razvojni model, katerega namen je optimalno izrabiti domače iniciative in vire ob pomoči najsodobnejše tehnologije in znanja. M. H ä k k i l ä je proučil regionalne spremembe in razvoj mlečne živinoreje v zadnjih 25. letih na Finskem. U . V a r j o pa je
nanizal geografske značilnosti kmečkih naselij v odmaknjeni dolini Tornio ter opredelil način vaškega življenja z mnogimi sociološkimi kriteriji in nakazal možnosti nadalnjega gospodarskega razvoja te regije. K. J y v ä l ä je pretehtala pomen razvoja
turizma na Laponskem. Šved E. B y 1 u n d je preučil pomen državnih podpor kmetijstvu na Severnem Švedskem kot vzgib regionalne politike in s historičnim pregledom očrtal razvoj kmetijstva v teh območjih. Tudi Amerikanec L. S o m m e r s je
ovrednotil vlogo kmetijstva na spreminjajočem se Norveškem v zadnjih 34 letih. Napovedan referat Danca A . K a m p p a, ki je proučil kmetovanje in kmečka naselja
na Fererskih otokih, pa ni bil prikazan.
Z ameriškim severom sta se ukvarjala dva referenta. J. W o l f e je osvetlila napore za uspešen in načrtovan razvoj z Indijanci poseljenih odročnih območij Severozahodnega ozemlja Kanade. D. L y n c h pa je navrgel teme, katerim bo posvečeno naslednje srečanje o problemih ekonomske geografije Aljaske v Fairbanksu.
Pet referatov je obravnavalo problematiko kmetijstva v različnih gorskih območjih. Nemec H. J. N i t z je svoj prispevek razdelil v dva tematska sklopa. V
prvem je označil kmetovanje v gorskih predelih slovaških in romunskih Karpatov, v
drugem pa spreminjanje kmečkih naselij v gorskih delih tretjega sveta na konkretnem primeru Himalaje in Zahodnih Gatov v Indiji. Iz andskega območja sta skupni
prispevek pripravila Amerikanec R. K e n t in Peruanec J. C R i m a r c h i n. Analizirala sta delovanje vaških skupnosti pri načrtovanju in izvajanju javnih kmečkih del
v severnih Andih v Peruju, kjer te vrste lokalnih organizacij predstavljajo pomembno
množično vzpodbudo za urejanje vsakovrstnih javnih del in zboljševanje pogojev
skupnega vaškega življenja.
Socialistične dežele so predstavljali trije referenti. Poljakinja W. T y s z k i e w i e z je na osnovi tipične poljske statistično-matematične in kartografske metode,
ki so jo uporabili pri pripravi evropske karte agrarnih tipov, izdelala tipologijo zasebnih kmetij poljskih gorskih območij. J. S e n e g a č n i k je osvetlil novejša dogajanja pri oživljanju planinskega gospodarstva v slovenskih Alpah, podpisani pa je označil zboljševanje hribovskega kmetijstva v Sloveniji na osnovi novejših razvojnih usmeritev in družbene podpore za oživitev zaostajajočih gorskih območij.
Trije referati niso sodili na področje študijske problematike. Amerikanec F.
D o h r s je teoretično razmišljal o pomanjkanju ustrezne opredelitve »duha posamezne pokrajine« (the Spirit of Place) pri večini geografskih regionalnih opisih, kar
po njegovem mnenju siromaši geografske monografije. Brazilka A. F i g u e i r e d o

202

Kronika

je prikazala p o m e n mešanega zadružništva pri kolonizaciji brazilske zvezne države
Segipe. Finec K. K i k k i n e n je predstavil delo in p o m e n finskega geografa R.
H u 11 a, ki je bil uvrščen m e d znamenite svetovne geografe v zadnji študiji znane
Biobibliografije. Presenetljivo pa je bilo, da domačini - gostitelji niso predstavili domače problematike, kot j e običajno na vseh regionalnih konferencah. Zamolčati tudi
ne velja, da se je simpozij odvijal na Tehnični fakulteti, vendar je vse udeležence presenetila njena zelo skromna tehnična opremljenost, Geografski oddelek ni premogel
niti enostavnega diaprojektorja, zato avdovizualni prikazi sploh niso bili mogoči.
Terenski del simpozija je trajal dva dni. Prvi dan s m o se seznanili s kmetijsko usmerjenostjo v okolici Granade, kjer o b umetnem namakanju pridelujejo sočivje, zelenjavo in sadje, v glavnem nešplje. Tradicionalno, sušno hribovsko, submediteransko kmetijstvo s m o spoznali v gorovju Apujarres. Poljedelstvo je tod usmerjeno v
gojenje žit, vinske trte in mandeljev, vendar propada zaradi depopulacije hribovskih
predelov, razen tam, kjer ga ohranja turistična dejavnost. Povsem drugačno je moderno, tržno vrtnarstvo, razširjeno na dreniranih obrežnih močvirjih. N a nasuti in
m o č n o gnojeni zemlji, prekriti s peskom, pridelujejo zgodnjo zelenjavo in sočivje. Z
moderno tehnologijo kapljičnega namakanja vsake sadike v pokritih rastlinjakih dosegajo izjemne donose. Zgodnje pridelke v celoti prodajo v Zahodni in Srednji Evropi. Ostali del leta, ko ne morejo doseči visokih cen, pridelavo prekinejo. Na razgibanih obrežnih pobočjih so uredili obsežne plantaže tropskih sadnih dreves, kjer gojijo
avogado, mango in anone po preizkušeni izraelski tehnologiji. Zaradi relativne bližine evropskega trga vse pridelke uspešno in d o n o s n o prodajo.
Metod Vojvoda
Mednarodni simpozij »Spremembe morske gladine in njihov pomen« IGCP Projekt št. 200,
UNESCO (17. - 14. 10. 1986, Yantai in Qingdao, Kitajska)
Raziskave za Projekt št. 200 Mednarodne geološke korelacije v okviru U N E S C O , s polnim naslovom »Spremembe morske gladine v mlajšem kvartarju, meritve in
aplikacija«, pri katerih sodeluje tudi Jugoslavija, potekajo že nekaj let in se počasi
bližajo zaključku. Sodelavci projekta organizirajo vsako leto srečanje, na katerem
predstavijo izsledke tekočega dela, razpravljajo o bodočih načrtih in predvsem koordinirajo raziskave. T a k o srečanje je torej simpozij v običajnem p o m e n u besede, oben e m pa je to tudi delovni sestanek mednarodne skupine, ki pri projektu sodeluje.
Gostitelj tokratnega srečanja je bila Kitajska. Ta že od vsega začetka sodeluje
pri vseh projektih U N E S C O , ki so v zvezi z morsko obalo in ima tudi v okviru Projekta 200 e n o izmed najmočnejših delovnih skupin pod vodstvom prof. Qin Yunshan
z Oceanografskega inštituta kitajske akademije znanosti v mestu Qingdao. Ta Inštitut
je tudi eden izmed glavnih razlogov, da so za mesto srečanja izbrali prav Qingdao na
obali Huanghai ( R u m e n e g a morja), ki sodi sicer m e d najpomembnejša kitajska obmorska letovišča.
Na srečanju se je zbralo blizu 150 udeležencev, od tega 43 tujih iz 19 držav. M e d
njimi je bilo 16 predstavnikov nacionalnih delovnih skupin. U d e l e ž e n k e so bile zgolj
obmorske države, in to predvsem tiste, ki se zavedajo, kako velik p o m e n za celotno
prebivalstvo in gospodarstvo ima lahko sprememba morske gladine, p o s e b n o njena
pozitivna sprememba - dvig gladine.
Tako so bile m o č n o zastopane evropske države, ki obkrožajo Severno morje
(Velika Britanija, Francija, Nizozemska, Norveška ter Irska, Švedska, Finska,
Z S S R ) , nekaj sredozemskih (Španija, Italija, Jugoslavija), nekaj ameriških (Kanada,
Z D A , Argentina), druge pa so bile vzhodnoazijske države (Kitajska, Južna Koreja,
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Japonska. Hong Kong) ter Avstralija. Človek se vpraša, kje so predstavniki vzhodno*
evropskih držav pa držav iz Afrike, južne Azije, Srednje Amerike, saj imajo morja in
tudi velike, celo življenjske probleme prav na obalnih ravninah. Vsekakor je eden izmed glavnih razlogov odsotnosti v visokih stroških udeležbe, zato bi morali to vprašanje reševati drugače, v okviru U N E S C O , ne le na način »kdor lahko plača - pride«.
Vsi udeleženci smo stanovali v istem hotelu, kjer so bila tudi predavanja in delovni sestanki. Prva dva dneva se je zvrstilo 24 strokovnih prispevkov, nato pa so bile
na vrsti ekskurzije po najzanimivješih delih južne obale polotoka Shandong (Šantung). Ekskurzija drugega dne se je zaključila na severni obali, v mestu Yantai. To je
eno izmed mest, ki jih je Kitajska odprla vlaganjem tujega kapitala. To »odprtost« je
opaziti ne le v mestu samem, ampak tudi v obsežnih gradbiščih okoli njega.
Simpozij se je nadaljeval v Yantai-u. En dan so bila predavanja in delovni sestanek Projekta 200, dva dni pa ekskurzije po severni obali polotoka Shandong. Na sestanku je bilo posebej izraženo veselje, ker se takega srečanja prvič udeležuje tudi
predstavnik Jugoslavije.
V tem delu srečanja je bilo predstavljenih še 9 prispevkov, med njimi tudi jugoslovanski (Pomen kraške obale za ugotavljanje nihanja morske gladine - primer jadranske obale), tako da je bilo na simpoziju vsega skupaj podanih 33 prispevkov.
Snov je bila seveda zelo pestra, a vseeno jo je mogoče strniti v nekaj skupnih tem:
- tehnika in metodologija ugotavljanja sprememb morske gladine (vključno s sestavo »krivulje nihanja morske gladine v holocenu«), s posebnim poudarkom na dataciji pojavov;
- projekcija nihanja morske gladine v naslednje stoletje ter vpliv teh sprememb
na svetovno prebivalstvo in gospodarstvo;
- rezultati posameznih raziskav o spremembah morske gladine in raziskav kontinentalnega šelfa.
Vsebine vseh prispevkov ni mogoče posebej omenjati, zato se bom omejil le na
tiste, ki so za nas najbolj zanimivi, kar se tiče podobne problematike, kot je na naši
obali, ali pa govore o pojavih, pomembnih v svetovnem merilu in s tem tudi za nas.
Neposredni dvig gladine svetovnih morij je napovedala S. Jelgersma: do 1. 2000
naj bi se dvignila za 5 - 17 cm. S tem v zvezi sta tudi prispevka raziskovalcev O. van
de Plassche in M. J. Tooley. Prvi razglablja o ukrepih ob dvigu morske gladine (aktivna borba za obalo, prilagoditev, umik prebivalstva), drugi pa opozarja tudi na
dejstvo, da je npr. večina britanskih jedrskih elektrarn v t.im. pasu velikega tveganja,
to je v majhni nadm. viš., tik obale, kjer je že zdaj nevarnost morskih poplav (izredna plima, viharni val), ob predvidenem dvigu morske gladine pa bi lahko prišlo do
katastrofe.
Prispevek N. A . Mörnerja je zanimiv zaradi novih pogledov na vzroke nihanja
vodne gladine, ob upoštevanju odnosov energija - masa - moment. Zaradi sprememb v zemeljski rotaciji pulzira Zalivski tok, kar povzroča klimatske spremembe,
te pa nihanje morske gladine.
A . Ulzaga je seznanil poslušalce s podmorskim reliefom vzdolž sardinske obale,
ki je ponekod, posebno na kraškem svetu, močno podobna jadranski, zato je podobna tudi problematika preučevanja nihanja morske gladine.
Od kitajskih prispevkov so bili zame najbolj zanimivi trije, o puhlici na otokih v
Rumenem morju (v podobnem položaju kot na našem Susku) (Cao Jiaxin), o morskih jamah kot indikatorjih sprememb morske gladine (David K. Lin) in o pomenu
datiranja sige v zvezi z ugotavljanjem sprememb morske gladine, s poudarkom na časovni komponenti (Huang Paihan).
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P o s e b n o močan je bil prispevek kitajskih gostiteljev, ki so prav za to priložnost
objavili v nekaj knjigah in posebnih izdajah strokovnih revij rezultate svojih raziskovanj v zvezi z nihanjem morske gladine (China Sea Level Changes, Studies on the
Evolution of China's Coast, G e o l o g y of the Bohai Sea). Za udeležence simpozija s o
objavili povzetke predavanj (82), program ter vodič za ekskurzije po obalah polotoka
Shandong. Sicer so na simpoziju sodelovali različni strokovnjaki, od g e o l o g o v in geografov preko o c e a n o l o g o v , fizikov do paleontologov in botanikov.
Z vidika nadaljnjega spreminjanja morske gladine sta se oblikovali dve struji: p o
mnenju prvih kažejo raziskave, da morska gladina res le »niha« in v prihodnjem stoletju ni pričakovati bistvenih globalnih sprememb (lahko pa pride do večjih lokalnih
sprememb), druga pa predvideva konstantno naraščanje morske gladine, kar bi v
naslednjih sto letih lahko povzročilo v skrajnem primeru dvig gladine za dobrih 7 m!
Na ekskurzijah, vsega skupaj je bilo opravljenih preko 1.000 km poti, smo si
ogledali manjši del južne ter večji del severne obale Shandonga, kjer kitajski raziskovalci odkrivajo in proučujejo spreminjanje gladine obalnih morij Huang in B o . O b
konkretnih primerih na terenu je bila strokovna razprava še posebej živahna. Tudi s
tehnične plati so ekskurzije odlično uspele - udeleženci so bili v manjših avtobusih in
tako tudi ozke obalne poti niso bile ovira. D a je vse potekalo po načrtu, brez zamud,
gre v veliki meri zahvala tudi številnemu miličniškemu spremstvu - do pet vozil - ki
so praznili ceste in križišča. Za udeležence z »zahoda« je bilo to videti zelo nenavadno, vendar tudi to kaže, poleg objav v lokalnem časopisju in prikazovanj na T V mreži, kako p o m e m b n o se je to srečanje zdelo gostiteljem in provincialnim oblastem
(vendar je treba vedeti, da provinca Shandong šteje 80 milijonov prebivalcev).
Simpozij se lahko pohvali z bogato bero novih dognanj (gradivo bo izšlo v posebni knjigi), ki b o d o v veliko p o m o č bazičnim in aplikativnim vedam, z močnim poudarkom na interdisciplinarnosti in izmenjavi tehničnih izkušenj. Z mednarodnega vidika,
oziroma z vidika U N E S C O , je treba srečanje še posebej pohvaliti, kot je v zaključku
poudaril vodja Projekta dr. P. A . Pirazzoli (Francija), ker ni prišlo d o nikakršnega
razlikovanja, ne znanstvenega in ne političnega. N e glede na politiko in usmeritev posamezne vlade je Kitajska brez oklevanja izdala vstopne vize za vse udeležence. Tudi
pri strokovnih vprašanjih ni nihče skušal »a priori« uveljavljati svojih znanstvenih nazorov, ampak so bile tudi razprave, ki so izhajale z nasprotujočih si stališč, na znanstveni višini in v prisrčnem tovariškem vzdušju.
Andrej Kranjc
Prvi jugoslovanski simpozij »Teorija in metodologija regionalne geografije«, Ljubljana, 2. in 3.
aprila 1987
T e ž k o je razložiti, zakaj se je številnim simpozijem, ki so bili doslej namenjeni
najrazličnejšim področjem in usmeritvam geografskih raziskav, šele letos pridružil regionalno-geografski. T o je še toliko bolj nerazumljivo, ker se je čestokrat poudarjalo, da je regionalna geografija, oziroma regionalno-geografski vidik prikazovanja geografskih pojavov in pokrajin, vendarle osrednji in sintetični vrh geografskih preučevanj. Na drugi strani pa ugotavljamo, da nam manjka poleg sodobnih regionalno-geografskih prikazov in študij o naših pokrajinah tudi moderna, na empiričnih raziskavah temelječa metodologija. Kolikor želimo, da bo regionalna geografija opravičila
svoje mesto v sklopu geografskih raziskav, p o t e m je potrebno njeno metodologijo
razvijati in utrjevati z novejšimi teoretičnimi izsledki najrazličnejših raziskovalnih
m e t o d , ki jih uporabljajo prostorske, družboslovne in naravoslovne vede. Kajti geografija išče prostorske in funkcijske soodvisnosti geografskih pojavov v pokrajini in
osvetljuje njeno regionalno strukturo. Regionalni vidik, ki ga je vseskozi zagovarjal
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tudi pokojni prof. S. Ilešič, s poudarjeno zahtevo terja kompleksno preučevanje prostorske stvarnosti, to je pokrajine kot objekta geografskih raziskav.
Letošnji, drugi po vrsti, 11 e š i č e v i spominski dnevi so bili namenjeni jugoslovanskemu simpoziju z naslovom »Teorija in metodologija regionalne geografije«.
Dvodnevno posvetovanje, ki je bilo prvo te vrste pri nas, je zgledno pripravil Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze E. Kardelja v Ljubljani, oziroma njegova katedra za regionalno geografijo. Številna udeležba z vseh delov Jugoslavije (izostali so samo makedonski geografi) in izredno živahna diskusija, ki je obogatila, poglobila in dopolnila mnogotere poglede na predstavljeno vsebino 22 referatov, sta osnovni značilnosti jugoslovanskega regionalno-geografskega posvetovanja z mednarodno udeležbo. Prav tako ne smemo prezreti dejstva, da je vsem delom simpozija v
obeh dneh, in sicer tako dopoldanskim kot popoldanskim, prisostvovalo izredno veliko število geografov in drugih strokovnjakov. Tudi po tej plati je bilo ljubljansko srečanje jugoslovanskih regionalnih geografov izjemno in posnemanja vredno.
Nadrobnejšo vsebinsko podobo simpozija je mogoče izluščiti po predstavljenih
referatih. Poročali so: I. G a m s , Regionalna geografija v sistemu geografskih znanosti; V. K l e m e n č i č , Dileme o vsebini in položaju regionalne geografije v sistemu znanosti; M. P a k, O sodobni regionalni geografiji; M. K l e m e n č i č , Sistemska teorija - pot k novi regionalni geografiji?; F. L o v r e n c a k, Regionalna geografija v slovenski geografiji; W. F r i c k e (iz Heidelberga), Uporaba regionalnogeografskih izsledkov kot razpoložljivih potencialov za prakso (na primeru Adamaua
v Kamerunu).
N. Z u b i č in R. G n j a t o sta poročala o temi Planske regije in problemi kompleksnega regionalnega razvoja; A. Č e r n e , Regionalne razlike in regionalni razvoj; M. V r e s k, Metropolitanske regije v sistemu regionalizacije; A. P u s h k a.
Uporaba diskriminacijske analize v regionalizaciji (na primeru SAP Kosovo); I.
V r i š e r, Regionalni razvoj v Sloveniji; M. S i č, Avtobusni promet kot dejavnik sodobne organizacije prostora; D. B u g a r s k i in P. T o m i č, Metodologija geografskih monografij vojvodinskih občin; M. C e r a b r e g u , Razmerje med ljudsko in
znanstveno zasnovo prostorskih (pokrajinskih) enot na primeru SAP Kosovo; J. Ž i k i č, Uporaba gravitacijskih in potencialnih modelov pri določevanju nodalnih regij
(na primeru Srbije). Trije referenti so posegali na turistično področje. O tem so poročali: Z. K 1 a r i č, Nekateri vidiki turistične regionalizacije Jugoslavije na osnovi indeksa turistične funkcionalnosti; S. S t a n k o v i c , Metodološke osnove določitve
prioritetnih turističnih regij v Srbiji in M. H a d ž i b r a h i m o v i č , Turistično-geografske regije v uljcinski občini. Poročali so še: R. D a v i d o v i č, Regionalno-geografski oris Tunizije; S. N u r k o v i č, Regionalna struktura Sandžaško-starovlaškega območja; M. N a t e k, Hribovske kmetije v pokrajinski strukturi Mežiške doline in T. F e r j a n, Sodobni vidiki obravnave regionalne geografije sveta v srednji šoli.
Med simpozijem so prireditelji pripravili ogled Pivovarniškega muzeja, ki je v
sklopu ljubljanske Pivovarne Union. Predsednik Zveze geografskih društev Slovenije, prof. dr. J. Kunaver in predsednik organizacijskega odbora, prof. dr. M. Pak, sta
pripravila za vse udeležence posvetovanja prijeten družabni večer. Že pred začetkom
simpozija je izšel zbornik referatov, in sicer v zbirki Dela, štev. 4, ki jo izdaja Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze E. Kardelja v Ljubljani. Zborovanje
in izid zbornika referatov (Teorija in metodologija regionalne geografije, 240 str., Lj.
1987) sta podprla Raziskovalna skupnost Slovenije in Znanstveni inštitut ljubljanske
filozofske fakultete.
Milan Natek
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Geografski problemi pograničnih regija naše zemlje. Jugoslovanski simpozij, Vranje, 28. do 30.
5. 1987.
V tem letu je bil to drugi jugoslovanski geografski simpozij, na katerem so udeleženci imeli zbornik referatov že v rokah. Takšna ekspeditivnost, združena z velikimi
prizadevanji organizatorja, je nova kvaliteta geografskih znanstvenih sestankov na
zvezni ravni, saj m o č n o skrajša poročanje in o m o g o č a kvalitetnejšo razpravo. Zbornik referatov je vsebinsko nadvse koristno gradivo za poznavanje in proučevanje prostorske problematike naših obmejnih, obrobnih, največkrat manj razvitih območij in
predvsem tudi Jugovzhodne Srbije, o kateri je bila doslej vsaj nam znana geografska
literatura dokaj skopa, predvsem pa tudi že časovno odmaknjena. Ekskurzija, ki nas
je tretji dan iz Vranja popeljala preko Vladičin Hana in Surdulice (zaradi odredbe,
da mora vsakdo skrbeti za čistočo pred svojo hišo, je to med najbolj čistimi kraji v
Jugoslaviji) na 1250 m visoko Vlasinsko planoto z jezerom ter do Bosilgrada z mednarodnim prehodom Ribarci z Bolgarijo, severno od jezera pa do naselja Klisure in
mednarodnega prehoda Stražimirovci, je izjemno zanimivost in pestrost tega območja le še potrdila.
Simpozij, ki ga je o b sodelovanju geografov s Pedagoške akademije v Vranju in
finančni pomoči delovnih organizacij ter Narodnega muzeja v Vranju organiziral Odsek za geografijo in prostorno planiranje Prirodoslovno-matematične fakultete v Beogradu, je vzbudil dokajšnjo pozornost geografov in negeografov, prisotne pa so bile
tudi visoke vojaške osebnosti.
Okrog 45 referatov j e bilo razdeljenih na štiri skupine. V prvi skupini, ki j e
obravnavala načelna vprašanja in meje Jugoslavije, je bilo sedem referatov s sicer
raznovrstno problematiko, od zanimivega pregleda vloge Jovana Cvijiča pri nastajanju Jugoslavije in njenih meja preko prebivalstvene problematike naših o t o k o v do
problematike onesnaževanja okolja v obmejnih območjih.
Prva dva referenta v tej skupini, Vladimir Klemenčič in Mirko Pak, ki sta bila
edina udeleženca iz Slovenije, sta s svojima referatoma o državni meji kot geografskem f e n o m e n u in o meji kot faktorju razvoja obmejnih območij, vzpodbudila živahno diskusijo, primerjavo in opozarjanja glede ustreznih pristopov in rezultatov pri
proučevanju problematike razvoja obmejnih območij in prekomejnega sodelovanja
ter glede naiog, ki jih ima geografija pri tovrstnem proučevanju. Na to so opozarjali
tudi trije referati in razpravljalci z drugega tematskega področja o mejah in splošnem
ljudskem odporu. O b tem se je utemeljenost tovrstnih geografskih raziskovanj še kako potrdila.
V tretji skupini petih referatov o mejah in prostorskem planiranju so referenti
prikazali nekatere elemente iz regionalnih planov, kar je sprožilo živahne polemične
razprave o njihovi realnosti, oziroma ekonomski upravičenosti in o problematiki realnega načrtovanja razvoja različnih dejavnosti v obmejnih, največkrat gospodarsko
nerazvitih območjih. Pokazala se je potreba po razvijanju tudi najbolj pasivnih obmejnih območij, p o preprečevanju nadaljnje depopulacije, skratka možnostih njihove revitalizacije. G l e d e na kompleksni pristop bi geografska proučevanja lahko bistveno pripomogla k realnim odgovorom na številna zapletena razvojna vprašanja.
Preostalih 27 referatov je bilo uvrščenih v skupino pod naslovom Posebnosti in
problemi posameznih obmejnih regij. Najštevilnejši so obravnavali različne probleme
Jugovzhodne Srbije. Poleg beograjskih kolegov so več tovrstnih referatov prispevali
tudi domači geografi, kar je bilo še posebej dragoceno za spoznavanje prostorske
problematike vranjskega območja. Številni so bili še referenti iz Makedonije, dva pa
sta bila iz Zagreba in eden iz N o v e g a Sada.
Ž e večkratni predlog za medrepubliški projekt o tovrstni problematiki ima sedaj
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vsekakor večje možnosti za uresničitev, manj pa je priložnosti za intenzivno in bolj
organizirano proučevanje naših obmejnih območij, kjer se kljub relativno slabo odprtim mejam v raznih okoljih odvijajo podobni regionalni procesi, predvsem deagrarizacija, depopulacija in splošno zaostajanje v gospodarskem razvoju. R e s n e j e se bo
treba lotiti teoretičnih in metodoloških izhodišč tovrstnih proučevanj. Pregled v
Zborniku navedene literature kaže skoraj popolno odsotnost tovrstne literature, v samih zasnovah raziskovanj in v referatih pa se to m o č n o pozna. Pogrešali s m o tudi
kartografske prikaze, ki so sicer ena osrednjih geografskih izraznih oblik.
Izid Zbornika pred simpozijem s m o že omenili, na visokem nivoju pa sta bila, z
izjemo tehničnih sredstev tudi organizacija in vodstvo samega simpozija, za kar gre
velika zahvala skupini prizadevnih organizatorjev z neumornim dr. Miloradom Vasovičem na čelu.
Mirko Pak
Seminar Uporaba satelitskih metod teledetekcije za ocenjevanje izrabe tal in za potrebe kmetijstva i gozdarstva, 1 1 . - 1 3 . junija 1987 v Ljubljani
Zvezni statistični zavod išče boljše m e t o d e ocenjevanja kmetijskih površin in pridelkov, kot je sedanje subjektivno ocenjevanje s 3200 opazovalci. V tem okviru je
slovenski statistični zavod pod vodstvom direktorja mag. T. Banovca prevzel zvezni
raziskovalni projekt Uporaba satelitskih metod teledetekcije za ocenjevanje izrabe
tal in za potrebe kmetijstva in gozdarstva, podprt s strani F A O . Izvajalska skupina je
priredila zborovanje, ki je bila javna predstavitev rezultatov dela v letih 1986 in 1987,
o b e n e m pa seminar za m n o g e , ki želijo spoznati porabnost satelitske teledetekcije.
Ker so na njem referirali delegat F A O , raziskovalci iz Madžarske, Turčije in Italije,
je imela prireditev mednarodni značaj, čeprav so Slovenci referirali v slovenščini (ob
simultanem prevajanju). U d e l e ž e n c i s m o dobili o b prihodu na seminar v roke tiskane
referate v zborniku (v izdaji Statističnega zavoda Slovenije) z istim naslovom kot je
ime projekta. Zbornik je zanimiv tudi za našo stroko, saj poroča o tehniki satelitskega snemanja, o osnovah obdelovanja podatkov in izdelave analiz, o izdelavi MSS mozaika Slovenije, o oceni izrabe tal v Sloveniji. N a regionalni ravni so uporabnost
preizkušali za o c e n o kmetijskih površin v občini Ptuj, površin hmeljišč v Savinjski dolini, za sestavo gozda na Pohorju in izrabo tal v občini Krško. Za nas so zanimive v
zborniku objavljene barvne karte na osnovi satelitskih snemanj proučevanih regij. Se
bolj pritegujejo našo pozornost barvne karte 1 : 750.000 vse Slovenije. Zal je najbolj
privlačna, ta z naslovne strani zbornika, za nas neuporabna, ker so zaradi tiskarske
napake visokogorske skalne površine označene za kmetijsko zemljišče.
V aridnih, tundrskih, poledenelih, redko naseljenih gozdnatih delih sveta pomeni satelitska tehnika snemanja nedvoumni napredek. N a takem majhnem mozaičnem
ozemlju, kot je Slovenija, pa se ta tehnika sooča z uporabo avionskih posnetkov, kartografskim prikazom že zbranih statističnih podatkov in pod. Na seminarju referenti
svoje satelitske tehnike niso primerjali z drugimi. Ocenjevali so le verjetnost točne
zaznave najmanjših homogenih enot.
O b sedanji tehniki snemanja in računalniške izrabe dosežene verjetnosti niso posebno vzpodbudne. Toda direktor projekta nakazuje vizijo bistvenega izboljšanja satelitskega snemanja in računalniških kapacitet, kar bo osnova računalniško zasnovanega »Geografsko informacijskega sistema o prostoru« s podatki iz satelitskih snemanj, prostorskih ved in statistike za zelo majhne celice. Tak sistem pa bi nam geografom bistveno olajšal delo.
Za ta zapis sta bila dva povoda. Prvi je dejstvo, da so bili na seminarju geografi
le poslušalci, ne pa sotvorci projekta. N a hodnikih je bilo na vprašanje, zakaj tako,
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slišati, da imamo geografi premalo tehničnega (tudi matematičnega) znanja. Drugi
povod je referat z naslovom H o m o g e n e naravne enote, bazirane na geografsko-geoloških značilnostih SR Slovenije. Podoben referat bi bil upravičen za nepreučena
prostranstva v svetu. Zakaj m e d viri navaja le tri dela, m e d njimi nobenega od geografskih, ki se ukvarjajo s homogenimi naravnogeografskimi enotami? Z a t o se lahko na ustrezni karti znajdejo v isti »homogeni« enoti Grintovci in Ložniško gričevje,
K a m n i š k o - M e n g e š k o polje in Kumljansko. Kdo je kriv za tako stanje? Ali se nismo
lotili nove geografske monografije Slovenije desetletje prepozno? Ali ne zahtevajo
nove tehnike spremembe v študijskem načrtu fakultetne izobrazbe geografov?
Ivan Gams
Na obisku pri kitajskih raziskovalnih organizacijah: Geografski inštitut in Inštitut za geologijo
krasa
Med študijskim potovanjem po Kitajski sem obiskal ustanovi, ki se ukvarjata tudi z raziskovanjem krasa. Prva je Geografski inštitut Kitajske akademije znanosti
( A c a d e m i a sinica) v Beijingu in druga Inštitut za geologijo krasa v Guilinu (avton.
provinca Guangxi), ki je v okviru Ministrstva za geologijo in naravne vire ter Akademije geoloških znanosti.
Geografski inštitut je največji med akademijskimi ustanovami, saj šteje preko
600 uslužbencev, od katerih je okoli 70% raziskovalnega in tehničnega kadra. Ustanovljen je bil 1953 in se ukvarja predvsem s preučevanjem zgradbe, nastanka, preoblikovanja in uporabe geografskega okolja, s posebnim poudarkom na pretoku mase
ter energije in na odnosu človeka do okolja. Ker so na Kitajskem do sedaj prevladovala fizično geografska preučevanja in študije, na inštitutu pospešeno razvijajo ekon o m s k o geografska preučevanja, študije v zvezi z regionalnim planiranjem ter geografski informacijski sistem.
Geografski inštitut je razdeljen na oddelke: fizična geografija, hidrologija, klimatologija, kemijska geografija, geomorfologija, paleogeografi j a in historična geografija, svetovna geografija, kartografija, tehnologija. Poseben odsek inštituta se
ukvarja z e k o n o m s k o geografijo, ki vključuje oddelke za agrarno geografijo, geografijo industrije in transporta, mestno geografijo in geografijo človeka. Kot posebna
oddelka sta organizirana dva laboratorija, za informacije o naravnih virih in okolju
ter osrednji laboratorij za kemijske analize. Poleg tega ima inštitut dve poizkusni
postaji. Ena je v bližini Beijinga, kjer se ukvarjajo z v o d n o bilanco in vodnim ciklusom, druga pa je na jugu in služi preučevanju agrarnih ekosistemov.
Posamezni oddelki imajo manjše laboratorije. Geomorfološki oddelek ima zelo
dobro opremljen laboratorij za rečno geomorfologijo z dvema velikima bazenoma za
m o d e l e rek (z možnostjo spreminjanja višin in nagibov) ter simulator dežja. V okviru
tega oddelka je tudi krasoslovna skupina (okoli 10 ljudi), ki jo vodi dr. Song Linhua,
dober znanec slovenskih krasoslovcev. Skupina se ukvarja predvsem s praktičnimi
vprašanji krasoslovja, s kraško hidrologijo in sedimentologijo. Pred kratkim so si
uredili laboratorij za datacijo s p o m o č j o m e t o d e 14 C. Na inštitutu uvajajo moderno
tehniko, tudi avdiovizualno, računalnike in tudi daljinsko opazovanje (remote sensing). Inštitutska knjižnica obsega okoli 90.000 zvezkov, 40.000 kopij in separatov ter
240.000 zemljevidov in zračnih posnetkov. Svoje publikacije izmenjujejo z okoli
1.000 naslovi. Na inštitutu je tudi sedež kitajskega Geografskega društva, ki vključuje p o s e b n o krasoslovno skupino.
Inštitut za geologijo krasa v Guilinu je p o kitajskih merilih le povprečno obsežen, za nas pa je s svojimi 300 uslužbenci seveda zelo velik. Na obrobju mesta Guilin
(300.000 prebivalcev) ima inštitut svoje zemjišče. Zasnova in organizacija sta za nas
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nenavadni, za Kitajsko pa zelo tipični: ves kompleks je ograjen z zidom in monumentalnim v h o d o m z vratarjem, znotraj pa obsežno dvorišče z zelenico in parkom, kjer
stojita šestnadstropna inštitutska ter dvonadstropna muzejska stavba. Onstran parka
je nekaj manjših blokov s skupno 300 stanovanji in potrebno infrastrukturo (vrtec,
menza, pralnica itd.). Vozni park inštituta šteje okoli 30 osebnih, terenskih in tovornih vozil.
Od 300 delavcev jih je 160 raziskovalcev. Sicer se tudi ta inštitut deli na oddelke:
regionalno krasoslovje, hidrogeologija, inženirska geologija, speleologija in geomorfologija. Posebni enoti sta laboratoriji in »Kitajski kraški geološki muzej«. Laboratoriji zavzemajo dve nadstropji osrednje zgradbe in so razdeljeni v dve skupini: ena je
namenjena predvsem analizam voda, druga pa je pretežno g e o l o š k o usmerjena. Sicer
so m e d laboratoriji trije kemijski (za kemizem karbonatnih kamnin, za kemizem sedimentov in kamnin, za kemizem voda). Poleg druge opreme imajo tudi aparat za
a t o m s k o absorpcijo (z vgrajenim mikroračunalnikom in ustreznim programom),
plinski kromatograf in mikromasni spektrometer. Večina večjih naprav je novih, običajno japonskega ali ameriškega izvora, na nekaterih se v delo šele vpeljujejo. Poseben laboratorij je namenjen ugotavljanju starosti s p o m o č j o 14C. Imajo tudi računalniški laboratorij z relativno bogato, a nekompatibilno opremo. Računalnike uporabljajo predvsem za potrebe hidrologov. Imajo tudi urejevalnik besedil z blizu 10.000
kitajskimi pismenkami. Najnovejši je laboratorij za daljinsko opazovanje, z novimi
avtomatskimi ozirmoa računalniško podprtimi aparaturami za delo z aerofotografskimi in satelitskimi posnetki. Skratka, naprave, ki jih imajo pri nas le centralni inštituti
in posebne službe, so tu posebej namenjene raziskovanju krasa.
Uporaba modernih pripomočkov se zaenkrat še ne kaže v doseženih raziskovalnih uspehih, vsaj v objavljenih delih ne. Če pa bodo tako nadaljevali, tudi na to ne bo
treba dolgo čakati, saj je v zadnjih petih letih opazen zelo velik napredek kitajskega
krasoslovja.
Za številne raziskave in uspehe, ki jih inštitut dosega, mi sploh ne v e m o , saj so
raziskave namenjene neposredno praksi in vezane na vladne oziroma gospodarske
projekte. T o je v skladu z usmeritvijo inštituta, ki je prvenstveno aplikativnega in ne
fundamentalnega značaja. Sicer je o njegovem delu m o g o č e največ izvedeti iz revije
Carsologica sinica, saj je m e d izdajatelji tudi guilinski inštitut. V zadnjih petih letih je
bilo težišče njihovih raziskav na geologiji, hidrogeologiji, hidrologiji, geomorfologiji,
speleologiji, rudarstvu ter na tehniki in metodologiji. V najnovejšem času je poudarek na raziskavah v zvezi z varstvom okolja in na načrtih za poživitev gospodarstva na
krasu pa tudi na povečanem sodelovanju s tujino. V teku je triletni program hidroloških raziskav v sodelovanju s Francijo ter kitajsko-britanski projekt raziskovanja
jam. T u d i slovenski krasoslovci so s tem inštitutom vzpostavili stike. Tega je že precej
let, a do pravega sodelovanja ni prišlo. Bojim se, da s m o najugodnejši trenutek že zamudili. Vendar za vse še ni prepozno, osnova uspešnega sodelovanja je prav gotovo
tudi medsebojno poznavanje.
Andrej Kranj c
Ekskurzija Ljubljanskega geografskega društva na Dunaj, 28. do 30. junija 1986
Poročanje o društvenih strokovnih ekskurzijah izven letnega poročila ni običajno. Toda na Dunaju s m o bili gosti Avstrijskega geografskega društva, ki je leto poprej s svojo ekskurzijo obiskalo zahodno in srednjo Slovenijo, Istro in Ljubljano. Takrat s m o z avstrijskimi kolegi navezali stike ne samo kot vodje posameznih delov njih o v e poti, ampak tudi po društveni plati.
Dunajski geografi so nam pripravili pester in strokovno zelo dobro izbran pro-
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gram, ki se ga bo 32 udeležencev naše ekskurzije še dolgo rado spominjalo. V soboto,
28. junija, nas je pri Wiener Neustadtu pričakal referent za ekskurzije, doc. dr. Felix
Jiilg in nas popeljal skozi Dunaj do prijetne vasi Stetten, severovzhodno od njega,
kjer smo dvakrat prenočevali. Popoldne smo si ogledali dunajski kongresni center in
center Združenih narodov. Sledil je ogled dunajskega mestnega jedra s še ohranjenimi elementi iz predrimskih in rimskih časov vse do Hofburga, središča monarhičnega
Dunaja.
Že v prvem delu programa smo spoznali skrb gostiteljev, da bi od kratkega obiska odnesli čim več. K temu je zlasti prispevalo stalno spremstvo predsednika Avstrijskega geografskega društva prof. dr. Hansa Fischerja, podpredsednika prof. dr. Josefa
Breua in dr. Jiilga. Profesor Breu, ki je direktor Inštituta za vzhodno in jugovzhodno
Evropo, je še posebej vnesel v celotno skupino prijetno in aktivno vzdušje. Zaključek prvega dneva je bil vzpon na Leopoldsberg, odkoder je najboljši razgled na
Duna j.
Nedelja, 29. junija, je prinesla udeležencem še več doživetij. Najprej smo prečkali vzhodno obrobje Dunaja z obsežnimi rastlinjaki in napravami znane rafinerije
Schwechat. Avstrija ima v tem delu Dunajskega zatoka nafto v globini 2000 do 3000
metrov. Šele v globini okrog 5000 metrov so naleteli v najgloblji evropski vrtini (nad
6000 m) na fliš in apnenec, kar naj bi bilo pogreznjeno nadaljevanje Alp.
Terasni svet na desnem bregu Donave jugovzhodno od Dunaja je že od 16. stoletja dalje naseljen s Hrvati in praktično pomeni severno mejo strnjene naselitve gradiščanskih Hrvatov. Hrvaški jezik je bil v rabi v cerkvi tu, na pragu Dunaja, do 1890.
Leta 1936 je prof. Breu še srečal hrvaško govoreče ljudi. Kljub temu je asimilacija
storila svoje in izgubljajo se tudi hrvaški priimki.
V tem delu so zanimivost tudi izkopanine velikega rimskega civilnega mesta Carnuntuma. Naš poglavitni dopoldanski cilj pa je bilo turistično in zdraviliško mestece
Hainburg ter spoznavanje problematike izgradnje hidroelektrarne na Donavi v njegovi neposredni bližini. Velik del avstrijske javnosti se gradnji upira. Bojijo se zlasti
vplivov na tople vrelce pa tudi drugih sprememb vzdolž Donave.
Nad Donavo se tu dvigajo grudasti osamelci iz metamorfnih kamnin, obdani z
jurskimi plastmi, ki pomenijo skupaj z Devinsko Kobilo na sotočju Morave in Donave, nekaj kilometrov odtod na slovaški strani, že prve znanilce Karpatov. Z njih nas
je v prisotnosti funkcionarjev avstrijskih geografov in dr. Alberta Hofmayerja z Inštituta za ekonomsko in socialno geografijo z omenjeno donavsko problematiko seznanil ing. Grus, predstavnik donavske družbe za izkoriščanje vodne energije. Tudi Avstrijci imajo velike probleme z energijo in bi se radi na različne načine čim bolj otresli
odvisnosti od njenega uvoza. Zagovorniki navajajo tudi posredne prednosti HE, na
primer možnost povečanja tonaže rečnih ladij.
Popoldne je minilo v ogledu levega breza Donave, pokrajine Marchfeld, ki jo
imenujejo žitnico Avstrije. Čeprav tu odpadejo na posamezno kmetijo največje
njivske površine v Avstriji, so za posodobitev kmetijstva komasirali parcele in njihovo poprečno število na lastnika zmanjšali od 30 na 3. Obisk Marchegga, enega od središč tega območja, ki je zanimiv primer zgodnje urbanistične zasnove iz časov Otokarja Przemysla, je pokazal, da mu mejna lega tik ob Moravi (March) prej škodi kot
koristi. Pač drugačen tip obmejne pokrajine kot smo jo navajeni. V logih ob reki
imajo živalski rezervat po zgledu podobnih v Podonavju.
Ogled »novega dunajskega otoka« z rekreacijskimi površinami je bil zadnji del
strokovnega programa. Otok, ki je nastal ob izgradnji razbremenilnega kanala Nova
Donava, je širok sicer komaj 300 metrov, a je dolg skoraj 15 kilometrov. S tem so
Dunajčani pridobili nove površine za vsakovrstne športe na suhem in v vodi. Razbre211
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menilni kanal aktivirajo o b visoki vodi in s tem olajšajo odtok poplavnih voda mimo
Dunaja. S tem so odrezali zavoj Stare D o n a v e , ki je tudi vključen v rekreacijske
površine milijonskega mesta.
Srečanje z dunajskimi geografi na terenu in zadnji večer v Grinzingu pri »letošnjiku« ( D e r Heurige) je minilo po zaslugi gostiteljev v prijetnem razpoloženju in je
odprlo nove možnosti za sodelovanje.
Jurij Kunaver
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UDK 949.712:911.3 (497.12-15) "1947-1987" = 863
U D K 911.2(497.12:234.32) = 863
Strokovno poročilo, zgodovina, družb, geografija, Slovensko Primorje 1947 - 1987
Izvirno znanstveno delo. Geografija, Slovenija, Alpe.
Vrišer, I.
61000 Ljubljana, Y U , Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta. Oddelek za geografijo

OB ŠTIRIDESETLETNICI ZDRUŽITVE
PRIMORJA S SLOVENIJO

SLOVENSKEGA

Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., angl.)

Gams, I.
61000 Ljubljana. Y U . Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta. Oddelek za geografijo

OMEJITEV ALPSKEGA OZEMLJA V SLOVENIJI
Geografski.vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., angl.)

Članek podaja historiat razmejitve med Italijo in Jugoslavijo po II. svetovni vojni
ter razvoj, ki ga je doživelo to ozemlje v kasnejših letih. Prikazani so tudi nekateri
razvojni problemi: gospodarski razvoj, demografske razmere, industrializacija, razvoj luke Koper, graditev prometnih zvez ter slabšanje kvalitete okolja.

Po novejši jugoslovanski geologiji pripadajo Južne Apneniške Alpe, skupno z večino Slovenije, k Dinaridom. Z a d n j a desetletja pa slovenska geografija o m e j u j e Alpe
večinoma na visokogorstvo. Ponovni pretres alpske omejitve v Sloveniji, osnovan na
razlikah v površju, opravičuje staro omejitev Alp (Melik. 1935) in vnaša manjše popravke. Alpsko višavje zavzema 4 5 % SR Slovenije.

U D K 911.3.332.3(497.12) "1900 - 1981" = 863

U D K 551.577.6(497.12) = 863

Izvirno znanstveno delo. Geografija, zemljiške kategorije 1900 - 1981, Slovenija.

Izvirno znanstveno delo. Geografija, snežna odeja, onesnaženost. Slovenija.

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

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

SPREMEMBE V ZEMJIŠKIH KATEGORIJAH V SLOVENIJI

SNEŽNA ODEJA V SR SLOVENIJI SREDI DECEMBRA
1986 TER VPRAŠANJE ONESNAŽENOSTI
NAŠEGA
OKOLJA

Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., angl.)
Poročilo obravnava spremembe zemjiških kategorij v Sloveniji med 1. 1900 in 1981.
Navedeni so viri in metode zbiranja podatkov. Spremembe potekajo v štirih smereh:
z m a n j š u j e j o se površine njiv in vinogradov, naraščajo površine travnikov (ozelenjevanje) in gozdov (ogozdovanje) ter neproduktivnih tal (urbanizacija). Vsi procesi so
se začeli po drugi svetovni vojni, pred tem so bili odnosi med zemljiškimi kategorijami relativno stabilni.

Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., angl.)
Prikazana je sistematična analiza snega ( p H , S 0 4 ) , ki je v Sloveniji zapadel 15. dec.
1986. Na površini približno 20.000 km 2 je bilo na 274 krajih zajetih nekaj čez 300
vzorcev. Na tej osnovi je obravnavana povezava med onesnaženostjo padavin in regionalno strukturo ozemlja ter vprašanje avtohtone in alohtone onesnaženosti snega-

U D C 551.577.6(497.12) = 20
U D C 911.3:332.3(497.12) "1900 - 1981" = 20

Original scientific paper. Geography, Snow-cover, Pollution, Slovenia.

Original scientific paper. Geography, Categories of land 1900 - 1981, Slovenia.

Radinja, D.
61000 Ljubljana, Y U . Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Departement of Geography

VriSer, I.
61000 Ljubljana, Y U , Aškerčeva 12, Faculty of Art«, Departement of Geography

THE CHANGES IN CATEGORIES OF LAND IN SLOVENIA
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian. English)

THE POLLUTION OF THE ENVIRONMENT IN SLOVENIA
AS INDICATED BY THE SNOW COVER IN THE MIDDLE
OF DECEMBER 1986
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian, English)

The article treats the changes in categories of land in Slovenia between 1900 and
1981. The sources and methods of data collecting are stated. The changes can be seen in four directions: areas of fields, fores and nonproductive land (greenswarding,
aforestatiom, urbanization) are increaseing. The process has began after the second
World war befor that, relations between categories of land were relatively stable.

The systematic analysis of the snow fall on the 15th December 1986 in Slovenia (NE
Yugoslavia) concerning the relevant indicators ( p H , S 0 4 ) was carried out on over
300 samples taken at 274 localities (from the area of some twenty thousand square
kilometres). This was the basis for analysing the relationships between the pollution
of the precipitations and the regional structure of particular areas in Slovenia as well
as for the consideration of the question whether the pollution of the snow was autonomons or alloctonons.

UDC 949.712:911.3 (497.12-15) "1947-1987" = 20

U D C 911.2(497.12:234.32) = 20

Scientific report. History. Social geography. Slovensko Primorje (Western Slovenia,
Yugoslavia) 1947-1987
Vrišer, I.
61000 Ljubljana, Y U , Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Departement of
Geography

Original scientific paper. Geography, Slovenia, Alps.
Gams, I.,
61000 Ljubljana, Y U . Aškerčeva 12, Faculty of Arts. Departement of Geography

BOUNDARIES OF THE ALPS IN SLOVENIA (NW YUGOON THE FOURTY ANNIVERSARY OF UNITING SLO- SLAVIA)
VENSKO PRIMORJE (WESTERN SLOVENIA) WITH SLOVENIA
Geografski vestnik, LIX. (1987)
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian, English)
T h e article presents the history of demarcation between Italy and Yugoslavia after
the II. World war and later development of this area. It presents also some regional
development problems: economic development, demographic conditions, industrialization, development of port Koper, construction of transport connections and deterioration environment quality.

Slovenian, (Slovenian. English)
According to the new Yugoslav geology the Southern Limestone Alps, together with
the bulk of Slovenia, belong to the Dinarides. Contrary to that, the Slovene geography in the last decades limites the Alps mostly to the high mountains. The new examination of the Alpine border in Slovenia based on the differences in the landscape
has justified the old limitation of Alps done by Melik (1925) and adds some smaller
corrections. The Alpine highland takes 4 5 % of the Socialistic Repubic Slovenia.

U D K 911.3:332,02(497.12) "1981" = 863
U D K 991.628.1.(497.12) "1985" = 863
Izvirno znanstveno delo. Geografija, zemljiško-posestna struktura 1. 1981, Slovenija.

Izvirno znanstveno delo. Geografija, pitna voda 1. 1985, Slovenija.

Natek, M.
61000 Ljubljana, Y U , Novi trg 4, Geografski inštitut A. Melika Z R C S A Z U

Mihelič, L.
61317 Sodražica, Y U . Strmca 1

OSNOVNI TIPI ZEMLJIŠKO-POSESTNE STRUKTURE V OSKRBA S PITNO V O D O V SR SLOVENIJI V SUŠNEM LESR SLOVENIJI LETA 1981
TU 1985
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., angl.)

Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., angl.)

V prispevku so orisane spremembe v razvoju zemljiško-posestne strukture v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Na podlagi analize razmerja med deležem zemjiških posestnikov in deležem pripadajočega zemljišča v posameznih velikostnih skupinah (to
so »agrarne škarje«) je bila sestavljena shema tipov zemljiško-posestne strukture in
prikazane so njihove glavne značilnosti.

Prispevek načenja problematiko suše v Sloveniji. Z analizo nekaterih klimatskih in
hidroloških razmer navaja poglavitno značilnost suše leta 1985. Na to navezuje težave v preskrbi z vodo. Poleg nekaterih temeljnih potez vodne oskrbe ob suši prikazuje tudi njene regionalne posebnosti.

U D K 911.3:314.8.314.9(497.12) = 863
Izvirno znanstveno delo. Geografija, demogeografija, poselitev. Slovenija.
Gosar, L.
61000 Ljubljana, Y U , Jamova 18, Urbanistični inštitut SR Slovenije

U D K 911.3:314.9(497.12 " P o k o k r j e " - 197) = 863
Izvirno znanstveno delo. Geografija, demogeografija, Slovenija, Pokokrje.
Perko D.
61000 Ljubljana, Y U Novi trg 5, Geografski inštitut A. Melika Z R C S A Z U

POVEZANOST PREBIVALSTVA V POKOKRJU Z NADKAKŠNA NAJ BI BILA PRIHODNJA POSELITEV SR SLOMORSKO VIŠINO IN NAKLONOM
VENIJE?
Geografski svestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., angl.)
Da bi bile projekcije prihodnjega števila in razporeditve prebivalstva Slovenije bolj
realistične in bolj usklajene, sta bili pripravljeni dve varianti: varianta zmerne koncentracije in varianta disperzije. Nakazani so tudi kriteriji za njihovo izbiro.

Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., ang.)
Članek govori o vplivih naklona in nadmorske višine na posamezne elemente strukture, dinamike, aktivnosti in procesov prebivalstva v Pokokrju. Višina povezave je
bila izmerjena s korelacijskimi koeficienti na osnovi Pearsonove, parcialne in multiple korelacije, korelacije ranga in korelacije iz kontingenčnih tabel. Vpliv narave
na družbo navidezno narašča, dejansko pa pada.

U D C 911.3.314.8.314.9(497.12) = 20

U D C 911.3.314.9(497.12 " P o k o k r j e " - 197) = 20

Original scientific paper. Geography. Demogeography, Population distribution. Slovenia.

Original scientific paper. Geography, Demogeography, Slovenia, Kokra, River basin.

Gosar. L.
61000 Ljubljana, Y U , Jamova 18. Planning Agency of the Socialist Republic of Slovenia

Perko, D.
61000 Ljubljana. Y U , Novi trg 5, The Anton Melik Institute of Geography, The
Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Arts and Sciences

ALTERNATIVES OF FUTURE POPULATION DISTRIBUTION IN SLOVENIA

CONNECTIONS O F POPULATION WITH ALTITUDE A N D
INCLINE

Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian, English)

Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian. (Slovenian, English)

In order to make the projections of the future population growth and distribution in
Slovenia more realistic, several alternatives were prepared. Among them the following two were selected (see the maps): the alternative of moderate population concentration and the alternative of population dispersion. Criteria for their selection
are given.

The paper deals with some influences of incline and altitude on sturkture. dynamics,
activities and processes of population in the Kokra river basin. The connections have
been measured with Pearson's, renk-order, partial and multiple correlation coefficients and some coefficients based on contingency tables. An apperent increasing
and the real decreasing of influence of nature on society were found out.

U D C 911.3.332.02(497.12) "1981" = 20

U D C 911.628.1.(497.12) "1985" = 20

Original scientific paper. Geography, Land tenure structure 1981, Slovenia.

Original scientific paper. Geography. Drinking water 1985, Slovenia.

Natek, M.
61000 Ljubljana, Y U , Novi trg 4, The Anton Melik Instituts of Geography, The
Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Sciences and Arts

Mihelič, L.
71317 Sodražica, Y U , Strmca 1

BASIC TYPES OF THE LAND T E N U R E STRUCTURE IN
THE SOCIALIST REPUBLIC OF SLOVENIA IN 1981
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian, English)
The article deals with the changes in the development of the land tenure structure in
Slovenia after the Second World War. On the basis of relations between the share of
landowners and the share of their land tenure in the individual size-groups (»agrarian scissors«) ten basic types of land tenure structure were established. The regional
distribution of all ten types is represented and their principal characteristics are described.

DRINKING WATER SUPPLY IN SR SLOVENIA DURING
THE ARID YEAR 1985
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian. (Slovenian. English)
The contribution rises the question about the problems connected with the drought
in Slovenia. It states the main characteristics of the drought based on the analysis of
some climatical and hydrological circumstances in the year of 1985 as well as the geographical features of Slovenia. Further, it reflects the difficulties in suppling the population with water. Beside some fundamental water supply it attempts to find also
the regional peculiarities of water supply during dry periods, since Slovenie is known
for regional differences.

U D K 910.1:551.44(23.03) = 863

U D K 911.3.711.45(497.1/.3 " Ž u m b e r a k — G o r j a n c i " ) = 863

Izvirno znanstveno delo. Geografija, centralna naselja. Hrvatska-Slovenija, (2umIzvirno znanstveno delo. Geografija, geomorfologija. visokogorski kras. metodoloberak-Gorjanci).
gija
Kokole. Vlado
Kunaver, J.
61000 Ljubljana. Y U , Gregorčičeva 25, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
61000 Ljubljana. Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta. Oddelek za geografijo
Kokole, Vera
61000 Ljubljana, Y U , Jamova 18, Urbanistični inštitut SR Slovenije

O KOMPARATIVNIH METODAH V GEOMORFOLOGIJI
VISOKOGORSKEGA KRASA
STANJE IN PERSPEKTIVE OMREŽJA CENTRALNIH NASELIJ NA SPOMINSKEM OBMOČJU ŽUMBERAK-GORGeografski vestnik, LIX. (1987)
JANCI
Slov., (slov., angl.)
Članek kritično obravnava metode tipologije visokogorskega krasa za potrebe primerjalne geomorfologije visokogorskega krasa, ki so bile objavljene v zadnjem času
kot plod raziskovanja tega tipa reliefa. Pri tem nastajajo problemi neenotne rabe
terminov in dosedanjih izsledkov oziroma literature ter pretiranega poenostavljanja.
V članku so predlagani sistem tipoloških nivojev, poenotenje terminologije tipičnih
primerov visokogorskega krasa in primerjalna tabela z okvantificiranimi lastnostmi
posameznih območij.

Geografski vestnik, LIX. (1987)
Slov., (slov., angl.)
Študija je del strokovnih osnov za pripravo posebnega regionalnega razvojnega in
prostorskega plana. Uporabljenih je bilo nekaj preprostih indikatorjev, ki so bili na
voljo, za ponderacijo njihove relativne pomembnosti. Ta posredno odkriva tudi prostorsko razmestitvene dejavnike za oblikovanje omrežja predvsem lokalnih centralnih naselij na spominskem območju.

U D K 910.1:913 = 863

U D K 910.1:001.4 " p o k r a j i n a " : " k r a j i n a " = 863

Strokovno poročilo. Geografija, regionalna geografija, teorija

Strokovno poročilo, geografija, slovenski termini (pokrajina-krajina)

Vrišer, I.

Ogorelec, B.
61000 Ljubljana, Y U , Jamova 18, Urbanistični inštitut SR Slovenije

61000 Ljubljana, Y U , Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta. Oddelek za geografijo

ZA POMENSKO RAZMEJITEV
KRAJINO IN PROTI NJEJ

MED

POKRAJINO

IN

Geografski vestnik, LIX (1987)
Slov., (slov., angl.)
Zbrane so definicije pojmov pokrajina in krajina v strokovni literaturi geografije in
sorodnih ved (urbanizem, krajinsko planiranje in ekologija). Na tej osnovi je podana semantika obeh p o j m o v ter predlog razmejitve med njima.

ZAPIS O REGIONALNI GEOGRAFIJI
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov. angl.)
Članek kritično obravnava razvoj in stanje regionalne geografije. Kot glavne slabosti avtor navaja deskriptivnost, vztrajanje na zastarelih konceptih in metodah ter
skromno in omejeno regionalno-geografsko raziskovanje. Avtor se zavzema za uvaj a n j e problemskega obravnavanja v geografiji, pri katerem ni delitve te vede na občo in regionalno geografijo.

U D C 910.1:913 = 20
U D C 910.1:001.4 " p o k r a j i n a " : " k r a j i n a " = 20
Scientific report. Geography, regional geography, theory
Scientific report. Geography, slovene terms (pokrajina-krajina)
Ogorelec, B.
61000 Ljubljana, Y U , Jamova 18, Planning Agency of the Socialist Republic of Slovenia

SEMANTICS OF THE TERM »LANDSCAPE«
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian, English)
Definitions of Slovene terms »pokrajina« and »krajina« (engl, landscape) gathered
up in scientific literature and general dictionaries are given, followed by semantics,
and a suggested terminological line was drawn.

U D C 910.1:551.44(23.03) = 20
Original scientific paper. Geography. Geomorphology, high mountain karst, methodology
Kunaver, J.
61000 Ljubljana. Aškerčeva 12, Y U , Faculty of Arts. Departement of Geography

ON COMPARATIVE METHODS IN GEOMORPHOLOGICAL RESEARCH OF HIGH MOUNTAIN KARST
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian, English)
The article deals with some methods for the typification of the hight mountain karst
which are useful in the morphogenetic comparisons between individual areas. The
question arises whether some synthetic works do not symplifie the subject to much.
Because of need for further development of actual methodology there is suggested
in the article a system of levels for the typification, the terms for some typical examples and the informative table with vital data for the individual areas of high
mountain karst.

Vrišer, I.
61000 Ljubljana, Y U , Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Departement of Geography

NOTE REGIONAL GEOGRAPHY
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian, English)
The article critically treats the development and state of contemporary regional geography. As its main weakness the author considers the predominant descriptivness,
persisting on the obsolete concepts and methods and the modest and limited original
regional-geographic research. The author stands for the introducing of the problems
oriented geography, which does not devide this science into the general and the regional dgeography.

U D C 911.3.711.45(497.1/.3 " Z u m b e r a k - G o r j a n c i " ) = 20
Original scientific paper. Geography, Central places, Croatia-Slovenia ( Ž u m b e r a k Gorjanci).
Kokole, Vera
61000 Ljubljana, Y U , Jamova 18, Planning Agency of the Socialist Republic of Slovenia
Kokole, Vlado
61000 Ljubljana, Y U , Gregorčičeva 25, Planning Agency of the Socialist Republic
of Slovenia

THE LOCAL CENTRAL PLACES IN THE MEMORIAL
A R E A OF THE ŽUMBERAK-GORJANCI B O R D E R L A N D
(W OF ZAGREB, YUGOSLAVIA)
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian, English)
The research was started as a background study for the preparation of a regional development plan. A few, but relevant indicators were used in a simple weighting of
the relative importances of particular indicators revealing the distribution factors of
the system of (mostly) local central places in the memorial area.

U D K 808.63-087(497.12 "Pivka") = 863
Strokovno poročilo. Geografija, slovenski toponim Pivka.
Kranjc, A.
66230 Postojna, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa Z R C S A Z U

O POKRAJINSKEM IMENU PIVKA
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., angl.)
Sestavek govori o imenu Pivka, ki je pokrajinsko ime na Notranjskem, ime reke in
naselja. Podrobneje je obdelano pokrajinsko ime, saj je eno izmed redkih starih domačih pokrajinskih imen (zabeleženo že v 15. stol.), ki je še danes živo, tudi med
domačini.

U D K 91:519.68 = 863
Strokovno poročilo. Geografija, računalništvo
Orožen Adamič, M.
61000 Ljubljana, Y U , Novi trg 5, Geografski inštitut A. Melika Z R C S A Z U
Perko, D .
61000 Ljubljana. Y U , Novi trg 5, Geografski inštitut A. Melika Z R C S A Z U

V GEOGRAFIJI UPORABNI RAČUNALNIŠKI PROGRAMI
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov., (slov., angl.)
Računalniški programi S T E V E , K A R T E IN L E G E N D E , D E G A S in L O T U S so
namenjeni obdelavi besedil, podatkov, slik in izdelovanju preprostih tematskih kart.
Vsi so izdelani kakovostno in nudijo obilo možnosti za najrazličnejša opravila. Njihov pomen je predvsem v prihranjenem času in ga tako ostane več za poglobljeno
znanstveno delo.

U D K 808.63-087(450.34-17):549 = 863
Strokovno poročilo. Geografija, slovenski lokalni termini. Italija. Kanalska dolina
Pavlovec, R.
61000 Ljubljana, Y U . Aškerčeva 12. Katedra za geologijo in paleontologijo FNT

DOMAČE POIMENOVANJE KAMNIN MED SLOVENCI V
KANALSKI DOLINI
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slov. (slov., angl.)
Med Slovenci v Kanalski dolini in njenem obrobju pravih domačih imen za kamnine
proučevanje ni ugotovilo. U p o r a b l j a j o splošne in opisne izraze. Posebno zanimivo
je, da so med domače poimenovanje kamnin sprejeli popačene nemške izraze, medlem ko ni podobnih besed italijanskega izvora.

UDC 91:519.68 = 20
Ogrožen Adamič. M.
61000 Ljubljana, Y U , Novi trg 5, The Anton Melik Institute of Geography, The
Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Arts and Sciences
Scientific report. Geography, Computer software
Perko, D .
61000 Ljubljana. Y U . Novi trg 5. The Anton Melik Institute of Geography. The
Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Arts and Sciences

U D C 808.63-087(450.34-17) :549 = 20
Scientific report. Geography, slovene local terms. Italy, Kanal valley
Pavlovec, R.
61000 Ljubljana. Y U , Aškerčeva 12, Katedra za geologijo in paleontologijo FNT

USEFUL COMPUTER SOFTWARE IN GEOGRAPHY

LOCAL TERMS AMONG SLOVENIANS IN THE KANAL
VALLEY (VAL CANALE, ITALY)

Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian, (Slovenian, English)

Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian. (Slovenian. English)

,

Computer software S T E V E , MAPS A N D L E G E N D S , D E G A S A N D L O T U S are Slovenians in the Kanal Valley use common terms and descriptive names as local
designed as text editors, data bases, picture editors and simple tematic map desig- terms for rocks. They know also terms which slovenized from the German terminoner. This programs are of extraordinary quality and are all offering great variety of logy. It is interesting that terms which would be slovenized from the Italian were not
useful options. It is worth to underline software S T E V E made by Primož Jakopin, found.
and recommend it as basic Atari computer tool. The most important advantage in
using this sofware is that we have much more time for geographic research work.

U D C 808.63-087(497.12 "Pivka") = 20
Scientific report. Geography, slovene place name Pivka
Kranjc, A.
66230 Postojna, Y U , Titov trg 2, Institute of Karst Research Z R C S A Z U

COMMENT ON REGIONAL NAME PIVKA
Geografski vestnik, LIX, (1987)
Slovenian (Slovenian, English)

The article deals with the name Pivka, i. e. name of the region on Notranjsko (Inner
Carniola), name of the river, and the settlement. Pivka as regional name is treated
in particular: it is one of our seldom old folk names (from XV. Cent.) for the region
nowadays still in use, by local population even.
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221

91

"
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Izdala in založila Zveza geografskih društev Slovenije - izšel 1987
Geografski vestnik izhaja v Ljubljani. Rokopise, časopise v zameno in knjige pošiljajte na uredništvo, 61000 Ljubljana, Aškerčeva 12. - Za vsebino in jezik prispevkov
odgovarjajo avtorji. - Uprava časopisa je pri Zvezi geografskih društev Slovenije,
61000 Ljubljana, Aškerčeva' 12. - Denar pošiljajte na račun štev. 50100-678-44109
(Zveza geografskih društev)
Tisk: Partizanska knjiga, Ljubljana 1987
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