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Geographica Iugoelavica 12, Zveza geografskih društev Jugoslavije, Ljubljana 1990.

Dvanajsta številka GI objavlja 28 referatov, s strokovnega srečanja "Komisije za
spreminjanje ruralnih sistemov" in "Podkomisije za hribovita in subarktična območja"
pri Mednarodni geografski zvezi, ki je bilo od 23. do 27. julija 1990 v Ljubljani. Na
tovrstnih srečanjih je že kar pravilo, da je obravnavana tematika široka. Poleg slabosti
ima takšen pristop tudi prednosti; na primer to, da vsak udeleženec lahko predstavi
izsledke svojega osnovnega raziskovalnega dela, kar zagotavlja večjo strokovnost
znanstvenih poročil. Tako je tudi v tem zborniku več prispevkov, ki so zanimivi teoretsko in metodološko. Ne smemo pa prezreti prispevkov o geografskih pojavih, ki jih
v Sloveniji zaznavamo šele v začetni obliki. S tega vidika je zanimiv članek G . J o n e s a. Ta na osnovi dosedanjega razvoja podaja vizijo kmetijstva v naslednjem stoletju,
ki naj bi se razvijalo na izrazito industrijski način, pri katerem bo posebna skrb namenjena varstvu okolja in omejevanju škodljive uporabe zaščitnih sredstev ter umetnih
gnojil. Zaradi visoko razvite tehnologije pridelave hrane se bo ohranjal prepad med
gospodarsko dobro in slabo razvitimi deli sveta.
O britanskih izkušnjah pri ohranjanju podeželskega okolja piše H. J. W i 11 i a m s.
Očiten je premik od "trdega" varovanja naravnih posebnosti (narodni parki, rezervati
itd.) k "mehkemu" poseganju v podeželje, kjer se bolj upoštevajo naravnogeografske
možnosti in omejitve. Razvojno načrtovanje podeželja postaja tako vedno celovitejše.
Kakšen pomen ima za razvoj podeželja trdna in dolgoročna politika, razberemo iz
prispevkov skandinavskih udeležencev, ki postajajo kakovostno jedro komisije in
podkomisije. Njihovi referati so namreč skrbni metodološko, vsebinsko in oblikovno.
Tudi slovenski udeleženci so pomembno prispevali k strokovni uspešnosti simpozija. Tematika,ki so jo razgrnili, je zelo široka in kaže na razvejanost (pa tudi na razdrobljenost) preučevanja slovenskega podeželja. Predstavljene so bile naslednje teme: Tipološke značilnosti podeželja v SV Sloveniji (B. B e I e c), geografski problemi modernizacije kmetijstva (D. K 1 a d n i k), regionalna struktura na Dravskem polju (M.
P a k ) , agrarni sistemi (I. V r i š e r), vpliv sončnega obsevanja na izrabo tal (M.
G a b r o v e c ) , nova podoba kulturne pokrajine v hribovitem svetu zaradi spreminjanja rabe tal (M. B a t), kmetijstvo v alpskem svetu (J. M c C o 11 i s t e r), lesna industrija v alpski regiji (M. V o j v o d a ) .
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Iz drugih naših republik sta bila le dva udeleženca: N. M i 1 a n o v i č je spregovorila o staranju in feminizaciji kmečke delovne sile v Jugoslaviji, V. M a c u r a z
gozdarske fakultete v Beogradu pa o izginjanju vaške identitete na robu Beograda.
Zbornik pomembno prispeva k poznavanju najnovejših sprememb na podeželju v
različnih delih sveta. Dobrodošel ne bo le študentom kot študijsko gradivo, temveč tudi
planerjem pri razvoju podeželja.
M. Klemenčič

Matvcjcv S, Punccr L, Karta bioma - Predeli Jugoslavije Prirodnjački muzej Beograd, 1989,
str.76.

Avtorja sta po izdelavi karte biomov in skupin sorodnih biotopov Slovenije pripravila še karto biomov za vso Jugoslavijo ter komentar k njej. Karta biomov - ekosistemskih enot višjega reda - je nastala na osnovi "Karte naravne potencialne vegetacije Jugoslavije". Na njej je naravna potencialna vegetacija prikazana s 74-imi enotami.
I. P u n c e r jih je razvrstil po ekološki podobnosti in zgodovinskem razvoju v sedem
skupin, značilnih za posamezne biome. Glede na to, da območja različnih biomov po
zunanjosti najlažje razlikujemo po rastlinstvu, sta jih imenovala po vegetaciji in tako
izločila sedem biomov:
1. biom mediteranskega zimzelenega gozda in makije,
2. biom submediteranskega, v glavnem listopadnega gozda in šikare,
3. biom južnoevropskega pretežno listnatega gozda,
4. biom evropskega pretežno iglastega gozda borealnega tipa,
5. biom visokogorskih kamnišč, pašnikov, melišč in snežnih dolinic,
6. biom stepe in gozdne stepe,
7. biom kamnišč, pašnikov in gozda na kamniščih v (oro)mediteranskih gorovjih.
Karta v merilu 1 : 1 500 000 prikazuje razprostranjenost biomov z različnimi barvami in številčnimi oznakami. Velik osrednji in severozahodni del Jugoslavije pripada
tretjemu in četrtemu biomu. Prvi in drugi biom pa zavzemata primorske dele Jugoslavije. Obsežni vzhodni deli države in večina Makedonije pripadajo listnatim gozdovom,
ki so jim primešani stepni elementi. Zanj je uporabljena ista barva kot za biom - listopadnega submediteranskega gozda. Tu bi bilo dobro poleg številčne oznake uporabiti
drugi barvni odtenek ali poseben znak, saj že karta naravne potencialne vegetacije
Jugoslavije kaže tu drugačno vegetacijo kot v submediteranskem delu. S tem bi rodopsko-pindski makroregionalni pas, kot ga pri regionalizaciji Jugoslavije imenuje 11 e š i č, bolje izstopal, saj so kamnine, relief, prsti, klimatske in vodne razmere drugačne
kot drugod v Jugoslaviji. Izrazito izstopa šesti biom, ki mu pripada večji del Vojvodine.
Na karti je vrisana mednarodna UTM (Universal Transvers Mercator) mreža s
kvadranti 100 x 100 km in 20 x 20 km, ki omogočajo mednarodno inventarizacijo flore
in favne. Označene so tudi geografske koordinate.
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Komentar h karti ima dva dela. Prvemu, občemu delu pripada približno polovica
knjige. V njem avtorja obravnavata načelna in teoretična izhodišča za izdelavo karte
biomov. Opredeljen je pojem bioma ter cilji, vsebina in koncept karte. Zanimiva so
tudi poglavja o zgodovini kartiranja vegetacije in biomov v Jugoslaviji, o načelih njene
biogeografske razčlenitve teritorijev biomov in o pojmu biotopa.
V drugem, posebnem delu spoznamo glavne lastnosti posameznih biomov, kot so
njihove podnebne, ekološke in vegetacijske značilnosti. Zatem pri vsakem biomu sledi
še opis njegove ogroženosti, zlasti zaradi vpliva človeka ter navodila, kako naj bi jih
zavarovali, in njihova prihodnost.
Za vsak biom je izdelana posebna kartica, ki nazorno prikazuje njegovo razširjenost. Pri napisu za kartico 9 (str. 52) bi bilo koristno dodati, da ne gre le za biom 6 (na
osnovni karti biomov ima svojo barvo), temveč še za dele bioma 2. Knjigo zaključuje
seznam literature in daljši angleški povzetek.
Karta biomov Jugoslavije predstavlja povzetek mnogih biogeografskih del.
Pomembna je tudi za geografijo Jugoslavije, saj prikazuje tudi element, po katerem bo
možno Jugoslavijo popolneje in natančneje geografsko regionalizirati. Tudi po komentarju bodo gografi s pridom segali, saj nudi teoretično in konkretno snov hkrati,
potrebno za razumevanje pestrega rastlinskega in živalskega sveta, kakršnega ima
Jugoslavija.
F. Lovrenčak
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Rudolf BrazdS in sodciavci, Uvod do studia plancty Zcmc. Praga 1988, str. 365.

Za študij matematične geografije sta na univerzah v ČSFR po drugi svetovni vojni
poleg skript izšla dva učbenika (L 1955 in 1970). Skripta iz leta 1980 je pripravil R.
B r a z d i 1 s sodelavci. Z njihovo predelavo in dopolnitvami je nastala knjiga, o kateri
poročamo. Predstavlja najobsežnejši češkoslovaški univerzitetni učbenik za matematično geografijo. Poleg glavnega avtorja je pri knjigi sodelovalo še sedem sodelavcev.
Obsežnejše prispevke sta pripravila Z O k a c (astronomski del) in J. G r u n t o r a d
(geofizikalni del).
Učbenik sestavlja 15 poglavij. Prvo poglavje "Uvod v študij planeta Zemlja", ki je
hkrati tudi naslov knjige, zajema nekatera načelna vprašanja matematične geografije,
npr. njeno vsebino, obseg in ime. Dosežki in spoznanja samostojnih ved, iz katerih se
preko matematične geografije prenaša znanje v geografijo, količinsko in kakovostno
močno naraščajo. Zato se spreminjata tudi obseg in vsebina matematične geografije.
Glede na to dajejo avtorji naslednjo definicijo: matematična geografija je geografska
veja, ki zajema celoten skupek spoznanj o zgradbi in lastnostih našega planeta ter
njegovem položaju v vesolju glede na geografske posledice. S širjenjem vsebine postaja njen naziv čedalje boj vprašljiv. Poleg dosedanjih naslovov (astronomsko-matema-
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tična ali astronomska geografija) se pojavljajo novi, npr. planetarna geografija ali
osnovna znanja o Zemlji. Zadnja dva naziva v učnem načrtu za geografijo že uporabljajo na Karlovi univerzi v Pragi. Prvega pri nepedagoški in drugega pri pedagoški
usmeritvi.
V uvodnem poglavju avtorji navajajo še naslednji vidik, ki spreminja pomen
matematične geografije, to je matematizacija geografije. Zanj je pri analizi geografskih
pojavov značilna vedno širša uporaba matematičnih metod. S tem v zvezi navajajo
dva ruska avtorja, ki opredeljujeta matematično geografijo kot vedo, ki z matematičnimi metodami proučuje sestavljene sisteme, v katerih so z neposrednimi in povratnimi vezmi v celoto povezane narava, proizvodnja in prebivalstvo.
Drugo, tretje in četrto poglavje zajemajo astronomsko snov. Za geografa je najpomembnejše četrto poglavje o osnovah orientacije na Zemlji in v vesolju. Peto
poglavje obravnava čas in koledar. Žal, niso predstavljeni novi predlogi za preobrazbo
koledarja. Vsebinsko bi bilo bolj organsko, da bi pred to poglavje, namesto v 13, uvrstili razlago gibanj Zemlje. Šesto poglavje opisuje gibanja Sonca, Lune in drugih vesoljskih teles. Snov od sedmega do desetega poglavja je posvečena geofiziki, vendar v
obsegu, ki presega potrebe študentov geografije in zahteva dodatno fizikalno in matematično znanje. Geografiji je še najbližje sedmo poglavje o seizmoloških značilnostih
Zemlje. Druga poglavja obravnavajo težnostno, magnetno, električno in toplotno polje
Zemlje.
Tudi enajsto poglavje o razvoju Zemlje in njenih notranjih sfer večinoma ne sodi v
geografijo, temveč bolj v geologijo. Geografu zelo potrebno snov vsebujeta dvanajsto
in trinajsto poglavje, ki obravnavata gibanja Zemlje, njeno obliko in velikost. Pri tem
avtorji ne omenjajo kardioida oziroma apioida. Plimovanje v širšem pomenu besede
obravnava štirinajsto poglavje,kjer je poleg plimovanja v hidrosferi razloženo tudi
"plimovanje" v zemeljski skorji in atmosferi ter vplivi plimovanja na rotacijo Zemlje.
Petnajsto poglavje so avtorji naslovili "Geografski prostor in njegove zakonitosti".
Tu spoznamo vplive vesoljskih dejavnikov na površje Zemlje, izmenjavo energije in
snovi v geografskem prostoru in kroženje snovi. Poglavje zakjučuje prikaz splošnih
geografskih zakonitosti, ki izhajajo iz medsebojnega delovanja vesoljskih in Zemljinih
dejavnikov.
Tako vsebovana in razporejena snov se razlikuje od matematične geografije na
ljubljanski univerzi. Očitna je zlasti razlika, da češki učbenik ne zajema osnov matematične kartografije, kar obravnavajo pri kartografiji.
Knjiga je opremljena z obilico slikovnega gradiva. Skoraj na vsaki strani risbe, diagrami in karte smiselno dopolnjujejo tekst. Zanimive so risbe geoida, ki nazorno kažejo odstopanja od elipsoida. Poleg črno-belih slik ima učbenik še petnajst barvnih fotografij. Na koncu knjige je pet strani dolg seznam literature in stvarno kazalo.
Učbenik je nedvomno koristen prispevek pri opredeljevanju snovi iz matematične
geografije. Ta postaja tako široka in zahtevna, da so pri delu sodelovali geografi, geofiziki in astronomi. Takšno sodelovanje je za predstavitev snovi nedvomno koristno, je
pa hkrati nevarnost, da strokovnjaki drugih ved na ta način razširjajo geografski okvir
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in zaidejo v posebnosti svojih strok. Do določne mere se je to v učbeniku tudi zgodilo.
Kljub temu pa nudi učbenik obilo podatkov in razlag, koristnih in potrebnih Studentom
geografije za poznavanje ter globlje razumevanje pojavov na površju Zemlje.
F. Lovrenčak

Ognjen Bottacci, Kant Hydrology. With Special Reference to the Dinaric Karst. Springer
Series in Physical Environment, 2, Springer - Verlag Berlin, Heidelberg, New York, London,
Paris, Tokio, 1987, strani 184 s 119 slikami.

Springerjevo serijo za fizično okolje ureja znani geoekolog prof. D.Barsch iz
Heidelberga v sodelovanju s 33 uglednimi strokovnjaki z vsega sveta, med njimi je tudi
prof. LGams iz Ljubljane. V drugi knjigi te zbirke je izšel zanimiv prispevek jugoslovanskega hidrotehnika o splošnih hidroloških značilnostih krasa in še posebej Dinarskega, ki sta mu namenjeni kar dve tretjini knjige.
Življenjski pogoji za človeka na krasu niso posebno ugodni. V splošnem so prepustna kraška območja suha in neugodna za naselitev vkljub obilici padavin, ki hitro
preniknejo v podzemlje. Izrednim jesenskim in zimskim padavinam sledijo poplave
rodovitnih polj in dolin, ki trajajo tudi do šest mesecev in več, ko se vode umaknejo,
pa takoj sledi sušna doba. Ker so tla na poljih rodovitna, bi z uravnanim vodnim režimom lahko bistveno izboljšali poljedelstvo. Izkušnje pa kažejo, da dosedanji posegi v
vodni režim še zdaleč niso optimalni. Koristi, ki izvirajo iz posegov na enem območju,
so često manjše od škode, ki je s tem povzročena drugod. Življenjske potrebe silijo k
preučevanju naravnih virov, zato zanimanje za hidrološke raziskave povsod narašča.
Kras je zelo heterogeno okolje, za pojasnitev razmer so potrebne številne meritve
in opazovanja različnih pojavov, od vodne gladine, vrste mikroorganizmov v vodi itd.
Ker želi avtor predvsem opredeliti količinsko razmerje med površinskimi in podzemeljskimi vodami v krasu, so predmet razprave principi pretakanja vode v njem, ne
pa kraški pojavi in njihova klasifikacija z geološkega in geomorfološkega vidika.
O. B o n a c c i, profesor na Gradbeni fakulteti v Splitu, zelo pregledno ponazarja
splošne principe kraške hidrologije s primeri z Dalmatinskega krasa, povzema pa tudi
spoznanja krasoslovcev od drugod. Knjiga naj bi bila nekakšna spodbuda drugim strokovnjakom, geologom, hidrogeologom, geomorfologom, geografom, geofizikom, meteorologom, ekologom, gradbenikom, gozdarjem in agronomom, k sodelovanju in k
poglobljenemu preučevanju kraških predelov, saj bo, po mnenju avtorja, le sodelovanje raznih strokovnjakov omogočilo optimalno izrabo kraških voda in njihovo ohranitev bodočim generacijam.
Vsebina je razdeljena na devet poglavij, vsako pa še na nekaj podpoglavij. Po
splošni definiciji krasa so v uvodu opredeljene temeljne zakonitosti zakrasevanja,
nekaj pa je tudi informacij o razširjenosti krasa po svetu in še posebej v Jugoslaviji,
kjer s o s e z J . C v i j i č e m začele prve sistematične teoretske in praktične raziskave
krasa. Avtor je mnenja, da je kraška hidrologija še mlada disciplina, prej vključena v
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druge vede, zdaj pa se vse bolj samostojno razvija. V drugem poglavju, z naslovom
kraška terminologija in definicija, so prikazani osnovni pogledi na pretakanje vode v
krasu, navedeni so najpomembnejši hidrološki pojmi in kraški pojavi po klasičnem
vzorcu, od škrapelj do kraških polj in jam. Sledi poglavje o principih kraškega podzemeljskega pretakanja, kjer so splošne oznake prevzete po britanskih, francoskih in
ameriških krasoslovcih, nekaj primerov pa je vzetih tudi iz jugoslovanskih in celo slovenskih virov. Obravnavani so problemi splošne cirkulacije na kraškem površju, v talni
odeji in v subkutani, epikraški ali vadozni coni. V tem poglavju so nanizani tudi rezultati večletnega preučevanja prenikanja vode v slovenskih jamah. Dalje je obravnavana
globina zakrasevanja ter kapaciteta kraških vodonosnikov. Slednjo je mogoče opredeliti s poroznostjo in prepustnostjo pa tudi s pomočjo recesijske krivulje.
Zelo obsežno, četrto poglavje je namenjeno kraškim izvirom, njihovi splošni oznaki
in hidrološki klasifikaciji glede na izdatnost, trajnost in lego. Sledi analiza hidrogramov
in pretočnih krivulj izvirov, prikazani so tipi zaledij izvirov po razmerju med površinskim in hidrološkim ali podzemeljskim zaledjem. Posebej so obravnavani obmorski
izviri z zaslanjeno ali brakično vodo. Peto poglavje je namenjeno hidrološki funkciji
ponorov in določanju njihove požiralne kapacitete. Ta problematika je tesno povezana
s prizadevanji za odpravo poplav na poljih. Naslednje poglavje osvetljuje problematiko
površinskih tokov na krasu, razmerje med površinskimi in podzemeljskimi vodami ter
vodni režim kraških rek, ki izgubljajo vodo v površinskih kraških strugah. Posebej so
obravnavani problemi vodne bilance kraških polj, pa tudi temperaturnemu režimu
kraških voda je namenjeno krajše poglavje. V sklepnem delu obravnava avtor različne
človekove vplive na vodni režim kraških predelov. V tem poglavju je zbranih največ
primerov iz jugoslovanskega krasa in iz Dalmacije, kjer je avtor največ preučeval.
Navedeni so primeri uspešno zgrajenih akumulacij na Trebišnjici, Cetini in drugod kot
tudi priprave za gradnjo na Krki pri Šibeniku in za trajnejšo ojezeritev Cerkniškega
polja. Nakazana so prizadevanja za povečanje kapacitet kraških odvodnikov v Konavljah in pri Vrgorcu ob Neretvi. Nanizani so problemi površinskih hidromelioracij in
raznih posegov v kraško talno vodo, kjer so omejene možnosti za trajno črpanje. Velika pozornost je namenjena izkoriščanju kraških izvirov in metodam zajemanja obmorskih brakičnih izvirov.
Najobsežnejše je vsekakor poglavje o kraških izvirih, ki so najustreznejši za zajemanje, sledijo poglavja o principih vodnega pretakanja v krasu in o človekovih vplivih
na vodni režim. Obsegu poglavij je prilagojeno tudi število ilustracij. Od 119 podob je le
13 fotografij, sicer pa je največ izvirnih avtorjevih risb iz raziskovanega območja v
Dalmaciji (45) ali njegovih prikazov splošnih hidroloških značilnosti (40). Iz tujih virov
je povzetih 17, iz jugoslovanskih virov pa 14, od tega 5 iz slovenskih razprav.
Zaradi nazornosti so nekateri zapleteni hidrološki kraški problemi precej poenostavljeni. V splošnem poenostavitve dobro učinkujejo, ponekod pa pogrešamo vsaj
kratko opozorilo na siceršnjo zapletenost prikazanega primera Avtor se sicer zaveda
pomanjkljivosti, ki izhajajo iz enostranske hidrološke obravnave krasa, zato večkrat
opozarja na potrebo po interdisciplinarnih raziskavah. Lepo urejeno in opremljeno
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delo je napisano jasno in zavzeto, namenjeno je širšemu krogu strokovnjakov. Avtor
sproti nakazuje odprta vprašanja in opozarja na nepremišljene posege v kras brez
sistematičnih interdisciplinarnih raziskav. Preučevanje posameznih hidroloških parametrov je v prvi vrsti namenjeno praktičnim inženirskim potrebam pri snovanju in izvajanju učinkovitih ukrepov za izkoriščanje kraških voda in uravnavanje njihovega režima. Povsem neobdelana je ekološka problematika, ki je po avtorju lahko resnejša,
nevarnejša in grozjjivejša za človeka od samih hidrotehničnih posegov.
Z geografskega vidika je zanimivo zlasti pretakanje v površinski in subkutani coni
pokritega krasa. Razlika med golim in pokritim krasom je le v hitrosti in deležu infiltracije, v drugih hidroloških značilnostih pa se ta dva tipa ne razlikujeta. V pokritem
krasu je infiltracija odvisna od debeline in prepustnosti pokrova in šele tedaj, ko pride
voda skozi pedopokrov, se začne pravi kraški odtok. Čeprav se v knjigi avtor ne
ukvarja s kemično sestavo vode, je mnenja, da imajo kemične analize izreden pomen
pri študiju vertikalnega prenikanja. Knjiga je vsekakor dragocen učbenik in priročnik
kraške hidrologije, ki uveljavlja v mednarodnem merilu marsikatero teoretično in
praktično dognanje iz našega Dinarskega krasa.
P. Habič

James WJMoore, The Changing Environment Springer Series on Environmental Management,
New York itd, 1988, str. 239

Knjiga, ki jo je napisal znani kanadski avtor iz Centra za okolje v kanadski Alberti,
je dvanajsti zvezek znane Springerjeve serije, namenjene urejanju okolja. V njej je ta
že tretja njegova knjiga. Skupaj z R a m a m o o r t y j e m je namreč prvo izdal
1984. leta (Težke kovine v naravnih vodah), drugo z istim soavtorjem pa leta 1986
(Organske kemikalije v naravnih vodah). Tokrat samostojno obravnava širšo problematiko degradiranega, oziroma spremenjenega okolja, kakor ga sam nevtralno označujeKnjigo namenja avtor različnim strokovnjakom, zlasti tem, ki tako ali drugače urejajo okolje, vključno inženirjem pa tudi znanstvenikom s širšim interesom. Zato ne
vključuje tehnoloških vprašanj, ki zanimajo prvenstveno specialiste. Namenjena je
torej vsem, ki si želijo jedrnat pregled nad osnovnimi ekološkimi vprašanji današnjega
časa, predvsem v industrijski družbi. Knjiga podaja zato vpogled v izvore onesnaževanja, v razprostrnjenost tovrstnih pojavov, v njihove vplive na okolje, zlasti glede
zdravstvenih posledic na prebivalstvo. Ne prezre seveda tudi ekonomskih in političnih
silnic, ki oblikujejo končne odločitve, nanašajoče se na okolje.
Delo skuša predvsem razgrniti možnosti za reševanje okolja v razvitih deželah.
Podajanje je zato neposredno in stvarno, vseskozi pragmatično, kar se kaže vsebinsko,
zasnovno in terminološko hkrati. Avtor zato manj govori o onesnaževanju, degradaciji
ali zastrupljanju okolja, temveč enostavno o njegovi spremenjenosti. Tudi ne govori
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toliko o zagatah, problemih in sanaciji okolja, pač pa raje o izvoru sprememb ter s tem
povezanemu urejanju okolja (upravljanju z njim). Očitno je, da se avtor namenoma ne
preobremenjuje z vrednotenjem obravnavanih pojavov, temveč se raje usmerja
neposredno k rešitvam.
Značilna je razčlenitev snovi, podana v desetih poglavjih. Poleg uvoda, kjer na
kratko naniza in kategorizira glavne pojavne probleme okolja, sta značilni prvi dve
poglavji, kjer obravnava avtor pereča vprašanja okolja posebej v manj razvitih deželah in posebej v razvitih. Osnovna vprašanja okolja avtor namreč razčlenjuje na dve
osnovni skupini. V manj razvitem svetu naj bi šlo predvsem za procese, povezane z
naglim naraščanjem prebivalstva, medtem ko so ti v razvitem svetu povezani predvsem z ogromno potrošnjo (virov oziroma dobrin). V manj razvitih deželah opredeli
tako osem glavnih perečih vprašanj okolja (oskrba s hrano, oskrba z lesom kot gorivom, s pomankljivo higieno povezane bolezni, krčenje gozda, širjenje puščavskega
sveta in zasoljevanje tal, širjenje neplodne zemlje, izumiranje bioloških vrst ter suše
oziroma poplave). V razvitih deželah pa postavlja avtor v ospredje štiri tovrstne
pojavne sklope (nevarne odpadke, jedrske odpadke, kisle padavine, poklicne bolezni).
V naslednjih, razmeroma kratkih poglavjih so sistematično, vendar jedrnato osvetljena poglavitna ekološka vprašanja razvitega sveta. Četrto poglavje postavlja v ospredje za okolje nevarne odpadke (nastajanje, ravnanje, zdravstvene posledice), peto
poglavje pa onesnaženost talne vode (zaloge in njihov pomen, mikrobna in kemična
onesnaženost, varstvo talne vode). Vodo obravnava tudi peto poglavje, in sicer strupene snovi v njej, posebej v pitni vodi in posebej v površinskih vodah. Obe poglavji, ki
obsegata skoraj petino knjige, kažeta, kako je avtorju tovrstna problematika pri srcu,
saj je tudi obe prejšnji knjigi namenil tovrstni problematiki voda.
Sedmo poglavje načenja vprašanja strupenih primesi v zraku, vendar se osredotoči
le na dve - na azbestna vlakna in na emisije svinca. Poglavje o onesnaževanju zraka je
tako presenetljivo kratko. Najobsežnejše pa je naslednje, osmo poglavje, ki se osredotoča na novo tehnologijo fosilnih goriv (za nafto posebej in za premog posebej ter na
njune ekološke in zdravstvene posledice). Na to se neposredno naslanja tretji del tega
poglavja, kjer je v ospredju aktualnost ogljikovega dvokisa ter z njim povezano planetarno segrevanje ozračja. Deveto poglavje osvetljuje kočljiva okoljevarstvena vprašanja jedrske energije (jedrska industrija, varnost reaktorjev, obdelava in shranjevanje
odpadkov, zdravstveno tveganje, ekološko navzkrižje). Zadnje poglavje obravnava
kisle padavine (viri in emisije, atmosferska transformacija in transport imisij, usedanje
in posledice kislih usedlin, zmanjševanje emisij in nadzor). Poglavjem so dodani obsežni seznami sepcializiranih knjižnih virov, ki pa jih je v naših knjižnicah, žal, vse premalo.
Očitno je, kako sta razporeditev in izbor snovi, kakor je zbrana po poglavjih,
zasnovani izrazito problemsko in aplikativno hkrati, pač v skladu z že omenjeno pragmatično usmerjenostjo celotnega dela. Odtod prednost ustreznim principom izbrane
tematike, ki jo skuša avtor glede na različnost strokovnjakov, ki so z urejanjem okolja
tako ali drugače povezani, ne le objektivizirati, temveč tudi ustrezno osmisliti. Seveda v
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obsegu in na način, kakor je po avtorjevem mnenju nujno za miselno in stvarno izhodišče, potrebno tudi pri specialističnem delu na tem področju. S tega vidika je knjiga
tudi za geografa ne le stvarno zanimiva, temveč je tudi miselno in koncepcijsko spodbudna.
D. Radinja

Rudolg Näygcli - Ürteli, Die Bcrgwirtschaft und Alpwirtschaft in Grindelwakl Schlussbcricht
zum schweizerischen МЛВ-Programm, št. 21, Bern 1986 (278 s t r ^ 2 diagramov, 46 tabel, 10
kart).

Že od 1979. leta se je Švica vključila v raziskovalni program Unesca "Človek in
biosfera" (Man and Biosphere), ki obsega 14 raziskovalnih programov, porazdeljeni pa
so po vseh pomembnejših pokrajinskih območjih na Zemlji. Švica sodeluje s programom, ki je namenjen preučevanju gorskih območij z raziskovalno temo "Človekovo
delovanje na gorski ekosistem". Program je vključen tudi v švicarski narodni fond z
raziskovalno temo "Socio-ekonomski razvoj in ekološka obremenjenost gorskih območij' (Nacionalni raziskovalni program).
Raziskovalni program zajema posamezna geografska območja in jih celostno ter
interdisciplinarno preučuje na metodološki, znanstveni in aplikativni ravni. Odkriva
sistemsko součinkovanje dejavnikov in procesov v regiji in empirično ugotavlja nezaželene razvojne pojave in procese v družbi, gospodarstvu in okolju. Glavni namen
raziskave je opredeliti vzdržljivost in obremenljivost posameznih regij zaradi ustrezno
uravnoteženega delovanja človeka v naravnem okolju v prihodnje.
V okviru raziskovalnega programa MAB za Švico je do 1988. leta izšlo že 27 prispevkov o najrazličnejših specialnih problemih gorskega sveta, ki jih še preučujejo ter
38 že zaključenih poročil raziskovalnih nalog.
Izšlo je tudi že zaključno poročilo o raziskavi "Hribovsko kmetijstvo in planinsko
gospodarstvo v Grindelwaldu". Obravnava široko zaokroženo razvojno stanje in sedanji položaj hribovskega kmetijstva in planšarstva v grindelwaldskem gorskem predelu.
Terenska proučevanja in obdelava statističnih podatkov ter anket so opravili v letih
1979 do 1982.
Prvi del raziskave osvetljuje historični razvoj gospodarskih, demografskih in naravnih osnov ter opredeljuje kmetijski razvoj.
V drugem delu so preučili strukturne spremembe kmečkih gospodarstev v tem
stoletju, opravili tipologijo gospodarstev in izrabe površin do osemdesetih let ter dodali
analizo dopolnilnih dejavnosti. Posebno poglavje raziskuje vpliv turizma na hribovsko
kmetijstvo. Podrobna analiza razvoja gospodarstev v zadnji dekadi navaja na verjetne
trende njihovega nadaljnjega razvoja v nižjih predelih.
Tretji del obravnava planinsko gospodarstvo kot sestavni del hribovskih kmetij.
Preučili so organizacijske, pravne in pašne pravice v preteklosti in danes. Osvetlili so
današnje žive povezave pašne izrabe in problematiko, ki se javlja pri vzdrževanju pla-
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nin zaradi pešanja agrarne strukture in turističnega razvoja.
Študijo zaključujejo pomembna dognanja glede dolgoročnega aktivnega vzdrževanja gorskih območij kot pomembnih življenjskih, gospodarskih in rekreacijskih regij.
Zato ni pomembna le stvarno, temveč tudi komparacijsko.
M. Vojvoda
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SPOMINSKI IN JUBILEJNI ČLANKI
Profesor dr. Mavricij Zgonik - oscmdcsctlctnik
Letos praznuje prof.dr. Mavricij Zgonik osemdeset let vsestransko bogatega in plodnega
življenja. Rojen je bil 103. 1910 v Tinjanu v Istri. Starši so se pred fašističnim nasiljem preselili
v Maribor, kjer je mladi Mavricij obiskoval klasično gimnazijo in leta 1929 maturiral. Šolanje je
nadaljeval na filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1934 diplomiral iz geografije (A), obče
zgodovine (B) in narodne zgodovine s sociologijo (C). Po diplomi je bil dve leti brezposeln, nato
pa je poučeval na mariborskih gimnazijah. Leta 1941 so ga nemški okupatorji z družino nasilno
preselili v Avstrijo, kjer je nekaj časa poučeval. Uspel je dobiti zvezo z Osvobodilno fronto in
pred koncem vojne odšel med partizane v Lackov odred.
Po demobilizaciji je predaval geografijo in zgodovino na učiteljskih tečajih v Mariboru in
Celju ter na obeh gimnazijah in učiteljišču v Mariboru. Kot primorskega Slovenca so ga leta
1947 poslali na delo v Trst oziroma Koper, v slednjem je bil tudi ravnatelj gimnazije. Po vrnitvi
v Maribor je ponovno poučeval na srednjih šolah. Od leta 1955 do 1958 je honorarno predaval
metodiko geografije na filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1964 je bil izvoljen za profesorja
višje šole na pedagoški akademiji v Mariboru. Predaval je metodiko oziroma didaktiko geografije in zgodovine ter uvod v zgodovino. Pri tem je z njemu lastno natančnostjo vodil zahtevno
praktično usposabljanje študentov (hospitacije, nastopi, učna praksa). Kljub obširnemu strokovnemu znanju in bogatim pedagoškim izkušnjam se je že v zrelih letih lotil lastnega strokovnega izpopolnjevanja ter si na filozofski fakulteti v Ljubljani pridobil naziv magistra geografije
(1968) in leta 1971 še naziv doktorja geografskih znanosti. Slednji je bil osnova za vnaprejšnjo
habilitacijo v naziv docenta (1972) in nato leta 1976 v naziv izrednega profesorja. Sedaj je že
nekaj let v pokoju.
Dr.Zgonik je začel svoja strokovna spoznanja objavljati že leta 1937, intenzivno pa se je
ukvarjal s pedagoško strokovnim delom po letu 1946. To so predvsem učbeniki o zemljepisu
Evrope in izvenevropskih celin za 2. in 3. razred gimnazije ter 6. in 7. razred osnovne Solevi so
izšli v več ponatisih in dopolnjenih izdajah od leta 1950 dalje. Iz poznejšega obdobja zasluži
posebno pozornost njegov "Zemljepis" za 6. razred osnovne šole, ki je pomenil povsem novo,
smiselno modernizirano delo. Zgonik je svoje učbenike opremil z "Vajami iz geografije" in
"Napotili" zanje, kar je bila pri nas novost. Tako so učenci osnovnih šol in dijaki nekaterih razredov gimnazije in drugih srednjih šol več kot polno desetletje pridobivali osnovno geografsko
znanje iz Zgonikovih učbenikov. Največ samostojnega in originalnega pa obsegajo dela, ki izhajajo iz njegovih praktičnih izkušenj in teoretskih spoznanj - to so v obliki knjig izdana "Nazornost v geografiji" (1958) in "Metodika geografskega pouka" (I960). Zadnja je predstavljala
edino tovrstno delo pri nas. Prav zaradi tehtnosti so jo prevedli v srbohrvaščino in pod naslovom "Metodika nastave geografije u osnovoj školi i školama II. stupnja" je 1967. leta izšla v
Sarajevu. Vzporedno z metodiko geografije se je prof. Zgonik ukvarjal tudi s problematiko
metodike zgodovine in plod teh prizadevanj je knjiga "Zgodovina v sodobni šoli", ki je izšla leta
1968. Tem obsežnejšim in teoretično poglobljenim študijam je sledila vrsta krajših metodoloških

173

Kronika

in didaktičnih prispevkov s področja geografije in zgodovine. Posebno pozornost zaslužita študiji "Snovno gradivo kot miselno gradivo" in "K problematiki operativne didaktične literature v
geografski učni praksi", ki sta bili objavljeni v Geografskem obzorniku (1972-75).
Potem, ko je bil izvoljen za učitelja na pedagoški akademiji, se je dr. Zgonik začel poleg
metodično-didaktičnih problemov sistematično ukvarjati s proučevanjem Dravske doline in
njene pokrajinske in strukturne preobrazbe. T e j tematiki je posvetil tudi magistrsko delo z
naslovom "Družbenogeografski procesi in preobrazba Dravske doline" (1968). S preučevanjem
te problematike je nadaljeval tudi v doktorski disertaciji "Spreminjanje izrabe tal kot element
preobrazbe v Dravski dolini", ki je izšla v knjižni obliki pri založbi Obzorja v Mariboru leta
1976. V tej študiji je s kompleksno presojo naravnih, družbeno- in gospodarskozgodovinskih ter
sodobnih socialnih faktorjev preučil njihovo učinkovanje na podobo kulturne pokrajine (ogozdovanje in ozelenjevanje) ter njeno notranjo strukturo, ki se kaže predvsem v močni deagrarizaciji prebivalstva. Pri tem je še posebej opozoril na regionalne razlike med zaostajajočim zaledjem na levi strani Drave (obmejnim - kozjaškim) in ugodnejšim, razvijajočim se zaledjem na
desni strani (pohorskim). Poglobljeno se je lotil tudi preučevanja migracijskih gibanj v obmejnem območju in svoje izsledke strnil v študijah "Dnevna migracija prebivalstva in ekonomskogeografska diferenciacija Dravske doline" (1970), "Tedenska migracija delovne sile v obmejni
pokrajini severno od Drave" (1971) in 'Teoretske osnove nekaterih problemov obmejnih regij
na primeru severovzhodne Slovenije". V tem času (1972) je objavil tudi zgodovinsko študijo
"Vloga in pomen falske gospoščine v razvoju gospodarstva in preoblikovanja pokrajine na
Lovrenškem in Ruškem Pohorju v 19. stoletju".
Poleg pedagoško didaktične in znanstveno raziskovalne dejavnosti se je dr. Zgonik posvečal
tudi publicistiki. V Geografskem obzorniku in Večeru ter drugih publikacijah je poročal o delu
slovenskih geografov in zgodovinarjev, saj se je udeležil, često z referati, skoraj vseh njihovih
strokovnih posvetovanj in kongresov. Pisal je o potovanjih in strokovnih ekskurzijah po domovini in tujini. Zadnja leta je v Večeru sproti poročal o mariborski znanstveni reviji Časopis za
zgodovino in narodopisje.
Po naravi dinamičen in delaven je bil dr.Zgonik aktiven član in odbornik v Geografskem in
Zgodovinskem društvu Slovenije. Več let je uspešno vodil mariborsko podružnico Geografskega društva, skozi daljše obdobje pa je bil član upravnega odbora. Iz tega obdobja se ga spominjamo kot zanimivega predavatelja, organizatorja uspešnih strokovnih ekskurzij in prijetnega
družabnika, ki rad zapoje slovensko narodno pesem. Prav na ekskurzijah po ožji in širši domovini je prišla do izraza njegova spoštljiva ljubezen do slovenske zemlje in ljudi. Študentje se ga
spominjajo kot vestnega in strogega, a pravičnega učitelja, ki je veliko dajal, a tudi zahteval. Do
študentov je imel vedno korekten, tovariški odnos in razumevanje za njihove probleme. Na
pedagoški akademiji je sodeloval v samoupravnih organih, bil je predsednik znanstveno raziskovalne komisije in urednik spominskih publikacij.
Samo po sebi je razumljivo, da tudi širša strokovna in družbena skupnost nista mogli mimo
dr. Zgonikovega bogatega strokovno pedagoškega, znanstveno raziskovalnega in družbenega
delovanja: dobil je pohvalo Geografskega društva Slovenije, izvoljen je bil za častnega člana
Geografskega društva Slovenije in Zgodovinskega društva Slovenije, prejel je državno odlikovanje Red dela z zlatim vencem in Red zaslug za narod s srebrnimi žarki.
Ob visokem življenjskem prazniku mu kolegi, ožji sodelavci, nekdanji študenti geografije in
zgodovine ter člani Zveze geografskih društev Slovenije iskreno čestitamo in želimo še mnogo
zdravih let.

Vladimir Bračič
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O b Scstdcsetlctnici p r o f x l r . I g o r j a V r i ä c r j a
13. januarja 1990 je dopolnil šestdeseto leto znani geograf in naš kolega Igor Vrišer. Geografski vestnik izkorišča to priliko za kratek prikaz njegove vloge v slovenski geografiji.
Najprej nekaj mejnikov iz njegovega življenja. Rojen je bil (13.1.1930) v Ljubljani, toda ljudsko šolo je obiskoval v kraju službovanja staršev - v Trogirju. Po preselitvi domov je 1.1948
končal gimnazijo v Ljubljani in se vpisal na geografijo (A) ter zgodovino (B) na sedanji filozofski fakulteti v Ljubljani. Med študijem je dobil študentsko Prešernovo nagrado. Po diplomi
(1953) se je za eno leto zaposlil v ljubljanskem mestnem arhivu, od koder so ga privabili v Projektivni atelje Takratna naravoslovna fakulteta ga je 1.1958 izvolila za asistenta na Oddelku za
geografijo. Čez dve leti je postal predavatelj, po promociji za doktorja geografije 1.1963 docent,
1. 1969 izredni in 1. 1974 redni profesor. Vmes je bil na strokovnih izpopolnjevanjih v raznih
evropskih mestih, še najdlje, 10 mesecev, v Ziirichu.
Jubilant je eden od mnogih, ki jih je prof. Anton Melik že med študijem geografije pritegnil
k raziskovanju, njihove rezultate pa objavil v Geografskem zborniku. V letniku 1954 je izšla
Vrišerjeva razprava Goriška Brda-gospodarska geografija, naslednje leto pa njegova doslej
edina fizičnogeografska študija Morfološki razvoj v Goriških Brdih. Po začetnih regionalnogeografskih korakih je jubilanta doživljenjsko usmerilo petletno delovanje v Projektivnem ateljeju,
in sicer v regionalno planiranje. V njem je pridobil vodilno mesto med slovenskimi in deloma
jugoslovanskimi geografi. Kot sodelavec Projektivnega ateljeja in kasneje na univerzi je sodeloval pri izdelavi prostorskih načrtov številnih slovenskih občin. Po vrsti krajših člankov v
geografskih in drugih strokovnih revijah ter v časopisih je pri Mladinski knjigi izdal knjigo
Regionalno planiranje (1978, 1-357 strani). Z a n j o je sprejel nagrado Sklada Borisa Kidriča za
leto 1980. Še danes jo študentje uporabljajo kot učbenik.
V šestdesetih letih je bilo regionalno planiranje bolj ali manj planiranje rasti mest in mestnih funkcij. Tako je obarvano tudi Vrišerjevo urbanistično udejstvovanje. Z mestom, z Ljubljano, natančneje z njegovim prebivalstvom se je začel ukvarjati že v prvi službi pri ljubljanskem mestnem arhivu. Kot pri drugih tematikah je tudi na tem področju po opravljenih raziskovalnih nalogah najprej napisal enega ali več elaboratov, objavil nekaj krajših člankov v
raznih revijah, izdelal metodična navodila za raziskovanje (mest), končno pa je tematiko zaokrožil v učbenik, pregled čez Slovenijo ali celo Jugoslavijo. Tako je izdal skripta Urbana geografija (skupaj z M.Pakom, 1973, 224 strani). Prej in kasneje pa je objavil študije o funkcijah in
rasti prebivalstva več slovenskih mest (Zagorje, I960; Koper, 1957; Nova Gorica, 1958). Geografijo rudarskih mest Zagorja, Trbovelj in Hrastnika je predložil za doktorsko tezo, ki mu je 1.
1962 prinesla naziv doktorja geografije.
V večini primerov je Vrišer mesta prikazal kot nosilce terciarnih in kvartarnih funkcij za
podeželje, skratka, v luči mreže centralnih krajev raznega ranga. Tudi na tem področju je
Vrišer strokovno slovstvo obogatil z metodičnimi presojanji, ki jih z naslovom Geografska
izhodišča pri omejevanju mest in njihovih vplivnih območij objavil v GV 1965. Tudi tu je vsebine napisanih elaboratov, člankov ter razprav (O centralnih naseljih, GV 1967, O funkcijski
klasifikaciji mest, G V 1968, Mesta in centralna naselja v severovzhodni Sloveniji, Maribor 1973)
zaokrožil v pregled čez Slovenijo. Z imenom Mesta in urbano omrežje v SRS ga je objavil v
Geografskem zborniku (1974). Prinesel mu je nagrado Sklada Borisa Kidriča in sicer za leto
1975. Mrežo centralnih naselij v Sloveniji, ki so ji vozlišča naselja sedmih kategorij, je obnovil
za leto 1987 (Geografski zbornik 1988). Kot pri drugih raziskavah izkazuje Vrišerjeva bibliografija tudi na tem področju objave v tuji, zlasti nemški geografski in sorodni literaturi, v slovenščini tudi v ekonomski reviji, v reviji za planiranje itd, preglede čez Jugoslavijo pa priobčil
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v jugoslovanskih revijah.
Jubilant je v naši reviji že 1.1966 objavil razpravo o kartiranju rabe tal v urbanih področjih,
na katero je postal pozoren pri preučevanju mest. Ko ga je nato pritegnilo podeželje, je študij
rabe tal razširil na kmetijstvo in sistem agrarne rabe zemljišč. Tudi na tem področju je objavil
nekaj krajših študij (n.pr. o SV Sloveniji, 1969) in pregled čez Slovenijo (Ekonomska revija 2,
1967,39,1988), v Geografskem vestniku 1988 pa se je lotil živinoreje.
Leta 1969 sta I. Vrišer in A. Lah pri mariborskih Obzorjih objavila knjigi z naslovom Sodobni svet. Naš jubilant je prispeval pregled svetovnega prebivalstva in gospodarstva (v 1.1983
sta imenovana skupno z V.Bračičem izdala predelan in razširjen pregled^ Za to knjigo se je
jubilant prvič spoprijel z geografijo celotnega gospodarstva. Skladno s tedanjimi razvojnimi cilji
oblasti je bila v ospredju njegovega gospodarstva industrija. Njeno vodilno vlogo je moral priznati že pri izdelavi svoje disertacije o Črnem revirju. Toda industrija sama nastopa v Vrišerjevih elaboratih, krajših člankih, daljših razpravah, referatih doma, v Jugoslaviji in v tujini, šele v
sedemdesetih letih. Tudi na to temo je jubilant svoje idejne poglede najprej objavil v GV (O
industrijski geografiji, 1974, Raziskovalne metode v industrijski geografiji, 1975). Kot edini, v
vprašanja industrije specializirani geograf je Vrišer z industrijskimi, ponekod kar z gospodarsko-geografskimi pregledi regij sodeloval kot referent na slovenskih geografskih zborovanjih in
izsledke objavil v njihovih zbornikih (Zgornje Posočje, Mariborsko Podravje, Gorenjska, Notranjska). S podobnimi metodami je obdelal industrijo in industrializacijo. Z njim je seznanjal
geografe na slovenskih, jugoslovanskih in mednarodnih zborovanjih ter kot pisec ekonomskih
in regionalno-planerskih (Urejanje prostora, 1988) revijah.
Ogrodje vseh Vrišerjevih razprav so številni podatki, zbrani iz statističnih objav ali dobljeni
z lastnimi anketami in analizami. V ospredju zanimanja je kvantiteta pojava, ki ga obravnava
navadno ločeno in navadno brez povezovanja z drugimi regionalnogeografskimi problemi. Za
tako povezovanje navadno ni na voljo kvantitativnih pokazateljev, številčno nedokumentiranih
povezav pa se Vrišer izogiba. Kakor je to hvalevredna poteza, je na drugi strani upanje, da bo
naš jubilant v nadaljnih letih na podlagi opravljenih analiz mnogih vej gospodarstva in razvoja
funkcij centralnih krajev vedno češče pristopil h kvantitativnim gospodarskim sintezam v
povezavi z regionalnimi pogoji ter k njihovi vlogi pri regionalizaciji Slovenije Njegovi še ne
objavljeni prispevki za novo geografsko monografijo Slovenije kažejo v to smer.
Da ima jubilant posluh za idejna geografska vprašanja, nas prepriča pregled naše revije, kjer
je, največ v rubriki Razgledi, redkeje v Geografskem obzorniku,objavil svoja razmišljanja o
aplikaciji geografije (1967), o kvantitativni geografiji (1970), o novih mejah geografije (1975), o
nekaterih problemih sodobne demografije (1967), o geografiji (1971), o geografiji in sodobnosti
(1983), behaviouristični geografiji (1984), historični geografiji (1985), o geografiji kot humanistični vedi (1986), o regionalni geografiji (1987). O svojih pogledih je seznanjal tudi širšo javnost
(npr. v Naših razgledih).
Ni pretirano mnenje, da je Vrišer s svojim delovanjem ustvaril svojo šolo, ki ima pomen
tudi za druge jugoslovanske republike. Njene osnove so njegove objave in učiteljevanje na
Oddelku za geografijo FF. Standardna predmeta predavanj sta družbena geografija kot uvod v
študij geografije v prvem letniku (ugasnil je z zdaj veljavnim nestopenjskim študijem geografije), in regionalno planiranje, ki jo v raznih povezavah, često z urbano geografijo, poučuje tudi
pri dodiplomskem in podiplomskem študiju urbanizma in prostorskega planiranja FAGG,
{»dobno tudi v BTF. Predaval je še na mariborski Visoki tehniški šoli in PAM oziroma sedanji
Pedagoški fakulteti v Mariboru. Po 1. 1988 je med predavanja vključil ekonomsko geografijo,
zdaj pa predava nepedagoškim slušateljem geografije še metodologijo družbene geografije. Ž e
vrsto let vodi usmeritveni seminar za regionalno planiranje, ki je dal nekaj na planerskih zavo-
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dih že renomiranih geografov. Čeprav Vrišer uvoda v geografijo ne predava več v prvem letniku slušateljev geografije na FF, je njegov učbenik s tem naslovom, izdan prvič 1.1969 in doslej že večkrat izpopolnjen in ponatisnjen, še vedno knjiga, ki odločilno oblikuje geografsko
miselnost mnogih geografskih generacij.
Mnogi menijo, da se z regionalnim planiranjem geografija najlaže uveljavlja v praksi. Zato
smo toliko bolj veseli, da se je naš jubilant tako močno uveljavil v regionalnem planiranju in
urbanizmu. Sodeloval je pri nastajanju načrta Slovenija 2000 in prostorskega razvoja Slovenije.
Bil je član strokovnega sveta za regionalni plan za gornji Jadran in član komisije Izvršnega
sveta RS za prostorsko planiranje.
Naš jubilant že desetletja vodi na Oddelku za geografijo, kjer deluje že 33 let, katedro za
regionalno planiranje. V letih 1963-1966 je bil predstojnik tega oddelka, v letih 1968-70 prodekan in eno mandatno dobo predsednik Izvršilnega odbora FF. Strokovni organizaciji geografov
je pomagal predvsem kot urednik. Bil je urednik dveh številk revije Geographica Iugoslavica in
kot tak član predsedstva Zveze geografskih društev Jugoslavije in vodja komisije za tisk. Od
1973 do vključno 1978 je kot glavni urednik Geografskega vestnika uvedel v naše glasilo marsikatero novost in izboljšavo.
Za doprinos k znanosti je Igorja Vrišerja Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1.1987
izvolila za dopisnega člana v razredu za naravoslovne vede, ki vključuje geografijo. V delo
SAZU je vključen tudi kot član uredništva Geografskega zbornika in član Znanstvenega sveta
Geografskega inštituta Z R C SAZU, aktiven pa je tudi pri koordinaciji dela na novi geografski
monografiji Slovenije.
Ta prikaz uglednega slovenskega in jugoslovanskega geografa izkoriščamo za izpoved naše
želje, da bi jubilant v zdravju in zadovoljstvu enako uspešno kot doslej še dolgo utiral nova
pota slovenski geografiji.
Ivan Gams

Andrej Briški - šcstdcsctlctnik
10. marca je praznoval šestdcsetletni jubilej Andrej Briški, diplomirani geograf in republiški
svetovalec, delujoč na republiškem zavodu za družbeno planiranje v Ljubljani. Andrej Briški
tako sodi v prve povojne generacije slovenskih geografov - diplomiral je 1. 1954 na takratni
naravoslovno-matematični fakulteti v Ljubljani-, ki so s svojim delom, zaposlitvijo in širšim
družbenim angažiranjem odpirali slovenski geografiji nove razvojne in dejavnostne možnosti.
Do takrat so se geografi v glavnem zaposlovali le v šolstvu ali v znanstvenih zavodih. Kolega
Andrej pa je bil eden prvih, ki je utrl nova pota.
Po enoletni zaposlitvi v urbanističnem zavodu Projektivni atelje v Ljubljani, kjer ga je angažirala takratna direktorica ing. Sonja Lapanje, izredno pronicljiva in razgledana strokovnjakinja
s področja urbanizma, je začel prav na njeno pobudo službovati na tedanjem zavodu za gospodarsko planiranje Slovenije. To je bilo nekaj povsem novega, saj so v tej in v podobnih ustanovah do takrat nastavljali le ekonomiste in podobne strokovnjake. Andrej Briški je tako postal
eden prvih geografov, ki se je zaposlil izven šolstva, v državni upravi oziroma, kot smo tedaj
rekli, v "praksi". Začetek ni bil lahak, naučiti se je moral nekaj ekonomije, saj je tega znanja
geografom vedno primanjkovalo, opraviti posebne izpite in predvsem je moral prodreti v docela nov strokovni krog. Iz zaposlitve, ki sprva ni obetala veliko, je sčasoma nastalo kar 34 let
dolgo službovanje na Zavodu R Slovenije za družbeno planiranje, kjer je bil naš jubilant naj-

177

Kronika

prej analitik, samostojni svetovalec, svetovalec direktorja, pomočnik direktorja in sedaj republiški svetovalec. Pristojni ljudje na zavodu so kmalu spoznali njegove osebne in strokovne odlike
in so mu zaupali področje regionalnega razvoja, do takrat še docela nejasnega pojma. Lahko
zapišemo, da je bil A n d r e j Briški eden glavnih snovalcev in oblikovalcev politike regionalnega
razvoja pri nas.
Začelo se je z dokaj preprostimi analizami gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije po
upravnih enotah. Toda že 1. 1961 je objavil v Perspektivah (II, 1961) članek "Problem gospodarske razvitosti slovenskih občin", ki je pomenil v takratni makroekonomski miselnosti in planerski praksi, vsaj za takratne politike in gospodarstvenike pri nas, dokajšnjo novost. Članek je
opozoril, da je treba poleg globalnega in sektorskega planiranja gospodarstva upoštevati tudi
regionalni vidik in da so manj razvita območja možna tudi v razvitih skupnostih. Danes zvene
ta spoznanja naravnost banalno, toda takrat je bilo treba kar deset let, da so se nove ideje uveljavile v upravni praksi s sprejemom pravega zakona o manj razvitih območjih v SR Sloveniji
(1. 1971). Nič koliko prepričevanj in premagovanj političnih pomislekov je bilo treba, da smo se
sprijaznili z dejstvom, da imamo manj razvita območja tudi v Sloveniji, da je treba tem območjem pomagati in v ta namen pripraviti posebna merila in oblikovati politiko pomoči. A n d r e j
Briški je tako postal snovalec nove politike in cele vrste zakonov, ki so sledili prvemu za vsakih
naslednjih pet let in ki so ob vsaki novi izdaji vsebovali tudi nekatere vsebinske novosti. V vrsti
člankov (Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, GV, 1.1978; Skladnejši
regionalni razvoj v SR Sloveniji na razpotju, IB-revija za planiranje, 4,1989), uradnih dokumentov (objavljenih v Poročevalcu Skupščine R Slovenije), nepubliciranih analiz ter v vsakokratnih
dolgoročnih in družbenih planih je A. Briški priobčeval poglede, ugotovitve in smernice o regionalnem razvoju oziroma jih je predstavljal ali uveljavljal v komisiji Izvršnega sveta R Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja, katere član je bil. N a j kot zanimivost
povem, da so mu isto torišče zaupali tudi v zveznih institucijah, ki se še ukvarjajo s pospeševanjem gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, kjer je na neštetih sejah z večjo ali
manjšo uspešnostjo zastopal slovenske poglede na to tolikanj osporavano politiko ter sodeloval
pri izdelavi strokovnih podlag za njo. O tej problematiki je objavil tudi več člankov (npr. Vprašanja gospodarske (ne)razvitosti v Jugoslaviji, IB - revija za planiranje, 1-2,1987) in analiz.
V slovensko planersko prakso je A n d r e j Briški vpeljal poleg politike regionalnega razvoja
še nekatere novosti. Tako je izdelal prvo regionalizacijo SR Slovenije za potrebe ekonomskega
(prostorskega) planiranja,ki se je v nekoliko predelani obliki ohranila do danes. V sodelovanju
z Inštitutom za ekonomske raziskave je 1. 1963 pripravil metodologijo ugotavljanja razvojnih
možnosti regije v okviru širše gospodarske skupnosti. Sodeloval je pri oblikovanju prostorsko
planerskih zakonov (I. 1967, 1980 in 1984) in pri izdelavi metodologije za potrebe regionalnega
razvoja na ravni občin in regij in pri povezovanju ekonomskega, socialnega in prostorskega
vidika v planiranju. Povsem nemogoče je našteti najrazličnejše analize, ekspertize in druge prispevke, izdelane za potrebe skupščine, vlade in njenih teles. Svoje znanje je jubilant posredoval
tudi na mnogih predavanjih, bodisi na podiplomskem študiju ali na različnih seminarjih.
Bilo bi krivično, ko bi ob tem naštevanju pozabili na tiste neštete ure, ko je kolega A n d r e j
moral pozno v noč popravljati gradiva o regionalnem razvoju, piliti osnutke zakonov, preizkušati predlagana merila ali prebiti na neštetih sejah v Beogradu in se pogajati za vsako besedo s
kolegi iz drugih zavodov v besedilu dokumentov o pomoči manj razvitim. T o prav gotovo ni
ležerno uradniško delo, kot bi nemara kdo zmotno sodil. Prav zaradi njegovih idej, vztrajnosti
in zlasti vestnosti je bil trikrat odlikovan, nazadnje z redom dela z zlatim vencem, in je prejel
več drugih priznanj. Nas, njegove kolege, pa je vedno navduševalo, da je kljub docela drugačnemu okolju in torišču, vendarle znal svoje delo povezati z geografskim znanjem in idejami, da
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je vztrajno utiral v tem smislu nova pota in, ne nazadnje, da ni nikoli zatajil svojega geografskega porekla.
Ob jubileju mu iskreno čestitamo in izražamo željo, da bi mu zdravje omogočalo, da bi še
dalje, tako samostojno, vztrajno in vzravnano deloval na področju planiranja, geografije in
prostorske ekonomije kot doslej.
Igor Vrišer
Ludvik O las - šcstdcsctlctnik
Jubilant sodi med tiste slovenske geografe, ki so s svojim delom prispevali velik delež k
razvoju slovenske geografije. Rojen je bil 16. julija leta 1930 v Scbeborcih v Prekmurju. Maturiral je leta 1950 v Murski Soboti, študij geografije pa je opravil na ljubljanski univerzi na oddelku za geografijo filozofske fakultete. Leta 1971 je bil na podiplomskem strokovnem izpopolnjevanju na univerzi Eotvös Lorant v Budimpešti. Po diplomi je najprej služboval kot učitelj
geografije na osnovni šoli v Puconcih, nato pa na srednji kmetijski šoli v Rakičanu in srednji
ekonomski šoli v Murski Soboti. Štiri leta je delal kot raziskovalec na zavodu za ekonomiko in
urbanizem v Murski Soboti, nato pa je bil zaposlen kot ravnatelj Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. Od leta 1974 naprej je zaposlen kot učitelj na pedagoški akademiji, sedaj
pedagoški fakulteti v Mariboru.
Že njegova zaposlitev v vzgojno izobraževalnih, planskih ter pedagoških in znanstveno raziskovalnih ustanovah kaže na njegovo usposobljenost za strokovno in pedagoško delo, kjer se je
kot zanesljiv delavec izkazal tako na strokovnem kot tudi na organizacijskem področju. Znanstveno raziskovalnemu delu se je zapisal že v času svojega študija, saj je že pred diplomo sodeloval z geografskim inštitutom SAZU, kasneje pa ves čas svojega dela z inštitutom za geografijo Univerze v Ljubljani in v okviru geografskih raziskovalnih programov na geografskem
oddelku pedagoške fakultete v Mariboru. Pri svojem delu je bil ves čas razpet med čisto raziskovalno delo in med didaktiko pouka geografije. Ž e od ustanovitve gibanja znanost mladini
sodeluje pri snovanju programov in organizaciji mladinskih geografskih in interdisciplinarnih
taborov. Je med ustanovitelji mladinskega socialno geografskega tabora na narodnostno mešanem ozemlju v Prekmurju in interdisciplinarnih raziskovalnih taborov, ki jih organizira pedagoška fakulteta v Mariboru.
Ludvik Olas sodi tudi med najaktivnejše pisce geografskih učbenikov. Prav gotovo pa se je
s svojimi številnimi temeljnimi regionalno geografskimi raziskavami in raziskavami posameznih
problemov v Pomurju in Porabju zapisal v zgodovino razvoja slovenske geografije. Sodi med
pionirje poglobljenega terenskega dela pri opravljanju raziskav, ki so bile natisnjene v slovenskem znanstvenem geografskem tisku: v Geografskem zborniku, v Geografskem vestniku, v
Geografskem obzorniku in v Geographici Slovenici. Pionirska ter teoretsko in metodološko
dobro zasnovana so tudi njegova dela o geografskih učinkih na kulturno pokrajino, o sezonskem zaposlovanju in selitvah Prekmurcev na desni breg Mure na Apaško polje in Prlekijo, o
geografskih učinkih izseljevanja v tujino iz naselja Sebeborci ter o problemih dvolastnikov
zemlje kmetov z obeh strani jugoslovansko - avstrijske državne meje v Pomurju. Svoje rezultate dela, ki kažejo na tridesetletno regionalno preobrazbo Prekmurja, je sproti predstavljal na
številnih slovenskih, jugoslovanskih pa tudi tujih strokovnih prireditvah. Za plodovito delo je
Ludvik Olas prejel državno odlikovanje, za njegova prizadevanja pri vzgoji mladine pa številna
priznanja Geografskega društva in številnih drugih ustanov.
Vladimir Klemenčič
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Ob smrti prof-dr. I Iansa Bobcka

15. februarja 1990 je na Dunaju v starosti 86 let umrl upokojeni profesor geografije na
dunajski univerzi, dr. Hans Bobek. Prof. Bobek, ki je bil leta 1983 izvoljen tudi za častnega
člana Geografskega društva Slovenije, sodi v tisto generacijo evropskih geografov, ki je s svojim delom prispevala velik delež k razvoju geografije druge polovice XX. stoletja. Bil je eden
tistih, ki je položil temelje moderne socialne geografije, predvsem pa koncept geografije, ki si za
svojo nalogo zadaja sodelovanja pri reševanju aktualnih praktičnih problemov predvsem na
stopnji identifikacije prostorsko - geografskih problemov v inicialni fazi planiranja in še posebej v fazi realizacije planskih projektov na državni in regionalni ravni. V zadnjem razdobju
svojega dela na raziskovalnem področju in pri visokošolskem izobraževanju je dr. Hans Bobek
prispeval pomemben delež pri oblikovanju metodologije prostorskega preučevanja v zvezi z
učinki in opredeljevanjem novih problemov moderne industrijske družbe. V tridesetih in štiridesetih letih je nakazal koncept funkcionalne interpretacije v kulturni geografiji v svojih knjigah "Grundlagen der Stadtgeographie" in "Über einige funktionelle Stadttypen und ihre
Beziehung zum Lande". S tem je nakazal koncept, ki je zasnovan na proučevanju kulturne
pokrajine v njeni funkciji, nastanku in razvojni dinamiki. Po zaslugi Bobeka se je socialna geografija uveljavila v geografiji kot njen integralni del in se zato vse bolj uveljavljala tudi v praksi
regionalnega planiranja. To je prav gotovo premagalo nevarnost delitve geografije na prirodno
in socialno znanost. Nevarnost razcepa geografije na več delov se je odpirala še posebej zaradi
novo nastalih odnosov med naravo in tehniko ter med ekologijo in ekonomijo. Njegovi pogledi
na teoretsko zasnovo enotne geografije so se vrstili v delih "Pokrajina v logičnem sistemu geografije" (Die Landschaft im logischen System Geographie), "Razmišljanje o logičnem sistemu v
geografiji" (Gedanken über das logische System der Geographie) in "Razvoj geografije - kontinuiteta ali razpad" (Die Entwicklung der Geographie - Kontinuität oder Umbruch). Bobek se je
kot dober poznavalec fizične in družbene geografije zavzemal za njeno enotnost, ki naj bi bila
izraz medsebojnega prepletanja dveh velikih delov geografije, kar je izrazil s kartografsko
predstavitvijo ekološkega vrednotenja Avstrije, ki je zahtevalo temeljito poznavanje klimatologije in geomorfologije. Med zelo pomembna dela za prostorsko planiranje in urejanje sodijo
tudi njegova proučevanja centralnih krajev. Temelje tega je podal v svoji disertaciji z naslovom
"Innsbruck kot gorsko mesto" že leta 1928, kar je tedaj predstavljalo osnovo za številne študije,
ki so kazale na soodvisnost razvoja mest in njihovih gravitacijskih zaledij. Rezultat njegovega
dela o centralnih krajih, kmetijstvu in industriji je delo "Geografska delitev Avstrije na gospodarska strukturna območja", zelo pomembna pa je tudi njegova predstava glede zasnove nacionalnega atlasa na primeru Republike Avstrije (Atlas der Republik Österreich). Bobek pa pri
razvoju teorije in aplikacije ni ostal le na območju Avstrije, temveč ga najdemo tudi kot proučevalca Orienta s posebnim poudarkom na Perziji (Iranu), kar je tudi prispevek k razvoju
moderne, problemsko orientirane regionalne geografije.
Rezultati dolgoletnega raziskovalnega dela uveljavljenega univerzitetnega profesorja obsegajo več kot dvesto del. S svojimi pedagoškimi sposobnostmi se ni uveljavil le kot univerzitetni
učitelj v Innsbrucku, Berlinu, Freiburgu in v dvajsetletnem vodenju geografskega inštituta
univerze na Dunaju, temveč tudi kot gostujoči predavatelj v Združenih državah Amerike,
Veliki Britaniji in Iranu. Bil je predsednik geografskega društva Avstrije, v raznih funkcijah pa
tudi zastopnik Avstrije v mednarodni geografski uniji ter ustanovitelj evropskega društva za
prostorsko preučevanje in prostorsko planiranje. Za zasluge pri razvoju geografije, prostorskega preučevanja in prostorskega planiranja je bil izvoljen za dopisnega člana Akademije za pros-
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torsko preučevanje in prostorsko planiranje v Hamburgu in za častnega člana številnih evropskih geografskih društev.
Vladimir Klemenčič

Izvolitve in priznanja
Dne 9. aprila 1990 je Senat Evropske akademije književnosti, znanosti in umetnosti
(ACCADEMIA D'EUROPA DI LETTERE, SCIENZE ED ARTI), s sedežem v Neaplju
(Napoli), deluje pa pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta, izvolil dr. J u I i j a T i t I a,
univ. prof. v pokoju, za svojega zaslužnega člana - akademika.
Dne 12. oktobra 1990 je Argentinski inštitut za speleološka raziskovanja (INAE) v Buenos
Airesu izvolil nestorja slovenskih speleologov prof.dr. F r a n c e t a H a b e t a z a svojega
mednarodnega dopisnega člana.
Na občnem zboru Ljubljanskega geografskega društva 20. februarja 1990 je bil akademik
dr. I v a n G a m s , redni univerzitetni profesor v pokoju, izvoljen za častnega člana.
Ob Dnevu Univerze v Mariboru, 18. septembra 1990, sta sodelavca Oddelka za geografijo
Pedagoške fakultete prejela univerzitetni priznanji, in sicer zlato plaketo dr. B o r u t B e l e c ,
redni profesor, in srebrno plaketo prof. L u d v i k O l a s , višji predavatelj v pokoju.
Čestitamo!

ZBOROVANJA

GEOGRAFIJA IN AKTUALNA VPRAŠANJA PROSTORSKEGA RAZVOJA
70 LET GEOGRAFIJE NA LJUBLJANSKI UNIVERZI, LJUBLJANA 4.-8.12.1989
Dolga pot sedanjega oddelka za geografijo Filozofske fakultete, v katero so svoje sile, misli,
ideje in dejanja vložili številni učitelji, vrhunski znanstveniki, drugi sodelavci in študentje, je
nedvomno priložnost za razmislek o opravljeni poti in o tem, kako naprej.
Od skromnih začetkov pred sedemdesetimi leti in preko dolgih let delovanja profesorjev
A.Melika in S.Ilešiča se je Oddelek razširil na štirinajst učiteljev in sodelavcev ter skupaj z
mladimi raziskovalci in drugim tehničnim ter administrativnim osebjem na 25-članski kolektiv.
V tem obdobju je iz geografije kot glavnega predmeta (A) diplomiralo 652 slušateljev, okoli
200 kot stranskega (B), magisterij je pridobilo 27 kandidatov, doktorat znanosti pa 59. Če
dodamo še osrednjo geografsko knjižnico s preko 30.000 knjižnimi enotami, kartografsko zbirko z okoli 35.000 zemljevidi ter fizičnogeografski laboratorij s praktikumom, smo vsaj statistično nakazali v dolgih letih ustvarjeno strokovno bogastvo. K temu je seveda treba prišteti
predvsem še dolgo vrsto znanstvenih in strokovnih del, tiskanih in netiskanih, od Melikovih
knjig o Sloveniji in Ilešičevih regionalnogeografskih prikazov posameznih kontinentov ter številnih teoretsko, metodološko in vsebinsko tehtnih in obsežnih študij, ki jim je dala priznanje
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jugoslovanska, pa tudi mednarodna geografska javnost, do obeh velikih projektov iz zadnjega
časa Atlasa Slovenije in Monografije Slovenije. Pri vsem tem pa so, razumljivo, poglavitni delež
opravili člani oddelka. V izredno dinamičnih družbenih pa tudi drugih nadvse perečih dogajanjih pa, žal, že približno dvajset let ugotavljamo določen zastoj pri iskanju uspešnejših poti
slovenske geografije in samega oddelka. O tem je prvi najglasneje razmišljal prof. 11 e š i č na
zborovanju slovenskih geografov v Mariboru. D. P 1 u t ugotavlja, da je pot iz tega na izobraževalnem področju logično organsko združevanje geografskih predmetov dvopredmetnega
pedagoškega študija in pretehtano uvajanje enopredmetne nepedagoške geografije ter poglabljanje magistrskega študija. D. R a d i n j a ugotavlja, da se v fizični geografiji čedalje bolj uveljavljajo kvantitativne metode ter da sedanje specializacije t e r j a j o tudi oblikovanje splošne fizične geografije ter z njo povezan študij fizičnogeografske regionalizacije, ožje raziskave pa n a j
bi v večji meri temeljile na skupnih teoretskih in drugih osnovah geografske znanosti kot celote. V. K 1 e m e n č i č ugotavlja, da je na znanstveno-raziskovalnem področju družbena geografija lahko učinkovita s socialno-geografskim, vzročno-posledičnim in problemskim znanstvenim konceptom, da jo je potrebno dopolnjevati s teoretičnega in metodološkega vidika hkrati
ter da je treba na področju geografije delo bolje organizirati. M. P a k dodaja, da je nujna
metodološka posodobitev regionalne geografije, oprta na tehnične novosti v znanstveno - raziskovalnem delu ter da je potrebno veliko več zanimanja in ukvarjanja z regionalno geografijo,
saj je še vedno bistvena osnova in nujen pogoj za obstoj geografije.
Navedene misli iz referatov predstojnika oddelka in predstojnikov treh temeljnih katedr
(fizičnogeografske, družbenogeografske in regionalnogeografske) ter obsežnega znanstveno
raziskovalnega opusa oddelka izhaja njegova osnovna strokovna naloga, to je razvijanje, uporaba in posredovanje teoretskih in metodoloških osnov stroke kot temeljev aplikacije v pedagoški
in v nepedagoški sferi.
Znanstvenega simpozija o geografiji in aktualnih vprašanjih prostorskega razvoja, na katerem je bilo predstavljenih trideset referatov, so se poleg članov oddelka udeležili kolegi iz
Zagreba, Sarajeva in Münchena, Varšave in Frankfurta. Gosti so s pisnimi in številnimi tehtnimi diskusijskimi prispevki dodobra razgibali razmišljanja o raznih vsebinskih vprašanjih, zlasti
o pomenu in funkciji geografije nasploh.
Omenjenim uvodnim izvajanjem predstojnika Oddelka in predstojnikov treh kateder so
sledili referati V. B r a č i č a

o Halozah v zadnjih desetletjih, B. B e I c a o poljski razdelitvi

in razdrobljenosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji ter C. M a 1 o v r h a o gospodarsko energijskih vidikih pri geografskem proučevanju. Od gostov je K. R u p p e r t poročal o bavarski
kmetijski pokrajini v luči državnih ukrepov, K. W o 1 f pa o geografskem preučevanju človekovega okolja.
Druga skupina referatov je zajela širok spekter problemov, ki jih geografi trenutno proučujejo. M. F r i g a n o v i č iz Zagreba je poročal o demografskih procesih v (ne)urbanem prostoru Hrvatske, A. K r a n j c iz Postojne o prispevku geografov pri reševanju prostorskih
vprašanj, I. G a m s o kraških melioracijah zemlje za kmetijsko rabo, F. L o v r e n č a k

o

pedogeografskih spremembah na krasu, M. B a t o rabi tal in naklonu površja, D. O g r i n o
vplivu klimatskih razmer na drevesni prirastek v submediteranski Sloveniji, D. P 1 u t o onesnaževanju in prostorskem razvoju Slovenije i n D . R a d i n j a

o slovenski geografiji v termi-

nološki luči.
S področja družbenogeografske problematike so poročali M. N a t e k o kmetijstvu kot
dejavniku gospodarske in socialne preobrazbe, I. V r i š e r o razmestitvi obrti v Sloveniji,
M. R a v b a r o novejših tokovih urbanizacije v Sloveniji, M. K l e m e n č i č
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-gospodarskem prehodu v Sloveniji, A. Č e r n e o sodobnem geografskem proučevanju prometnih omrežij, M. J e r š i č

o dilemah in razvojnih možnostih zimskošportnih turističnih

krajev, A. G o s a r o metodah valorizacije pokrajine in izletniških točk za turizem ter M.
M i š k o v i ć iz Sarajeva o problematiki prostorskega urejanja nerazvitih območij BiH. Kot je
to že običaj, so bili navedeni in že nekateri neprebrani referati (M a i e r, P a n o v, S t a n k o v i č) tiskani pred simpozijem v šesti številki DELA, zbornika Oddelka za geografijo.
A. Čeme, M. Pak

Ob svoji sedemdesetletnici je Oddelek za geografijo od 4.12. do 8.12.1989 organiziral tudi
dneve geografije na ljubljanski univerzi. Osrednjo prireditev je predstavljal znanstveni simpozij
Geografija in aktualna vprašanja prostorskega razvoja. Spremljale pa so ga še dodatne prireditve: razstava del sodelavcev Oddelka za geografijo, okrogla miza o aplikaciji geografije za družbene potrebe in o optimizaciji pouka v osnovni in srednji šoli, študentska tribuna ter srečanje
generacij.
Razstava na Oddelku za geografijo je prikazala prehojeno pedagoško, znanstveno in raziskovalno pot članov oddelka in njegovih najožjih sodelavcev.
Izhodišča za okroglo mizo o aplikaciji geografije je podal dr. Igor V r i š e r, ki je prikazal
njene dobre in slabe strani ter težave geografije pri iskanju ustreznega položaja med drugimi
"prostorskimi vedami". Med sklepi okrogle mize velja omeniti predvsem tega, ki se je nanašal na
znanstveno-raziskovalno razdrobljenost geografije v vsebinskem in organizacijskem smislu:
geografi moramo ustvarjati pogoje za medsebojno organizacijsko in institucionalno povezovanje na vseh specializiranih področjih geografije.
Študentsko tribuno je pripravila študentska sekcija Zveze geografskih društev Slovenije in
je bila usmerjena v opredeljevanje položaja, vloge in pomena geografske stroke ter v zasnovo
modernih študijskih programov.
Prva diskusija je bila podkrepljena s številnimi vzpodbudnimi in tudi kritičnimi mnenji in
stališči geografov,ki so zaposleni na geografskih, planerskih, urbanističnih, statističnih, turističnih, okoljevarstvenih in drugih ustanovah in zavodih v Sloveniji. Na podlagi razprave je tribuna podčrtala dve osnovni spoznanji: Geografija kot stroka je premalo prisotna ne le v širši
javnosti, temveč tudi na posameznih strokovnih področjih njenega in sorodnega delovanja. T o
velja za njeno osnovno poljudno-informativno vlogo, kakor za znanstveno in raziskovalno. Med
vzroki za nezadovoljiv položaj je tudi neustrezna oblika prikazovanja izsledkov geografskega
preučevanja, pa tudi prešibka zavzetost geografov za popularizacijo geografskega načina mišljenja. Geografija mora zato prestopiti okvire svojega ožjega delovanja, se odpreti navzven ter
zasnovati strategijo enakopravnega vključevanja v širše, interdisciplinarno preučevanje pokrajine, okolja ali prostora.
Razprava o študijskih programih je prinesla več kritičnih pripomb k programu in njegovem
izvajanju, ne le s strani študentov, marveč tudi učiteljev in sodelavcev. Zahteve po realizaciji
enopredmetnega študija geografije, katerega program je sicer potrjen, so ob tem prišle jasno do
izraza. Številni so izrazili prepričanje, da predstavlja študij geografije kot samostojnega predmeta za oblikovanje poglobljenega in uporabnejšega študija, s tem pa tudi uspešnejšega diplomanta. Doslednejša eksaktnost pri geografskih analizah, večja usmerjenost v celovito prikazovanje
geografskih razmer, pogostnejša sinteza geografskih spoznanj in sodobnejše pedagoške oblike
sploh so med predlogi, ki n a j spremljajo sodobno zasnovo geografije na univerzi.
Okrogla miza o optimizaciji pouka geografije v osnovni in srednji šoli ter njegova vertikalna
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strukturiranost, za katero je pripravil izhodišča J. K u n a v e r , je ponovno potrdila spoznanje,
da mora geografija svojo uspešnost preverjati tudi v šoli, kjer si mora z ustreznim poučevanjem
geografije ustvariti trdno vlogo in upoštevanja vreden pomen.
J. Kunaver

Okrogla miza Optimizacija in vertikalna strukturiranost pouka geografije
V okviru proslave 70-letnice Oddelka za geografijo filozofske fakultete je bila tudi okrogla
miza Optimizacija in vertikalna strukturiranost pouka geografije.
Poleg Kunaverjevega uvodnega referata (Inovacije v učnih oblikah pri pouku geografije in
njihov odraz v učnem načrtu) so referirali še M. U m e k (Vertikalna strukturiranost geografskega pouka in učna učinkovitost), J. G o d n o v (Uresničevanje učnega načrta pri pouku
geografije v osnovni šoli) in M. Z g o n i k (Nekateri pogledi na razvoj in vlogo didaktike geografije).
Po odmoru so se razvrstili še referati I. G a m s a (Študij geografije na filozofski fakulteti
pred reformo), M. V e r b i č e v e (Vloga minimalnih učnih norm pri uresničevanju vertikalne
strukturiranosti pouka geografije), S. B r i n o v c a

(Vsebina in tematski sklopi pri pouku

geografije v srednji šoli), T. F e r j a n (Pomanjkanje regionalne geografije - problem učnega
načrta za geografijo v srednji šoli) in C. K o l e n c - K o l n i k o v e (Mesto in vloga geografskih pojmov v učnem načrtu).
Popoldan je M. S e g e r s celovške univerze referiral o pogledih in novostih geografskega
pouka v sosednji Avstriji.
Splošne ugotovitve okrogle mize:
- še vedno prevladuje frontalni pouk, 90 %, zato stremeti za drugimi oblikami pouka geografije,
- v preteklosti smo preskočili eno ali celo več faz v razvoju didaktike,
- brez naslonitve na tuje izsledke nam je usojeno stalno zaostajanje,
- navezali smo stike s celovško univerzo in z avstrijsko šolsko geografijo, razširiti to tudi na
druge centre v Evropi,
- razvijati je treba stike tudi z jugoslovanskimi didaktičnimi centri,
- več raziskovalnega dela na področju didaktike geografije,
- potrebni so eksperimentalni razredi in eksperimentalne šole za raziskovanje na področju
didaktike geografije,
- imidž geografije nosijo učitelji, torej razvijati didaktiko geografije in učitelja geografije,
- strokovna usposobljenost učiteljev je visoka, toda ta je pogosto bolj formalna kot dejanska in
uporabna,
- ali je učitelj tudi didaktik?
- potrebna je izrazitejša naslonitev na sorodne stroke, tudi na pedagoške-psihološke, zlasti,
kadar je to v interesu geografske vzgoje in izobraževanja,
- potrebno je več regionalne geografije, vendar v ravnotežju z občo geografijo,
- problemska geografija n a j ima pri pouku ustrezno mesto,
- iteratura za učitelje ni zadostna, tudi ni dovolj uporabnih pregledov didaktične in metodične
literature.
Nove oblike geografskega pouka:
- učnociljna analiza je pomemben sestavni del priprav učnih načrtov, ki smo jo na nekaterih
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področjih v geografiji zanemarili, oziroma se nismo zavedli njenega pomena. Naša didaktična
navodila so bistveno preohlapna in nekonkretna. Doslej smo upoštevali zlasti kognitivno
spoznavno področje, v smotrih in ciljih geografskega pouka pa bo treba še mnogo bolj kot
doslej uveljaviti vsebine in oblike, ki razvijajo tudi konativno ali afektivno, to je vzgojno
področje. Pri njem nismo dovolj izkoristili področje geografskih dražljajev in njihovega sprejemanja, reagiranja nanje, osvajanja vrednot ter razvoja celovitega značaja ter končno psihomotorično področje otrokovega razvoja.
Razvijati še naprej tiste oblike:
- ki so se že uveljavile, ali so v fazi uveljavljanja: problemski pouk, naravoslovni dnevi, raziskovalni tabori, raziskovalne naloge,
- ki jih še ne poznamo, a so pomembne za razgiban je geografskega pouka: igranje vlog - priprava na življenje, projekti, kvizi,
- vračanje nekaterih starih, a še vedno uporabnih in dobrih oblik geografskega pouka kot so
risanje kart, izdelovanje modelov, reliefov, to je razvijanje kartografskega načina izražanja
(angl. graphycacy).
K a j zahtevamo od današnjega učitelja: inovativnost oziroma iznajdljivost, široko razgledanost v stroki in hkrati v pedagoško-psihološki utemeljenosti vzgoje in izobraževanja, pripravljenost na terensko delo, pripravljenost na zasledovanje domače in tudi tuje literature, stalno
strokovno izpopolnjevanje in zavest, da kot učitelj zemljepisa-geografije, vede, ki ima hkrati
nacionalni in splošnoizobraževalni pomen, opravlja pomembno in za slovenski narod nepogrešljivo vzgojno-izobraževalno delo.
Iz tega sledi:
- pospešeno in kontinuirano delo na učnih načrtih,
- pospešeno in kontinuirano delo na učbenikih in metodičnih priročnikih. Marsikateri sedanji
učbenik je tehnično zastarel, vsebinsko reven in nudi malo zvez, ter je vzgojno pomanjkljiv,
kot ugotavlja dr. Požarnikova.
- utrjevanje geografije kot predmeta v predmetniku,
- interdisciplinarno vrednotenje geografskega pouka,
- potrebni so programi za bolj ali manj sposobne učence,
- v učnem načrtu je treba razlikovati med nacionalnimi interesi pri pouku geografije, deležem,
ki ga mora imeti sosedstvo, zlasti jugoslovanske republike in mednarodnim pomenom pouka
geografije oziroma pomenom geografske izobrazbe za razumevanje sveta.
Z a t o moramo v naš koncept sprejeti tudi sodobna razmišljanja psihologov in pedagogov o
potrebi po inovativnem učenju in pogledu v prihodnost z ekološkega stališča in samostojnem
razmišljanju, ki je podlaga za odločanje in opredeljevanje. Tu ima geografija v šoli še velike in
neizkoriščene možnosti. Predvsem pa je treba preprečiti, da bi o vlogi in mestu geografije v šoli
odločali nestrokovnjaki.
Referati so objavljeni v Geografskem obzorniku.
J.Kunaver
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Študentska okrogla miza ob 70-letnici geografije na ljubljanski univerzi
Praznovanju obletnice smo se pridružili tudi študentje. Študentska sekcija Ljubljanskega
geografskega društva je v dopoldanskem času drugega dne srečanja pripravila okroglo mizo:
Za nove učne programe, kako se prodajamo geografi, naše znanje. Zvečer pa smo pripravili še
družabno srečanje generacij.
Okroglo mizo sta vodila Jože Lenič in Igor Jurič, pri pripravi pa so sodelovali še Marko
Krevs, Fedja Pobegajlo in Roman Šimec. Na začetku so študentje predstavili svoje videnje
geografskega študija in kako naj bi se znanje kasneje uveljavljalo tudi v praksi. Po uvodu obeh
moderatorjev so si udeleženci ogledali še video anketo, opravljeno med ljudmi na ulici. Odgovarjali so na vprašanje, kaj je geografija in če poznajo kakšnega slovenskega geografa? Anketa
je bila precej porazna, saj ima večina anketiranih o geografiji napačne predstave, še manj pa jih
je poznalo kakšnega geografa. V drugem delu okrogle mize je sledila zanimiva disusija, pri
kateri so poleg študentov sodelovali še profesorji oddelka in gostje: poleg predstavnika Republiškega zavoda za šolstvo še Lojze Gosar, Alojz Briški, Aleš Stergar, Lojze Peterle, Milan
Adamič Orožen, Karel Natek in drugi. Na koncu so sprejeli sklepe, ki naj pomagajo pri dvigu
kakovosti študija geografije in uveljavljanju geografije v družbi. Vpeljali naj bi enopredmetni
študij geografije, računalništvo in delitev na pedagoško in nepedagoško usmeritev. Na nepedagoški, enopredmetni usmeritvi naj bi uvedli tuji jezik, večji poudarek naj bi bil na metodologiji
znanstvenega dela, povečala pa naj bi se tudi obseg in kakovost terenskega dela. Prizadevati bi
se morali, da bi bili učni programi usklajeni s tujimi programi, razmišljati bi bilo potrebno o
krepitvi študentske izmenjave, omogočili naj bi tudi več gostovanj tujih predavateljev.
Naše znanje bomo bolje prodajali šele takrat, ko bomo tudi pri nastopanju navzven bolj
samozavestni, poskrbeti pa je potrebno tudi za "geografski marketing".
IJurič, J.Lenič, F.Pobegajlo

15. zborovanje slovenskih geografov v Koprskem primorju, Portorož, 24. - 27. oktober 1990
Zborovanja slovenskih geografov, ki so praviloma vsaka tri leta, ponujajo širšemu krogu
strokovne in siceršnje javnosti priložnost, da ovrednoti stanje in položaj v slovenski raziskovalni in šolski geografiji v preteklem obdobju. Prav tako je to priložnost, da se z utemeljenimi in
poglobljenimi razmisleki opozori tudi na raznovrstne vsebinske in metodološke pomanjkljivosti
ali stranpoti, ki rahljajo in zmanjšujejo ugled, pomen in poslanstvo geografije v vsakdanjem
življenju, še posebej na raziskovalnem, aplikativnem in izobraževalnem področju. Mislim, da je
potrebno v prikazih in razpravah dajati prednost aktualnim vprašanjem sodobne geografije, ki
odmerjajo njen splošni položaj in vsebinski okvir v današnji družbi. Prav tako bi bilo potrebno
bolj skrbeti za temeljna teoretična, metodološka in vsebinska vprašanja naše stroke. Takšna
potreba se kaže še zlasti v sedanjem času. Z uporabo sodobne računalniške tehnologije se
namreč odpirajo nove možnosti geografskih spoznanj in dognanj. Kajti vsaka živa in naglo se
razvijajoča stroka neobhodno terja, da se znova in znova vrednotijo njena dosedanja spoznanja,
obenem pa začrtajo smeri njenega nadaljnjega razvoja, in sicer z jasno opredelitvijo predmeta
preučevanja. S tem si stroka utrjuje mesto med temeljnimi nacionalnimi vedami, kamor geografija predvsem spada.
Letošnje, po zadnji vojni že 15. zborovanje slovenskih geografov je bilo v Portorožu. Ta je
bil že pred 33. leti gostitelj 3. kongresa slovenskih geografov (okt. 1957). V organizacijsko-vse-
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binskem pogledu se letošnje srečanje ni dosti razlikovalo od zadnjih treh ( K r a n j - Bled 1981,
Dolenjske Toplice 1984, Postojna 1987), udeležencem namreč nuditi kar se da celovit vpogled v:
a) podobo, strukturo in raznovrstne probleme pokrajine, kjer se odvija zborovanje;
b) predstavitev in uveljavitev novih oblik in metod dela na izobraževalnem področju;
c) nove raziskovalne metode in njene pripomočke ter delovne usmeritve kakor tudi dosežke na
znanstvenoraziskovalnem in aplikativnem področju, in
č) ekskurzijski ogled pokrajine, seznanitev z njenimi problemi in s sodobnimi preoblikovalnimi
težnjami, ki spreminjajo geografsko podobo naselij in sploh človekov odnos do okolja in
prostora.
Večje število udeležencev 15. zborovanja slovenskih geografov je prišlo v Portorož že dan
pred začetkom, ko je bil na programu razširjeni sestanek Komisije za znanstveno in raziskovalno delo (znanstvena sekcija) Zveze geografskih društev Slovenije. Na njem je bila osrednja
točka dnevnega reda namenjena splošni in regionalno-geografski monografiji Slovenije in
novim oblikam in možnostim raziskovalnega dela. Glede regionainogeografske monografije je
bilo ponovno razčiščenih več vsebinsko-metodoloških dilem, pa kljub vsemu je ostala še vrsta
vprašanj s pomanjkljivimi odgovori, kar naj prihodnje obravnavajo in razjasnijo uredniki
posameznih knjig s sodelavci in avtorji - predlagatelji minimalnih kazalcev. Sklenjeno je bilo, da
je potrebno obvezne in minimalne kazalce upoštevati na nivoju mezoregij. V nadaljevanju je
J.Kunaver predstavil osnutek regionainogeografske obdelave tolminske občine.
Zborovanje,ki je bilo z vsemi spremljajočimi manifestacijami v prostorih portoroškega
Avditorija, se je začelo v četrtek, 25. 10.1990 z vsemi običajnimi uvodnimi formalnostmi. Zborovalce so pozdravili D.Plut, član predsedstva Republike Slovenije, D. Kodarin, predsednik
izvršnega sveta skupnosti obalnih občin in številni predstavniki slovenskih geografskih ustanov,
Zavoda RS za šolstvo in drugi. Sledili so uvodni referati, ki so skušali nadoknaditi manjkajoči
predstavitveni oris Koprskega primorja z vsemi njegovimi aktualnimi in splošnimi geografskimi
razsežnostmi. Na dopoldanskem zasedanju so referirali D. R a d i n j a (Pokrajinske značilnosti
Tržaškega zaliva in Koprskega primorja ter Dimenzije Tržaškega zaliva in slovenskega morja
in njihov regionalni pomen), I. V r i š e r (Ekonomskogeografska regionalizacija Koprskega
primorja), I. G a m s (Klima Koprskega primorja in njen pomen), V. K l e m e n č i č (Koprsko
kot obmejno, narodnostno mešano in terciarizirano območje) in P. S t r a n j (Primerjava razvoja vpisanih v dve sosednji manjšinski šoli).
Plenarno je bilo tudi popoldansko zborovanje. Predstavljeni so bili glavni poudarki iz referatov s področja fizično-geografskih, prcbivalstvenih, kmetijsko-podcželskih in obmejnih značilnostih obravnavane pokrajine. Poročali so D. O g r i n (Nekaj klimatskih značilnosti pokrajine ob Rižanski dolini), T. C e g n a r in Z. P a v š e k (Klima Koprskega primorja z vidika
razvoja turizma in zdraviliške dejavnosti), K. N a t e k (Erozija v porečju Dragonje), A. M i h e v c (Speleološke značilnosti Koprskega primorja), A. J a k o š (Prebivalstvena problematika
Koprskega primorja), M. N a t e k (Sestavine prebivalstvene rasti po naseljih Koprskega primorja v obdobju 1961-1989), M. G a b r o v e c (Razmerje med reliefom in razporeditvijo prebivalstva), D. P e r k o (Pokrajinski odnosi med reliefom in depopulacijo v Koprskem primorju), P. M i h e v c (Pomen podeželja in vasi za razvoj Koprskega primorja), A. R u s (Socio-ekonomske značilnosti Koprskega primorja ter možnosti za razvoj njegovega zaledja), M. N a t e k (Zemljiško-posestna struktura in velikost kmečkih gospodarstev v Koprskem primorju
leta 1981), B. P a v 1 i n (Sodobne spremembe v kmetijski rabi tal v Koprskem primorju), V.
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D r o b n j a k (Fizičnogeografski pomen kulturnih teras), I. R e j e c B r a n c e l j (Pokrajinski
učinki kmetijstva v Koprskem primorju) in M. R a v b a r (Razvoj obalne mestne regije pod
vplivom suburbanizacije).
Prvi del petkovega dopoldanskega zborovanja je potekal v dveh sekcijah:
a) Geografija v šoli, kjer so prispevke predstavili M. K o š a k (Primorski svet v naši didaktični
literaturi), S. B r i n o v e c (Posredne oblike pouka povečujejo učenčevo aktivnost in učinkovitost pouka), T. F e r j a n (Manj znane - inovativne metode pri pouku), in S. B o r o v š a k (Mladi geografi osnovnošolci v raziskovalnih taborih na celjskem območju).
b) V drugi sekciji so predstavili preostale raziskovalne naloge z območja Koprskega primorja,
in sicer s področja mestne geografije, infrastrukture, turizma in problemov okolja. Poročali
so V. D r o z g (Členitev mestnega obmčja Izole), M. P a k (Problematika terciarizacije mestnega jedra v Kopru),V. K o k o 1 e (Oskrba in spontana gravitacija v Primorju), M. B r i c e 1 j in I. R e j e c B r a n c e I j (Oskrba z vodo v Koprskem primorju), M. Š p e s (Industrijski obrati in njihov vpliv na okolje Koprskega primorja), I. J u r i n č i č (Presoja vplivov
na okolje ob lociranju industrije v občini Koper), A. Č e r n e in S. P e 1 c (Vloga in pomen
prometa

v

Koprskem

primorju), M J e r š i č

(Turistična

transformacija

Portoroža),

A. K r a n j c (Jamski turizem na Krasu - med najstarejšimi turističnimi panogami) in
B. K r i ž a n (Preobrazba sečoveljskih solin ter varstvo naravne in kulturne dediščine).
Z izsledki šestih raziskav so zborovalce seznanili na celodnevni ali poldnevni ekskurziji,
kjer so poročali: F. L o v r e n č a k
Koprskem primorju), M. O r o ž e n

(Pedogeografske in vegetacijskogeografske razmere v
A d a m i č (Podvodni relief Tržaškega zaliva in varova-

nje naravne dediščine), F. B e r n o t (Hidrografske značilnosti morja ob slovenski obali),
P. R e p o l u s k (Spreminjanje narodnostne strukture prebivalstva kot element demogeografskega razvoja v Koprskem primorju), D. K 1 a d n i k (Možnosti intenziviranja rabe kulturnih
teras) in M. P o že š (Podeželska naselja v občini Koper).
Tudi prvi del petkovega popoldanskega programa je bil v dveh skupinah. Prva je z okroglo
mizo obravnavala metodološke novosti v delu geografskih raziskovalnih inštitucij in možnosti
uporabe teh izsledkov v praksi, zlasti še na področju geografskega izobraževanja. Uvodne misli
za razpravo, ki je bila živahna, so pripravili A.Černe, T.Ogrinc in D.Perko.
Vzporedno z njo je tekla druga okrogla miza, namenjena poimenovanju regije in geografskemu imenoslovju; vodil jo je I. Gams. Težišče razprave je bilo osredotočeno za poimenovanje
območja, ki ga v svojo teritorialno-upravno celoto vključujejo vse tri obalne občine. Dosedaj so
za to območje uporabljali različni avtorji različna geografska imena: Slovenska Istra, Submediteranska Slovenija, Primorje, Obala, Obalno-kraška regija, Koprsko primorje, Koprsko, Koprščina, Šavrinija, Šavrinska brda, Šavrinsko itd. Končno je prevladalo mnenje, da je še najustrezneje poimenovati obravnavano ozemlje s skupnim imenom Koprsko primorje. Potemtakem je
pokrajinsko ime izpeljano oziroma povzeto po pokrajinskem središču, kar spet ni tako redko na
Slovenskem.
Tretja popoldanska okrogla miza - Dileme in problemi regionalnega razvoja, ki jo je vodil
L.Gosar in zanjo pripravil vsebinsko zasnovo, je bila živahna, vsebinsko marsikdaj provokativno usmerjena, predvsem pa je nudila razpravijalcem možnosti predstavitve in kratke utemeljitve novih pogledov in smeri nadaljnjega razvoja posameznih območij Slovenije. Posebno pozornost so v razpravi namenili Koprskemu primorju in njegovi funkciji v Sloveniji, kakor tudi
njegovemu prometno-gravitacijskemu zaledju. Razgovor je med drugim razgrnil tudi nove
poglede pri urejanju in načrtovanju sprememb v prostoru. Izrecno je bilo poudarjeno, da bi
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morali najprej razbremeniti ožji obalni pas prometnih tokov in sekundarnih dejavnosti, v zaledju pa oživeti krajevna središča. Doslej so naravne danosti bolj ali manj usmerjale razvoj, kakršen je pač bil. Nadalje je bilo ugotovljeno, da postajajo naravni viri čedalje večji omejitveni
dejavniki (npr. vodni viri) nadaljnjega ekstenzivnega razvoja Koprskega primorja. Ob številnih
tehtnih diskusijskih razmišljanjih ne gre prezreti opozorila, da je zelo nenavadno, da ob vseh
mogočih predvidevanjih in načrtovanjih upoštevajo in računajo samo s kopnim delom - obalo
in njenim zaledjem, ki zajemata okrog polovico pokrajine, ne razmišljamo pa hkrati o morskem
delu "Obale", ki postaja gospodarsko čedalje pomembnejši (npr. ribolov, promet idr.). Sicer pa
so s takšnimi razmišljanji bile zarisane temeljne zasnove maritimne geografije.
Tudi 15. zborovanje slovenskih geografov so spremljale številne vzporedne in dopolnilne
prireditve. Slovenske geografske ustanove so pripravile razstavo o svojih raziskovalnih dosežkih in izdajateljski dejavnosti. Predstavljeni in razstavljeni so bili prispevki, ki so prišli na razpis
geografskega fotografskega in video natečaja, pa projekcija filma Poplave morja ob slovenski
obali (dr.F. B e r n o t) in projekcija diapozitivov pod skupnim naslovom Podvodni svet slovenske obale (M. O r o ž e n

A d a m i č ) . Ves čas zborovanja je v posebnem prostoru Avditorija

delala računalniška delavnica, ki jo je pripravil Geografski inštitut Antona Melika Z R C SAZU.
Tretji dan zborovanja je bil namenjen terenskemu delu - ekskurziji, in sicer v dveh izvedbah: poldnevna ekskurzija je nudila ogled značilnih predelov v zaledju obale; na celodnevni
ekskurziji, ki pa zaradi neugodnega vremena ni bila v celoti izpeljana, pa bi si z vožnjo na ladji
ogledali obalo in njene značilnosti, in sicer na odseku med Izolo in Portorožom. Kopni del
ekskurzije je bil na relaciji: Portorož - Lucija - Raven - Nova vas - Križišče - Puče - Šmarje Pomjan - Babiči - Marezige - Pridvor - Bertoki - Izola. V Ravnu smo si ogledali etnološki spomenik 'Tonina hiša", ki ohranja značilnosti podeželskega stavbarstva iz preteklih dveh stoletij.
Etnologinja Z. Ž a g a r, kustosinja Pomorskega muzeja Sergej Mašera iz Pirana, je na osnovi
ohranjenih in razstavljenih materialnih dobrin orisala nekdanji način življenja in dela istrskega
kmeta. Obenem pa je spregovorila tudi o nekdanjem oljarstvu, ki je temeljilo na gojenju oljk in
pridelovanju oliv.
Krajši postanek v Šmarjah, ki so središče osrednjega dela Koprskih hribov, je bil namenjen
tudi predstavitvi kulturnih teras, ki so značilna oblika mediteranske kmetijske pokrajine. O
terasah, njihovi nekdanji razširjenosti in današnji namembnosti je spregovoril J. T i 11. Pri
Pomjanu, ob poučnem profilu, je dr. F. L o v r e n č a k nazorno in pregledno predstavil
osnovne tipe prsti in na njih navezane rastlinske združbe. Zadnji postanek je bil pri Bertokih,
kjer je I. V r h o v n i k , dipl. ing. agronomije, podala plastičen oris kmetijstva v Koprskem
primorju, njegovo proizvodno usmerjenost in tržno naravnanost. Skratka, ekskurzija nas je
popeljala po odročnih in zato manj poznanih območjih, ki ob nagli urbanizaciji obalnih predelov doživljajo močno depopulacijo in z njo povezane devastacijske procese kulturne pokrajine podeželja.
Ob prihodu v Portorož so vsi udeleženci dobili tudi zbornik referatov, ki so natisnjeni v
knjigi "Primorje" in obsega 308 strani; izšla je v nakladi 600 izvodov. Na 14 straneh pa je izšel
vodnik po ekskurziji pod naslovom "Primorje. Gradivo za ekskurzijo."
Poročilo o 15. zborovanju slovenskih geografov moremo skleniti z naslednjimi ugotovitvami:
Organizator zborovanja - Geografsko društvo Primorje, ki mu predseduje J.Žumer, programski
odbor, ki ga je vodil M.Orožen Adamič, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani kot organizator in koordinator raziskav, so ob Zvezi geografskih društev Slovenije in njenimi telesi vložili
veliko truda v organizacijske priprave in vsebinsko zasnovo zborovanja. Razveseljivo in spodbudno je spoznanje, da je vseslovenska akcija "2000 mladih raziskovalcev" tudi na področju
naše stroke obrodila sadove, ki se kažejo med drugim v nastopu velikega števila mladih razis-

189

Kronika

kovalcev,ki so z referati in raziskovalnimi dosežki obogatili slovensko geografsko misel.
Tudi na letošnjem zborovanju smo ugotavljali, da je bil program (pre)natrpan, kar je neugodno vplivalo na razpravo, ki je bila časovno omejena. Tudi okrogle mize z obravnavo in razčlenjevanjem aktualnih vprašanj, s katerimi je neposredno povezana vloga geografije v današnjem trenutku, se zaradi časovnih omejitev niso razživele in ustrezno odgovorile na zastavljena
vprašanja. S tem v zvezi je značilno, da sta se že pred 33. leti poročevalca o 3. kongresu slovenskih geografov pritoževala, da je program prenatrpan, kar negativno vpliva na razpravo in
počutje kongresnikov (Prim.: V. K o k o 1 e, GV XXIX. - X X X , 1957, str. 243 in 245; D. M e z e, GO IV, 1957, štev. 4, str. 98.). Nedvomno je smisel naših zborovanj, da predstavijo udeležencem, ki so z različnih področij dela, globalne probleme in sintetične preglede pokrajin, ki
gostijo geografski shod. Ob zborniku referatov, ki je (praviloma) natisnjen že pred zborovanjem, se postavlja vprašanje, ali je res potrebno o vseh prispevkih tudi ustno poročati? Pri
razpravah za prihodnje zborovanje velja o tem ponovno razmisliti. Prednost naj bi dali kompleksnemu in sinteznemu, bodisi glede pokrajine, v kateri poteka zborovanje, bodisi glede
metodološke in teoretične geografske misli sploh.
Portoroškega zborovanja se je udeležilo nekaj nad 300 slovenskih geografov domala iz vseh
področij dela oziroma zaposlitev. Tudi zavoljo tega je potrebno temeljiteje razmisliti o fiziognomiji in strukturi naslednjih zborovanj. Nudijo naj celovit vpogled v vsebinsko strukturo
dosežkov slovenske geografije, kakor tudi v njeno mesto in uveljavljanje njenih temeljnih spoznanj v širšem evropskem svetu.
Ob sklepu poročila ne moremo mimo nekaterih organizacijskih spodrsljajev in pomanjkljivosti. Na prvo mesto bi postavili izostanek uvodnega in preglednega referata, ki bi podobno
kakor na vseh dosedanjih zborovanjih predstavil zaokroženo geografsko podobo Koprskega
primorja. V zborniku referatov je žal izostala geografska bibliografija Koprskega primorja
(vsaj novejša), ki je nikakor ne more nadomestiti "Pregled uporabljenih virov in literature" (str.
278-288), ki je že tako in tako v ustreznem obsegu objavljen pri posameznih referatih. Nesmotrna je dvakratna objava izvlečkov, obakrat v slovenskem jeziku, kar zborniku prav gotovo
ne odpira vrat v tujo, mednarodno geografsko javnost. Na tem zborovanju smo se prvikrat
razšli brez kakršnihkoli sklepov ali napotkov. Udeleženci tudi niso imeli možnosti, da bi ob
zaključku zborovanja spregovorili o izbiri kraja prihodnjega zborovanja.
Kljub kritičnim pripombam je bila vsebinska stran zborovanja kvalitetna, zato bi zaslužilo
večjo odmevnost v sredstvih javnega obveščanja. S kratkima noticama, ki sta bili objavljeni v
Delu in Primorskem dnevniku (26.10.1990) ter krajšim poročilom na valovih radia Slovenija,
nikakor ne smemo biti zadovoljni.
M.Natek

Simpozij podkomisije za gorska in subpolalrna območja pri IGU v Fribourgu
od 14. do 1&8Л989
Podkomisija za gorska in subpolarna območja, ki od zadnjega kongresa IGU v Avstraliji
1988 deluje v okviru komisije za spreminjanje agrarnih sistemov, se je tokrat sestala v švicarskem Fribourgu, na simpoziju, posvečenemu "Prostorski dinamiki in ekološkim problemom
gorskih in subpolarnih območij'. Simpozij je potekal na oddelku za geografijo tamkajšnje univerze. Organiziral ga je švicarski član podkomisije W. Leimgruber, udeležilo pa se ga je šestnajst sodelavcev iz devetih dežel, ki so predstavili enajst referatov. Poleg tega so se udeleženci
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dva dneva na terenu seznanjali z aktualno problematiko gorskih območij na primeru Bernskih
Alp.
V dveh dnevih se je zvrstilo kar osem referatov, namenjenih problematiki gorskih območij,
ustrezno okolju, kjer se je simpozij odvijal. L e trije so obravnavali probleme subpolarnih
območij.
M. A c h e r m a n i n W . L e i m g r u b e r s t a n a primeru švicarskih gorskih regij teoretično in praktično ocenila vzdržljivost oziroma navzkrižnost okolja. Za potrebe vladnih odločitev pri planiranih posegih v okolje so strokovnjaki različnih disciplin izdelali objektivna, kompleksna merila za ocenitev ravnotežne vzdržljivosti okolja. Referenta sta prikazala zgodovinske
in zakonske osnove za izdelavo meril in osvetlila njihovo praktično uporabo pri planiranem
širjenju hidroenergetskega sistema. Oceno vzdržljivosti okolja, prvo te vrste v Švici, so izdelali
v letih 1986 do 1989. Pokazalo se je, da mnogi projekti po regionalni vzdržljivosti sicer ne
ustrezajo v celoti, so pa v globalnem nacionalnem interesu vseeno sprejemljivi in opravičljivi.
EBarthoud

z univerze v Neuchatelu je referiral o vplivih smučanja na gorsko okolje,

ki je za človekove posege še posebej občutljivo, saj mnogih v višinah nad 2400 m ni mogoče
več popraviti. Ko preučuje tehnične in zakonske usmeritve, opredeljuje značilnosti spreminjanja pokrajine in njihove učinke na okolje ter se zavzema za ravnovesje med gospodarskimi
interesi in varstvom okolja.
L. D i 1 s a v e r z mobilske univerze v Južni Alabami je v referatu "Razvoj in ekologija v
gorskih nacionalnih parkih" osvetlil razkorak med temeljnim zazvemanjem za ohranjanje nedotaknjenih naravnih parkov in bolj elastičnimi težnjami po razvijanju rekreacijskih dejavnosti v
njih. Naraščajoče turistične potrebe in širjenje ustrezne infrastrukture razgaljajo vedno večjo
kompleksnost posegov v naravo in čedalje težavnejše vzdrževanje njene ekološke nenačetosti.
R. M a j o r a 1 z Univerze v Barceloni je v referatu "Socialni in pokrajinski učinki vodnih
elektrarn v Katalonskih Pirinejih" opredelila hidroenergetski pomen gorskih dolin. Z energetskega, prebivalstvenega, naravnovarstvenega in turističnega vidika je v tej gorski pokrajini
ovrednotila učinke 400 akumulacijskih jezer. Osvetlila je negativne socialne posledice za lokalno prebivalstvo, ki jih sprožijo izselitve ter hkrati pozitivni komplementarni pomen gorskih
regij za gospodarsko aktivne ravninske predele Katalonije.
D. G r o s s m a n iz Izraela je preučil zaplete pri širjenju in ustanavljanju naselij v gorskih
in obrobnih območjih Izraela in na Zahodnem bregu. Raziskal je težnje arabskih in židovskih
naseljencev po izrabi zemlje v preteklosti in ugotavljal današnje spremembe. Posebej je naglasil
omejenost naravnih virov, kar je sprožilo različne oblike izrabe tal in poselitve.
V. R. S i n g z univerze v Varanasiju je prikazal degradacijo naravnih ekosistemov v utarpradski Himalaji. Orisal je dva uničajoča modela človekovega poseganja v občutljivo gorsko
regijo, ki ne degradirata le ekosistema, temveč hkrati zmanjšujeta tudi kultivirano območje.
Podpisani je v referatu "Prostorska dinamika v slovenskih Alpah" predstavil gospodarsko
dinamiko in problematiko slovenskega gorskega sveta, ki sta posledica povojne industrializacije,
prebivalstvene prešlojitve in turističnega oživljanja.
Problematiko

subpolarnih

območij

so

obravnavali

trije

referati.

Amerikanec

L.

S o m m e r s je analiziral prostorsko spreminjanje pomena primarnih dejavnosti na Norveškem, zlasti ribištva. Finec M. H a k k i 1 a je na primeru otoka Manamansalo na jezeru Oulu
očrtal vplive človeka na gozd in prikazal njegovo spreminjanje. H. J u s s u l a j e n a primeru
ekološkega eksperimenta v območju Suomussalmi opredelil regionalno politiko in nanovo pretehtal vprašanja okolja za harmonični razvoj lokalnega gospodarstva in ustrezno prebivalstveno
problematiko. Amerikanec F. D o h r s je ponovno pretehtal koncept klimatske conalnosti v
gorskem svetu. Morfologiji srednjeveškega mesta, strateško ovitega v okljuk Sarine in opasane-
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ga z ostanki mestnega obzidja, je bilo posvečeno poldnevno razgledovanje mesta in ugotavljanje
njegovega teritorialnega širjenja iz zgodovinskega jedra z upravno in trgovsko funkcijo v nove
poslovne, prometne, univerzitetne in rezidenčne četrti. Gre za manjše univerzitetno in rezidenčno mesto francoske Švice.
Prvi terenski dan je bil posvečen turistični dejavnosti v znanem gorskem turističnem središču Grindelwald, ki je že od leta 1979 poligon široke interdisciplinarne raziskave v okviru
Unesco programa "Man and Biosphere", ki preučuje ekološko vzdržljivost gorskih območij ob
vzajemni povezavi kmetijstva s turizmom. Raziskava naj zagotovi razvoj kvalitetnega, dolgoročnega in visoko donosnega celoletnega turizma. V tej visoko specializirani alpski turistični
regiji je subvencionirano kmetijstvo nepogrešljiv vzdrževalec kulturne pokrajine, ne pa več
pridelovalec kmetijskih pridelkov.
Drugi terenski dan je bil namenjen ogledu hidroenergetskega sistema Oberhasli v dolinah
zgornje Aare, Gadme in Gene. Sistem obsega skupno 205 milijonov m 3 zajezene vode in dosega
letno proizvodnjo 1587 kWh električne energije. Pripravili pa so že projekte za razširitev sistema Grimsel West, ki bo povečal dosedanjo zmogljivost, omilil izpade energetskih naprav in bo
poleg zadostnega poletnega pridobivanja električne energije zadovoljeval tudi potrebe po doslej
še vedno manjkajoči zimski energiji.
M. Vojvoda

Znanstveno srečanje komisije za spreminjanje ruralnih sistemov in podkomisije
za gorska in subarktična območja
Zveza geografskih društev Slovenije je od 23. do 27. julija 1990 v Ljubljani organizirala
znanstveno srečanje omenjene komisije (Commission on Changing Rural Systems) in podkomisije (Subcommission on Highlands and High-latitude Zones), ki delujeta pri Mednarodni
geografski zvezi (International Geographical Union). Srečanja se je udeležilo 43 geografov z
raznih delov sveta: Španije (6), Z D A (6), Izraela (4), Velike Britanije (3), Finske (4), Nizozemske (2), Francije (2), Japonske (2), Kanade (2), po en udeleženec pa je prišel s Tajvana, iz Švice,
Švedske, Avstralije in Indije. Z regionalnim poreklom udeležencev je bil organizator zelo zadovoljen; pogrešal je le kolege iz vzhodnoevropskih držav, ki so odpovedali udeležbo zaradi znanih gospodarskih težav.
Posebno poglavje je pomanjkljiva udeležba jugoslovanskih geografov. Poleg devetih Slovencev sta iz drugih republik prišla le dva udeleženca. Res škoda, da se jugoslovanski geografi niso
odzvali enkratni priložnosti, da se doma srečajo z vrhunskimi strokovnjaki z vsega sveta. N a j
bodo vzroki takšni ali drugačni, je to nedvomno odraz prevelike zaprtosti jugoslovanske geografije.
Srečanje je potekalo na oddelku za geografijo filozofske fakultete v Ljubljani, le uvodni del
je bil v zbornični dvorani univerze. V treh dnevih so se zvrstili referati z diskusijo, v dveh pa
ekskurziji v slovenski alpski svet (Bled, Bohinj, Selška dolina) in v subpanonski del Slovenije
(Rogaška Slatina, Ptuj).
Vsebina simpozija: "Podeželje in družbenogospodarski razvoj' (za komisijo) in "Razvoj in
ekološki problemi gorskih in subarktičnih območij' (za podkomisijo) je bila določena po dogovoru med organizatorjem in vodjema komisije (prof. Michael Troughton) in podkomisije (prof.
Roser Majorai).
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Pomembnost srečanja je poudaril podpredsednik Izvršnega sveta skupščine republike Slovenije dr. Leo Šešerko, ki je pozdravil udeležence ter podpredsednik skupščine mesta Ljubljana, dr. Mihael Vengušt, ki je za udeležence pripravil sprejem. Organizacija srečanja je bila, žal,
pomanjkljiva, kar velja za urejanje hotelskih rezervacij za goste, za priprave, tiskanje in razpošiljanje gradiv, za iskanje pokroviteljev in organizacijo ekskurzij. Delo je zato slonelo predvsem
na članih organizacijskega odbora, ki so ga sestavljali mag. Marjan Bat, dr. Borut Belec,
J.McCollister, mag. Matej Gabrovec, dr. Anton Gosar, Drago Kladnik, dr. Metod Vojvoda,
vodil pa jo je podpisani.
M. Klemenčič

Mednarodna konferenca o človekovem posegu v kras in spremembe v njegovem okolju,
15. - 21. septembra 1990 na Moravskcm
Skupščina mednarodne geografske zveze (MGU) je na kongresu 1.1984 v Parizu na predlog
jugoslovanskega komiteja za geografijo ustanovila študijsko skupino za človekov poseg v kras.
Med njena uspešna dosedanja zasedanja sodi tudi simpozij 1. 1987 v Postojni. Njegov plod sta
dve knjigi (zbornik referatov Karst and Man, 265 s, vodnik Man's impact in Dinaric Karst, s.
205, oboje Ljubljana 1987). Na mednarodnem geografskem kongresu 1.1988 v Avstraliji je bilo
delo te skupine kljub splošnemu krčenju števila teles MGU podaljšano za štiri leta in sicer pod
novim imenom Študijska skupina za spremembe v okolju krasa. Ker pa se s to problematiko,
zlasti onesnaževanjem voda, ukvarja tudi Komisija za kemično, fizikalno in hidrološko kraško
raziskovanje v Mednarodni speleološki zvezi, je organizator konference, brnski Inštitut za
geografijo ČSAV s svojo kraško sekcijo povezal obe telesi na skupnem zasedanju.
Od 16. do 18. septembra so bila predavanja v kraju Češkovice nad moravskim mestom
Blansko. Sledila je dvodnevna avtobusna ekskurzija po slovaškem krasu. Del od okoli 55 udeležencev je ekskurzijo nadaljeval do 23. septembra po madžarskem krasu. Ta del je organiziral v
krasoslovju aktivni fizičnogeografski inštitut univerze v Szegedu.
Organizator češkoslovaškega dela je pred konferenco natisnil 15 referatov, skupno z enajstimi krajšimi pregledi trenutnega raziskovanja, ki jih je dobil od povabljenih gostov. Zbornik
je izšel v novi reviji brnskega inštituta - Studia carsologica 2 (Brno 1990, 174 s.). Številni prispevki obravnavajo spremembe v krasu zaradi različnih človekovih dejavnosti (kisli dež,
kamnolomi, deforestacija, onesnaženja voda, odpadki itd.). Ostali posegajo na druga področja
(pretekle spremembe v solarni aktivnosti na osnovi luminiscence sige, starost jam, aridne faze v
geološki preteklosti in njihov učinek za bivanje človeka v jamah itd.). V zborniku so objavljeni
tudi štirje prispevki slovenskih udeležencev: A. K r a n j c - J . K o g o v š e k , Onesnaževanje
ob navpičnem prenikanju vode v slovenskem dinarskem krasu; D. R o j š e k. Človekov poseg v
sistem Škocjanskih jam; I. G a m s, Globina dežnih žlebičev kot merilo starosti deforestacije;
isti: raziskave sprememb v kraškem okolju v Sloveniji.
V načrtu dela, ki ga je študijska skupina za človekov poseg v kras 1. 1988 predložila skupščini MGU v Sydneyu, je bila tudi registracija kraških regij in njihovih poglavitnih sprememb
po svetu. Še vedno namreč ne vemo natančno, kolikšen delež kopnega zavzema kras oz. njegovi
različni tipi. Objavljene ocene se gibljejo v razponu med 4 in 22 %. Pregledne karte večjih
kraških predelov sveta slonijo navadno na kraških kamninah, povzetih po geoloških kartah, pri
tem pa ni enotnosti, kaj vse so kraške kamnine (karbonati, soli, sadra, v novejšem času tudi
nekateri silikati v Južni Ameriki) in ponekod so med obsegom teh kamnin in krasom razlike.
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Sedanje vodstvo študijske skupine se je odločilo za pregled človekovih posegov v nekaterih
pomembnejših kraških deželah in naša konferenca na Moravskem naj bi dala prvi pregled dela,
ki ga n a j bi zaključila posebna publikacija. Program delovne skupine iz 1.1988 pa so zdaj delno
prevzeli hidrogeologi, ki so oblikovali mednarodno raziskovalno temo, imenovano IGCO 299
Geologija, klima, hidrologija in kras. V prvi fazi bi vanjo zajeli le značilna in ne vsa kraška
območja sveta. Na naši konferenci na Moravskem smo redni člani naše delovne skupine sklenili
predlagati organizatorjem teme IGCP 299 uradno sodelovanje in razširitev na vse kraške regije
sveta. Kot geografski kraški raziskovalci bi se radi znebili večnih očitkov, da je kras za svet
nepomemben pojav, ki ne zasluži v Mednarodni geografski zvezi niti posebne raziskovalne
koordinacije, tako da je veliko krasoslovcev iz vrst geografov prisiljenih sodelovati pri delu
Mednarodne speleološke zveze. Ker so jame mnogim bistvo krasa in ne posebno kraško okolje,
tudi pri nas nekatere manj izrazite kraške tipe javnost ne priznava za kras. V nekaterih deželah
pa je pojem krasa še neznan.
I. Gams

Madžarsko-slovcnska konferenca o fizični geografiji
Organizirano institucijsko povezovanje z geografskimi središči onstran državne meje, ki
zlasti v fizični geografiji zaostaja za splošnim družbenim razvojem, je s to konferenco dobilo
nov zagon. Med 27. in 30. septembrom 1990 je konferenca potekala v okviru utečenega medakademijskega sodelovanja med Madžarsko akademijo znanosti (v bodoče MAZ) in Slovensko
akademijo znanosti in umetnosti ter v organizaciji Geografskega raziskovalnega inštituta M A Z
iz Budimpešte in Geografskega inštituta AM Z R C SAZU. Njen namen je boljše medsebojno
spoznavanje raziskovalnih smeri in dosežkov kot podlaga za nadaljnje poglobljeno sodelovanje.
Prvi dan smo na polotoku Tihany ob Blatnem jezeru poslušali referate. Slovenci smo v
devetih referatih poročali o naših meritvah korozije, o visokogorskem krasu, o raziskovanju
krasa v IZRK Z R C SAZU, slovenskem raziskovanju reliefa, naravnih nesrečah in usadih, o
uporabi digitalnega modela reliefa za regionalno in kulturno gorsko pokrajino ter o pripravah
nove regionalne monografije Slovenije. Madžarski fizični geografi so v štirih referatih govorili
o njihovi seriji regionalnih geografskih monografij, o preučevanju uravnav v gorah, o razvojnih
generacijah kraškega reliefa v govorju Вакопу (SZ od Blatnega jezera) in njihovi uporabi
DMR za geomorfološko raziskovanje.
V diskusiji so se pokazali skupni interesi za bodoče sodelovanje, ki bo še naprej v okviru
obeh imenovanih akademij, toda s težnjo, da pritegnemo še druge sosede. Z madžarskimi udeleženci smo našli skupni interes v sodelovanju pri nastajanju geografskega informacijskega
sistema (tu so možnosti za sodelovanje z Gradcem), preučevanje starosti uravnav vzpetega
površja in naravnih nesreč. Slovenski referenti so bili z Geografskega inštituta AM Z R C
SAZU (4), Oddelka za geografijo F F (2) in Inštituta za raziskovanje krasa Z R C SAZU (1). Vsi
štirje madžarski referenti so prišli z Geografskega raziskovalnega inštituta M A Z pod vodstvom
akademika M A Z in zunanjega člana SAZU prof.dr. Marlon Pecsija. Zbornik referatov bo
natisnil Geografski inštitut MAZ, ki ima dobre stike z mnogimi geografskimi središči po svetu
in jim pošilja svoje objave.
Drugi dan zasedanja je bila geomorfološka ekskurzija po gorovju Bakony. Slovenske geomorfologe so presenečale trditve madžarskih kolegov o mnogo starejših nivojih, kot jih v istih
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višinah ugotavljamo v SV Sloveniji. S korelacijskimi sedimenti so madžarski kolegi dokazovali,
da so razpoznavni nivoji vse od paleozoika dalje, dobro ohranjeni pa še iz triade in mezozoika.
Vulkansko delovanje v panonu je na obrobju kotline Tapolce nekatere fosilizirala odeja bazalta, nastala ob vulkanskem delovanju v zgornjem miocenu (panonu). Zapustilo je nekaj vulkanskih stožcev s strminami, zaradi katerih prištevajo pokrajino v višavju na severu Blatnega jezera med najlepše dele Madžarske. Slovencem so to najbližji, kolikor toliko ohranjeni vulkanski
stožci. Le nekaj deset metrov nad jezersko gladino so po dokazovanju madžarskih geomorfologov na abrazijskem nivoju panonskega morja ohranjeni istočasni (panonski) vršaji ob ustju
gorskih rek. Slovenski udeleženci smo se spraševali, v koliki meri prispevajo k pripisanim razlikam v starosti reliefa takraj in onkraj državne meje mnogo slabotnejše terciarno tektonsko
delovanje severno od Blatnega jezera, manj padavin in manj erozije - relief je videti povsem
denudacijski - in koliko različna metodologija raziskovanja.
Zadnji dan je bila dvodnevna ekskurzija po SV Sloveniji in sicer po Pomurju in nizkem
Podravju, po poti Lendava - Maribor - Rogla - Haloze - vzhodne Slovenske gorice - Lendava.
Pri razlagi so prvi dan sodelovali tudi geografi s pedagoške fakultete v Mariboru. V ospredju
diskusij so bila vprašanja vodnih melioracij v Ščavniški in Pesniški dolini, kvartarno preoblikovanje v goricah pod Pohorjem, uravnavanje v gorah in usadi.
I. Gams

Vpliv inovacijskih proccsov na preobrazbo pokrajine
Mednarodni medinštitutski seminar geografskih oddelkov pedagoške fakultete univerze v
Mariboru in filozofske fakultete v Ljubljani ter katedre za gospodarsko geografijo in regionalno planiranje univerze v Bayreuthu (ZRN), se je odvijal v Mariboru , 18.-19.10.1990.
Tradicionalno sodelovanje navedenih geografskih oddelkov,pri tem je sodelovanje med
oddelkoma iz Bayreutha in Ljubljane veliko starejše, med oddelkoma iz Bayreutha in Maribora
pa institucionalizirano z meduniverzitetnim sporazumom, je z lanskoletnim podobnim seminarjem v Bayreuthu in letošnjim v Mariboru dobilo nove, intenzivnejše in kvalitetnejše oblike. Že
iz naslova je razvidna vsebinska usmeritev seminarja v obravnavo inovacijskih pokrajinotvornih procesov, kar je bilo glede na strokovno usmeritev gostov iz Nemčije,pa tudi tovrstne aktualnosti našega okolja, tudi razumljivo. Ne nazadnje je treba priznati, da tudi večletna recesija
geografskih proučevanj v Severovzhodni Sloveniji terja temeljitejšo obravnavo aktualne prostorske problematike. Organizatorju, oddelku za geografijo PF v Mariboru, zato ni bilo težavno
pripraviti vsebinsko zanimivo strokovno srečanje, na katerem se je razvila nadpovprečno živahna razprava. Evropa je vedno "manjša", zato so podobnosti v oblikah in učinkih regionalnih
procesov v različnih evropskih območjih vedno večje.
Nemški kolegi so predstavili dve sicer drobni, toda za prostorski razvoj pomembni tematiki.
J. M a i e r in C. H e r m a n n sta poročala o možnostih in prvih zametkih povečanja dohodka
z neposredno prodajo kmetijskih pridelkov. Ne glede na redkost je to dokaj kompleksna problematika, saj zadeva kmetijsko pridelavo, kmetijsko delovno silo, oskrbo, centralnost naselij in
končno regionalni razvoj. Podobno je bila tudi za naše okolje aktualna problematika, ki sla jo
podala J. M a i e r in J. K ö n i g o neizkoriščenem stavbnem fondu na podeželju kot indikatorju negativnega razvoja. Vedno številnejše opuščene stavbe v manj razvitih območjih kažejo na
eni strani na regionalni gospodarski razvoj in na drugi na nefunkcionalnost starih stavb in nase-
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lij sploh. Prenova vasi in oživljanje podeželja se na to neposredno vežeta.
Zanimive teme so predstavili tudi domači kolegi, med njimi so uspešno nastopili tudi asistenti mariborskega geografskega oddelka. Podpisani je prikazal novejše trende urbanizacije na
Dravskem polju, kot enem najbolj urbaniziranih, hkrati pa tudi najbolj kmetijsko ugodnih predelov Slovenije, z makroregionalnim in predvsem zaposlitvenim središčem Mariborom na njegovem obrobju. O inovacijah kmetijstva v Prekmurju je poročal V. B r a č i č, medtem ko je
B. B e 1 e c podal kvantitativno analizo razdrobljenosti kmetijskih zemljišč kot dejavnika inovacijskih procesov na Murskem polju. O vplivu dislociranih industrijskih obratov na razvoj nekaterih delov Slovenskih goric in Prekmurja sta poročala B. K e r t in L. O I a s, ki sta dodobra
razširila geografsko pomembno in kompleksno tematiko nekaterih elementov regionalnega
razvoja. L V r i š e r je predstavil izhodišče za ekonomsko geografsko regionalizacijo Severovzhodne Slovenije.
Geografsko pa tudi gospodarsko silno zanimivo in pomembno problematiko biokmetijstva v
Pomurju je predstavil I. Ž i b e r n a. Pokazalo se je, da je ta precej kompleksna in predvsem
ekonomsko tehtna t e m a t i ^ mnogo bolj problematična, kot se kaže v nekaterih javnih napovedih in željah. Ob ekonomskem izhaja navsezadnje nerazčiščeno še vprašanje, v kakšni meri
lahko sploh govorimo o biohrani. Zanimive teme o urbanizaciji in spreminjanju morfološke
strukture podeželskih naselij se je lotil V. D r o z g. Zadnji referent U . H o r v a l pa je podal
pregled zdraviliških turističnih krajev v Sloveniji s posebnim poudarkom na Atomskih toplicah,
Moravskih Toplicah in Banovcih.
Vsebinsko pester in strokovno uspešen znanstveni sestanek se je zaključil z ekskurzijo po
Dravskem polju, predvsem z obravnavo ekološko škodljivih posegov v pokrajino 1er po vinorodnih in gozdnatih Halozah in Podpohorskih goricah. Žal se je le malo geografov izven Maribora udeležilo seminarja in izkoristilo priložnost za strokovni dialog, za spoznanje aktualne
geografske problematike obravnavane regije in za izmenjavo misli z nemškimi geografi, kar
kaže na nezadostno zanimanje ali slabo organiziranost slovenskih geografov kljub deklariranosti o njihovem sodelovanju in sodelovanja slovenskih geografskih ustanov.
M. Pak

Seminar International Center for Rural - urban Migration in Central and Eastern Europe",
Variava 6.-7. december 1990
Živahna demogeografska gibanja med mestom in podeželjem ter še posebej na podeželju
samem, z vsemi svojimi socialnoekonomskimi in prostorskimi posledicami, so pripeljala do
ustanovitve mednarodnega Centra za proučevanje navedene problematike pri Inštitutu za
geografijo in prostorsko organizacijo Poljske akademije nauk pod vodstvom prof. Andrzeya
Stasiaka. K sodelovanju je bil kot predstavnik Slovenije povabljen tudi podpisani. Delovno
izhodišče Centra je dolgoletni raziskovalni projekt omenjene akademije "Depopulacija podeželja na Poljskem", kar naj bi bilo v strokovnem pogledu spočetka razširjeno na strogo demografska vprašanja, kasneje pa še na večino prostorskih in socio-ekonomskih vprašanj podeželja. K
sodelovanju so pritegnili številne dežele srednje in vzhodne Evrope, med njimi tudi Slovenijo in
Srbijo.
Na prvem seminarju v Szymbarku na Poljskem, od 11. do 16. septembra 1989, je bila v
ospredju obravnava depopulacije ruralnih območij. Seminarja se je udeležilo 40 geografov,
sociologov in demografov iz 11 dežel oziroma držav, prebranih pa je bilo 22 referatov,ki so
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objavljeni v posebnem zborniku. Z resolucijo so sprejeli naslednja osnovna izhodišča Centra:
- vzpodbujanje teoretičnih, metodoloških in empiričnih študij,
- razvijanje znanstvenega sodelovanja z drugimi ustanovami in organizacijami, zainteresiranimi
za tovrstno problematiko,
- organiziranje znanstvenih izmenjav med sodelujočimi deželami,
- organizacija permanentnih mednarodnih srečanj v različnih deželah članicah Centra,
- izdajanje tiskanega gradiva,
- spreminjanje in informiranje o novih podatkih in gradivih ter o novi znanstveni tehnologiji.
Drugi seminar je Poljska akademija nauk organizirala od 6. do 7. decembra 1990 v Varšavi.
Ob tej priložnosti so vabljeni predstavniki posameznih dežel (člani Centra) predstavili izsledke
raziskav o demogeografskih procesih na podeželju. V Varšavi se je zbralo 15 predstavnikov
Poljske, Rusije, Litve, Belorusije, Ukrajine, Madžarske, Bolgarije, Nemčije, Češke, Slovaške in
Slovenije. Predstavili so enajst referatov in jih v razpravi, skupaj z drugimi strokovnjaki, dodobra dopolnili ter ob tem odprli številna aktualna demogeografska vprašanja sedanjega trenutka v deželah intenzivnih političnih, socialnoekonomskih in drugih prostorskih sprememb v
Evropi.
Naslov seminarja "Posledice ruralno-urbanih migracij' je obravnavana tematika močno
presegla, saj je zajela vse važnejše demogeografske procese na podeželju, še posebej najnovejše.
Na vseh ravneh trdno zakoreninjena politika bolj ali manj centralističnega razvoja je v socialističnih deželah podeželje močno prizadela, kar so spremljali negativni demogeografski procesi,
od depopulacije do odmiranja in propadanja podeželskih naselij. Ekstremno se je to dogodilo v
Sovjetski zvezi in Bolgariji, kjer je šlo za načrtno zapostavljanje podeželja in za propadanje
podeželskih naselij na eni strani ter za ekstremno krepitev redkih centralnih naselij na drugi.
Vse to so spremljali skrajno negativni demogeografski procesi,kar je ustvarilo današnjo podobo
podeželja s propadajočimi vasmi, brez kakršne koli infrastrukture, brez delovnih mest, s propadajočimi poslopji, z ostarelim prebivalstvom in v končni fazi z odmiranjem. Politične spremembe z demokratizacijo so to skrajno perečo poselitveno, ekonomsko, socialno in prostorsko problematiko sicer postavile v ospredje, vendar za izpraznjena podeželska naselja in opuščeno ali
skrajno slabo obdelano zemljo večjih razvojnih možnosti zaenkrat ni.
Ob iskanju vsebine naslednjega seminarja, ki bo prihodnje leto na Madžarskem, se je pojavila potreba po obravnavi najnovejših razvojnih in demografskih procesov na podeželju, povezanih z denacionalizacijo in reprivatizacijo ter s tem povezano problematiko obnove vasi. Referate s tega seminarja bo Poljska akademija nauk izdala v posebnem zborniku.
M. Pak
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prelaza Vršič v Julijskih Alpah, ki je nastal v močno pretrtem anizičnem dolomitu.
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T h e article presents the geomorphological characters of the well known Vršič Pass in

T h e article deals with the problem of stating the territorial extension and the nume-

Julian Alps in the Z o n e of the tectonically broken Anisian dolomite. Localised

rical consistence of the Slovene community in the Italy, and their variation. T h e

erosion in dolomitic regolith has caused manj badlands in uppermost area of the pass

author makes distinction between the original autochton settlements and the newer

which are also due to man's activity. T h e r e f o r e the Vršič Pass is an ecologically

settlements in the Friulian lowland. He also rises the question of the ethnic indentifi-

endangered area.

cation which is one of the most delicate problems of the ethnically mixed territories.
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