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KNJIŽEVNOST

I Z S L O V E N S K E IN D R U G E
JUGOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTI

Ujma. Revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 3. Izdajatelja: Republiški štab za civilno zaščito in Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, Ljubljana 1989,133 str.
Tudi tretji letnik U j m e , ki izhaja enkrat letno v nakladi 3000 izvodov, prinaša obilo
informacij, predstavitev in razmišljanj o naravnih in drugih nesrečah, ki so prizadejale
predvsem našo domovino v preteklem letu. Čedalje pogostejši in številnejši pa so tudi
prispevki, ki s kompleksnejšo osvetlitvijo prikazujejo pojave in posledice naravnih
nesreč v preteklosti in človekov odnos do njih. Podoba je, da nudi revija priložnost in
možnost številnim strokovnjakom in raziskovalcem, da objavijo izsledke svojih preučevanj in dognanj o različnih katastrofah bodisi v preteklosti, bodisi v novejšem času.
Presenetljivo pa je, da med številnimi raziskovalci, ki redno objavljajo v Ujmi, ni
zgodovinarjev. Prepričan sem, da bi mogli prav ti podati po številnih zgodovinskih virih
marsikatero, doslej neznano pustošenje naravnih katastrof na Slovenskem, ki so prizadejale gmotni položaj prebivalcev.
Geograf bo našel v zadnjem letniku številne prispevke, ki dopolnjujejo vedenje o
naravnih nesrečah na Slovenskem. V zadnji številki je namenjenih največ prispevkov
suši, ki je leta 1988 prizadejala domala vse slovenske pokrajine. O n j e j pišeta M.
Kolbezen in B. Zupančič, o njenem vplivu na kmetijsko proizvodnjo poroča M. Dolinar - Lešnik. O suši 1988 in sanaciji njenih posledic v kmetijstvu piše J. Čeplak, O suši
1988 in njenih posledicah v Sloveniji in Jugoslaviji pa razmišlja M. Orožen Adamič. O
povezanosti in medsebojni vzročnosti med različnimi rečnimi nanosi in učinki lanskoletne suše poroča D. Perko.
Tudi aprilska pozeba 1988. leta je prizadejala kmetijstvu, predvsem vinogradništvu,
sadjarstvu in krušnim žitom, nemajhno škodo; tudi o tem piše J. Čeplak z Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. J. Štirn predstavlja cvetenje alg v
poletju 1988 v luči evtrofizacije severnega Jadrana. O kamnitem plazu, ki je zdrsel s
pobočja Velikega Njivča in zasul sotesko Pasico in tam prizadejal velikansko škodo
partizanski bolnišnici Franja v začetku letošnjega leta, piše S. Bevk. O prilagoditvi na
ogroženost od poplav v vzhodni Krški kotlini poroča D. Perko.
O potresih v Sloveniji leta 1987 in 1988 poroča R.Vidrih, medtem k o J. Lapajne
nadaljuje s preglednim prikazom velikih potresov v Sloveniji, in to pot predstavlja
Potres v Ljubljani 1895. leta. Popotresna obnova arhitekturnih spomenikov je tema
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razmišljanja P. Fistra. Na osnovi ankete poroča S. Šipec o popotresnih dogajanjih v
Posočju ter o mnenju vaščanov Breginja in Žage o ogroženosti. Sistem informacij o
naravnih nesrečah in o pregledu večjih naravnih in drugih nesrečah v letu 1988 je prikazal M. Orožen Adamič. Klimatske značilnosti leta 1988 v primerjavi z obdobjem
1951-1987 predstavlja A. Bernot - Ivančič.
V razdelku Strokovna beseda objavlja J. Lapajne nekatere termine s področja
seizmologije, I. G a m s pa predstavlja termine s področja premikanja zemeljskih tal.
Objavljena je še vrsta drugih strokovnih prispevkov, razmišljanj in prikazov s
področij, ki so največkrat z našo stroko le posredno povezana. Objavljena so še knjižna poročila in zapisi z mednarodnih strokovnih srečanj, ki so bila namenjena preučevalcem naravnih katastrof.
Zadnja številka U j m e je vsebinsko bogata in pestra. Večina prispevkov je opremljena s potrebnim znanstvenim aparatom, z diagrami, kartogrami in fotografijami. Žal
so nekatere fotografije preveč monotone in premalo povedne.
Revija U j m a postaja osrednje strokovno glasilo slovenskih preučevalcev naravnih
in drugih nesreč. Z a t o bi veljalo razmisliti, da bi bil poseben razdelek revije namenjen
sprotnemu objavljanju tekoče strokovne bibliografije s tega področja, ki ga zajema več
strok. S tem bi postala revija koristnejša povezovalka preučevalcev in organizatorjev
pomoči o b najrazličnejših ujmah, ki prizadevajo slovensko zemljo.
M. Natek

Nov hidrogcografiki univerzitetni učbenik Josip Ridanović, Ilidrogengrafija, Školska knjiga,
Zagreb 1989, str. 217
Celotna zasnova Riđanovićeve knjige povsem opravičuje naslov. Avtor ga je
namenoma izbral namesto dosedanjega (Hidrografija ali Hidrologija), ki prevladuje
bodisi v domači ali tuji literaturi. Osnovna vrednost knjige je ravno v tem, da je njena
celotna struktura izrazito geografska in v največji meri povezana z geografskim aspektom, geografskim načinom mišljenja in geografskim tretiranjem voda na Zemlji. Hkrati je treba poudariti, da gre za obravnavo vseh voda in ne le za kopne vode, kakor v
marsikaterem učbeniku s prej omenjenim naslovom, saj je v a n j vključena tudi obravnava morja.
Naslednja značilnost učbenika je, da je strokovno skrben ter na zanesljivi višini
kakor v teoretskem tako tudi v metodološkem in terminološkem pogledu ter seveda
zato tudi v vsebinskem, stvarnem. Posebej je treba naglasiti, da vključuje sodobne
miselne tokove in stvarne dosežke hidrogeografske znanosti, kar med drugim dokazuje
uporabljena literatura. Njen izvor ni enostranski, temveč uravnovešeno upošteva različne hidrogeografske šole, dasi je v ospredju srednjeevropska, zlasti Kellerjeva.
Snov je obdelana logično in sistematsko, vseskozi razumljivo in po dikciji nedvoumno in jasno. Pojmi so ustrezno in sproti definirani. Ridanovičev učbenik posrečeno
lovi ravnotežje med teorijo in metodologijo na eni strani ter stvarnim gradivom na
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drugi. Še pomembnejše je, da opozarja, vsaj pri najpomembnejših vprašanjih, na različne metode in poglede, čeprav bi bilo lahko tega še več. Ob tem opozarja na ustrezne
vire. S tem omogoča usmerjanje in poglabljanje študija, kar je za univerzitetni učbenik
še posebno pomembno. K nazornosti in dokumentaciji pripomorejo številne tabele in
risbe. Gre torej za soliden pripomoček pri osvajanju osnov hidrogeografije.
Učbenik je tudi metodično korekten. Očitno je, da ga je napisal hidrogeograf z
bogato pedagoško in raziskovalno prakso. Tovrstna izkušenost avtorja se ne kaže le v
sistematičnem podajanju snovi, temveč tudi v natančnosti in jasnosti podajanja ter v
snovni uravnoteženosti in izboru snovi. Zato je mogoče Ridanovičevo delo ugodno
oceniti tudi s tega vidika ter ni dvoma, da bo študentom geografije omogočil zanesljiv
hidrogeografski študij. Nasploh pa učbenik tako po obsegu snovi, pojmov in terminov,
kakor tudi po koncepciji kaže na solidno hidrogeografsko šolo zagrebške univerze.
Ker pa se tudi na tej univerzi hidrogeografija v okviru geografskega študija neposredno ne naslanja na predavanja hidrologije kot pomožne panoge, kakor npr. nekatere druge veje geografije (geomorfologija na geologijo, klimatogeografija na meteorologijo), je v Ridanovičevem učbeniku ponekod vključena obravnava hidroloških
pojmov v obsegu, ki je večji, kakor bi bilo to za samo hidrogeografijo potrebno. Taki
primeri so zlasti pri obravnavi podzemeljske vode in morja. Zato se zdi, da so posamezni deli nekaterih poglavij preveč hidrološki v ožjem pomenu besede, pravzaprav
hidrofizikalni, recimo obravnava osvetljenosti in barve morja. Temu bi se bilo mogoče
izogniti kvečjemu s citiranjem ožje hidrološke literature, predvsem pa seveda z ustreznim pomožnim kursom hidrologije v okviru geografskega študija. Ker tega ni, so zaenkrat taki kompromisi nujni in avtor jih je skrčil na razumno mero.
Hvalevredno je, da se snov posameznih poglavij oziroma podpoglavij zaključi tudi
z navezavo ali vsaj opombo o ustreznih pojavih v Jugoslaviji oziroma Hrvatski.
Omeniti velja, da učbenik povečini načenja tudi antropogeografsko preobrazbo
naravnih voda ter poleg pozitivne omenja tudi negatino. Zato nista naključni poglavji
o kakovosti vode na kopnem in o vodni oskrbi naselij. V dosedanjih, zgolj fizičnogeografskih zasnovanih hidrogeografijah smo taka poglavja pogrešali.
Značilna je razporeditev snovi, kakršna v učbenikih ni pogostna. Najprej namreč
obravnava vse druge oblike kopnih voda (pred tem tudi morje) in šele na koncu
tekoče vode. Zadnja petina učbenika pa je namenjena hidrogeografiji SR Hrvatske in
jugoslovanskemu delu Jadrana kot posebni geografski regiji. S tem občo hidrogeografijo dopolnjuje avtor z ustreznim regionalnim zaključkom.
Ridanovičev učbenik bo morda zbudil tudi kakšno širše vprašanje, bodisi koncepcijsko ali metodološko. Vendar gre pri tem za stvari, ki jih svetovna literatura različno
obravnava in zato poenotenja niso nujna, nova iskanja pa so koristna. Tovrstne pripombe so lahko le stvar diskusije, stvarne pripombe pa so kvečjemu drobne.
V celoti vzeto je mogoče zaključiti, da je Ridanovičev učbenik po obsegu zaokrožen in celovit, po vsebini pa resen, temeljit in kvaliteten ter zato dragocena obogatitev
jugoslovanske hidrogeografske učbeniške literature.
D. Radin ja
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Crkvenčić Ivan, Malić Adolf: Agrarna geografiji Zagreb, 1988, str. 214
V zbirki "Udžbenici sveučilišta u Zagrebu" je lani izšla knjiga "Agrarna geografija",
ki sta jo napisala univerzitetna učitelja zagrebškega geografskega oddelka I. Crkvenčič
in Adolf Malić. Knjiga je zanimivo in kvalitetno delo, vendar s svojo zasnovo in cilji
izziva k razpravi. Osnovni namen učbenika n a j bi bil pravzaprav geografija podeželja
(kar avtorja zaradi pomanjkanja ustreznega hrvaškega termina imenujeta "geografija
agrarnih prostora") in ne klasična agrarna geografija kot del ekonomske geografije. V
tem smislu je zasnovana vsaj prva polovica knjige, medtem ko v drugem delu docela
prevlada tradicionalna ekonomsko-geografska ali natančneje kmetijsko-geografska
obravnava, s a j so druge dejavnosti na podeželju komajda omenjene. Druga značilnost
knjige je izrazita naravnanost v tako imenovano "socialnogeografsko smer", kakor se je
uveljavila zlasti v povojni nemški geografiji. Zaradi takšne usmeritve so zanemarjene
naravne razmere, še posebej pedogeografski, klimatogeografski in hidrogeografski
pogoji, ki so sicer v agrarnih geografijah obravnavani s posebnim poudarkom. Pač pa
dajeta avtorja nadpovprečen pomen prebivalstvu, njegovemu gibanju, strukturi, socialnim obeležjem pa tudi naseljem, odnosom med mesti in podeželjem itd. Sploh se prva
poglavja v knjigi berejo kot nekakšna družbena geografija in ne kot "geografija agrarnih prostorov". Šele v tretjem delu avtorja preideta na obravnavo agrarnogeografske
vsebine. V njem se v nasprotju z ustaljeno prakso lotevata posameznih agrarnogeografskih tem v d o k a j samosvojem zaporedju, npr. razvoj kmetijstva, naravne osnove
pri izkoriščanju zemljišča, faktorji oblikovanja agrarnega prostora, agrarnogeografske
funkcije in strukture, organizacijske strukture, agrarnogeografski prostorski kompleksi
in tipologija kmetijstva. Ta poglavja so nedvomno jedro knjige in napisana z dobrim
poznavanjem problematike ter s strokovno širino. Poočitamo jima lahko edinole, da sta
upoštevala predvsem izkušnje nemških in anglosaških geografov, veliko m a n j pa npr.
francoskih ali sovjetskih. Docela pa sta zanemarila jugoslovanske razmere in ne tako
skromna dognanja jugoslovanske geografije na tem področju.
Tretja značilnost knjige je močna prevlada sintetičnega načina obravnave. Skorajda
vsa poglavja so pisana brez dolgoveznih analitskih razglabljanj. Bralca postavijo
naravnost v obravnavo določenih agrarnogeografskih pojavov in problemov, modelov
ali tipov. Zaradi tega je knjiga, čeprav napisana preprosto, nekoliko zahtevnejše branje
in za njeno razumevanje je potrebno določeno predznanje. Poudariti pa je treba, da je
takšen način podajanja zelo geografski, s a j se bralec ne zgublja v analitičnih podrobnostih, ampak se seznanja s poglavitnimi pojavi, problemi in razvojnimi težnjami agrarnega gospodarjenja po svetu.
Čeprav delo po mnenju ocenjevalca ni "geografija podeželja", kot navajata avtorja
v uvodu - za k a j takega mu manjka še vrsta tem (npr. obravnava gozdarstva in
neagrarnih dejavnosti na podeželju, tipi poljske razdelitve, historična geografija itd.) je vendarle d o k a j celovita agrarna geografija s poudarkom na socialnogeografski
problematiki. Delo je napisano na sodoben način in upošteva domala vsa novejša
geografska dognanja. Z a t o bo prav gotovo dobro služilo kot priročnik in učbenik.
L Vrišer
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Tone Cevc, Ignac Primožič, Kmečke häe v Karavankah. Stavbna dediščina hribovskih kmetij
pod Kepo, Stolom, Košuto, Obirjem, Pristovškim Storžičem in Peco. Izdal ZRC SAZU - Inštitut
za slovensko narodopisje, Ljubljana, založili: Založba Drava in Založništvo tržaškega tiska,
Celovec - Trst 1988,252 strani.
Kmečki domovi s svojo pisano zgradbeno podobo so pomembna pokrajinska sestavina, v kateri so združene posebnosti in značilnosti geografskega okolja. V njih je
utelešena gospodarska usmerjenost in socialna razčlenjenost posameznih območij. V
fiziognomiji d o m o v in v njihovi funkcionalni namembnosti se kažejo večstoletni gospodarski in socialni razvoj, ki je predstavljal materialno podlago pri nastajanju in
preoblikovanju namembnosti posameznih stavb ali njihovih delov. Tudi za kmečki
dom, ki predstavlja s svojimi raznovrstnimi stavbami jedro gospodarskega in socialno-prebivalstvenega utripa sleherne domačije, velja ugotovitev, da se spreminjata njegova podoba in namembnost v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim napredkom. Čeprav so kmečki domovi ena izmed osrednjih in poglavitnih sestavin podeželskih naselij, jim je neupravičeno namenjeno obrobno mesto v sklopu geografskih raziskav. S toliko večjim zanimanjem prebiramo zato tovrstna dela z drugih in sorodnih
področij.
Dr. A. Cevc je s skupino raziskovalcev preučil stavbarstvo v Karavankah. Sinteza
večletnega terenskega in kabinetnega raziskovalnega dela je objavljena v samostojni
knjigi, ki s smiselno in z okusno opremo ter z bogato dokumentarno povednostjo ne
zaostaja za sorodnimi deli v tujini.
Uvodni prispevek, Arhitekt o kmečkih hišah v Karavankah (str. 10-23), je napisal
soavtor knjige, arhitekt Ignac Primožič. V njem pregledno predstavlja osnovne značilnosti prostora, oblike poselitve, tradicionalno stavbno izročilo, kot so smrekov, jelov ali
macesnov les in apnenčast kamen ter lehnjak predstavljali izbrano racionalno gradbeno gradivo. Z uporabo navedenih gradbenih materialov so bile stavbe ekološko čiste in
energetsko varčne. Z razkrojem mnogih podedovanih kulturno-pokrajinskih prvin tudi
naglo razpadajo vrednote ljudskega stavbarstva. Vprašanje ohranitve karavanškega
stavbarskega izročila je povezano z nemajhnimi gmotnimi težavami, ki prej preprečujejo kot pa omogočajo, da bi mogli našo bogato kulturno dediščino ohraniti in jo tvorno vključiti v današnji naselbinski sistem in pokrajino.
Osrednji del knjige je namenjen predstavitvi kmečke hiše v Karavankah (str.
25-229); napisal ga je etnolog dr. T. Cevc. Uvodoma predstavlja osnovne zemljepisne
značilnosti obravnavanega območja Karavank, ki so vplivale na razmestitev in obliko
kmečkih domov, na njihovo gospodarsko usmerjenost kakor tudi na prometno povezanost z dolinskimi urbano-tršdmi središči. V sklopu vseh teh pojavov in pokrajinskih
sestavin, ki so spodbujale nastanek in razvoj samosvojih oblik kmečkih domov, so
prikazane kmečke hiše in gospodarska poslopja kot neovrgljiv nasledek večstoletnega
gospodarskega in socialnega razvoja določenega območja. Neizpodbitno ostaja namreč
spoznanje, da so oblike in struktura gospodarskega in socialnega razvoja neposredno
vplivale na velikost, obliko in namembnost posameznih stavb ali njihovih delov na
območju določenega naselja ali predela. O b tem ne smemo zanemariti še najrazličnejših tujih kulturnih vplivov, ki so jih prinašali in razširjali graditelji, popotniki, romarji,
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trgovci, prevozniki in drugi.
V knjigi so podrobno prikazane razvojne stopnje kmečkih hiš onstran Karavank, in
sicer v Selah, na Bajdišah, Zgornjem in Srednjem Kotu ter v Šajdi. Avtor nas seznanja
z gradivom in gradnjo stavb, z značilnostmi strehe in njene kritine kakor tudi s posameznimi stavbnimi detajli, ki omogočajo vpogled v posamezne razvojne stopnje bodisi
kmečkih hiš, bodisi drugih gospodarskih stavb v obsegu kmečkega doma. Posebno
nadrobno je prikazana kmečka hiša s kuhinjo, vežo, bivalnimi in drugimi prostori.
Avtor je mnenja, da so živeli Korošci v Karavankah v visokem srednjem veku ne
samo v dimnicah, ampak že tudi v hišah z ločenim bivalnim, kuhinjskim in shrambenim prostorom, torej v podobnih zgradbah, kot so jih imeli ljudje v tistem času v
vzhodni in severni Evropi pa drugod v alpskih deželah (str. 83).
Gospodarske stavbe so nepogrešljiva sestavina kmečkega doma. V knjigi so pregledno prikazani skednji s hlevi in štalami, kašče, kozolci, sadne sušilnice, mlini in žage
ter znamenja ob domovih ali poteh. Tudi lesene ograje - plotovi so sestavina karavanških kmečkih domov; z njimi so bila zgrajena selišča, zlasti še samotnih hribovskih
domačij.
Z a geografsko predstavo je izredno dragoceno poglavje o tipologiji stavb v Karavankah (str. 110-226). Raziskava je namreč pokazala, da stavbe po tipologiji niso enake, temveč se razlikujejo po številnih nadrobnostih. K temu so največ prispevali: politična (deželna) meja na Karavankah, gospodarske in socialne razmere, promet itd. V
tem poglavju so nazorno osvetljene zgradbene značilnosti kmečkih domov, zlasti še
njihovih hiš v Selah, na Obirskem, v Slovenjem Plajberku, Podnu in Rutah na koroški
strani Karavank ter v Zgornjesavski dolini pa v dolini Tržiške Bistrice in Lomščice, na
Zgornjem Jezerskem ter v Topli v Mežiški dolini. Tudi v tem poglavju namenja avtor
osnovno skrb predstavitvi najrazličnejših posebnosti kmečkih hiš in njihovem razvoju
v zadnjih stoletjih. Ob tem pa tudi niso zanemarjeni prikazi nekaterih tipičnih kajžarskih hiš pa kmečkih kašč, ki s svojimi stavbarskimi značilnostmi in prvinami opozarjajo
in osvetljujejo posamezne razvojne stopnje kmečkega stavbarstva.
Raziskava stavbarstva v Karavankah je prinesla številna nova spoznanja o razvoju
oblik kmečkega doma. Med drugim je bilo ugotovljeno, da Karavanke nimajo ohranjenega enotnega stavbnega izročila, temveč so pomembne razlike med posameznimi
območji. Prometna odprtost in povezanost posameznih območij je dejavnik, ki je
spodbujal pretakanje kulturnih vplivov, med katerimi niso nezanemarljivi s področja
stavbarstva, ki so prihajali iz trških in mestnih središč v kmečka okolja. Najraznovrstnejši razločki med kmečkimi hišami v Karavankah so odsev različnih oblik gospodarstva in gmotnega stanja gospodarja. Na začetku novega veka kmečka hiša v Karavankah ni zaostajala po razvitosti bivalne kulture za stavbami v drugih alpskih deželah.
Besedilo razprave je opremljeno z opombami, viri in navedbo najpomembnejše
domače in tuje strokovne literature. V knjigi je objavljenih 342 dokumentarnih barvnih ali črnobelih fotografij, risb, skic, izmer in 7 kartogramov. Obsežen povzetek je
prevedel v nemščino dr. Niko Kuret.
M. Natek
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Marija Kozar - Mukič, Fetsoszölnök - Gornji Senik. Monografija. - Izdala Muzej Savaria in
Znansveni inštitut Filozofske fakultete Univerze E. Kardelja, Szombathely - Ljubljana 1988,
215 str.
V sklopu raziskovalnega projekta slovenskih etnologov "Način življenja Slovencev
v dvajsetem stoletju" je izšla dvojezična monografija o Gornjem Seniku, največjem in
središčnem naselju Slovenskega Porabja. S knjigo smo dobili podroben vpogled v etnološko problematiko slovenske vasi. T a s svojo razvejano in aktualno vsebino privlači
tudi druge, ki se kakorkoli ukvarjajo s človekom in njegovimi dejavnostmi na Slovenskem. Kajti način življenja je s svojimi številnimi pojavnimi oblikami časovno in tvarno
povezan z geografskim okoljem, oziroma s pokrajinsko stvarnostjo. Oblike in načini
življenja ljudi v najširšem pomenu so zarisani v pokrajinskih kompleksih, ki se spreminjajo pod vplivi in učinki proizvodnih procesov. Z a t o išče in odkriva tudi geografija v
številnih etnoloških in drugih spoznanjih prenekatere tvarne činitelje, ki so spreminjali
in nanovo odmerjali funkcije posameznim pokrajinskim sestavinam. Sleherna sprememba v načinu življenja ljudi se kaže tudi v prevrednotenju posameznih pokrajinotvornih sestavin.
V uvodnem poglavju so v strnjeni obliki predstavljeni tisti zgodovinski dogodki in
dejstva, ki so neposredno vplivali na rast in spremembe Gornjega Senika, na menjavo
njegove vključenosti in pripadnosti različnim upravno-teritorialnim sistemom. Današnji
Dolnji in Gornji Senik se pojavita v zgodovinskih virih leta 1378 še kot enotno naselje,
ki je bilo osem let kasneje že razdeljeno. Leta 1924 je dobil Gornji Senik sedež notariata, ki so mu pripadali še Ritkovci. Od leta 1975 spada k dolnjeseniškemu krajevnemu
svetu in 1985. leta je dobil sedež županstva. Sedež najstarejše šole (1627) in župnije
(1540) v Slovenskem Porabju je bil na G o r n j e m Seniku, kjer je bogoslužje še danes v
slovenskem jeziku. Pouk materinščine so v ljudsko šolo uvedli šele leta 1945, od leta
1985 pa poučujejo dvojezično tudi n e k a j predmetov.
Nadalje sta prikazana geografska lega in položaj naselja in njun pomen v posameznih obdobjih. Osvetljene so vse tiste infrastrukturne dejavnosti, ki so povezovale
k r a j s sosedstvom in drugimi pokrajinami. V drugem delu knjige, Naselje in družba, je
podana poselitev nekdanjega precej odmaknjenega in z gozdovi poraščenega in
zamočvirjenega sveta. Kolonizacija seniškega območja se je pričela v 14. stoletju. Zelo
podrobno so prikazani posamezni deli naselja, njegove socialne sestave v različnih
obdobjih, oblike preteklega in današnjega sezonskega zaposlovanja, spremembe v
poklicni in zaposlitveni sestavi prebivalstva itd. Nazorno sta prikazani deagrarizacija in
začetek industrijskega zaposlovanja Seničanov, zlasti še v 14 km oddaljenem Monoštru.
Še danes je sezonsko delo Seničanov pomemben vir njihovih dohodkov: v štirinajstih
dneh dela v kmetijstvu zaslužijo več kot znaša povprečna mesečna plača industrijskega
delavca. Z a t o ni presenetljivo, da mnogi delavci porabijo del letnega dopusta za delo
na kmetijskih posestvih.
Življenje na kmetiji je orisano v tretjem poglavju. Seznanimo se z zgradbeno strukturo, oblikami in velikostjo hiš ter s stanovanjsko kulturo. Okrog leta 1900 je bilo na
G o r n j e m Seniku med 242 hišami kar polovica butanic, 70 brunaric, 39 opečnatih itd.

183

Književnost

Tudi leta 1970 je bilo v vasi več kot polovica ilovnatih hiš. Obsežno in poučno je
poglavje o gospodarstvu. Opisane so posamezne zvrsti gospodarskih poslopij, zemljiško
posestna struktura (dve tretjini posestnikov ima m a n j kot 5 ha zemlje; v zasebni lasti je
okrog dve tretjini zemlje na G o r n j e m Seniku). Danes je večina Seničanov zaposlena v
industriji, ostareli ljudje, ki ne morejo več obdelovati zemlje, so jo prodali kmetijski
zadrugi, ali pa obcestne parcele prodajajo za stavbna zemljišča. V zadnjem času, ko
zadruga pogozduje obsežna območja nekdanjih kmetijskih površin, zožuje življenjski
prostor tamkajšnjemu slovenskemu življu. V zaključnem poglavju, "Lepo je biti Slovenec, ni pa lahko."", je strnjena sinteza raziskave. R a z v o j kaže, da se Slovenci v Porabju
čedalje hitreje asimilirajo. Sodobni razkroj slovenstva v Porabju pospešuje predvsem
pomanjkanje narodne zavesti, in slovenščina se čedalje bolj umika jeziku večinskega madžarskega prebivalstva. Takšen razvoj je najbolj opazen pri mladih.
Opozoriti velja še na eno posebnost razprave. Avtorica je namreč "način življenja
Seničanov v 20. stoletju" predstavila tudi z njihovim lastnim pripovedovanjem. Večina
tega pričevanja je zapisana dobesedno, kar omogoča bralcu vpogled v seniško govorico, jezikoslovcu in drugim strokovnjakom pa nudi bogato gradivo za študij.
Delo je opremljeno z opombami, navedbo virov in literature ter s seznamom vseh
petnajstih informatorjev. V prilogi je objavljeno 42 fotografij, skic ali drugih dokumentov, pa seznam ledinskih in hišnih imen, pregled najpogostejših priimkov, osebnih
imen in vzdevkov, slovarček narečnih izrazov in povzetek v angleščini.
Namesto sklepa je tale pripomba: Domačini - porabski Slovenci, kakor tudi njihovi
sosedi v Prekmurju, poznajo le Dolenji in Gorenji Senik, zato sta jim Dolnji in Gornji
Senik tuji imeni, ki so ju Slovenci nanovo vpeljali po prvi vojni. Ali je morda tudi
slovenska geografija gluha za takšne in podobne jezikovne ponaredke in "olepšave'?
Nasilno spreminjanje in "posodabljanje" krajevnih (in drugih zemljepisnih) imen ni
opravičljivo že zaradi tega, ker ponižuje govorico domačega prebivalstva.
M. Natek
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Karstologia, 8 (2. poli. 1986) in 9 (1. poli. 1987). Revija za krasoslovje in fizično speleologijo
Francoske speleološke zveze in Francoske krasoslovne zveze, vsaka po 64 str, obe skupaj 168
fotografij, risb, načrtov, kart in grafikonov, 282 enot citirane bibliografije.
Vsebina obeh številk je tipična in ustreza splošni zasnovi revije, pojasnjeni že v
uredniškem programu prve številke: francoski kras, kras v svetu, krasoslovje in speleologija, prevlada tehtnejših prispevkov, a tudi krajših kronik, pregled literature in strokovnih srečanj. Morda sta ti dve številki m a n j "svetovni", ne toliko po vsebini, s a j
obravnavata kras od tropske A f r i k e d o polarnega Grönlanda, pač pa po avtorjih. Tudi
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tisti, ki opisujejo kras izven Francije, so namreč v glavnem Francozi. To velja seveda
le za prikazani številki.
Izmed člankov le štirje govore o francoskem krasu: Aplikacija krasoslovja na
urbanem in agrarnem področju na primeru izvira Fontaine de Nimes (G. Fabre in J.
Radais), Kras v pogorju Sainte-Baume (C. Coulier), Igle iz sadre (A. Couturaud) in
Poročilo o hidrogeološki raziskavi s pomočjo "Spelenaute" v Fontaine de Vaucluse (B.
Bayle, D. Graillot in Speleološko društvo F. de Vaucluse). Kras v Sainte-Baume je
morfološki opis dela provansalskega krasa, igle iz sadre (najbrž nastale v vodnem
območju) pa so mineraloška posebnost. Za nas sta zanimivejša druga dva prispevka. Iz
prvega (F. de Nimes) izvemo, kakšne posledice sta povzročili urbanizacija in gospodarska izraba na kvaliteto vode kraškega izvira. Podzemski kanali, ki ga napajajo, potekajo plitvo pod površjem in to v samem mestu. Fontaine de Vaucluse je dal ime "vokliškemu" tipu kraških izvirov in razveseljivo je, da je še vedno eden največjih tega tipa
(globok preko 300 m) in eden najbolje raziskanih. Kljub temu vlagajo v nadaljnje raziskave še veliko truda in denarja. Članek povzema najnovejše raziskave teledirigiranega
"spelenaut-a", ki je preko T V (in na filmu) pokazal celotno potopljeno brezno ter iz
globin prinesel tudi vzorce; med spuščanjem in dvigovanjem pa je vodo tudi analiziral.
Precej več je prispevkov o krasu izven Francije: od Španije preko Avstrije do
Grönlanda, v Afriki od Maroka preko Gabona in Burkine Faso do Južne Afrike.
Španski prispevki so predvsem speleološki in bolj lokalni: o jamah v Baskiji (F.M.
Ugarte) ter o potapljaških raziskavah dveh velikih sifonov. Prispevek o krasu v
Tennengebirge (Ph. Audra) ima malce dvoumen naslov - Prva morfološka in speleološka opazovanja
prva francoska da, gotovo pa ne prva sploh, saj sodi Tennengebirge med "klasični" avstrijski alpski kras, kjer so pri speleoloških raziskavah že pred
desetletji sodelovali tudi Slovenci. Zanimivejši se mi zdi prispevek o predhodnih raziskavah kraških jam v okolici jezera Centrum (J.-F. Loubiere), na skrajnem N E Grönlanda, v kambrijsko-silurskih apnencih. Absolutna datacija sige z metodo ESR in
pregled z elektronskim scanning mikroskopom dokazujejo, da gre za stare jame, nastale v času, ko je bila tamkajšnja klima milejša.
Izmed člankov o krasu v Afriki obravnavata dva pretežno površinske kraške oblike: avtorja prvega članka Post-pliocenski kras v okolici mesta Safi v atlantskem
Maroku. (A. Weisrock in S. Lunski) govorita največ o večjih depresijah (vrtače in tudi
"polja"), drugi (G. Hugot in J.P. Carbonnel) pa o posebni obliki kvartarnih "stolpastih"
škrapelj v Burkini Faso. Prispevka o krasu v Gabonu (B. Peyrot in J. Massaia) in o
kraških oblikah na kvarcitih v južni Afriki (J. Martini) pa razlagata predvsem podzemeljske kraške oblike.
Nekateri izmed "krajših prispevkov" niso nič manj zanimivi od osnovnih. Takšno je
poročilo o opazovanju radioaktivnosti kraških voda v Visoki Savoji po černobilski
katastrofi (v dveh izvirih je opazna povečana radioaktivnost), podoben pa je tudi prispevek o neotektonskih premikih v jamah, ki se kažejo z razpokami in premiki v sigi
ter kapnikih. Tematiko iz zgodovine krasoslovja obravnava prispevek dveh avtorjev
(J. Taisne in J. Choppy) o "hidroskopu" očetu Paramellu, župniku manjše fare, ki je
postal strokovnjak za odkrivanje izvirov, tudi kraških, in 1856 izdal knjigo Umetnost
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odkrivanja izvirov.
Pregled literature obsega 19 novejših del, večinoma francoskih, pregled strokovnih
srečanj pa govori o sedmih, pretežno mednarodnih.
Glede na to, da se je revija Karstologia v slabih petih letih povzpela in obdržala v
svetovnem vrhu, bi bilo zanimivo videti, kako so v teh dveh številkah zastopani naši
strokovnjaki in naš kras. Praktično ničesar, z izjemo dveh članov častnega odbora (L
G a m s in pokojni J. Roglič), oziroma znanstvenega sveta (I. Gams), med literaturo je
citirano delo Pomembne kraške regije severne poloble (sourednik M. Herak) in gradivo mednarodnega simpozija z Norveške, kjer je tudi slovenski prispevek. V poročilih o
strokovnih srečanjih je omenjen prispevek slovenskega predstavnika na norveškem
simpoziju, na slikah s strokovne ekskurzije po Pirenejih pa je (težko) spoznati člana
Inštituta za raziskovanje krasa. Morda je to glede na vsebinsko strukturo obeh številk
sicer normalno, a človek se vseeno vpraša: "Če smo med vodilnimi v krasoslovju J F
A. Kranjc

Karstologia, 10 (2. poli. 1987), polletna revija za krasoslovje in fizično speleologijo, Francoska
speleološka zveza in Francosko krasoslovno združenje, 64 str, 89 fotografij, risb, kart in grafikonov, Paris
Č e smo se pred petimi leti spraševali, ali bodo načrti o izdajanju reprezentativne,
po pomenu mednarodne, krasoslovne in speleološke revije uspeli, zdaj že lahko z
gotovostjo rečemo, da so. Izšla je deseta, lahko bi rekli jubilejna številka, čeprav je
taka kot druge - a to v dobrem, ne v slabem pomenu. Prvotni načrt se je le toliko
spremenil, da so s štirih številk letno prešli na dve, predvsem zaradi organizacijsko-tehničnih težav, ne toliko zaradi pomanjkanja gradiva ali denarja.
Tudi deseta številka revije je zanimiva, s a j je v n j e j vrsta različnih prispevkov, vsi
pa so temeljiti in natančni, tako je v n j e j res za vsakogar, ki ga zanimata krasoslovje i.i
speleologija, nekaj. Tokrat celo podnaslov "za fizično speleologijo" ne drži popolnoma,
s a j je objavljen tudi speleobiološki (biogeografski) prispevek.
Tokrat je vsebina snovno razdeljena na 4 glavne skupine prispevkov: francoski
regionalni krasoslovni študiji (Speleološka predstavitev pogorja Fanges -Koc Paradet v
Vzhodnih Pirenejih in Opis Causse Comtal v južni Franciji), krasoslovna prispevka iz
tujine (Izkoriščanje kraških vodonosnikov - n e k a j primerov iz Alžirije, Kraški svet v
Kostariki), biogeografija in speleogeneza (Fasctc, Velik erozijski lonec iz jame Trou
Qui Soufle v Vercorju, Jamsko živalstvo francoskega krasa - elementi podzemeljske
biogeografije nevretenčarjev, prvi del: vodno živalstvo), ter krajša prispevka (Brezno
De Tourettes v južni Franciji) in Igle iz anhidrita v alžirskih jamah).
Prva dva prispevka sta v resnici regionalni krasoslovni razpravi, sicer s poudarkom
na speleologiji, kjer ne manjka niti slike "delane vrtače" niti opisov jam z navedbo
potrebne plezalne opreme, kar je res že močno "jamarsko". Prispevek o kraških vodo-
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nosnikih ne podaja te hidrogeološke tematike, ampak v uvodnem delu nudi dober
splošni pregled alžirskega krasa. O južnoameriškem krasu je veliko prispevkov, m a n j o
srednjeameriškem, tako da je ta o krasu v Kostariki s poudarkom na geologiji res
novost. Ne samo v naši literaturi, temveč tudi v tuji so teoretični prispevki oziroma
prispevki, ki se posvečajo le enemu pojavu ali obliki, redki. Z a t o se mi zdita zelo
dobrodošla in splošno pomembna prispevka o fasetah in o erozijskem loncu - drasli. V
prvem primeru gre za podrobno študijo korozijske oblike, ki bazira na preučevanju
konkretnega primera, a je teoretično podkrepljena in razložena, v drugem primeru pa
za enak način preučevanja erozijske oblike - podzemeljske drasle, 5 m globoke in z 1,5
m premera. N e k a j podobnih primerov poznamo tudi iz našega podzemlja, a jih, žal, ni
nihče nadrobno preiskal ali opisal. Čeprav je v podnaslovu prispevka o živalstvu napisano, da gre za "biogeografijo", je to vendarle predvsem speleobiološki prispevek, res s
poudarkom na številnih kartah razprostranjenosti in na literaturi. Z a primerjavo z
našim krasom je zanimiv krajši prispevek o breznu Des Tourettes - konec lanskega
decembra je v dolini manjšega potoka nastal udor, voda je začela izginjati v a n j in ga
večati (podobno kot pred petimi leti Notranjska Reka!), dokler se ni ustalilo brezno s
premerom 20 m in globine 45 m, ki je požrlo bližnjo hišo.
Poleg glavnih prispevkov so v tej številki še rubrike In memoriam, Strokovna srečanja in Dokumentacija (poročila). Z nami je, žal, še najbolj povezan prispevek v
spomin pokojnega Josipa Rogliča, enega naših velikih geomorfologov in krasoslovcev,
ki je dal pomemben prispevek tudi svetovni zakladnici znanja. Med Srečanji so podrobneje analizirani Francosko-poljska okrogla miza o paleokrasu in varstvu kraškega
okolja (poljska Jura 1987), Kras v evaporitih (Bologna 1985), Informacijski dan o
podzemlju v Zgornji Normandiji (Rouen 1987) ter podrobna napoved francosko-španskega srečanja o sredozemskem krasu v zahodni Andaluziji. Knjižna poročila, vsega
skupaj jih je 15, obravnavajo francoska in tuja krasoslovna ter speleološka dela, pa tudi
podiplomska oziroma doktorska dela.
Kot vire in literaturo prispevki navajajo skupno 166 bibliografskih enot, med njimi
le eno jugoslovansko delo - Šegotin članek o pokojnem Rogliču. Poleg tega prispevka,
kjer je seveda govor tudi o jugoslovanskem krasu, je Jugoslavija omenjena le še kot
udeleženka francosko-poljske okrogle mize, in pa v uredniški notici, da smo med
državami, kjer je "Karstologia" cenjena.
A. Kranjc

Karstologia St. 13, 1. polletje 1989, str. 1-64. Francoska speleološka zveza in Francosko krasoslovno združenje, Paris, 1989
Razveseljivo je, da tako privlačna in zanimiva revija, ki je tudi strokovno na zavidljivi višini, izhaja brez zastojev, le s to spremembo, da so izdajatelji tokrat tudi uradno
priznali, da ne zmorejo štirih številk letno. Z a t o se odslej tudi uradno imenuje "revue
semestrielle", da izhaja torej dvakrat letno. Številka za L polletje 1989 je izšla brez
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zamude.
Vsebina je tudi tokrat skladna z zasnovo: štirje obsežnejši prispevki o francoskem
krasu, eden o tujem, več krajših poročil, novic, ocen, itd.
Tri izmed prvih prispevkov bi lahko uvrstili med regionalne krasoslovne študije,
čeprav vsaka poudarja drugo tematiko. Kras v Vzhodnih Pirenejih (H. Salvayre) je
predvsem regionalna študija ozemlja, velikega skoraj za polovico Slovenije, s poudarkom na kraškem podzemlju in podzemeljskih vodnih zvezah ter z zanimivim poizkusom (v obliki preglednice), oceniti starost in razvoj krasa v pokrajini Corbieres. Gre za
geološko mlad kras, ki se je razvijal od oligocena pred 37 milijoni let pa skoraj do
holocena (würm I). Druga dva prispevka sta regionalno vezana na kraško obrobje Alp:
Kras v jurskih apnencih na obrobju Primorskih Alp (C. Mangan) in Predalpski kras
severno od francoskih Zahodnih Alp (M. Chardon). Prvi usmerja pozornost na geologijo in še posebej na hidrogeologijo, s pregledom sledenj podzemeljskih voda od 1954.
leta dalje. Drugi se posveča predvsem preučevanju ledeniškega oblikovanja podzemeljskih sistemov - proces, ki je bil ob poledenitvah pomemben tudi v naših Alpah, a
ga premalo preučujemo. Četrti prispevek o francoskem krasu - Lascaux 1988: grič,
jama s slikami, faksimile in _ 400.000 obiskovalcev letno (J. Vouve, J. Brunet, P.
Vidal) - je popolnoma drugačen: seznanja nas z jamo Lascaux, v kateri so paleolitske
slike, ki so med najznamenitejšimi na svetu. Bistvo prispevka je obravnava naravnih
pogojev ter njihov vpliv na ohranjanje oziroma propadanje slik, zlasti prikaz sprememb, nastalih zaradi množičnega obiska jame. Zaradi tega je tudi prišlo do edinstvene rešitve - v bližini so napravili umetno jamo - repliko naravne, z natančnimi kopijami
slik. Odprli so jo 1983. leta, obišče pa jo letno okoli 400.000 ljudi, kar pa še vedno ni
brez nevarnosti za originalno jamo, saj tolikšen obisk vpliva na celotno okolico, ne le
na površje, temveč tudi na podzemlje.
Prispevek o krasu izven Francije je pripravil Y. Quinif z naslovom Pomen jamskih
nivojev v belgijskem krasa Ker je avtor med vodilnimi strokovnjaki za absolutno
datacijo kraškega podzemlja, tudi to delo sloni na podatkih o starosti, ugotovljeni po
metodi U/Th.
Zadnjih 14 strani izpolnjujejo rubrike Krajši prispevki, Srečanja in Dokumentacija.
V prvi je prispevek, precej tehnično usmerjen, o opravljenem sledenju (s fluoresceinom) podzemeljske vode v krasu Južne Francije (Pic Sain-Loup). V rubriki Srečanja
sta opisana zbornika francoskega simpozija o krasu in kvartarju (Rouen) ter francosko-poljske okrogle mize o paleokrasu, ki je bila v Šleziji, in se je je kot gost udeležil
tudi član postojnskega inštituta.
"Dokumentacija" vsebuje knjižna poročila in ocene o desetih tiskanih delih, treh
doktorskih disertacijah in enem filmu. Med objavami jih 6 obravnava francoske izdaje,
4 pa tuje. Med temi naj omenim podrobno oceno slovenskega krasoslovnega zbornika
Acta carsologica X V I izpod peresa prof. J. Nicoda.
Če upoštevam še bogato slikovno gradivo, 62 fotografij, grafik, kart in načrtov
(med njimi precej jamskih), 107 enot bibliografije (vmes nobene naše, kar pa je glede
na strukturo prispevkov razumljivo) ter drugo opremljenost (ključne besede, izvlečki
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in pojasnila slik ter tabel v dveh jezikih), lahko rečem, da je tudi ta številka pomemben
prispevek k poznavanju svetovnega krasa.
A. Kranjc

Ford D.C in William* P.Wj Kant Gcomorphology and Hydrology. 601 str, 259 slik, 54 tabel,
991 lit, Unwin Hyman, London, 1989
Končno je izšlo in tudi prišlo v naše roke, dolgo napovedovano in pričakovano delo
"Kraška geomorfologija in hidrologija". Z a m u d a je malce nenavadna, saj v zadnjih
letih niti ni izšlo tako malo bolj ali m a n j splošnih del o krasu in krasoslovju, od poljudnih do visoko strokovnih. V strokovnih krogih sta avtorja dobro znana, sta učenca
"krasoslovne šole" M.M. Sweetingove, živeča in delujoča vsak na svojem koncu zemeljske oble, eden v Kanadi, drugi na Novi Zelandiji. Oba sta geografa in univerzitetna
profesorja; prvi je strokovnjak za geomorfologijo in "mrzli" (polarni ter visokogorski)
kras, drugi strokovnjak za hidrografijo in za "topli" (tropski in subtropski) kras. Tudi
delo pri sestavljanju knjige sta si razdelila podobno.
Poleg predgovora, zahval, seznamov tabel in literature ter indeksa sta delo razvrstila na 11 osnovnih poglavij: predstavitev krasa; kraške kamnine; raztapljanje - kemično
in kinetično odzivanje kraške kamnine; razporeditev in stopnja kraške denudacije;
kraška hidrologija; analiza kraške vodne mreže; jamski sistemi; odkladnine v jamah;
razvoj kraških oblik v vlažnih področjih; vpliv klime, klimatskih sprememb in drugih
vplivov okolja na razvoj krasa; kraški viri, njihova izraba in urejanje.
Poglavja in podpoglavja sta avtorja uredila po decimalnem sistemu. Z a primer
navajam podrobnejšo razdelitev devetega poglavja (Razvoj kraških oblik v vlažnih
področjih), ki sta ga razčlenila na 13 podpoglavij: medsebojni vpliv hidroloških in geokemičnih sistemov; drobne korizijske oblike; - vrtače - oblike, ki "identificirajo" kras?;
nastanek in razvoj korozijskih vrtač; nastanek udornih depresij; morfometrične analize
vrtač; oblike v zvezi z alogenimi dotoki; kraška polja; korizijske in robne uravnave;
humi na kraških ravninah; kraške oblike, nastale s procesi odlaganja in izločanja; potek
razvoja karbonatnega krasa na vlažnih ozemljih; posebne oblike na evaporitnih ozemljih. Podpoglavja se dalje dele na ožje teme in vprašanja, na primer o kraških poljih;
definicija, robno polje, strukturno polje, polje v nivoju gladine kraške vode.
Ker obsežne vsebine na nfîkaj straneh ni mogoče prikazati, n a j raje zapišem n e k a j
vtisov, ki so nastali pri pregledovanju tega dela. Knjiga vsebuje vrsto novih dognanj in
spoznanj, kakor o posameznih konkretnih kraških pojavih tako tudi teoretičnih. Avtorja novosti bodisi povzemata po objavljenih delih, precej pa jih je tudi plod njunega
dolgoletnega raziskovalnega dela. Zanimiv je že njun pogled na kraške oblike kot
"input" in "output" kraške gmote. Čeprav tematika geomorfologije in hidrologije krasa
pokriva velik del krasoslovne vede, je omenjeno delo precej specializirano. Marsičesa
zato "običajno" izobraženi in razgledani krasoslovec, to se pravi "nespecializirani"
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krasoslovec, brez posebnega znanja ne more v celoti razumeti. Zato pa tudi specialist
najde za svojo ožjo usmerjenost marsikaj zanimivega in novega. Za ponazoritev naj
povem, da poglavje o kemičnem raztapljanju govori tudi o ionski aktivnosti, o indeksih
nasičenosti ter na kratko tudi o meritvah na terenu in v laboratoriju. Med pojavi, ki
povzročajo težave pri ugotavljanju kemičnega raztapljanja, omenjata avtorja tudi kisli
dež in snovi, ki so "inhibitorji" odlaganja raztopljenih karbonatov. To pa je smer preučevanja, ki je trenutno tudi pri nas aktualna. Na koncu je obsežnejše poglavje o
gospodarstvu na krasu in o onesnaževanju krasa - žal je pri tem omenjen tudi naš
Kras.
Z a nas je nadalje zanimiva tudi vloga, ki jo ima v takem delu naš kras. Glede na
druge izdaje kraških del v zadnjih letih menim, da avtorja naš kras in naše raziskave
razmeroma precej upoštevata. Pri tem se gotovo pozna, da sta avtorja naš kras tudi
obiskala in imata stike z našimi krasoslovci. Več je o nas slišati v uvodu, saj tudi ta dva
avtorja priznavata našemu krasu "klasičnost", omenjata tudi Valvasorja, največkrat pa
seveda Cvijiča. Od upoštevanih novejših slovenskih raziskav naj omenim le meritve
korozije ter preučevanje jamskega proda in visokogorskega krasa. Med slikovnim
gradivom je 11 primerov z našega krasa. T o so fotografije Planinskega in Popovega
polja, dalmatinske Krke, dinarskih vrtač in vzorčevanja v Planinski jami. Grafične priloge prikazujejo hercegovska polja, prerez Plitvičkih jezer, Pološko jamo, hidrogram
zaganjalke in prod iz Kačne jame, na tabeli pa so navedena dinarska kraška polja.
Stvarni indeks navaja 18 primerov iz Jugoslavije, med njimi 3 kraške jame, vse iz
Slovenije: Kačno, Postojnsko in Škocjanske.
Seznam literature, ki obsega skoraj tisoč del, je že prava bibliografija, čeprav gre
seveda dosledno za "uporabljeno literaturo". Preko 4 odstotke je v njej jugoslovanskih
del, in sicer 20 avtorjev, 8 slovenskih (največ citiranih del je Gamsovih) in 12 drugih.
Pred seboj imamo vsekakor zanimivo in koristno delo, ki ni pomembno le kot
"učbenik", iz katerega spoznamo teorijo in primere krasa z vsega sveta, temveč še bolj
zaradi tega, ker kaže trenutne probleme v stroki in nudi ideje za nadaljnje raziskave.
Upam, da bo knjiga tudi pri nas širše dostopna.
A. Kranjc
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Hydrology of Limestone I crranc» - Annotated Bibliography of Carbonate Rock* 1970-1989
(Hidrologija sveta na apnencih - Izbrana bibliografija karbonatnih kamnin)
Bibliografijo je pričela izdajati Geological Survey of Alabama (Bulletin 94, Part A,
avtorjev P.E. La Moreaux, D. Raymond, T . J. Joiner) 1970 in jo posvetila Mednarodni
hidrološki dekadi. Prvo nadaljevanje (Bulletin 94, Part E, avtorjev W.M. Warren in
J.D. Moore) je izšlo 1975. Kasneje je geološka služba Alabame prepustila pravice do
izdaje Kraški komisiji Mednarodnega združenja hidrogeologov (IAH), ki je sklenila, da
bo bibliografijo izdajala vsaki dve leti. Leta 1989 je izšlo 4. nadaljevanje (3. bi morali
izdati v Angliji 1986) (E. Prohic, J. Zoetl, J.M. Tanner, B.N. Roche) kot 10. zvezek
IAH.
Ker je ta literatura pri nas teže dostopna, izven geoloških krogov tudi m a n j znana,
je prav, da jo nekoliko podrobneje predstavim. Prvi del bibliografije so razdelili na štiri
obsežnejše tematike (hidrologija, geofizika, geologija, geokemija in razno), podrobneje
pa je vključevala 87 deskriptorjev. Četrti del bibliografije je iz petih tematskih sklopov
(geologija okolja, geologija, hidrologija, metode, "življenjske" znanosti, raziskave) s 66
deskriptorji, sestavljenimi v obliki preprostega tezavra. Da ne gre zgolj za kraško
hidrologijo v ožjem pomenu, kažejo deskriptorji za "geomorfologijo": alpski, arktični,
obalni kras, vrtače, razvoj krasa, morski kras, pseudokarst _ Bibliografske enote so
razdeljene tudi po geografski legi (114 deskriptorjev) in po geološki starosti (26 deskriptorjev).
Vsi trije deli bibliografije (1970,1975,1989) obsegajo skupaj 3549 enot: 1. del 1462,
2. del 795 in 3. del 1292 enot. Če izvzamem splošno geologijo, splošno hidrologijo in
apnenec, je v prvem delu zelo močan poudarek na krasu kot takem in ne toliko na
hidrologiji: deskriptor "kras" ima 423 enot, "jama" pa 294. V drugem delu deskriptorja
"kras" ni več, pač pa so "geomorfološke analize krasa" (112 enot) in "regionalni opisi
krasa" (42 enot). Tretji del ima m a n j deskriptorjev, kot prva dva, in med njimi je še
več splošno kraških: jame/speleologija 234 enot, alpski kras 116 in morski kras 25 enot.
Citiranih del z drugimi deskriptorji je na splošno manj, zato pa niso nič m a n j zanimiva: akustično sledenje, kemično ravnotežje, koralni greben, kvaliteta talne vode,
onesnaževanje talne vode, poplave, sedimentaci ja, sledenje s fluoresceinom, sledila, sol,
ultrafiltracija, če jih navedem le n e k a j za primer.
Poleg deskriptorjev so v veliko pomoč tudi izvlečki - v prvih dveh delih jih imajo
vse enote, v zadnjem delu le nekatere, okoli polovica.
Zanimivo je pregledati, kakšen delež imajo v tej bibiografiji dela slovenskih in
jugoslovanskih avtorjev, oziroma naš kras. V L in II. delu je za ves naš kras en sam
deskriptor (Jugoslavija), v III. delu pa so še Bosna, Črna gora in Hrvaška. Pod "Jugoslavijo" je vsega skupaj naštetih 154 enot, pod republiškimi ključi pa še 5, skupaj torej
159 del, ki obravnavajo (tudi) kras v Jugoslaviji, kar predstavlja dobre 4 odstotke
celotne bibliografije. Na videz je to kar lepo, a v primerjavi z Romunijo, ki je običajno
ne štejemo med vodilne krasoslovne dežele, je slika precej klavrna - prispevkov o
romunskem krasu je namreč kar 256. Jugoslovanski avtorji so k tej bibliografiji prispevali vsega skupaj 194 del, od tega slovenski 41, to je dobra petina. Od slovenskega
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krasoslovja so upoštevana dela 19 avtorjev, od tega 14 Gamsovih in 5 Novakovih prispevkov, od drugih pa po eno do dve deli.
Štiriodstotni delež v svetovni literaturi bi bil za nas vsekakor ugoden. Če pa primerjamo tematiko in tipe prispevkov, se izkaže, da so bibliografijo sestavili zelo neenotno
in da, vsaj kar se slovenske literature tiče, kajti o drugi ne morem soditi, nikakor ni
reprezentančna. Da gre res predvsem za nedoslednost, kaže to, da so upoštevali določene prispevke nekega avtorja, medtem ko so druge izpustili, čeprav so v isti reviji, z
enako tematiko in enake teže. Upoštevanih je le nekaj prispevkov iz Naših jam, še
manj iz Acta carsologica: izmed Gospodaričevih in Habičevih sta v bibliografiji upoštevana po dva prispevka iz Naših jam, medtem ko drugih njunih najpomembnejših
(niti ne posebej "hidrološka") prispevkov, ki so objavljeni v Acta carsologica, tu sploh
ni. Morda še bolj bode v oči primer Radin je - iz serije njegovih imenitnih prispevkov o
Krasu je upoštevan le članek o Vremski dolini in Divaškem krasu - zakaj niso tudi
drugi, ni razlage, razen nedoslednosti.
Da o tako ozkem izboru ni odločala "strokovna strogost", kažejo številni primeri, od
citiranih "slikovnih albumov", o turističnih jamah do rgionalno-geografskih člankov,
kakršen je n.pr. "Prebivalstvo in naselja v Apusenih", ki je izrazito družbenogeografsko
usmerjen. Da ne omenjam tega, da so nekatera dela citirana "v tisku", torej še neizdana. Če bi po takih kriterijih obdelali našo literaturo, bi samo od ene revije (Acta carsologica), če ostanem pri tem primeru, dobili preko 50 prispevkov. Tako se nam optimizem, ob štiriodstotnem našem deležu, spremeni v pesimizem, saj je od naše krasoslovne literature upoštevan le manjši del in še za tega je vprašljivo, če je najustreznejši in
dovolj reprezentativen.
Upravičeno se zato vprašamo, kje so vzroki za tako slabo upoštevanje naše literature. K a j če so vzroki naposled pri nas samih. Da bi bila naša literatura premalo znana
zaradi jezika ali preslabo dostopna zaradi premajhne naklade, je v tem primeru težko
reči, saj je npr. prvi avtor IV. dela bibliografije, E. Prohic (Vol. 10 Intern. Contributions
to Hydrogeology, 1989), sodelavec zagrebškega Geološkega zavoda, med sodelavci,
posebej tesno povezanimi s pripravo bibliografije, sta dva Jugoslovana in v Komisiji za
kras Mednarodne zveze hidrogeologov, ki bibliografijo izdaja, so kar trije Jugoslovani.
T o r e j dovolj ljudi, ki bi morali biti seznanjeni z našo literaturo. Sprašujem se, zakaj v
Komisiji za kras ni nobenega Slovenca - ali je to eden od znakov, da naš kras in naše
krasoslovje nista več "klasična" - saj bi njegova prisotnost prav gotovo pripomogla k
enakovrednejšemu vrednotenju bibliografije.
Toliko pomembnejši je zato poziv glavnega urednika P.E. LaMoreaux-ja: vsi prispevki za novi zvezek bibliografije, ki bo izšel 1990, so dobrodošli!
A. Kranjc
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Theory and Practice in British and Hungarian Geography. Proceedings of the 4th British-Hungarian Geographical Seminar Nyiregyhaza, 18-19 August 1987. Uredila P.A. Compton in M.
Pecsi, Akademisi Kiado, Budapest 1989, str. 351.
Zbornik objavlja referate četrtega britansko-madžarskega geografskega seminarja,
ki je bil v Nyiregyhazi leta 1987. Z a razliko od prejšnjih, tematsko enotnih seminarjev
(politika regionalnega razvoja, naselbinski sistemi, urejanje okolja), so na tem predstavili predvsem najnovejše dosežke britanske in madžarske geografije, s poudarkom na
družbeni geografiji.
Tematika je razdeljena na štiri sklope: geografska teorija in geografsko izobraževanje, naravno okolje in družba, mestna in podeželska naselja, geografija in energetska
politika. Ker je zaradi vsebinske pestrosti in velikega števila referatov nemogoče predstaviti osnovne značilnosti vseh prispevkov, želimo opozoriti le na nekatere.
Prvi sklop je najobsežnejši pa tudi izredno tehten. Stalno živ problem enotnosti
naše vede je R G r a h a m obdelal na primeru anglo-ameriške geografije. Avtor jo
obravnava poglobljeno z upoštevanjem osnovnih idejnih tokov in razvoja stroke. Zelo
koristen je dodatek z opredelitvijo nekaterih pojmov, ki se jih najpogosteje uporablja.
Zelo zanimiv je široko zastavljen pregled univerzitetnega študija geografije v
Veliki Britaniji in na Madžarskem (P.A. Compton). T a ima v obeh državah zelo dolgo
tradicijo. Poleg gibanja števila študentov po letu 1965 in njihove strokovne usmeritve,
so podrobneje predstavljeni študijski programi. Prispevek zaključuje pregled nad organizacijo raziskovalnega dela. Vsekakor bi bila zelo zanimiva in koristna primerjava z
našim stanjem.
Posebej je treba omeniti dva zanimiva prispevka, ki osvetljujeta in poglabljata
pomembne vidike geografskega preučevanja: Mesto kulture v družbeni geografiji
(M.C. Cleary) in Antirasistični pristop v družbeni geografiji (D. Sibley). Marsikateri
slovenski geograf bo z zanimanjem prebral strokovno zelo soliden prispevek o učinkih
državne meje (Z. Kovacs), verjetno pa tudi drugega, ki govori o uporabi geografskih
metod pri poslovnih odločitvah (J.A. Dawson), posebno še glede na pričakovani
družbenogospodarski razvoj pri nas.
Drugi sklop se začenja s pregledom klimatoloških študij v geografiji (K. Boucher).
Na pregleden način predstavlja glavne usmeritve klimatoloških raziskav, od tistih v
začetku stoletja, ki so bile pod vplivom geografskega determinizma, d o sedanjih, ki se
ukvarjajo predvsem z onesnaženjem okolja.
Od drugih prispevkov n a j omenim le naslova dveh: Vloga malih mest pri razvoju
nerazvite regije Szabolcs-Szatmar (B.Hajnal) ter Moč in ljudje: javna udeležba in energijska politika (A. Hoare). Opozarjam še na druge članke, ki bodo zaradi tehtnosti ali
metodološke zasnove pritegnili marsikaterega bralca.
Osnovna značilnost geografskih publikacij, ki nam jih Akademiai Kiado pošilja v
oceno, je visoka strokovnost, vključno s solidnim jezikom in skrbno obliko, kar odraža
temeljito in zahtevno uredniško politiko. T e m u priznanju, ki v celoti velja tudi za ta
zbornik ne ustreza edino slaba kakovost papirja in tiska. Vsekakor pa je zbornik dober
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zgled za številne domače zbornike s premalo pretehtano vsebino, kar prepogosto
znižuje strokovno raven marsikatere geografske publikacije.
M. Klemenčič

V e n Bacskač T o w n and Urban Society in Early Nineteenth Century Hungary, Budapest,
1989, str. 1-151
Madžarska akademija "Kiado" v Budimpešti objavlja v posebni seriji angleške
prevode pomembnejših znanstvenih del njenih sodelavcev. L. 1989 je publicirala knjigo
geografinje V e r e Bacskai z naslovom "Mesta in urbana družba v zgodnjem 19. stoletju
na Ogrskem".
Knjigo sestavljata dva dela, ki kljub avtoričinem zatrjevanju nista preveč povezana.
Temeljita na gradivu davčnega popisa iz L1828, ki je bil, očitno, dovolj podroben in se
je ohranil za pretežni del takratne Ogrske, torej tudi za Slovaško, Vojvodino in romunski Banat. Omogočil je zanimivo historično-geografsko in historično-sociološko študijo
o takratnih mestih.
Prvi del obravnava urbano omrežje na Ogrskem, ki sta ga sestavljali dve pravni
kategoriji urbanih središč: oppida in civitates. Prvi so bili podeželski trgi in mesteca
zelo različne socialne in funkcijske sestave, drugi pa kraljevska svobodna mesta, ki so
uživala od trgovine in obrti, vendar so od 16. stoletja dalje stagnirala. Ob prehodu iz
fevdalizma v kapitalizem na začetku 19. stoletja je bilo urbano omrežje docela neurejeno in neopredeljeno. Da bi prišla do jasnejše podobe, je avtorica izbrala med 743 trgi
in mesti 138 najpomembnejših ter jih s 59 variablami (parametri) in s faktorsko analizo
grupirala v kategorije. Izkazalo se je, da 57 teh središč ima mestni in tržni značaj in
pomembnejšo vlogo, druga pa ne. "Cluster" analiza ji je tudi omogočila, da je teh 57
urbanih središč razdelila v 10 kategorij glede na razvitœt in usmerjenost mestnih
dejavnosti.
Drugi del knjige, ki je obširnejši, prikazuje urbano sociologijo takratnih ogrskih
mest. Tudi ta se opira na omenjeni davčni popis. Gradivo je v veliki meri opredelilo
socialno grupiranje. T a k o so se davkoplačevalci v mestih delili na obrtnike, trgovce,
osebe z dvema poklicema, nosače, ladjarje, gostilničarje, svobodne poklice, uradnike,
dninarje in kmete. V drugačnem položaju so bili v mestih plemstvo, "honorationes",
meščani (civitates) in Judje, ki so imeli glede davkov poseben položaj ali pa so jih bili
deloma oproščeni. Prikaz urbane socialne zgradbe je nazoren in zanimiv in kar kliče,
da bi tudi za naša mesta v pozni fevdalni dobi dobili podoben oris.
I. Vrišcr
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Land Evaluation Studies in Hungary. Uredil D. Lòczy, Akadémiai Kiado, Budimpešta, 1988, str.
95.
Objavljena dela o podeželju, posebno še o agrarnih problemih, dokazujejo, da
madžarski geografi na tem področju delajo načrtno in solidno. Nov dokaz za tako
trditev je tudi 23. zvezek serije "Studies in Geography in Hungary", ki predstavlja
načine ugotavljanja ustreznosti tal za posamezne kulture ter kompleksen postopek
vrednotenja kmetijskih površin. Obe raziskavi sta delo geografskega inštituta madžarske akademije znanosti. Prikazano metodologijo bo uporabila državna uprava pri
novem vrednotenju kmetijskih zemljišč in tako zamenjala sto let staro vrednotenje po
katastrskem dohodku.
V prvem delu je zgoščeno prikazana metoda določevanja ustreznosti tal za posamezne kulture. Glede na naravne razmere so kmetijske površine razvrstili v devet
razredov. Opredelili so jih z računalnikom. Kot najpomembnejše parametre so upoštevali reliefne, agroklimatske in pedološke značilnosti. Po rastnih zahtevah so vrednotili
ustreznost omenjenih parametrov za vsako kmetijsko kulturo posebej. T a k o je
mogoče opredeliti območje, ki za pridelavo določene kulture bolj ali m a n j ustrezajo. Z
regionalizacijo so opredelili agroekološke regije, ki odražajo fizičnogeografski potencial
območja in nakazujejo smer specializacije kmetijske proizvodnje.
Z a celovito vrednotenje kmetijskih površin je treba upoštevati ekonomske dejavnike. T a k o so v drugem delu publikacije predstavili poskus "novega kompleksnega
vrednotenja tal", kot pravi avtor L. Goczan. Pri vrednotenju se opira na tri elemente:
- ekološki pomen dejavnikov, izraženih s številčno vrednostjo,
- prožnostni koeficient kmetijskih površin, ki odraža povezanost ekološkega in
gospodarskega učinka zemljiških dejavnikov z vrednostjo proizvodne enote,
- osnovno ceno rodovitnih kmetijskih površin.
Način vrednotenja prikazuje primer dveh zadružnih posestev. Predstavljena
metodologija je ena izmed zelo redkih, ki na razmeroma enostaven in celovit način
vrednoti ustreznost naravnih pogojev za kmetijsko proizvodnjo. Več vprašanj se
postavlja pri metodi, ki vrednoti naravni potencial z gospodarskega vidika: kako
namreč vrednotiti dosedanje vlaganje v zemljo, kako ugotavljati pravo ceno kmetijskim površinam, kako upoštevati sodobne melioracijske posege itd. Kakorkoli že,
poskus Goczana je dobro izhodišče in izziv drugim raziskovalcem, ki pa bodo morali
upoštevati posebnosti domačega okolja.
Nikakor ne gre prezreti dejstva, da je metodologija zelo uspešen primer aplikacije
geografije. Delo bo nedvomno izredno koristno za vse, ki se ukvarjajo z vrednotenjem
naravnega potenciala za kmetijsko proizvodnjo.
M. Klemenčič
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Jamo RCampbclt Introduction to Remote Scming Virginia polytechnical Institute The
Guilford Press, New York - London, 1987; strani 551
Knjižnica Oddelka za geografijo se je obogatila s sodobno zasnovano knjigo, ki nas seznanja
s strokovnim področjem, na katerem so se geografi po svetu dobro uveljavili. Gre za prvo
tovrstno knjigo naše knjižnice, ki daje vpogled v različne tehnike za daljinsko zajemanje podatkov o zemeljskem površju (angleško remote sensing, francosko teledetection, nemško Fernerkundung). Od leta 1960 se prvi izraz vse pogosteje uporablja za oznako mlade stroke, danes že
znanosti, ki pridobiva podatke o zemeljskem površju z daljinskih posnetkov. Posnetke omogočajo inštrumenti, ki merijo elektromagnetno valovanje različnih dolžin, bodisi odbito ali sevano
s površja Zemlje.
Vsebina knjige je razdeljena na 16 poglavij. Ker je pisana za podiplomski specialistični študij, je vsakemu dodan izbor najpomembnejše literature, prav tako tudi vprašanja za ponavljanje
in premislek. Tekst opremljajo številne skice, diagrami in nazorni posnetki zemeljskega površja,
ne manjkajo pa niti seznami fizikalnih merskih enot z razlagami, ki olajšajo umevanje tudi tehnično neizobraženemu bralcu.
V prvem poglavju so poleg zgodovinskega razvoja nanizani osnovni principi daljinskega
zajemanja podatkov (teledetekcije) Elektromagnetno valovanje, ki je fizikalna osnova daljinskega zajemanja podatkov, pojasnjuje drugo poglavje. Sledi predstavitev letalske fotografije klasičnega vira daljinsko zajetih podatkov; od načrtovanja snemalnih letov do fotografskih
kamer in filmov ter do geometrijskih razmerij na posnetku. V posebnem poglavju je obdelana
fotointerpretacija letalskih posnetkov. Največji del knjige pa obravnava digitalne, daljinsko
zajete podatke. Najprej nas avtor seznani z ameriškimi sateliti tipa Landsat in francoskim Spot
satelitom, nato z različnimi radarskimi sistemi aktivnega mikrovalovnega snemanja Zemlje,
nazadnje pa še s termografijo, ki jo poleg meteorologije pogosto uporablja še vrsta drugih
strok. Naslednja štiri poglavja podrobneje osvetlijo računalniško strojno in programsko opremo, ki je potrebna za tovrstno obdelavo (procesiranje) daljinsko zajetih podatkov. Ta obsega
več faz: radiometrične korekcije, s katerimi odpravljamo moteče vplive atmosfere in prenosnih
sistemov na posnetek; geometrične korekcije uporabljamo za zmanjšanje napak, ki jih povzroča
reliefna razgibanost; sledi izboljševanje slike s kontrastiranjem, ostrenjem robov idr. Celotno
obdelovanje (procesiranje) slike je potrebno zaradi čim boljšega avtomatičnega razvrščanja
slikovnih elementov, posnetka na izbrane razrede, npr. glede rabe tal, kar je končni cilj tega
dela. Natančnost razvrščanja slikovnih elementov obravnava poglavje o matematično-statističnih metodah ocenjevanja zanesljivosti računalniških kart, zasnovanih na daljinsko zajetih
podatkih. Uporabnost daljinsko zajetih digitalnih podatkov je prikazana za štiri delovna področja: za proučevanje vegetacije, hidrosfere, pedosfere in za proučevanje rabe ter pokritosti tal.
Prikazane so predvsem teoretične in potencialne možnosti tovrstne uporabe, le v manjši meri
tudi praktične izkušnje. Tega ne moremo šteti za pomanjkljivost dela, ki je zamišljeno kot
splošni učbenik. Žal pa mu, podobno kakor večini starejših, manjka prikaz omejitev in že ovrženih pričakovanj, ki jih je na začetku obetalo daljinsko zajemanje podatkov.
Knjigo zaključuje poglavje o geografskih informacijskih sistemih, ki so postali ponekod že
pravi znanstveni modni proizvod. Avtor tudi tu, kakor sploh v vsej knjigi, ohranja trezen odnos
do računalniške tehnologije. Poudarja, da ta lahko veliko pomaga pri spoznavanju in preučevanju zemeljskega površja, ne more pa nadomestiti človekovega celostnega razmišljanja, ki ni le
matematično-logično, pač pa tudi vrednostno.
B. Pavlin
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Ob osemdesetletnici dr. 1''ranetta HabeU
Kdor pozna dr. Habeta - med geografi ga skoraj ni, ki ga ne bi - in njegovo podjetnost ter živahno
sodelovanje pri reševanju vprašanj vsakdanjega življenja, povezanih z geografijo, kar težko verjame,
da je letos dopolnil 80 let. Čestitkam k visokemu jubileju se pridružuje tudi uredništvo Geografskega
vestnika.
Dr. France Habe je bil rojen U. januarja 1909 v mlinarski družini na Vrhniki. 192& leta je v Ljubljani maturiral, 1932. leta pa je na ljubljanski univerzi diplomiral iz geografije ter obče in narodne
zgodovine. Iz leta 1964 je na njej obranil tudi doktorsko disertacija
Od 1932. leta je bil gimnazijski profesor, poučeval je predvsem geografijo, in sicer v Ljubljani, na
Ptuju, v Gornji Radgoni, Murski Soboti, na Rakeku in v Postojni Leta 1965 je bil kot znanstveni
sodelavec nameščen na Inštitutu za raziskovanje krasa SAZU. 1977. leta pa je bil na tej inštituciji
upokojen z nazivom višji znanstveni sodelavec.
Kot geograf po srcu se dr. Habe nikoli ni omejeval le na ožjo strokovno področje ali se celo
posvetil le ozko omejeni problematiki, temveč je bil zelo delaven tudi na sosednjih in mejnih področjih. Je geograf s posebnim zanimanjem za fizično geografijo in krasoslovje, jamarstvo, varstvo
narave, turizem in fotografija Velik del prizadevanj je usmeril tudi v organizacijsko plat, predvsem v
jamarstvu in pri varstvu narave, če ostanem le pri njegovi strokovni dejavnosti
Ob tej priliki naj se omejim na dr. Habeta kot geografa in krasoslovca. Tako diplomsko (Toplinski
odnošaji na izvirih Ljubljanice) kot doktorsko delo (Morfološko-hidrografski razvoj severnega roba
Pivške kotline s posebnim ozirom na Predjamski sektor) je posvetil notranjskemu krasu. Habetova
bibliografija obsega preko 200 enot, žal ni objavljena in tudi ne zbrana na enem mestu, zato je pregled
težak. Delež strokovnih geografskih del obsega okoli četrtino njegovih objav.
Med geografsko problematiko prevladujejo kraška hidrografija, geomorfologija krasa, deloma tudi
speleološka dela Med prve sodijo poleg že omenjenih preučevanj temperature na izvirih Ljubljanice
še dela o hidrografskih značilnostih Pivške kotline, o izviru Korentanu, o poplavah na krasu ter o
vodnih značilnostih na kraških poljih (Cerkniškem, Planinskem, Sajevškem, Nikšičkem) in v dolini
Notranjske Reke. Geomorfološki prispevki obravnavajo predvsem Pivško kotlino oziroma njen
severni rob - okolico Predjame - ter Cerkniško in Planinsko polje. Med speleološke študije sodijo
največ objave preučevanj predjamskega podzemeljskega sveta, kar je bilo tudi gradivo Habetove
doktorske disertacije, regionalnih preučevanj (osameli kras, ledene jame) ter prispevek o posebni obliki sige - jamskem mleka Razumljivo je, da je videl oziroma obiskal veliko krasa in jam po svetu, v
Romuniji in Ekvadorju pa je sodeloval tudi pri speleoloških raziskavah.
Če omenim še, da se je v zadnjem desetletju posvetil preučevanju izginjajočih mlinov in žag na
vodni pogon (na Pivki, ob Notranjski Reki, na Cerkniškem) ter da je v času svoje profesure objavil

197

Kronika

prispevek s področja pedagogike, je s tem v grobem zajeto delo dr. Habeta kot geografa le v strogem
pomenu besede.
Prispevke navedene tematike je dr. Habe objavljal predvsem v slovenskih strokovnih (Geografski
vestnik, Geografski obzornik, Acta carsologica, Naše jame) in poljudnih glasilih (Ljudje in kraji ob
Pivki), deloma pa tudi v tuji literaturi (zborniki mednarodnih speleoloških kongresov, avstrijska in
češka glasila).
Dr. Habe je ostal pedagog po srcu tudi potem, ko je iz pedagoške dejavnosti prešel na raziskovalno
ter tudi po upokojitvi O tem najbolje pričajo njegovi številni manjši, poljudni prispevki v najrazličnejših glasilih in dnevnem časopisju, ki razen stvarne informacije skušajo tudi ali predvsem izobraževati
in vzgajati, bodisi da gre za prispevke iz jamarstva, varstva narave ali turizma. V to dejavnost bi morali šteti tudi Habetovo vodniško literaturo, ki zajema samostojne knjige o naših najpomembnejših turističnih jamah, Postojnski in Škocjanskih, in tudi turistične prospekte. Pri tem pa ne smemo pozabiti na
njegovo predavateljsko dejavnost In to ne le na številna strokovna predavanja na domačih in tujih
strokovnih srečanjih in prireditvah, temveč predvsem na poljudna predavanja, od geografskih, jamarskih in naravovarstvenih do predavanj o domačih in tujih deželah ter krasu še posebej. Dr. Habe se z
veseljem odzove vabilom za predavanja, bodisi na osnovni šoli ali na univerzi, doma in v tujini. V
"najplodnejših" letih je imel v enem samem letu tudi preko 50 predavanj
Slednjič naj omenim, da ima dr. Habe "konjička", ki pa je že prerasel golo ljubiteljstvo - fotografiranje. S tem ne mislim le na to, da je bil dr. Habe mentor fotografskim krožkom in da je dobival
priznanja na razstavah, temveč tudi na to, da je postala fotografija nepogrešljiv del njegovega strokovnega dela, predvsem v geografiji, krasoslovju in speleologiji. Posnel je preko 15000 fotografij in diapozitivov, kar je vsekakor prepričljiva potrditev njegovega priljubljenega reka: "Kdor fotografira,
dvakrat živi". Želimo mu, da bi še dolgo fotografiral!
Andrej Kranjc

Ob «edemilracllrtnici profeKjja dr. Vladimira ftafiča
27. septembra 1989 je proslavil sedemdesetletnico svojega življenja dr. Vladimir Bračič, profesor
Pedagoške fakultete v Mariboru in znani družbenopolitični delavec. Takšen jubilej je prilika, da
spomnimo na njegovo razgibano življenjsko pot in zlasti da spregovorimo o njegovem večstranskem
in pomembnem prispevku k razvoju slovenske geografije. Malo je primerov med slovenskimi in
jugoslovanskimi geografi, ki bi izkazovali tako bogato in hkrati uspešno delovanje in ki bi na tako
primeren način združevali javno, politično, organizacijsko in strokovno-znanstveno dela
Dr. Vladimir Bračič je Haložan, rojen je bil v Cirkulanah v kmečki družini Po končanem šolanju
na učiteljišču v Ljubljani se je 1 1940 zaposlil kot učitelj na Kočevskem Kmalu se je pridružil
naprednemu učiteljskemu gibanja Leta 1941 se je povezal z narodnoosvobodilnim gibanjem in L1942
je že partizanil v Zapadnem dolenjskem odredu in nekaj kasneje v enotah na Primorskem V NOV je
opravljal številna pomembna opravila; tako je bil politkomisar 19. SNOUB "Srečka Kosovela", bil je
vodja partijske šole 30. divizije, politkomisar podoficirske šole IX. korpusa in član štaba za repatriacija Po vojni je po demobilizaciji nekaj časa deloval kot prosvetni inšpektor v Podravju in Coni B in
sodeloval pri obnovi slovenskega šolstva Kot pedagoški strokovnjak je bil poslan tudi v Albanija
Nato se je ukvarjal s slovenskim strokovnim šolstvom in je nekaj časa delal na tem področju tudi v
CK KPS (do 11951). Ob vsej tej angažiranosti je uspel ob delu geografijo doštudirati (junija 1952) in se
nato zaposliti kot profesor na ptujski gimnaziji Hkrati je opravljal funkcijo sekretarja okrajnega
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odbora SZDL na Ptuju.
Leta 1959 je prešel na novo osnovano visoko ekonomsko-komercialno šolo v Mariboru, kjer je do
leta 1961 predaval geografijo. Istega leta je bil imenovan za tajnika komisije za pripravo visokošolskih
organizacij v Mariboru. Snovanje in uresničevanje univerze v Mariboru je tako postalo njegova dolgoletna preokupacija, ki jo je skušal udejaniti v dveh obdobjih; 1961-1967 kot predstojnik Združenja
visokošolskih zavodov v Mariboru in 1967-1972, ko je postal član Izvršnega sveta SR Slovenije, zadolžen za področje vzgoje in izobraževanja. Njegova stremljenja so se uresničila L 1975, ko je bila osnovana mariborska univerza, v nemali meri prav z njegovo dejavnostjo, saj je bil v obdobju 1973-1975
ponovno predstojnik Združenja mariborskih visokih šol in je v tej funkciji pripravil njeno idejno in
organizacijsko zasnovo. Mlada univerza se mu je kot matičarju oddolžila s tem, da ga je za dve
mandatni dobi izbrala za rektorja. V tej funkciji je veliko pripomogel k navezavi stikov z drugimi
univerzami doma in po svetu.
Obenem s snovanjem in uresničevanjem mariborske univerze je Vladimir Bračič skrbel tudi za
razvoj pedagoške akademije v Maribora Od L 1962 dalje je na njej kot profesor predaval družbeno
geografijo. Med L 1962-1965 in 1972-1973 pa je bil tudi dekan. V nemali meri je pripomogel, da se je v
njenem sklopu osnoval geografsko-zgodovinski oddelek in da smo na ta način dobili v Sloveniji še
drugo pedagoško stolico za geografija Ob njegovi zavzetosti se je geografski oddelek sčasoma
kadrovsko okrepil, razširil svojo znanstveno in raziskovalno dejavnost in postal eden od temeljev, na
katerega se je oprlo L1987 preraščanje pedagoške akademije v novo pedagoško fakulteto.
Ves ta čas je bil Vladimir Bračič tudi zavzet politični delavec. Bil je član republiških in okrajnih
vodstev družbenopolitičnih organizacij, republiški poslanec in delegat, delegat na kongresih ZKS in
ZKJ ter član različnih samoupravnih komisij in svetov (Založba Obzorja, Enciklopedija Slovenije in
Jugoslavije, Sklad Borisa Kidriča, upravni odbor za nagrado AVNOJa, svet SRS za vzgojo in izobraževanje, organizator SLO). Za politično delo je prejel več pomembnih državnih odlikovanj in priznanj:
red dela z zlatim vencem, red republike s srebrnim vencem, vojaška odlikovanja, zlati znak ZKS, zlato
plaketo univerze v Mariboru, srebrno plaketo univerze v Marburgu na Lahni (ZRN), zlati grb mesta
Ptuja ter še nekatera Za dolgoletno zavzeto delo na področju vzgoje in izobraževanja, ki jima je
vedno posvečal veliko pozornosti, je prejel Žagarjevo nagrado.
Ob takšni vsestranski politični, organizacijski in pedagoški dejavnosti je zares presenetljivo, kako je
naš jubilant našel še čas, da se je ukvarjal z geografskim raziskovalnim in znanstvenim delom.
Treba mu je priznati, da je bil tudi na tem področju uspešen, o čemer pričajo številni članki in
razprave, objavljeni večidel v Časopisu za zgodovino in narodopisje, Geographici Slovenici, Geografskem obzorniku in različnih zbornikih, kakor tudi zbirka razprav o posameznih štajerskih regijah.
V znanstvenem delu je Vladimir Bračič nedvomno samosvoja osebnost Idejno zasnovo svojega
geografskega znanstvenega dela je v prvo podal že v svoji disertaciji o 'Vinorodnih Halozah" (1967)
Tega koncepta se je v glavnem držal tudi v večini kasnejših deL Sestavljalo ga je smiselno združevanje
socialnogeografskih in regionalnogeografskih proučevanj z močnim poudarkom na historično-genetski
geografiji Sploh je Bračič med vsemi povojnimi slovenskimi geografi - če izvzamemo Antona Melika
in Svetozarja Ilešiča - pokazal največ smisla za historičnast v geografiji Marsikdaj je posegel daleč
nazaj v zgodovino, v 16, 17, in 18. stoletje, v urbarje in druge zgodovinske vire, da bi rekonstruiral
korenine kasnejše socialne in premoženjskopravne delitve, tako značilne za štajersko agrarno podeželje (Veliki vrh v Vinorodnih Halozah, 1977; Ormož in njegova gospoščina 11542,1973; Petovio-Ptuj
69-1969,1969; Ptujsko polje v luči imenjskih ocenitev iz L1542,1975; Razvoj zemljiško posestne strukture in posestnolastniških odnosov v Štajerskih goricah kot element socialnega raziskovanja, 1972)
Vendar pravo jedro Bračičevih geografskih izsledkov je bila celovita socialna (družbena) geografija z
dokaj močnimi prvinami takoimenovane kulturne geografije. Njenim pojavom, sestavinam in proce-
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som: prebivalstvu in njegovim demografskim svojstvom, poselitvi in gospodarjenju, je posvečal največ
pozornosti. V teh obravnavah je šel najdlje. Temeljno stremljenje mu je bila obrazložiti nastanek in
oblikovanje današnje kulturne pokrajine. V tem smislu so nastala njegova najizvirnejša dognanja, ki jih
ni mogel omajati noben izrečeni pomislek, kot se lahko spomnijo mnogi razpravijalci na mariborskih
simpozijih ob obiskih "Bračičevih" Haloz in Goric. V večini teh znanstvenih poročil je močno poudarjen tudi socialni vidik, še posebej pri obravnavanju agrarnih razmer. V tem vidimo pozitivno dediščino
predvojnih raziskav Žgeča, Kolariča in drugih, ki jo j e Bračič prevzel in v določenem smislu nadaljeval. Nemara pa ga je k temu spodbujalo njegovo haloško poreklo?
Med posameznimi prvinami družbene geografije je posebno pozornost namenjal prebivalstvu kot
temeljnemu geografskemu dejavnika Napisal je več samostojnih prikazov razvoja prebivalstva v
Vinorodnih Halozah (1974), Ptuju (1969,1975) in ptujski občini (1985)
Tretja in največja odlika jubilantovega geografskega dela pa je "regionalnost", regionalni aspekt
Pravzaprav je Vladimir Bračič po Meliku najbolj dosleden slovenski regionalni geograf. Medtem ko so
se drugi zavzemali za regionalno geografijo ali pa so razpravljali o njej, je Bračič z vrsto regionalnih
orisov štajerskih pokrajin: Vinorodne Haloze (1967), Ptujsko polje (1975), Gozdnate Haloze (1982),
Dravinjske gorice s podpohorskimi goricami in Savinskim (1985) ter najnovejše delo "Lendavske
gorice" (1988), ustvarjal pravo geografijo naših pokrajin V teh opisih je znal zajeti številne potankosti
družbenega delovanja in njegovih kulturno-pokrajinskih učinkov. Upošteval je tudi prirodne razmere
in njihove determinante družbenemu razvoja Regionalne razmere je spoznaval pri terenskem proučevanju in ob skrbnem preverjanju virov. Zato so ta dela živ in trajen geografski dokument
Še na nekaj del iz Bračičevega geografskega opusa moramo spomniti. Napisal je, kot prispevek k
svojim predavanjem, eno prvih jugoslovanskih turističnih geografij (1963), dvajset let pozneje pa
obsežni poglavji o prebivalstvu in prometu ter turizmu v "Sodobnem svetu" (1983) Loteval se je še
nekaterih drugih tem; tako se je ukvarjal s politično geografijo na lokalni ravni (Upravna in samoupravna razdelitev v severovzhodni Sloveni;, 1975; Razvoj upravne razdelitve v Mariboru, 1983) s
problemi gospodarske razvitosti (Poiskus opredelitve obmejnih in manj razvitih krajevnih skupnosti v
severovzhodni Sloveniji, 1976) ali kmetijstvom (Nastanek in razvoj družbenega sektorja kmetijstva ter
njegov pomen za pridelavo hrane, 1985)
Vsa ta dela izpričujejo, da je imel naš jubilant izdelan geografski koncept, ki ga je postopoma
uresničeval. Sodeč po tem opusu lahko rečemo, da je bil trdno in vsestrano povezan s slovensko geografijo in da je sledil potem svetovne geografije. O tem smo se udeleženci različnih zborovanj in
simpozijev, ki so jih prirejali mariborski geografi, pa bodisi da je šlo za slovenska geografska zborovanja ali pa za agrarnogeografske simpozije, slovaško-slovenske simpozije ali različne obiske, vedno
znova lahko prepričali Vladimir Bračič ni bil le predavatelj o regionalnih razmerah v severovzhodni
Sloveniji, organizator in duhovni vodja teh srečanj, ampak tudi tisti, ki je oskrbel publiciranje in
obveščanje javnosti in ki je z vrsto ekskurzij, obiskov in s posebnimi prireditvami poskrbel, da so ostali
ti znanstveni sestanki udeležencem v trajnem in izjemno lepem spomina
Ob njegovem jubileju mu iskreno čestitamo in mu želimo še veliko zdravih in ustvarjalnih let!
Obenem upamo, da mu bo zdravje omogočalo, da bo še dalje, kot doslej, razvijal slovensko geografijo,
jo poglabljal in da bo napisal še kakšno regionalno geografijo in nam na ta način ohranil trajno sporočilo o naši domovini in njenih pokrajinah!
Igor Vrišer

200

Kronika

Državna odlikovanja in priznanj
Dne 25.10. in 4.111988 je Predsedstvo SFRJ odlikovala
dr. Avguština Laha, znanstvenega svetnika SAZU in univerzitetnega profesorja v pokoju, glavnega
urednika redakcije Enciklopedije Jugoslavije za SR Slovenijo, z redom zaslug za narod z zlato zvezdo
za posebne zasluge in dosežene uspehe pri delu, ki ima poseben pomen za socialistično izgradnjo
države;
dr. Petra Habiča, znanstvenega svetnika SAZU, dr. Jurija Kunaverja, izrednega profesorja na
Oddelku za geografijo Filozofske fakultete, dr. Darka Radinjo, rednega profesorja na Oddelku za
geografijo Filozofske fakultete in dr. Igorja Vrišerja, dopisnega člana SAZU in rednega profesorja na
Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, z redom dela z zlatim vencem za posebne
zasluge in uspehe pri delu, pomembne z napredek države;
prof. Zvezdano Knez - Šterbenc, dr. Franca Lovrenčaka, izrednega profesorja na Oddelku za
geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani in prof. Cito Marjetič, z redom zaslug za narod s srebrno
zvezdo za zasluge in uspehe pri delu, pomembne za napredek države.
Dne 17.11.1988, ob 40. letnici Pedagoške akademije v Ljubljani, je dr. Jurij Kunaver dobil zlato
plaketo te ustanove za zasluge za njen vsestranski razvoj.
Dne 223.1989, ob 70. letnici Filozofske fakultete Univerze E Kardelja, je Tatjana Šifrer, bibliotekarska svetovalka, dobila priznanje te visokošolske ustanove.
Čestitamo!

ZBOROVANJA

Jugoslovanski gcofvoetor. Beograd 1989.
Znanstveni sestanek z delovnim naslovom "Jugoslovanski geoprostor" je Center za marksizem
Univerze v Beogradu organiziral 9. in 10. januarja 1989. Po vsem sodeč je bil to samo eden od vrst
interdisciplinarnih sestankov, namenjenih osvetlitvi trenutno aktualnih socio-ekonomskih, političnih in
konec koncev tudi prostorskih problemov pri nas, ki jih v zadnjem času organizira zgoraj navedena
ustanova Poleg številnih geografov, ekonomistov, sociologov, demografov, zgodovinarjev in drugih iz
SR Srbije, je sodelovalo tudi več referentov iz drugih republik. Ker je bila ob družbeni problematiki
vendarle v ospredju tudi prostorska, so tako po številu udeležencev, referentov in razpravljalcev,
prednjačili geografi V resnici je šlo za interdisciplinarni znanstveni sestanek, kakršnih sicer geografi
že dolgo pogrešajo; na osnovi znanstvenih ugotovitev dati praktične odgovore na nekatere pereča
vprašanja Druga značilnost sestanka je bila obravnava celotne Jugoslavije. Od slovenskih geografov
sta se vabilu odzvala V. Klemenčič z referatom 'Obmejna in centralna območja Jugoslavije v luči
geopolitičnih raziskav" ter M. Pak z referatom 'Nekateri ekonomsko-geografski elementi razvoja
jugoslovanskega prostora".
Na sporedu je bilo kar 53 referatov, razdeljenih v štiri problemske, tudi disciplinarno dokaj raznolike sklope. Prvi del je obsegal povečini načelne referate o prostorski in geopolitični problematiki
Jugoslavije. Tako je prvi referat obravnaval geografski prostor in družbenozgodovinski proces, zadnji
pa jugoslovanski prostor in razširjenost religij v Evropi Dosledna in pogosta uporaba termina jugo-
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slovanski geoprostor je zvenela nekoliko politično obarvano spričo enakega pomena obeh delov
sestavljenke "geoprostor" in spričo tega, da je močno prevladovala geografska problematika.
Drugi sklop z naslovom "Geopolitični aspekti Jugoslavije" je obravnaval predvsem geostrateški
položaj Jugoslavije in nekaterih njenih posebej izpostavljenih obalnih območij ter tovrstno problematiko znotraj Jugoslavije. Referati so vsekakor pomenili lep primer aplikacije geografije na tem področju.
Tretji sklop pod naslovom "Ekonomsko-geografske in regionalno-ekonomske značilnosti jugoslovanskega prostora" je bil po številu in vsebini referatov najbolj geografski, pravzaprav ekonomsko-geografski Pojavile so se tudi dokaj nenavadne, toda nadvse zanimive nove vsebine, na primer o
urbanizaciji in nezaposlenosti v Jugoslaviji Ob interdisciplinarnosti je seveda neizogibno prišlo do različnih izhodišč in gledanj na določeno problematiko, kar je izzvalo živahno polemiko med posameznimi strokami, ne pa tudi med samimi geografi. Jasno se je pokazala možnost različnih pristopov do iste
problematike, interpretacije podatkov in tudi formulacije zaključkov. Vsako oddaljevanje od geografskega kompleksnega pristopa je razlike le še povečalo. V tem tematskem sklopu se je tudi pokazala uporaba različne metodologije ekonomsko-prostorskih proučevanj s strani različnih strok, posebno
zaradi neenotnih kriterijev za kazalce gospodarske razvitosti To soočanje z metodologijo in pristopi
drugih strok je za geografijo nedvomno koristno.
Četrti sklop pod naslovom "Prebivalstvo in planiranje jugoslovanskega geoprostora", ki je bil z
referati šibko zastopan, pa je bil po metodološki in vsebinski plati polemičen, posebno glede na različna gledanja samih geografov in predstavnikov različnih strok.
Vsekakor je tovrstna polifunkcionalna oblika obravnave prostorske problematike celotne Jugoslavije koristna že zaradi izražene različnosti in kritičnosti Gre pa tudi za meddisciplinarno preverjanje
metodoloških in teoretičnih izhodišč, česar geografi v glavnem nismo vajeni Referati so objavljeni v
ediciji Centra za marksizem "Jugoslovanski geoprostor", Beograd 1989.
M. Pak

V. j u g o s l o v a n s k o poljski geografski seminar, Z a g r e b Koprivnica, 2 9 Л

- 3L6.1989

Tradicionalni, tokrat že V. jugoslovansko-poljski geografski seminar v organizaciji Zveze geografskih društev Hrvatske pomeni nedvomno prelomnico, pravzaprav prehod v vsebinsko razširjeno
in kvalitetnejšo obliko sodelovanja med poljskimi in jugoslovanskimi geografi Na dosedanjih seminarjih - pravkar je v Varšavi izšel zbornik referatov IV. seminarja - je pri poljskih geografih močno
prevladovala problematika tipologije izrabe zemlje in s tem tesno povezani globalni problemi agrarnih
naselij, pri jugoslovanskih pa raznovrstne drobne študije posameznih elementov agrarne pokrajine.
Tokrat pa se bila v okviru osnovne tematike 'Transformacija podeželja" predstavljena različna,
najbolj aktualna problematika podeželja na tak način, da je bila omogočena dokaj dobra primerjava
med jugoslovanskimi in poljskimi razmerami Od tod tudi obsežna, vsebinsko bogata in kritična diskusija, ki se je dotaknila tudi terminoloških vprašanj, in je bila dokaj enakovredna predstavljenim referatom. Zelo umestno opozorilo kolege Vrišerja o tem, da pri skoraj vseh tovrstnih geografskih študijah
močno pogreša idejna izhodišča, da raziskovalci premalo upoštevajo in vključujejo ekonomske dejavnike prostorskega razvoja ter da skoraj nikoli ne nakazujejo možne rešitve prostorskih konfliktov, je
bilo z odobravanjem sprejeta
Seminarja se je udeležilo 12 sodelavcev poljske akademije znanosti (PAN) iz Varšave, Krakova in
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Toruna, dva geografa iz ZRN, po eden iz ČSSR Madžarske in Sirije ter okrog 30 geografov iz
Zagreba, Koprivnice, Ljubljane, Maribora, Beograda, Novega Sada, Sarajeva in Rijeke. Prebranih je
bilo 33 referatov.
Ožjo agrarnogeografsko problematiko je obravnaval le manjši del referentov: W.Tyszkiewicz o
zakupu zemlje na Poljskem, R Szczesny in L Vrišcr o tipih kmetijstva na Poljskem oziroma v Sloveniji,
B Galczynska o modernizaciji kmetijstva v okolici Varšave in R Kulikowski o izrabi kmetijskih
zmogljivosti na Poljskem V to skupino lahko uvrstimo še vsebinsko pestre in problemsko zelo zanimive referate posameznih agramogeografskih problemov, ki v kmetijstvu kot celoti in še posebej v
preobrazbi podeželja stopajo vedno močneje v ospredje. Takšni so bili referati A. Maliča in D.
Feletarja o družbenem kmetijstvu oziroma o prehrambeni industriji, M Paka o preobrazbi podeželja v
Koprskem primorju in B Belca o razdrobljenosti kmetijskega zemljišča v Sloveniji Da je tovrstno
pred več kot dvajsetimi leti zelo razširjeno proučevanje podeželja in agrarne problematike nasploh
potrebno ponovno oživiti, poglobiti in opreti na sodobno tehnologijo, je izzvenelo iz prispevkov številnih razpravijalcev.
Najštevilnejši referenti so obravnavali demografsko in naselbinsko problematiko podeželja: M
Natek je govoril o gospodinjstvih in kmetijskem prebivalstvu v Sloveniji, J. Vancalek o spremembah v
naseljenosti moravskega dela ČSSR, P. Eberhardt o depopulacijskih podeželskih območjih na
Poljskem, M Spasovska in B Jačimovič o spremembah prebivalstvene dinamike na podeželju na
območju Titovega Užica oziroma v Južno-moravskem bazenu, J. Ilič in S. Stojanovič o depopulacijskih
območjih v Jugoslaviji ter L Crkvenčič o sestavi agrarnega prebivalstva Hrvatske. Preobrazbo podeželskih naselij v Bački oziroma Sremu sta obravnavala P. Tomič in S. Čurčić, problematiko velikosti
položaja in strukture občin na Poljskem A. Stasiak in W. Stola, družbeno in tehnično infrastrukturo v
občinskih središčih na Poljskem K. Miros, o sodobnih spremembah podeželskih naselij na Poljskem pa
J. Falkowskl Pestro obravnavo podeželja so še dopolnili zelo odmevni referati o problematiki turizma,
rekreacije in sekundarnih počitniških naselij M Jeršiča, A Gosarja, Z Pepeonika in H Turka, ter
referati M Potrykowskega o dostopnosti kmetijskih površin, o obmejnih območjih V. Klemenčiča,
ekonomskih elementih regionalnih razlik na Poljskem A Wrobela ter še zlasti zelo uspešen sintetski
prikaz preobrazbe hribovskega območja Podhale v Tatrah B Gorza
Štiri strokovne ekskurzije so udeležence seminarja popeljale na naše največje hidromelioracijsko
območje Črnec polje vzhodno od Zagreba, na Koprivniško Podravino z njenimi problemi preobrazbe
podeželskih naselij in kmetijske pridelave V vzhodni Podravini so si seminaristi ogledali naše največje
plinsko polje s postajo za črpanje ter predelavo plina Molve, skoraj v celoti kultivirane obdravske
peske v vzhodni Podravini, v Medjimurju pa preobrazbo podeželja in regionalna središča.
Seminar je prvi dan potekal v prostorih Geografskega zavoda PMF v Zagrebu, kasneje pa se je
preselil v prostore velikega kmetijsko-industrijskega kombinata Podravka. Ta je bil tudi glavni pokrovitelj srečanja jugoslovanskih in poljskih geografov in mu gre skupaj z neumornim predsednikom
organizacijskega odbora dr. Dragutinom Feletarjem tudi glavna zasluga za uspeh sestanka Tudi sprejemanje resolucije je pokazalo odzivnost seminarja Naslednji, VI jugoslovansko-pol>ki geografski
seminar bo leta 1992 na Poljskem s tematiko 'Transformacija podeželskih naselij v polifunkcionalnih
območjih." V sklopu te generalne tematike bodo obravnavana naslednja tematska področja: ožja
agrarna geografija, turizem in rekreacija, industrija, dnevna migracija, obmejna in depresivna območja
Referati V. poljsko-jugoslovanskega geografskega seminarja bodo tiskani v publikaciji Geographica Iugoslavica, št. 10-11
M Pak
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Sodo-Economie Problems of the Development of Rural Areas. Proceedings of the 4th Polish
-Yugoslav Geographical Seminar, Warxzawa - Tcrun - Slare Pole, Poland, 2-9 June; 1986. Warszawa
1989,225 strani
Večdesetletno tesno sodelovanje na najraznovrst nejših raziskovalnih projektih med poljskimi in
jugoslovanskimi geografskimi institucijami prinaša obojestransko korist. Takšno dvostransko sodelovanje omogoča med drugim hitrejši pretok novih spoznanj, preverjanje ustreznosti posameznih
metodoloških pristopov in raziskovalnih zasnov v različnih območjih, večjo kritičnost pri ocenjevanju
znanstvenoraziskovalnih dosežkov, in slednjič tudi osebni sliki med raziskovalci prinašajo k bogatenju
geografskih pogledov na posamezno aktualno in strokovno problematika Večina dosedanjih jugoslovansko-poljskih geografskih raziskav je bila usmerjena v preučevanje podeželja, njegovih pokrajinskih
sestavin in njegovega aktualnega gospodarskega in socialnega stanja. Jugoslovansko-poljski geografski
seminarji so ena izmed uveljavljenih in za stroko nedvomno izredno koristnih srečanj ki omogočajo
vpogled v najnovejše znanstveno-raziskovalne dosežke geografov na področju obravnavane tematike,
in sicer v dveh različnih državah. Prvi jugoslovansko-poljski geografski seminar je bil leta 1975 na
Ohrida Ob letošnjem V. seminarju, ki je bil v severozahodni Hrvatski, je izšla na Poljskem knjiga z
referati na prejšnjem, četrtem seminarja
Osrednja tematika predzadnjega poljsko-jugoslovanskega geografskega seminarja je bila posvečena
socialno-geografskim problemom razvoja podeželja. To je omogočilo razčlenitev širokega spektra
pojavov, procesov in problemov, ki so tesno povezani z najnovejšim razvojem izven urbanih območij
na Poljskem kakor tudi v Jugoslaviji V zborniku, o katerem na tem mestu poročam, je objavljenih 20
referatov: vsaka stran je prispevala polovico referatov, enega pa sta sestavila skupaj Poljakinja in
Jugoslovan
Avtorji in naslovi prispevkov so naslednji: A Stasiak, Preobrazba naselbinskega sistema na poljskem podeželju; M. Pak, Kmetijska izraba zemljišč in velikostna sestava kmetij v Jugoslaviji; J.
Falkowski, Geografski in ekonomski problemi razvoja podeželskih območij v makroregiji Spodnje
V isle; M. Spasovski, Regionalne značilnosti v starostni strukturi kmetijske delovne sile v Jugoslaviji; A
Baranowski, Problemi gospodarskega razvoja in prostorske organizacije na območju delte Visle (ki se
imenuje Zulawy Wislane in meri 2000 km2); M Potrykowski, Razlike v socialno-gospodarskem
razvoju poljskega podeželja; R Belec, Spremembe tradicionalne zemljiške razdelitve na Slovenskem
pod vplivom kmetijskih in prebivalstvenih dejavnikov in razdrobljenost zemljiške posesti; R Szczesny,
Preobrazba v prostorski strukturi poljskega kmetijstva v obdobju 1980-1983; W. Tyszkiewicz in R
Jačimovič, Spremembe v velikostni strukturi kmečkih gospodarstev v SR Srbiji; A Kostrowicki,
Podeželje kot sistem energetske menjave med naravo in družbo; W. Stola, Preoblikovanje podeželskega prostorskega sistema na območju Ponidja (južna Poljska) P. Eberhardt, Podeželska območja na
Poljskem z visoko stopnjo depopulacije; R Gorz, Sodobni trendi in problemi razvoja naselij in kmetijstva v Karpatih; V. Daskalovski, Selitvene spremembe med kmetijskim prebivalstvom v SR Makedoniji v obdobju 1948-1981; A Stojmilov, Namakanje kot činilec preobrazbe podeželja v Jugoslaviji; R
Galczynska in R Kulikowski, Vpliv izobraževanja kmečkega prebivalstva na Poljskem na kmetijsko
proizvodnjo; D. Feletar, Soodvisnosti med industrializacijo in deruralizacijo. Prispevek k metodologiji
na primerih občin v SR Hrvatski; P. Tomić, Socio-ekonomski razvoj Vojvodine. Osnovne karakteristike in možnosti razvoja do leta 2000; R Subić, Geografske značilnosti omrežja in strukture terciarnih
dejavnosti v Vojvodini in R Horodenski, Življenjski pogoji podeželskega prebivalstva v severovzhodni Poljski
Zbornik referatov IV. poljsko-jugoslovanskega geografskega seminarja sta zbrala in uredila A
Stasiak in W. Tyszkiewicz Izdal ga je Inštitut za geografijo in prostorsko urejevanje Poljske akademije
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XIL mednarodni kongres antropoloških in etnoloških znanosti v Zagrebu
Od 24.7. do 3L7. 1988 je Zagreb gostil ХП. mednarodni kongres antropoloških in etnoloških znanosti. Težko je v nekaj vrsticah predstaviti znanstveno srečanje takšnega pomena in obsega Zbralo se
je namreč okrog 3000 znanstvenikov iz 92 držav, ki so predstavili izsledke raziskav z najrazličnejših
področij etnologije in antropologije v današnjem svetu. Glede na to, da je za obe vedi značilna izredna
širina raziskovalnega področja, so udeleženci lahko izbirali med posameznimi simpoziji, ki so bili
posvečeni najrazličnejšim ožjim specializacijam. Kongresno delo je bilo vsebinsko razdeljeno na 27
tematskih skupin, v njihovem okviru na 124 različnih posvetov. Ker bi bilo na tem mestu preobširno
naštevati vso raznolikost obravnavanih tematik, se omejimo le na tiste, ki se često znajdejo tudi v
okviru področja geografskih raziskav. Tako je bilo kar 11 posvetov posvečenih ekologiji, 8 posvetov
etnični problematiki, 3 posveti urbani antropologiji itd. Nekateri simpoziji so imeli ožji rgionalni okvir.
Omenimo naj posvet o tradicijah in spremembah v sredozemskih družbah ali pa posvet, ki je obravnaval tranzimanso v južni in alpski Evropi. Med raznolikim kongresnim delovanjem velja omeniti tudi
aktualno okroglo mizo o medetničnih odnosih v Sovjetski zvezi.
O obsegu predstavljenih tem najbolje govori podatek, da natisnjeni zbornik, ki vključuje zgolj
povzetke referatov, presega 400 strani. Žal pa so ga udeleženci prejeli šele na začetku kongresa
Velika koncentracija kongresnih aktivnosti na enem mestu (v predavalnicah zagrebške Ekonomske
fakultete) je obiskovalcu sicer omogočila lažje prehajanje z enega simpozija na drugega, oteževala pa
je navezovanje strokovnih stikov in oblikovanje bolj poglobljenih diskusij znotraj posameznih posvetov. Prihodnji kongres ICAES bo čez štiri leta v Ciudad Mexicu.
J. Senegačnik

Geografija na Karlovi univerzi v Pragi
Na Karlovi univerzi v Pragi (ustanovljeni 11348) je geografija kot znanstvena in pedagoška panoga
zastopana na naravoslovni fakulteti. Začetki geografskega dela na tej univerzi segajo na konec 19.
stoletja Leta 1882 je Jan Palacky prišel na češko Karlovo univerzo in začel z znanstvenim delom na
področju geografije. To delo je teklo do leta 1914, ko je Vaclav Švambera v zgradbi, kjer geografi
delujejo še sedaj, osnoval moderno središče češke geografije. Vendar so se predavanja začela šele po
prvi svetovni vojni, v zimskem semestru 1920-2L Tedaj je bil med štirinajstimi inštituti naravoslovne
fakultete osnovan tudi geografski. Geografi, ki so takrat delovali na njem, so se že usmerjali v različne
veje geografije. J. Daneš se je bavil z geomorfologijo, napisal je tudi dela iz geografije prebivalstva, V.
Švambera se je usmeril v fizično geografijo in V. Dvorsky v ekonomsko, V. Dedina v geomorfologijo,
R Šalamon v kartografijo in matematično geografijo ter J. Kral v regionalno geografijo slovanskih
dežel
Med obema vojnama je raziskovalno in pedagoško delovalo še več drugih geografov, ki so marsikaj prispevali k razvoju češke geografije. Med pomembna dela v tem obdobju sodijo številne študije iz
fizične in ekonomske geografije ter antropogeografije: Atlas ČSR Češkoslovaško domoznanstvo,
izdaje starih zemljevidov Češke itd.
Po drugi svetovni vojni je dotedanji geografski inštitut postal katedra za geografija Vendar se je
le-ta že 11953 razdelila na katedro za kartografijo in fizično geografijo ter katedro za ekonomsko in
regionalno geografijo, ki obstajata še sedaj. Od 1952-1959 je bila geografija v okviru geološko-geografske fakultete, ker je L 1952 naravoslovna fakulteta razpadla na tri fakultete: na geološko-geograf-
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ska, matematično-fizikalno in biološko. L. 1959 so obnovili naravoslovno fakulteto, kamor so vključili
geologijo, geografijo, biologijo in kemija Tako je še sedaj. Naravoslovna fakulteta obsega 26 kateder,
med temi sta tudi dve geografski
V sedanjosti obstajata na naravoslovni fakulteti Karlove univerze dve smeri petletnega študija
geografije: pedagoška in nepedagoška. Pedagoško geografijo je možno študirati v dveh povezavah:
geografija - matematika in telesna vzgoja - geografija. Pred leti so bile možne še druge povezave, zlasti
z biologijo. Nepedagoška smer zajema samo geografijo. Študij obsega fizično geografijo in kartografijo
v prvem in drugem letniku ter ekonomsko in regionalno geografijo v tretjem, četrtem in petem letniku. Pri pedagoškem delu sodelujejo člani obeh katedr.
Na katedri za kartografijo in fizično geografijo je v študijskem letu 1987/88 delovalo devet pedagoških in en nepedagoški delavec. Med pedagoškimi člani so poleg profesorja še dva docenta in šest
asistentov, od slednjih imajo štirje naziv kandidat znanosti Z raziskovalnim in pedagoškim delom
pokrivajo skoraj vse veje naravne geografije.
Raziskovalno delo je usmerjeno v reševanje raznih vprašanj iz kartografije in kartometrije, geomorfologije ČSSR (npr. proučevanje erozijsko-nkumulacijskih, kraških, glacialnih in periglacialnih
oblik), klimatogeografije in hidrogeografije, regionalne geografije ČSSR naravnogeografskih dejavnikov človekovega okolja itd. Med raziskovalnimi temami so npr. kvantitativno preučevanje erozijskih
procesov in antropogenega reliefa v izbranih predelih Češke, fizičnogeografska analiza naravnih
razmer določenega ozemlja, glede na nastale ali morebitne spremembe življenjskega okolja zaradi
rudarjenja ipd, atiasna kartografija in fotointerpretacija itd.
Na katedri za ekonomsko in regionalno geografijo je poleg enega profesorja še šest docentov in
prav toliko asistentov (trije so kandidati znanosti) Poleg njih so še štirje strokovni delavci (eden je
kandidat znanosti) in eden nepedagoški delavec. Njihovo raziskovanje je usmerjeno v vprašanja
ekonomskogeografske regionalizacije, strukture naselij, demogeografi je, konceptov moderne geografije itd. Med raziskovalnimi temami so npr. ekonomsko-geografska analiza in sinteza posameznih predelov Češke plošče, ekonomskogeografska analiza človekovega okolja v predelu severne Češke krede
itd. Člani obeh kateder so sodelovali pri izdaji Atlasa ČSSR člani katedre za ekonomsko geografijo pa
pri prikazu prebivalstva, naselij, poljedelstva in prometa
Študijski program obeh usmeritev je precej razvejan Pri nepedagoški smeri imajo v prvem letniku
poleg uvoda v študij geografije in planetarne geografije še geografsko kartografijo in kartografsko
merjenje, geomorfologijo z osnovami petrologije, meteorologijo, klimatologijo, hidrologijo, geografijo
prebivalstva in naselij ter geografijo kmetijstva in industrije.
V drugem letniku zajema učni program poleg naravno- in družbenogeografskih še vrsto drugih
predmetov: kvantitativne metode v geografiji, teorijo geografije, programiranje in uporabo računalnika, geografski informacijski sistem, vedo o "pokrajini" ter pedogeografijo in biogeografijo, geografijo
prometa in rekreacije. V tretjem letniku študentje poslušajo poleg geografskih tudi negeografske
predmete ekonomsko kartografijo, sistemsko analizo, metode geografske analize, uporabo računalnika
v geografiji, demogeografijo in demografsko analizo, regionalno strukturo socialističnih držav itd. V
četrtem in petem letniku prevladujejo družbeno in regionalnogeografski predmeti, npr. geografija
ČSSR geografija SZ, geografska regionalizacija, osnove prostorskoekonomske in regionalnogeografske analize, geoinformacijski sistemi, modeli in prognoze v geografiji itd.
Pri obeh pedagoških povezavah obsega učni načrt v prvem letniku različne predmete uvod v
geografijo, osnovno poznavanje Zemlje, kartografijo in topografijo ter kvantiativne metode v geografiji, poleg tega še meteorologijo, klimatologijo in hidrologija Geografijo naselij, geomorfologijo, pedogeografijo in biogeografi jo ter socialno geografijo uvršča učni načrt v drugi letnik. V tretjem letniku
študentje poslušajo štiri geografske predmete ekonomsko geografijo, osnove politične in regionalne
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geografije, regionalno geografijo SZ in regionalno geografijo Evrope. V četrti letnik je vključenih pet
geografskih predmetov: didaktika geografije, regionalna geografija celin in oceanov, regionalna geografija ČSSR, veda o pokrajini in teorija geografije. Učni načrt za peti letnik zajema tri geografske
predmete metode geografskega proučevanja, izbrana predavanja iz geografije (glede na diplomsko
delo) ter regionalno geografijo celin in oceanov. Poleg geografskih predmetov zajema učni načrt še
predmete druge stroke in splošne predmete
Razen obveznih predmetov vključuje učni načrt tudi več izbirnih in priporočenih predmetov, npr.
izbrani problemi "deželnega planiranja", populacijska politika, izbrani problemi držav v razvoju,
varstvo narave za geografe, antropogena geomorfologija ipd.
Poleg predavanj zajema študij geografije veliko praktičnega dela v obliki vaj, strokovne prakse,
terenskega dela, ekskurzij in seminarjev. Že v prvem letniku nepedagoške smeri imajo študentje pet
dni terenskih vaj iz fizične in ekonomske geografije ter kartografije in deset dni strokovne prakse Pri
pedagoški usmeritvi pa je potrebno v prvem letniku opraviti šest dni terenske prakse in ekskurzij.
Pedagoška praksa traja v tretjem letniku en teden, v četrtem dva tedna in v petem štiri.
Za dosego diplome opravi študent diplomsko delo, ki ga zagovarja ter zaključni državni izpit
Absolvent, ki opravi še državni rigorozni izpit iz geografije (ali druge vede na naravoslovni fakulteti),
dobi naziv doktor naravnih znanosti (RNDr).
Poleg rednega študija obstaja še izredni, ki pa je drugačen od našega. Namenjen je strokovnim
delavcem za izpopolnitev znanja v ožjih delih stroke Prva je geografija^ruga pa matematika in geografija. Pri prvi smeri slušatelji poslušajo npr. predavanja iz uvoda v študij geografije, matematične
geografije, kvantitativnih metod v geografiji, osnov politične in rgionalne geografije, ekonomske geografije itd.
Za srednješolske profesorje geografije in absolvente nepedagoške smeri so organizirani tudi podiplomski tečaji, ki jih prireja fakulteta na lastno pobudo ali na željo posameznih inštitucij in ustanov.
Za diplomante pedagoške smeri traja tak študij 110 ur. Vključuje npr. problematiko geografske statistike, matematične geografije, teoretičnih problemov geografije, biogeografije, geografije prometa in
trgovine, metodike poučevanja zemljepisa itd.
Diplomanti geografije se zaposlujejo v raznih inštitucijah. Absolventi pedagoške smeri zasedajo
mesta profesorjev v gimnazijah po vsej Češki Diplomanti nepedagoške smeri, ki jih je manj kot
pedagoške smeri, se zaposlijo na raznih ustanovah, bodisi v inštitutih, planerski službi, v kartografiji,
geografskem inštitutu Češkoslovaške akademije znanosti, v federalnih in čeških statističnih uradih, v
nekaterih ministrstvih itd.
Geografi na praški in tudi drugih univerzah v ČSSR ob pedagoškem in raziskovalnem delu posamično ali v skupinah pripravljajo tudi visokošolske in srednješolske učbenike iz geografije Kot primer
naj navedem nekaj del, značilnih za sedanjo usmeritev češke geografije Iz dolgoletne tradicije v kartografiji in matematični geografiji izhajata priročnika K Kucharža "Pregled matematične kartografije" in
skupinsko delo treh avtorjev "Matematična geografija". Med avtorji je tudi predavatelj tega predmeta
na praški univerzi L. Mucha. Zanimivo je, da ta predmet predavajo pod imenom planetarna geografija. Prejšnji predavatelj fitogeografije R Hendrych je napisal visokošolski učbenik "Fitogeografija",
namenjen študentom, ki na naravoslovnih fakultetah študirajo geografijo, biologijo in varstvo življenjskega okolja.
Študenti pedagoške smeri imajo na voljo zajeten učbenik "Fizična geografija" v dveh delih. Prvi del
zajema poleg poglavja o predmetu fizične geografije, njeni teoriji in metodah še poglavje o meteorologiji, klimatologiji ter hidrogeografijl Drugi del zajema poglavja o geomorfologiji, pedogeografiji, biogeografiji ter naravnih geokompleksih. Snov je v učbeniku (prvi del je izšel L 1984 in drugi L 1986)
razporejena po posameznih geografskih vejah. V tem se razlikuje od starejšega (iz 1.1976) "Uvod v
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občo fizično geografijo", kjer so avtorji posvetili veliko pozornost sistemskemu pristopu.
Pri pisanju geografskih učbenikov za gimnazije so si češki in slovaški geografi razdelili delo.
Zemljepis (obči) za prvi razred gimnazije so napisali večinoma Slovaki. V češčino so ga prevedli geografi iz Brna. Za drugi razred gimnazije (kartografija, gospodarski pregled sveta in geografija ČSSR)
pa so učbenik napisali Čehi. Med petimi avtorji tega dela so trije s praške univerze.

Viri
Pržirodovedecka fakulta univerzity Karlovy 1920-1980, Praha 1981
Seznam pržednašek na pržirodovedecke fakulte 1987-1988, Praha 1987
Zemepis pro 1 ročnik gymnazii, Praha 1983
Zemepis pro 2. ročnik gymnazii, Praha 1985
Brazdil R, Mucha L, Okač Z , 1984, Matematička geografie. Praha.
Hendrych R, 1984, Fytogeografie Praha
Hornik & a kolektiv, 1986, Fyzicka geografie IL Praha
Kicharž K, 1971, Pržehlad matematičke kartografie Praha
Netopil R a kolektiv, 1984, Fyzicka geografie L Praha
Demek J, Quitt E, Raušer J, 1976, Uvod do obecne fyzicke geografie Praha
F. Lovrenčak
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UDK 551.444:556.34.04 (497.12) = 863

UDK 551.577:556.535 (497.12 reka Sava) "1988-1989" = 863

Izvirno znanstveno delo. Geografija, kraška hidrogeografija, Slovenija

Izvirno znanstveno delo. Geografija, metodologija, hidrologija, Slovenija

Habič P.

Bernot F.

66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa Z R C SAZU

61000 Ljubljana, YU, Carja Dušana 16

SLEDENJE KRAŠKIH VODA V SLOVENIJI
Geografski vestnik, LXI, (1989)

IZOSTANEK PADAVIN V SLOVENIJI IN NIŽJI PRETOK
SAVE POZIMI 1988/ 89

Slov, (slov, angl.)

Geografski vestnik, LXI, (1989)

Prikazan je namen in pomen sledilne hidrologije v krasu in podan pregled sledenja

Slov, (slov, angl.)

ponikalnic v Sloveniji po obdobjih pred 1946. letom, do 1965 in do 1988. leta. Opisana so nekatera novejša dognanja o raztekanju podzemeljskih voda ter s tem prepletenost zaledij kraških izvirov. Na pregledni karti je predstavljenih sto večjih izvirov
s pripadajočimi zaledji, ki so po hidroloških značilnostih in vodnogospodarskem
pomenu razdeljena na štiri varstvena območja.

UDK 9113:711.13 = 863

Avtor obravnava padavinske razmere Slovenije med novembrom 1988 in februarjem
1989 ter na osnovi primerjave z normalnimi vrednostmi (povpreček 1956 - 85) ugotavlja deficit padavin, kar dodatno ilustrira s spreminjanjem dnevnih pretočnih
množin reke Save pri Ljubljani in Radečah.

UDK 911372.4:796.5 (497.12) = 863
Izvirno znanstveno delo. Geografija, turizem, Slovenija

Izvirno znanstveno delo. Regionalni razvoj
Horvat U.
Gosar L.
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inštitut SR Slovenije

ZA SKLADNEJŠI RAZVOJ SLOVENIJE
Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slov, (slov.angl.)

62000 Maribor, YU, Koroška cesta 160, Pedagoška fakulteta, Katedra za geografijo

GEOGRAFSKA TIPIZACIJA TURISTIČNIH
SLOVENIJI

KRAJEV

V

Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slov, (slov, angl.)
V članku je podana analiza turističnega prometa in geografske tipizacije turističnih

Avtor se najprej ustavi ob načelnih vprašanjih skladnega regionalnega razvoja.

krajev v Sloveniji. Metoda in izbrani kriteriji temeljijo na turistični statistiki za leto

Obravnava nadalje izbrana problemska področja, med kakršnimi je ključni problem

1987. Turistični kraji so glede na kombinacijo izbranih kriterijev razvrščeni v več

odnosa med mestom in podeželjem. V zadnjem delu predstavlja metodo za usklajeno

skupin; njih število je glede na prevladujoče vrste turističnega prometa reducirano

reševanje razvojnih problemov.

na sedem osnovnih tipov turističnih krajev.

UDC 911.3:711.13 = 20

UDC 911.372.4:796.5 (497.12) = 20

Original scientific paper. Regional development

Original scientific paper. Geography, Geography of tourism, Slovenia

Gosar L.

Horvat U.

61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Planning Agency of the Socialist Republic of

62000 Maribor, YU, Koroška 160, Pedagogical Faculty of the University

Slovenia

FOR A MORE BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT OF
SLOVENIA

GEOGRAPHIC TYPOLOGY OF TOURIST LOCATIONS IN
SLOVENIA (YUGOSLAVIA)
Geografski vestnik, LXI, (1989)

Geografski vestnik, LXI, (1989)

Slovenian (Slovenian, English)

Slovenian (Slovenian, English)

The article presents the results of an analysis of tourist turnover in Slovenia and

At the beginning of the article, the author tries to define a balanced regional deve-

the geographic typology of its tourist locations. The methods and criteria selected

lopment. Several selected problems of regional disparities in Slovenia are analised.

are based on the available statistical data for tourism for 1987. Tourist locations

A method for coordinated development problems solving is shown.

are classified according to the selected criteria into several groups and then reduced
to seven basic types.

N>
O
UDC 551.444:556.34.04 (497.12) = 20
Original scientific paper. Geography, hidrology, karst waters, Slovenia
Habi£ P.
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst Research. The Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Sciences and Arts

UDC 551.577:556.535 (497.12 reka Sava) "1988-1989" = 20
Original scientific paper. Geography, Meteorology, Hidrology, Slovenia
Bernot F.
61000 Ljubljana, YU, Carja Dušana 16

ABOUT KARST WATERS TRACING IN SLOVENIA
Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slovenian (Slovenian, English)
The intention and importance of tracing hydrology on karst is presented and the
survey of sinking streams in Slovenia water tracing in the periods before 1946, to
1965 and up to 1988 is given. Some recent statements about underground water
bifurcation are described explaining the complicated karst springs hinterland. On
the synoptical map hundred bigger springs with belonging hinterlands, divided after
hydrological properties and water economy importance into four wider protection
areas are presented.

THE LACK OF PRECIPITATION IN SLOVENIA AND
LOVER FLOW OF THE SAVA RIVER IN WINTER 1988-89
Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slovenian (Slovenian, English)
The author discuses the precipitation regime in Slovenia from November 1988 to
February 1989 on the base of average values of monthly precipitation (period 1956 1985) he states the lack of precipitation what further ilustrates with changes of the
daily flow of the Sava river by Ljubljana (Šentjakob) and by Radeče.

UDK 911.2:630.43 (497.12-15) "1966-1985" = 863

UDK 911.3:314.72 (497.12) = 863

Izvirno znanstveno delo. Geografija, gozdni požari, Slovenija.

Izvirno znanstveno delo. Geografija, družbena geografija, planiranje

Dolgan Petri«, M.

Pele S.

61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

61000 Ljubljana, YU, Trg francoske revolucije 7, Inštitut za geografijo Univerze

GOZDNI POŽARI NA KRAŠKEM GOZDNOGOSPODARSKEM OBMOČJU

Edvarda Kardelja

Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slov., (slov, angl.)
Članek analizira število, površino, dinamiko in vzroke gozdnih požarov v obalno-kraški regiji od 1966. do 1985. leta. Poleg naravnogeografskih pogojev (klima, vegetacija, relief) obravnava nekatere družbenogeografske dejavnike in procese, ki
povečujejo nevarnost gozdnih požarov, kot so opuščanje kmetijstva, intenzivni
prometni tokovi in vedno pomembnejša turistična funkcija gozdov.

RAZISKOVANJE PROMETNE DOSTOPNOSTI DO DELOVNIH MEST ZA POTREBE PROSTORSKEGA PLANIRANJA
Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slov, (slov, angl.)
V raziskavi je obdelana problematika dostopnosti dnevnih migrantov do delovnih
mest. V dveh slovenskih občinah je preizkušena metoda njenega merjenja. Statistično so obdelani podatki, zbrani z anketo in popisom 1981. Ocenjen je vpliv slabe
prometne dostopnosti do delovnih mest na procese, pomembne za prostorsko planiranje.

UDK 911.3 (497.12 Suha krajina) "1961-1981" = 863
Izvirno znanstveno delo. Geografija, socialna geografija
Zupančič J.
61000 Ljubljana, YU, Trg francoske revolucije 7, Inštitut za geografijo Univerze
Edvarda Kardelja

SOCIALNOGEOGRAFSKA PREOBRAZBA SUHE KRAJINE
Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slov, (slov, angl.)
Članek obravnava socialnogeografsko preobrazbo Suhe krajine, manj razvite kraške
pokrajine. Na podlagi statističnih analiz demografske, socialne in gospodarske strukture ugotavlja pogoje in procese, ki so pripeljali do današnjega stanja (1961-1981).
Podaja tudi nekoliko izpopolnjeno tipologijo opredeljevanja naselij oziroma območij
glede na doseženo stopnjo socialnogeografske preobrazbe.

UDC 911.3 (497.12 Suha krajina) "1961-1981" = 30
Original scientific paper. Geography, Social Geography
Zupančič J.
61000 Ljubljana, YU, Trg francoske revolucije 7, Institut of Geography Edvard
Kardelj University
SOZIALGEOGRAPHISCHE TRANSFORMATION DER SUHA KRAJINA
Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slovenische (slovenische, deutsche)
Der Artikel befast sich mit der sozialgeographischen Transformation der Suha krajina, einer

gering entwickelten

Karstlandschaft. An

Hand von statistischen

Analysen der demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur, stellt es die
Bedingungen und Prozesse, die zum heutigen Zustand gefuhrt haben, fest (1961-1981). Es stellt auch eine etwas vervollständigte Typologie der Bestimmungen von
Siedlungen

bzw. Gebieten

in Hinsicht

auf

die erreichte Stufe der sozial-

geographischen Transformation dar.

UDC 911.2:630.43 (497.12-15) "1966-1985" = 20
Original scientific paper. Geography, forest fires, Slovenia.
Dolgan Petrič, M.
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of Geography

FOREST FIRES IN THE LITTORAL-KARST REGION OF
SLOVENIA
Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slovenian, (Slovenian, English)
The article presents the number, dynamics and causes of forest fires in the south-west part of Slovenia from 1966 do 1985. Beside the natural conditions such as
climate, vegetation and relief it deals with the impact of the social changes, especially increase of abandoned pastures, high density of traffic and development of
tourism and recreation.

UDC 911.3:314.72 (497..2) = 20
Original scientific paper. Geography, Social Geography, Planning
Pele S.
61000 Ljubljana, YU, Trg francoske revolucije 7, Institute of Geography Edvard
Kardelj University

THE RESEARCH ON TRAFFIC ACCESSIBILITY TO
WORKING PLACES FOR THE NEEDS OF REGIONAL
PLANNING
Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slovenian, (Slovenian, English)
The study deals with accessibility of commuters to their working places. The
method of its measuring was tested in two Slovene communities. The data collected
with questionary and from census 1981 was statistically analysed to evaluate the size
of impacts of bad accessibility on processes important for regional planning.

UDK 551.583:630.5 (497.12) = 863

UDK 504.054 (497.12 Ribnica) = 863
Izvirno znanstveno delo. Geografija, varstvo okolja, planiranje

Strokovno poročilo. Geografija, klimatogeografija, dendroklimatologija

Mihelič L.
61317 sodražica, YU, Strmca 1

Ogrin, D.

PROBLEMATIKA DEPONIRANJA ODPADKOV V RIBNIŠKI
OBČINI

61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

Geografski vestnik LXI, (1989)

DENDROKLIMATOLOGIJA IN
NJENE METODE V SLOVENIJI

Slov, (slov, angl.)

Geografski vestnik, LXI, (1989)

Članek prikazuje stanje na področju ravnanja z odpadki v ribniški občini. Divje

Slov, (slov, angl.)

MOŽNOSTI

UPORABE

odlaganje odpadkov je še vedno prevladujoča oblika. Analiza trenutnega stanja je

Opisane so glavne poteze dendroklimatološke analize, od selekcioniranja rastišč in

izhodišče za bodoče odstranjevanje odpadkov. Prikazan je način določanja ustreznih

dreves, križnega datiranja, standardizacije in ugotavljanja klimatskega signala v širi-

lokacij za sanitarno deponijo, ki sloni na uporabi izločitvenih in usmeritvenih

ni letnic do način rekonstrukcije klimatskih razmer v preteklosti. Ocenjena je tudi

kriterijev ter vrednotenju izbranih lokacij.

perspektivnost, ki jo ima Slovenija za tovrstne raziskave.

UDK 911.2:551.586 (497.12 Ljubljana, Rakitna) = 863

UDK 911.3:656. VS = 863

Strokovno poročilo. Geografija, klimatogeografija
Pavšek Z.

Strokovno poročilo. Geografija, geografija prometa, model
Černe A.

61000 Ljubljana, YU, Vojkova 1, Hidrometeorološki zavod SR Slovenije

61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

BIOKLIMATSKA OCENA VREMENSKIH
RAKITNI V PRIMERJAVI Z LJUBLJANO

SITUACIJ

NA

Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slov, (slov, angl.)

IZHODIŠČA ZA ZASNOVO PROMETNO GEOGRAFSKEGA
MODELA
Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slov, (slov, angl.)

Za Rakitno in Ljubljano sta izračunana temperaturna ekvivalenta ter ohladitveni
indeks. In sicer absolutni temperaturni maksimum (za julij) in minimum (januar) z

Prispevek prikazuje povezanost in soodvisnost razvoja prometa z nekaterimi pojavi

aobdobje 1955-1986. Za ljudi je v julijskih razmerah klima Rakitne veliko ugodnejša

in procesi v pokrajini (prostorska koncentracija, centralizacija, specializacija, inter-

kako v Ljubljani, kjer je toplotno obtežilni učinek izrazitejši. V januarskem času pa

akcija, decentralizacija itd.) kot izhodišča za zasnovo prometno geografskega mode-

je zaradi močnejšega vetra in nižjih temperatur klima Rakitne precej dražilna.

la.
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BIOKLIMATISCHE BEWERTUNG ZWEI VERSCHIEDENER

WETTERS-

THE STARTING-POINT FOR THE SHEME OF TRANSPORT
GEOGRAPHICAL MODEL

SITUATIONEN A U F RAKITNA IM VERGELICH ZU LJUBLJANA
Geografski vestnik LXI, (1989)
Slovenische (slovenische, deutsche)
Fur die Orte Rakitna und Ljubljana werden ekvivalente Temperatur und Erkaltungindeks für zwei sonderliche Zeitabschnitte ausgerechnet und zwar fur absoluten
Maximum der Temperatur (far Juli) und absoluten Minimum (für Januar) in der
Zeitperiode von 1955 bis 1986. In der Juli-Situation war für die Leute das Klima auf
Rakitna viel gflngstiger als in Ljubljana, wo war die Warmebelastung sehr gross. In
der Januar-Situation war aber das Klima auf Rakitna reizstar wegen des starken

Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slovenian, (Slovenian, English)
The article presents mutual interdependence between the development of tranport
and spatial phenomenan (spatial concentration, centralization, specialization, interaction, decentralization etc.) as a starting-point for the scheme of transport geographical model.

Windes und der niedrigen Temperaturen.
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THE DISPOSAL OF WASTE MATERIAL
TERITORY OF THE COMUNE RIBNICA

IN

THE

DENDROCLIMATOLOGY AND THE POSSIBILITIES OF
USING IT'S METHOD IN SLOVENIA

Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slovenian, (Slovenian, English)

Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slovenian, (Slovenian, English)

The article deals with the present situation of disposing the waste material in the
commune of Ribnica, where uncontrolled processes are prevailing. The detailed
analysis represents one of the numerous factors defining the most approprile way
of celaring away the waste materials. The article discusses a model of defining the
suitable location for a central controlled dump area, determined by eliminating.

The main features of dendroclimatological analysis are described, from the
selection of sites and trees, cross-dating, standardisation and discovering of climatic
signal in tree-rings to the way of reconstruction the climatic conditions in the past
by using this method. The possibilities of using this method on samples from Slovenian regions are evaluated.
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PROJEKT ZA OHRANITEV NARAVNE POKRAJINE V
GOREPANIJU (Osrednji Nepal)

NA

AMERIŠKO

SOCIALNO

Geografski vestnik, LXI (1989)
Slov, (slov, angl.)
Tri desetletja ameriške socialne geografije kažejo razvoj od študija prebivalstva do
študija družbe in družbenih procesov v prostorskem okviru. Razvoj od pozitivističnih posegov do humanističnih in strukturalnih je podan na osnovi izbrane ameriške
geografske literature.

Geografski vestnik, LXI, (1989)
Slov, (slov, angl.)
Članek predstavlja projekt avstralske nevladne organizacije A R E A ki deluje v
naselju Gorepani v osrednjem Nepalu. Projekt upošteva razvoj naselja in obenem
skuša zagotoviti sprotno samoobnavljanje naravnega okolja.
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GHOREPANI (Central Nepal)
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Geografski vestnik LXI, (1989)
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Three decades of American social geography show the evolution from the study of

The article presents the project of Australian nongovernmental organisation

population to investigation of society and social processes within a spatial frame-

AREA, which is situated in the settlement of Ghorepani in the central part of

work. The evolution from positivistic to humanistic and structurational approaches

Nepal. The aim of the project is to allow for development of the settlement and at

is reviewed with selected American geographical literature.

the same time provide for the environment to recover on a sustainable basis.
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