
Geografski vestnik. Ljubljana. LX (1988) 

K N J I Ž E V N O S T 

I Z S L O V E N S K E I N D R U G E 
J U G O S L O V A N S K E K N J I Ž E V N O S T I 
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Ta številka je rahlo debelejša od prejšnje (GZ 1986) in premore 202 strani, če-
prav prinaša le tri razprave. Prvi dve dokazujeta, da je doseglo načrtno raziskovanje 
hribovskih kmetij, s katerim se sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC 
SAZU pod vodstvom znan. svetnika SAZU Draga Mezeta ukvarjajo že desetletje in 
ki se je začelo v Gornji Savinjski dolini, tudi že Posočje. Prva od teh dveh razprav je 
Draga M e z e t a Hribovske kmetije na Idrijskem in Cerkljanskem (64 strani). Me-
todologija obravnave je podobna kot pri prejšnjih Mezetovih razpravah. Le klimi je 
avtor to pot namenil več prostora. Skupaj z drugimi naravnogeografskimi razmerami 
obsega enajst strani ali petino vse razprave. Večino zavzema analiza pogojev za go-
spodarjenje in gospodarskega ter prebivalstvenega stanja na kmetijah. Za vsako je 
avtor zbral več deset kazalcev, ki pa so tabelarno prikazani le po naseljih. Ker so po 
enotni metodologiji doslej obdelane okoli tri četrtine regij z raztreseno hribovsko po-
selitvijo, je lahko avtor povprečke idrijske občine primerjal z doslej že preučenimi 
predeli. Izkazalo se je , da je gospodarjenje kmetij v idrijski občini manj naslonjeno 
na izkoriščanje gozda, da so kmetije nadpovprečno živinorejske, posest pa je pod-
povprečna, nadpovprečen dohodek odpade na zaslužek zdoma, v prevladi pa niso sa-
motne kmetije, temveč zaselki. Ob stavku »Na kmetiji je v splošnem 1,7-krat več 
nekmečkega od kmečkega prebivalstva« (str. 53) pa se vprašamo, katera raba je pri-
mernejša, »kmečko prebivalstvo« ali »kmetijsko prebivalstvo«. Drug terminološki 
pomislek je glede imena Idrijske planote namesto ustaljenega Idrijsko hribovje. Me-
ze je namreč ozemlje idrijske občine razdelil na štiri regije: Cerkljansko hribovje, Ja-
vornik oziroma Javorniška planota, Črnovrška planota z Godovičem in Idrijske 
planote. Med slednje Meze pod črto na str. 9 navaja Vojskarsko, Šebrejsko, Dolsko, 
Ledinsko in Vršniško planoto. O (ne)upravičenosti regionalnega imena Vojskarska 
(in posredno Šebreljska) planota razpravlja GV 1987 na str. 15. in 16. Ker Dolsko, 
Ledinsko in Vršniško planoto veči del ne odmaka Idrijca, jih ne kaže uvrstiti med 
Idrijške »planote« (Meze pravi, da je pridevnik od Idrijce idrijški, od Idrije pa idrij-
ski), Sama opredelitev Idrijskega hribovja za Idrijške planote v ožjem smislu besede 
ni usklajena z mnenjem v drugem stavku v uvodu razprave, ki govori o močno razgi-
banem in intenzivno razčlenjenem reliefu, kar tudi drži. 

Po metodični plati se Mezetovi razpravi vidi, da jo j e pisal rutiniran geograf-spe-
cialist za hribovsko kmetijstvo. 

Milan O r o ž e n A d a m i č je z razpravo Hribovske kmetije na severni strani 
Poljanske doline (45 strani) zapolnil prostorsko vrzel, ki je nastala v Škofjeloškem 
hribovju po Mezetovi obdelavi hribovskih kmetij v Selški dolini (Loški razgledi 33, 
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1986). Prikazane so kmetije severno od Poljanske Sore in vzhodno od potokov Pod-
osojnica in Hobovščica. Podobno kot prej Meze je tudi Milan Orožen Adamič ugoto-
vil odstopanja od že objavljenega povprečka za druge slovenske predele. Govorijo o 
manjši pomembnosti pašne živinoreje, o nadpovprečnem pomenu gozda za preživlja-
nje, dobri mehanizaciji obdelovanja in visokem deležu čistih kmetij (27 ,9%) , to je 
takih, kjer noben član družine ni zaposlen zdoma. 

Skupno za kmetije v idrijski občini in severno od Poljanske Sore je nadpovpreč-
no visok delež kmetij z negotovim nasledstvom, takih, ki nimajo naslednika ali so že 
propadle v bližnji preteklosti. V idrijski občini je takih kmetij skupno 5 7 % , na sever-
ni strani Poljanske doline pa 5 1 % , kar pomeni skupno 585 kmetij. Tako visok delež 
pa postavlja pred družbo težko vprašanje, ki zahteva odgovor. 

Razprava Draga P e r k a, Pokrajina in raba v Pokokrju. Primer računalniškega 
ugotavljanja povezanosti pokrajinskih prvin (88 strani), utira nova pota v regionalni 
geografiji. Splete pokrajinskih prvin oz. kategorij, ki tvorijo tako imenovano regio-
nalno strukturo, smo v regionalni geografiji doslej večidel le opisovali ali dokazovali z 
enostavnimi statističnimi kazalci in le redko iskali prostorsko sovpadanje tudi s po-
močjo slikovnega gradiva. Perko pa je vse te dejavnike stavil v računalnik. Prvi del 
njegove študije je izšel z naslovom Povezanost prebivalstva v Pokokrju z nadmorsko 
višino in naklonom v GV LIX, 1987. Drugi del, v katerem je v ospredju raba tal, pa 
je objavljen v G Z XXVII . Prepustimo kar avtorju da pove, kaj prinaša razprava: 
ugotavljanje pomembnosti pokrajinskih prvin glede na povezanost s posameznimi 
vrstami (kategorijami) rabe tal in rabo v celoti (rangiranje pokrajinskih površin glede 
na stopnjo povezanosti), iskanje višine odvisnosti kategorij rabe tal od pokrajinskih 
prvin (rangiranje kategorij rabe glede na stopnjo povezanosti). Te povezave nakazu-
je jo tudi odnose med pokrajinskimi prvinami. Ta opredelitev je domala dobesedno 
prepisana iz uvoda študije (str. 119), da bi videli način izražanja, na katerega močno 
vpliva računalniški jezik, ki ga starejše generacije geografov niso navajene. Te se bo-
do tudi vprašale, ali ni mogoče najti preprostejših izrazov za morfkomplekse, lito-
komplekse. klimatokomplekse, pedokomplekse, fitokomplekse in ekokomplekse, ki 
jih je razprava polna. Kdor pozna porečje Kokre, se bo morebiti vprašal, ali je mogo-
če, da doseže raba tal v odnosu do ekokompleksa korelacijski koeficient komaj 0,47 
(str. 198). Toda pri »računalniški« geografiji morajo ugovori sloneti na izboljšani ra-
čunalniški metodi. 

Čez leta bomo verjetno ugotovili, da je bil Perko, potem ko smo v slovenski ge-
ografiji računalniško obravnavali nekatere probleme, prvi, ki je računalniško prever-
jal regionalno strukturo kot celoto in jo tudi prvi s to metodo dokazal. Pri naravno-
geografskih prvinah so te povezave tudi vzročno pogojene. Kaj takega ni mogoče 
trditi za zveze med naravnogeografskimi in sociogeografskimi prvinami, ki so nekate-
re tudi pritegnjene v obravnavo. Tu pa brez lokalne obdelave vsakega primera pose-
bej ne moremo reči, ali je na primer naselje pritegnila zemlja, ugodna za obdelova-
nje, prometnica in drugo, ali pa so njive nastale ob naselju, ker jih je naseljenec po-
treboval. Tu pa računalnik pri iskanju vzročnih povezav odpove. 

Ivan Gams 

Geographica Slovenica 18 in 19, Pokrajinski učinki človekovih dejavnosti na živl jenjsko okol j e , 
Jugoslovansko posvetovanje z mednarodno udeležbo, Bled 21. do 24. sept. 1987, Inštitut za ge-
ografi jo univerze Edvarda Kardel ja v L jubl jani , 1987, 1988. 

Zadnji dve številki imata enak naslov. Obe prinašata namreč prispevke s posve-
tovanja pod zgornjim naslovom, ki je bil na Bledu jeseni 1987. Poleg jugoslovanskih 
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udeležencev so na njem sodelovali tudi predstavniki Madžarske, Bolgarije, ČSSR, 
Poljske, NDR in Sovjetske zveze, ki delujejo v komisiji za okolje SEV-a. Inštitut za 
geografijo je v okviru te skupine koordinator za Jugoslavijo. 

Med avtorji prispevkov je največ geografov, sledijo jim predstavniki drugih pro-
storskih ved in sociologi, ekonomisti, zdravniki ter veterinarji. Skratka, gre za svo-
jevrstno zbirko, ki prikazuje različne pristope v preučevanju tako kompleksnega poj-
ma kot je okolje. Prav zaradi njegove pomenske širine se že v vsakem prispevku pre-
pleta splošno s posebnim. Kljub temu lahko vsaj v grobem razdelimo referate v tri te-
matske sklope. 

V teoretsko-metodološki sklop sodijo prispevki, ki obravnavajo načelno vpra-
šanje varstva okolja, metode preučevanja in načine njegovega varovanja (J . Marušič, 
A. Buček, J . Rakonczai, V. Ludvik, I. Fodor, M. S. Stankovič, M. Spasojevič, R. 
Radosavljevič, D. Fatur, J . Dekleva, T. Runova, G. T. Nefodova, L. Petrle, B . Ber-
ce-Bratko, T. Ferjan). 

Najbolj obsežen je sklop prispevkov, kjer so v ospredju obravnave posamezni 
pokrajinski elementi ali pojavi (M. Špes, H. Herrmann, M. Jeršič, J . Plavša, M. De-
belak, I. Gams, A. Gosar, V. Kokole, M. Dekleva, B . Kolev, S. Milenkovič, V. Gre-
gorovič, T. Bauko, B. Belec, E . Polach, M. Ravbar, M. Havrlant, D. Perko, L. 
Teichman, P. Boškovič, G. Slavčev-Kamenov, Dj . Ostojič, L. Buzek, Ž. Bogdano-
vič, M. Litinsky, G. Pavlovski, E. Selmani, S. Nurkovič, J . ftiha, I. Rejec-Brancelj, 
A. Gulič, A. Pogačnik, I. Piry - R . Repolusk, J . Zapletalovâ, M. Sajko, L. Oliveriu-
sovâ). 

Po številu avtorjev je najmanj obsežen sklop prispevkov, ki so v jedru zasnovani 
kompleksno ter celovito prikazujejo učinke človeka v izbrani pokrajini (D. Radinja, 
D. Plut, D. Domitrovič, P. Tomič, G. Pavlovski, O. Mikülik). 

Vsebina prispevkov kaže, da na področju preučevanja okolja z metodologijo ne 
zaostajamo za vzhodnimi kolegi; so pa nekatere razlike v merilih za degradirano 
okolje. V prispevkih iz drugih republik Jugoslavije je opazna manjša uporaba različ-
nih kvantitativnih metod (razmeroma malo je meritev onesnaženega zraka in vode) 
in geografska interpretacija le-teh. 

Ena glavnih, pa čeprav nezapisanih misli predstavnikov različnih strok na posve-
tovanju z objavljenimi referati vred je jasna: za obravnavo okolja, njegovo preobraz-
bo, degradacijo in varstvo je potreben celovit pristop. S tega vidika je vsebina in me-
todologija tovrstnih raziskav v bistvu regionalnogeografska. 

Mit ja Bricei j 

Notranjska. Zbornik 14. zborovanja slovenskih geografov, Posto jna, 15. - 17. oktobra 1987, 
urednik P. Habič. Izdala in založila Zveza geografskih društev Sloveni je , Postojna 1987, 441 str. 
+ 8 str. informativnih oglasov. 

V zadnjem desetletju je na Slovenskem čedalje več geografskih zborovanj, sim-
pozijev, posvetovanj, študijskih srečanj in podobnih prireditev, ko dobijo udeleženci 
že vnaprej natisnjene zbornike referatov. Tudi postojnsko zborovanje slovenskih 
geografov je vnaprej ponudilo udeležencem zajetno knjigo referatov, ki prikazujejo 
prenekatere geografske značilnosti Notranjske in njenega sosedstva. 

Knjiga Notranjska je zbornik 36 prispevkov, ki jih je pripravilo 34 avtorjev. 
Uvodoma so natisnjeni še trije načelno-teoretični članki, ki so namenjeni najbolj 
splošnim problemom geografije, oziroma njenim posameznim vejam, in se le posred-
no dotikajo obravnavane pokrajine. 
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Kakorkoli že ocenjujemo omenjeni zbornik, pridemo do spoznanja, da nam je 
tudi takšen, kakršen je , nadvse dobrodošel in koristen. V njem je zbranega in z raz-
ličnimi tehnikami obdelanega in predstavljenega obilo dragocenega gradiva o pokra-
jini med osrednjo Slovenijo in Primorsko, kateri daje kras z vsemi svojimi zunanjimi 
potezami značilno podobo. Vselej je bila Notranjska izrazito prehodna in prometno 
odprta pokrajina, ki je vsrkavala in preoblikovala najraznovrstnejše vplive od dru-
god, kakor jih je tudi s svojo lastno preoblikovalno sposobnostjo in ustvarjalnostjo 
stapljala in prepojevala s svojimi karakteristikami, ki izvirajo iz sestavin njenega geo-
grafskega okolja. Tudi geografija bo morala prej ali slej na podlagi temeljnih raz-
člemb pokrajinotvornih sestavin okolja prikazati in ovrednotiti posamezne pokrajin-
ske značilnosti, ki se prepletajo na določenem območju. Na primeru Notranjske bi 
bilo mogoče ugotoviti, katere primorske kulturnopokrajinske sestavine so bolj ali 
manj vidno zastopane v njeni pokrajinski podobi, ali do kakšne stopnje so se v posa-
meznih predelih Notranjske ohranili vplivi z Dolenjskega, iz Gorskega Kotorja, 
Ljubljanske kotline itd. 

Podoba je , da se prav na prometno odprtih in prehodnih območjih pojavljajo 
najrazličnejši vplivi iz sosedstva kakor tudi iz bolj oddaljenih predelov. In pri tem je 
tudi ena izmed temeljnih geografskih nalog, da poskuša prikazati in ovrednotiti gene-
zo posameznih pokrajinskih tipov in njihovih značilnosti. 

Podrobnejši pregled vsebinske zasnove knjige o Notranjski pokaže, da so v posa-
meznih prispevkih obravnavana različna območja. Pri kakršnikoli statistični interpre-
taciji vsebine prispevkov bi nas ta teritorialna neusklajenost obsega preučitev lahko 
upravičeno motila. Vendar se zdi, da je poglavitni namen vnaprejšnje objave refera-
tov tudi v tem, da so izluščeni in z ustrezno metodologijo osvetljeni glavni in sodobni 
geografski problemi notranjskih predelov. Kajti predstavitev geografskih pojavov in 
problemov, s katerimi so poosebljene in zarisane domala vse temeljne značilnosti po-
krajinskega razvoja, pomeni zaznati in izmeriti utrip človekovega udejstvovanja v po-
krajini. Tudi s tega vidika je potrebno vrednotiti sporočilno vrednost objavljenih pri-
spevkov v tematsko zelo zaokroženi knjigi o Notranjski. Čeprav nekateri prispevki 
posegajo izven ožjega geografskega področja, pa so s svojimi ugotovitvami nemalo 
prispevali k jasnejši, nazornejši in kompleksnejši geografski predstavitvi obravnava-
ne pokrajine. Kdorkoli se bo lotil še geografske sinteze Notranjske, bo v prispevkih 
našel kopico dragocenega, čeprav ne vedno zadosti artikuliranega gradiva, ki pa mu 
bo pomagalo odkriti in spoznati najbolj relavantne in sodobne pojave ter procese v 
pokrajini. 

Podrobnejši pregled objavljenih prispevkov: 
I. G a m s je prispeval članek Regionalna geografija - teorija in praksa, v katerem 
se zavzema za kompleksno regionalno geografijo, ki predstavlja most med naravo in 
družbo. C. M a l o v r h piše O vzrokih počasnega napredovanja manj razvitih dežel. 
Ugotavlja, da so vzroki za stanje predvsem v obče veljavnih gibalih procesa družbene 
reprodukcije in v tem, da industrializacija v nerazvitih deželah ne poteka z izhodišča 
in ne z vidika celovite družbene prenove. D. R a d i n j a objavlja Varstvo okolja in 
geografija. V prispevku se sicer zavzema za celovito obravnavo okolja - pokrajine, 
poudarja pa, da čedalje bolj pogrešamo kritično obravnavo izluščenih geografskih 
problemov. - Vsi ti trije prispevki so bili namenjeni tudi kot izhodiščna osnova za 
razpravo v sekciji »Geografska teorija in praksa«, ki je bila organizirana v okviru 
zborovanja. 

Vsi drugi prispevki, ki jih je 36 po številu, so namenjeni posameznim prikazom 
in osvetlitvam regionalno-geografskih struktur Notranjske. P. H a b i č podaja Po-
krajinsko geografsko skico Notranjske, ki jo je podrobneje razčlenil na 33 mikrore-
gij. J . K u n a v e r in A. M e s t e k sta prispevala regionalnogeografsko podobo 
Vidovske planote in geografske posledice njene obrobne lege. 
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Pretežno naravnogeografskim značilnostim Notranjske je posvečenih 11 član-
kov, ki so jih prispevali geografi, dva geologa in gozdar. Njihovi avtorji so: R. G o s -
p o d a r i c , Geološke razmere Notranjske; F. S u š t e r š i č , Poskus drugačne geo-
morfološke interpretacije Notranjske; K. N a t e k, Nastanek in razvoj kraškega 
površja na Notranjskem; P. H a b i č. Kraško podzemlje Notranjske; F. B e r n o t. 
Klimatske razmere v občinah Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica in Logatec; I. 
G a m s , Dnevne maksimalne in dnevne minimalne temperature na Notranjskem; P. 
H a b i č, Hidrogeografske značilnosti Notranjske; A. K r a n j c, Cerkniško jezero, 
primer človekovega vpliva na kraško hidrografijo; J . K o g o v š e k in A . K r a -
n j c, Kvaliteta voda na Notranjskem; F. L o v r e n c a k, Pedogeografske in vegeta-
cijskogeografske značilnosti Notranjske; F. P e r k o. Postojnsko gozdnogospodar-
sko območje. 

Najrazličnejši problemi, pojavi in procesi s področja družbeno-geografske pro-
blematike Notranjske so predstavljeni v 18 prispevkih. Avtorji in naslovi njihovih del 
so naslednji: D. K I a d n i k. Struktura izrabe tal s posebnim poudarkom na zem-
ljiški razdrobljenosti; M. P a k , M. B a t a g e l j in M. H r v a t in . Problematika 
centralnih naselij na Notranjskem; P. M i h e v c. Ruralna naselja Notranjske; B. 
O g o r e 1 e c, Analiza agrarne pokrajine za potrebe urbanističnega načrtovanja na 
primeru Vatovelj v Brkinih; A. G o s a r. Geografski vidik razvoja počitniških biva-
lišč na Notranjskem in Primorskem; I. V r i š e r. Razvoj in problemi industrije na 
Notranjskem; I. V r i š e r in A. C e r n e , Primerna območja za namestitev indu-
strije v občini Postojna; A. C e r n e , Prometno geografski položaj Notranjske; M. 
J e r š i č. Turistični potencial in razvojne dileme notranjskega turizma; M. 
D e k l e v a , Opredelitev razvojnih možnosti turizma v občini Cerknica in D. 
R a d i n j a. Tradicionalne oblike vodne oskrbe na Notranjskem (v občinah Cerkni-
ca, Postojna, Ilirska Bistrica). 

Geografiji prebivalstva je namenjenih naslednjih pet prispevkov, in sicer: V. 
K 1 e m e n č i č, Spreminjanje načina poselitve in strukture prebivalstva na No-
tranjskem v zadnjih dveh desetletjih (1961-1981); M. N a t e k. Prvine rasti števila 
prebivalstva na Notranjskem v obdobju 1961-1981; D. P e r k o, Nadmorska višina 
in odmiranje prebivalstva; A. J a k o š. Prebivalstvena problematika Notranjske z 
vidika bodoče razporeditve prebivalstva; M. M a h n e, Generacijski priliv in zapo-
slitvene možnosti na Notranjskem. 

Nekaterim vprašanjem kmetijstva, ki je v knjigi izjemno skromno osvetljeno, sta 
namenjena poleg že omenjenega K l a d n i k o v e g a članka še dva prispevka: M. 
G a b r o v e c in T. C u n d e r , Razvojne možnosti kmetijske pridelave glede na 
naravne danosti, in M. N a t e k. Pašništvo s posebnim poudarkom na skupnih paš-
nikih v občini Postojna. 

Nekaterim problemom okolja so posvečeni trije prispevki: L. K o š m r I j . 
Vpliv intenzivne kmetijske proizvodnje na okolje; D. R a d i n j a, Onesnaženost 
okolja v Sloveniji (posebej na Notranjskem), ugotovljena na podlagi snežne odeje, 
sredi decembra 1986; F. P e r k o, Propadanje gozdov zaradi onesnaženja zraka v 
gozdnem gospodarstvu Postojna ter ukrepi za sanacijo. 

VI. K o k o 1 e je v prispevku »Postojna ob koncu 20. stoletja« podal nekatere 
probleme dosedanjega in prihodnjega razvoja poselitve na širšem območju obravna-
vanega naselja. V razpravo je zajel številne pokrajinotvorne sestavine, na podlagi ka-
terih je zarisal nadaljnji razvoj Postojne in njenega zaledja. 

Objavljeni prispevki so opremljeni s potrebnim znanstvenim aparatom. Pri šte-
vilnih seznamih uporabljene literature in virov pa je zaslediti ne le pomanjkljivo citi-
ranje, temveč tudi nepopolno, včasih že kar površno navajanje literature. Številne 
študije so opremljene z grafičnimi in kartografskimi ponazorili. Tudi pri marsikate-
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rem kartogramu, grafikonu ali diagramu opažamo, da so zaradi prevelike pomanjša-
ve zabrisani posamezni razločki med pojavi ali območji. 

Natis zbornika Notranjska so z denarno podporo poleg Raziskovalne skupnosti 
Slovenije omogočile občinske raziskovalne skupnosti Logatec, Cerknica, Postojna, 
Ilirska Bistrica in Sežana. Ob sodelovanju širšega uredniškega odbora je zbornik ure-
dil dr. P. Habič. V nakladi 600 izvodov ga je natisnila Univerzitetna tiskarna v Ljub-
ljani. 

Milan Natek 

Ujma. Revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 2. - Izdajatel ja : Repu-
bliški štab za civilno zaščito in Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, L jubl jana 1988, 126 
str. 

V začetku letošnjega poletja je izšel drugi letnik Ujme, ki z vsebinsko zasnovo in 
oblikovno podobo prinaša pravo osvežitev na naš knjižni trg in na tista področja, ki s 
svojimi preučitvami skušajo razkriti vzroke za nastanek naravnih nesreč, predstaviti 
časovno zaporedje njihovega uničujočega uveljavljanja in delovanja, ali pa prikazati 
posledice in učinke naravnih katastrof v pokrajini. Zato smemo upravičeno pričako-
vati, da se bo revija Ujma čedalje bolj razvijala v multidisciplinarno, predvsem pa in-
terdisciplinarno revijo, katere sodelavci bodo mogli z različnih področij in zornih ko-
tov osvetliti ogroženost slovenske zemlje pred naravnimi nesrečami, in prikazovati 
organizirane pristope proti vsem nevšečnostim, ki jih prinašajo v človekovo bivalno 
in delovno okolje prenekatere elementarne katastrofe. Podoba je , Ujma ni samo 
strokovni zapisovalec in obveščevalec o naravnih nesrečah, temveč postaja pomem-
ben spodbujevalec njihovega preučevanja na Slovenskem, ki ga opravljajo v ustrez-
nih znanstvenoraziskovalnih in drugih zavodih ter ustanovah. Poleg tega ne smemo 
prezreti hvalevrednega in koristnega dela, ki ga skuša revija opraviti na področju ter-
minologije in klasifikacije naravnih nesreč. To so le nekatere osnovne značilnosti, ki 
jih je potrebno v predstavitvi drugega letnika Ujme uvodoma zapisati. 

Hkrati velja opozoriti predvsem na tiste prispevke, ki pojasnjujejo in vrednotijo 
večje naravne nesreče na Slovenskem. Uvodnik, ki ga je I. G a m s prispeval pod 
naslovom Preventiva včeraj, danes in jutri, opozarja na potrebe preučevanja narav-
nih nesreč tudi zato, da bi spoznali vzroke in zakonitosti njihovega nastanka in spro-
stitve nakopičenih energij, ki rušijo delo človekovih rok. Avtor se zavzema za po-
globljeno analizo tovrstne ogroženosti pri nas, gospodarnosti preventivnih ukrepov 
za zmanjšanje škode, skratka za izdelavo celovite interdisciplinarne bilance o narav-
nih nesrečah. 

O učinkovitosti sodobnih metod obrambe pred točo piše J . R a k o v e c, Neur-
ja s točo v severovzhodni Sloveniji v letu 1987 pa predstavlja A. K r a n j c. O posle-
dicah neurja s točo v lanskem letu poroča M. O r o ž e n A d a m i č . O vzrokih in 
posledicah zemeljskega plazu v Zagorju razpravljajo v skupnem prispevku D. K u-
š č e r, I. S o v i n e , F. V i d i c in S. V i d m a r . Njihova podrobna ocena se 
nanaša predvsem na geološke in gradbene vidike. Izsledek skupinske preučitve je tu-
di prispevek Psihološki vidiki nesreč: zemeljski plaz v Zagorju leta 1987 (M. P o l i č , 
T. M i 1 o v a n o v i č, A. B a u m a n in P. U m e k), medtem ko je M. O r o -
ž e n A d a m i č pripravil pregled nekaterih geografskih sestavin škode in odprav-
ljanja posledic zemeljskega plazu v Zagorju. 

P. Š e g u 1 a piše na primeru škofjeloške občine o organizaciji varstva pred 
snežnimi plazovi, F. M u I e j pa o varstvu prometnih objektov pred snežnimi pla-
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zovi. Meteorologa M. T r o n t e l j i n B . Z u p a n č i č prikazujeta vremenske 
vzroke za obilne snežne padavine v letu 1987 v Ljubljani. 

Poplave na Slovenskem je v luči hidroloških meritev osvetlil M. K o 1 b e z e n, . 
medtem ko poplave na Goriškem 6. oktobra 1987 z vidika vremenskega stanja, me-
teoroloških razmer, obsega in posledic te povodnji prikazujeta B . W e i s s b a c h e r 
in S. R i n k. 

A. G r i m š i č a r je pripravil obsežno študijo o Zemeljskih plazovih v Sloveni-
ji. Tokrat je objavil prvi del, in sicer zgodovinski pregled skalnih podorov in zemelj-
skih plazov. Prikazani so nekateri pomembnejši in obsežnejši pleistocenski in holo-
censki podori na naših tleh. J . L a p a j n e nadaljuje iz prvega letnika pregled oziro-
ma razpravo o Velikih potresih na Slovenskem. - Podrobno razčleni in ovrednoti pot-
res leta 1511 na Kranjskem, nato pa pregledno omeni še 25 potresov, ki so iz obdobja 
1511 - 1895 znani na Slovenskem. R. V i d r i h piše o Potresih na ozemlju Slovenije 
v letu 1986. Uvodoma so prikazana seizmogena območja in dejavnost na njih, nato 
pa še potresi. Od 41 potresov, za katere je bilo mogoče izračunati mikroseizmične 
koordinate epicentra in žariščni čas, je tudi 11 potresov z makroseizmičnimi podatki, 
ki so podrobneje osvetljeni. 

Ogroženost Slovenije zaradi živalskih kužnih bolezni je prikazal D. P i r i h, 
ogroženost kraških voda zaradi izlivov škodljivih tekočin pa P. H a b i č. Ob tem 
ugotavlja, da kraške vode niso onesnažene le zaradi poselitve in gospodarske izrabe 
kraškega sveta, temveč tudi prometne in druge (tehnološke) nezgode marsikaj pri-
spevajo k oporečnosti teh voda. 

O vzrokih in posledicah pozebe sadnega drevja v Sloveniji piše F. A d a m i č, o 
kriterijih za ocenjevanje naravnih nesreč v kmetijstvu pa J . D u l a r . 

Nadvse dragocen je prispevek I. J u r i č a, Naravne nesreče v litijski občini. V 
strnjeni obliki so prikazani: toča, slana s pozebami in mraz, snegolomi in vetrolomi, 
potresi in poplave, zemeljski plazovi in usadi pa žled in suše. Pravzaprav je lahko ta 
prispevek kot vzorec in spodbuda, da bi takšne in podobne preglede dobili za vse slo-
venske občine in pokrajine. In na tej osnovi bi bilo mogoče zarisati tisto regionalno-
geografsko podobo naše republike, ki jo z drugimi dejavniki pomembneje soobliku-
je jo tudi različne zvrsti naravnih nesreč. 

O gasilstvu kot pomembnem delu civilne zaščite piše B. B o ž i č , medtem ko J . 
B r a t e c kritično pretresa delovanje našega sistema solidarnosti. B . B a u e r 
predstavlja Organizacijo obrambe pred naravnimi nesrečami v Avstriji. 

V razdelku književnost so objavljena poročila o knjigah in razpravah, ki prikazu-
je jo naravne nesreče ali metodologijo njihovega preučevanja pri nas in drugod po 
svetu. 

Tudi drugi letnik Ujme, ki je za petino obsežnejši od lanskega letnika, je 
opremljen s številnimi fotografijami, nazornimi risbami in grafikoni kakor tudi s pre-
glednimi in vsebinsko nazornimi kartogrami. Ilustrativnega gradiva je blizu 150 enot. 

Ob vsem bogastvu misli in pregledov, najrazličnejših izsledkov ter dokumentar-
nega gradiva o naravnih nesrečah upravičeno pričakujemo, da bo že v enem izmed 
prihodnjih letnikov objavljena tudi pregledna, s tem pa seveda generalizirana karta 
vseh naravnih nesreč, ki v posameznem letu prizadenejo naše ozemlje. S tem bi dobili 
enkraten in enoten vpogled v ogroženost slovenske zemlje zaradi naravnih nesreč. S 
serijo takšnih kart, ki bi prikazovale pustošenje raznovrstnih naravnih nesreč leto za 
letom, bi se približali njihovemu globalnemu poznavanju, kakršnega je v uvodniku 
nakazal in utemeljil prof. dr. I. G a m s , predsednik uredniškega sveta Ujme. 

Milan Natek 
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Julij Titi, Vodni mlini in mlinarstvo v Slovenski Istri, Založba Lipa. Koper 1988, str. 166. 

Več razlogov je , da o Titlovi knjigi poročamo nekoliko obsežneje. Obravnava 
namreč mline, ki jih geografi po različnih delih Slovenije že nekaj let načrtno preuču-
jemo pa je zato primerjava toliko zanimivejša. Drugi razlog je , da gre za pokrajino, 
kjer je bilo mlinarstvo v marsičem močno drugačno, kakor drugod pri nas, tretji pa, 
da je študija metodološko široko geografska, v pozitivnem pomenu seveda. In čeprav 
je nastala izven geografskih znanstvenih središč, se z njihovimi preučitvami zlahka 
primerja, marsikatero pa tudi prekaša. Naposled gre za avtorja, ki je raziskovalno 
aktiven, čeprav je delovna leta že dopolnil. In še bi lahko naštevali razloge za širšo 
obravnavo Titlove raziskave, med drugim tudi to, da Slovensko Istro, čeprav je edina 
naša obmorska pokrajina, vse premalo poznamo. Brez pomena naposled ni dejstvo, 
da je knjiga izšla pri Lipi, torej domači, primorski založbi in tudi tiskarna, ki jo je na-
tisnila, je koprska. 

Ce se najprej dotaknemo metodologije Titlove raziskave, velja podčrtati, da je 
geografska v najboljšem pomenu tradicije, saj obravnava mline in mlinarstvo z naj-
različnejših pokrajinskih vidikov, kakor glede različnih naravnih osnov tako tudi 
družbenih; po nekdanje bi rekli kompleksno. Ustrezno poudarja tudi historičnogeo-
grafske poglede. Pozna se namreč, da jo je napisal avtor, ki je geograf in zgodovinar 
hkrati, kar raziskavi močno koristi. Po novem bi zanjo lahko še rekli, da je navse-
zadnje tudi problemska, ko pojave ne obravnava le kritično, temveč še večpomensko 
in se tako ne izogiba tudi nakazovanju njihovih različnih možnosti za današnji čas. 

Posebej velja podčrtati, kako celotno podajanje kaže, da je študija plod večlet-
nega, sistematičnega in temeljitega raziskovanja, kar je pravo nasprotje marsikatere 
na hitrico in brez pravega razmisleka napisane študije, čeprav se ima za moderno. 
Delo je zato neverjetno bogato z najrazličnejšimi stvarnimi ugotovitvami in novimi 
izsledki. Tudi zaradi tega smo Titlovega dela še posebno veseli. Razumljiva je hkrati 
želja, da bi se avtor na podoben način lotil še kakšne geografske problematike Slo-
venske Istre, saj je med njenimi najboljšimi poznavalci. Kakšna naj bi bila tematika, 
avtorju pač ni treba sugerirati, saj že v tem delu marsikaj nakazuje, pa naj gre za zna-
čilno gospodarjenje z gozdom v mediteranskem svetu, za vprašanja ribištva ali po-
morstva sploh in še česa. Morda pa bo avtor proučevanje mlinov vseeno raztegnil na 
flišni pas v okolici Trsta, kakor je imel prvotno v načrtu. 

Titi upravičeno naglaša, da je bil razvoj mlinarstva v Slovenski Istri precej druga-
čen, kakor v drugih delih Slovenije, kar ne utemeljuje toliko z naravnimi osnovami, 
kolikor z družbenimi, posebno zgodovinskimi (upravno-političnimi) in gospodarski-
mi, npr. z razcvetom avstrijskega Trsta. 

Ce si Titlove navedbe o osnovnih potezah istrskega mlinarstva ogledamo najprej 
z vidika celotne Slovenije, za kar avtor ni imel možnosti, se pokaže, da je bila Slo-
venska Istra med našimi najintenzivnejšimi mlin(ar)skimi pokrajinami, če ni bila 
sploh prva. Čeprav obsega le šestdesetino slovenskega ozemlja, je imela skoraj tride-
setino vseh mlinov. Na sto kvadratnih kilometrov jih je prišlo kar 26, v vsej Sloveniji 
le 18, čeprav je tudi slednje število visoko. Še pomembnejši je delež vodnih koles in 
mlinskih kamnov, kajti istrski mlini so bili povprečno večji in v primerjavi z drugimi 
veliko zmogljivejši, saj so glede na število, ozemlje in prebivalstvo namleli veliko več 
žita. Imeli so namreč zaledje, ki je bilo nekajkrat večje od lastnega ozemlja (Slov. 
Istre). Ob višku so mieli za velik del istrskega polotoka, takorekoč za vso zahodno 
Istro s Puljem vred ter pritegovali žito iz več kot sto kilometrov oddaljenih krajev, če-
sar v notranji Sloveniji nismo poznali. Kasneje so njihovo zmogljivost ohranjale po-
trebe naglo rastočega Trsta, vendar je značilno, da je istrsko mlinarstvo doseglo prvi 
vzpon že predtem in precej prej kakor drugod po Sloveniji. Še veliko večjo razvitost 
pa je doseglo glede na razmeroma skromne naravne osnove, kajti nobena druga naša 
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pokrajina ni svojih voda izrabila tako temeljito, kakor prav istrska, kar je šlo pone-
kod pravzaprav v skrajnost, ko so se oprli celo na nestalne hudourniške povirne vode 
pa navsezadnje segli celo po vetru. Skratka, glede na tekoče vode tolikšnega mli-
narstva v Slovenski Istri ne bi pričakovali. 

Potrebe pa so bile tolikšne, da so pogonsko moč v celoti izkoristili. Še več! Sča-
soma je postala omejitveni faktor mlinarskega razvoja, čeprav naravne osnove niso 
niti tako slabe, če pomislimo na obe poglavitni vodi (Rižano, Dragonjo), ki ju krepi 
podzemeljski dotok iz kraškega sosedstva, kar je omogočalo stalno obratovanje mli-
nov. 

Odkod tolikšne potrebe po mletju žita? To je nedvomno posledica tega, da 
je Slovenska Istra flišno ozemlje sredi kraškega sveta in da je Istra stara žitorodna po-
krajina. Kasneje se je pridružil še vzpon Trsta s svojimi potrebami. 

Kako temeljito so izkoriščali istrske vode, kaže podatek, da je bilo nekaj nad sto 
mlinov na približno sto kilometrih vodnih tokov, povprečno torej na manj kot kilo-
meter po 1 mlin. Dejanska gostota je bila še večja (1 mlin na 280 m koristnega toka), 
kajti vsi tokovi niso bili uporabni; spodnji deli imajo npr. premajhen strmec in čeprav 
so najbolj vodnati, so bili brez mlinov. V flišnem Koprskem primorju je prišel tako 
po 1 mlin na manj kot 3 km2 ozemlja (v SRS na 5,5 km2). Toda bistvena je bila njiho-
va velikost in stalnost obratovanja, kar je odtehtalo. 

O intenzivni, pravzaprav maksimalni izrabi istrskih voda kaže podatek o veliko-
sti mlinov, saj jih je manj kot petina imela le po eno kolo, medtem ko so bili v no-
tranji Sloveniji taki mlini v večini. Tu pa so prevladovali mlini z več kolesi, pogosto s 
tremi do štirimi, številni pa so jih imeli pet do šest, nekateri tudi do devet, in so bili 
med največjimi pri nas. Pravzaprav so bili takšni, kakršne so še dopuščale vodne raz-
mere. Zato so bili večji ob toku navzdol. 

Kako intenzivna je bila mlinarska izraba istrskih voda, kaže podatek, da mlinov 
niso postavljali ob naravne struge, temveč ob umetne mlinščice, da so lahko mieli ve-
čino časa, če že ne vse leto. Vseh mlinščic je bilo kar za 23 km, torej za četrtino vseh 
koristnih vodnih tokov. Pri tem je šlo sicer za drobno, vendar intenzivno preureditev 
vodne mreže. Primerjamo jo lahko s preurejanjem pobočij v kulturne terase, tako 
značilne za intenzivno kmetijsko izrabo Koprskega primorja. 

Mlinščice so z uravnavanim dotokom vode omogočale mletje kakor ob (pre)viso-
ki tako tudi (pre)nizki vodi. Odtod tri oziroma štiri vrste mlinščic - običajne, razbre-
menilne, akumulacijske in dvojne, kar se drugod po Sloveniji ni nikjer razvilo v ta-
kem obsegu. Vse to priča o intenzivni, takorekoč skrajni izrabi istrskih voda. Odtod 
težnja, da bi mlini obratovali čim več časa v letu. kar je bilo odvisno od vodnatosti, 
strmca in odtočnega režima. Izoblikovali so se zato različni obratovalni režimi mli-
nov. Na Dragonji kar štirje in na njenih pritokih trije, skupno torej sedem. Mlini z 
najintenzivnejšim režimom so mieli neprekinjeno (noč in dan) okoli 300 dni na leto, 
podnevi okoli 50 dni (ob poletni najnižji vodi), preostali čas so mline vzdrževali. Pri 
najbolj ekstenzivnem režimu pa mlini niso mieli neprekinjeno, temveč sedem ali 
osem mesecev samo podnevi in tri ali štiri mesece le občasno (po deževju ali z nabi-
ranjem vode). Med obema skrajnostima pa je bilo več prehodnih režimov. 

V vsem tem se zrcali tesno prilagajanje na naravne osnove ter največja izraba 
pogonske moči z vrsto vodnega kolesa in obratovalnim časom, kakor so ga omogoča-
le vodne razmere. Tako so lahko zmleli največ žita. 

Normalna vodna mreža sredi brezvodne kraške okolice, je nudila flišni Istri veli-
ko zaledje, kar je sililo v skrajno izrabo vodne moči. V 19. stol. se je vodno mlinar-
stvo še stopnjevalo ter doseglo višek zaradi silnega razvoja Trsta v tem času. Mlini so 
celo zanemarili prejšnje (istrsko) zaledje ter ga zamenjali s tržaškim, a ne le s Trstom 
kot mestom, temveč tudi pristaniščem. 
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Istrski mlini so se iz storitvenih razvili ne le v proizvodne oziroma obrtne, temveč 
kar v mestne oziroma industrijske. To funkcijo so imeli vsaj kot celota, čeprav vodni 
pogon ne dopušča resnično velikih obratov. Do tega je prišlo šele z mlini na parni in 
kasneje električni pogon. 

Mlinarstvo Koprskega primorja je zelo zgodaj preseglo lokalno vlogo ter si z ob-
sežnim istrskim zaledjem pridobilo regionalni pomen, med drugim tudi zaradi ugodne 
prometne lege (dovoz žita z jadrnicami vzdolž zahodne istrske obale), kasneje pa se-
veda še širšega, ko se je preko tržaškega pristanišča oprlo na uvoženo žito in na izvoz 
moke (kar govori obenem tudi za prvovrstno mlinarstvo). Ni naključje, da je bila pri 
tem odločilna Rižana, a ne le zaradi vodnatosti, okrepljene s kraškim dotokom vode, 
temveč še bolj zaradi lege na pragu Trsta. Na njej je bila sicer le tretjina vseh mlinov, 
a kar polovica vseh mlinskih kamnov, ki pa so namleli večino vse moke. 

Večje obrtne mline in mline, ki so mieli uvoženo žito (npr. iz Vojvodine), moko 
pa izvažali, je poznala tudi notranja Slovenija, npr. v okolici Ljubljane, zlasti ob 
Kamniški Bistrici, vendar takega razmaha, kakor v Slovenski Istri, niso dosegli. Za 
primerjavo bi bilo koristno, da bi avtor v večji meri uporabil raziskave, ki so o tej te-
matiki izdelane na oddelku za geografijo F F (seminarske naloge, diplomska dela 
itd.). To so, žal, težave raziskovalcev, ki so izven raziskovalnih središč. 

Slovenska Istra je lahko prispevala kvečjemu nekaj odstotkov žita, ki so ga zmle-
li njeni mlini. Ti so ga namleli kar trikrat do štirikrat več, kakor ga je pred približno 
sto leti pridelala celotna Istra, oziroma več kot petino vsega takrat pridelanega žita na 
slovenskih tleh. Sredi 19. stol. so istrski mlini zmleli skoraj sto tisoč ton žita (!) in še v 
začetku tega stoletja okoli 70000 ton. Še pred nekaj leti pa je skupni pridelek žita v 
SR Sloveniji le za štirikrat presegal največjo letno količino nekdaj zmletega žita v 
Slovenski Istri. 

Ne glede na intenzivno usmerjeno mlinarstvo je v Koprskem primorju prišlo do 
izrazite mlin(ar)ske regionalizacije. Izoblikovali so se trije glavni deli: območje veli-
kih proizvodnih mlinov v priobalnem svetu, območje manjših storitvenih mlinov v 
notranjem delu ter vmesno območje s prehodom. Vsa tri so se razlikovala po veliko-
sti mlinov, načinu pogona in obratovanja, vrsti zmletega žita (koruza oziroma pšeni-
ca), lastnikih in deloma tudi njihovem socialnem in narodnostnem poreklu. 

Titlova raziskava tudi drugih potez mlinarstva ni prezrla, tako tudi ne prometnih 
poti, ki so povezane z mlini, ne mlinarskih zaselkov in ne peke kruha po vaseh za pro-
dajo v Trstu in drugod (pojav krušaric) in še vrste drugih črt ne. 

Tudi istrski mlini so doživljali splošno usodo propadanja mlinov v tem stoletju, 
le s to razliko, da jih je doletela prej kot druge. Pojemati so začeli že v drugi polovici 
prejšnjega stoletja, ko so se tu že začeli uveljavljati parni mlini. Še bolj so nazadovali 
v začetku tega stoletja, posebno med obema vojnama, dokončno pa po zadnji vojni. 
Razcvet velikih proizvodnih mlinov, kakor jih imenuje Titi, j e bil pravzaprav kratek, 
trajal je le dobro stoletje. 

Za Slovensko Istro kot izrazito specializirano vinogradniško, sadjarsko in povrt-
ninarsko pokrajino, je pravzaprav nenavadno, da so se v njej razvili tako številni in 
veliki mlini, in da je bila mlinarsko tako intenzivna, veliko bolj kot marsikatera izra-
zito žitorodna pokrajina drugod po Sloveniji. 

Istrsko mlinarstvo se nedvomno kaže kot poseben tip mlinarstva na naših tleh. Je 
živo nasprotje npr. mlinarstvu samotnih kmetij alpskega sveta, kakor ga simbolizirajo 
individualni kmečki, t.im. hišni mlini, kakršnih v Slov. Istri sploh ni bilo, kakor tudi 
ne pravih kmečkih mlinov. Zanimivo je , da je bilo v sicer enako velikem Pomežju 
dvakrat več mlinov (seveda hišnih) kakor v Koprskem primorju. Zato so bili tudi dva-
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krat pogostejši (1 mlin na 1,5 km2), a so imeli za tretjino manj mlinskih kamnov, 
zmleli pa so komaj nekaj odstotkov žita v primerjavi z istrskimi. 

Smernice za proučevanje mlinov (Geogr. vestnik 1979) je avtor v marsičem pri-
lagodil posebnostim istrskega mlinarstva, jih v marsičem dopolnil ter s tem prispeval 
tudi k metodologiji geografskega proučevanja vodnih mlinov pri nas. Titlova raziska-
va je zato pomembna stvarno in metodološko. 

Darko Radinja 

Časopis za zgodovino in narodopisje, 58 (nova vrsta 2 3 ) , 1. zvezek, Maribor 1987. 

Med knjižne novosti so bili v našem Vestniku doslej zelo redko uvrščeni geo-
grafski prispevki iz Časopisa za zgodovino in narodopisje (prim. G V 43, 45, 46 in 56). 
CZN je znanstveno-strokovna revija, ki jo je leta 1904 ustanovilo Društvo zgodovi-
narjev v Mariboru za pospešeno preučevanje zgodovine, arheologije in etnologije na 
slovenskem Štajerskem in v Prekmurju. Po 2. svetovni vojni je leta 1965, z nastan-
kom univerze v Mariboru, začel ČZN (nova vrsta) ponovno izhajati; danes ga izdaja-
ta Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo Maribor, založnik pa je Založba Ob-
zorja v Mariboru. Od leta 1985 je glavni in odgovorni urednik prof. dr. V. Bračič. 

V prvem zvezku 58. letnika (nova vrsta 23. letnik) velja opozoriti na tri prispev-
ke, ki so jih napisali geografi. 

M. P a k je prispeval razpravo Nekateri elementi zgradbe in ustroja mestnega 
središča Maribora (str. 3 - 20). V njej so osvetljeni poglavitni izsledki preučevanj iz-
rabe tal, tipa, starosti in nadstropnosti stavb ter njihove funkcijske namembnosti. Če-
prav so raziskave zajele širše mestno območje, je glavna pozornost namenjena ne le 
poznavanju trgovsko-poslovnega središča, temveč tudi drugim strukturno in funkcij-
sko različnim delom Maribora, izpuščeno tudi ni industrijsko-delavsko območje na 
Studencih. 

V Pakovi razpravi je uvodoma prikazana rast mestnega.teritorija in s tem v zvezi 
so podane glavne prebivalstvene značilnosti ožjega mesta in obmestnih naselij. Ob 
tem ugotavlja povezavo med kvalifikacijsko sestavo industrijskih delavcev in kvalite-
to njihovega bivalnega okolja. Nadrobno preučitev izrabe mestnega zemljišča je 
omogočila določiti, omejiti in karakterizirati različna območja: a) notranje mesto ozi-
roma jedro, ki je znotraj nekdanjega mestnega obzidja; b) gosto zazidani predel 
mestnega središča in c) predeli z redkejšo zazidavo, kjer prevladujejo enodružinske 
hiše. Analiza starosti stavb je med drugim razkrila teritorialno rast mesta in skupaj s 
tipi zgradb ter njihovo nadstropnostjo pokazala tudi njihovo namembnost. Pak na-
drobno prikazuje funkcijsko sestavo širšega mestnega središča. Poglavitno je spo-
znanje, da je v mariborskem poslovno-trgovskem središču prišlo do izredno močne 
koncentracije domala vseh poslovno-trgovinskih in upravnih dejavnosti, ki s promet-
nim sistemom in omrežjem spodbujajo gravitacijo prebivalstva proti mestnemu sre-
dišču, in sicer s celotnega mestnega območja in v marsikaterem pogledu tudi iz celot-
nega Podravja (mariborske makroregije) 

Pozebe vinogradov in sadovnjakov pozimi 1985 (str. 21 - 26) v subpanonski Slo-
veniji, ki obsega 25 občin oziroma 36 ,3% ozemlja S R Slovenije, prikazuje V. 
B r a č i č . Avtor v aktualni študiji, ki sega na področje večjih naravnih nesreč, naj-
prej osvetli podnebne zahteve, ki jih terjata sodobno vinogradništvo in sadjarstvo, 
nato pa prikaže vegetacijski ciklus obravnavanih kultur. Osrednji del Bračičeve študi-
je razčlenjuje gibanja dnevnih zračnih temperatur med 5. januarjem in 20. februar-
jem 1985, ko je prišlo do dveh dolgotrajnejših vdorov izjemno hladnega zraka (od 6. 
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do 20. januarja in od 8. do 22. februarja). Vmes je prišlo do močne otoplitve z naj-
višjimi dnevnimi temperaturami med 12 in 15° C. Menjave hudega januarskega in fe-
bruarskega mraza z visokimi otoplitvami, ki so prezgodaj sprožile kroženje prehram-
benih sokov v vinski trti, grmičevju in sadnem drevju, so povzročile katastrofalno po-
zebo. Zajela je okrog 11.000 ha vinogradov in 6.000 ha sadovnjakov. Celotna škoda 
pa je bila ocenjena na 13 milijard dinarjev. 

A. S o r e se je ponovno odločil za samosvojo pot, tokrat v prometno temati-
ko, ki je tudi v geografiji neupravičeno odrinjena. Napisal je razpravo: Zadnji brodo-
vi in čolni na slovenski spodnji Savi, spodnji Savinji in spodnji Krki (str. 54 - 75). 
Obudil je spomin na nekdanja prometna sredstva (čolni, brodovi in splavi), ki so bila 
v veljavi vse do uveljavitve mostov čez širše rečne struge. Študija je namenjena torej 
obravnavi vodnih plovil, ki so do zgraditve brvi in mostov premagovala reke in pove-
zovala naselja, kmetijske površine in gozdove na nasprotnih bregovih rek v enotno 
gospodarsko in drugo območje. Danes le redkokje še uporabljajo čolne (npr. Rifen-
gozd in Udmat za prehod čez Savinjo), brodove (npr. na Mostecu pri Dobovi in v Je-
senicah pri Mokricah za prehod čez Savo) ali žičnice z gondolami, ki so novejšega po-
rekla (npr. Podkraj pri Hrastniku in Zidanem Mostu kakor tudi med Praprotnim in 
Šentjurjem na Polju za prehod z enega na drugi breg Save). 

Soretova študija s historično-geografskega in etnološkega vidika prikazuje oblike 
in načine prehodov čez vodne struge. Obudil je spomin na dobo, ko je prenehala po-
dolžna plovba po rekah, nadaljevala pa prečna, kar je okrepilo trajektno funkcijo 
broda ali čolna. Z razpravo smo dobili vpogled v tiste oblike prometa, ki so zapustile 
sledi tudi v prometnem ožilju na kopnem. Problematika prehodov čez reke je pred-
stavljena v geografski luči: prikazani ali vsaj omenjeni so naravnogeografski okviri 
(oblike strug, reliefne značilnosti zaledja, rečni režimi) in družbenogeografski vidiki, 
ki so zahtevali in omogočali prehode čez širše reke v vseh letnih časih in ob vsakem 
vremenu. 

Vse omenjene razprave so opremljene s potrebnim znanstvenim aparatom in do-
polnjene z nazornimi risbami in fotografijami. 

Milan Natek 

Lojze Marinček, Bukovi gozdovi na Slovenskem, L jubl jana , 1987, str. 153. 

O gozdovih, tako značilnih za Slovenijo, saj poraščajo več kot polovico naše ožje 
domovine, žal ni veliko sintetičnih del. Z monografijo o bukovih gozdovih na Slo-
venskem pa smo dobili knjigo, ki to vrzel občutno zapolnjuje. Dolgoletni proučeva-
lec gozdnih, še zlasti bukovih združb, L. Marinček, je namreč predstavil zaokroženo 
podobo gozdov, ki bi brez posega človeka poraščal več kot 70 odstotkov Slovenije. 

Avtor s sodelavci vred želi v tem delu prikazati znanje, ki se je nakopičilo pri do-
sedanjem proučevanju gozdnih, še posebno bukovih ekosistemov. Zato so pred opi-
som bukovih združb uvrščena ustrezna uvodna poglavja. Najprej bralec spozna raz-
širjenost bukve po svetu in pri nas, njene biološke in sociološke lastnosti ter nego bu-
kovih gozdov. Bukev ima pri nas izredno življenjsko moč zaradi zelo ugodnih rastnih 
razmer - humidnega podnebja in reliefne razčlenjenosti ozemlja. 

V posebnem poglavju so nanizani osnovni pojmi o gozdni združbi kot ekosiste-
mu. Ta zajema nekatere temelje fitocenologije, kot jo je Braun-Blanquetova šola 
zasnovala: o značilnicah, razlikovalnicah in ustreznih metodah. Taka razlaga metodo-
loških izhodišč nudi boljše razumevanje nadaljnjega besedila in prispeva k širjenju 
védenja o rastlinskih združbah. Samostojno poglavje avtor namenja delitvi Slovenije 
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na rastlinsko-zemljepisna območja. Izhaja sicer iz že ustaljene razčlenitve Slovenije 
na šest območij, ki jo je zasnoval M. Wraber. Vendar na osnovi naravne vegetacije 
za razliko od Wraberja zožuje alpsko območje, saj mu poleg Julijskih Alp in Kam-
niško-Savinjskih prišteva le še najvišje dele Pohorja. S tem razširja predalpsko ob-
močje v severni Sloveniji. Določeno novost pomenita tudi razvrstitev in označevanje 
višinskih rastlinskih pasov. Nad gričevnatim (kolinskim) pasom se po Marinčku širi 
podgorski (submontanski), nato gorski (montanski) in visokogorski (altimontanski) 
pas, nad njim pa še subalpinski. S tem nadomešča dosedanjo delitev gorskega (mon-
tanskega) pasu na spodnji in zgornji del. S terminom visokogorski (alpski) smo nam-
reč doslej označevali rastlinstvo nad subalpinskim pasom, nad zgornjo drevesno ali 
celo nad zgornjo gozdno mejo v visokogorski pokrajini, v višini od 1900-2000 m. Med 
uvodna poglavja spada še prikaz osnovnih ali conalnih gozdnih združb in prsti (tla) 
pod bukovimi gozdovi. Pri tem se avtor naslanja na najnovejšo tipologijo prsti po 
Skoriču. 

Osrednji del knjige prikazuje bukove združbe, ki jih razčleni na osnovne, conal-
ne in aconalne. Conalne bukove gozdove pa avtor nadalje opiše po rastlinsko-zemlje-
pisnih območjih Slovenije; začne z bukovimi gozdovi v alpskem svetu, kjer se na širo-
ko razraščajo alpski bukovi gozdovi (Anemone-Fagetum). Sledijo gozdovi predalp-
skega sveta, kjer so rastne razmere za bukev zelo ugodne. V tem območju je zato 
med vsemi v Sloveniji opisanih največ sinsistematskih enot. Med gozdnimi združbami 
tega območja sta tudi predalpski visokogorski bukov gozd (Fagetum altimontanum 
praealpinum), npr. na Blegošu in Menini planini ter predalpski subalpinski bukovi 
gozdovi (Fagetum subalpinum praealpinum), npr. na Ratitovcu. V preddinarskem 
svetu se razraščajo bukovi gozdovi, kamor sodita npr. pragozdova na Trdinovem 
vrhu na Gorjancih in na Donački gori. Za pokrajino značilni in gospodarsko po-
membni so čisti bukovi in mešani bukovo jelovi gozdovi v dinarskem svetu. Med nji-
mi je gospodarsko najpomembnejši dinarski jelovo bukov gozd (Abieti-Fagetum di-
naricum), ki na široko porašča visoke dinarske planote Trnovskega gozda, Snežnika, 
Javornikov, pripadata pa mu tudi pragozd Rajhnenavski Rog in Pečka na severo-
vzhodnem robu Roga nad dolino Krke. Bukovi gozdovi so zastopani tudi v subpa-
nonskem in submediteranskem svetu, v obeh območjih z dvema gozdnima združba-
ma. 

Aconalne bukove združbe so se razširile zaradi prevladujočega vpliva neklimat-
skih dejavnikov (matične osnove, reliefa itd.). Tako sta reliefno pogojeni dve bukovi 
združbi. Na toplih, strmih in prisojnih pobočjih se širi toploljubni bukov gozd s črnim 
gabrom (Ostryo-Fagetum), na hladnih, vlažnejših in osojnih straneh pa bukov gozd s 
kresničevjem (Arunco-Fagetum). Na bolj ali manj kisli prsti se razraščajo kisloljubni 
bukovi gozdovi z rebrenjačo (Blechno-Fagetum) in zmerno kisloljubni bukovi gozdo-
vi z gradnom in belkasto bekico (Ouerco-Luzulo-Fagetum). 

Za vse conalne in aconalne bukove združbe avtor navaja najprej splošne ekolo-
ške razmere, nato njihovo zgradbo (drevesni, grmovni in zeliščni sloj) in pri večini 
združb tipološko razčlenitev. Pri posameznih gozdnih združbah prikaže še razvojne 
smeri gozda, gospodarjenje z njim in njegov družbeno-gospodarski pomen. V tem se 
jasno kaže prepletanje fitocenološkega poznavanja gozda, kakršnega ima avtor kot 
fitocenolog in praktična usmerjenost v gospodarsko izrabo gozda, ki jo ima kot goz-
dar. 

Knjigo zaključujejo tri poglavja, ki sodijo k zaokroženi podobi naših bukovih 
gozdov. Najprej so povzete vse bukove združbe v sinsistematskem pregledu, kjer so 
poleg njihovih imen navedeni še avtorji. Ker so gozdne združbe neločljivo povezane z 
živalskimi, se ni bilo mogoče izogniti prikazu divjadi, čeprav se avtor zaveda, da o 
vrstah, ki bi živele izključno v bukovih gozdovih, ni mogoče govoriti. Poglavje Bukov 
gozd in divjad zajema tudi prikaz izumrlih avtohtonih vrst divjadi in še živeče rastli-
nojede ter mesojede živalske predstavnike. 
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Že v uvodu knjige je zapisano, da se gozdarji zavedajo težavnih problemov, ki 
tarejo našo civilizacijo. Mednje gotovo sodi velika ogroženost našega gozda, ki se ne 
kaže le v poškodovanih iglavcih, temveč tudi že v prizadetosti bukve. V letu 1985 naj 
bi bilo 10,1 % bukve v Sloveniji že poškodovane zaradi onesnaženega zraka. Avtor se 
zaveda nemoči samih gozdarjev za reševanje teh problemov, vendar pa gozdarji z ne-
nehnim opozarjanjem na posledice lahko vplivajo na prizadevanja za zmanjševanje 
onesnaženosti zraka. 

Na koncu knjige je uvrščen seznam pomembnejše literature, slovarček uporab-
ljenih izrazov in daljši povzetek v angleškem jeziku. 

Pri tako obsežnem delu se je skoraj nemogoče povsem izogniti tiskarskemu škra-
tu, ki j e ponekod opravil svoje delo, tako npr. na risbi 12 (str. 32), kjer št. 4 in 5 nista 
isti kot v legendi, na str. 21 je za velecvetno mrtvo koprivo (Lamium orvala) dvoje 
različnih imen, razlaga realne vegetacije na str. 21 se ne ujema z razlago na str. 146. 
Še stavek o zemljepisnih imenih! Za Savinjske Alpe uporabljamo geografi ime Kam-
niško-Savinjske Alpe (Olševa in Peca spadata v Karavanke) in za Kobansko ime Koz-
jak. 

Nazorno besedilo, ki tuje izraze marsikje sloveni, smiselno dopolnjuje in pojas-
njuje zelo bogato ilustrativno gradivo. Vsebinsko in tehnično zelo dobre črno bele in 
barvne fotografije prikazujejo posamezne bukove združbe, značilne rastlinske vrste 
in prereze prsti ter nekatere gozdne živali. Fotografije presegajo ožjo dokumentarno 
vrednost, saj so pomembne tudi po estetski plati. Zanimiva je vrsta rastlinskih prese-
kov, ki prikazujejo povezavo gozdnih združb z reliefom in matično osnovo. Izrisani 
so za vsa rastlinsko-zemljepisna območja in nekatere združbe. Razne gozdarske po-
datke (delež lesne zaloge, gibanje števila mladovja, letni posek itd.) prikazujejo šte-
vilni diagrami. 

Avtorju smo hvaležni, da je zbral in obdelal obilno gradivo o naših bukovih go-
zdovih in ga sistematično, temeljito in nazorno posredoval javnosti. Po bogati knjigi 
bodo s pridom segali vsi, ki so tako ali drugače povezani z naravo - poklicno ali ljubi-
teljsko. 

Franc Lovrenčak 

Tone Cevc, Velika planina. Življenje, delo in izročilo pastirjev. - Druga dopolnjena izdaja. -
Oprema, likovna ureditev in risbe Vlasto Kopač. Državna založba Sloveni je , L jubl jana 1987, 
112 str. + 40 str. slikovnih prilog 

Čeprav je Cevčeva študija izrazito etnološko obarvana, pa po svoji vsebinski zas-
novi in obravnavi problematike pomeni dobrodošlo in koristno dopolnitev številnih 
razprav, ki z različnih drugih področij osvetljujejo in prikazujejo gospodarski feno-
men planin in planšarstva nasploh. Zato tudi geografija, ki je nemalo prispevala k 
orisu in gospodarskemu pomenu planin na Slovenskem, rada prisluhne tovrstnim ra-
ziskavam, ki so jih opravile sorodne stroke. 

Avtor se je lotil podrobne, monografske preučitve Velike planine, ki zavzema 
jugovzhodno obrobje Kamniško-Savinjskih Alp, in je s 557 ha največja planina na 
Slovenskem; na njej se lahko prepase v sezoni več kot 300 glav odrasle živine. Pašni 
svet Velike planine se v podrobnosti deli na Veliko (1500 do 1600 m visoko), Malo 
(okrog 1500 m) in Gojško planino (1400 - 1500 m). 

Vsebinsko je knjiga razdeljena na sedem poglavij. Uvodnemu poglavju, Geo-
grafski položaj Velike planine, sledi prikaz njene zgodovine in pravne ureditve. Pisec 
domneva, da so gorske pašnike na Veliki planini uporabljali verjetno že v prazgodo-
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vini, na kar kaže najdba prazgodovinske bronaste plavutaste sekire na Veliki planini. 
Vsekakor so pasli na velikoplaninskih pašnikih že pred naselitvijo Slovanov v alp-
skem svetu, pa čeprav se velikoplaninski pašniki v listinah prvič omenjajo zelo pozno, 
šele leta 1750. Velika, Mala in Gojška planina spadajo med skupne, to je srenjske 
planine. Pravico do paše na planini so imeli vsi kmetje iz naselij pod Grintovci, kar se 
je podedovalo tudi v novejši (današnji) čas. Leta 1913 so bili velikoplaninski pašniki 
zaradi ponavljajočih se sporov med uživalci oziroma pastirji razdeljeni na Veliko, 
Malo in Gojško planino; po natančni izmeri in razdelitvi so postavili med pašnike me-
jo: kamnito, žičnato ali zasekano. Še danes ima pravico do paše na Veliki planini 68 
upravičencev iz 17 naselij, na Mali planini 37 upravičencev iz osmih krajev in na 
Gojški planini 62 upravičencev iz 12 vasi. Skupaj je 167 pašnih upravičencev iz 31 na-
selij, ki so večinoma razmeščena v porečju zgornje Kamniške Bistrice pa med poto-
koma Črno in Nevljico. 

Tretje poglavje prikazuje živino na planini. Ob tem tudi izvemo, da je planina 
Kisovec, ki leži pod Malo planino v nadmorski višini 1200 m, nastala s krčenjem goz-
dov šele po prvi svetovni vojni; danes služi kot predplanina za junijsko pašo. Podob-
no vlogo ima tudi planina Osredek pod Krvavcem, kjer pasejo spomladi štirje kmetje 
iz Bistričice, dokler ne odženejo živine na Veliko planino. V preteklosti je bil Osre-
dek prava planina. Na Veliko planino odženejo živino zadnje dni junija in na njej 
ostane najdlje do začetka septembra. 

Stavbe na planini je naslov poglavja, ki priteguje tudi geografovo pozornost. Pa-
stirske koče (to je »bajte«) na Veliki planini so združene v dve večji gruči, medtem ko 
so na Mali in Gojški planini bolj razkropljene. Do prve svetovne vojne so na preuče-
vanem območju gradili bajte samo ovalne oblike, medtem ko se danes mešajo med 
nje tudi pravokotne. Starejše »bajte« ovalnega tlorisa so bile ognjiščnice in so na zu-
naj podobne elipsoidastem šotoru. Januarja ali marca 1945 je nemški okupator s po-
žigom uničil prastaro pastirsko arhitekturo na Veliki planini. Povojna obnova pastir-
skih domov je postavila oglate pastirske koče hitreje in z manj truda kot tradicionalne 
ovalne bajte. Avtor prikaže in razčleni razvoj velikoplaninske pastirske koče in med 
drugim ugotavlja, da je bila tradicionalna velikoplaninska bajta podobna ovalni pra-
zgodovinski, zgodnjegrški hiši (str. 31). Vsekakor je ta domneva nov izziv preučeval-
cem naše stavbne dediščine in namig ter spodbuda arheologom za začetek sistematič-
ne preučitve kamniškega predela. 

V naslednjih dveh poglavjih sta dokaj nadrobno prikazana pastirjeva oprava 
(npr. koš, molzni stol in različne posode ter pripomočki za izdelavo sirov in surovega 
masla) in pastir (njegovo delo na paši, pa molža, izdelava mlečnih izdelkov, skrb za 
bolno živino, pastirjeva hrana in oblačila, njegovo poznavanje vremena, ljudskega iz-
ročila itd.). Zanimivo je poglavje o začetkih turizma na obravnavanih planinah, ka-
mor je začel množičneje prodirati po prvi svetovni vojni: pastirske koče so poleg 
prvotnega namena služile v zimskem času tudi čedalje številnejšim smučarjem in dru-
gim turistom. Z zgraditvijo gondolske žičnice (1960) med Kopišči v Kamniški Bistrici 
in Šimnovcem so se na stežaj odprla vrata turističnemu obisku Velike planine. Sožitje 
turizma in planšarstva na Veliki planini se je izkazalo doslej za koristno obliko. Kljub 
temu pa se z »vdorom« množičnega turizma čedalje bolj postavlja tudi nuja, kako 
pred prodorom obvarovati in zaščititi velikoplaninsico planšarstvo, ki je s svojim kul-
turnim izročilom enkratno in neprecenljivo narodno bogastvo. 

Razprava je opremljena z opombami (str. 7 4 - 9 1 ) , s seznamom manj znanih na-
rečnih besed, s pregledom literature in obširnim povzetkom v nemščini (str. 97 -
107). Med besedilom je objavljenih preko 80 risb, skic, načrtov in vinjet, delo arhi-
tekta V. Kopača, in pet celostranskih barvnih fotografij. V prilogi je 97 črnobelih do-
kumentarnih fotografij, ki zajemajo vsa v knjigi obravnavana etnološka področja. 

159 



Književnost 

Cevčeva knjiga o Veliki planini je pomembno znanstveno delo, ki bo s svojim 
sporočilom prav gotovo spodbudilo k nadaljnjemu preučevanju tega območja še iz 
drugih zornih kotov in področij. Vsekakor pa se imenitno dopolnjuje z drugimi do-
sedanjimi raziskavami in bogati naše dosedanje védenje o tem tako samosvojem 
predelu slovenske zemlje. 

Milan Natek 

Marija Stanonik, Promet na Žirovskem. Etnološki vidiki. - Knjižica Žirovskega občasnika 2. 
Žiri 1987, 132 str. + 65 str. s fotografijami in risbami. 

Promet uvrščamo med najstarejše oblike človekove dejavnosti, ki je povezala 
pokrajine z različnimi naravnogeografskimi osnovami in proizvodnimi usmeritvami. 
Zato že od nekdaj sodi promet med najbolj elementarne in pomembne infrastruktur-
ne dejavnike, ki so usmerjali socialni in gospodarski razvoj posameznih pokrajinskih 
območij. Oblike in načini povezovanja proizvodnih sredstev z delom, izmenjava do-
brin med posameznimi pokrajinami, potovanja delovne sile na različnih relacijah itd. 
vnašajo v pokrajinski razvoj in v njeno fiziognomijo svojevrstne in značilne pojave. 
Proizvodni utrip in njegova prometna sestavina sta danes že skoraj neločljivo poveza-
na v enotni gospodarski sistem. Prav zato odkrivamo in spoznavamo na osnovi pro-
metnih tokov razvitost, tehnološko in proizvodno usmerjenost gospodarstva na posa-
meznih območjih. Skratka, promet z vsemi svojimi spremljajočimi in nanovo poraja-
jočimi dejavnostmi je pomembna pokrajinotvorna sestavina, ki daje človekovim de-
javnostim svojevrsten pečat. Zato je z vsemi svojimi tvarnimi in proizvodnimi prvina-
mi neločljivi del geografskega okolja. 

S knjigo Marije Stanonikove Promet na Žirovskem smo dobili zelo natančen 
vpogled v nekdanje in današnje oblike prometa in prometnih sredstev, ki so (bile) 
značilne za manjše, pokrajinsko zaokroženo območje. Čeprav je razprava etnološke 
vsebine, pa nudi tudi nekaterim drugim (sorodnim in mejnim) raziskovalnim področ-
jem, med katerimi je tudi geografija, izredno dragoceno gradivo. Po njem bo mogla 
tudi naša stroka s svojo metodologijo izluščiti iz besedila tiste prvine nekdanje ali da-
našnje prometne nadgradnje v pokrajini, ki so zapustile sledove v okolju. Etnologi-
nja M. Stanonikova je skušala na osnovi zbranega gradiva o prometu in njegovem 
razvoju zarisati njegov vsakdanji utrip kakor tudi njegov odmev v vsakdanjem načinu 
življenja pri različnih slojih prebivalstva na Žirovskem. Ob tem ugotavlja, da so naj-
raznovrstnejše spremembe v prometu prinesle tudi nove oblike v življenje ljudi, ki so 
bili kakorkoli posredno ali neposredno povezani z njim. Prometna sredstva in poti so 
zunanja manifestacija vsakokratnega prometnega režima, ki opredeljuje proizvodnjo 
in sploh gospodarsko ter socialno vlogo prometa v pokrajini. 

Avtorica je etnološke vidike prometa na Žirovskem predstavila v enajstih po-
glavjih. V prvem, Prometne poti, je orisano prometno omrežje, in sicer od steze in 
poti oziroma kolovozov, cest pa do prehodov čez potoke in dohodov na podstrešja. 
Ob tem je prikazano tudi vzdrževanje in popravilo cest, brvi in mostov. Obsežen raz-
delek prvega poglavja je namenjen načrtom za železnico, ki naj bi povezala Žiri in 
Rovte z drugimi gospodarsko razvitejšimi predeli osrednje in zahodne Slovenije. 
Drugo poglavje je namenjeno orisu Prvotnih oblik prometa (hoja, nošnja, tovorjenje 
in ježa), tretje pa prometnim sredstvom v kmečkem gospodarstvu. V četrtem poglav-
ju so prikazane vprežne živali in njihova oprema, v petem pa osebna vozila (kolo, 
motor, avtomobil), h katerim bi veljalo na tem mestu priključiti tudi nekatere vozo-
ve, ki so sicer že opisani v tretjem poglavju knjige (npr. »zapravljivček«; prim. str. 
39-40). Priložnostne oblike prometa (vlačenje vej, zmetavanje krme in stelje ter 
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plavljenje lesa) so prikazane v šestem poglavju, medtem ko je v naslednjem podrob-
neje obdelana vožnja kot gospodarska dejavnost, in sicer furmanstvo, ki se je ohrani-
lo na Žirovskem do sredine petdesetih let, in avtomobilski promet, katerega prvi za-
četki segajo na obravnavanem območju že v leta tik pred prvo svetovno vojno. 

Osmo poglavje prikazuje vozila in otroke (prevoz otrok in vozila za igro), v na-
slednjem pa so osvetljeni Žirovci v prometu zunaj domačega kraja (npr. železničarji, 
letalci in mornarji). Deseto poglavje prikazuje pošto, ki je bila sprva povezana tako z 
Idrijo kakor s Škofjo Loko. Zadnje, enajsto poglavje (preklic oziroma ustna objava 
uradnih in drugih sporočil, plakati idr.) je namenjeno osvetlitvi nekaterih drugih, 
krajevnih oziroma »ljudskih« oblik nekdanjega in današnjega obveščanja kakor tudi 
časopisju, radiu in drugim sredstvom. 

Knjiga o prometu na Žirovskem nudi sistematičen pregled razvoja prometa, nje-
govih oblik in sredstev. Čeprav je razprava krajevna oziroma pokrajinska, odpira tu-
di temeljna vprašanja (in nakazuje tudi odgovore), značilna in veljavna za znatnejši 
del slovenskega ozemlja. Knjiga je zato pomembna tudi za tista raziskovalna po-
dročja, ki se ukvarjajo s preučevanjem pokrajin ali ustreznih njenih sestavin, kakor 
tudi za stroke, ki se bavijo s človekom, njegovim delom in življenjem. Posebej je tre-
ba poudariti, da je M. Stanonikova zbrala v knjigi mnogo ljudske in strokovne termi-
nologije, ki je neposredno povezana s prometom. In marsikaj bi šlo brez njenega za-
pisa v pozabo! Skratka, knjiga Promet na Žirovskem je dragoceno delo, ki je oboga-
tilo vednost o tem področju našega gospodarstva in človekovega udejstvovanja. 

Knjiga je izšla v nakladi 600 izvodov in je bogato ilustrirana s 110 dokumentarni-
mi fotografijami, dvema risbama in dokumentoma. Opremljena je z vsem potrebnim 
znanstvenim aparatom ter s krajšim povzetkom v nemškem jeziku. 

Milan Natek 

Kruh in politika. Poglavja iz etnologije Vitanja. - Uredila Duša Krnel -Umek in Zmago Smitek. 
Izdal Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v L jubl jani , založila Partizanska knjiga, L jubl jana 
1987, 710 str. + 50 str. dokumentarnih prilog. 

Z nekaterimi temeljnimi prispevki k etnološki monografiji Vitanja je dobila tudi 
geografija bogato gradivo in vpogled v tista gospodarska, socialna in družbena doga-
janja in spremembe, ki so oblikovale in spreminjale podobo tega središčnega in če-
dalje bolj urbaniziranega naselja med Pohorjem in Vitanjskimi (ali Vzhodnimi) Ka-
ravankami, in odločale ter odmerjale njegove funkcije v pokrajini. Sleherno naselje z 
vsem svojim vplivnim območjem je tisti prostorski in pokrajinski dejavnik, ki sproža 
in usmerja celoten razvoj določenega geografskega okolja. 

V knjigi, ki je po zunanji vsebini in obliki podobna zborniku razprav, je objav-
ljenih pet študij. Ponujajo širok (predvsem etnološki) vpogled v znaten del gospodar-
ske, družbene in duhovne kulture Vitanja in njegove okolice. Težišče objavljenih ra-
ziskav je tako zasnovano, da je mogoče posamezne oblike načina življenja primerjati 
po različnih obdobjih, in sicer v zadnjih sto letih. S tem so na široko odprte možnosti 
spoznavanja razvojnih teženj in njihovih značilnosti v posameznem času. 

Prvo, uvodno razpravo Naselje in prebivalci (str. 13-48) sta napisali B. B e r c e -
B r a t k o in D. K r n e l - U m e k . Seznanja nas z razvojem Vitanja in njegovega 
zaledja, z velikostjo in funkcijami posameznih krajev v zadnjih dveh stoletjih. Po-
drobneje je orisana podoba naselij v 19. stoletju, in sicer z vidika njihove posestne, 
prebivalstvene in naselbinske sestave. V tem sklopu je namenjena posebna skrb po-
znavanju nekaterih demografskih in socialnih značilnosti prebivalstva v 20. stoletju 
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(1900-1973; npr. število rojstev in umrlih, starostna sestava in krajevno poreklo star-
šev ob rojstvu otrok, občevalni jezik v letih 1880-1910 itd.). 

Drugo razpravo, Delitev dela v gospodarstvu (str. 49 - 252), je napisal Z. Š m i-
t e k. V njej so razčlenjene delitve dela v Vitanju in okolici in prikazane posamezne 
razvojne stopnje v okviru te delitve od zadnje četrtine 19. stoletja do leta 1975. Po-
drobno je orisan vpliv delitve dela na način vsakdanjega življenja ljudi in kako so po-
samezne gospodarske oziroma življenjske razmere terjale in zahtevale specifične ob-
like delitve dela, zlasti še v okviru posameznih socialnih slojev. Avtor v razpravi, ki 
ima devet poglavij, in vsako izmed njih je namenjeno osvetlitvi posameznega social-
nega sloja in njegovim funkcijam v proizvodnji, predstavi glavne nosilce dela bodisi v 
kmetijstvu ali gozdarstvu, bodisi v najrazličnejših drugih proizvodnih in uslužnostnih 
dejavnostih. Posamezna poglavja Šmitkove razprave so namenjena predstavitvi kme-
tov (delitev dela med možem in ženo, delo otrok in ostarelih kmetov, hlapcev, dekel 
in pastirjev ter dninarjev), gostačev (ofarjev) in občinskih revežev, obrtnikov, indu-
strijskih delavcev (steklarjev, fužinarjev oziroma železarjev in kovačev, rudarjev, ko-
vinarjev, tekstilcev, Žagarjev), trgovcev, gostilničarjev in posestnikov, inteligence in 
uradništva. Nadalje je razčlenjena delitev dela med družinami, kjer so prikazane tudi 
različne oblike in stopnje družbene povezanosti posameznikov glede na stopnjo go-
spodarske koristi ali družabnega pomena (npr. vzajemna pomoč med sosedi in sorod-
niki in drugimi vaščani, najemanje zemlje in različne oblike delovne ali denarne 
zemljiške rente, ki je povezana z najemanjem oziroma oddajo zemlje v zakup). Tudi 
zadnji del razprave je namenjen sintezi oziroma družbenopovezovalni vlogi dela in 
ima naslov Delitev dela med poklicnimi in lokalnimi skupinami prebivalstva. Sejmi so 
prikazani kot oblika trgovanja in stičišče različnih družbenih oziroma socialnih sku-
pin. 

Šmitkova razprava je za geografa izredno dragocena in zato je za nas osrednji 
prispevek v knjigi. Skozi prizmo delitve dela v gospodarstvu nam pomaga obuditi in 
obnoviti nekdanje in današnje oblike gospodarskega ustroja širšega vitanjskega ob-
močja. Odkriva tiste drobne in vsakdanje oblike podeželskega gospodarstva, ki je s 
svojimi proizvodnimi procesi in zahtevami vnašalo specifične oblike v razvoj kulturne 
pokrajine ter v njeno fiziognomijo (npr. hribovsko kmetijstvo, glažutarstvo, indu-
strijski način izrabljanja gozdov pa oglarjenje in apnarjenje, promet in prometno 
omrežje, izraba lokalnih - predvsem vodnih - energetskih virov itd.). S podrobno 
razčlembo socialne strukture Vitanja in njegove okolice dobimo vpogled v izvirne no-
silce sprememb, ki so vsaka s svojega področja vnesla svoje nezbrisljivo znamenje v 
današnjo pokrajinsko podobo. 

Skupnosti in družbeno razlikovanje (str. 253 - 491) je naslov razprave D. 
K r n e l - U m e k o v e . V njej prikazuje delo in organizacijske oblike ter nacionalno 
in socialno sestavo družbeno-politične skupnosti (npr. občina in volitve), društev in 
verske skupnosti, šole in njenega krajevnega sveta itd. Njihove najraznovrstnejše 
značilnosti in funkcije, ki so neposredno povezane z načinom življenja, prikazuje av-
torica dve daljši razdobji: čas od sedemdesetih let 19. stoletja do nastanka Jugoslavije 
in za obdobje med obema velikima vojnama. Prenekatera nasprotja med Slovenci in 
Nemci; slednji so imeli v Vitanju in v njegovem gospodarstvu močno oporo za nadv-
lado nad domačini - Slovenci, so našla s svojimi gospodarskimi ukrepi specifične od-
meve v pokrajini (npr. prodaja lesa, spremembe v kmetijstvu, obnova domov, ste-
kanje in sploh koncentracija presežne vrednosti s celotnega zalednega hribovskega 
sveta v Vitanju itd.). 

S podrobno dokumentirano in primerjalno obravnavo vitanjskih skupnosti in nji-
hovega družbenega razlikovanja je avtorica razdelila obdobje od sedemdesetih let 19. 
stoletja pa do začetka druge svetovne vojne v šest značilnih razvojnih stopenj, s kate-
rimi bo moral računati vsakdo, ki se bo kakorkoli ukvarjal s preteklostjo ali seda-
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njostjo Vitanja in njegovega neposrednega zaledja. Kajti za vsako izmed teh obdobij 
je značilna rast posameznih neagrarnih gospodarskih panog in vzporedno z njimi na-
stanek in razvoj delavskega stanu. Ob vsem tem ne moremo prezreti najrazličnejših 
nacionalnih nasprotij med Nemci in Slovenci, ki so bila živa in pomembna sestavina 
življenja vse do začetka dvajsetih let našega stoletja. Vitanje je bilo namreč eno iz-
med osamljenih, a trdnih žarišč in odpornih postojank nemškega prodora proti jugu. 
Zato je prihajalo tudi na tem področju do številnih in nepomirljivih narodnostnih na-
sprotij, ki jih je vse do začetka oziroma nastanka Jugoslavije podpirala tudi gospo-
darska premoč velikonemškega kapitala. 

Z. P a v l i n o v a objavlja Ženitovanjske šege (str. 493 - 557), katerih prikaz je 
razdelila na dve obdobji: na čas med obema vojnama in obdobje po zadnji svetovni 
vojni. Težišče razprave je na prikazu ženitovanjskih šeg v letih med obema vojnama, 
ko so tudi podrobneje prikazane poroke kmetov, vaškega proletariata in premožnega 
sloja vitanjskih tržanov. 

M. R a m o v š in J . S t r a j n a r objavljata razpravo: Etnomuzikološka po-
doba hribovske vasi Paka (str. 559 - 599). V delu sta na podlagi vzročne raziskave, ki 
je zajela 17 gospodinjstev, prikazala vlogo in pomen glasbe in plesa v življenju ljudi 
hribovskega naselja Paka na Pohorju, kjer prevladujejo samotne kmetije. Razisko-
valca ugotavljata, da se zbrano pesemsko gradivo na Paki bistveno ne razlikuje od 
splošnoslovenskega pesemskega izročila. Zaradi spremenjenih gospodarskih in živ-
ljenjskih razmer postajajo tudi Pačani vedno manj aktivni nosilci kulturno-zabavnega 
življenja in čedalje bolj postajajo pasivni odjemalci kulture, ki jo prinašata radio in 
televizija. 

Preostali del knjige (od strani 601 dalje) je namenjen pregledu in seznamu upo-
rabljenih virov in literature po posameznin razpravah, seznamu več kot stodesetih in-
formatorjev, ki so nudili v obliki ankete oziroma intervjujev z udeležbo bogate do-
polnitve k arhivskemu gradivu, in povzetku v angleškem jeziku. V prilogah so objav-
ljeni še: kronologija Vitanja pa razmerje med slovenskimi in neslovenskimi imeni 
otrok rojenih v obdobju 1900 - 1973 in še nekaj drugih statističnih obdelav podatkov 
o prebivalcih kakor tudi vrsta drugih dokumentov, terenskih zapiskov, preglednih in 
shematskih kartografskih prikazov. Zadnji del knjige zavzema na 48 straneh 87 foto-
grafij, ki z dokumentarno povednostjo dopolnjujejo in pojasnjujejo besedni del knji-
ge-

Knjiga Kruh in politika je izvirno znanstveno delo. Razprave prikazujejo z etno-
loškega vidika Vitanje in njegovo zaledje, njegov gospodarski in družbeni razvoj v 
zadnjih sto letih. Čeprav vse razprave ne prikazujejo istega obdobja, pa kljub temu 
nudijo vpogled v temeljne oblike vsakdanjega načina življenja, ki so s svojimi razvoj-
nimi težnjami spodbujale in usmerjale gospodarski in družbeni napredek naselij v po-
rečju zgornje Hudinje. Tudi zato zasluži predstavljena knjiga našo strokovno pozor-
nost. 

Milan Natek 

Novi ročni zemljevid Jugoslavije v primerjavi s sorodnim kartografskim gradivom: Jugoslavija v 
merilu 1 : 1 ,500 .000 . Zemljevid j e izdelal Geodetski zavod S R S L jubl jana , založila Mladinska 
knjiga, L jubl jana , natisnilo Časopisno in grafično podjet je L jubl jana , 1987. Velikost zemljevida 
48 X 60 c m . 

Izhodišče vsebinske zasnove zemljevida se navezuje na učni predmet Spoznava-
nje družbe v 5. razredu osnovne šole pod naslovom didaktičnega kompleta »Naša do-
movina SFR Jugoslavija«, kamor poleg zemljevida spadajo tudi učbenik Moj prvi at-
las in mapa barvnih diapozitivov ter prosojnic. Enako izhodiščno zasnovo imata tudi 

163 



Knj iževnost 

ročni in stenski zemljevid Slovenije v merilu 1 : 500.000 in 1 : 175.000, le da v okviru 
učnega predmeta Spoznavanje družbe v 4. razredu osnovne šole, in sicer pod naslo-
vom didaktičnega kompleta »Slovenija-moja ožja domovina«. 

Po grafični zasnovi so vsi trije zemljevidi podobni občinskim preglednim kartam 
v merilih 1 : 75.000 do 1 : 130.000, glede grafične upodobitve zazidalnih naseljenih 
krajev pa tudi kartam občin v merilu 1 : 50.000. Zanje je značilno, da prevladujejo na 
njih sivi toni z vmesno rahlo zeleno barvo (na občinskih preglednih kartah 1 : 75.000 
- 1 : 130.000), rahlo zelena in rahlo sivi barvni toni (na kartah občin 1 : 50.000, ki so 
po izboru vsebine in grafični kartografski izvedbi od vseh zemljevidov še najbližje to-
pografskim kartam), olivno-rjavi toni, z vmesno pastelno zeleno barvo (na ročnem in 
stenskem zemljevidu Slovenije 1 : 500.000 in 1 : 175.000) ter prevladujoči toni sive 
barve (na zemljevidu Jugoslavije 1 : 1.500.0000). 

Ugotovitev, ki temelji na potrjenih dejstvih v praksi, da so otrokom v 4. in 5. 
razredu osnovne šole (starost teh učencev se suče med 9,5 in 11,5 leti) zaradi njihovih 
razvojnih sposobnosti, najbližje in s tem tudi najbolj sugestivne tople in žive barve 
rumenkasto oranžnih rdečkastih tonov in zatem glede na njihov nadalnji razvoj tudi 
še rumena, zelena in škrlatnovijoličasta barva (A. Trstenjak, Frielinglo), govori o 
povsem neustrezni barvni naravnanosti navedenih zemljevidov za te potrebe. 

Povsem drugače od teh zemljevidov je zasnovan »Moj prvi atlas« za 3., 4. in 5. 
razred osnovne šole, ki je , kot že omenjeno, sestavni del didaktičnega kompleta v ok-
viru učnega predmeta Spoznavanje družbe v 4. in 5. razredu osnovne šole. Moj prvi 
atlas je grafično veliko bolj živih in toplih barv, hkrati pa dopolnjen tudi z enostav-
nejšimi, bolj konkretnimi znaki oziroma simboli vsebine, kot jih imajo tematske kar-
te. 

Posebno vprašanje je glede vsebinske in grafične opredelitve zemljevida Jugosla-
vije in obeh zemljevidov Slovenije: v katero osnovno skupino pravzaprav spadajo, ali 
med splošnogeografske (horografske) zemljevide, ali med tematske; pri tem smo vse-
kakor v zadregi, ker je osnova in izvedba vseh treh zemljevidov izven obeh modelov. 
Če pa jih že moramo uvrstiti v določeno skupino, so vendarle bližji tematskim kar-
tam. Poglavitni razlog za takšno opredelitev je poudarjena vsebina zazidalnih površin 
naseljenih krajev, ki so pri veliki večini manjših naselij brez ustreznega poimenova-
nja. Drugi razlog, ki govori v prid tej opredelitvi, temelji v načinu upodobitve kopne-
ga reliefa (na zemljevidu Jugoslavije tudi morskega dna), ki je prikazan samo s senče-
njem, ne pa tudi z izohipsami ali barvno hipsometrijo določenih karakterističnih vi-
šinskih stopenj. Relief, ki je prikazan samo s senčenjem, ne omogoča prepoznave re-
lativnih in absolutnih višin (ali globin), kar naj bo ena od osnovnih oblik splošnih 
geografskih zemljevidov. Le-ta omogoča ravnotežje z drugo topografsko vsebino. Pri 
tem je izražena pravzaprav tudi osnovna značilnost teh kart, ki jih delimo zato na to-
pografske zemljevide (topometrijske, topografske detajlne, topografske pregledne, 
topografske generalne) in horografske (horografske detajlne, karte držav, pregledne 
karte držav, karte večjih regionalnih enot, karte kontinentov, karte sveta). Po načinu 
predstavitve spadajo topografske karte v skupino konkretnih, horografske karte pa v 
skupino abstraktnih kartografskih upodobitev vsebine. Meja med enimi in drugimi se 
suče okoli merila 1 : 500.000, s prehodno označbo delne konkretnosti. 

Po tej klasifikaciji splošno-geografskih zemljevidov bi se nova karta Jugoslavije v 
merilu 1 : 1.500.000 uvrščala v skupino horografskih detajlnih kart, zemljevid Slove-
nije v merilu 1 : 500.000 v skupino na meji med topografskimi generalnimi in horo-
grafskimi detajlnimi kartami, zemljevid Slovenije v merilu 1 : 175.000 pa v skupino 
topografskih preglednih kart (razdelitev teh kart je podana po shemi kartografa 
Stamsa). Ker velja ta klasifikacija samo za zemljevide s karakteristikami splošnogeo-
grafskih kart (tudi v ustrezni konvencionalni obliki reliefa in naseljenih krajev), po-
meni tudi s te strani, da omenjene slovenske karte ne sodijo v to skupino. 
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Iz povedanega sledi, da obstajajo za potrebe našega šolskega sistema torej samo 
splošnogeografski zemljevidi, kakršni so v Mojem prvem atlasu in Atlasu sveta za os-
novne in srednje šole ter stenski zemljevid Jugoslavije v merilu 1 : 500.000, če namreč 
upoštevamo le zemljevide, ki so uradno določeni za šolo kot učila in učni pripomočki. 
Zemljevidi v obeh atlasih pa imajo glede na omejeni format knjige izmero na enem 
listu le 20 X 28,5 cm oziroma 21 x 29,5 cm, kar da za Slovenijo lahko le merilo 
1 : 750.000 in za Jugoslavijo 1 : 2.500.000 oziroma 1 : 3.000.000 na dveh straneh hkra-
ti odprtega atlasa. V Atlasu sveta za osnovne in srednje šole je sicer še večji splošno-
geografski zemljevid Jugoslavije v merilu 1 : 1.500.000, vendar na štirih straneh, ki je 
zelo nepregleden in izredno neprikladen za hkratno obravnavo celotnega ozemlja, 
zlasti za učence osnovne šole, ki si predstavo o Jugoslaviji šele oblikujejo. 

Glede temeljnega nazora, da so v začetni fazi lahko le vsebinsko in grafično 
poenostavljeni zemljevidi sestavni del uspešnega učenja in osvajanja kartografskih 
prvin, gotovo drži. Postavlja pa se vprašanje, v kakšni obliki in od katerega leta sta-
rosti dalje je pomembna enovito zgrajena grafična oblika na enotnem izhodiščnem 
konceptu. Glede na starost učencev je na tem mestu treba omeniti kot primer učence 
5. razreda osnovne šole na Poljskem, ki pri zemljepisu uporabljajo že geografski atlas 
sveta, seveda vsebinsko in grafično posebej prirejen, vendar z lastnostmi klasičnih 
zemljevidov, katerih vrlina je tudi v uporabi hipsometrične barvne skale za prikaz 
kopnega in morskega reliefa. 

Na kraju še nekaj konkretnih ugotovitev o zemljevidu Jugoslavije, ki bi jih kaza-
lo ob ponatisu pretehtati: Najprej velja opozoriti na imenoslovje voda v modri barvi, 
ki je na mnogih mestih zaradi premajhnih črk slabo čitljivo (primer: Boka Kotorska, 
Plitvička jezera. Bohinjsko jezero, Blidinje jezero, Jablaničko jezero, Vlasinjsko je-
zero itd.). Na zemljevidu niso označena nekatera znana orografska in druga regional-
na imena, kakor je Balkan, Šarsko gorstvo, Rodopi, Alpe, upoštevani pa so Karpati. 
Manjka nadalje Posavsko hribovje, od drugih napisov pa tudi Primorsko in Prekmur-
je, označeni pa so Štajersko, Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko. Marsikateri napisi 
so nepravilno locirani, tako Julijske Alpe, ki segajo tudi prek državne meje v Italijo; 
Kamniške in Savinjske Alpe, ki jih ne predstavljajo samo Kamniške planine z Grin-
tavci, temveč tudi gorovje tja do Dobrče in Žirovnice na zahodu in Raduhe na vzho-
du; Pohorje, ki obsega celotno gorsko gmoto med Slovenj Gradcem in Mariborom, 
in ne samo od izvira Mislinje oziroma Črnega vrha do Maribora; Karpati, katerih na-
pis se na zemljevidu konča 60 km od naše meje na romunski strani, čeprav krepko se-
gajo na jugoslovansko ozemlje tja do Zaječara; Banat, ki je označen samo na naši 
strani, sega pa tudi na romunsko ozemlje; Kordun, ki je označen le med Rakovico in 
Karlovcem, čeprav sega čez Korano v Bosno. Poleg napisa Dalmacija bi kazalo pose-
bej označiti še Severno Dalmacijo med Ninom in Šibenikom, Srednjo Dalmacijo med 
Šibenikom in Kardeljevim in Južno Dalmacijo na širšem območju Dubrovnika, ki je 
sicer ločeno od sklenjenega ozemlja Hrvaške. Opozoriti je treba na nekatere napise, 
kakor se pišejo v izvirniku: Ivanščica in ne Ivančica, Kalnička gora in ne Kalnik, 
Zrinska gora in ne Zrinjska gora. Krajina in ne Bos. Krajina. Belje in ne Bilje. Ne-
skladje med karto in učbenikom je pri Pulju in Reki, ki sta v učbeniku tudi v sloven-
ski inačici, na karti pa samo v hrvaški. V učbeniku so imenovani nekateri manjši, a v 
učni snovi omenjeni kraji: Kadinjača, Svinjarevac, Berak, Lovec, Anhovo, Čadjavi-
ce; zato jih kaže označiti tudi na zemljevidu. Na kraju velja opozoriti še na vodni pre-
kop Save južno od Zagreba, ki zaradi pomembnosti na ta zemljevid prav tako spada. 

Marko Žerovnik 
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Nove karte območnih vodnih skupnosti Slovenije ( O V S Dolenjska , O V S Savinja-Sotla, O V S 
Ljubl janica-Sava) , 1 : 175000. Izdelal Geodetski zavod S R S . Kartografski oddelek, L jubl jana 
1985, 1986. 

To sicer niso hidrološke, hidroekonomske ali hidrogeografske karte, pač pa kar-
te, ki ozemlje posameznih vodnih skupnosti prikazujejo zaokroženo na enem listu, so 
pa v bistvu malce prirejene topografske karte. Poleg jasne omejitve vodnih območij 
in občinskih meja je na njih nekoliko poudarjena vodna mreža, kar pa je poleg druge 
topografske osnove pravzaprav vse. To seveda ne pomeni, da takšne karte niso ko-
ristne. Morda ne toliko s hidrološkega vidika, kakor bi pričakovali, pač pa kot pri-
pravna osnova za celoto teh območij. 

Pomembnejše pa je nekaj drugega. Območne vodne skupnosti pravzaprav niso 
hidrološke enote, sicer se jim približujejo, a se s porečji ne ujemajo. Poleg tega pa, 
če natanko pomislimo, izraz »vodna skupnost« ni smiseln, pomeni kvečjemu vode ne-
kega območja. Z njim seveda niso mišljene vodne, temveč vodnogospodarske ali vo-
darske skupnosti. Tu tudi ne mislimo načenjati vprašanja o smiselnosti takih enot, 
ker je to širša problematika naših upravno-teritorialnih razmejitev sploh, vseeno pa 
naj opozorimo, da so nekakšen kompromis med, recimo, strokovnimi pogledi (hidro-
loškimi, hidroekonomskimi) in drugimi. Na to kaže že dejstvo, da se od drugih enot 
sicer razlikujejo, ker v osnovi vendarle sledijo lastnim načelom, se pa s hidrološkimi 
mejami (razvodnicami) ujemajo le deloma ali pa sploh ne. Nazoren primer je do-
lenjsko vodno območje, ki ga prikazuje ena od obravnavanih kart. Že naslov ni hi-
drološki, kajti s tem, ko obsega jugovzhodno Slovenijo, zajema poleg porečja Krke 
(a niti tega ne v celoti), čeprav je njegovo osrčje, tudi še neposredno porečje spodnje 
Save od Zidanega Mostu navzdol (vendar brez Sotle), poleg tega pa tudi še belo-
kranjski del Pokolpja. Ni čudno, da so ga označili lahko le kot OVS Dolenjska. Zara-
di takih neskladij je pomembno, da bi bile na tovrstnih kartah prikazane ne le razlike 
med potekom vodnih skupnosti in občinskimi mejami, temveč tudi potek razvodnic, 
posebno na kraških tleh. 

Nenavadno je merilo kart (1 : 175 000), ki pa pri prvih treh kaže, da dimenzijsko 
ustreza, saj karte niso ne prevelike in ne premajhne. Neposredna primerjava s karta-
mi običajnih meril pa seveda ni najbolj pripravna. Pristaviti še velja, da je izrisana 
vodna mreža popolnejša, kakor bi jo za to merilo pričakovali, kar je verjetno pogla-
vitna prednost teh kart. Še posebno, ker so tudi potoki, razen najmanjših, opremljeni 
z imeni. Že bežen pregled kaže, da so imena pretehtana in da napak, ki se sicer s kar-
te na karto rade prenašajo, skoraj ni. Očitno so sestavljalci upoštevali različne vire. 
Tudi ob tem primeru je mogoče reči, da se imenski inventar naših kart čedalje bolj iz-
boljšuje. 

Vodna mreža z imeni vred je ustrezno poudarjena tudi zato, ker je relief s sen-
čenjem komaj nakazan, žal pa zaradi tega višinskih odnosov s karte ni mogoče raz-
brati, tudi orientacijskih ne. Drugače pa sloni vsebina na osnovi topografske karte 1 : 
50000 in vsebuje zato njene dobre in slabe strani. Topografski elementi so tako pri-
kazani na način, kakor ga poznamo iz podobnih kart Geodetskega zavoda. Med do-
brimi stranmi so tudi prikazi naselij z njihovo dejansko razporeditvijo, čeprav shema-
tizirano. Bistveno pa je vendarle to, da na teh kartah pogrešamo več hidroloških po-
javov, ni pa jim mogoče glede na njihov naslov tega očitati ali od njih zahtevati. 

Doslej so izšle karte treh sosednjih vodnih območij. Primerjava kaže, kako živa 
je njihova že prej omenjena teritorialna problematika. Vodno območje Savinja-Sotla 
je še najbolj zaokroženo, saj se ujema, če izvzamemo manjši vzhodni del, s porečjem 
Savinje. Za naše razmere se je na njem zajezevanje manjših voda, kar je značilnost 
razvitih dežel, že kar uveljavila, kakor poleg manjših kažejo prikazani vodni zbiralni-
ki (Sotelsko, Slivniško, Šmartinsko, Žovneško jezero) ter rudniška jezera v Velenjski 
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kotlini. Ob tem si znova zaželimo, da bi bile prikazane še druge antropogene »korek-
ture« voda (regulacije, hidromelioracije, zajetja itd.). 

Karte so optično prijetne in na ustrezni tehnični višini, kar postaja za izdaje Geo-
detskega zavoda SRS sploh značilno. Upajmo, da bodo prvim trem kmalu sledile še 
karte drugih vodnih območij, z željo seveda, da bi bile hkrati tudi bolj hidrološke. 

Darko Radinja 

Veliki geografski atlas Jugoslavije. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1987. 

Pred nami je eden od dolgo pričakovanih kompleksnih geografskih pregledov Ju-
goslavije, ki zlasti širši javnosti pa tudi v izobraževanju kar dobro služi pri poznava-
nju celotnega državnega ozemlja z vsemi njegovimi »geografskimi sestavinami«. Ka-
kor je znano, obstaja o Jugoslaviji doslej le nekaj bolj ali manj uspešnih in največkrat 
ne preveč sodobnih geografskih univerzitetnih učbenikov. Še slabše je s kartografski-
mi prikazi, saj po metodološko, vsebinsko pa tudi tehnično sila skromnem in deloma 
neustreznem Planerskem atlasu, ki ga je leta 1973 izdal Jugoslovanski inštitut za ur-
banizem in stanovanja v Beogradu, novejšega tovrstnega dela pri nas pravzaprav ni 
bilo. 

Kongres jugoslovanskih geografov v Bečičih 1981. leta je sicer obnovil sklep iz 
šestdesetih let o nujnosti priprave Nacionalnega atlasa Jugoslavije, ki pa je zaradi 
prešibke organiziranosti geografskega znanstveno raziskovalnega dela šele v priprav-
ljalni fazi. 

Veliki geografski atlas Jugoslavije, o katerem je govor, je pravzaprav nekakšna 
kombinacija atlasa in monografije pa tudi statističnega prikaza. Vtis je , da želi posre-
dovati čim več informacij. To kaže že sestava štirih osnovnih delov: štirinajst topo-
grafskih kart za posamezne dele Jugoslavije v merilu 1 : 500.000, ki sledijo pregledni 
topografski karti Jugoslavije v merilu 1 : 2.000.000; tekstovno kartografski prikaz 
zgodovinsko-geografsko-ekonomskih elementov za celotno Jugoslavijo na 94 straneh; 
tekstovni in slikovni prikaz po regijah na nadaljnjih 85 straneh, slednjič statistični 
pregled na straneh 181 do 240. Sledi še 31 strani dolgo imensko kazalo. 

Dobra stran takšne zgradbe je nedvomno veliko število različnih informacij, sla-
ba pa vrsta nedoslednosti in neenotnosti, še posebej pri regionalizaciji, opredeljeva-
nju enot in njihovi uporabi. 

V prvem delu atlasa dajejo karte, ki sta jih pripravila Ivan Bertič in Zvonimir 
Križovan in ki so rezultat sodelovanja z našimi znanimi v uvodu navedenimi karto-
grafskimi zavodi, dober pregled nad inventarizacijo prostora. Motijo pa dokaj neizra-
zite barve, kar nakazuje že barvna lestvica v legendi. Tako ni mogoče docela dobro 
razlikovati višinskih pasov, čeprav jih dopolnjujejo izohipse na 100, 200 in 1000 m, ki 
pa zaradi debeline in tudi premočnega rjavega barvnega odtenka preveč izstopajo. 
Zato je zlasti v gorskih območjih preglednost močno zmanjšana. K temu pripomore-
jo še številni toponimi z močnimi črkami pa tudi prevelike in premočne številke za 
nadmorske višine hkrati z dokaj poudarjenim cestnim omrežjem. Slednje je tudi nee-
notno kategorizirano, tako da ni vedno smiselna opredelitev na dve najbolj pogosti 
kategoriji: sodobna cesta in cesta z asfaltnim cestiščem. 

Če se omejim na Slovenijo, je v slednjo kategorijo uvrščena tudi stara glavna ce-
sta med Mariborom in Celjem, medtem ko je vrsta drugih cest, med njimi tudi Cel je-
Krško, uvrščena med prve. Gorenjska avtocesta in v nadaljevanju avtomobilska cesta 
pa sta sploh pomanjkljivo zarisani. Nedoslednosti se pojavljajo tudi pri imenovanju 
regij. Večji del kotlin, ravnin in polj ni imenovanih, povsem napačna je lokacija Piv-
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ke, dosledno pa se uporabljajo historična imena Gorenjska, Dolenjska, Notranjska 
in Štajerska. Ob še drugih drobnih spodrsljajih naj omenim le še nedosledno in nee-
notno uporabo dvojezičnih krajevnih imen in na pregledni karti Jugoslavije 1 : 
2.000.000 neustrezen izbor označenih krajev, ko manjkajo Ravne, Žalec, Zagorje in 
še nekatera druga občinska središča. Navedeni pa so številni manjši kraji, od Rateč 
do Višnje gore. 

Drugi del Velikega geografskega atlasa Jugoslavije sestavljajo naslednja poglav-
ja: Zgodovinsko-geografske značilnosti teritorija današnje Jugoslavije, Politično geo-
grafske značilnosti Evrope in Jugoslavije - zgodovinski in sodobni aspekt, Osnove 
geografske regionalizacije Jugoslavije, Prirodno geografske značilnosti Jugoslavije, 
Prebivalstvo in naselja, Gospodarski razvoj in ekonomska sestava Jugoslavije ter 
družbeno-politični sistem Jugoslavije. Po obsegu, kartografski in tabelarični oprem-
ljenosti močno izstopajo geografski prikazi. Splošni analitsko-opisni prikazi posamez-
nih elementov temeljijo predvsem na analizi statističnega gradiva, ki je predstavljeno 
tudi s številnimi tabelami; v tem pogledu dobi bralec pregledno, zaokroženo in tudi 
razvojno prikazano podobo o različnih prostorskih elementih, med katerimi so še po-
sebej dragoceni nekateri gospodarski, ki doslej v tako popolnem obsegu še niso bili 
prikazani. 

Osrednji tekst spremlja 38 tematskih kart Jugoslavije v merilu 1 : 350.000, od 
zgodovinsko-političnih do ekonomskih. Karte prikazujejo prostorske elemente, ki jih 
je mogoče brez večjih težav povzeti po statistiki ali pa zanje že obstajajo karte, npr. 
geološka, geomorfološka, karta potencialne naravne vegetacije in še nekatere druge. 
Metodološke rešitve so na nekaterih kartah, ki jih je metodološko in vsebinsko pove-
čini pripravil Ivan Bertič, nedvomno ustrezne, kar še posebej velja za narodnostno 
karto, za karto mestnih funkcij in za kmetijske karte. Njihovo merilo pa omogoča, 
žal, le prikaze po občinah, večjih regijah in večjih naseljih. Karte zato po merilu, šte-
vilu in prikazani tematiki, tehniki in vsebinski zasnovi še zdaleč ne ustrezajo ravni so-
lidnega nacionalnega atlasa, kakršnega imajo z izjemo Albanije že vse evropske drža-
ve. 

Iz celotnega kartografskega gradiva tudi ni mogoče sklepati o primarnosti karto-
grafske informacije, temveč le o njeni dopolnilni funkciji sicer obsežnega teksta. Edi-
na tematska karta večjega formata je na strani 40 in 41, ki prikazuje razmestitev pre-
bivalstva in tipe naselij, a zaradi shematičnega prikaza ne daje realnega vtisa o trenut-
ni poseljenosti jugoslovanskega prostora. Vprašljiva je tudi kategorija mestnih nase-
lij, saj poleg pravih mest prikazuje tudi številna obmestna in tudi nekatera podežel-
ska naselja, predvsem v Sloveniji, medtem ko teh v nekaterih drugih federalnih eno-
tah sploh ni. Karta je izrazit primer za številne pomanjkljivosti, ki jih nacionalni at-
las, grajen na znanstvenoraziskovalnih izsledkih, nikakor ne bi smel vsebovati. 

Nedoslednosti in pomanjkljivosti so še v nekaterih drugih delih Atlasa, tudi ko 
gre za opredelitev in poimenovanje posameznih regionalnih enot. Te prihajajo še po-
sebej do izraza pri regionalizaciji; tako je na karti na str. 10 prikazana ena, v tekstu k 
tej karti in kasneje v regionalnih opisih pa povsem druga regionalizacija. O karti fi-
ziognomsko-homogenih regij na str. 9 pa zaenkrat ne kaže izgubljati besed, saj bi av-
tor moral za posamezne federalne enote upoštevati že obstoječe regionalizacije. Še 
posebej subjektivna je regionalizacija SR Slovenije. 

Pregled po geografskih regijah je sestavljen po zgoraj navedeni regionalizaciji in 
pomeni splošno geografsko informacijo z dokaj številnimi statističnimi podatki in sli-
kami. Dopolnjuje jo kvantitativna analiza posameznih republik in pokrajin. 

Obsežno in zahtevno strokovno delo so večinoma opravili sodelavci Geografske-
ga zavoda PMF v Zagrebu. Veliki geografski Atlas Jugoslavije zapolnjuje sicer števil-
ne vrzeli pri poznavanju geografske problematike Jugoslavije, saj prinaša veliko po-

1 6 8 



Književnost 

trebnih informacij in geografskih pogledov na našo prostorsko in družbenoekonom-
sko stvarnost. Zato je na splošno mogoče reči, da je zgrajen na solidni strokovni rav-
ni. Toda znanstveno-raziskovalni geografski prikaz ali geografska monografija v pra-
vem pomenu besede pa Atlas, žal, vendar ni in prav tako tudi ni nacionalni atlas, ki bi 
dal ustrezno podobo številnih zapletenih prostorskih problemov in ki bi ustrezno po-
sredoval vrhunske geografske dosežke domači javnosti pa tudi tujini. Vse to ostaja 
slej ko prej naloga skupinsko zasnovanega znanstveno-raziskovalnega dela širšega 
kroga jugoslovanskih geografov. 

Mirko Pak 

Petrica Novosel-Žic, Otok Krk od trajekta do mosta (Socialnogeografska transformaci ja) , Krk-
Zagreb 1987, str. 216. 

Obsežna raziskava izpričuje stvarno in metodološko moderno geografsko šolo, 
privlačno po miselnih pogledih, tehtno po raziskovalnih postopkih in preudarno pri 
izbiri tematike pa seveda bogato tudi po stvarnih ugotovitvah. Zanimiv je že osnovni 
pristop študije, kakor ga v vrsti razdelkov razkriva že uvodno poglavje: Postavljanje 
problema, Definiranje predmeta raziskave - prostorsko, tematsko, časovno, Meto-
dološki pristop (pregled literature, uporaba geogr. kart, fotogramov, statistične do-
kumentacije, arhivskega gradiva, terenske raziskave, anketiranje, kartiranje, kabi-
netna obdelava gradiva, vsklajevanje in obdelava podatkov) ter Kompozicija dela. 

Knjiga je sicer razdeljena na tri osnovne dele: Geografske osnove turizma na 
otoku Krku, Turizem kot faktor sodobne socialno-geografske transformacije otoka 
ter zadnji del Socialno-geografska transformacija otoka pod vplivom turizma. Po na-
slovih sodeč naj bi šlo za tematsko usmerjeno geografsko študijo, dejansko pa je delo 
širše, saj vsebuje hkrati zaokrožen prikaz naravnogeografskih osnov in družbenogeo-
grafskih faktorjev ter procesov na tem otoku. 

Avtorica si je najprej zastavila raziskovalni problem ter iz njega izpeljala pred-
met raziskave in s tem metodološki pristop. V omenjenih osnovnih treh delih, raz-
členjenih na številne razdelke, vseskozi išče družbeno pogojenost sedanje preobrazbe 
otoka, ki se je še do nedavna praznil in gospodarsko zaostajal. Avtorica se je sicer os-
redotočila na spremembe, ki so zaradi turizma nastale v dvajsetletnem razdobju 
(1959-1980) in ga značilno razmejila z dvema bistvenima pojavoma - s prvo trajektno 
povezavo otoka in z nastankom mostu, ki je otok s kopnim neposredno povezal. 

Metodološki opredelitvi, kakor jo je podala v uvodu, je avtorica vseskozi zvesta 
in pri tem tudi racionalna. Vseskozi je živ metodološki pristop, ki bi ga mogli označiti 
s sosledjem prostor-čas-proces, s katerim uspešno pojasnjuje vzročno-posledično 
kompleksnost učinkovanja novejših družbeno-gospodarskih procesov na otoku in 
ustreznih odmevov s širšega reškega zaledja. 

V delu prihaja nazorno do izraza pomen, ki ga ima promet za transformacijo 
otoške pokrajine in organizacijo življenja v njej. Pri Krku kot otoku se vse to zgošča 
in ponazarja mnogo bolj kot sicer. Izredno jasno se glede na preusmerjanje glavnih 
prometnih smeri kaže različna gravitacijska (pre)orientacija otoka, ki je bila sprva os-
redotočena v pristaniških krajih, se s kasnejšo trajektno zvezo preusmerjala na SV 
stran otoka in z mostovno povezavo tudi na njegovo severozahodno. Podobno impre-
sivne so strukturne spremembe otoka glede na agrarno preteklost in turistično seda-
njost, ki poleg tipajoče industrije postaja vse bolj dominantna. Značilna je tudi pre-
obrazba, povezana s Krkom kot čedalje izrazitejšim zaledjem Reke. Avtorica sicer 
opozarja na neskladje zaradi nasprotujočih si razvojnih usmeritev, vendar je vpraša-
njem varstva okolja posvetila najmanj pozornosti. 
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Delo nas je sprva zanimalo pravzaprav zaradi hidrogeografskega dela (Hidrogra-
fija in problem oskrbe z vodo). In čeprav ta tematika ni v ospredju, je prikazana in-
struktivno (Podobno velja tudi za raziskavo sosednjega otoka (Cresa), ki jo je na po-
doben način pred leti napisal N. Stražičič). Ta primer kaže, kako vsestransko se je av-
torica lotila osrednje tematike. Glede prikazane tradicionalne oskrbe z vodo pa je 
treba reči, da so bile na Krku še ne dolgo tega žive oblike (še značilnejši je v tem po-
gledu sosednji Cres), ki smo jih na matičnem Krasu lahko le približno rekonstruirali, 
ker so že zdavnaj ugasnile. Knjiga Novoselove je zato tudi za tovrstno proučevanje 
našega primorskega krasa instruktivna. 

Avtoričina analitično-sintetična obravnava Krka je nasploh spodbuda za marsi-
katero ne le tematsko podobno, temveč tudi regionalno-geografsko obdelavo. S tega 
vidika na delo tudi opozarjamo. 

Darko Radinja 

Ljiljana Gavrilovič, Hidrologija u prostornom planiranju. Prirodno-matematički fakultet. Od-
sek za geografiju i prostorno planiranje, Beograd 1988, str. 253. 

Učbenik vzbuja zanimanje že zaradi tega, ker je prvi te vrste pri nas, namenjen 
pa je študentom prostorskega planiranja, uporabljajo pa ga na skupnem oddelku za 
geografijo in prostorsko planiranje beograjske univerze. S tega vidika smemo učbe-
nik tudi presojati. V bistvu naj bi šlo za ustrezno aplikacijo hidrologije, a ne kot teh-
nične discipline, temveč v pomenu hidrogeografije, čeprav tega termina (sinonima) 
srbska geografska šola ne uporablja. 

Kakor pravi avtorica, naj učbenik pripomore k spoznavanju možnosti uporablja-
nja hidrologije v praksi. Njegova zasnova v prvi polovici sledi tematski strukturi, ka-
kor je značilna za vodno gospodarstvo. Oskrbi z vodo (naselij in industrije) je name-
njeno prvo poglavje na tridesetih straneh, medtem ko jih je namakanju tal šest. V Ju-
goslaviji je namakanje sicer zanemarjeno, saj je takih površin manj kot tri odstotke 
obdelanih, a morda bi prav zato kazalo temu posvetiti več pozornosti, seveda s pre-
tresom različnih strani namakanja (zasoljevanje tal, onesnaževanje voda itd.). Ker je 
tudi poglavje o izrabi vodnih moči kratko (7 str.), čeprav je tovrstna raba v Jugoslavi-
ji razširjena, ima pa tudi nekaj širše pomembnih značilnosti (npr. energetsko ojezer-
jevanje kraških polj), je očitno, da obseg posameznih poglavij nima neposredne po-
vezave s stopnjo ustrezne vodne izrabe pri nas. Ker v Sloveniji tovrstno izrabo voda 
obravnavamo čedalje bolj vsestransko in zato kritično, posebno z ekološkega vidika, 
kar seveda v primerjavi z razvitim svetom ni nobena posebnost, bodo v učbeniku naši 
študenti pogrešali tovrstno problematiko. Kratko je tudi poglavje o plovbi (6 str.) in 
še krajše o ribištvu (3 str.), oboje pa prostorske planerje bržkone ne bo zadovoljilo. 
Kratko je tudi poglavje Turizem in rekreacija na vodi, ki pa je še Bolj kot druga pisa-
no s teritorialno ožjega vidika, saj morja s tem v zvezi ne omenja. 

Pri vseh teh poglavjih bo marsikdo pogrešal živo problematiko prostorskega 
planiranja zaradi vsklajevanja »porabnikov prostora«, kajti tudi vodno gospodarstvo 
je le eden od njih. Učbenik bi bil aktualnejši, če bi sugeriral širše vrednotenje vodnih 
posegov že v okviru prostorskega planiranja. Prvi del učbenika zaključuje poglavje 
Vodnogospodarska bilanca Jugoslavije (4 str.). Med osmimi poglavji odpade torej 
polovica na eno vrsto izkoriščanja (oskrba z vodo), medtem ko drugo polovico obse-
gajo vse druge vrste. V takem obsegu so možni le splošni pregledi. Kazalo bi si poma-
gati s pogostejšim opozarjanjem na vire, kar bi spodbudilo k nadaljnjemu študiju. 

Drugi del učbenika obravnava Urejanje vodnih tokov v štirih poglavjih na 54 
straneh. Prvo (Borba zoper erozijo in hudournike) je uporabno pri študiju prostors-
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kega planiranja predvsem zaradi opozarjanja na posledice nepravilnega in enostran-
skega izkoriščanja tal. Drugo (Regulacija vodnih tokov) na 10 straneh je precej teh-
nično in preveč prezre slabe strani regulacij in sodobne poglede nanje, kajti totalne 
posege čedalje bolj zamenjujejo selektivni. 

Poglavje Obramba pred poplavami (15 str.) se osredotoči na poplave v Srbiji, 
manj drugod, predvsem pa je za prostorsko planiranje metodološko bržkone manj 
razvidno. Onesnaženost voda (20 str.), ki je zadnje v drugem delu učbenika, daje še 
največ metodološke in druge orientacije hidroloških posebnosti, ki so pri obravnava-
nem planiranju pomembne. 

Tretji del knjige z naslovom Hidrološki aspekti urbanizacije sestavlja pet pogla-
vij na 26 straneh, ki že po naslovih kažejo aplikativno naravo, vendar v obrnjeni sme-
ri, namreč kot vplive urbanizacije na vodno bilanco (5 str.), vodni režim (4 str.), reč-
no erozijo (2 str.) in kvaliteto vode (11 str.). Zaključi pa se s poglavjem Urbana hi-
drologija (4 str.). Čeprav gre za krajša poglavja pa naslov učbenika še najbolje ute-
meljujejo. 

Zadnjih šest poglavij moremo šteti za četrti osnovni del, čeprav omenjeni deli na tak 
način učbenika formalno sploh ne razmejujejo, se pa taka razčlenitev ponuja sama po 
sebi. V tem delu, ki obsega približno tretjino celote, so najprej prikazane Osnove hi-
droloških prognoz (18 str.), Osnovni principi hidrološke regionalizacije (7 str.), Hi-
drološko kartiranje (16 str.) ter Vodnogospodarske osnove (9 str.). Sledita še poglav-
ji Organizacija vodnogospodarske službe v Jugoslaviji (8 str.) ter Zakonsko urejanje 
voda (13 str.). Tudi ta del je planersko najbolj aplikativen, vsaj posredno. 

Sledi seznam literature, ki obsega 95 enot, vendar pogrešamo nekaj virov za se-
verozahodni del države, vsaj Vodnogospodarske osnove Slovenije (Lj. 1978), še veli-
ko bolj pa zahodno literaturo. Orientacija učbenika (metodološka in stvarna) bo zato 
za marsikoga preveč enostranska, vendar je treba upoštevati, da je očitno koncipira-
na za teritorialno ožje potrebe. 

Učbenik se koncepcijsko uvršča v reprodukcijski tip, ki podaja izbrano tematiko 
pregledno, strnjeno in zaokroženo s historičnim in splošnim vidikom vred. Temu sle-
di domača tematika, ki pa je teritorialno ožja, saj redko poseže v problematiko bolj 
oddaljenih delov države. Učbenik si tako po nepotrebnem zožuje širšo uporabnost. 
In čeprav vsebuje marsikateri zanimiv podatek, večkrat izostane navedba vira, kar bi 
bila sicer spodbuda za samostojnejši študij in širjenje ter poglabljanje znanja. Sicer je 
podajanje jasno, tekoče in tudi terminološko korektno. Tiskarskih in drugih spodrs-
ljajev je malo. Se največji je morda na str. 117, kjer je normativna količina žvepla v 
padavinah mnogo prenizka zaradi zamenjave površinskih enot in časovne neomejit-
ve. Podatki se namreč nanašajo na letne vrednosti in na kvadratne metre in ne na ki-
lometre. 

Poleg metodoloških in drugih koncepcijskih dilem, ki so objektivno postavljajo 
pri prostorskoplanerski aplikaciji hidrologije, so stvarna vprašanja v okviru izbranega 
gradiva, ki je skrbno zbrano in pregledno podano, še najmanj vprašljiva. Bolj po-
membno je , da učbenik ne diferencira posegov v različnih pokrajinskih tipih (nižin-
skem, gorskem, kraškem itd.), kar bi bilo najbolj specifično (geografsko) in aplika-
tivno hkrati. Učbenik je tudi sicer zanimiv, ker daje vpogled v doseženo stopnjo 
obravnavane stroke in izbrane aplikacije pa tudi v njen domet - teoretski, metodo-
loški in stvarni. Zato ni instruktiven le za študente, katerim je namenjen pri študiju, 
kakor je organiziran na beograjski univerzi, temveč tudi zaradi tega, ker daje vpogled 
na doseženo stopnjo takega študija, čeprav le na primeru hidrološke aplikacije. 

Nasploh se postavlja vprašanje, ali ne bi splošne in historične vidike pri aplika-
tivno zasnovanem učbeniku kratkomalo prepustili splošni hidrologiji v osnovnem 
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kurzu, tu pa bi se nanjo enostavno naslonili. S tem bi pridobili prostor za marsikatero 
metodološko in drugo neposredno aplikativno spoznanje. Toda tudi tak, kakršen je , 
je učbenik spodbuden korak in koristna izkušnja. Ni samo zanimiv poskus, temveč je 
tudi svojevrstna novost. 

Darko Radinja 

I Z I N O Z E M S K E G E O G R A F S K E K N J I Ž E V N O S T I 

Geograf i ja v s i s teme nauk. Sovremenye problemy geografii, Leningrad 1987, str. 212. 

Kot drugo knjigo v zbirki Sodobni problemi geografije je Geografsko društvo 
Sovjetske zveze izdalo zbornik z gornjim naslovom, ki obravnava notranjo strukturo 
geografije ter njeno povezovanje z drugimi vedami. Ker so to temeljna vprašanja 
geografske znanosti, nas delo toliko bolj zanima. O tem razpravlja tokrat vrsta sov-
jetskih geografov, ki v 14 prispevkih z različnih strani obravnavajo položaj in pomen 
geografije v sistemu znanosti. Posebno pozornost namenjajo ekonomsko-socialni 
geografiji, ki je bila v SZ, kakor vemo, v marsičem zapostavljena v primerjavi s fizič-
no geografijo. Prav tako se posvečajo tudi perspektivam, ki naj jih ima geografija za-
radi naraščajoče integracije v znanosti pa tudi zaradi zapletenih praktičnih vprašanj, 
ki so v današnjem času na teritorialnih ravneh povezane s socialno-ekonomskim raz-
vojem Sovjetske zveze. 

V zborniku moremo razlikovati pravzaprav tri osnovne dele. V prvem je v 
ospredju pretres najbolj splošnih vprašanj, ki se nanašajo na strukturo in notranjo 
povezanost geografije ter na njene sodobne naloge, v drugem so osvetljene možnosti 
geografske sinteze (načenja jih zlasti razprava Gorškova), v tretjem delu pa so živa 
vprašanja ekonomske in socialne geografije ter zunanje povezave tega »bloka« (po 
naše družbene geografije), kar načenja zlasti skupna razprava Čistobarjeva in Šarigi-
na. 

Avtorjem zbornika je skupno, da priznavajo upravičenost prevladujočih integra-
cijskih teženj v (sovjetski) geografiji. Ni naključje, da je med prvimi prispevki raz-
prava Sauškina, ki je k uveljavljanju tega koncepta že doslej največ prispeval. Avtor-
je združuje tudi optimizem, s katerim zrejo na nadaljnje perspektive geografske ve-
de. Osnove tega optimizma pa vidijo, kar je zelo značilno, v samem fenomenu geo-
grafije, da namreč združuje v sebi dva »bloka« znanosti (po novi terminologiji), ki sta 
si različna po naravi svojih zakonitosti. Ob tem omenjajo, da so se nekatere koncep-
cije in pojmovanje geografije uveljavile v praksi širših raziskovanj, tako tudi koncep-
cija fizično-geografske in ekonomske regionalizacije, koncepcija teritorialnih proiz-
vodnih kompleksov itd. 

Zanimivi so razlogi, s katerimi avtorji utemeljujejo potrebo po ponovnem pre-
tresu teoretske in druge zasnove sovjetske geografije. V skupnem uvodu namreč 
podčrtujejo protislovnost sedanjega položaja geografije in njene družbene vloge. Po 
eni strani doslej menda še ni bilo tako velikih in zapletenih družbenih potreb po raz-
reševanju izjemno pomembnih praktičnih problemov, ki so geografske narave, po 
drugi strani pa naj bi bila geografija na nekakšni prelomni stopnji svojega razvoja. To 
sega od premagane deskripcije do favorizirane konstruktivnosti, od njene razdrob-
ljenosti do kompleksnosti in tudi enotnosti, kar prinaša vrsto problemov, ki so tako 
resni, da se včasih govori o krizi geografije. 

Položaj geografije naj bi bil protisloven že v sistemu znanosti in podobno naj bi 
bilo z odnosi znotraj nje. Oboje pa naj bi bila posledica tega, da gre za vmesno zna-
nost, ki združuje v sebi dva različna »bloka« - naravnega in družbenega. To pa naj bi 
se zaradi sedanje integracije znanosti kazalo kot njena pomanjkljivost pa tudi kot 
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lastnost, ki zmanjšuje možnosti za njeno uspešnost, ko gre za kompleks interdiscipli-
narnih raziskovanj. 

Po izraženem mnenju premaguje geografija omenjena protislovja preveč stihij-
sko: spreminja in bistvenoirazširja tematiko svojih |raziskovanj, narašča pomen eko-
logizacije in sociologizacije geografskih raziskovanj; prednost dobivajo teme, ki v 
preteklosti niso bile deležne pozornosti in so bile še pred enim ali dvema desetletjema 
docela neznane. Značilno je nadalje naraščajoče povezovanje geografije z drugimi 
vedami in njihovimi kompleksi: ekologijo, sociologijo, demografijo in nekaterimi no-
vimi usmeritvami v znanosti, npr. globalistiko in futurologijo. Sem spada tudi razvoj 
geoekologije, medtem ko prostorska analiza pridobiva na pomenu v nekaterih drugih 
vedah. Sploh pa narašča val novih raziskav in usmeritev, ki jih narekujejo različne 
družbene potrebe sedanjega časa. 

Vse to po izraženem mnenju sili, da se geografi zamislijo nad sedanjim položa-
jem svoje vede, da razmislijo o njeni notranji strukturi in o nekaterih stereotipnih 
predstavah o njej. Zato ni naključje, opozarjajo avtorji, da so se v zadnjem desetlet-
ju v Sovjetski zvezi močno pomnožila teoretska dela in da v njih prevladuje koncepci-
ja enotnosti geografije in v ospredju zanimanja so vprašanja tesnejšega povezovanja 
obeh njenih »blokov« ter njunega stapljanja. 

Na vsa ta vprašanja, ki se pojavljajo v sovjetski geografiji, skuša zbornik tudi od-
govarjati. Pri tem ni brez pomena dejstvo, da se od dosedanjih podobnih prizadevanj 
razlikuje zbornik po dveh stvareh. Prvič po tem, da se pojavlja kot kolektivno delo, 
pri tem pa vendarle ne izhaja iz kakršnih koli apriorno enotnih stališč, temveč vsebu-
je med seboj različne in včasih tudi nasprotujoče si poglede, kar pa je glede na to, da 
se tovrstne razprave šele začenjajo, tudi naravno. Druga značilnost je , da se avtorji 
ne izogibajo vprašanjem o povezanosti geografije navzven, z drugimi vedami, saj je 
pri tem, ko analizirajo njeno notranjo strukturo, težko prezreti njene zunanje pove-
zave, posebno zaradi sedanjih integracijskih teženj v znanosti nasploh. Poleg tega zu-
nanje zveze otipljivo vplivajo na oba »bloka« geografije (ekologizacija geografije 
predvsem na naravni blok, sociologizacija na družbenega), toda izraženo je mnenje, 
da obe tendenci vplivata tudi na integracijo same geografije. 

Po prikazanem mnenju součinkovanje notranjih in zunanjih zvez spreminja sa-
mo strukturo geografije zaradi vplivov naraščajoče integracije s sosednjimi vedami in 
njihovimi kompleksi. Tudi to naj bi pripomoglo k medsebojnemu povezovanju geo-
grafskih ved na višji ravni. 

To je seveda le nekaj, komaj nakazanih misli iz celotnega kompleksa obravnava-
ne problematike. Njena obravnava ni pomembna le teoretsko in metodološko, tem-
več tudi stvarno. Pa tudi po tem, da ne poteka več togo ideološko, kakor v preteklo-
sti. 

Ni dvoma, da bi bila pok. prof. Ilešiču, vnetemu zagovorniku enotne geografije, 
vsa ta prizadevanja, ki postajajo v sovjetski geografiji čedalje bolj živa, v veliko za-
doščenje, čeprav so med enimi in drugimi pogledi še marsikateri razločki. Ne gre 
namreč za enostavno restavracijo enotne geografije, temveč za približevanje, ne toli-
ko s spremenjenimi pogledi, kolikor na drugačni ravni. Prezreti namreč ne smemo, 
da sovjetski geografi, ki se s tem ukvarjajo, ne govorijo o enotni geografiji, temveč o 
enotnosti v njej in tudi ne o fizični in družbeni geografiji, temveč o dveh spajajočih se 
»blokih«, kar pa niso le terminološka razlikovanja. Se manj govorijo o regionalni 
geografiji, pač pa o teritorialno-proizvodnih kompleksih, kar so prav tako pomembni 
pomenski razločki. Višja raven teh razlik naj bi se naposled kazala v celotni strukturi 
integrirajoče geografije, kakor jo sedaj koncipirajo. Čeprav so za tistega, ki je že do-
slej spremljal nova teoretska utemeljevanja v sovjetski geografiji, sedanja prizadeva-
nja razumljiva, je vendarle novo, da se pojavljajo širše in bolj organizirano. Bistveno 
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pa je , da so vsa razmišljanja, še zlasti kadar jih teoretsko utemeljujejo, zelo instruk-
tivna tudi za našo geograijo. V Geografskem vestniku bomo zato o njih še poročali. 
Med drugim tudi zaradi tradicije, povezane s prof. S. Ilešičem. 

Darko Radinja 

Gold'berg V. M . , Vzaimosvjaz zagrjaznenija podzemnyh vod i prirodnoj sredy, Leningrad 1987, 
str. 245. 

Monografija obravnava širok krog vprašanj, ki se tičejo osnov in razsežnosti 
onesnaževanja podzemeljskih voda ter različnih značilnosti njihovega širjenja pa tudi 
součinkovanja s kameninami. Posebna pozornost je namenjena njihovemu onesnaže-
vanju zaradi pronicanja že kontaminiranih površinskih voda v tla ter širjenju in pro-
gnoziranju njihovega degradacijskega režima. 

Medsebojno povezano onesnaževanje podzemeljskih voda in drugega naravnega 
okolja obravnava avtor zelo sistematično. Najprej osvetli ustrezne pojme, prikaže 
različne snovi, ki onesnažujejo podzemeljske vode, oriše oblike onesnaževanja ter 
njihove vire. Pri tem teoretska in metodološka vprašanja podkrepi z dokaznim gradi-
vom ne le iz Sovjetske zveze, temveč tudi od drugod. 

Posebno poglavje namenja posledicam medsebojne zavisnosti onesnaževanja 
podzemeljskih voda in drugih členov okolja, v tretjem pa razsežnostim tega onesna-
ževanja in še posebej njihovemu prognoziranju. Četrto poglavje je namenjeno širje-
nju različnih snovi, ki podzemeljske vode kontaminirajo, modelom njihovega 
migriranja ter samočistilni sposobnosti podzemeljskih voda. 

Posebej se avtor posveča formiranju območij z onesnaženimi podzemeljskimi 
vodami glede na vire onesnaževanja (industrijski, komunalni, kmetijski itd.). Pri tem 
posebno pozornost namenja vplivom onesnaženih padavin na pedološko odejo in na 
podzemeljske vode, zadrži se pri vplivu termoelektrarn kot prevladujočemu viru 
tovrstnega onesnaževanja. 

Nadalje prikazuje, kako se lastnosti površinskih in podzemeljskih voda medse-
bojno povezujejo in kako se pri tem spreminja njihova mineralizacija zaradi vpliva 
rečnih voda in njihovega pronicanja v tla ali pa zaradi intruzij morske vode. 

Deveto poglavje obravnava, kako ugotavljamo stopnjo zaščitenosti podzemelj-
ske vode glede na pronicanje onesnažene površinske v tla. Deseto, zadnje poglavje 
pa osvetljuje vprašanja monitoringa, namenjenega sprotnemu spremljanju onesna-
ženosti teh voda. Podaja zlasti principe takega monitoringa in govori o osnovni, re-
gionalni, lokalni in posebni mreži, o programu opazovanj, ustreznih poligonih itd. 

Krajše poglavje odmerja avtor kompleksnemu proučevanju obravnavanega po-
java na primeru industrijske regije, kar je pomembno tudi za manj specializirane geo-
grafske raziskave. 

Celotno delo izzveni v ugotovitev, da je onesnaževanje podzemeljskih voda ne le 
obsežno, temveč tudi precej zapleteno vprašanje, ki terja kompleksno preučevanje. 
To se začne že na površju pri primarnih in sekundarnih virih onesnaževanja. Posebej 
poudarja pomen, ki ga ima za kvaliteto podzemeljske vode pedološka odeja, naglaša 
zlasti njeno varovalno vlogo, ki je posledica tega, da se v njej odvijajo zelo aktivni 
fizikalno-kemijski in biološki procesi, s katerimi se škodljive snovi razmeroma naglo 
transformirajo. Med posebnostmi omenja onesnaženost podzemeljskih voda, ki jo 
povzroča antropogeno nastali plinski oblak v aeracijski coni tal, kar je značilno zlasti 
za podzemeljske vode, onesnažene z ogljikovodiki. 
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Monografija pomeni zaokroženo, sistematično in problemsko podano obravnavo 
pojava, ki je sicer specializirano zasnovana, zato v prvi vrsti namenjena hidrologom, 
vendar je zanimiva tudi za hidrogeografe. S tem v zvezi je treba posebej omeniti, da 
so v ospredju pravzaprav talne vode in mnogo manj druge in še najmanj kraške, kar 
bi nas glede na naše razmere še posebej zanimalo. 

Podzemeljske vode so marsikje edini vir pitne vode, posebno v sušnem svetu. 
Okoli 65-70 odstotkov vseh mest v Sovjetski zvezi oskrbujejo podzemeljski vodni vi-
ri. Njihova vloga pa narašča zaradi boljše kvalitete in večje zavarovanosti teh voda v 
primerjavi s površinskimi. Kakor kažejo raziskave, naj bi bila v SZ onesnaženost 
podzemeljskih voda še vedno lokalna, vendar že splošno razširjena, zlasti v indu-
strijskih območjih. 

Vpliv kmetijstva na podzemeljske vode je zaradi široke uporabe zaščitnih sred-
stev in velikih živinorejskih obratov čedalje večji. Tudi zaradi tega se skrb za podze-
meljske vode uvršča med splošna vprašanja varstva okolja. Toda tudi druge gospo-
darske dejavnosti, zlasti industrija, vplivajo ne le na dinamične, temveč tudi kemijske 
lastnosti teh voda. Na eni strani se zato zmanjšujejo njihove zaloge, na drugi se slab-
ša njihova kakovost. Pri tem je drugi pojav še bolj pereč od prvega. 

Osnovna značilnost, povezana z onesnaževanjem podzemeljskih voda, se kaže v 
tem, da so močno odvisne od onesnaženosti drugih delov naravnega okolja, zlasti 
atmosfere, površinskih voda in pedološke odeje. To so zanje sicer sekundarni, a nič 
manj pomembni viri onesnaževanja. Pri tem drugi deli okolja podzemeljske vode ve-
liko bolj onesnažujejo, kakor obratno. 

Darko Radinja 

Norden-Man and Environment, Geographical Society of Northern Finland and Department of 
Geography. University of Oulu, Gebrüder Borntraeger , B e r l i n - Stuttart 1987. Str. 535 , fotogra-
fij 79 , kart in kartografskih risb 308, tabel 110. 

Finec Unno V a r j o in Nemec Wolf T i e t z e sta uredila obsežno skupinsko 
regionalno geografijo evropskega Severa, ki sta jo izdala Geografsko društvo Severne 
Finske in Oddelek za geografijo univerze Oulu. Knjiga je izšla 1987. leta, vendar za 
glavnega urednika Varja, žal, že posthumno. 

Obsežna regionalna geografija je skupinsko delo 34 avtorjev, ki so prispevali 43 
sestavkov, razdeljenih v 16 zajetnih poglavij ter številna podpoglavja. Knjiga je tudi 
zelo bogato opremljena. 

Zamisel o izdaji monografije se je rodila 1979. leta ob prireditvi »nordijski te-
den«, ko je Geografsko društvo Severne Finske povabilo številne strokovnjake iz 
nordijskih dežel, da pripravijo pregledne študije lastnih dežel z vidika svojih razisko-
valnih specialnosti. Tako je nastala zaokrožena regionalna sinteza geografije nordij-
skih dežel, ki pa se ji pozna, da se je izoblikovala iz različnih študij, ki niso zasnovane 
na enotni metodologiji. Vseeno pa sta jih urednika uspela zaokrožiti v dokaj smiselno 
geografsko celoto. 

Prikazovanje regij se drži tradicionalne obravnave naravnogeografskih elemen-
tov, ki so v vsakem pogledu predstavljeni za celotno severno območje posplošeno in s 
tem poudarjajo homogenost celotnega arktičnega sveta. Specifičnost posameznih re-
gij je podana v podpoglavjih. Regionalni priročnik se sicer ne drži tradicionalne opre-
delitve nordijskih dežel, saj vključuje tudi Grenlandijo, Fererske otoke in Svalbard. 
Iz tega naravnogeografskega okvira izstopa zlasti Danska, ki je k severnoevropskemu 
območju uvrščena bolj po historičnem vidiku kakor po čem drugem. 
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Uvodno poglavje nazorno osvetljuje historično oblikovanje nordijskih držav z 
menjavanjem njihovih vladarskih povezav in s spreminjanjem meja, kar je dalo pose-
ben pečat oblikovanju njihovih družbenih struktur in sploh celotnemu kulturno-civili-
zacijskemu krogu tega dela Evrope. 

Fizičnogeografski pregled podaja splošne značilnosti geološke in geomorfološke 
zgradbe, klime, vodovja, prsti in rastja celotnega evropskega arktičnega območja. 
Hkrati pa so osvetljene njihove regionalne posebnosti. Ta poglavja so za nas še pose-
bej zanimiva zaradi elementov in naravnogeografskih procesov, ki so našim pokraji-
nam tuja, kar velja zlasti za geomorfološko preoblikovanje površja in nordijski biosi-
stem z značilno biotsko conalnostjo. V tem okviru je kot posebna naravna enota pri-
kazana Islandija, kjer so posebne oblike erozije ustvarile posebne tipe islandske po-
krajine. 

Podrobno so obdelana severna morja. Poleg fizikalnih, kemičnih in bioloških 
lastnosti, je prikazan tudi njihov gospodarski pomen. 

Družbenogeografski pregled obsega poglavja o gibanju prebivalstva, razvoju po-
selitve, nastajanju in preoblikovanju ruralnih in urbanih naselij ter gospodarsko 
usmeritev posameznih dežel. Velik poudarek je dan primarnim dejavnostim, ki so v 
arktičnih območjih posebej značilne in se po gospodarskem pomenu dopolnjujejo. 
Zaradi regionalnih posebnosti prednjači ponekod ribolov, drugod kmetijstvo ali go-
zdarstvo. Posebno poglavje, katerega avtor je Sam (Laponec), je posvečeno laponski 
jelenjereji. 

Sekundarne in terciarne dejavnosti obravnava več avtorjev. Težišče pa je na 
Finski in Norveški zaradi njunega industrijskega razvoja. 

Poglavje o socialnogeografski problematiki severnih območij poudarja predvsem 
regionalni razvoj robnih poselitvenih območij in osvetljuje razvojno politiko v ohra-
njanju teh predelov. Drugi poudarek pa je na socialni organiziranosti švedske druž-
be. Prebivalstvo, naselja in gospodarska struktura Islandije so zajeti v posebnem po-
glavju. Posebej so podani tudi regionalni prikazi Svalbarda, Fererskih otokov in 
Grenlandije. 

Zanimivo je , da je pregledna regionalizacija nordijskih dežel, ki zaključuje knji-
go, izpod peresa nenordijskega geografa (angleškega), ki je morda laže zaokrožil 
problematiko evropskega severa in izluščil regionalne posebnosti ter pomen posa-
meznih dežel, kakor nordijski geograf. 

Sledita seznama izbrane literature in avtorjev ter njihovih ustanov. Velik del 
kartografskih prikazov v fizičnogeografskem delu je povzet iz starejših specialnih štu-
dij, medtem ko se diagrami in grafikoni, ki se nanašajo na družbenogeografski del, 
opirajo na statistične podatke za leto 1980. 

Metod Vojvoda 

Map of Soluble Rock Types in China (Karta tipov topnih kamnin na Kita jskem), 1 : 4 .000 .000 , 
Institute of Karst Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Cartographic Publishing 
House, Bei j ing 1985 

Karta je sestavljena iz dveh delov - iz grafičnega in besednega v obliki knjižice 
na 50 straneh avtorja Li Datonga. Čeprav vodotopne kamnine niso povsem istovetne 
ne s kamninami, v katerih se razvija kras in ne s karbonatnimi kamninami, pa vseeno 
lahko rečem, da gre pravzaprav za karto karbonatnih kamnin. Še bolj posplošeno re-
čeno pa kar za karto krasa na Kitajskem. Seveda ne za tipe krasa in druge morfološke 
značilnosti, pač pa za njegovo razprostranjenost in tudi za geološke značilnosti. 
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Merilo 1 : 4.000.000 je za nas majhno, za prikaz celotne Kitajske pa je vseeno 
veliko, saj meri karta kar 163 x 112 cm in torej ne sodi med priročne. 

Z barvnimi ploskvami so na njej označeni tipi kamnin: tri barve za nekarbonatne 
(klastične in metamorfne, eruptivne, intruzivne kamnine) in sedem barv za karbonat-
ne kamnine (apnenec, apnenec in dolomit, dolomit, manj čiste, nečiste kamnine, ne-
stabilne apnenčeve komponente ter neznane karbonatne kamnine). Z jakostjo barv 
(štiri stopnje) so označili debelino faciesa, oziroma delež karbonatnih kamnin v kam-
ninskem stolpcu. Tako je na karti označenih skupno kar 20 različnih tipov karbonat-
nih kamnin, poleg tega pa so z dogovorjenimi znaki prikazane še sulfatne in kloridne 
kamenine (šest tipov) ter še posebej koralni grebeni, oziroma grebenski apnenci. 
Karta prikazuje potemtakem 28 tipov t.im. vodotopnih kamnin. Njihova starost je 
označena s črkami. 

Karta vsebuje potemtakem karbonatne stratigrafske enote, dominantne litološke 
tipe posameznih enot, delež karbonatnih kamnin v primerjavi s celoto, debelino po-
sameznih karbonatnih plasti ter njihovo starost. V skrajnem primeru je mogoče s kar-
te ugotoviti tudi odnose med regionalnimi kraškimi značilnostmi in geološko osnovo. 

V geološki podlagi Kitajske predstavljajo karbonatne kamnine približno tretjino 
vse površine, kar je 0.9 milijona km2. To je na karti že na prvi pogled dobro opazno. 
Karbonatne kamnine, predvsem apnenci, jasno izstopajo. Lepo so opazni zlasti ap-
nenčevi pasovi, ki se iz Pamirja in Kašmira vlečejo severno od Himalaje in preko Ti-
beta, vzdolž Kun Luna. Prav tako razločna so apnenčeva gorovja v Sichuanu, Gueiz-
hou-u in Guangxi-ju, apnenčevi pasovi v Tien Shanu ter tu in tam tudi v srednji in se-
verni Kitajski. Pač pa so manj razsežna območja kljub velikemu obsegu karte teže 
opazna in včasih ni odveč povečevalno steklo. 

Vsekakor je karta pomemben prispevek k poznavanju kitajskega krasa in glede 
na njegov obseg prikazuje karta pravzaprav velik del svetovnega krasa. Zaradi dru-
gačne zasnove je karta tudi metodološko in kartografsko zanimiva ter že zaradi tega 
vredna zanimanja in pozornosti. 

Andrej Kranjc 

Rubin, J . in B . Balatka s sodelavci V. Ložek, M. Malkovsky, V. Pilous, J . Vitek: Atlas skal-
ni'ch, zemnîch a püdm'ch tvarü (Atlas oblik v skali, tleh in pod zemljo) . Str. 388, 145 črnobelih in 
31 barvnih slik, Academia, Praha 1986 

Podobno kot »atlas kraških oblik«, in še nekateri drugi, tudi tu ne gre za zbirko 
kart, kakor običajno pojmujemo atlas, temveč prej za slovar oziroma leksikon z ožje 
omejeno, a poglobljeno prikazano vsebino. Atlas pravzaprav nima niti ene karte. 
Njegova vsebina pa zato ni nič slabša. 

Kot pravi glavni avtor, Josef Rubin, v uvodu, se v sodobnih tokovih naravoslov-
nih ved opaža razhajanje - po eni strani obdelujemo in preučujemo pojave v global-
nem in kozmičnem merilu, po drugi strani pa tehnika omogoča vedno podrobnejša 
opazovanja v mikroskopskem in celo submikroskopskem merilu. Za »zlato sredino« 
pa je videti, kot da je že davno znana in v njej ni moči doseči nič novega. Toda če so 
kotline, doline in pogorja dobro preučena in ustrezno prikazana tudi v učbenikih, pa 
ni tako z drobnimi geomorfološkimi oblikami. Celo strokovnjaki se često ne morejo 
zediniti o pojmovanju kake oblike oziroma o določenem terminu, kaj šele drugi, ki 
take izraze uporabljajo, npr. inženirji, alpinisti, izletniki in drugi. Prav to praznino 
skuša ta atlas zapolniti. Ker pa je drobnih oblik, predvsem prehodnih in »hibridov«, v 
naravi nešteto, se omeji le na razlago osnovnih, tipičnih oblik. 

1 7 7 



Književnost 

Poleg že omenjenega uvoda vsebuje atlas še poglavje o velikostnih razredih (me-
zo in mikroreliefne oblike) v naravnih ekosistemih ter navodilo o uporabi knjige kot 
priročnika. 

Bistvo atlasa je 4. poglavje - popis oblik v skali, v tleh in pod zemljo. Zavzema 
kar 314 strani in obsega 144 mezo- in mikroreliefnih oblik. Snov je razporejena zelo 
pregledno - na eni strani je v mastnem tisku ime oblike (v češčini), ki mu sledijo an-
gleški, francoski, nemški in ruski termini ter sinonimi. Sledi opis, ki vsebuje pet ele-
mentov: značilnost, splošno o nahajališču, regionalno razširjenost (vključno s stopnjo 
zaščite, če je na ozemlju ČSSR), opombe (specifičnosti z gospodarskega, naravo-
varstvenega, turističnega vidika) in literatura, ki običajno navaja 4-5 temeljnih del o 
opisani geomorfološki obliki. Na sosednji, nasprotni strani besedila, ki je hkrati vid-
na, so slike. Zaradi takega prikaza je delo tudi dobilo ime atlas, ki je v resnici zelo 
pregleden in lahko uporaben priročnik. 

Osnovno načelo pri opisu in klasifikaciji oblik je morfologija - oblika, medtem 
ko so drugi elementi, npr. geneza, drugotnega pomena. Vseh 144 oblik je razporeje-
nih v štiri večje skupine, te pa v podskupine. Oblike v skali so razdeljene v dve pod-
skupini: oblike v kompaktni skali (mezoforme) in drobne površinske oblike (mikrore-
lief). Drugo skupino prikazujejo oblike v nesprijetih kamninah, razdeljene v štiri 
podskupine. Tretjo skupino sestavljajo podzemeljske oblike (jame, brezna, sigove 
odkladnine), četrto pa ostale (lehnjak, antropogene oblike). 

Pri prikazu krasa so geomorfološke značilnosti naših krajev kar dobro zastopane. 
Navedenih je namreč 15 kraških oblik, ki so ilustrirane z 10 fotografijami jugoslovan-
skega krasa. 

Delo zaključi poglavje o kartografskem prikazovanju oblik, z dodano legendo za 
njihovo prikazovanje na geomorfoloških kartah (144 znakov!) ter seznam uporablje-
ne literature, ki obsega 236 bibliografskih enot, med njimi so (le) štiri naša dela (Cvi-
jič, Gams, Gavrilovič). Torej so precej bolj upoštevane kraške oblike z dinarskega 
krasa, kot pa naša literatura o njih. 

Zato, da bi bil atlas res dober priročnik, ima dodan seznam terminov v vseh šti-
rih tujih jezikih, seznam krajevnih imen ter vseh čeških terminov (ne le geslovnih). 

Če odmislimo nekaj težav zaradi jezika - prehudih nam češčina ne bi smela povz-
ročati - je atlas resnično pregleden in priročen. Snov je zato podrobneje razložena, 
vendar ni preobširna in ne zapušča ožje omejene »geomorfologije«. Zato je atlas 
uporabnejši od npr. Fairbridgove enciklopedije. Kdor se resneje ukvarja z geomorfo-
logijo, mu bo atlas nedvomno močno koristil, morda pa še bolj tistemu, ki ima z geo-
morfologijo težave. 

Andrej Kranjc 
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K R O N I K A 

Spominski in jubilejni članki 

Dr. Milan Šifrer - šestdesetletnik 

Preteklo jesen je praznoval šestdeset let življenja dr. Milan Šifrer, znanstveni 
svetnik v Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Naš znani geograf in 
geomorfolog ima za seboj 35 let plodnega znanstvenega dela, ki ga krasi obsežna in 
raznovrstna paleta geomorfoloških in drugih geografskih študij ter poljudnih člankov. 
Slovensko geografijo je obogatil z vrsto novih spoznanj, ki so postale sestavni del na-
še geografske literature in misli in s tem last slehernega geografa in posredno tudi šir-
šega kroga slovenskega in jugoslovanskega izobraženstva. 

Milan Šifrer se je rodil 24. oktobra 1928 v Škofji Loki. Šolanje je dokončal v 
Ljubljani, kjer je leta 1953 diplomiral iz geografije in zgodovine. Od takrat je vse do 
danes zaposlen na akademijskem geografskem inštitutu. Vmes se je eno leto izpo-
polnjeval v Zahodni Nemčiji kot Humboldtov štipendist pri nemškem geomorfologu 
J. Biidlu v Würzburgu. Znanje, ki si ga je pridobil tam in vzpodbude, ki jih je bil de-
ležen že prej od svojega vzornika profesorja Melika, so ga zaznamovale za vse življe-
nje. 

Šifrerjev slog dela sta sistematičnost in temeljitost, z njima se loteva posameznih 
geografskih in posebej geomorfoloških problemov. Plod takega načina dela so zao-
kroženi problemski sklopi, ki jih je obdeloval v posameznih življenjskih obdobjih. K 
nekaterim od njih se še vedno rad vrača. Vrhunske rezultate je Šifrer dosegel pred-
vsem na področju študija razširjenosti in učinkov poledenitve v nekaterih, za ta 
vprašanja ključnih območjih Slovenije, kjer so se skušali približati resnici že drugi 
pred njim ali pa je oral ledino povsem na novo. Že kot študent se je spoprijel z razis-
kovanjem zadnje poledenitve na Pokljuki in Jelovici ter je ugotovitve deloma tudi 
objavil. V okviru doktorske disertacije je najprej raziskoval dolino Kamniške Bistri-
ce, pozneje se je lotil doline Tolminke in Zadlašce in zlasti intenzivno gorenjskih Do-
brav ter Blejsko-radovljiške kotline. Krona tega prizadevanja je obširna razprava 
prav o zadnjem od omenjenih območij. 

Sledove in učinke pleistocenskega obdobja je Šifrer študiral še v Tolminski kotli-
ni in tudi izven alpskega območja, na primer na Notranjskem Snežniku, na Dolenj-
skem in v Škofjeloškem hribovju. Tu se je ukvarjal, kot eden od začetnikov teh priza-
devanj pri nas, tudi z razširjenostjo in značajem periglacialnih pojavov v naših krajih. 
Zgodnja usmeritev v raziskovanje kvartarne geomorfologije je terjala od Šifrerja ja-
sen organizacijski in predvsem metodološki koncept. Na ta izziv se je skupaj s sode-
lavci odzval z izdelavo metodoloških napotkov, ki so prinesli v našo geomorfologijo 
vrsto novosti. To je bilo med drugim tudi merjenje zaobljenosti proda, sam pa je z 
uspehom ugotavljal relativno starost fluvioglacialnih teras po stopnji preperelosti ke-
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ratofirskih prodnikov, po debelini prepereline in drobni morfologiji terasnega površ-
ja. Uspešno je uporabil tudi metodo za ugotavljanje starosti holocenskih moren na 
obrobju Triglavskega ledenika s pomočjo različne pokritosti morenskih prodnikov z 
algami. S tem je lahko rekonstruiral geomorfološka dogajanja pod Triglavom v 
prejšnjih stoletjih, v t.i. mali ledeni dobi, in jih tudi kartografsko upodobil. 

Uvajanje novih, sodobnih metod v geomorfološko raziskovanje je prav gotovo 
ena od pomembnih jubilantovih potez in zaslug. Tudi s tem se je slovenska geomorfo-
logija vpisala v krog tistih dežel, kjer geomorfološko raziskovanje ne temelji samo na 
terenskem delu ampak tudi na laboratorijskih fizikalno-kemičnih analizah gradiva. 

Drugi raziskovalni sklop, ki mu je posvetil veliko energije, je proučevanje re-
centnih geomorfoloških procesov in pojavov. Posebej izstopa opazovanje Triglavske-
ga ledenika, ki ga Šifrer skupaj s sodelavci opravlja že od začetkov svoje znanstvene 
poti. Pri svojem delu izhaja iz pomembnega spoznanja, da ni mogoče razumeti poja-
vov, ki so nastali v preteklosti, brez dobrega poznavanja procesov v sedanjosti. Zato 
ni nenavadno, da je predlagal in vodil proučevanje poplavnih območij v Sloveniji. Iz 
tega se je rodila dolgoletna uspešna akcija in nastale so mnoge študije izpod njegove-
ga peresa in peres sodelavcev. Posveča se tudi drugim naravnim pojavom, ki imajo 
pogosto predznak naravne nesreče, naj bodo to poplave, snežni plazovi, žled, viharji 
ali potresi. Ukvarjal se je z vsakim od teh področij in pustil za seboj opazno sled, po-
memben doprinos znanosti. 

Šifrer je zgodaj navezal stike tudi s tujimi geomorfologi, ki so pozneje prihajali k 
nam na območja, ki so bila prav po njegovi zaslugi najbolje preučena. Da bi lahko 
enakovredno razpravljal z madžarskimi in avstrijskimi strokovnjaki, se je usmeril tu-
di v proučevanje našega panonskega obrobja. Med objavljenimi študijami je posebne 
omembe vredna preučitev Dravinjskih goric. Šifrer je eden redkih naših raziskoval-
cev, ki ga je zamikala geomorfologi j a naše obale. 

Bogato teoretično in praktično znanje je Šifrerju omogočilo, da je napisal vrsto 
pomembnih preglednih člankov o razvoju reliefa na ozemlju Slovenije, ki so bili 
priobčeni v domačih, jugoslovanskih in tujih geografskih revijah. S tem so rezultati 
njegovega dela postali tudi mednarodno znani in pomembni. Z njegovimi raziskoval-
nimi dosežki so si pomagale tudi druge stroke, na primer pedologija in geologija; s 
tem so bila medsebojno preverjena dognanja in pogledi. Tudi najmodernejše metode 
za določevanje starosti površja fluvioglacialnih teras na Gorenjskem, ki so bile upo-
rabljene v zadnjem času, potr jujejo pravilnost Šifrerjevih pogledov. 

Omenimo še Šifrerjevo aktivnost v Geografskem društvu Slovenije, kjer je bil 
tajnik in predsednik znanstvene sekcije, odbornik, član uredniških odborov in je še 
danes reden udeleženec vseh pomembnejših društvenih prireditev. Za znanstvene do-
sežke in organizacijsko delo je prejel več pomembnih priznanj, med drugim plaketo 
Civilne zaščite za 30-letno proučevanje naravnih nesreč v Sloveniji ter državno odli-
kovanje Red dela z zlatim vencem. 

Ob Šifrerjevem življenjskem jubileju bi bilo mogoče poročati še o marsičem, o 
njegovih številnih nastopih na geografskih in drugih strokovnih zborovanjih, o zadol-
žitvah, ki jih je imel in jih ima na inštitutu, med drugim je bil njegov dolgoletni 
upravnik. Ne moremo tudi mimo njegovih osebnostnih potez, ki so iz njega ustvarile 
na samo priznanega slovenskega znanstvenika, ampak tudi priljubljenega tovariša in 
kolega. Ko ga srečujemo na njegovem delovnem mestu, na strokovnih sestankih ali 
pa na njemu tako nepogrešljivem terenu, se kažeta znova dve njegovi osnovni lastno-
sti. Ena je zaverovanost v pomembno poslanstvo geomorfologa, za vse življenje za-
pisanega reševanju geomorfoloških problemov, ki so zlasti na ozemlju Slovenije tako 
izredno pestri in pogosto zamotani. S posebne vrste širino, ki ne pozna ne časovnih in 
ne geografskih meja, se skuša dokopati do čim bolj preproste in razumljive predstave 
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o nekem preteklem geomorfološkem dogajanju in njegovih učinkih. Pred poslušal-
cem, na katerem preskuša pravilnost svojega gledanja, se zvrstijo jasne predstave in 
bogate misli. 

Toda Šifrer se pri tem ne oddalji od življenja okrog sebe, ki ga spremlja z zani-
manjem in z dobrohotnim razpoloženjem. Po škofjeloško zna zabeliti življenje, da je 
lažje prenosljivo, sebi in sogovornikom v veselje. To pa je tisto drugo, kar pri njem 
tudi nikoli ne izostane. 

Jubilantu želimo še mnoga leta in izpolnitev vseh njegovih življenjskih in stro-
kovnih ciljev. Sodelavci in nasledniki bomo vedno visoko cenili njegovo delo, zlasti 
še, ko bomo z geomorfološko karto gorenjskih Dobrav in bližnjega blejsko-radov-
ljiškega sosedstva v roki skušali dojeti veličino tamkajšnjega dogajanja v preteklih le-
denih dobah. Po njegovi zaslugi smo dobili o tem in še o marsičem doslej najboljšo 
razlago. 

Podrobnejši življenjepisni podatki in celotna bibliografija slavljenca je objavlje-
na v knjigah: Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slo-
venske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana 1976, str. 301-304; Biografije in 
bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Druga knjiga 
1976-1985, Ljubljana 1988, str. 262-263. 

Jurij Kunaver 

Šestdeset let prof. dr. Božidarja Kerta 

Tudi druga zelo uspešna povojna generacija slovenskih geografov je s prof. Ker-
tom dosegla enega od življenjskih jubilejev, ki jih v našem osrednjem geografskem 
glasilu beležimo z velikim spoštovanjem, pozornostjo in hvaležnostjo za opravljeno 
delo. Obenem pa nas vse to opozarja na vse hitrejši časovni odmik in na številne zah-
tevne in zapletene ter še neuresničene naloge, za katere v tem vrtoglavem razvojnem 
vrtincu vse bolj zmanjkuje časa. Kolega Kert je pripadal skupini »Korejcev«, znani 
starejšim slovenskim geografom po njeni strokovni zagnanosti že v času študija in se-
veda po njem. Zato se tudi ni čuditi, da je bil Kert povabljen za asistenta na takrat-
nem fakultetnem Geografskem inštitutu in kdo ve, kakšna bi bila njegova strokovna 
pot in usmeritev, če bi sprejel takrat ponujeno mesto. 

Prof. Kert se je rodil 14. 8. 1928 v Trstu, od koder se je družina pred fašističnim 
nasiljem umaknila v Maribor, med vojno pa je v Vojvodini doživljal usodo izseljenca; 
tam se je začela tudi njegova gimnazijska pot. Leta 1955 je diplomiral iz geografije in 
se kmalu zatem zaposlil v Murski Soboti na Ekonomski srednji šoli, kjer je služboval 
vse do izvolitve za asistenta na Pedagoški akademiji v Mariboru leta 1968. Tu je bil 
kasneje profesor višje šole, docent in od leta 1981 je izredni profesor. 

Več kot desetletno delo na srednji šoli je nedvomno prispevalo k odličnim peda-
goškim sposobnostim prof. Kerta, kar je še posebna odlika njegovega vzgojno-izo-
braževalnega dela na Pedagoški fakulteti. Ob tem je ves čas, tudi v Murski Soboti, 
nadaljeval s strokovnim delom. Trajni pečat mu je vtisnilo že njegovo prvo, 1956. le-
ta v Geografskem vestniku (GV 1955/56) objavljeno delo Vinogradniška pokrajina 
vzhodnih Mariborskih goric. Sicer je prva leta sodeloval z Geografskim institutom 
SAZU pri proučevanju pleistocenskih in mlajših nanosov na ravninah nizkega Po-
dravja, njegovo temeljno zanimanje pa je ves čas veljalo kompleksni geografski pro-
blematiki ene najbolj svojskih, družbeno-ekonomsko in socialno perečih ter ge-
ografsko skromno raziskanih Slovenskih goric. Ta naravnanost ga je pripeljala do te-
me njegovega doktorskega dela, za katerega je izbral osrednje Slovenske gorice v ok-

181 



Kronika 

viru lenarške občine, ene najmanj razvitih v Sloveniji. To izjemno heterogeno, pre-
težno slabo razvito kmetijsko območje s takrat še povsem nerazvitim lokalnim sre-
diščem Lenartom ni po ohranjenem doktoratu 1973. leta še do danes prenehal razis-
kovati in je o njem napisal vrsto razprav v reviji Geographica Slovenica št. 2, 3, 6, 7 
in 14, ter v Časopisu za zgodovino in narodopisje 1975-1 in drugod ter poročal na raz-
nih strokovnih sestankih v ožji in širši domovini. 

Zadnja leta je Kertovo strokovno zanimanje pritegnil eden od vitalnih proble-
mov kmetijske pokrajine Slovenskih goric, namreč obe največji dolini. Pesniška in 
Ščavniška, s svojimi hidrografskimi problemi, predvsem s poplavami in s tem poveza-
no problematiko izrabe zemljišč, lastništva, posestne sestave in kmetijske pridelave. 
Prvi se je lotil te problematike in jo še danes preučuje ter ugotovitve posreduje v 
praksi. Drugo njegovo novejše zanimanje pa velja predvsem prebivalstvu osrednjih 
in drugih predelov Slovenskih goric, še posebej učinkom razvoja lokalne industrije na 
prebivalstveni in sploh socioekonomski razvoj. Svoja novejša dognanja je razen lo-
kalnim dejavnikom posredoval še na vseh štirih jugoslovanskih agrarnogeografskih 
simpozijih, na poljsko-jugoslovanskem seminarju v Mariboru, na zadnjem jugoslo-
vanskem geografskem kongresu, na drugih medinštitutskih sestankih in zborovanjih 
slovenskih geografov. 

Kot visokošolski učitelj je prof. Kert sodeloval tudi pri sestavljanju srednješol-
skih učbenikov, še posebej za geografijo Jugoslavije, ki jo že dalj časa predava na Pe-
dagoški fakulteti v Mariboru. Njegovi znanstveni spisi po številu strani sicer niso prav 
obsežni, slovijo pa zato po tehtnosti, jasnem izražanju in čistem jeziku, kar danes 
med geografi ni ravno pogosto. Uredniki geografskih revij se tudi s te strani še prav 
posebej veselimo njegovih prispevkov. 

Vedno skromen in marljiv je prof. Kert nadvse prizadevno sodeloval pri organi-
zaciji vseh strokovnih akcij mariborskih geografov, ki jih je bilo kar lepo število, od 
konference Komisije za izrabo tal Vzhodno-srednjeevropskih držav 1969. leta, preko 
slovensko-slovaškega simpozija, zborovanja slovenskih geografov 1978, poljsko-ju-
goslovanskega seminarja 1983 in še drugih, pa do III. jugoslovanskega agrarnogeo-
grafskega simpozija 1984. leta. Poleg naštetih je bilo še veliko drugih strokovnih se-
stankov in srečanj, ne samo domačih, temveč tudi s tujimi geografi. Pri tem je bil dr. 
Kert vedno med glavnimi organizatorji. Ob tem, da je opravljal vrsto odgovornih 
funkcij na mariborski Pedagoški akademiji in kasneje na Pedagoški fakulteti, je bil 
dolga leta tudi odbornik Mariborskega aktiva GDS in Mariborskega geografskega 
društva, predsednik Mariborskega aktiva GDS in vodja podružnice za Pomurje. 

Želimo si še dolgo sodelovati in prijateljevati s skromnim, nadvse iskrenim in 
marljivim Božom ter prisluhniti njegovim tehtnim besedam. Naj mu zdravje še dolgo 
omogoča zavzeto delo s študenti, proučevanje njemu tako drage mariborske okolice 
in še posebej Slovenskih goric ter številne lepe dneve na obrobju Maribora. 

Mirko Pak 

V slovo prof. Pavlu Kunaverju 
(19. 12. 1889-19. 4. 1988) 

Žalno sejo Zveze geografskih društev Slovenije, dne 25. 4. 1988, smo namenili 
pokojnemu prof. Pavlu Kunaverju, častnemu članu ZGDS, vnetemu učitelju geogra-
fije, jamarju in raziskovalcu krasa, planincu in alpinistu, zvezdoslovcu in skavtu - ta-
borniku, ki je dolga leta posredoval javnosti znanje o zemlji in vesolju, mlade pa 
vzgajal s svojim zgledom, ravnanjem in pisanjem ter jih navduševal za lepoto narave 
in sveta, v katerem živimo. 
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Rojen v Ljubljani skoraj pred sto leti se je po ljudski šoli odločil za učiteljski 
poklic. Ob pomoči svojih starejših bratov in drugih tovarišev, ki se jih je rad spomin-
jal, je spoznal in vzljubil gore, divjino kraškega podzemlja, zimska doživetja na prvih 
smučeh pri nas ter užitke in radosti ob fotografskem aparatu. Vse to se mu je tako 
vtisnilo v srce, da je nato vse svoje življenje izžareval ljubezen do gora in planinskega 
cvetja, do lepote zimske narave in čudovitih skrivnosti kraškega podzemlja. Privab-
ljale so ga skrivnosti zemlje in vesolja. Postal je alpinist in jamar Drenovec, ustanov-
ni član Društva za raziskovanje jam leta 1910. 

Šolanje v Ljubljani je končal leta 1911 in postal učitelj zemljepisa, zgodovine in 
slovenščine. Leta 1913 je odšel študirat na Dunaj, kjer je začel poglabljati svoje zna-
nje o zemlji in še posebej o krasu pri prof. N. Krebsu. Vojna pa je prekinila njegov 
študij. Odšel je na soško fronto, kjer je s sotovarišem Drenovcem Ivanom Michler-
jem raziskoval jame in brezna na Banjšicah in v Trnovskem gozdu. Po vojni se je 
vrnil na šolo v Spodnji Šiški, nato pa je postal ravnatelj meščanske šole v Zgornji 
Šiški. Po drugi svetovni vojni je dobil mesto profesorja zemljepisa na klasični gimna-
ziji v Ljubljani, kjer je dočakal upokojitev. Kot pedagoški svetnik je še kasneje pou-
čeval astronomijo na gimnaziji v Šentvidu. 

Profesor Pavel Kunaver si je za svoje življenjsko geslo izbral Gregorčičev verz 
»ne samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan«. To načelo je v živ-
ljenju neštetokrat potrdil, na primer ob znani nesreči dr. Cerka na Stolu leta 1912. 
Zato ni bil le dolgoletni učitelj zemljepisa, temveč navdušen jamar in krasosolovec, 
vnet planinec, vztrajni zvezdoslovec, voditelj in vzornik skavtov in tabornikov, izred-
ni pedagog in borec za pristno in neoskrunjeno naravo. Temu obsežnemu življenjske-
mu udejstvovanju je posvetil vse svoje sposobnosti govornika, pisatelja, slikarja, fo-
tografa in poštenega tenkočutnega človeka umetnika, esteta, včasih tudi nekoliko as-
keta. Podredil mu je vse svoje življenje in delo, s svojim zgledom je dokazoval smisel 
sprejetih načel, ki jim je bil do kraja zvest in zato v vsakdanjem življenju zgled mno-
gim, ki so ga v življenju srečevali. 

Naravo je občudoval kot skladno celoto vsega na zemlji in v vesolju. Z zanima-
njem je spoznaval vse, kar je v tem kozmosu dosegel s svojimi čuti in razumom, od 
najskritejših globin kraškega podzemlja prek najvišjih gora do najoddaljenejših pro-
stranstev in vesoljne neskončnosti čudovitega zvezdnega neba. Toliko lepega in obču-
dovanja vrednega je videl v vsej tej naturi, da so njegova doživetja in občutja izredno 
sugestivno prehajala v raznovrstnih oblikah na vso njegovo okolico, na njegove naj-
dražje, ženo in štiri sinove ter njihove družine, pa tudi na vse druge mlade in stare, še 
prav posebno pa na njegove številne učence. Doživel je tudi marsikaj hudega in gren-
kega, toda prekaljeni skavt Sivi volk je uspešno kljuboval vsem življenjskim viharjem 
do visoke starosti. 

Mislim, da je za vsakega mladega človeka posebna sreča, če najde življenjskemu 
obdobju in delovnemu področju ustreznega učitelja in vzornika. Osebno sem bil de-
ležen nekaj te sreče, še posebno v prvih letih na klasični gimnaziji, kjer sem pred 40. 
leti prvič srečal prof. Pavla Kunaverja. Njegova velika pedagoška sposobnost in suge-
stivnost je po mojem mnenju prišla najbolj do veljave prav pri odraščajoči mladini. 
Ko mlad človek skuša spoznati svet okrog sebe, potrebuje zanesljivega vodnika, še 
posebno v bolj surovem okolju, v dežju in vetru, v mrazu in temi, v gozdu ali pod mi-
lim nebom sredi zime, v globokih prepadih ali na visokih vrhovih. Rešiti mora števil-
ne uganke, kako in kje preživeti, ali kako doseči zastavljeni cilj. Vsega tega nas je 
učil prof. Kunaver na številnih pohodih v naravo, ki jih je organiziral v okviru priro-
doslovnega krožka. Za napore in odpovedovanja smo bili poplačani z doživetji, ki so 
se globoko vtisnila v spomin. Prepričan sem, da smo mu vsi, ki smo bili deležni njego-
ve očetovske skrbi, zelo hvaležni, da nas je varno popeljal bodisi v hudem snežnem 
metežu pod novoletno Severno triglavsko steno, ali ob jesenski visoki vodi v Rakovo 
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dolino in na Cerkniško jezero, ali v še ne osvetljene divje soteske Škocjanskih jam. 
Koliko izletov v naravo in koliko nepozabnih doživetij se je nabralo v 80-tih letih nje-
govega požrtvovalnega delovanja. Težko bo kdo preštel in pregledal vse vtise, ki so si 
jih nabrali mladi, težko bo tudi ocenil, koliko neplačanega truda je bilo vloženega, in 
praktično sploh ni mogoče oceniti vsega, kar je v svojem dolgem in bogatem življenju 
postoril prof. Pavel Kunaver. 

Ob 90. obletnici rojstva je njegovo življenjsko pot v obliki razgovora lepo opisal 
in objavil v Geografskem vestniku (1980) prof. France Planina. V Naših jamah je bila 
tedaj objavljena njegova kraška bibliografija, ki obsega prek 70 enot, manjkajo pa še 
številni članki, ki so bili objavljeni o krasu v dnevnih časopisih. Krasu je namenil po-
memben delež svojega pisateljevanja. Z zanimanjem smo prebirali njegove zapise v 
Planinskem vestniku in v Proteusu. Še posebno prizadetost pa je čutiti v njegovih bit-
kah za ohranitev neokrnjene narave, tako Soške doline, Bohinja, Rakovega Škocja-
na, Cerkniškega jezera, Planinskega polja, kapniškega bogastva Postojnske jame in 
naravnih posebnosti naših ledenih jam. V strokovnem pogledu je nedvomno na 
prvem mestu knjiga Kraški svet in njegovi pojavi, ki je prvič izšla 1922. leta, razširjen 
ponatis pa leta 1957. Z njo je zapolnil veliko vrzel v našem splošnem znanju o krasu. 
Mnogim mladim je postala prvi krasoslovni vodnik in priročnik. Njegovi učenci in še 
mnogi drugi so z velikim zanimanjem prebirali tudi njegove druge spise in knjige. Vse 
so pisane poljudno in vsakomur razumljivo. Suho znanje se je pod njegovim peresom 
spremenilo v povest ali zgodbo, v zanimivo in navdušujoče branje. 

Privlačne so bile tudi njegove šolske ure, včasih smo kar pozabili, da smo v raz-
redu, ko smo s preprostimi pripomočki, na primer s premikajočimi se glavami učen-
cev v smislu rotacije in revolucije, spoznavali kroženje zemlje in drugih planetov 
okrog sonca. Sam je večkrat omenil, da je najraje poučeval naravne geografske poja-
ve in matematično geografijo. V zvezke smo veliko risali, na primer Niagarske slapo-
ve in jih primerjali s slapom v Predaslju v Kamniški Bistrici. O njegovem nastanku in 
izginotju je pisal tudi v Proteusu. V zemljepisnem zvezku hranim še veliko drugih 
skic in podob o zemlji in njenih pojavih. Na pogrebu mi je znanec dejal, da je šele 
sedaj prav dojel, zakaj je toliko Kunaverjevih učencev šlo študirat geografijo. Gene-
racije ljubljanskih jamarjev pa so se sploh obnavljale z mladimi, ki jih je Pavel Kuna-
ver prvič popeljal na kras in v kraško popdzemlje. 

S svojim delom in življenjem si je postavil lep spomenik. Prepričan sem, da Ku-
naverjeve steze ne bodo nikoli osamele. Mnoge učence je zadolžil in zavezal, naj 
skrbijo zanje, ko bo sam za vedno zapustil Zlatorogovo kraljestvo. 

Peter Habič 

Pavel Kunaver, bibliografija 

K N J I G E 

Na planine . Uči te l j ska t iskarna. L jub l j ana 1921. 139 str. 
Kraški svet in njegovi pojavi . Po l judnoznans tven spis s sl ikami. Uči te l jska t i skarna. L jub l j ana 1922. 104 

str. 
Po gorah in dol inah. I. d i jaška leta. Kle inmayr & Bamberg . L jub l j ana 1923. 197 str. 
D o hor . Lidova osvetova knihovna čis. 37. Založnik F. Svoboda . Nusle 1925, 176 str. 
Z a d n j a pot kapi tana Scotta . Tiskovna zadruga . L jub l j ana 1926. 124 str. 
V p repad ih . M o h o r j e v a knjižnica 56. Družba Sv. M o h o r j a v Ce l ju . Ce l je 1932. 163 str . 
Skozi azi jske puščave. P r i r e j eno po Sven Hed inu . Tiskovna zadruga . L j u b l j a n a . 
Zakladi sveta . Knjižnica mladinske mat ice 47. Zak lad i sveta. L jub l j ana 1940. 72 str. 
Po tovan je v vesoljs tvo. L judska kn j igarna . L jub l j ana 1943. 126 str. 
Sprehodi p o nebu . Priročnik za l jubi te l je zvezdnega neba . Slovenska po l judnoznans tvena knj ižnica, let. 

I , Svet , št. 7. Zad ružna t iskarna. L jub l j ana 1944. 100 str. 
Skozi led in sneg. Povest za mladino . Nova založba. L j u b l j a n a 1944, 141 str. 
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Pastir v Z la to rogovem kral jes tvu. Povest za mladino . Nova založba. L jub l j ana 1945. 127 str . 
Navodi lo za u p o r a b o vrtl j ive zvezdne kar te z opisom zvezd. D Z S . L jub l j ana 1949. 51 str . 
Pionir v naravi. Mladinska knj iga . L jub l j ana 1951. 92 str. 
P o t o v a n j e p o nebu . Mladinska knj iga . L jub l j ana 1951. 142 str . 
Izleti z mladino . Priročnik za v o d e n j e mladih planincev, p ion i r jev , mladincev in Šolskih izletov. Knjižnica 

pr i ročnikov za učitel je 6. D Z S . L jub l j ana 1953. 163 str. 
Mladi popotn ik . Priročnik za člane Počitniške zveze, t aborn ike in druge p o p o t n e ljudi. Počitniška zveza 

Sloveni je . L j u b l j a n a 1954. 160 str. 
N e b o nad nami. I. Sonce in n jegova družina. Kmečka knj iga . L jub l j ana 1955. 94 str. 
N e b o nad nami. II. Z g r a d b a vesoljstva. Kme č ka knj iga . L jub l j ana 1956. 101 str. 
N e b o nad nami. Knjižnica čebelica 26. Mladinska knjiga 1956. L jub l j ana 1956. 20 str. 
Kraški svet in njegovi pojavi . Mladinska knj iga . L jub l j ana 1957. 183 str . 
Po tovan je po nebu . Biblioteka M o j svjet . Svjet lost . Sa ra j evo 1958. 132 str. 
Neizprosni sever. Mladinska knj iga . L jub l j ana 1958. 141 str . 
Pod zeml jo . Knjižnica čebelica 59. Mladinska knj iga . L jub l j ana 1960. 20 str. 
Ce rkn i ško jezero . Knjižnica p r i roda in l jud je . Mladinska knj iga . L jub l j ana 1961. 163 str. 
Naše nebo . Iskra , p ropagandna služba. Nap i sano za p redsednika Ti ta ob njegovi 70-letnici. L jub l j ana 

1962. 65 str. 
Škoc janske j a m e . Zbi rka kul turni in naravni spomeniki S loveni je . 5. Konservatorski zavod SR Sloveni je . 

L jub l j ana . 30 str. 
Rakov Skocjan . Zb i rka kul turni in naravni spomeniki Sloveni je , 6. Konservatorski zavod SR Sloveni je . 

L j u b l j a n a 1966. 22 str. 
Cerkn i ško jezero . Zbi rka kul turni in naravni spomenik i . 9. Zavod za spomeniško varstvo SRS. Mladin-

ska knj iga . L jub l j ana 1967. 30 str. 
Vrtl j iva zvezdna kar ta , z navodi lom za u p o r a b o in z opisom ozvezdi j . D Z S . L jub l j ana 1966. 51 str. 
Tu j i svetovi, neznana m o r j a . Prešernova d ružba . L jub l j ana 1966. 205 str. 
Brezna in vrhovi. O b z o r j a . Mar ibor 1974. 201 str. 
Kažipot p o n e b u , za opazovan je zvezd s prost im očesom in malimi dal jnogledi . D Z S . L jub l j ana 1975.115 

str. 
M o j e steze. O b z o r j a . Mar ibo r 1979. 332 str. 
Vrt l j iva zvezdna kar ta , z navodi lom za u p o r a b o in opisom zvezd. Ponat is . D Z S . L jub l j ana 1980. 51 str. 
Pravlj ica in resnica o zvezdah. Mladinska knj iga . L jub l j ana 1981. 231 str. 

Č L A N K I 

Krasoslovni članki so ob jav l jen i v Naših j a m a h , 30, D o d a t e k , G r a d i v o za s lovensko speleološko biografi-
j o in bibl iografi jo. Druga bibl iografi ja Pavla K u n a v e r j a še ni ses tavl jena . 

Številne s t rokovne in po l judnoznans tvene članke in pr ispevke je objavi l v naslednj ih časopisih in revi jah: 
Naš rod . Razor i , Planinski vestnik (več kot 63 č lankov) , P ro teus (106 člankov, 77 iz a s t ronomi je , 13 iz 

geograf i je , 13 iz speleologi je , 3 iz varstva na rave ) . Pionir , Pionirski list. Mladina , Mladi svet. T a b o r , Poroče-
valec, De lo , Tovariš . 

SVETOZAR ILEŠIČ v mednarodnih Biobibliografskih študijah znamenitih geografov 

Enajsti zvezek Geographers Biobibliographical Studies za leto 1987 je slovenske 
geografe spet prijetno presenetil. Med dvajset znamenitih geografov, raziskovalcev in 
oblikovalcev geografskih misli je tokrat uvrščen že drugi Slovenec - pred tremi leti 
preminuli akademik, profesor Svetozar Ilešič. 

Zaradi tega izbora smo lahko še posebej zadovoljni, saj revija posega med zna-
menite geografe še tja v drugo polovico 19. stoletja, ko je geografska znanost doživ-
ljala najmočnejši razcvet in intenzivno poglabljanje geografskega mišljenja ter dina-
mično širjenje geografskih raziskovalnih področij in ko se je začela vse večja razveja-
nost stroke. Zato je večina v reviji izbranih geografov prav iz tega obdobja. Od 223 
doslej predstavljenih geografov, jih je samo 34 delovalo pred to dobo in le 14 je tvor-
cev geografskih znanosti iz prve polovice 20. stoletja. Profesor Ilešič je izbran v to 
maloštevilno skupino, čeprav izhaja iz nacionalno zelo majhnega območja, ki pa si je 
vseeno ustvaril ime ne le, v vsejugoslovanskem okviru, temveč se vidno vključil tudi v 
mednarodne geografske tokove in vanje vnašal svoje lastne in domače dosežke ge-
ografske znanosti. Zanimivo je, da sta v istem zvezku predstavljena znamenita geo-
grafa, ki sta vplivala tudi na Ilešičevo delo. Prvi je Albert D e m a n g e o n iz fran-
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coske šole, ki jo je Ilešič še posebno cenil in ki je s svojimi agrarnimi študijami vzpod-
budila Ilešičeva agrarnohistorična raziskovanja. Drugi je Belgijec Omer T u I i-
p p e, predstavnik sicer manjše nacionalne šole, usmerjene v aplikativno geografijo, s 
katerim je Ilešič strokovno in prijateljsko tesno sodeloval in ga slovenskim geogra-
fom tudi osebno predstavil. 

Osvetlitev življenja in dela profesorja Ilešiča je podana po ustaljeni, za publika-
cijo značilni shemi. 

Prvo poglavje je posvečeno njegovemu življenju, študiju in poklicnemu delova-
nju ter osvetljuje številne pomembne službene, društvene in družbene funkcije, ki jih 
je opravljal Ilešič. Posebej sta poudarjeni dejstvi, da sta mu odraščanje v intelektual-
ni družini in zgodnje znanje tujih jezikov odprla širok vpogled v geografsko stroko po 
vsej Evpropi ter mu tako omogočila živo in vsestransko povezovanje z znanstvenimi 
ustanovami ter vključevanje v mednarodne strokovne organizacije, kjer je uspešno 
zastopal jugoslovansko geografsko znanost. Njegovo tvorno in plodno znanstveno 
delovanje mu je prineslo številna priznanja doma in v svetu, postal je častni član več 
tujih in domačih geografskih društev. 

Čeprav je Ilešič v slovenskem in jugoslovanskem prostoru prisoten skoraj na 
vseh geografskih področjih, pa so ga na področje svetovne goegrafske misli in znan-
stvene dejavnosti uvrstile predvsem tri smeri njegovega raziskovanja. To je najprej 
temeljno znanstveno delo »Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem», s katerim se je 
uvrstil v sam vrh evropskih agrarno-historičnih geografskih raziskav, kar mu je poleg 
uveljavitve doma, prineslo vsesplošno strokovno priznanje tudi mednarodne znan-
stvene srenje. S tem delom si je Ilešič utrdil mesto zlasti med francoskimi in nemški-
mi raziskovalci agrarne pokrajine. 

Kot mednarodno priznan strokovnjak in predstavnik jugoslovanskih geografov, 
je sodeloval v komisiji Mednarodne geografske zveze, ko se je usmeril v proučevanje 
opredeljevanja geografskih regij in regionalizacije. Pripravil je več regionalizacijskih 
shem Slovenije in Jugoslavije, ki jih je predstavil tudi mednarodni geografski komisiji 
za regionalizacijo. Njegova regionalizacijska sinteza je osnova za vsa nadaljnja geo-
grafska poglabljanja na tem področju pri nas. 

Tretje področje, ki je Ilešiča še posebej vznemirjalo, so bila teoretična vprašanja 
geografije kot znanstvene discipline. Spremljal je teoretične tokove na Vzhodu in Za-
hodu ter ostal prepričan zagovornik enotne geografije, ki ohranja pokrajino kot os-
novno torišče svojega proučevanja. Prav Ilešičeva teoretična razmišljanja so vzpod-
bujala mnoge slovenske geografe, da so ob usmerjevanju v sicer ožje panoge geo-
grafske znanosti ter v aktualne ali modne težnje geografskih proučevanj, ostajali v 
bistvu vendarle pri enotni geografiji. 

Tretje poglavje študije opredeljuje Ilešičev pomen za rast geografske znanosti 
doma v Sloveniji ter njegovo skrb za vzgojo naslednikov. Na tem področju ima kot 
vzpodbudni učitelj, premišljen pedagog in nadvse soliden ter tehten znanstvenik iz-
jemne zasluge. Vzgojil in usmeril je številne geografe v najrazličnejša geografska po-
dročja, obenem pa je skrbel za razvoj in rast domačih geografskih raziskovalnih insti-
tucij. 

Študijo o prof. Ilešiču zaključuje 55 enot izbrane bibliografije, sestavljene kro-
nološko in po tematskih sklopih. Bibliografija je podana z originalnimi slovenskimi 
naslovi, kar je tiskarju povzročalo precej težav, dodani pa so tudi angleški prevodi. 
Sledijo še kronološko nanizani dogodki in dosežki iz življenja profesorja Ilešiča. 

Študija je tudi tokrat, podobno kakor pri Meliku, prišla izpod peresa Angleža 
Thomasa Colina, profesorja historične geografije in strokovnjaka za regionalno geo-
grafijo Jugoslavije in vzhodnoevropskih dežel na New University of Ulster v Colrai-
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nu na Severnem Irskem. Študijo je pripravil po člankih, ki so jih profesorju Ilešiču 
posvetili slovenski in jugoslovanski geografi ob življenjskih jubilejih in ob njegovi 
smrti. 

Slovenskim geografom je v zadoščenje, da sta v mednarodno historično-
geografsko revijo uvrščena dva vodilna slovenska geografa, ki sta na ljubljanski uni-
verzi dolgo vrsto let ustvarjala in poglabljala geografsko znanost ter njeno misel in 
vzgojila več generacij predvojnih in zlasti povojnih slovenskih ter jugoslovanskih 
geografov. 

Metod Vojvoda 

Drobtine iz življenjepisa geografa Romana Savnika 

O delu p ro fe so r j a Savnika in o n j e g o v e m s lužbovanju te r bibliografi j i j e bilo že mars ika j napisanega v 
G e o g r a f s k e m ves tn iku. v D e l u . v pr imorski reviji Srečanja o b njegovi osemdeset le tnic i in po njegovi smrti . K 
t e m u d o d a j a m n e k a j drobnih p o d a t k o v iz n jegovega vsakdan jega ž iv l jen ja , ki k a ž e j o poko jn ika kot č loveka. 

Št i r je geografi smo še od š tudentovskih časov vzdrževali p r i ja te l j ske stike in se od časa d o časa ses ta ja l i , 
se vtapljal i v spomine skozi vrs to deset le t i j , ki smo jih preživeli. Kar lepo vrsto let s m o drug z drugim sodelo-
vali, p redvsem pri p o l j u d n o znans tvenem delu. Tovariši Val ter Bohinec . R o m a n Savnik. Pavle Blaznik so bili 
tudi zgodovinar j i , posebno Blaznik j e bi p redvsem zgodovinar , jaz sem bil tudi pr i rodopisec. Snovi za resne 
pogovore na raznih področj ih naših strok je bilo vedno dovol j . K o sta leta 1984 v presledku m a n j kot mesec 
dni d rug za drugim umrla Boh inec in Blaznik, sva ostala s Savnikom sama in sva se na to n e k a k o iz čuta dolž-
nosti d o umrlih dveh tovarišev ses ta ja la vsakih št ir inajst dni , i zmenoma na Savnikovem domu v Mostah in v 
moj i sobi v D o m u starejš ih občanov na Kolezij i . 

Savnik j e rad in t emel j i to pr ipovedoval o svojih dožive t j ih , izmed kater ih so bili mnogi prav značilni za 
n jegov znača j in po tek ž ivl jenja in dela . N jegov spomin je segal naza j prav v prvo dese t le t je tega s to le t ja . R o -
jen je bil leta 1902. Spomin ja l se j e , da ga j e oče za roko pel ja l za en im prvih pogrebov k Sv. Križu, ko so 
pokopal išče pri Sv. Kriš tofu opusti l i . Spomin ja l se j e pro t inemških demons t rac i j leta 1908, ko so r az j a r j en i 
L jub l j ančan i pobijal i šipe nemškim in nemčurskim trgovcem in table z nemškimi napisi metali v L jub l j an ico . 
V ot roških letih je hudo zbolel in j e n j e g o v o ž iv l jenje viselo na nitki. P o t is tem so starši zelo skrbel i zan j , da 
se ne bi prehladi l . V e d n o je bil pod n j ihovim nadzors tvom. Niso ga pustili v d ružbo drugih o t r o k , ni se igral 
» r avba r j e in žanda r j e« , ni se vozil s kolesom itd. Reke l mi je : »Pravzaprav sem bil prvič samos to jen in svobo-
d e n , ko sem se pel jal v prvo suplentsko službo v Cel je .« 

S čistim ža rom pat r io t izma se j e vnemal za slovanstvo in jugoslovanstvo. Ni se spominja l , ali j e bil še v 
če t r tem razredu l judske šole ali v p rvem razredu g imnazi je , k o je bra l , da je Črna gora napoveda la Turči j i 
vo jno . Ni mu bilo dovol j s amo čustvo ponosa in o d o b r a v a n j a , moral j e z d e j a n j e m pokazat i nak lon j enos t 
Črnogorcem in začel j e v razredu pobirat i pr ispevke zan je . Zbra l j e e n o k rono . Ne vem pa . ali mi j e poveda l , 
kam je ta fond odda l . Kot di jak-viš ješolec se je včlanil v d ruš tvo P r e p o r o d , u s m e r j e n o proti Avstr i j i . V e m p a , 
da v pozne j šem živl jenju ni bil nikoli organiziran v kako poli t ično s t ranko . Leta 1927 je na svoje s t roške po to-
val v Beograd , se udeležil prvega kongresa jugoslovanskih geografov , iz svojega kupil venec, ga položil na 
Cvijičev grob in imel slovenski govor v imenu slovenskih geografov . 

O Geogra f skem društvu in G e o g r a f s k e m ves tn iku , za ka te ra ima Savnik m n o g o zaslug in sva o nj ih po-
gosto govori la , ne bom tu pisal , ker j e bilo to o m e n j e n o v vseh člankih o b njegovih jubi lej ih in o b njegovi 
smrti . Savnikovo geografsko zan iman je j e v prvi vrsti vel ja lo našim na rodnos tno ogroženim k r a j e m . E n o 
prvih njegovih del j e bil spis o Korošk i , ob jav l j en leta 1935 v knjižici Naši ons t ran m e j e . Njegovi zadnj i , žal 
neuresničeni načrti pa so se tikali t ržaških, goriških in beneškoslovenskih k ra j ev , kar n a j bi izšlo ko t pe ta knj i -
ga Kra jevnega leksikona Sloveni je . Trudi l se j e , da bi dobil sodelavce med tamošnj imi izobraženci . Obiskoval 
j ih j e , j im pisaril, p o n e k o d je uspel , d rugod so ga razočaral i . Imel j e t am veliko znancev, neka te re še iz mla-
dih let. Visoko je cenil župnika v T r č m u n u in se uprav ičeno zanesel na n j egovo pomoč. O b u p a l pa je nad 
Tržačani . Jun i j a 1986 je sklical ses tanek v Sežani, prišli so le š t i r je . P o dolgem moledovan ju so mu p o t e m po-
slali 25 strani t ipkopisa , a t a k o nepopo lnega , da j e moral z ža los t jo opusti t i misel na zaželeno knj igo. 

Mnogokra t je v javnost i nastopil z govorom ob raznih slovesnostih ali zborovan j ih ter na pogreb ih o b slo-
vesu od pr i ja te l ja ali znanca. Govori l je skora j z m e r a j p ros to , ne da bi bral z listov. S tem je daleč prekašal 
naše d ružbene delavce, ki več inoma b e r e j o svoje govore . Večkra t mi j e p o u d a r j a l , kol iko bol j učinkovita j e 
pros to izrečena beseda . Srednješolski p rofesor j i m o r a j o biti iz v s a k d a n j e prakse navajeni prostega govora . Le 
enkra t mu je o b o d p r t e m grobu misel zastala in nastopila j e za minu to mučna tišina, dok le r ni spe t ujel pove-
zave v govoru . 

T o , kar pišem v nas l edn jem ods tavku , ni d rob t ina , t emveč je spomin na 18 mesecev t r a j a j o č e Savnikovo 
te lesno in duševno t rp l j en j e v koncent rac i j skem taborišču v D a c h a u u . O tem času sva večkrat govori la , o 
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n j e m je na ses tanku dachaucev v Ljubl jan i sam pr ipovedoval (Teleks 5. 6. 1986). »Ko smo prišli v taborišče, 
bilo j e na t anko 29. novembra 1943, so sumili, da sem Ž id , zaradi obleke . Karl Bar le , španski borec in m o j 
učenec, je poskrbe l , da sem že 10. decembra dobil de lo in se izognil sumničen ju . Barle j e vedel za vsakega 
Slovenca, ki j e prišel, in vsakomur je pomaga l , kakor j e vedel in znal. In tega človeka smo v dachauskih pro-
cesih obsodili na smrt . Dobi l sem grdo, u m a z a n o de lo , toda iz hvaležnosti do Bar le ta nisem hotel sprejet i dru-
gega. Med b o m b a r d i r a n j e m mi j e to rešilo ž iv l jen je , kaj t i b o m b a je ubila vse v pisarni, k j e r so mi ponuja l i 
de lo . Po osvoboditvi taborišča sem vodil p i sarno vseh repat r i i rancev, t ako da sem se vrnil v domovino šele z 
drugim t r anspo r tom. S tovorn jak i smo se peljali skozi Trb iž , po tem pa do Kamnika , k a m o r s m o prispeli okoli 
polnoči . Mes to j e bilo razsvet l jeno, nas pa so spravili v ka ran teno . - V n j e j smo ostali tri dni . »D om ov je pri-
šel ponoči , ko je bila eksplozi ja na posta j i in so po okolici popoka le šipe na okn ih . 

Po povra tku d o m o v se je t ako j prijavil na de lo . Takra tn i načelnik prosvetnega odde lka profesor Vik tor 
Smole j mu je poveril o rganiz i ran je in vodstvo osemtedenskega teča ja v Slavini pri P res t r anku , na ka te rem n a j 
se profesorski kandidat i Pr imorci , ki so študirali na i tal i janskih univerzah, usposob i jo za pouk svojih p r edme-
tov v slovenščini. O d predava te l jev na t em t eča ju j e Savnik omen ja l An ico Kosovel , N a d o Rupel , F rancka 
Šafa r ja in d ruge . Večkra t j e rekel: »To je bila m o j a na j lepša služba, m o j najsrečnejš i čas.« Iz absolventov te-
ča ja j e p o t e m sestavil profesorski zbor g imnazi je v Pos to jn i , ki ga je na to več let vodil. Učili so tudi na tečajni 
in oficirski gimnazi j i . Udeleženci t eča ja v Slavini so se 12. 9. 1986 sestali v gostilni Krpan v Mostah . O tem 
ses tanku mi j e z navdušen jem pripovedoval . Savnik se j e takra t z vso družino preselil v Pos to jno , svojo lastno 
hišo v Miklavčevi ulici 1 v L jub l jan i j e prepust i l , da so j o zasedli tu j i l j ud je . K o j e n e k a j let pozne je n jegova 
hči š tudirala v L jub l j an i , ji j e bila na vo l jo s a m o drvarnica . 

Po ravna te l j evan ju v Postojni je opravl ja l razna dela na Pr imorskem. N e k a j časa j e zbiral in ure ja l kul-
turno-zgodovinsko gradivo v Por torožu. Takra t j e v smeteh našel zemljevid o delitvi naših pok ra j i n , v e r j e t n o 
za predlog na kaki diplomatski konferenci . Če se ne mo t im , ga j e pred dvema le toma izročil d ržavnemu arhi-
vu Slovenije prot i ob l jub i , da mu bodo v n e k a j tednih vrnili p o m a n j š a n o fo tokop i jo . Bil j e razočaran , ker tega 
leto dni niso izpolnili. Šele neka j dni p red s m r t j o j e prišlo vabilo arhiva na ses tanek , k j e r se b o d o zahvalili 
vsem darova lcem raznih d o k u m e n t o v . 

N a z a d n j e j e v Postojni vodil Inštitut S A Z U za raziskovanje Krasa . Ker je že leta in leta zbiral gradivo o 
zaslužnih Slovencih za morebi tn i Kulturni at las Sloveni je , se j e v Inšti tutu lotil p roučevan ja o raziskovalcih 
krasa. Pri i skanju poda tkov o Ivanu A n d r e j u P e r k u , n e k d a n j e m ravnate l ju Pos to jnske j a m e , sem mu p o m a -
gal pri i skanju o Pe rkovem bivanju in sorodstvu v Po l janah in Škof j i Loki . O Perku nima Slovenski biografski 
leksikon niti besede , prav t ako ne o drugih slovenskih speleologi!). Z b r a n e poda tke je Savnik objavil pred-
vsem v Pr imorskem biografskem leksikonu in jih uporabi l tudi za dopolni tev Kra jevnega leksikona Slovenije . 
Vsega s k u p a j j e nad 80 zaslužnih Slovencev rešil pozabe . Arheo log dr . Franc L e b e n , ki je bil član tega inštitu-
ta, se Savnika pogosto spomin ja , nikoli pa ne pozabi omeni t i , da ga j e Savnik »naučil pisati«. Popravl ja l in 
izpopolnjeval mu je prve č lanke t ako dolgo, da so bili brezhibni tudi jez ikovno. T a k o je prvi članek pe tkra t 
pre t ipkal . P o d o b n o je svoje t ipkopise pret ipkaval tudi Savnik sam, dokle r ni bil z njimi popo lnoma zadovo-
l jen. O »aferi« s človeškimi ribicami (proteusi ) skora j nikoli nisva govorila. Le enk ra t mi j e povedal , da j e na 
svoje s troške potoval v Nemči jo in dognal , kdo je kriv za p r o d a j o teh edinstvenih živali v tu j ino . Venda r j e po 
t em zapustil Inšti tut in si s težavo pridobil s t anovan je v lastni hiši, da se je vrnil v L jub l j ano . N e k a j časa j e 
po tem še delal na akademi j i . 

U p o k o j e n s k a leta - u p o k o j e n leta 1962 kot višji znanstveni svetnik - j e posvetil n e u m o r n e m u delu za se-
stavo Kra jevnega leksikona Slovenije . Z g o d a j je vstajal in bil navadno prvi ali med prvimi za pisalno mizo v 
Državni založbi Sloveni je . Če mi je te lefon zazvonil med šesto in s edmo u r o , sem vedel : Savnik že dela . Ka-
dar je imel za kako obč ino do kra ja dognano besedi lo , mi ga j e izročil, da sem uskladil zemljevid občine z be-
sedi lom ali o b r a t n o . Žele la sva, da bi zemljevid prikazoval čim več ob j ek tov , ki so v besedilu navedeni . Ma-
lokda j j e bilo t reba v besedi lo vnesti , kar j e pr ikazovala kar ta . Večkra t pa so bile v tekstu z a m e n j a n e strani 
n e b a , kar j e bilo na kart i lahko razvidno. Na j in razgovor se j e sukal pogosto okoli imen in r abe predlogov v 
besedi lu , na zeml jev idu pa na jvečkra t o vnašan ju cest in pot i . ker nismo vnašali vseh. V sobi j e vladalo mi rno , 
de lovno ozrač je , sa j sta t am delala tudi p isa te l ja B r a n k o H o f m a n in Jože Snoj . N e d a v n o mi j e Savnik rekel: 
»Pregovor N e m o p rophe t a in patr ia pri tebi ne drži . t ebe v Škof j i Loki upoš t eva jo .« Pri t em je t reba upošte-
vati velikost k r a j a . L o k a je m a j h n a in so kul turni delavci bol j vidni kot v L jub l j an i , k j e r so kulturniki osredo-
točeni , kar množični . Savnik ni zaslužen samo za L j u b l j a n o , t emveč za vso Sloveni jo - zno t r a j in z u n a j m e j a -
in za Jugoslavi jo . T o p o t r j u j e t a Kidričeva nagrada , ki j o j e Savnik pre je l leta 1981, in od l ikovan je z zlatim 
r edom dela. Ze lo p o m e m b n o odl ikovanje in p r i znan je j e posmrtni članek v Knj iževnih listih De la , v ka te rem 
nekdan j i ravna te l j D Z S Ivan Bra tko pos tavl ja Kra j evn i leksikon v ka tegor i jo del o b Va lvaso r j evo Slavo voj-
vodine Kran j ske . Z a n a j b o l j prisrčno pr iznan je p ro feso r ju Savniku š te jem osmrtn ico , ki j o j e v Delu objavil 
n jegov n e k d a n j i dekliški razred. 

Na d o m u sem pr i ja te l ja R o m a n a obiskoval p redvsem zadn j a tri leta. D o m a sta ostala sama z ženo. Otroci 
- dva sina in dve hčeri - so odrasli in se osamosvoji l i . Poleti smo navadno sedeli na vr tu , žena je postregla , se 
nama pridružila in se z z a n i m a n j e m in bis tr ino razuma udeleževala vsakovrstnih razgovorov. Kl jub razrahl ja-
nemu zdrav ju in obilici dela v hiši in na vrtu - sa j v resnici hiši podpi ra tri vogle - še n a j d e čas, da bere , ne dr 
r o m a n e , t emveč p o l j u d n o znans tvene knj ige in revi je , npr . o Wegener jev i teori j i o kont inent ih . R o m a n j o je 
klical »mami«, bila mu je več kot žena , bila j e mat i n jun ih o t rok . Ž e dolgo sta bila d o g o v o r j e n a , da ne bosta 
podal jševala bolezni z zdravniki in zdravili, kada r bosta ugotovila, da se res bliža konec - umrl j e dom a o b 
svoji ženi. Drugi dogovor se je tikal pogreba : k d o r od n j i ju umre , ga p o k o p l j e j o s k r o m n o , b rez vsakega pom-
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pa , res v krogu samo n a j o ž j e družine . T a k o je pr i ja te l j Savnik brez zadn jega slovesa, brez zas topnikov G e o -
grafskega druš tva , brez vencev in govora , sk romno , kakor j e živel vse ž iv l jen je , odšel od nas, zapustil pa n a m 
je svoje vel iko de lo in lep zgled poš tenega , delovnega, nesebičnega kul turnika . 

France Planina 

Umrl je akademik Milisav V. Lutovac (1901-1988) 

Rojen 7. marca 1901 v vasi Dapsiču pri današnjem Ivangradu (prej Berane), je 
po gimnaziji v Beranu in študiju geografije na beograjski univerzi (1924-28) v jugo-
slovanski prestolnici doktoriral (1929) s tezo Gospodarstvo, promet in naselja v Ro-
žaju in Bihorju. Po profesuri na gimnaziji se je 1931-1932 izpopolnjeval pri takrat 
najbolj slavnih francoskih geografih v Parizu in na Sorbonni drugič doktoriral iz geo-
grafije s tezo Metohija, antropogeografska študija. Po letu 1937 izredni profesor beo-
grajske ekonomske fakultete, v letih 1945-48 spet srednješolski profesor, se je leta 
1949 v ključil med sodelavce Geografskega inštituta Jovan Cvijić SANU. Bil je od 
1958. leta izredni in 1961. redni profesor na Filozofski fakulteti, kjer je predaval an-
tropogeografijo in ekonomsko geografijo. Srbska akademija znanosti in umetnosti ga 
je izbrala leta 1961 za izrednega in leta 1964 za rednega člana. V letih 1972-78 je bil 
direktor Geografskega inštituta Jovan Cvijić in vmes urednik inštitutskega glasila 
Zbornik radova. Upokojil se je leta 1972. 

Med najvidnejšimi pokojnimi jugoslovanskimi geografi ima pokojni Milisav Lu-
tovac prav posebno mesto. Med njegovimi okoli sto članki in študijami se jih nekaj 
res ukvarja s vprašanji vse države (npr. Kmetijstvo Jugoslavija - naravne osnove). 
Toda velika večina jih obravnava posamezni kraj ali predel med domačo Črno goro in 
Donavo. Poglejmo si samo nekaj toponimov iz naslova njegovih objav: Katunski krš, 
Ivangradska kotlina, Pester, Lukavica, Sinjajevina, Polimlje, Kolašin, Prokletije, 
Metohija, Šar planina, Užička oblast, Jasenica, Ritopek, Timočka Krajina, Negotins-
ka Krajina, Bor, Kučaj, Rtanj , porečje Mlave. Skoraj vse te študije so nastale s te-
renskim opazovanjem in geografskim razglabljanjem. Čeprav analitiki Lutovčevega 
dela delijo objave na ekonomsko-geografske, družbenogeografske, na tiste, ki se uk-
varjajo z geografsko transformacijo, migracijami in etničnimi procesi, je vendarle 
vsem skupna vpetost v geografski okvir obravnavane regije. V ospredje res izstopa 
agrarna geografija in v ranih delih planinsko pašništvo - s temi deli si je pokojnik pri-
dobil sloves najboljšega jugoslovanskega ekonomskega geografa - toda nikjer ni za-
nemarjen regionalno geografski koncept v vsej geografski in kulturni širini, ki si jo je 
pokojni akademik pridobil v šoli dejanskega in idejnega učitelja Jovana Cvijiča. Nje-
govi metodi je ostal Lutovac zvest učenec. To pa ne pomeni tudi izbire snovi, saj je 
postal iz mladega opisovalca starosvetnih dejavnosti - deset let je bil šef katedre za 
etnologijo Filozofske fakultete - v zrelih letih registrator preobrazbe podeželja v oko-
lici Beograda. 

Regionalno koncipirane Lutovčeve študije brez računalniške obdelave statistič-
nih podatkov med mladimi jugoslovanskimi raziskovalci niso naletele na kaj prida 
posnemovalcev. Kljub temu ostaja nesporno dejstvo, da pomeni Lutovčevo delo, po-
vezano s srbsko zemljo, žlahtno tradicijo klasične srbske geografije iz prvih desetletij 
tega stoletja, brez katere tudi danes ni geografije. 

Srbsko geografsko društvo je M. Lutovcu leta 1966 dodelilo najvišje znanstveno-
geografsko odlikovanje - medaljo »Jovan Cvijić« in mu leta 1981 posvetilo Glasnik 
SGD. Geografski inštitut Jovan Cvjić, ki mu je posvetil največ svojih organizacijskih 
moči, mu je posvetil 31. letnik Zbornika radova. V obeh zvezkih in v Glasniku SGD 
1971 sta tudi pokojnikova biografija in bibliografija. 

Ivan Gams 
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Državna odlikovanja in priznanja 

Dne 24. 12. 1987 je Predsedstvo SFRJ za posebne zasluge in uspehe pri delu, po-
membne za napredek države, odlikovalo: 

prof. dr. Franceta H a b e t a , upokojenega višjega znanstvenega sodelavca 
SAZU, dr. Vladimirja K l e m e n č i č a , rednega profesorja na Oddelku za geogra-
fijo Filozofske fakultete v Ljubljani in dr. Mavricija Z g o n i k a , izred. prof. v po-
koju z r e d o m z a s l u g z a n a r o d s s r e b r n i m i ž a r k i ; 

akademika dr. Ivana G a m s a , red. prof. na Oddelku za geografijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani, dr. Mirka P a k a , izred. prof. na Oddelku za geografijo Filo-
zofske fakultete v Ljubljani in dr. Milana Š i f r e r j a , znanstvenega svetnika 
SAZU z r e d o m d e l a z z l a t i m v e n c e m ; 

prof. Jelko K u n a v e r , pomočnico ravnateljice OŠ Franceta Bevka v Ljublja-
ni, prof. Maro R a d i n j o s Srednje naravoslovne šole v Ljubljani in prof. Ladisla-
vo R a k o v e c z r e d o m z a s l u g z a n a r o d s s r e b r n o z v e z d o . 

Dne 9. 3. 1988 je Zvezna konferenca SZDLJ nagradila za delo na področju 
varstva okolja s s r e b r n o p l a k e t o dr. Dušana P l u t a , docenta na Oddelku 
za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, s priznanjem pa mag. Marjana R a v -
b a r j a , raziskovalnega sodelavca na Inštitutu za geografijo Univerze E. Kardelja v 
Ljubljani. 

Čestitamo! 

Z B O R O V A N J A , O B I S K I I N P O R O Č I L A 

14. zborovanje slovenskih geografov v Postojni okt. 1987 

V organizaciji Ljubljanskega geografskega društva in ob pomoči številnih stro-
kovnih in gospodarskih ustanov ter posameznikov je med 15. in 17. oktobrom v Po-
stojni potekalo 14. zborovanje slovenskih geografov. Srečanja se jih je udeležilo 355, 
občasno pa je strokovnemu delu prisostvovalo še okrog 150 negeografov, zlasti pred-
stavnikov delovnih in družbenopolitičnih organizacij Notranjske, Primorske in druge 
Slovenije pa tudi iz zamejstva. Namen tokratnega strokovnega srečanja je bilo spo-
znavanje aktualne podobe prehodne in kraške Notranjske ter z organizacijo zborova-
nja postaviti smernice za bodoče tovrstne strokovne sestanke. Obenem smo na sreča-
nju proslavili 40-letnico priključitve Primorske Jugoslaviji in se spomnili štiridesetlet-
nega delovanja Inštituta za raziskovanje krasa pri Znanstveno-raziskovalnem centru 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki deluje v Postojni. 

Prva plenarna seja v veliki dvorani Jamske restavracije je bila posvečena spomi-
nu na omenjene obletnice ter uvodnim prispevkom, ki so opredeljevali pomen stroke 
v slovenski javnosti in predstavili razvoj, značilnosti in podobo regije, ki ji je bilo sre-
čanje namenjeno. Zborovanje je v daljšem nagovoru pozdravil dr. Matjaž Kmecl, 
član predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Notranjsko pa 
je geografsko opredelil dr. Igor Vrišer z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete. 
V drugem delu plenarnega zasedanja je pet poročevalcev povzelo poglavitne ugoto-
vitve raziskav, ki jih je pripravilo 29 avtorjev in ki so osvetljevale novo geografsko 
znanje o tem kraškem notranjskem delu Slovenije. Čeprav je bil ta način poročanja 
zaradi heterogenosti raziskav večkrat nepopoln in premalo poglobljen pa je vseeno 
uspelo usmeriti zanimanje poslušalstva k prebiranju in študiju posameznih raziskav, 
ki so bile že pred srečanjem tiskane in zbrane v 441 strani obsežnem zborniku z naslo-
vom Notranjska. To pomeni osnovno vrednost za zborovanje opravljenega strokov-
nega dela. Z uredniškim odborom vred je zbornik uredil dr. Peter Habič, izdala in za-
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ložila pa ga je Zveza geografskih društev Slovenije s sodelovanjem Ljubljanskega 
geografskega društva in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU ob pomoči Razi-
skovalne skupnosti Slovenije ter občinskih raziskovalnih skupnosti ter delovnih orga-
nizacij Notranjske. 

Morda je potrebno omeniti, da so raziskovalci v okviru Notranjske obravnavali 
največkrat območje, ki zajema pet občin - Logatec, Cerknica, Postojna, Ilirska Bi-
strica in Sežana. 

Prvi dan zborovanja sta zaokrožila obisk Postonjske jame in v pozne večerne ure 
trajajoče družabno srečanje. Drugi dan je bil namenjen geografskemu izobraževanju 
in spoznavanju nekaterih območij v osrčju Notranjske, predvsem Loškega polja in 
Vidovskih hribov v cerkniški občini. Didaktični prispevki so bili objavljeni že pred 
zborovanjem v Geografskem obzorniku (34/2), diskusija je bila pestra in plodna. V 
družabnem in vzporednem delu zborovanja so udeleženci v zelški cerkvi lahko pri-
sluhnili logaškemu oktetu. V prostorih, kjer je potekalo zborovanje, pa so si ogledali 
filme in slike s krasoslovsko tematiko. Razstavo in projekcijo je ob svoji 40. obletnici 
pripravil Inštitut za raziskovanje krasa. Obenem je bila razstavljena (in tudi v proda-
ji) geografska literatura. Zadnji dan zborovanja, v soboto, so bile na sporedu tri te-
matsko zaokrožene »okrogle mize«, zaključna plenarna seja ter ekskurziji v Brkine in 
Rakov Škocjan. 

Podpisani, ki je sicer sooblikoval zaključke zborovanja in obenem aktivno sodeloval 
pri delu ene od okroglih miz, žal, ni mogel sodelovati na vzporedno potekajočih pri-
reditvah. Zato se je le posredno seznanil z zaključki, ki so jih oblikovali moderatorji 
drugih sestankov: dr. M. Klemenčič, dr. V. Klemenčič in dr. J. Kunaver. Pri okrogli 
mizi z naslovom »Geografska teorija in praksa« je razprava opredeljevala vsebinski 
okvir in metodološko zasnovo regionalne geografije ter vlogo in mesto ekološke ge-
ografije v naši stroki in znanosti. Načela je tudi vprašanja specializacije v geografiji in 
pomanjkanja futurološkega koncepta v slovenski geografiji ter razvoja teoretične 
znanstvene misli sploh. V dvorani, kjer so geografi in drugi strokovnjaki iz domovi-
ne, zamejstva in tujine razpravljali o »zamejstvu in izseljeništvu«, sta zanimanje pri-
tegnili predvsem razpravi o položaju Slovencev v Porabju in na Štajerskem ter teza, 
da je t.im. »zdomstvo« kontinuiteta izseljevanja iz naših krajev, ki traja vse od srede 
preteklega stoletja dalje. Izzivajoče in diskusijo vzbujajoče je bilo vprašanje o pov-
ratku t.im. »delavcev na začasnem delu v tujini« in njihovem vplivu na transformacijo 
matične kulturne pokrajine. Največ poslušalcev je prisostvovalo razpravam o »šol-
skih ekskurzijah in metodični obravnavi krasa«. Ugotovljeno je bilo, da se moramo 
geografi zavzemati za to, da bi imele zaključene regije ustaljen program ekskurzijskih 
poti in terenskih opazovanj, učence pa naj bi še posebej nazorno seznanjali s kraškim 
svetom, tako specifičnim za Slovenijo in Jugoslavijo. Udeleženci zborovanja smo se 
razšli po obravnavi in sprejemu zaključne resolucije ter sklepu, da bo prihodnje zbo-
rovanje čez dve leti v Koprskem Primorju. 

Udeleženci so brez izjeme pohvalili dejstvo, da so bile razprave in strokovne štu-
dije že poprej natisnjene in na voljo vsem, ki so se zborovanja udeležili. Nedeljene 
pohvale veljajo organizacijskemu odboru, ki ga je vodil dr. Peter Habič, tudi za dru-
žabne in kulturne prireditve ter ekskurzije, ki jih je skrbno pripravil in z njimi prijet-
no popestil celotno zborovanje. Deljena pa so bila mnenja o tem, ali je moderatorski 
način najustreznejša oblika posredovanja strokovne vsebine (referatov) in še o neka-
terih drugih organizacijskih prijemih. Splošna značilnost srečanja je bila nedvomno 
množična udeležba pa tudi odmevnost v javnosti, zlasti na Notranjskem. Zanimanje 
za delovanje stroke raste ne le med geografi, temveč tudi med nosilci družbenega raz-
voja, saj more geografska veda marsikaj prispevati ne le pri vzgoji in izobrazbi, tem-
več tudi pri usmerjanju gospodarskega razvoja in družbe nasploh. Dognanja geo-
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grafskih raziskovanj, objavljenih v zborniku Notranjska, so že obravnavali predstav-
niki notranjskih občinskih skupščin na svojem novembrskem (1987) posvetu v Hru-
ševju. 

Anton Gosar 

IV. jugoslovanski agrarno-geografski simpozij, Vršac, 16.-18. september 1988 

Uradno četrto, v resnici pa že peto srečanje jugoslovanskih agrarnih geografov 
in gostov iz Poljske in NDR je potekalo vsebinsko in organizacijsko po že uveljavlje-
nih smereh. Po Mariboru (1964), Ohridu (1972), Novem Sadu (1982) in ponovno Ma-
riboru (1985) so tokratno srečanje ponovno pripravili vojvodinski geografi z Inštituta 
za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete v Novem Sadu. Prvi del srečanja, 
na katerem je nastopilo 19 referentov s 17 prispevki, je bil v prostorih Pedagoške 
akademije v Vršcu, drugi, terenski del pa je bil namenjen ogledu in seznanitvi z geo-
grafskimi značilnostmi Deliblatske peščare. 

Doslej je agrarna geografija z najraznovrstnejšimi prispevki v marsičem obogati-
la znanje in vedenje o podeželju, njegovi agrarni proizvodnji in osvetlila probleme 
kmetijskega prebivalstva v posameznih delih države. Tem izsledkom se imamo zahva-
liti, da smo spoznali in ovrednotili številne sodobne procese, ki preoblikujejo celotno 
fiziognomijo podeželja. Kakor v vsaki drugi panogi je tudi za agrarno geografijo zna-
čilno nihanje njene vsebinske zasnove. Po prikazanih referatih in živahni diskusiji je 
mogoče sklepati, da jugoslovanska agrarna geografija v zadnjem času metodološko in 
vsebinsko ni napredovala. Morda je temu krivo pomanjkanje jugoslovanskega razis-
kovalnega projekta, kakršen je bil v šestdesetih in v začetku sedemdesetih let in je 
povezoval vse jugoslovanske geografe različnih pogledov in generacij. Nekateri pri-
spevki s svežimi metodološkimi pristopi in podprti z računalniško tehnologijo (še zla-
sti iz slovenskih vrst) vendarle obetajo nove in poglobljene ter celovitejše poglede na 
podeželje in njegove sestavine. V tej napovedi, ki je bila sprejeta - razumljivo - z ve-
liko naklonjenostjo in pozornostjo, so bržkone že začrtani okvirni obrisi ponovnega 
vzpona in vsebinske osvežitve znatnega dela naše agrarnogeografske misli. 

Vsebina referatov, ki bodo objavljeni v posebnem zborniku, je segala na tri po-
dročja agrarne geografije: a) metodološko, b) regionalno in c) specialistično (osvetlit-
ve posameznih sestavin podeželja). 

S prvega področja je bilo naslednjih šest prispevkov: Marijeta N a t e k , Meto-
dološka zasnova vrednosti potencialov za kmetijsko pridelavo; D. K 1 a d n i k , 
Vrednotenje potencialov za kmetijsko pridelavo na primeru k.o. Dolenja vas v Selški 
dolini; A. S t a c h (Poljska), Erozija prsti kot geomorfološki proces in metode za 
merjenje njene intenzitete; P. T o m i č in J. P l a v š a , Komasacije kot činitelj 
razvoja kmetijske proizvodnje in transformacije ruralnih predelov v Vojvodini (na 
primeru občine Srbobran); M. L j e š e v i ć , Vrednotenje naravnih abiotičnih pogo-
jev za potrebe načrtovanja kmetijske proizvodnje, in J. R o m e 1 i č , Agroindu-
strijski kombinat Vršac. 

Tudi v drugi skupini je bila prikazana vrsta referatov: B. J a č i m o v i č in V. 
T u s z k i e w i c z (Poljska), Spremembe v posestni strukturi kmečkih gospodarstev 
v Vojvodini; R. D a v i d o v i ć , Razdrobljena zemljiška posest kot negativni dejav-
nik intenziviranja kmetijske proizvodnje (na primeru občine Indjija); M. Z i k o v , 
Obstoječe sestavine in pričakovane spremembe v namembnosti in izrabi zemljišča v 
ohridsko-prespanskem predelu; D. S c h o l z (Halle, NDR), Razvojne težnje in 
problemi agrarnega prestrukturiranja na območju okraja Querfurt; D. B u g a r -
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s k i , Pridelava in predelava zdravilnih rastlin v Vojvodini (s posebnim oziroma na 
podjetje Menta iz Padeja) in M. N a t e k , Nekatere geografske značilnosti hribov-
skih kmetij v Mežiški dolini in v porečju Hudinje. 

V tretjem vsebinskem sklopu so bili predstavljeni naslednji referati: V. D j u -
r i ć , Strukturne spremembe v kmetijstvu SR Srbije; S. Ć u r č i ć , Problemi delov-
ne sile v kmetijstvu; M. S p a s o v s k a , Regionalne značilnosti sprememb in terito-
rialne razmestitve kmetijskega prebivalstva v SFRJ; B. B e l e c , Korelacija med 
stopnjo zemljiške razdrobljenosti in socioekonomskim! strukturami z vidika sistemov 
poljske razdelitve na Slovenskem; M. T o d o r o v i č , Izobrazbene karakteristike 
kmetijskega prebivalstva SR Srbije. 

Simpozij je bil v okviru tradicionalne, že 32. turistično-folklorne prireditve 
»Dnevi trgatve grozdja«. Prisostvovalo mu je okrog 30 geografov. Tudi tokrat smo 
pogrešali predstavnike geografov iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvatske in 
Kosova. Razprava je bila živahna in vsebinsko bogata. 

V širši okvir simpozija je sodil tudi sprejem na občini Vršac, kjer so njeni pred-
stavniki v sproščenem razgovoru orisali glavne gospodarske in druge značilnosti in 
aktualnosti občine in južnega Banata. Za udeleženca simpozija je bil pripravljen 
ogled vinske kleti, ki po arhitekturi in velikosti vzbuja posebno pozornost. Avtomo-
bilska ekskurzija po Deliblatski peščari je vodila skozi njeno osrčje, kjer smo se se-
znanili z njenim mladim naseljem Šušare, nastalim leta 1905. Skrb za pripravo in iz-
vedbo simpozija je bila na ramenih prof. dr. S. Čurčiča iz Novega Sada in mag. Jova-
na Romelića iz Vršca. 

Milan Natek 

»Teorija in metodologija industrijske geografije«, jugoslovanski geografski simpozij, Sarajevo, 
3. in 4. oktober 1988. 

Simpozij o teoriji in metodologiji industrijske geografije, v organizaciji Geo-
grafskega društva BiH in Odseka za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete 
v Sarajevu, sodi nedvomno med uspešnejše geografske znanstvene sestanke v zad-
njem obdobju. Razlogov za to je nedvomno več. Med njimi je sodelovanje 
predavateljev ekonomske geografije z univerzitetnih oddelkov, kjer vprašanjem 
industrijske geografije posvečajo vedno več pozornosti. Njim so se še posebno 
uspešno pridružili redki geografi, ki jim je problematika industrijske geografije os-
rednje raziskovalno področje in ga največkrat povezujejo s praktičnimi vidiki. Šele 
na tretje mesto bi lahko postavili občasne proučevalce regionalnih elementov indu-
strije in industrializacije, ki so na dosedanjih podobnih znanstvenih sestankih prevla-
dovali. Razlog je tudi pospešena industrializacija in njena regionalna in druga kon-
centracija ter s tem povezana vrsta problemov lokacije, koncentracije, disperzije, 
okolja in drugih vprašanj, na katere geografija lahko da določene odgovore. Tretji 
razlog je splošno napredovanje ustrezne raziskovalne metodologije, ki je po vsem so-
deč tudi v naši geografiji vse manj deskriptivna in vse bolj poglobljeno analitična in 
kvantifikacijska. 

V referatih in v bogati razpravi sta izstopali dve tematiki; teoretična vprašanja 
industrijske geografije in predmeta njene obravnave ter lokacija in lokacijski dejavni-
ki. O prvem so poročali D. Feletar, J. Ilič in Z. Ivanovič, med drugim tudi o nekate-
rih osnovnih vprašanjih obravnave industrije v geografiji, M. Grčič o sistemskem pri-
stopu v industrijski geografiji ter S. Misztal iz Varšave, ki je kot dolgoletni proučeva-
lec industrije poročal, žal, le o nekaterih njenih razvojnih stopnjah. Ugotovljeni so 
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bili sicer osnovni skupni pogledi na pojmovanje posameznih elementov industrijske 
geografije, hkrati pa se je pokazalo tudi nezadostno spremljanje teoretičnih in meto-
doloških dosežkov. 

Bolj neposredna je bila druga skupina referatov o lokacijskih dejavnikih. Tako 
sta I. Vrišer z referatom o izboru industrijskih lokacij v regionalnem planiranju in A. 
Velj kovic z referatom o metodah za izdelavo sektorskega načrta razmestitve industri-
je na mestnem območju, dala osnovno izhodišče zanimivi ter strokovno dovolj teore-
tično in metodološko poglobljeni razpravi, ki se je dotaknila tudi praktičnih vprašanj 
namestitve industrije. Pokazalo se je, da le sistematično delo lahko pripelje do po-
globljenih študij. Saj so drugi referenti o lokaciji industrije za posamezne industrijske 
panoge ostali pri prikazovanju korelacij, lokacijskih kvocientov in regionalnega fak-
torja. 

Tretji sklop referatov je bil raznovrsten, od prikaza strukturnih sprememb v in-
dustriji BiH, do nekaterih razvojnih elementov Münstra, ki ga je podal drugi tuji gost 
A. Heilbora, pa do zanimivega referata o koncentraciji industrije v naših obalnih sre-
diščih ter s tem povezanih prostorskih in še posebej ekonomsko-namestitvenih pro-
blemov. 

V celoti pestra in zelo zanimiva problematika je nedvomno napredek v primerja-
vi z obravnavo industrijsko-geografske problematike na dosedanjih podobnih zborih 
in jugoslovanskih kongresih. Kakor po številu referatov, tako tudi po vsebini in po 
metodoloških pristopih bi to lahko bila solidna osnova na nadaljnje poglobljeno 
obravnavanje tovrstne tematike v vseh jugoslovanskih geografskih središčih. Živahna 
in tehtna razprava, ki je v ospredje postavila zahtevo po intenzivnejšem in celovitej-
šem proučevanju enega najbolj propulzivnih elementov našega gospodarskega in re-
gionalnega razvoja, je to nedvomno pokazala. Podobno velja za kratko, toda nadvse 
zanimivo ekskurzijo skozi nam malo znane industrijske predele Sarajeva. 

K uspešnosti simpozija je nedvomno prispevalo tudi to, da so prisotni imeli v ro-
kah referate, objavljene v Geografskem pregledu 33-32, 1987-88. Žal se nekateri av-
torji simpozija niso udeležili. Organizator, ki je svoje delo pod vodstvom neumorne-
ga prof. M. Bjelovitiča solidno opravil, pa zborovanja, žal, ni izkoristil za povezova-
nje s kolegi iz drugih strok in s praktiki. To pa ostaja zato naloga enega izmed nasled-
njih strokovnih sestankov. 

Mirko Pak 

Mednarodni simpozij Človekov poseg v kras v Postojni, 11. - 14. IX. 1987 

Skupščina Mednarodne geografske zveze je leta 1984 v Parizu med drugimi razi-
skovalni telesi ustanovila tudi študijsko skupino Človekov poseg v kras. Konec avgu-
sta 1986, tik pred konferenco M G Z o sredozemskih deželah, je ta skupina v Palmi de 
Mallorci organizirala zasedanje, ki se je ukvarjalo z antropogenimi spremembami na 
krasu (glej poročilo v GV LIX, 1987, s. 197). Speleološka zveza Balearov je referate 
natisnila v letu 1987 (ENDINS, št. 13, Palma de Mallorca, 131 strani večjega forma-
ta). Med njimi najdemo tudi P. Habiča opis rabe tal in regulacij na jugoslovanskih 
kraških poljih. Podpisani je prispeval referat pod naslovom Prilagoditev kraške zem-
lje za kmetijsko rabo v Sredozemlju. Vprašanja raziskovanja in naravovarstva (pre-
gled). V tej publikaciji je tudi obširni opis krasa na Mallorci, zlasti jamskih sedimen-
tov kot indikatorjev morskih transgresij in ingresij. 

Drugo zasedanje omenjene Študijske skupine je bilo 11-14. septembra 1987 v 
Postojni. Organizacijo so prevzeli člani Katedre za fizično geografijo Oddelka za ge-
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ografijo FF (blagajnik M. Bat, predsednik I. Gams, tajnik J. Kunaver, F. Lovrenčak, 
D. Plut in D. Radinja), tehnična izvedba zasedanja v postojnskem Inštitutu za razis-
kovanje krasa ZRC SAZU pa je slonela na ramah inštitutskih sodelavcev. Po ogledu 
antropogenih sprememb v Postojnski jami je 30-40 udeležencev tri dopoldneve raz-
pravljalo o glavni temi simpozija - človekov vpliv na kras. Udeleženci so dobili v roke 
tiskani zbornik Karst and Man (265 strani, Ljubljana 1987. Izdal Oddelek za geogra-
fijo FF, uredil J. Kunaver). 

V treh poglavjih se zvrsti 21 prispevkov. V prvem, ki se imenuje Človekov poseg 
v kraško hidrologijo, je P. Habič podal pregled vodnih razmer, izrabe in varstva v po-
rečju Unice, A. Sekulič pa v porečju Cetine. V dveh referatih italijanskih udeležen-
cev so analizirane spremembe, ki jih je od rimske dobe dalje vnesel človek pri izsuše-
vanju nekdaj 155 km2 velikega jezera Fucino, ter pri zniževanju vodne globine na si-
cilskem kraškem polju Piano Bataglia. Dva kitajska referata sta ubrana na temo po-
sedanja in ugrezanja kraškega površja zaradi antropogenega zniževanja kraške vodne 
gladine. V poglavju o posegih v kras zaradi kmetijske izrabe tal je dva referata pri-
speval D. Radinja, ki obravnavata dolenjski in primorski Kras. Govorita o trebljenju 
krasa in gostoti kraških (suhih) zidov, o modernem strojnem trebljenju in o ljudski 
terminologiji za oblike obdelovalne zemlje in kamenja na krasu. I. Gams poroča o 
svojem sodelovanju z arheologi pri raziskavi Velega polja na Hvaru, ki so ga izrablja-
li že grški kolonisti Farosa (Starega grada) in Rimljani, najbolj trebili pa ob razširja-
nju sadjarstva in vinogradništva na koncu preteklega in na začetku tega stoletja. Izra-
bo zemlje v manjših kraških depresijah v južni Franciji in v Jugoslaviji primerjalno 
podaja J. Nicod. Zanimiv oris izrabe krasa na Sulawesiju, na Javi in na Filipinih je 
prispeval H. Uhlig. V tretjem poglavju govorijo referati o drugih posegih človeka v 
kras, predvsem pa degradaciji na krasu ter naravovarstvu. Ta problematika je prika-
zana za italijanski kras v Abruzzih, pri Veroni, v Beneških Predalpah, na primeru že 
dokaj uničenih lašteh (limestone pavement) v Angliji. Zvemo tudi o kraških proble-
mih na Madžarskem in v Sovjetski zvezi. A. Bognar (Zagreb) poroča o pokrajinskih 
učinkih izkopavanja boksitne rude pri Obrovcu, D. Rojšek pa predstavlja naravno 
dediščino na klasičnem Krasu. Zbornik je potrdil, da je kras občutljiv ekosistem, v 
katerem so nepremišljeni človekovi posegi še bolj dalekosežni kot na nekrasu. Poseb-
no iz diskusij je zvenela tožba, kakšne posledice za okolje povzroča odmetavanje od-
padkov v vrtače v številnih evropskih deželah. 

Dva popoldneva postojnskega zasedanja so organizatorji namenili avtobusnim 
ekskurzijam po Notranjskem in po matičnem (Sežanskem) Krasu. V ta namen so na-
tisnili vodnik z naslovom Man's Impact in Dinaric Karts (205 strani, Ljubljana 1987, 
izdal Oddelek za geografijo, uredila I. Gams in P. Habič). Opise notranjskih kraških 
regij so prispevali z raznih vidikov sodelavci Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SA-
ZU (R. Gospodaric, P. Habič, A. Kranjc, J. Kogovšek, J. Čar, F. Šušteršič, A. Mi-
hevc). Opis obiskanih lokacij in poti po Sežanskem Krasu je izpod peresa I. Gamsa (z 
izjemo Habičevega opisa odkopane vrtače v Renčelici). V tem delu so podrobno opi-
sane spremembe na Škocjanskem Krasu, v Krajni vasi, Pliskovici in Kostanjevici. 
Druga polovica knjige obsega opis lokalitet (npr. Punat na Krku) in poti po Dinar-
skem krasu, kamor se je po postojnskem simpoziju podala štiri in pol dnevna avto-
busna ekskurzija. Pot med Postojno in dolino Neretve je prikazal I. Gams, Popovo 
polje P. Milanovič s trebinjskega inštituta za kras in kraško hidrologijo, pot po črno-
gorskem krasu pa člana nikšiške pedagoške fakultete B. Radojičič in Z. Kilibarda. 

Ker je s knjižnega trga pošel angleško-francoski vodnik po dinarskem krasu, iz-
dan za 4. mednarodni speleološki kongres leta 1965, bo omenjeni vodnik dobrodošel 
tujim krasoslovcem, ki želijo spoznati Dinarski kras. Koristen pa je tudi za jugoslo-
vanskega bralca, ki se podaja na pot po obalnem krasu, saj prinaša ne le regionalne 
preglede, temveč v tekstu in s 64 skicami nekatere doslej manj znane ali še ne objav-
ljene izsledke terenskega raziskovanja. 
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Pomen, ki ga je imel 4. mednarodni speleološki kongres za mednarodno speleo-
logijo, ima postojnsko zasedanje Študijske skupine Človekov poseg v kras MGZ v 
Postojni za geografijo krasa, ki je prav zadnja leta odkrila veliko sprememnjenost 
nadzemeljskega in podzemeljskega krasa in kraških procesov, ki jih je vnesel v kraš-
ko naravo človek. Zdaj vedno bolj spoznavamo, da kras v mnogih potezah ni samo 
delo narave, ampak tudi človeka. 

Ivan Gams 

26. mednarodni geografski kongres v Avstraliji 

Pripravili so ga Nacionalni komite za geografijo Avstralske akademije znanosti 
in Kongresni komite, sestavljen pretežno iz geografov z univerze v Canberri in Syd-
neyu, ob pomoči drugih avstralskih geografskih in negeografskih organizacij in delo-
ma ob virih za proslavljanje dvestoletnice naselitve belcev. Toliko časa je namreč po-
teklo od ustanovitve prve naselbine belcev na avstralskih tleh. Da je bilo dela pri or-
ganizaciji doslej najbolj razvejanega mednarodnega geografskega kongresa veliko, 
priča nekaj številk. Organizacijsko je bilo potrebno pripraviti 75 simpozijev, kolokvi-
jev in sestankov komisij, delovnih skupin in študijskih skupin Mednarodne geograf-
ske zveze (v bodoče MGZ), predkongresnih in pokongresnih ekskurzij. Večina 4-7 
dnevnih predkongresnih prireditev je bila v Avstraliji, nekaj pa tudi v Novi Zelandiji 
(teh so se udeležili tudi štirje Jugoslovani), na Novi Gvineji in v Maleziji. Med 20. av-
gustom, ko je bila slovesna otvoritev v sydneyski operni hiši, in 26.8. 1988 so bile os-
rednje kongresne prireditve v univerzitetnem središču v največjem avstralskem me-
stu. Sodeč po programu se je v 90 dopoldanskih in popoldanskih sekcijah zvrstilo 687 
predavanj, nadaljnih 54 pa jih je bilo na osmih simpozijih. Od geografskih vej je naj-
več predavanj odpadlo na geomorfologijo. O vseh so v dveh knjigah objavili povzet-
ke. Vseh referatov pa organizatorji ne bodo natisnili. V bližini stavb s predavanji so v 
času kongresa odprli dve mednarodni razstavi (kart in kartografskih izdaj iz let 1984-
88 - Jugoslavija pri tem ni sodelovala - in tehničnih kartografskih pripomočkov) ter 
štiri avstralske (kart iz razdobja 1788-1988, fotografij iz življenja ljudi in o pokraji-
nah, o odkritjih in raziskavanjih, domači založniki pa so pripravili tudi razstavo av-
stralskih geografskih tiskov). 

O prispevkih Jugoslovanov na predkongresnih zborovanjih pisec teh vrstic po 
povratku iz Avstralije nima podatkov. Nekaj več more poročati samo o sestanku Štu-
dijske skupine Človekov poseg v kras v tednu pred kongresom. Povezano je bilo z 
ogledom treh primerov izoliranega (osamljenega) pretočnega in kontaktnega krasa v 
državi Novi Južni Wales. Vsi so v silurskih apnencih v obliki ozkega, nekaj sto me-
trov širokega in nekaj kilometrov dolgega pasu sredi silikatne vododržne okolice. V 
prvem primeru, pri Yarrangobillu, pod takrat še vedno zasneženimi vrhovi Avstral-
skih Alp na pol poti med Canberro in Melbournom, vodi 230 jamskih vhodov v krat-
ke, a velike jamske prostore, združene v dober ducat jam, ki imajo malo občudoval-
cev zaradi velike oddaljenosti od večjih naselij. Jam v krasu Wombeyan JZ od Syd-
neya, je skupno okoli 270, od tega pet turističnih. Turistično in geomorfološko pa so 
morebiti najbolj zanimive jame v 100 m širokem in 6 km dolgem pasu apnenca seve-
rozahodno od Sydneya pri kraju Jenolanu. Njihova raznolikost kapniških in erozij-
skih oblik je izjemna v svetovnem merilu. Za slovenski kras menimo, da so se seda-
nje kraške oblike pričele razvijati v pliocenu ali kvartarju. Za omenjene tri kraške 
predele ugotavljajo starost v sto milijonih letih. Skupno vsem tem območjem je zače-
tek turističnega obiska v preteklem stoletju. Jame v Jenolanu so pričeli električno 
razsvetljevati že leta 1880 (v Postojnski leta 1884). Kljub dolgotrajnemu obisku in 
pretežno ozkim rovom so za naše razmere izredno dobro ohranjene drobne kapniške 
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tvorbe, seveda tudi po zaslugi z mrežami obdanih poti. Zaradi varstva okolja mnogi 
upravljalci teh jam ne želijo povečati letnega števila turistov preko sedanjih 250.000, 
ki imajo za obisk na voljo deset jamskih variant. 

Na tem zasedanju sem imel dva referata (o pojmu kras, tipizaciji kraških prede-
lov in obsegu krasa po svetu, in zvečer, neformalno, o spremenjenosti kraškega 
površja v Sredozemlju zaradi kmetijske izrabe tal). Ker je pred leti dal ponudbo za 
ustanovitev te študijske skupine jugoslovanski nacionalni komite za MGZ in ker sem 
ji predsedoval, sem se zavzemal za nadaljevanje kraških raziskav znotraj MGZ. Ker 
je Izvršni komite MGZ vse študijske skupine ukinil, sem kot vodja jugoslovanske de-
legacije na sestanku vodij v Sydneyu dobil na našo vlogö za ustanovitev nove študij-
ske skupine z imenom Spremembe okolja v kraških predelih (Environmental Chan-
ges in Karst Areas) toliko podpisov kolegov, da novi Izvršni komite MGZ zahteve ni 
mogel odbiti. Poleg petih študijskih skupin je bilo v Sydneyu izvoljenih 24 komisij, ki 
pokrivajo glavne geografske panoge. Njihov seznam z načrti in imeni predsednikov 
vred sem po povratku poslal vsem geografskim društvom republik in AO s priporoči-
lom, da se geografi prijavijo kot dopisni člani, kajti po novem število dopisnih članov 
ene komisije iz ene države ni omejeno. 

Kar 649 referatov, katerih povzetki so objavljeni v dveh knjigah Abstracts, je 
bilo uvrščenih v 16 sekcij: 16,5% referatov je imela sekcija za geomorfologijo, 15,4 
sekcija za ekonomsko geografijo, 9,2% od njih je bilo s področja urejanja okolja in 
varstva, 9,1% v sekciji za klimatologijo, hidrologijo, oceanografijo in glaciologijo, 
6,3% je zajela sekcija za historično geografijo, 6,2 za kulturno geografijo, 6,6 za da-
ljinsko registracijo in kartografijo, 5,1% pripada mestni geografiji itd. 

Pod že omenjenimi objavljenimi povzetki (knjigi Abstracts I, II, Sydney 1988) je 
zapisano ime jugoslovanskega avtorja v treh primerih (Vloga litologije in naklona 
površja za erozijo kraške prsti, O ranljivosti krasa, Terensko delo - potreba sodobne-
ga pouka; slednje avtorice T. Ferjan). Vodje nacionalnih delegacij in člani vodilnih 
teles MGZ so v dar sprejeli deveto številko glasila Zveze geografskih društev Jugosla-
vije Geographica Iugoslavica (sedem člankov o Jugoslaviji, 87 strani, Ljubljana 
1988). Vodje nacionalnih delegacij so od avstralskih in drugih geografskih zvez ter or-
ganizatorja sprejeli preko 20 knjig in le nekaj manj vsi udeleženci. 

Vsebine, ki se organizatorjem zdijo najpomembnejše za sodobno geografijo, na-
vadno pridržijo za plenarna zasedanja. Poglejmo si nekaj naslovov tamkajšnjih 
predavanj : 

- Raznolikost v geografiji: slabost ali prednost (predavatelj P. Claval je poudar-
jal predvsem zadnje), 

- Zgodovina globalnega okolja: medsebojni učinki in spremembe v sistemu geo-
sfera-biosfera, 

- Ekosistem v prehodu: izkušnje Avstralije in Nove Zelandije, 
- Vloga spola: napredek in izziv za geografsko raziskovanje, 
- Pacifično stoletje: bodočnost geografije svetovnega preurejanja (govor je bil o 

sedanjem praznenju majhnih pacifičnih otokov vzdolž rednih ladijskih linij med Se-
verno Ameriko, Azijo in Avstralijo), 

- Prazni prostor sveta: naselitev in razvoj, 
- Po napačnem začetku (o zrušenju afriških gospodarstev prvo desetletje po os-

voboditvi izpod kolonializma je razmišljal nekdanji predsednik MGZ Nigerijec A. L. 
Mabogunje), 

- Malthus in 21. stoletje. 

Kot je videti po naslovih, je ogroženost človeštva precej v ospredju. Kolikor sem 
se lahko udeleževal teh predavanj, nisem zvedel kaj bistveno takega, kar ne bi že po-
ročalo dnevno časopisje. Posredovani so bili večinoma zaključki drugih znanosti. 

1 9 7 



Kronika 

Podpisani je pred letom programskemu odboru MGZ predlagal sprejem in izvedbo 
nekaterih takih raziskovalnih tem ob sodelovanju geografov iz vseh držav, ki jh dos-
lej niso prispevale druge znanosti. Med drugimi je določitev globalnega obsega goro-
vij (vemo le za hipsografske razmere) in družbenega dogajanja v njih, obseg krasa in 
tipizacija krasa, pojavi litoralizacije. Ker pa je izvršni komite M G Z pretežno admini-
strativno telo, komisije pa preveč razdrobljene za razsežnejše sistematične raziskave, 
do takih raziskav ne more priti. Kljub izdaji mednarodnega geografskega termino-
loškega slovarja ostajata kvantitativni definiciji gorovja in krasa stvar posameznih de-
žel. 

Na skupščini M G Z v Sydneyu sta bila kot edina kandidata izvoljena za predsed-
nika Ronald J. Fuchs iz ZDA in za generalnega sekretarja in blagajnika Leszek A. 
Kosinski iz Kanade. Poleg štirih podpredsednikov, ki so kandidirali za drugo štirilet-
no razdobje, so bili izvoljeni še štirje novi. Znanstveno raziskovanje koordinira pod-
predsednik H. T. Verstappen z Nizozemske. Skupščina je tudi sklenila, da bo na-
slednji, 27. mednarodni geografski kongres leta 1992 v Vashingtonu, ZDA, v letu 
1996 pa naj bi bil na Nizozemskem. V letu 1990 bo regionalna geografska konferenca 
na Kitajskem. 

Od kongresa do kongresa je v zadnjem desetletju (1976 v Moskvi, 1980 v Toky-
ju, 1984 v Parizu, 1988 v Sydneyu) vedno manj udeležencev iz dežel v razvoju. V Av-
straliji je za to kriva tudi njena oddaljenost. Med 1200 udeleženci jih je prišlo po 
uradnem seznamu iz Afrike 28 (največ iz JAR) in iz Latinske Amerike devet. Največ, 
precej preko 200, je bilo Avstralcev, 177 iz ZDA. Malo jih je bilo tudi iz držav real-
nega socializma v Evropi. Na seznamu so bila vpisana tudi štiri imena Jugoslovanov. 
Izvršni komite M G Z v skladu s stremljenji UNESCO razglaša potrebo po univerzalni 
geografiji. Na svetovnih kongresih je te vedno manj, tudi zato, ker je v razvitem sve-
tu bivanje za nerazvite vedno dražje. Nerazvite dežele pa si organizacije tako zahtev-
nih kongresov ne morejo privoščiti. 

Ivan Gams 

3. simpozij Studijske skupine za razvoj gorskih in subpolamih območij (Study Group on Deve-
lopment in Highlands and High-Lattitude Zones) od 1. do 6. junija 1987 v Ouluju in v finski, 
norveški ter švedski Laponiji. 

Od petih predvidenih srečanj navedene študijske skupine v letu 1987 sta bili 
uresničeni samo dve. To sta bila 3. simpozij v Ouluju in na Laponskem v začetku ju-
nija, in 4. simpozij v Fairbanksu na Aljaski avgusta 1987. 

Simpozij v Ouluju je bil posvečen okolju in življenju v nordijskih deželah. Orga-
nizacijo je prevzel Oddelek za geografijo univerze Oulu, sodelovali pa so geografi s 
Švedske in Norveške. Simpozij se je pričel v Ouluju, nadaljeval pa v Hetti v finski 
Laponiji, odkoder je vodila ekskurzija čez Finsko in norveško Laponsko, na povrat-
ku pa čez švedsko Laponsko do Luleäja, kjer se je zaključil švedski del simpozija. 
Organizirali so ga geografi univerze v Umeäju. Pri organizaciji terenskega dela so so-
delovali finski, norveški in švedski geografi. 

Simpozija se je udeležilo 24 udeležencev iz devetih dežel s 14 referati. Prvi dan je 
bil namenjen problematiki finskega severa. M. Häkkilä je prikazal kmetijstvo Sever-
ne Finske in Švedske. H. Jussila je očrtal učinke inovacij na Severnem Finskem v 
zadnjih desetletjih. S. Aho je primerjal učinke državne pomoči na ruralnih območjih 
finske Laponije. E. Siuruainen, ki je predsedoval simpoziju in prevzel tudi predsed-
niške posle skupine po umrlem U. Varju, je kompleksno predstavil novejše smeri 
razvojne politike Finske. Norvežan A. Thormodsaeter je orisal okolje in življenje Se-
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verne Norveške in njenega srednjega gorskega predela. Podobna oznaka Severne 
Švedske pa je odpadla. 

Prvi dan je vključeval tudi ogled Ouluja, hitro rastočega upravnega in regional-
nega središča Severne Finske ter obisk nove uni veze, še posebej geografskega oddel-
ka, ki se usmerja v proučevanja in raziskave severnih delov Finske. V bližnji okolici 
je bil izjemno zanimiv ogled muzeja na prostem, to je kmetijsko - ribiške naselbine 
na otoku reke Oulu iz 15. stoletja z obnovljeno prvotno arhitekturno zasnovo lesenih 
domov in gospodarskih poslopij, nekdaj vezanih na ribolov, trgovino z lososi ter pri-
dobivanje borove smole. V originalni kmečki hiši so udeležence pogostili z domačimi 
specialitetami. 

Drugi del simpozija je bil že onstran polarnega kroga, v prvi subarktični, lapon-
ski pokrajini. Pot do Hette v pokrajini Enontekio je bila nazoren primer conalnega 
prehoda z robnih, še agrarno-gozdnih območij v predele pritikave brezove tundre in 
prave tundre. Referati so ta subarktični biotop z značilnimi geomorfološkimi in hi-
drografskimi posebnostmi nazorno osvetlili. Laponec Aikio Pekka je živo označil kul-
turo Samov (Laponcev) ter obseg in polnomadski ciklus jelenjereje ter njen pomen 
za vse dele Laponske. Kot domačin ni skrival ambicij za večjo avtonomijo in poveza-
vo vseh treh njenih delov. K. Jyväla je analizirala današnji obseg laponskega turizma 
in perspektive za njegov razvoj, ki dobiva znatno državno podporo. Materialno pod-
poro so deležne tudi druge dejavnosti domačinov. 

Pristno seznanitev z laponskim življenjem je dal obisk pri laponskem jelenjerej-
cu, ki z družino živi že v moderni hiši z vso ustrezno opremo. Poleg avtomobila upo-
rablja tudi »snowmobil«, ki mu pomaga pri zimskem zganjanju jelenje črede. Večer-
ja, organizirana v okviru laponskega »kmečkega turizma«, pa nam je odkrila speciali-
tete iz jelenjega mesa in bogato pestrost različnih jagod iz tundre. 

V Hetti so imeli referate neskandinavski udeleženci. Francoz M. Cabouret je 
ovrednotil geografsko okolje, njegove ovire in prebivalstvo celotnega arktičnega ob-
močja. Švicar W. Leimgruber nas je seznanil s svojim habilitacijskim delom, ki 
obravnava obmejno trgovino med Lombardijo in kantonom Ticino. Američan D. 
Lynch (organizator prihodnjega simpozija na Aljaski) pa je nanizal nekaj aktualnih 
vprašanj gospodarskega razvoja ameriškega severa. Neprebran je ostal metodološki 
prispevek M. Klemenčiča o opredelitvi socialno-ekonomskih struktur slovenskih sa-
motnih kmetij, podpisani pa je označil preobrazbo gospodarstva v alpski regiji na pri-
meru Bohinja. Nemec J. Gerloff se je omejil le na prikaz raziskovalnih področij uni-
verze v Greifswaldu. 

Iz Hette je ekskurzijska pot peljala na zahod čez enolično arktično pokrajino, 
kjer smo ob jezeru Kilpis obiskali biološko-limnološko raziskovalno postajo. 

Skozi območje severnih norveških fjordov nas je vodil norveški geograf in nas 
seznanjal z naravnimi značilnostmi ter družbeno problematiko območja. Za udele-
žence je bila posebno zanimiva ribogojna farma, ki se ukvarja tudi z gojenjem alg. 
Najzahodnejšo točko smo dosegli v Narviku, pomembnem izvoznem pristanišču 
švedske železove rude. Ponovno prečkanje Švedskega višavja nas je vodilo skozi na-
ravni park Albisko do rudarskega območja Kirune, Gälivaare in Svapavaare, kjer so 
nas švedski geografi seznanili s problemi rudarjenja; spustili smo se v rudniški jašek. 
Naglasih so zlasti težavna urbana vprašanja teh rudarskih aglomeracij in težave zara-
di fluktuacije delavstva. Obiskali smo še Space House za satelitske posnetke in za 
analize le-teh v Kiruni. V okolici Gälivaare pa smo obiskali najpomembnejše zimsko-
športno središče Dundreo. Laponsko problematiko je osvetlil župan mesta Jokk-
mokk in nam omenil zlasti prizadevanja za zagotovljanje delovnih mest in za zadrže-
vanje prebivalstva v regiji. Razvojna vizija pa je turizem in spodbujanje družbenih 
dejavnosti za propagiranje laponske kulture. Gospodarski razmah, ki je območje za-
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jel v tridesetih letih z gradnjo elektrarn na rekah, je že davno usahnil. Gozdarstvo v 
teh severnih legah pa še nima večjega pomena. 

Tretji del simpozija so organizirali švedski geografi s tehnične univerze v Lule-
äju. Univerzo so ustanovili 1971. leta z namenom, da pospeši regionalni razvoj sever-
ne pokrajine Norrbotten in usposobi strokovnjake za njen ekonomski vzpon. Pred-
stavili so raziskovalno usmerjenost univerze, še posebej so značilne raziskave, usmer-
jene v tehnološke inovacije, prilagojene arktičnim območjem. Vzpon mlade, državno 
subvencionirane univerze ilustrira podatek, da ima le 3570 študentov in kar 810 uči-
teljev. 

Neposredno smo si ogledali še razvojno strukturo mesta Luleä, od nekdanjega in 
še danes teritorialno ločenega »nedeljskega mesta« Gamelstadta (Stari Luleä) iz se-
demnajstega stoletja, preko modernega upravnega središča regije in živahnega 
trgovskega središča, do obsežne industrijske cone sodobnega železarstva in moderno 
urejenega pristaniškega dela, in naposled turističnega naselja »švedske riviere« na se-
veru Botnijškega zaliva. Iz Luleä se je ekskurzija usmerila še ob tem zalivu do Oulu-
ja, kjer se je simpozij tudi zaključil. 

Metod Vojvoda 

Na pragu stoletnice slovenskega jamarstva (1889-1989) 

Redki so stoletni jubileji slovenskih društev, gotovo pa jih še ni bilo v jamarstvu. 
Zanimivo je, da je bil prav naš kraški svet med Pivško kotlino in Tržaškim zalivom 
pobudnik prvih treh jamarskih organizacij na svetu. Ta čudoviti svet, skrivnosten po 
površinskih in podzemeljskih oblikah, je v osemdesetih letih preteklega stoletja prite-
goval pozornost kakor dunajskih tako tudi tržaških prirodoslovcev, še posebej geo-
grafov. V tem svetu notranjskih kraških polj in dveh že takrat znanih jam. Postojnske 
jame, ki je v avstrijskem cesarstvu že takrat slovela kot najdaljša jama na svetu, in 
skrivnostno globokih, takrat še neznanih globin Škocjanskih jam, so v zadnjih deset-
letjih 19. stoletja vznikla prva jamarska društva, 1879 na Dunaju, štiri leta pozneje v 
Trstu in leta 1889 v Postojni. 

Nemški znanstveni svet je prav ob preučevanju slovenskega krasa postavljal os-
nove znanstvene panoge speleologije. Medtem ko so še sredi 19. stoletja novo nasta-
jajočo speleologijo zastopali le posamezniki, ki so hoteli notranjska kraška polja 
spremeniti v rodovitne oaze, pa so se sredi osemdesetih let dunajski geografi in geolo-
gi z vodilnim Francem Krausom na čelu posvetili raziskovanju podzemlja Notranjske-
ga krasa. Prav skupinsko raziskovanje težavnih podzemeljskih votlin jih je privedlo 
1889. leta do prve v svetu znane jamarske organizacije, imenovane »Karst und Höh-
lenkunde« (Krasoslovje in jamoslovje). Pod vplivom dunajskih kolegov je tržaški 
profesor J. Moser začel v Nemško-avstrijskem planinskem časopisu objavljati svoje 
raziskave snežnic in ledenic na Trnovskem gozdu, obenem pa dal 1883. leta pobudo 
za ustanovitev posebne jamarske sekcije »Sektion Küstenland« nemško-avstrijskega 
planinskega društva. Tako so si naš podzemski svet začeli lastiti nemški in italijanski 
raziskovalci. Bilo je to v dobi intenzivne narodne prebuje, ki se je kazala že prej pri 
Postojnski jami, kjer so 1860. leta za svoje vodnike prvič priredili pravila za vodenje 
po jami v slovenskem jeziku. Potrebo po opisu Postojnske jame je začutil tudi takrat-
ni postojnski dekan in pisatelj Peter Hitzinger, ki je v »Domačem koledarju sloven-
skem« za leto 1861 prvič opisal Postojnsko jamo v slovenskem jeziku. Prvi tiskani 
vodnik o jami v slovenskem jeziku pa je izšel leta 1863. Tako je v odporu proti tujim 
raziskovalnim posegom v naše podzemlje igrala važno vlogo prav Postojnska jama, ki 

200 



Kronika 

letos slavi 170-letnico svojega turističnega razvoja. Na srečo je prav v tej dobi narod-
ne prebuje vodil postojnsko glavarstvo zavedni Slovenec Anton Globočnik (1863-
1885), ki je bil obenem tajnik Jamske komisije, in ki je prvi ponesel borbo za enako-
pravnost slovenskega jezika globoko v podzemlje, ko je poleg nemških napisov v ja-
mi pogumno uveljavil tudi slovenske. Ta pionir jamskega turizma je že 1872 napeljal 
v jamo prvo jamsko železnico na svetu in leta 1884 tudi električno napeljavo. Ob 
njem je zrasla vrsta zavednih slovenskih ljubiteljev .krasa, ki so si nadeli ime »sloven-
ski gadje« kakor so se 11. maja 1882 ovekovečili na zaključni steni Stare jame pred-
jamskega sistema. Nekaj let kasneje, 18. avgusta 1889, sta Otočana Franc Dolenc in 
Jože Vilhar odkrila vhod v Otoško jamo, ki je prav tako del postojnskega jamskega 
sistema in tako prodrla do podzemeljske Pivke. Ta odkritja so obenem z uspehi 
tržaških jamarjev v Škocjanskih jamah vred vzpodbudila zavedne postojnske tržane, 
da so 1889. leta ustanovili jamarsko organizacijo pod imenom »Anthron« (grško vot-
lina). Njihova zasluga je skupno raziskovalno delo podzemeljske Pivke z znamenitim 
francoskim speleologom E. A. Martelom, objavljeno v monumentalnem Martelovem 
delu »Les Abimes« 1894. Poleg teh drznih odprav po podzemeljski Pivki so Anthro-
novci prodrli v ponorno jamo Karlovico na Cerkniškem jezeru in 1891. leta odkrili bi-
ser Postojnske jame - Paradiž (danes Lepe jame). Obenem z Anthronovci sta pri ra-
ziskovanju sodelovala dunajski speleolog Franc Kraus in naturalizirani Slovenec Vil-
jem Putick. Tako je slovenski kras s svojim podzemljem v 90-tih letih postajal središ-
če svetovnega zanimanja treh oziroma štirih speleoloških središč - Dunaja, Trsta in 
Postojne pa tudi Pariza. Prav zato je začel dobivati slovenski kras naziv in sloves 
»klasičnega krasa«, Anthron pa z znanimi speleologi sloves znanstvene organizacije, 
ki si je pridobila priznanje v svetu. 

Po razpadu Anthrona ob koncu 19. stoletja so člani tržaškega jamarskega društ-
va »Hades« - v njem je bil aktiven član poznejši direktor Postojnske jame I. A. Per-
ko - in člani tržaške podružnice Slovenskega planinskega društva raziskovali jame 
Primorskega krasa. Maja 1910 je ob sodelovanju že takrat znanih speleologov Perka 
in Puticka ter skupine nemško usmerjenih prirodoslovcev prišlo do ustanovitve 
»Društva za raziskovanje podzemskih jam«, ki pa je imelo pretežno le nemško nara-
vo. Edino raziskovalno skupino v njem so imeli mladi člani planinskega kluba »Dre-
novci«, med njimi zlasti nestorja slovenskih jamarjev Ivan Michler in Pavel Kunaver. 
Ti so že pred prvo svetovno vojno raziskali vrsto globokih jam in brezen na Dolenjs-
kem krasu. Po njej se je prekinjena dejavnost ponovno obnovila 1924. leta. Jamarji 
so med obema vojnama raziskali 772 jamskih objektov predvsem na Notranjskem 
krasu in iskali pot do podzemeljske Ljubljanice. Še prav posebna pozornost je veljala 
odkrivanju 8 km dolgega jamskega sistema Križne jame pri Ložu. Ko je po drugi sve-
tovni vojni prišel Primorski kras v okvir nove Jugoslavije, se je začelo vedno živah-
nejše raziskovalno delo Društva za raziskovanje jam Slovenije, iz katerega je zraslo 
veliko jamarskih sekcij, klubov in društev, da pokrivajo danes ves slovenski kraški 
svet. Tem, doslej 36 jamarskim organizacijam je pomenila ustanovitev in uveljavitev 
Inštituta za raziskovanje krasa Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Postojni 
bistveno oporo in prehod od športnoraziskovalnega in deskriptivnega spoznavanja 
jamskih objektov do preučevanja geneze površinskega in podzemeljskega krasa in do 
študija jamskih sedimentov, jamske hidrologije in arheologije ter do izrednih izsled-
kov v spoznavanju jamske favne. Tesno sodelovanje amaterskih jamarskih organiza-
cij in krasoslovnega inštituta je 1953. leta rodilo I. jugoslovanski speleološki kongres 
v Postojni, ki je vzpodbudil ustanavljanje jamarskih organizacij v vseh naših republi-
kah. Slovenska raziskovalna dejavnost je dobila posebno priznanje od mednarodne 
speleološke zveze, ko je ta zaupala 1965. leta jugoslovanskim jamarjem organizacijo 
IV. mednarodnega speleološkega kongresa v Postojni in Ljubljani. Še poseben po-
men je dobil IV. kongres zato, ker je pravzaprav šele takrat prišlo do ustanovitve 
Mednarodne speleološke zveze. 
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Nad tisoč jamarjev je danes zbranih v osrednji Jamarski zvezi Slovenije. V sto le-
tih je kataster slovenskih jamskih objektov dosegel skoro 6000 jam. Vse to ogromno 
raziskovalno bogastvo hrani Jamski kataster zveze, osnovni podatki pa so dosegljivi 
tudi v računalniški obdelavi. Najvažnejša dognanja jamarskih raziskav so zbrana v 30 
letnikih jamarske revije »Naše jame«, ki je začela izhajati 1959. leta. Znanstveno iz-
popolnitev vsega tega dela pa sestavlja revija »Acta carsologica«, ki jo od leta 1955 
izdaja Inštitut za raziskovanje krasa SAZU. 

Po vsem tem lahko trdimo, da sta delež in prispevek Slovencev v svetovni speleo-
logiji vsekakor velika, veliko večja kakor bi pričakovali po številu slovenskega prebi-
valstva. Prispevek slovenskih jamarjev je občudovanja vreden mozaik spoznavanja 
slovenskega kraškega podzemlja. Vse to pa ne služi le znanstvenemu spoznanju povr-
šinskega in podzemeljskega krasa, temveč je tudi izredno dragoceno gradivo za načr-
tovanje gospodarskega razvoja na krasu, bodisi za kraško vodno omrežje in ne na-
zadnje za razvoj jamskega turizma, ki daje iz leta v leto večji kos kruha prebivalcem 
siromašne kraške zemlje. 

France Habe 

škocjanske jame - prva evropska jama na listi svetovne naravne in kulturne dediščine 
pri Unesco 

Na zasedanju Unesca v Parizu 24. - 28. novembra 1986 so Škocjanske jame uvr-
stili na seznam naravne in kulturne dediščine. Za slovenski kras je to edinstven dogo-
dek, saj so se pred tem člani evropskega znanstvenega sveta po ogledu Vremske doli-
ne in Škocjanskih jam strinjali, da je ta kraški pojav vreden, da ga uvrstijo v seznam 
svetovne naravne dediščine. Kot naravna spomenika so bila dotlej v Jugoslaviji vpisa-
na le Durmitor s Taro in Plitvička jezera. Po številu spomenikov na seznamu Unesca 
je s tem Jugoslavija na petem mestu. 

Ta dogodek prav gotovo pomeni prelomnico v turističnem razvoju Škocjanskih 
jam. S tem doživljajo jame tretjo stopnjo svojega turističnega razvoja. Na prvi (1884-
1904) so jame predvsem odkrivali in urejali v njih prve drzne speljave turističnih poti, 
na drugi stopnji so tedanji lastniki jame (Società Alpina delle Giulie, Commissione 
Grotte Boegan iz Trsta) odprli umetni vhod vanjo iz udornice Globočak, zgradili 
Hankejev most v jami in uredili turistične poti vzdolž Šumeče jame. V Jugoslaviji 
smo 1959. leta elektrificirali jamo, obnovili turistične poti in začeli z večletnimi priza-
devanji za sanacijo Notranjske Reke, ki jo v Ilirski Bistrici onesnažujeta zlasti Tovar-
na organskih kislin in Tovarna Lesonit. Toda šele v zadnjih letih so se začele razmere 
na Notranjski Reki izboljševati. Za to skrbi sedaj zbor podpisnikov družbenega spo-
razuma o sanaciji Reke. Tako je Tovarna lesonitnih plošč prešla z mokrega postopka 
na suhi postopek izdelovanja lesonitnih plošč, medtem ko Tovarna organskih kislin 
po tem dogovoru do leta 1990 zgradi čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda. 
Zbor je priporočil Izvršnemu svetu republiške skupščine in Zvezi vodnih skupnosti 
SRS, da do tega leta uredi tovarna čistilno napravo, ki se bo z drugimi lokalnimi 
onesnaževalci vred (II. Bistrica, Hmezad, Transport, kasarna) vključila v centralno 
čistilno napravo. Sporazum o sanaciji Reke še posebej poudarja, da se bo človekovo 
okolje v Ilirski Bistrici izboljšalo le s kulturnejšim odnosom do njega nasploh. Zato je 
potrebno, da tudi vzgojno-izobraževalne in mladinske organizacije ter tudi Sociali-
stična zveza pričnejo z načrtnim ekološkim osveščanjem delovnih ljudi in občanov. 

Upajmo, da bodo s čistejšo Reko postale Škocjanske jame pomemben vzvod pri 
razvoju jamskega turizma na Krasu. Še posebej, ker so v okviru delovne organizacije 
»Hoteli in gostinstvo Sežana« začeli Škocjanske jame turistično urejati. Tako so leta 
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1987 dogradili sprejemno informativni center v značilnem slogu po vzoru kraške hiše 
iz bližnje Betanje. Sprejemni center ima 150 sedežev v zaprtem prostoru, 200 sedežev 
na pokriti terasi in prav toliko na odprtem. Ima nadalje parkirni prostor za 20 avtobu-
sov in 200 osebnih avtomobilov. V jami so utrudljiv vzpon iz Velike doline olajšali z 
dvigalom, ki so ga postavili tako, da ne moti naravne podobe Velike doline. Elek-
trično dvigalo je dolgo 140 m, višinska razlika ob naklonu 30 % znaša 65 m. Kabina 
lahko sprejme hkrati 30 oseb, zmogljivost dvigala pa znaša 400 do 700 oseb na uro. 
Načrtujejo tudi ureditev poti skozi dve najbolj atraktivni jami - Mariničevo in Ma-
horčičevo, kjer velike povodnji velikokrat uničijo pot. Poleg jame leži v zaščitenem 
območju še ves kanjon Reke do Vrem s površino 340 ha. V načrtu je tudi revitalizaci-
ja kraških okoliških vasi - Naklega, Škocjana, Matavuna in Betanje. Prvi uspehi pri-
zadevanj se že kažejo; medtem ko se je prejšnja leta obisk Škocjanskih jam sukal 
okoli 40.000 obiskovalcev, se je zadnje leto že povzpel na 70.000. 

Škocjanske jame se tako vključujejo v intenzivnejše turistične tokove, ko posta-
jajo osrednji turistični fenomen matičnega Krasa. Simbolično je do tega prišlo 12. ju-
lija 1987, ko so na steni Schmidlove dvorane odkrili ploščo, ki obeležuje sklep Unes-
ca (fotografija). Škocjanske jame so tako pred vsemi drugimi kraškimi jamami posta-
le prvovrsten naravni kraški objekt, ki je zavarovan na ta način. Nad tem čudovitim 
objektom pa, žal, še vedno visi Damoklejev meč, kajti če onesnaženo Notranjsko 
Reko medtem ne bomo očistili, bodo Škocjanske jame izgubile status zaščitene jame. 
UNESCO bo njihov vpis v seznam svetovne dediščine dokončno potrdil namreč šele 
čez dve leti. Čas, da uredimo vse, kar je potrebno, je le dotlej. 

France Habe 

:OCJANSKE JAME 
VPISANE 
V SEZNAM 
SVETOVNE 
DEDIŠČINE 

INSCRIT 
SUR LA USTE 
DU MTFIMOINEl 
MONDIAL 

UNESCO 
PARIZ H . - & 111986 

O podiplomskem študiju geografije na filozofski fakulteti v Ljubljani 

Na oddelku za geografijo FF poteka podiplomski študij sicer že več kot dvajset 
let (študija doktorandov tu ne upoštevamo), vendar je zaradi vsakoletnega malošte-
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vilnega vpisa potekal doslej le po individualnih programih in domala v celoti le s kon-
zultacijami ter s težiščem na izdelavi magistrskega dela in njegovega zagovora. Šele 
zadnjih nekaj let je več skupnih, ustrezno organiziranih oblik. 

Študij poteka po izbranih smereh, ki so vsako leto na novo razpisane, a se bistve-
no ne spreminjajo. V zadnjem študijskem letu (1987-1988) jih je bilo deset: fizična 
geografija, socialna geografija, regionalna geografija, geografski problemi držav in 
pokrajin v razvoju, geografski problemi varstva okolja, geografske osnove regional-
nega planiranja, geografija turizma, hidrogeografija, geografija krasa in didaktika ge-
ografije. Kandidati izbirajo študijsko smer po lastnem zanimanju in nagnjenju ter po 
ustreznih specializacijah, kakor se kažejo potrebe na njihovih delovnih mestih. 

Individualno sestavljeni programi vse to upoštevajo, vključno z izbiro tematike 
magistrskega dela. Skladno s tem so izbrani tudi ustrezni predmeti. Študijski program 
jih obsega praviloma pet do šest, s skupno nekaj tedenskimi urami (5-6), kar se pri 
individualnem študiju spremeni v enako število konzultacij, ki pa glede na prosti čas 
potekajo po dogovoru med kandidatom in mentorjem, oziroma učitelji; ti so deloma 
tudi z drugih fakultet. Časovno določen je edino skupni seminar, ki poteka praviloma 
enkrat mesečno. Nanj se navezujejo še konzultacije z mentorji in predavatelji. Števi-
lo izpitov se glede na individualni program sicer nekoliko razlikuje, praviloma pa jih 
je pet do šest. Kandidati jih opravijo praviloma po drugem semestru. 

Med rednimi oblikami študija sta tudi dva nastopa kandidatov v skupnem semi-
narju, ki se ga poleg vseh podiplomcev udeležujejo tudi učitelji in sodelavci geograf-
skega oddelka. Namen prvega nastopa (predstavitve) je, da kandidat opredeli temati-
ko raziskovanja, cilje in metode dela, teoretična in druga izhodišča ter vsebinske in 
druge razmejitve izbrane tematike magistrskega dela. 

Pri drugem nastopu so v ospredju že izsledki, vendar še brez zaključne sinteze. 
Kandidat prikaže poglavitne ali vsaj delne ugotovitve, odprta vprašanja, metodične 
rešitve, vključno s kartografskimi. Namen seminarja je tudi pretres vseh odprtih 
vprašanj, ki se pojavijo pri pripravi in sestavi magistrskega dela, začenši z izbrano te-
matiko, opredelitvijo naslova, izbiro metodoloških rešitev, do vprašanja stvarnih 
zaključkov in obravnavanja ter osredotočenja na to, kar raziskovalna naloga prinaša 
novega. Medtem ko je prva predstavitev praviloma v drugem semestru študija, je 
druga v četrtem. 

Zadnjih 15 let se je število študentov podiplomskega študija precej spreminjalo 
(tabela). Precej pa se je povečalo v zadnjih dveh letih, ko je v obeh letnikih vpisanih 
16 kandidatov. S tem se odpirajo možnosti za bolj organiziran študij, kakor je bil dos-
lej. K večjemu vpisu je pripomogla tudi načrtna družbena težnja po mladih razisko-
valcih, ki naj se kot stažisti te ali druge ustanove načrtno usmerijo v podiplomski štu-
dij ter pridobijo naziv magistra in kasneje tudi doktorja znanosti. Tako je v zadnjem 
letu (1987/1988) začelo s podiplomskim študijem geografije 10 kandidatov, med njimi 
dva negeografa. Študirajo namreč lahko tudi slednji, če opravijo ustrezne diferencial-
ne izpite. 

Število tistih, ki so končali magistrski študij, pa v primerjavi z vpisanimi kaže, da 
je marsikdo študij opustil ali zavlekel. Vzroki za to so različni, od prezaposlenosti na 
delovnem mestu do nerazumevanja ustanove, kjer so kandidati zaposleni, financira-
nje študija, študijskih dopustov in še vrsta drugih. Posledica tega je, da je med dose-
danjimi 44 vpisanimi kandidati iz zadnjih 13 let magistriralo le 14 kandidatov, med-
tem ko so drugi študij zavlekli ali sploh opustili. 

Ker se krepi splošna družbena težnja, da postane podiplomski študij normalno 
nadaljevanje dodiplomskega, je logična skrb za njegovo večjo organiziranost in učin-
kovitost. Tudi to je spodbudilo gornje pojasnilo, medtem ko podrobnejše podatke 
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Vpis na podiplomski študij geografije na ljubljanski univerzi 

Leto Število Končali Študij opustili 
vpisa vpisanih podiplomski študij (nedokončali) 
1973-74 3 2 1 
1974-75 7 3 4 
1975-76 8 5 3 
1976-77 1 1 -

1977-78 5 1 4 
1978-79 2 1 1 
1979-80 4 1 3 
1980-81 1 - 1 
1981-82 3 - 3 
1982-83 2 - 2 
1983-84 2 - 2 
1984-85 5 - 5 
1985-86 1 - 1 

44 14 30 
1986-87 6 
1987-88 10 

dobijo kandidati na oddelku za geografijo. V okviru univerze se pripravlja ustrezna 
preobrazba podiplomskega študija, pri geografskem študiju pa poleg dosedanjega se-
minarja uvajamo več organiziranih oblik s težnjo, da dosedanji individualni študij iz-
polnimo s širše organiziranim in v večji meri skupinskim. 

Franc Lovrenčak 
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U D K 551.577.6 (497.12) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografi ja, varstvo okolja, zrak, Slovenija 

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

O TEHNOGENEM KROŽENJU ŽVEPLA V POKRAJIN-
SKEM OKOLJU SR SLOVENIJE 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Študija ugotavlja, da je s snežno odejo decembra 1986 v SR Sloveniji na 20.000 km2 

obležalo 12.675 ton žvepla ali 0,6 g/m2. To primerja z letno emisijo SO, (200 000 ton 
ali 10 g/m2) in letno količino žvepla, ki pade na tla s padavinami (225.000 ton ali 11 
g/m2). Ugotavlja, da je večina žvepla alohtonega izvora in da gre za specifično koli-
čino žvepla, ki je med največjimi v Evropi. Kljub temu pa vode in drugi členi okolja 
niso zakisani zaradi dinamične in pestre porajinske strukture Slovenije, zlasti njene 
pretežno karbonatne sestave tal, večje humidnosti, naglega obnavljanja vode itd. 

U D K 551.577.6 (497.12 Postojna) "1985/1987" = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografi ja, Onesnaženost padavin, Postojna 

Kogovšek, J. 
66230 Postojna, Y U , Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa, Z R C S A Z U 
Kranjc, A. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa, Z R C S A Z U 

OPAZOVANJE KISLOSTI PADAVIN V POSTOJNI V LE-
TIH 1985-1987 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Preko 200 vzorcem padavin so bili izmerjeni pH in specifična električna prevodnost 
ter vsebnost nitratov, kloridov, kalcija, magnezija, fosfatov in sulfatov. Najnižje iz-
merjene vrednosti pH so bile 3.1, okoli 80 % vzorcev je imelo kislo reakcijo, s p H 
pod 5.6. Rezultati kažejo slabšo kvaliteto padavinske vode leta 1987 v primerjavi z 
letom 1986. 

U D K 911.2:551.577:551.311.31 (497.12 Krška kotlina - Pokokrje) "1988" = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, Slovenija, suša, Pokokrje , Krška kotlina. 

Perko, D. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 5, Geografski inštitut Antona Melika Z R C SAZU 

UČINKI SUŠE V SLOVENIJI POLETI 1988 NA RAZLIČNIH 
REČNIH NANOSIH 
(Primerjava med Vzhodno Krško kotlino in Pokokrjem) 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Članek govori o povezanosti med različno grobimi rečnimi nanosi in učinki suše na 
njih. Višina povezanosti je bila izračunana s korelacijskimi keoficienti na osnovi 
kontingenčnih tabel. Visoke vrednosti dokazujejo pomembne razlike med prodom 
in ilovico oziroma konglomeratom. 

UDK 911.2:551.578 (497.12) "1987.01" » 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografi ja , meteorologija, Slovenija 

Bernot, F. 
61000 Ljubljana, YU, Carja Dušana 16 

SNEŽNE PADAVINE V SR SLOVENIJI JANUARJA 1987 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Avtor obravnava sneženje, ki je zajelo Slovenijo 11. do 16. jan. 1987. Iz histogra-
mov je razvidno, kako, kje in kdaj je nastajala snežna odeja in kakšno debelino je 
dosegla. Avtor istočasno ugotavlja, da je bila vremenska situacija podobna oni v fe-
bruarju 1952, ko je zahodna Slovenija prejela rekordno množino snega. 
V zaključku je ugotovitev, da so višine v 24 urah zapadlega snega na Bovškem in v 
Trenti nekaj povsem normalnega, medtem ko so tolikšne količine snega v mestih, 
npr. v Ljubljani, že prava katastrofa, saj predstavljajo veliko prometno oviro. 



U D C 911.2:551.577:551.311.31 (497.12 Krška kotlina - Pokokrje) "1988" = 20 

Original scientific paper. Geography, Slovenia, Draught, Krka, Kokra, River basin. 

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

DROUGHT EFFECTS TO DIFFERENT RIVER DEPOSITS 
IN THE SUMMER 1988 
(A Comparison between the East Krka river basin and the Kokra 
river basin) 

Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The article delas with some connections between different river deposits and 
drought intensity in the Krka river basin and in the Kokra river basin. The connec-
tions have been measured with some coefficients based on contingency tables. Big 
differences between loam, gravel and conglomerate deposits were found out. 

U D C 911.2:551.578 (497.12) "1987.01" = 20 

Original scientific paper. Geography, Meterorology, Slovenia 

Bernot, F. 
61000 Ljubljana, YU, Carja Dušana 16 

SNOWFALL IN SLOVENIA IN JANUARY 1987 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The author discusses the severe snowfalls which restrained over Slovenia between 
11"' and 16th January 1987. The histograms show how the snow cover developed with 
time in those days. The autor establishes that the wheater situation in the mentioned 
days was very similar to the one that occured in February 1952. At that situation the 
west Slovenia received extremely high snow cover. 
At the end the author estimates that the 24-hours heigt of snowfalls in Bovec and 
Trenta Valley is nothing extraordinary for this region and does not represent an ele-
mentary accident. Such deep snow cower in town, for example in Ljubljana, is a gre-
at catastrophy because it represents a great obstacle in traffic. 

UDK 551.577.6 (497.12) = 20 
Original scientific paper. Geography, Pollution, Air, Slovenia 
Radinja, D. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of Geography 
ABOUT THE TECHNOGENIC CIRCULATION OF SUL-
PHUR AND ITS BALANCE VALUES IN THE LANDSCAPE 
ENVIRONMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF SLO-
VENIA (NW YUGOSLAVIA) 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The study deals with the observation - in the Socialist Republic of Slovenia with its 
20,000 km2 - of 12,675 tonnes or 0,6 g/m2 of sulphur deposited in the snowfalls in 
December 1986. This is compared with the annual emmission of the SO, (200,000 
tonnes of SO : or 10 g/m2) and the annual amount of the sulphur (225,000 tonnes or 
11 g/m2) that is deposited to the ground by precipitation. It was established that the 
majority of the deposited sulphur is of alochtonouns origin and represents the lar-
gest specific quantity of deposited sulphur found anywhere in Europe. Inspite of this 
the waters and other elements of the environment are not acid because of the dyna-
mic and variegated landscape structure of Slovenia, notably its mainly carbonate 
rocks, greater humidity, rapid regeneration of the waters etc. 

UDK 551.577.6 (497.12 Postojna) "1985/1987" = 20 

Original scientific paper. Geography, Pollution, Slovenia 

Kogovšek, J. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst Research. The Centre of Scienti-
fic Research of the Slovene Academy of Sciences and Arts 
Kranjc, A. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst Research. The Centre of Scienti-
fic Research of the Slovene Academy of Sciences and Arts 

PRECIPITATION ACIDITY OBSERVATIONS IN POSTOJ-
NA (1985-87) 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian (Slovenia, English) 

More than 200 samples of precipitations were analysed to find out pH and specific 
electric conductivity and content of nitrates, chlorides, calcium, magnesium, pho-
sphates, and sulphates. The lowest observed values of pH were 3.1, about 80 % of 
samples had acid reaction, under pH 5.6. The results show that precipitations from 
the year 1987 are of lower qualities then those from 1986. 



UDK 911.3:312.8 (497.12) "1981/1986" = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. Demografija, Slovenija 

Jakoš, A. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inštitut SR Slovenije 

SPREMEMBE V GIBANJU PREBIVALSTVA PO NASE-
LJIH SR SLOVENIJE V OBDOBJU 1961-1986 

Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Spremembe v sistemu poselitve Slovenije po letu 1961 so obdelane po naseljih. Pro-
ces koncentracije in praznenja prebivalstva je še vedno premočno izražen, čeprav je 
v zadnjih obdobjih rast omiljena. Koncentracija se kaže v vertikalni in horizontalni 
smeri. 

UDK 911.37:711.436 (497.12) = 863 

Izvirno znanstveno delo Geografi ja, naselja. Slovenija 

Kokole, V. 
61000 Ljubljana, YU, Zvonarska 7 

STRUKTURA OMREŽJA PODEŽELSKIH (NEMESTNIH) 
NASELIJ V SR SLOVENIJI 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Strukturo omrežja podeželskih naselij analizira avtor na osnovi deležev števila nase-
lij in prebivalstva po izbranih velikostnih kategorijah naselij. Obravnava razlike v 
višini deležev in prostorsko razpreditev le-teh po regijah (tabele) in po občinah (kar-
te) tako za leto 1961 kot 1981. Premike v strukturi analizira tudi glede na število pre-
hodov posameznih naselij iz ene velikostne skupine v drugo. Zaradi ruralne depopu-
lacije deleži naraščajo pri kategoriji najmanjših naselij, sicer pa v glavnem stagnira-
jo in le pri zadnjih dveh kategorijah naraščajo. 

U D K 913.3:636 (497.12) "1900/1981" = 863 

Izvirno znanstveno delo Geografija, ekonomska geografija 

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

ŽIVINOREJA V SR SLOVENIJI (Prispevek h geografski 
monografiji Slovenije) 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Po statističnih popisih in ocenah prikazuje študija gibanje živine v SR Sloveniji med 
1. 1900 in 1981. V tem razdobju sta nazadovali konjereja in ovčereja, napredovali pa 
sta svinjereja in perutninarstvo, medtem ko stalež goveda ni doživel bistvenih spre-
memb. Preračunano število živali v »glave normalne živine« pokaže, da je proiz-
vodnja nihala med 781.000 leta 1900 in 885.000 G N Ž leta 1981. Prikazan je tudi raz-
voj živinoreje po regijah in odnos do poljedelstva ter kmetijskih tal. 

UDK 911.37:711.6 (497.12 Ljubljana) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografi ja, urbana geografija, Ljubljana 

Ogorelec, B. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inštitut SRS 

NORMATIVNA NAČELA KOT DEJAVNIK MESTNEGA 
RAZVOJA (NA PRIMERU LJUBLJANE) 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov. (slov. angl.) 

V prispevku so predstavljena normativna načela kot dejavnik, ki določa obliko me-
sta. Podan je pregled normativnega urbanizma (stavbnih redov in regulacijskih 
načrtov), ki mu sledijo primeri vpliva na ulično mrežo, gradbene črte in zazidavo v 
Ljubljani. 



U D C 913.3:636 (497.12) "1900/1981" = 20 

Original scientific paper. Geography, Economic Geography 

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

ANIMAL HUSBANDRY IN THE S. R. OF SLOVENIA (YU-
GOSLAVIA) 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The study deals with the state of animal husbandry on the territory of the Socialist 
Republic of Slovenia in the period 1900 to 1981 and is based on statistical census da-
ta and estimates. Sheepbreeding and horse-breeding has declined mostly during this 
period whereas progress was made in pig-breeding and poultry-keeping while cattle-
breeding was not marked by substantial changes. The unitary measurement of the 
»units of standard animals« was applied and the resultant numbers were 781 thou-
sands units in the year 1900 and 855 thousands units in the year 1981. The survey of 
the evolution of animal husbandry by regions is provided and references is made to 
the relations to agricultural land-uses. 

U D C 911.37:711.6 (497.12 Ljubljana) = 20 

Original scientific paper. Geography, Ljubljana 

Ogorelec, B. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urban planning Institute of the Socialist Republic 
of Slovenia 

NORMATIVE PRINCIPLES AS ONE OF DETERMINANTS 
OF URBAN FORM (CASESTUDY OF LJUBLJANA) 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article presents normative principles as one of the determinants of urban form. 
An outline of the normative aspect of urban planning is given, followed by showca-
ses of the regulation determined street pattern, building lines and building systems 
from Ljubljana. 

U D C 911.3:312.8 (497.12) "1981/1986" = 863 

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

Jakoš, A. 
61000 Ljubljana, Y U , Jamova 18, Planning Agency of the Socialist Republic of Slo-
venia 

POPULATION CHANGES IN SLOVENIAN SETTLEMENTS 
IN THE PERIOD 1961-1986 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The changes in the settlements pattern in Slovenia after the year 1961 were analy-
sed. Population concentration and rural exodus are still too strong although their in-
tensity is declining. Population concentration is evident on both, vertical and hori-
zontal scale. 

U D C 911.37:711.436 (497.12) = 20 

Original scientific paper. Geography, Demogeography, Slovenia 

Kokole, V. 
61000 Ljubljana, YU, Zvonarska 7 

THE SIZE STRUCTURE OF RURAL SETTLEMENTS IN 
SLOVENIA 

Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The structure of rural settlement pattern is analysed as indicated by the number and 
the shares of the settlements in particular population size groups and the shares of 
the inhabitants within them. The differences in the spatial distribution (seven tables 
by regions and maps by communes) is identified and discussed as well as the shifts in 
the settlement pattern during the 1961-1981 period. Due to general rural depopula-
tion an increase in the shares for the smallest size groups is noted, where most of the 
down-ward shifts have occurred. Increased shares are characteristic of the 4lh and 5lh 

size group. 



UDK 911.628.1 (497.12 Suha krajina) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografi ja, oskrba z vodo. Suha krajina 

Zupančič, J. 
61303 Zagradec. Ambrus 59 

OSKRBA Z VODO OB SUŠI V ZAHODNI SUHI KRAJINI 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Članek obravnava problematiko oskrbe s pitno vodo ob suši v Zahodni Suhi krajini, 
tipični dolenjski kraški pokrajini. Z analizo padavinskih razmer ugotavlja pogost-
nost pojavljanja sušnih obdobij. Prikazuje oskrbo z vodo ob suši ter posledice po-
manjkanja vode. Osvetljena je tudi oskrba z vodo v normalnih razmerah, tako tra-
dicionalna kot sodobna. 

U D K 911.3:556.53 (497.12 Sava Dolinka-Sava Bohinjka) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografi ja, hidrogeografija, onesnaževanje 

Bricelj, M. 
61000 Ljubljana, YU, Trg francoske revolucije 7, Inštitut za geografijo Univerze 
Edvarda Kardelja 

GOSPODARSKI POMEN SAVE DOLINKE IN BOHINJKE 
TER NJUN VPLIV NA OKOLJE 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Članek denarno vrednoti gospodarski pomen obeh rek (hidroenergija, gradbeni ma-
terial, športni ribolov, turizem). Glede na družbeni proizvod in delež onesnaževanja 
onesnažuje turizem obe reki dvainpolkrat bolj od industrije. 

UDK 911.3:33 = 863 

Strokovno poročilo, ekonomska geografija, teorija 

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

EKONOMSKA REGIONALIZACIJA: TEORIJA IN 
PRAKSA 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Poročilo obravnava pojme, metode in dosežke v ekonomski regionalizaciji. Posebej 
so prikazani rezultati delovanja Komisije za ekonomsko regionalizacijo pri Medna-
rodni geografski uniji v šestdesetih letih in kritike na njeno delo. V zadnjih letih so 
se pojmovanja ekonomske regionalizacije izpopolnila s spoznanji sistemske teorije. 
V sovjetski geografiji so prvotno ozko proizvodno naravnanost ekonomske »rajoni-
zacije« razširili v socialnoekonomsko regionalizacijo. 

U D K 910 (73) = 863 

Strokovno poročilo. Geografija 

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

GEOGRAFIJA V ZDA 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slov., (slov., angl.) 

Članek obravnava heterogenost znanstvene misli in dela na področju geografije v 
Z D A . Predstavlja in deloma analizira študij geografije na ameriških univerzah ter 
obravnava organiziranost ameriškega geografskega društva. 



U D C 911.3:33 = 20 

Scientific report. Economic Geography, Theory 

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

ECONOMIC REGIONALIZATION: THEORY AND 
PRAXIS 

Geografski ves'nik, LX, (1988) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The report treats notions, methods, problems and achievements in the economic re-
gionalization. The results of the activity of the Commission on Economic Regionali-
zation by the International Geographical Union in the sixty's and its critics are pres-
ented separately. In the last years the comprehensions of economic regionalization 
was supplemented by the notions and methods of systems theory. The narrow and 
specially to production oriented economic regionalization in the Soviet geography 
was extended to the socio-economic regions. 

U D C 910 (73) = 20 

Scientific report. Geography 

Gosar, A. 
61000 Ljubljana, Y U , Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of geography 

GEOGRAPHY IN THE USA 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article deals with the heterogenlity of scientific thougt in the american geogra-
phy. It analyses and discusses the study of geography on american universities and 
presents the works and organisation of the Association of American Geographers. 

U D C 911.628.1 (497.12 Suha krajina) = 30 

Original scientific paper. Geography, Hidrogeography, Suha krajina 

Zupančič, J. 
61303 Zagradec, Ambrus 59 

DIE WASSERVERSORGUNG VÄHREND DER 
TROCKENHEIT IN DER VESTLICHEN SUHA KRAJINA 
Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenische (Slovenische, deutsche) 

Dieser Artikel handelt über die Problematik der Trinkwasser Versorgung bei Dürre, 
in der westlichen Suha krajina, einer typischen Karstenlandschaft. Mit einer Analy-
se der Niederschlägsverhältnisse, stellte es die Häufigkeit des Dürrezeiten fest. Es 
folgt die Sorgung während der Dürrezeit und die Folgen des Wassermangels. 
Gleichzeitig stellt es die Wasserversorgung in normalen Verhältnissen vor, so die 
traditionelle, wie auch die heutige. 

U D C 911.3:556.53 (497.12 Sava Dolinka-Sava Bohinjka) = 20 

Original scientific paper. Geography. Pollution 

Bricelj, M. 
61000 Ljubljana, YU, Trg francoske revolucije 7, Institut of Geography Edvard 
Kardelj University 

ECONOMIC IMPORTANCE OF THE DOLINKA AND BO-
HINJKA SAVA AND THEIR INFLUENCE ON ENVIRON-
MENT 

Geografski vestnik, LX, (1988) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The paper evaluates in money the economic meaning of the both rivers as a source 
of hydropower, construction material and as a water for sports fishing. Both rivers 
have also a tourist meaning in the treated landcape. The tourism is the activity that 
pollutes the rivers two and half as much the industry, considering nowadys protec-
tion of waters (social product/portion of the pollution). 



VSEBINA - CONTENTS - TABLE DES MATIERS 

Razprave - Papers - Articles 

D a r k o R a d i n j a (L jub l j ana ) : O t ehnogenem krožen ju žvepla v pokra j in -
skem okol ju Sloveni je in njegovi bilanci (s 4 risbami med teks tom) 3 
A b o u t the technogenic circulation of su lphur and its ba lance values in the 
landscape env i ronment of the Socialist Republ ic of Slovenia ( N W Jugo-
slavia) 19 

J a n j a K o g o v š e k in A n d r e j K r a n j e (Pos to jna ) : O p a z o v a n j e kislosti pa-
davin v Postojni v letih 1985-1987 (z 1 risbo m e d t eks tom) 21 
Precipitat ion acidity observat ions in Pos to jna (1985-1987) 29 

Drago P e r k o (L jub l j ana ) : Učinki suše v Slovenij i poleti 1988 na različnih 
rečnih nanosih (s 5 risbami med t eks tom) 31 
Drought effects fo d i f fe ren t river deposi ts in the s u m m e r 1988 in Slovenia . 39 

France B e r n o t (L jub l j ana ) : Snežne padavine v SR Sloveniji j a n u a r j a 1987 
(s 6 risbami med t eks tom) 41 
Snowfall in Slovenia in January 1987 52 

Aleksander J a k o š (L jub l j ana ) : S p r e m e m b e v g iban ju prebivalstva po nase-
ljih SR Slovenije v o b d o b j u 1961-1986 (s 3 r isbami med teks tom) 53 
Population changes in Slovenian settlements in the period 1961-1986 64 

Vladimir K o k o 1 e (L jub l j ana ) : S t ruktura o m r e ž j a podeželskih (nemes tn ih) 
naseli j v SR Sloveniji (s 4 r isbami med t eks tom) 65 
T h e Size St ructure of Rura l Se t t lements in Slovenia 81 

Igor V r i š e r (L jub l j ana ) : Ž iv inore ja v SR Slovenij i (z 2 r i sbama m e d tek-
s tom) 83 
Animal husbandry in t he S .R . of Slovenia (Yugoslavia) 96 

Breda O g o r e 1 e c (L jub l j ana ) : Normat ivna načela kot de javnik mes tnega 
razvoja (na p r imeru L j u b l j a n e ) (s 3 r isbami med t eks tom) 97 
Normat ive principles as one of de t e rminan t s of urban fo rm (casestudy of 
L j u b l j a n a ) 106 

J e r n e j Z u p a n č i č ( A m b r u s ) : O s k r b a z vodo o b suši v Zahodn i Suhi kra j in i 
(s 3 risbami med t eks tom) 107 
Die Wasserwersorgung während der Trockenhe i t in der westl ichen Suha 
Kra j ina 119 

213 



Mit ja B r i c e 1 j (L jub l j ana ) : Gospodarsk i pomen Save Dol inke in Boh in jke 
ter n j u n vpliv na oko l j e (z 1 risbo med teks tom) 121 
Economic impor tance of the Dol inka and Boh in jka Sava and their influ-
ence on env i ronment 128 

Razgledi - Scientific Review and Notes - Notes et comptes rendus 

Igor V r i š e r (L jub l j ana ) : E k o n o m s k a regionalizacija: Teor i j a in praksa . . . . 129 
Economic regionalizat ion: Theo ry and praxis 138 

A n t o n G o s a r (L jub l j ana ) : Geogra f i j a v Z D A 139 
G e o g r a p h y in U S A 144 

Književnost - Review of Books - Notes bibliographiques 
Iz slovenske in druge jugoslovanske književnosti 

Geogra fsk i zbornik X X V I I - 1987 (Ivan G a m s ) 145 
Geograph ica Slovenica 18 in 19 (Mi t ja B r i c e 1 j ) 146 
No t r an j ska . Zborn ik 14. zbo rovan ja slov. geografov (Milan N a t e k ) 147 
U j m a . Revi ja za vprašan ja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami , 2. 

(Milan N a t e k ) 150 
Juli j Tit i , Vodni mlini in mlinarstvo v Slovenski Istri ( D a r k o R a d i n j a ) ... 152 
Časopis za zgodovino in na rodop i s j e , Mar ibor 1987 (Milan N a t e k ) 155 
Lojze Mar inček , Bukovi gozdovi na Slovenskem, Lj . 1987 (Franc L o v r e n-

č a k ) 156 
T o n e Cevc, Velika planina, L jub l j ana 1987 (Milan N a t e k ) 158 
Mar i j a S tanonik , P romet na Ž i rovskem. Etnološki vidik, Žiri 1987 (Milan N a-

t e k ) 160 
Kruh in poli t ika. Poglavja iz e tnologi je V i t an j a , L j u b l j a n a 1987 (Milan N a-

t e k ) 161 
Novi ročni zemljevid Jugoslavi je v pr imer javi s sorodnim kar tografskim gra-

divom. Jugoslavi ja 1 : 1,500.000 ( M a r k o Ž e r o v n i k ) 163 
Nove kar te območnih vodnih skupnost i Slovenije ( D a r k o R a d i n j a ) . . . . 166 
Veliki geografski atlas Jugoslavi je , Z a g r e b 1987 (Mirko P a k ) 167 
P. Novosel - Žic , O t o k Krk , K r k - Z a g r e b 1987 ( D a r k o R a d i n j a ) 169 
L. Gavri lović, Hidrologi ja u p ros to rnom p lan i ran ju , Beograd 1988 ( D a r k o 

R a d i n j a ) 170 

Iz inozemske geografske književnosti 

Geogra f i j a v s is teme nauk , Leningrad 1987 ( D a r k o R a d i n j a ) 172 
V. M. Go l ' dbe rg , Vzaimosvjaz zagr jaznen i ja podzemnyh vod i p r i rodno j sredy, 

Leningrad 1987 ( D a r k o R a d i n j a ) 174 
N o r d e n - M a n and Env i ronmen t . Berl in-Stut tgart 1987 (Metod V o j v o d a ) .. 175 
M a p of Soluble Rock Types in Ch ina , Bei j ing 1985 ( A n d r e j K r a n j c ) 176 
Rubin J. in Bala tka B. s sodelavci, At las skalnich, zemm'ch a püdm'ch tvarû . 

P r aha 1986 ( A n d r e j K r a n j c ) 177 

214 



Kronika - Cronicle - Cronique 
Spominski in jubilejni članki 

D r . Milan Šifrer - šestdeset letnik (Jur i j K u n a v e r ) 179 
Šestdeset let prof . dr . Bož ida r j a Ker ta (Mirko P a k ) 181 
V slovo prof . Pavlu K u n a v e r j u (Pe ter H a b i č ) 182 
Svetozar Ilešič v medna rodn ih Biobibliografskih š tudi jah znameni t ih geografov 

(Me tod V o j v o d a ) 185 
Drob t ine iz ž ivl jenja geografa R o m a n a Savnika (France P l a n i n a ) 187 
U m r l je akademik Milisav V. Lu tovac ( Ivan G a m s ) 189 
Državna od l ikovanja in pr iznanj i 190 

Zborovanja, obiski in poročila 

14. zbo rovan je slovenskih geografov v Postojni ok t . 1987 (An ton G o s a r ) .. 190 
IV. jugoslovanski agrarno-geografski s impozi j . Vršac , 16.-18. s ep t ember 1988 

(Milan N a t e k ) 192 
Teor i j a in metodolog i ja industr i jske geograf i je , jug. geogr . s impozij , Sa ra j evo , 

3 . -4 . ok t . 1988 (Mi rko P a k ) 193 
Medna rodn i s impozij Človekov poseg v kras v Pos to jn i , 11.-14. IX. 1987 (Ivan 

G a m s ) 194 
26. mednarodn i geografski kongres v Avstrali j i ( Ivan G a m s ) 196 
3. simpozij Študi jske skupine za razvoj gorskih in subpolarnih območ i j v 

O u l u j u jun i ja 1987 (Me tod V o j v o d a ) 198 
Na pragu stoletnice s lovenskega jamars tva (1889-1989) (France H a b e ) . . . . 200 
Škocjanske j a m e - prva evropska j ama na listi svetovne naravne in ku l tu rne 

dediščine pri U n e s c o (France H a b e ) 202 
O podip lomskem š tudi ju geograf i je na filozofski fakul te t i v L jub l jan i (Franc 

L o v r e n č a k ) 203 
Povzetki (sinopsisi) 207 
Vsebina (kazalo) 213 

215 



GEOGRAFSKI VESTNIK - 1988 

Izdala in založila Zveza geografskih društev Slovenije - izšel 1988 

Geografski vestnik izhaja v Ljubl jani . Rokopise, časopise v zamenjavo in knjige po-
šil jajte na uredništvo, 61000 Ljubl jana , Askercevà 12. - Za vsebino in jezik prispev-
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