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K N J I Ž E V N O S T 

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

Gluck, A. & Mag«:!, IL- Das I .and hat Zukunnft Neue Perspektiven fur die ländlichen Räume 
Jehle-Verlag, München 1990; 276 strani; ISBN 3-7825-D257-2; 49,80 DEM. 

Knjigo bi lahko označili kot priročnik, ki želi informirati in afirmirati ter podeželje prikazati 
v novi, perspektivnejši luči. Namenjena je širši strokovni javnosti, tako upravnim delavcem, 
strokovnjakom posameznih področij ter ljudem, ki kakorkoli sodelujejo pri urejanju podeželja. 

V knjigi so zbrani prispevki avtorjev različnih profilov, ki obravnavajo posamezne segmente 
problematike podeželja. Prispevki so izrazito praktični, po načinu razmišljanja pa pragmatični 
in usmerjeni v prihodnost. Naravnani so na potrebne ukrepe s katerimi bi na podeželju in v 
vaseh dosegli željen razvoj. Izvemo namreč ne le kaj urejati, temveč tudi kako - na kakšen 
način, s katerimi merili in vrednotami. 

Prispevki iz prvega dela knjige prikazujejo novo filozofijo urejanja podeželja: D. Wieland 
razmišlja o novem razmerju med mestom in vasjo, A. Gluck o neizrabljenih možnostih in kvali-
tetah podeželja, J. Millendorfer govori o spremenjenih vrednotah, po katerih podeželje ni več 
konfliktno - temveč perspektivno območje. 

V drugem delu so obravnavane praktične teme. Navajam samo nekatere: o načinu gradnje in 
širjenju naselij govori L. Heck, J. Maier o različnih možnostih izboljševanja prometne 
dostopnosti, A. Adelhardt prenaša izkušnje iz kmetijstva, W. Herbst navaja tehnične možnosti 
reševanja ekoloških konfliktov, J. Maier prikazuje načine vključevanja turizma v gospodarke 
tokove, o prihodnosti skupnega evropskega trga in razvoju podeželja razmišljata H. A. Haasis 
in M. Streit, o razvoju telematike S. Lanner. Vseh prispevkov je 19. V tretjem delu so prikazane 
strategije in ukrepi za razvoj najpomembnejših področij in dejavnosti na podeželju (urejanje 
naselij, razvoj kmetijstva, promet, oskrba, ravnanje z odpadki, varovanje okolja). 

V zadnjem delu so navedeni primeri (vseh je 27), ki lahko služijo kot vzor za način reševanja 
oz. urejanja. 

Na koncu knjige je še seznam literature (127 naslovov) ter podatki o avtorjih (institucija in 
naslov). V knjigi bo vsak (geograf), ki se ukvarja s proučevanjem in urejanjem podeželja, našel 
zanimive in aktualne informacije. 

Vlado Drozg 
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Karatologia 16, 2. semester 1990, str. 64, FFS in AFK, Francija. 

Ker GV bolj ali manj redno poroča o tej francoski krasoslovni reviji svetovnega formata in 
jo torej bralci poznajo, se bom omejil zgolj na vsebinsko plat zadnje številke. Sestavlja jo pet 
(daljših) člankov, dvoje krajših prispevkov ter Poročila o kongresih - srečanjih, Dokumentacija 
in Razne informacije. 

Prispevek z naslovom Globoka zakraselost v Juri, na podlagi opazovanj ob kopanju predora 
LEP (Ain in kanton Genève) (J.-C. Fourneaux, L. Sommeria) podaja izsledke neposrednih opa-
zovanj globokega krasa pod sedanjo in tudi kvartarno erozijsko bazo. Zanimive so povezave 
med sedimentacijo in zakraselostjo ter samo nastajanje globokega krasa: kjer so zveze med 
površjem in globokim krasom bolj odprte (razpoke v predoru dovajajo do 180 1 vode/s), lahko 
vanj hitreje prodre voda s povišano vsebnostjo C 0 2 in pospešeno korodira. C. Rigal pred-
stavlja glavne kraške jame planote Causse de Laissac-Séverac (Aveyron). To je kraška planota 
severno od Grands Causses, na stiku s kristalinskim masivom in jame na kontaktu (pretežno 
ponorne) so s pomočjo sedimentov datirane kot post-miocenske. J.-J. Blanc in J. Nicod sta v 
okviru programa URA 41 in URA 903 (z URA 903 sodeluje tudi slovenski Inštitut za razisko-
vanje krasa v okviru mednarodnega programa) pripravila kvantitativno študijo prepokanosti z 
naslovom Kraška površja planote Montrieux (Var) (v dolomitiziranih apnencih). Statistično 
obdelane podatke povezujeta s poligenetskim razvojem in jih primerjata tudi z morfologijo in 
vodnimi zvezami. Zadnji prispevek o francoskem krasu avtorice J. Buisson-Vodinh govori o 
fizikalno-kemičnih in bakterioloških lastnostih kraških izvirov v območju Platé (Haute-Savoie), 
ene najbolj znanih francoskih visokogorskih kraških planot, nad Chamonixom. Čeprav je tam le 
eno smučarsko središče (Flaine), so vsi raziskani izviri bakteriološko oporečni - z vsako intenzi-
fikacijo izrabe tega kraškega površja pa bo stanje le še slabše. Voda se pod zemljo dobro pre-
zrači, vendar zaradi hitrega pretoka od požiralnikov do izvirov (1-3 dni) skoraj ni samočiščenja. 
Zadnji izmed člankov je prispevek M.A. Soriana, ki podrobneje opisuje kras v evaporitih v 
osrednjem delu depresije Ebra v Španiji. 

Tudi "kratki vesti" sta zanimivi: prva poroča o priročni terenski tehniki volumetričnega dozi-
ranja s pomočjo injekcijske brizge, druga pa o raztapljanju peščenjaka v zmernem podnebju na 
primeru poljskih Sudetov. 

Zadnje tri rubrike poročajo o usmeritvi znanstvene speleologije in krasoslovja na 10. medna-
rodnem speleološkem kongresu, o švicarskem speleološkem kongresu, o 14 novostih iz speleolo-
ške in krasoslovne literature ter o nekaj drugih dogodkih. Razen standardne opreme (povzetki 
v dveh ali treh jezikih, ključne besede, dvojezični podpisi pod slikami) vsebino dopolnjuje oziro-
ma popestruje 24 tehnično odličnih fotografij (na platnicah barvni), 31 risb, 7 tabel ter skupno 
82 enot bibliografije. 

Andrej Kranjc 

Bognar Andrija: Gcomorfologija Baranje, znanstvena monografija. Savez geografskih društava 
Hrvatske, Posebna izdanja, svezak 7. Zagreb 1990, str. 312. 

Geomorfološka monografija o Baranji, o ozemlju na sotočju Drave in Donave z velikostjo 
1149 km2, je v zadnjem času eno redkih podobnih del pri nas. Opremljena je s številnimi geo-
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loškimi in geomorfološkimi prerezi, diagrami, tabelami in fotografijami ter kartami. Posebej je 
treba omeniti barvno geološko in geomorfološko karto v prilogi (merilo 1:100.000). S tem geo-
morfološka monografija o Baranji predstavlja zrelo znanstveno delo. Avtor se je izdatno naslo-
nil na izsledke sorodnih strok, zlasti na rezultate sosednjih madžarskih geomorfologov in geolo-
gov in si s tem zagotovil širšo uveljavitev svojih dognanj. Z Bognarjevo monografijo smo dobili 
sodobni vpogled v geomorfološke značilnosti in razvoj ene od naših ravninskih pokrajin. 
Razmeroma obsežen uvodni del monografije obsegajo geološko-tektonske značilnosti, za katere 
je avtor sam prispeval precej lastnih ugotovitev. Opozoriti je treba tudi na zanimivo poglavje o 
hidroloških lastnostih, meandriranju in geomorfoloških učinkih reke Drave. 

Baranja je del makromorfološke enote, ki sega iz sosednje Madžarske vse do sotočja Drave 
in Donave. Najnižji svet, ki predstavlja večji del Baranje, pripada Donavski in Dravski nižini, 
manjši del pa puhlični uravnavi Banskega brda. Avtor jasno loči med Panonsko kotlino, to je 
depresijo med Dinaridi in Karpati, in Panonsko nižino, ki je zanj le njen najnižji del, to je Veliki 
Alföld, katerega del je tudi Baranja. 

Baranjo sestavljajo tri različne morfološke enote. Nižinski relief predstavljajo Spodnja 
dravska in Spodnja donavska nižina ter depresija Kopačevskega rita. Ravninski tip obsega 
starejšo holocensko, mlajšo in starejšo würmsko teraso, Bansko brdo z Južno baranjsko 
puhlično uravnavo pa je nekoliko vzvišeni gričevnati tip reliefa. 

Po avtorjevih dognanjih se je Donava s svojim tokom prestavila v ta del Panonske nižine šele 
v mlajšem pleistocene kar dokazuje odsotnost starejših teras. To spremembo je povzročil nasta-
nek Apatinsko-kopačevske ugreznine. Kopačevski rit s svojo zamočvirjenostjo in izpostavlje-
nostjo poplavam še danes kaže na tektonsko ugrezanje. 

Avtor je podal jasno geomorfološko podobo in genezo posameznih morfoloških enot in 
opozoril na značilne geomorfološke pojave. Hkrati pa se je temeljito poglobil tudi v sedimento-
logijo eolskih in fluvialnih sedimentov, najbolj seveda v značilnosti puhlice in njej sorodnih sedi-
mentov. Puhlici je posvečenih 30 strani teksta in slik. Zato bo Bognarjevo delo odslej upraviče-
no eden od temeljnih virov za spoznavanje geomorfoloških značilnosti naših panonskih pokra-
jin. Za poplavno ravnico, ki jo v hrvaščini imenuje poloj, in jo sestavljata nižji in nekoliko višji 
del, so značilni mrtvi meandri, stari rečni rokavi ter rečni otoki ali ade. Poplavna ravnica Dona-
ve je na baranjski strani izredno široka, do 14 km, 11 km pa jo je na levem bregu. Njen del, 
Kopačevski rit, ki je znan v javnosti kot dragocen živalski rezervat, je tip fluvialno-močvirne 
nižine, ki ima od vseh pokrajinskih delov Baranje najmanjšo reliefno energijo, 1-2 m/km2. 

Na nekoliko višjih terasah so reliktni sledovi eolskega delovanja, in sicer deflacijske brazde 
ter različne peščene akumulacijske oblike, med njimi tudi parabolične sipine. Posebno zanimiv 
in v naselbinskem in gospodarskem pogledu najpomembnejši del Baranje je Bansko brdo ter 
njegova okolica. Iz Bognarjeve monografije izvemo, da je njegov nastanek povezan tako s 
tektonskimi prelomi, ob katerih se je dvignil kot tektonska gruda, kot tudi s postmiocenskim 
vulkanizmom in s puhlično akumulacijo. Osnova so neogenski sedimenti, ki jih je na nekaj 
mestih predrla bazaltno-andezitna lava in ustvarila vulkanske plošče in dajke. Razgaljeni so v 
robovih Banskega brda in v erozijskih žlebovih. Vrhnji deli so pokriti z 20 do 50 m debelimi 
plastmi puhlice in njej podobnih sedimentov, ki so ne samo eolskega ampak tudi proluvijalnega 
(akumulacija sedimentov na podnožju vzpetin), deluvijalnega (plastovitost zaradi pobočnih 
preglacialnih procesov) ali kakšnega drugega porekla. Površje puhlične uravnave pa je 
razgibano z različnimi psevdokraškimi depresijami. 
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V Bansko brdo so vrezane doline, ki so sicer najbolj razširjen tip reliefa, in so erozijskega, 
derazijskega ali erozijsko-derazijskega nastanka. Derazija je v Sloveniji redkeje uporabljan 
geomorfološki termin, ki po Pécsiju (cit. R. Fairbridge, The Encyclopaedia of Geomorphology, 
1968, 250) pomeni posebno kombinacijo erozije in denudacije v periglacialnih razmerah 
pogostega zmrzovanja in odtajanja tal, kar je ustvarilo derazijske doline, znane tudi pod 
imenom delle. Značilne naj bi bile predvsem za območja z mehkejšo geološko podlago. 
Derazijske doline in njihovi vrhnji deli, ki jih Bognar imenuje delle, so torej kompleksen 
produkt nivacije, gelisoliflukcije in pluvionivacije. Pobočja Banskega brda in puhlične terase 
imajo torej še številne ohranjene sledove pleistocenskega preoblikovanja. 

V zaključnem poglavju je avtor analiziral še inženirsko-geomorfološke značilnosti Baranje s 
čimer je še razširil uporabnost svojega dela. 

J. Kunaver 

Wellcrt, W- Gcovokabcln, Geographie kur/gcfasst in 8 Heften. Stuttgart, 1989. 

Geografsko strokovno slovstvo postaja vedno bogatejše z deli, ki razlagajo osnovne pojme in 
izraze, uporabljane v geografiji. Žal to velja le za izdaje tujih terminologij, geografskih slovar-
jev in leksikonov ter drugih podobnih del. V slovenskem geografskem slovstvu še vedno nima-
mo prepotrebne slovenske terminologije, ki bi zapolnila vrzel v naši stroki, pa naj bo to v nje-
nem raziskovalnem ali pedagoškem delu. 

Obravnavano delo W. Wellerta dosega ta cilj in širi že tako obilno nemško geografsko termi-
nološko slovstvo. Avtor je zbral pogosto uporabljane strokovne termine - nad 2000 - iz vseh 
geografskih vej in jih uvrstil v sedem zvezkov, osmi zvezek pa zajema abecedni seznam vseh, v 
prejšnjih zvezkih razloženih izrazov. Tak pristop je dokaj zanimiv, saj večina dosedanjih termi-
nologij obravnava pojme razvrščene po abecedi, v eni knjigi. Prednost je v tem, da so izrazi iste 
tematike skupaj. Izbor zajema tiste strokovne pojme, ki jih zahtevajo geografski učni načrti. Na 
koncu vsakega zvezka je kazalo vsebine vseh osmih zvezkov. 

Obseg vseh zvezkov znaša 234 strani. Povprečno ima vsak zvezek 29 strani. Posamezni zvezki 
vsebujejo pojme od ene do treh geografskih vej. Pojmi posamezne veje so še podrobneje razde-
ljeni na podpoglavja. Prvi zvezek vsebuje pojme o geografiji kot znanosti, o Zemlji in njeni kar-
tografski predstavitvi ter geološke pojme, ki jih pogosto uporabljamo v geografiji. Prvi del, ki 
se nanaša na geografijo kot znanost, ima tri podpoglavja: v prvem so izrazi o znanstvenem delu, 
v drugem o delitvi obče geografije in v tretjem osnovni občegeografski pojmi. 

Celotni drugi zvezek vsebuje razlago pojmov iz geomorfologije. Pojmi so razdeljeni na kar 
sedem podpoglavij, npr. na izraze o razčlenitvi Zemljinega površja, o endogenih in eskogenih 
silah, itd. V tretjem zvezku so v prvi del uvrščeni pojmi iz klimatologije in v drugi del o pokra-
jinskih pasovih. V tem drugem delu najdemo tudi pojme o rastlinstvu, npr. tipe savane, višinske 
vegetacijske pasove in posamezne pojme o vodah, npr. arteški vodnjak. Preseneča, da avtor ne 
posveča samostojnega poglavja biogeografiji in hidrogeografiji, temveč pojme iz teh dveh vej 
delno vključuje v četrti zvezek, v poglavje o ekologiji, ki se deli na devet podpoglavij. Tu so 
razloženi osnovni ekološki pojmi in nato izrazi v zvezi z vprašanji onesnaženja voda, zraka, 
propadanja gozda, odpadkov, energije itd. Četrti zvezek ima tudi poglavje o pedoloških pojmih. 
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Zadnji trije zvezki obravnavajo pojme iz družbene geografije. Celotni peti zvezek je posve-
čen gospodarski geografiji. Uporabnik se tu seznani z razlago izrazov iz agrarne in industrijske 
geografije, o trgovini, prometu ter turizmu. Šesti zvezek vsebuje poglavji o geografiji naselij in 
poglavje o prostorskem načrtovanju. V prvem poglavju spoznamo najprej osnovne pojme iz 
geografije naselij, tipov mest, oblikah hiš, o mestih v socialističnih državah in severnoameriška 
mesta. Drugo poglavje tega zvezka vključuje osnovne pojme iz prostorskega načrtovanja, o 
centralnih naseljih, gibanju prebivalstva itd. Zadnji, sedmi zvezek z razlago pojmov, zajema izra-
ze iz geografije prebivalstva in tretjega sveta. Zlasti to, zadnje poglavje, obravnava veliko 
pojmov, razvrščenih v osem podpoglavij, npr. o regionalizaciji sveta, svetovni trgovini, razvitih 
državah, državah v razvoju itd. 

Če poskusimo oceniti to geografsko terminologijo, lahko rečemo, da zajema mnoge, pogosto 
uporabljene pojme v geografiji. Le med njenimi posameznimi vejami nastopa določeno neravno-
težje, zlasti iz vegetacijske geografije in hidrogeografije pogrešamo posamezne izraze, npr. o 
tipih rečnih režimov, odtočnem količniku, o ekoloških tipih rastlin. 

Pojmi so razvrščeni pregledno, čeprav niso navedeni po abecedi. Na levi strani vsake strani je 
zapisan pojem, na desni strani pa pripadajoča razlaga. Na ta način se lahko učenci in dijaki lažje 
učijo in sami preverjajo svoje znanje. Razlage pojmov obsegajo eno do deset vrstic. Ne glede 
na dolžino so večinoma jasne in povedo bistvo izraza. 

Pri tujih pojmih je pri nekaterih naveden tudi domač pojem, npr. mortaliteta-umrljivost. Pri 
nekaterih razlagah so navedeni tudi primeri, npr. pri razlagi pojma "plastoviti ognjenik" sta kot 
primer navedena Vezuv in Fudžijama. Ponekod so navedeni tudi sinonimi, npr. starostna pirami-
da-prebivalstvena piramida. Ob nekaterih pojmih so s poševno pisavo navedeni še podpojmi, 
npr. pri tečajniku - polarna noč in polarni dan. 

Pri novejših pojmih, izhajajočih iz angleščine, ki še nimajo nemškega izraza, ostaja izvirni 
zapis, npr. ecofarming ali cash crops. K pravilnejši uporabi izraza prispeva tudi navajanje pri-
devniške oblike, npr. pri pojmu diskordanca-diskordanten. 

Ob tem dokaj obsežnem izboru in razlagi pojmov avtor ni dodal nobene skice, tako kot imajo 
npr. angleške terminologije. Morda bi bilo koristno slikovno predstaviti vsaj nekatere izraze. 
Kljub temu lahko to terminologijo s pridom uporabljamo kot priročnik, ki pomaga poglobiti 
znanje iz posameznih vej obče geografije 

To delo nam lahko po vsebinski in metodološki plati služi za dober zgled in krepko spodbudo 
pri oblikovanju in dokončanju tudi slovenske geografske terminologije. 

Franc Lovrenčak 

Rcgionalpolitik in Europa - das Beispiel der peripheren, grenznahen Gebiete Heft 86, 127 str., 
uredil J. Maier, Bayreuth, 1990. 

Obmejna območja so že nekaj časa deležna posebne pozornosti in pristopv geografske regi-
onalne politike. Ta postaja z vključevanjem nekdanjih socialističnih držav Poljske, Češkoslo-
vaške in Madžarske v gospodarske tokove Zahodne Evrope in še posebej Nemčije in Avstrije 
še toliko bolj aktualno. Povsem novo situacijo je vzpostavila združitev obeh Nemčij, ki je neka-
tera nekdanja obmejna območja spremenila iz perifernih v centralna vsaj po legi, ne pa še tudi 
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po funkciji in strukturi. Tovrstnim razvojnim dilemam se je posvetil Gospodarsko geografski 
oddelek univerze v Bayreuthu. Ta v svojem 86. zvezku prinaša 10 prispevkov, ki obravnavajo 
probleme obmejnih območij, njihovo sanacijo oz. transformacijo v gospodarsko aktivnejše regi-
je ter seveda prekomejno povezovanje. Izpostavlja se tudi nuja po vzpostavitvi in zadržanju 
lastne identitete in iniciative obmejnih regij, kot je v svojem uvodnem prispevku poudaril 
urednik zvezka Joerg Maier iz Bayreutha. Opozoriti je treba, da so referati nastali še v času 
pred združitvijo Nemčij. 

Zaprta meja med Vzhodno in Zahodno Nemčijo je prispevala k različnim strukturnim 
slabostim obmejnih regij na eni in drugi strani. Te se odražajo v depopulaciji, težavah z 
ustrezno delovno silo ter nezadostni infrastrukturi. Odprtje meje bi lahko ob ustrezni regionalni 
politiki v kratkem bistveno izboljšalo strukturo, verjetno pa bi prineslo tudi nove ekološke 
obremenitve, ugotavlja H. Spitzner (Muenchen). Bavarska je s Češko, Turingijo in Saško 
oblikovala delovno skupnost Europa - Mitte, ki si prizadeva aktivirati regionalne povezave. V 
tem okviru deluje več skupin. W. Rammnig (Bayreuth) je prikazal nekaj možnosti, predvsem pa 
težav, pri gospodarskem sodelovanju s partnerji iz bivše NDR. B. B. Mayer (Weimar) je v 
obširni razpravi prikazal regionalno strukturo Turingije kot strokovno osnovo za regionalno 
politiko. Pri tem daje obmejnosti majhen poudarek in niti ne išče komparativnih prednosti 
regije. Vprašanju usmerjanja regionalne politike vzdolž J in V avstrijske meje se je posvetil F. 
Greif z Dunaja ter predstavil obsežen plan po upravnih enotah ter po različnih sektorjih. V. 
Klemenčič (Ljubljana) je obširneje obravnaval funkcijo odprte italjansko-slovenske meje. Ta se 
je v zadnjem stoletju trikrat korenito spremenila in potegnila za sabo vrsto posledic. Ugotavlja, 
da je ta odprta meja dobro izkoriščena. Veliko slabše stanje pa ugotavlja F. Erdoesi (Pees) v 
skoraj vseh madžarskih obmejnih območjih. Nekdanji 25 km široki obmejni pas je pas 
propadanja. Odpiranje meje proti Avstriji je v nekaj letih že dalo vzpodbudne rezultate 
predvsem v pasu Szombathely - Sopron. Povsem drugačen je razvoj ob nemško danski meji, ki 
ga V. Hahne (Flensburg) označuje kot semiperiferno v okviru držav EGS. Avtor daje velik 
poudarek nacionalni in kulturni regionalni politiki ter manjšinskemu vprašanju nasploh, kar je 
mogoče realizirati ob nadaljnji decentralizaciji in krepitvi lokalnih skupnosti. Drugačno študijo 
je predstavil P. Moll (Saarbrucken) na primeru območja Posarje - Lorena - Luksemburg. 
Čep rav je tudi to območje poseljeno z manjšinami, jih ne obravnava. Posveča se predvsem 
vprašanju večje prehodnosti ozemlja in kooperaciji na področju varstva okolja, ne izmika se pa 
tudi vprašanjem socialnega in kulturnega razvoja obmejnega prebivalstva. 

Jernej Zupančič 

Dennis Rumlcy - Julian V. Mingili The Geography of B o r d e r Landscape Routledge, London, 1991. 

Pri Mednarodni geografski uniji (MGU) je bila leta 1984 ustanovljena ekspertna 
komisija za proučevanje politične karte sveta. Štiri leta kasneje v času 26. kongresa MGU 
jo je, pod istim imenom, nadomestila ustrezna Komisija, ki jo uspešno vodi kanadski 
geograf David B. Knight z univerze Carleton v Ottawi. Od svoje formalne ustanovitve so 
njeni člani izdali nekaj uspešnih publikacij, ki obravnavajo: sodobni razvoj 
političnogeografske misli, problematiko političnih meja, pojavnost nacionalizmov in 
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samoodločbe narodov, geografi jo volitev na lokalni in državni ravni, geopolitično 
dominacijo, atlas globalnih svetovnih odnosov in podobno. Gre za ponovno 
oživljanje politične geografije, ki je bila po drugi svetovni vojni zavržena in 
pozabljena v akademskih krogih in debatah. 

Knjiga o geografi j i obmejnih pokrajin, ki sta jo uredila ugledna politična geografa 
Dennis Rumley in Julian Minghi, prinaša prispevke ekspertov za obmejna območja. 
Temelj i jo na divergentnih geografskih tradicijah in obravnavajo različne obmejne 
pokraj ine v Evropi, Aziji, Afr iki ter obeh Amerikah. Dotikajo se sodobnih 
mednarodnih obmejnih konfliktov v kontekstu evolucije obmejnih pokrajin. Nudijo 
nove pristope pri def iniranju in elaboriranju konceptov razvoja obmejnih krajev, 
hkrati pa obdelajo vplive političnih odločitev in ideoloških razlik na okolje v 
obmejnih pasovih. Tako Julian Minghi obravnava razvoj obmejne regije med 
Franci jo in Italijo po drugi svetovni vojni. Medtem ko prvo obdobje karakterizira 
"konfliktni sindrom", je v zadnjih desetletjih opazen harmoničen razvoj obmejne 
pokrajine, kot posledica dobrih odnosov med državama. Konfliktni elementi sicer še 
vedno obstajajo, vendar jih uspešno rešujejo spričo lokalnih interesov na obeh 
straneh meje. Werner Galluser rezimira petnajst letno delo o različnih vplivih 
političnih meja na razvoj kulturne pokraj ine "Regio Basiliensis" ter švicarske Jure 
vzdolž francosko-švicarske meje. Pri slednjem ilustrira povezave med etnično 
pripadnostjo prebivalstva in pokrajino. Walter Leimgruber govori o meji kot 
zunanjem izrazu teritorija, ki reflektira potrebe prebialstva po ustvarjanju v točno 
določenem prostoru. To prikaže z analizo izrabe tal vzdolž švicarsko-italijanske 
meje. Obmejno regijo ne obravnava zgolj politično-geografsko, temveč v širši 
kulturno-geografski soodvisnosti. Ulrich Ante analizira razvoj posameznih regi j ob 
nekdaj hermetično zaprti meji obeh Nemčij. Negativne percepcije lokalnega 
prebivalstva izhajajo iz perifernosti lokacij in potrebno bo desetletja truda, da se 
območja ob nekdanji meji razvojno izenačijo z drugimi. Poglavja, ki obravnavajo 
obmejne regije v Evropi zaključujeta Vladimir Klemenčič in Milan Bufon s 
prispevkom o "posebnem tipu" obmejne regije vzdolž italijansko-jugoslovanske 
meje. Osvetl jujeta historičnogeografske menjave demarkacijske čr te v zadnjih sto 
letih, povzročeno po zunanjih regionalnih silnicah. Vrednotita pomen različnih 
osnov, ki so bile v rabi v vsakokratnih predlogih ob menjavi mejne črte: princip 
etnične pripadnosti, pojem naravne meje in funkcionalno soodvisnost. Po prvi 
svetovni vojni je politična meja razdelila etnične skupnosti in povzročila ekonomski 
razkroj . Spremembe po drugi svetovni vojni so na jpre j pokazale neskladje med 
funkcionalnim in etničnim. Zunanji izraz tega so bile množične migracije. Kasnejši 
razvoj je šel v smeri pozitivne kooperacije, ki jo beležijo številni ekonomski, 
politični in kulturni sporazumi. Na tem primeru dobijo klasični odnosi med centrom 
in perifer i jo drugačno vsebino, sa j poteka pomemben del meje v izrazito urbanem 
in suburbanem območju ob tržaški in goriški pokrajini z ustrezno aglomeracijo 
prebivalstva in potrebno infras t rukturo na obeh straneh. Meja ni več faktor 
razdvajanja, temveč funkcionalnega povezovanja. 

Preostala poglavja knjige obravnavajo še obmejne regije v Aziji, Afriki in delto reke 
Colorado v širšem okviru ameriško-mehiškega obmejnega območja. Zanimivo je tudi 
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zadnje poglavje, namenjeno tistim območjem v svetu, kjer se občasno ali za daljšo dobo 
pojavlja prisotnost mirovnih sil Združenih narodov. Njihova prisotnost pogojuje nove 
dimenzije razvoja pokrajin v območjih stalnih ali občasnih konfliktov. 

Politična geografija je s tem delom obogatena tako v vsebinskem kot 
teoretično-metodološkem pogledu ter si je ponovno našla ustrezno mesto v geografiji, 
kakor tudi v sistemu družboslovnih znanosti po svetu in pri nas. 

Rado Genorio 

Zbornik referata jugoslovcnskog simpoziju ma Transformacija brdsko - planinskih prostora 
Jugoslavije, Kalinovik, 12. - 14. junij, 1991. Geografski pregled XXXV, str. 165, Sarajevo 1991. 

35. številka Geografskega pregleda je izšla pred (zadnjim) jugoslovanskim geografskim sim-
pozijem 'Transformacija brdsko-planinskih prostora". Najbrž je zaradi tega v njej objavljenih le 
24 referatov od 51., kolikor jih je bilo vključenih v program simpozija. Preostali, ki smo jih ime-
li priložnost slišati v Kalinoviku, zaradi političnih sprememb verjetno ne bodo objavljeni. 

Naslov zborovanja, ki sta ga organizirala Geografsko društvo Bosne i Hercegovine in Odsjek 
za geografiju PMF Univerze v Sarajevu, je bil zelo širok. Kaže, da so želeli organizatorji prite-
gniti čim širši krog udeležencev, kar jim je tudi uspelo. Glede na to je razumljivo, da so tudi 
referati, objavljeni v Zborniku, vsebinsko raznoliki. 

Očitno so se, kljub desetletjem skupnega življenja, razlike med "brdsko - planinskimi" območji 
v Jugoslaviji ohranile. Procesi, ki so se v Sloveniji odvijali v preteklosti se z večjo ali manjšo 
zakasnitvijo pojavljajo v ostalih republikah in imajo podoben odsev v geografiji. Zato se ob 
prebiranju zbornika ne moremo izogniti misli, da gremo eden za drugim po isti poti, ponavlja-
mo napake tistih pred nami in odkrivamo že odkrito. 

Če prevedemo "brdsko-planinski prostor " s "sredogorsko in visokogorsko pokrajino" se izka-
že, da je ne pojmujemo enako. Do te ugotovitve pridemo ob prebiranju referata M. Vasoviča 
(Problemi transformacije naših brdsko - planinskih prostora), ki je bil na zborovanju med 
uvodnimi. V njem avtor navaja, pa ne le v želji, da bi povdaril pomen obravnavanih področij, 
da leži kar 86% Jugoslavije v višinah nad 200 metri ter da živi na tem ozemlju nad 11 milijonov 
prebivalcev itd. 

Večina člankov je vendarle posvečena sredogorskemu in visokogorskemu svetu. Najpogoste-
je obravnavajo njegovo problikovanje z vidika posameznih pokrajinotvornih elementov. Zao-
krožene podobe o vzrokih in pokrajinskih učinkih sprememb pa si ob prebiranju referatov ne 
moremo ustvariti. Sodili bi lahko, da se celovito s problematiko hribovitih območij nihče ne 
ukvarja. 

Največ pozornosti posvečajo geografi družbenoekonomski in z njo povezani demografski 
preobrazbi hribovitih pokrajin. Vsi po vrsti ugotavljajo, da število prebivalcev z redkimi izje-
mami upada, da se mladi izseljujejo, ostaja pa ostarelo prebivalstvo. Ponekod v Makedoniji in 
na Stari planini so zlasti v večjih nadmorskih višinah odmrle cele vasi (K. Ristič, Geografske 
perspektive brdsko-planinske pogranične zone Srbije prema Bugarskoj; V. Daskalovski i B. 
Markoski, Transformacija na gustinata na mrežata na naselbite i naselenosta vo ruralniot pro-
stor vo Republika Makedonija; D. Živkovič, Kartometrijska analiza promene visinskog razme-
štaja stanovništva Staroplaninskog kraja; B. Markoski, Hipsometrijska struktura na prostorot i 
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redistribucija na naselenieto po visinski zoni vo Republika Makedonija). 
Povprečne vrednosti o gibanju števila prebivalcev po občinah največkrat zabrišejo dejansko 

stanje, čeprav seveda tudi na tem nivoju prihaja do precejšnjih razlik, še posebej v odvisnosti 
od gospodarske razvitosti in etnične pripadnosti ( A. Markotič in L. Tomič, Demografsko -
ekonomski problemi na brdsko-planinskom području Bosne i Hercegovine; J. Čehajič, Prirodno 
kretanje stanovništva brdsko-planinskih prostora Jugoslavije - na primjeru Srednje Bosne 1980 
- 1989. godine; S. Nurkovič, Osvrt na savremena obilježja populacijske dinamike brdsko-planin-
skog prostora Crne Gore). 

Zdi se, da geografi ne moremo pozabiti časov agrarne prenaseljenosti in pretirane rabe hribo-
vitega sveta (N. Zubič, Društvenogeografske promjene u Kupreškom kraju posle drugog svjet-
skog rata), čeprav je bila le ta odraz drugačnih družbenih razmer (M. Klemenčič, Temeljna 
geografska i prostorno-planerska problematika Žumberka). Še naprej iščemo dejavnosti, ki bi 
zaustavile erozijo prebivalstva (M.P. Stepič, Agrarne mogučnosti za revitalizaciju planinskih 
sela Srbije; D. Pavlovski, Transformacija brdsko-planinskog prostora na području Tikveša). 
Kaže, da jo bo najbolj uspešno zaustavilo pomanjkanje delovnih mest v urbanih središčih. 

Zaradi ekonomske krize in političnih nasprotij tudi turizem najbrž ne sodi več med panoge, 
na katere bi veljalo staviti. Hkrati pogosto prihaja v navzkrižje z drugimi dejavnostmi, ki pose-
gajo v hribovite pokrajine (rudarstvo, oskrba s pitno vodo, varstvo okolja, interesi vojske itd.). 
Številni velikopotezni načrti že kažejo pomanjkljivosti še preden so bili v celoti uresničeni (S.M. 
Stankovič, Savremene transformacije planinskog prostora Kopaonika; L. Obradović, Turizam 
kao faktor transformacije Kopaoničkog kraja; M. Pavlovič, Faktori preobražaja Ibarsko - Kopa-
oničkog kraja). Zaradi slabih izkušenj se vse bolj zavedamo, da moramo biti pri načrtovanju 
posegov v hribovite pokrajine zelo previdni (M.R. Pecelj in D. Tošič, Prirodni resursi kao fak-
tor transformacije i organizacije prostora Istočne Hercegovine; Ž. Jovičič, Transformacija brd-
sko-planinskog prostora Jugoslavije - nužna potreba sadašnjeg ili problem budučeg razvoja; M. 
Spahič, Negativni recentni antropogeni procesi u neposrednom slivu Prokoškog jezera; R. 
Pilana, Uticaj antropogenog faktora na promene stanja voda na brdsko-planinske prostore 
Kosova). Na teh spoznanjih zasnovane ocene razvojnih možnosti se zde bolj realne (R. Gnjato, 
Geografske osnove i problemi valorizacije šireg prostora Čemerna). Kljub opozorilom pa zau-
panje v pozitivne vplive turizma še ni uplahnilo (Č. Crnogorac, Turizam u transformaciji pro-
stora Vučje planine). Naravne lepote in infrastrukturno omrežje so seveda pogoj zanj (R. Ba-
kič. Infrastrukturni sistemi kao preduslovi valorizacije Bjelasice i Komova), ne pa zagotovilo za 
njegov uspeh. 

Zanesljivo bodo nekateri naravni viri hribovitih pokrajin v prihodnje še pridobili na pomenu 
(M. Ocokoljič, Vodni potenciali rečnih slivova planinskih regiona Srbije). Drugim se bomo 
morali najbrž odreči, čeprav nekateri geografi menijo, da bi jih v izjemnih razmerah morali izra-
biti ne glede na posledice (P. Radičevič, Mineralne sirovine i razvoj brdsko planinskih prosto-
ra). 

Poleg družbenoekonomskega in demografskega vidika preoblikovanja hribovitih pokrajin 
geografi obravnavajo še vlogo turizma, naravnih virov in problematiko varstva okolja. To pa za 
geografsko predstavitev transformacije "brdsko - planinskih prostora" najbrž ni dovolj. Še nekaj 
zbode bralca - na številnih mestih je govora o valorizaciji gorske pokrajine. Ob tem pa imajo 
pisci v mislih njeno izkoriščanje in ne oceno možnosti za takšno ali drugačno rabo (npr. izgrad-
nja cest je pogoj za valorizacijo; zaradi obilice snega so možnosti za prometno valorizacijo sla-
be itd.). 

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

Acta carsologica - Kraandovni zbornik, XIX. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, str. 
214, Ljubljana 1990. 

Vsebino 19. številke, uredil jo je P. Habič, sestavljajo tri skupine sestavkov, ki so rezultat re-
dnega raziskovalnega dela v okviru inštituta (J. Kogovšek, T. Slabe), aplikativnih inštitutskih in 
drugih raziskav (Habič et al, Janež in Čar) ter dvoje predavanj s strokovnih srečanj (Bini et al, 
Meneghel in Sauro). Z vsebinske plati pa govore štirje sestavki o kraški hidrologiji, dva o 
kraški morfologiji in eden o človekovem (negativnem) vplivu na kras. 

"Izviri Dobličice in njihovo širše kraško zaledje" (P. Habič & J. Kogovšek & M. Bricelj & M. 
Zupan) je obširnejši (na 91 straneh) povzetek raziskav, opravljenih v okviru naloge Oskrba 
Bele krajine z vodo do I. 2050, ena izmed večjih in izredno nujnih hidroloških študij krasa v 
zadnjih letih, potrebna zaradi onesnaženja največjega belokranjskega izvira Krupe s PBC-ji, izvi-
ra, ki je bil dolgoročno predviden za oskrbo cele Bela krajine s pitno vodo. Čeprav pravim 
"hidrološka študija", gre za precej širši obseg. Prispevek podrobneje obravnava, in to na podlagi 
najnovejših, posebej v ta namen opravljenih raziskav, velik del dolenjskega in belokrajnskega 
krasa, na grobo omejenim s Kočevskim poljem, dolinama Krke in Kolpe ter zahodnim delom 
Bele krajine. Tudi vsebinska plat presega zgolj hidrologijo, saj gre pravzaprav za celotno 
fizično-geografsko predstavitev tega dela Slovenije, s poudarkom na geologiji in tektoniki ter na 
kraškem podzemlju, predvsem na kraških vodah, njihovih lastnostih in podzemeljskih zvezah. 
Poleg splošnih pregledov obravnavanega ozemlja (geografske značilnosti, geološko-tektonske 
osnove, kraški relief, kraški izviri) velik del prispevka posreduje rezultate novih, posebnih 
raziskav in analiz v zvezi s kraškim zaledjem Dobličice: poskusno črpanje, fizikalne in kemijske 
značilnosti voda, sledenje podzemeljskih tokov, varovanje. Prispevek je lep primer, kako lahko 
s pomočjo aplikativnih študij veliko pripomoremo k poglabljanju fundamentalnega znanja. 

Po naslovu in splošni tematiki - kraški hidrologiji - je prvemu podoben tudi drugi prispevek, z 
naslovom "Kraški izvir Kajža in njegovo zaledje" (J. Janež & J. Čar), vendar je bistveno razli-
čen, saj na 33 straneh podrobneje opisuje geološko oziroma hidrogeološko zgradbo osrednjega 
dela Banjške planote, ki predstavlja zaledje izvira Kajža, ter hidrološke značilnosti samega izvi-
ra. Ker je izvir pomemben za oskrbo s pitno vodo, so bile raziskave ustrezno usmerjene, tako 
glede lastnosti same vode (izdatnost, vključno s črpalnim poizkusom, fizikalno-kemične lastno-
sti, bakteriološke značilnosti) kot tudi zaledja. Bistveni del raziskav je bilo prav ugotovljanje 
zbirnega območja, da bi ga bilo mogoče ustrezno zavarovati. Tudi ta del naloge, na krasu često 
zelo vprašljiv, je bil ustrezno rešen, vsaj s strani raziskav, saj so na tej podlagi lahko predlagali 
in določili tudi zaščitne cone za izvir Kajža. 

Naslednja dva prispevka sta rezultat večletnih hidroloških raziskav, deloma rednih deloma 
zunanjih sodelavcev Inštituta, v Taborski jami na Dolenjskem. Prispevek "Značilnosti pretaka-
nja padavin skozi strop Taborske jame" (J. Kogovšek) je predvsem bogat s podatki o večletnih 
opazovanjih oziroma številnih analizah padavinske vode, ki prenika skozi skalni strop Taborske 
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jame. Opazovanja imajo predvsem dvojni namen: ugotoviti povezavo med padavinsko in preni-
kajočo vodo, tako na podlagi opazovanja količin kot fizikalno-kemijskih lastnosti vode ter ugo-
toviti koliko in v kakšni meri ta voda korodira kamnino, skozi katero se pretaka, oziroma koli-
ko raztopljenega kalcijevega karbonata voda prinaša in odlaga v jami, v obliki sige. Škoda, da v 
sklepu, kljub zadostnim podatkom, ni neposredno povedano, koliko sige n.pr. odloži posamezni 
curek v celem letu, saj je to strokovnjaku-specialistu morda jasno, "navadni" bralec pa tega ne 
uspe razbrati vedno sam. Naslednji prispevek tudi obravnava prenikajočo vodo v Taborski 
jami, vendar z drugega vidika: "Izotopska sestava kisika in ogljika v vodi iz Taborske jame" (J. 
Urbane & J. Kogovšek & J. Pezdič). Bistvo študije je ugotavljanje deleža padavinske in od prej 
shranjene "kraške vode" v razpokah v kamnini. Rezultati potrjujejo ustreznost metode, saj so 
raziskovalci ugotovili, da tudi po močnejšem dežju le zelo kratek čas teče skozi jamski strop 
bolj ali manj samo padavinska voda (50 %), saj že po enem dnevu to prenikajočo vodo spet 
sestavlja "bazni tok" oziroma voda, ki se nakopiči v epikraški coni. 

Tadeja Slabeta "Skalne oblike v dveh poligenetskih jamah Visokega krasa" je eno v vrsti nje-
govih del, ki obravnavajo speleomorfologijo, in sicer drobne in srednje (mikro- in mezo) oblike 
jamskih sten, saj se avtor s temi vprašanji ukvarja v okviru svoje specializacije kot mladi razi-
skovalec. Naslov je skromnejši od vsebine, saj v prispevku na 27 straneh teh oblik zgolj ne opi-
suje (morda je celo premalo opisov), ampak je poudarek na njihovem nastanku in razvoju. Pred-
vsem so zanimive metode, saj so Slabetove metode že daleč od nekdanjega "geografskega" opa-
zovanja in opisovanja ter dedukcije na podlagi intuicije, ampak uporablja med drugim mikro-
skopske preglede zbruskov kamnine, hidrološke in mineraloške analize ter - kar je še posebna 
novost pri nas - poizkuse na laboratorijskih modelih. Žal v prispevku ni pojasnjena terminologi-
ja (n.pr. stropne kotliće, stropne konice) niti ni nakazano, če je to že v kakem prejšnjih avtorje-
vih sestavkov. Primerjava modela z resničnim pojavom v naravi je često vprašljiva, zato bi 
moral avtor modelni poizkus in njegov potek podrobneje opisati in pojasniti morebitne nejasno-
sti (v besedilu govori o mavčni kocki, na sliki pa je valj). 

Z morfologijo makro oblik in razvojem velikih zemeljskih oblik, v tem primeru Dolomitov, 
se ukvarja prispevek "Discovery of Quartz Pebbles on Summit Surfaces in the Altipiani 
Ampezzani (Dolomites, NE Italy) - Odkritje kremenovih prodnikov na ovršju Ampezzanskih 
visokih planot (Dolomiti, NE Italija)" (A. Bini & M. Meneghel & Y. Quinif & U. Sauro & C. 
Siorpaes), ki je bil predstavljen na italijansko jugoslovanski konferenci o alpskem krasu julija 
1989 v Dolomitih. Avtorji skušajo pripomoči k rešitvi vprašanja medsebojnih odnosov najvišjih 
uravnav v ovršju Dolomitov s pomočjo preučevanja tamkajšnjih kremenovih prodnikov. 

Zadnji prispevek, "Reflection About High Mountain Karst Environments and Their Fragility 
in the Dolomites - Razmišljanje o visokogorskem krasu Dolomitov in njegovi ranljivosti" (M. 
Meneghel & U. Sauro) je bil posredovan na jugoslovansko italijanski konferenci o geoekologiji 
gorskega krasa julija 1990 na Velebitu in skladno s to je tudi tematika: vpliv gorskega turizma, 
predvsem zimskega, na okolje, ilustrirano z lastnostmi kraške vode. 

Besedilo prispevkov pojasnjuje 17 različnih kart, 44 grafičnih prilog in 32 fotografij. V bibli-
ografijah je vsega skupaj upoštevanih 113 enot. Vsi prispevki imajo izvlečke in povzetke v tujih 
oziroma drugih jezikih, kot je prispevek, dvojezični so tudi podpisi k slikam in grafičnim prilo-
gam, tako, da je vsebina dostopnejša tudi bralcem, ki ne znajo slovensko. Ker želimo, da bi bil 
zbornik najvišje strokovne kategorije, bi morali še bolj paziti na zanesljivost in podkrepljenost 
z dejstvi. Kot so razveseljivi podrobni rezultati in podatki analiz, pa n.pr. ni povsod ključnih 
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besed, fotografije so dosledno brez navedbe avtorja, ni povsod jasno, v katerih laboratorijih so 
bile opravljene posamezne analize, zadnji dve grafični prilogi pa si je privoščil celo tiskarski 
škrat - zamešali sta se besedili. 

Vsekakor to številko Acta carsologica lahko le toplo priporočam tudi geografskemu obče-
stvu, saj bistveno pripomore tako k poznavanju kraških procesov kot tudi kraških pokrajin, saj 
vsebuje novosti, s katerimi bi moral biti seznanjen vsak geograf in, kar je danes bolj in bolj 
redko, ne vsebuje le rezultatov in dognanj, ampak tudi metode in podatke. 

Andrej Kranjc 

Srednja Evropa Ljubljana, 1991 (Mladinska knjiga, 219 str.) 

To je zbornik, v katerem je objavljenih 21 prispevkov. Njihovi avtorji so književniki, 
sociologi, filozofi, literarni zgodovinarji, politiki in pod. (P. Vodopivec, T. Hribar, J. Kos, F. 
Bučar, M. Rožanc, D. Jančar, D. Rupel itd.). Devet prispevkov je prevodov iz tuje literature. V 
zborniku je Srednja Evropa predstavljena v luči zgodovine, kulture, književnosti, politike, le 
geografije ne. Edini, ki se je oziral tudi na geografsko literaturo, je prof. Bogo Grafenauer, in to 
v članku "Srednja Evropa? Zakaj ne preprosto Evropa?" Prof. Grafenauer iz zgodovinske litera-
ture ugotavlja, da je ime prvotno pomenilo ozemlje nemške državne ali kulturne prevlade in se 
ga ta "izvirni greh" drži še danes. Zato ga odklanja in za nadomestilo predlaga kar Evropo. 
Pravi, da se v regionalni geografiji ime Srednja Evropa javlja šele v tridesetih letih tega stoletja. 
Žal v knjižnici zgodovinskih inštitucij, kjer je brskal po stari geografski literaturi, očitno nimajo 
knjige Fridricha Neumanna z naslovom Srednja Evropa iz 1.1915. 

V zborniku so zelo razglašena mnenja, kaj pomeni Srednja Evropa in ali je to ime uporabno 
za današnjo rabo ali ne. Nekateri so za Vmesno Evropo, drugi trdijo, da je Srednja Evropa 
nekaj drugega kot Mitteleuropa. Glavni urednik P. Vodopivec v uvodnem referatu pravi, da 
zbornik "Enostransko ne pritrjuje niti misli, da Srednje Evrope ni, niti trditvam, da Srednja 
Evropa je". 

Zakaj poročamo o "Srednji Evropi" v našem strokovnem glasilu? Zato, ker si geografi 
navadno ne predstavljamo, da lahko neko geografsko ime, kot je Srednja Evropa ali Evropa, 
pomeni tudi program ali simbol. Pri takem imenu ni potrebno, da se ozemlje, ki je nosilec tega 
simbola, določi na zemljevidu. V regionalni geografiji pa smo, žal, prisiljeni, ozemeljske enote z 
nekim imenom tudi prostorsko omejiti. Ko v Evropi po naravnogeografskih ali državnih enotah 
omejimo Severno, Zahodno (Atlantsko), Južno (Sredozemsko) in Vzhodno (ali poleg tega še 
Jugovzhodno) Evropo, ostaja vmes osredje Evrope - Srednja Evropa. Izmikanje, da je tu 
Medmorska Evropa, kot ga je bilo pred desetletji v našem učbeniku zaslediti, je jezikovno 
neustrezen izhod za silo. Če je kdo v preteklosti imenu Srednja Evropa pripisal tendenciozno 
razlago, še ni potrebno, da bi se ga geografi za vse večne čase odrekli, ako ga potrebujemo, ne 
kot politično ali simbolno, temveč geografsko oznako. Katero ozemlje pa zavzema in kaj je 
njegova tipičnost, javnosti, žal, nismo uspeli prepričati, čeprav je njen velik del šel skozi klopi 
srednje šole. 

Ivan Gams 
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Geografski zbornik - Acta geographica XXX (1990) 

To je publikacija Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 4. razreda za naravoslovne vede 
in Geografskega inštituta Antona Melika Znastvenoraziskovalnega centra SAZU. Geografski 
zbornik sta uredila dr. Ivan Gams in dr. Drago Meze, obsega 247 strani standardnega formata, 
kot običajno je bil natisnjen v 1000 izvodih. Zbornik je bil poslan v zamenjavo na 534 naslovov 
v 59 različnih držav. V tej po vrsti že trideseti številki so objavljene tri razprave. Prvo razpra-
vo "Pomen reliefa za geografsko podobo Polhograjskega hribovja" je prispeval mag. Matej 
Gabrovec, drugo "Vpliv fizičnogeografskih dejavnikov na rabo tal (na primeru treh krajev v 
predalpskem hribovju Slovenije)" mag. Marjan Bat in tretjo dr. Igor Vrišer z naslovom "Eko-
nomskogeografska regionalizacija republike Slovenije (na podlagi vplivnih območij centralnih 
naselij in dejavnostne sestave prebivalstva)". Zbornik je bil tiskan s finančno pomočjo Ministr-
stva za raziskovalno dejavnost in tehnologijo in Znastvenoraziskovalnega centra SAZU. 

Osnovni cilj Gabrovčeve študije je bil ugotoviti, kako relief vpliva na druge pokrajinske ele-
mente, zlasti na rabo tal in naselitev. Kot glavni delovni pripomoček je avtor uporabil digitalni 
model reliefa 100 x 100 metrov. Drugi cilj je bil preiskus njegove uporabnosti v geografiji. 
Temu cilju je deloma podredil tudi osnovni cilj in iskal predvsem takšne povezave, ki jih upora-
ba digitalnega modela reliefa omogoča. 

V študiji je na eni strani proučil kamninsko zgradbo, nadmorsko višino, naklone, ekspozicijo 
in količino prejete sončne energije, ki je predvsem odvisna od reliefnih značilnosti, kot 
faktorjev, ki vplivajo na podobo pokrajine. Na drugi strani je analiziral rabo tal in naselitev ter 
skušal spoznati njihovo odvisnost od reliefa. V prvem delu so opisane osnovne geografske 
značilnosti Polhograjskega hribovja. V drugem delu je na primeru osrednjega dela hribovja v 
obsegu 45 km2 s pomočjo digitalnega modela reliefa iskal zveze med reliefom na eni strani ter 
rabo tal in naselitvijo na drugi. V zadnjem delu pa je na 4 km2 velikem območju preveril in 
dopolnil dognanja iz prvih dveh delov. 

Analiza uporabnosti digitalnega modela reliefa dokazuje njegovo veliko in nesporno 
uporabnost v geografiji. V študiji je še posebej zanimiva analiza sončnega obsevanja na osnovi 
digitalnega modela reliefa, ki jo je Gabrovec izdelal s pomočjo posebej za to izdelanih 
računalniških programov. V zaključku študije je valoriziral relief za potrebe prostorskega 
planiranja in ugotovil, da lahko digitalni model reliefa koristno uporabimo pri regionalnem 
planiranju. Nadalje je ugotovil, da imajo za razporeditev prebivalcev nekateri naravni 
dejavniki, zlasti kamninska zgradba in ekspozicija, večji pomen kot oddaljenost od centrov ali 
glavnih prometnic. Proučevanje stopnje povezanosti reliefnih elementov z rabo tal s pomočjo 
korelacijskih koeficientov je pokazalo, da je na prvem mestu naklon, sledijo pa kamninska 
zgradba, nadmorska višina in količina prejete sončne energije. 

Marjan Bat je v raziskavi z naslovom "Vpliv fizičnogeografskih dejavnikov na rabo tal" anali-
ziral predvsem kmetijska zemljišča treh manjših območij, ki jih je imenoval po naseljih - Rakito-
vec (375 ha) v Posavskem hribovju, Tirosek (575 ha) v predgorju Kamniško - Savinjskih Alp in 
Martinj Vrh (500 ha) v Škofjeloškem hribovju. Prav tako kot Gabrovec je uporabil mrežni 
sistem, vendar gostejšega 50 x 50 m, z osnovno celico 0,25 ha, kar mu je omogočilo primerjave 
na nivoju parcele. Spremembe v rabi tal je analizirat v letih 1826 in 1988. Izbrana območja je 
raziskoval tudi z vidika nadmorske višine, naklona, ekspozicije, kamninske osnove in prsti. 

V travnike se je spremenilo od 60 - 80% nekdanjih njiv, gozd pa je zarasel nad 80% 
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pašnikov. Razmerje med kmetijskimi površinami in gozdom je bilo v preteklem stoletju 1,3:1 v 
korist kmetijskih površin, danes pa je 0,5:1 v korist gozda. Pokazalo se je, da se z nadmorsko 
višino lahko pojasni le majhen delež razlik v rabi tal. Tudi za naklone je Bat ugotovil nizko 
stopnjo povezanosti. Ozelenjevanje njiv je bilo pri večjih naklonih hitrejše, ob tem pa so se 
travniki širili na položnejše bregove. Do dane se je povperečni naklon za obe klategoriji 
zmanjšal. Najbolj je ekspozicija vplivala na razporeditev njiv, ki so v prisojah nadpovprečno 
goste. Največji vpliv na zemljiške kategorije imajo po korelacijskih koeficientih sodeč, prsti. V 
zaključku Bat ugotavlja, da bi se prednosti njegove metode dela odločilno pokazale pri 
proučevanju večjih območij s pomočjo interpretacije letalskih in satelitskih sistemov ter dobro 
zasnovanega geografskega informacijskega sistema (GIS). 

Vrišer v tretji in najobsežnejši razpravi te številke Geografskega zbornika razčlenjuje eko-
nomskogeografsko regionalizacijo Republike Slovenije na podlagi vplivnih območij centralnih 
naselij in dejavnostne sestave prebivalstva. Cilj ekonomskogeografske regionalizacije je ugotovi-
ti in razložiti, kako se v pokrajini oblikujejo pod vplivom gospodarskih dejavnikov, to je pro-
izvodnje, potrošnje in menjave, ter nekaterih družbenih, razmer ozemeljske enote, ki jih družijo 
skupne gospodarske in družbene značilnosti. To je brez dvoma težka in zapletena naloga. 
Vrišer pravi, da se je v pričujoči razpravi odločil, da bo gospodarskogeografsko regionalizacijo 
Slovenije izdelal na podlagi gospodarskih in drugih družbenih stikov med središči in njihovimi 
vplivnimi območji ter ob upoštevanju prevladujoče dejavnostne usmerjenosti. Sam skromno 
pravi, da ima taka nepopolna gospodarskogeografska členitev v mnogočem značaj gradiva, da 
pa se jo lahko vrednoti kot prispevek k tradicionalni geografski nalogi. 

V prvem poglavju razčlenjuje dosežke geografije na področju ekonomskogeografskih regio-
nalizacij, sledi oris dosedanjih ekonomskogeografskih regionalizacij Slovenije. V nadaljevanju 
ob razlagi metodološke zasnove pojasnjuje, da se je odločil za uporabo kombinacije eko-
nomsko-funkcijskega in ekonomsko-homogenega koncepta. Prvega naj bi ponazorilo omrežje 
centralnih naselij z njihovimi vplivnimi območji, drugega pa prevladujoča gospodarska struktu-
ra izražena z dejavnostno sestavo delovnih mest. Ključna vloga v regionalizaciji je pripadla 
ekonomsko-funkcijskim regijam. Temu sledi podroben opis, členitev in razlaga ekomosko-
funkcijskih regij, ki je podkrepljen z vrsto tabel in kart. Posebej je obdelal ekonomsko-homoge-
ne regije, kjer je najprej obrazložil metodo dela. Analiziral je usmerjenost v primarne, sekundar-
ne in terciarne dejavnosti, kot izhodišče te regionalizacije je postavil devet medsebojnih kombi-
nacij, ki jih je analiziral na nivoju krajevnih skupnosti. Vsako posebej je podrobno opisal in 
tudi prikazal na ustreznih barvnih kartah. Upošteval je tudi dodatne elemente, od katerih naj 
omenimo le urbaniziranost. V ključnem šestem poglavju je obe analizi združil in prikazal v 
sintetični tabeli in karti. Ugotovil je 2 makroregiji, 12 mezoregij, 57 mikroregij in 106 temeljnih 
ekonomskogeografskih regij, ki so v pregledni tabeli navedene in opisane s poglavitnimi pokaza-
telji, čemur sledi kratek oris mezoregij. 

V zaključku je kritično ovrednotil svoja prizadevanja. Ob tem pa velja, da je Vrišer opravil 
veliko pionirsko raziskovalno delo na tem področju, na nek način je opravil sintezo dosedanjih 
prizadevanj geografov, ki jih je v marsičem temeljno dopolnil in, kar je še posebej pomembno, 
okvantificiral. Vsekakor ni dvoma, da je Vrišerjeva razprava o ekonomskogeografskih regijah 
v Sloveniji ne le poskus sinteze spoznanj o socialnogeografski podobi naših krajev, temveč te-
meljno delo v tej smeri geografskih raziskovanj in logično nadaljevanje Vrišerjevih dosedanjih 
izjemnih raziskovalnih dosežkov. 
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Vsi prispevki v Geografskem zborniku so opremljeni s prevodi povzetkov v angleščini in 
drugimi standardnimi bibliografskimi podatki. Vse tri razmeroma daljše razprave so pomemben 
prispevek h geografski znanosti. Prvi dve izpod peresa mlajše generacije geografov - raziskoval-
cev se spogledujeta z v svetu vedno bolj uveljavljenimi metodami dela, tretja Vrišerjeva pa 
predstavlja sintetični raziskovalni dosežek zrelega raziskovalca. Prav zato, ker kaže na nove 
tokove v geografiji je ta številka GZ še posebej zanimiva. Odlika vseh avtorjev je, da so razpra-
ve pisane v kratkem, razumljivem in jedrnatem jeziku. Zborniku morda lahko zamerimo le to, 
da se še vedno drži svoje konzervativne zunanje podobe. 

Milan Orožen Adamič 

Geografski obzornik, letnik XXXVIII, ÏL1-4, Ljubljana, 1991. 

S četrto številko je bil že ob koncu poletja zaokrožen 38. letnik Geografskega obzornika. Po 
zagotovilu glavnega urednika, D. Perka, je to prva slovenska geografska publikacija, ki pritegne 
bralca z barvnimi naslovnicami in barvnimi fotografijami. S to novostjo je uredništvo spet 
naredilo korak v smer, začrtano s številkami 37. letnika. Te se od predhodnih že razlikujejo v 
oblikovnem in vsebinskem pogledu. Geografski obzornik postaja spet poljudnoznanstvena 
revija, berljiva za širši krog bralcev in ne le za učitelje geografije. Njim ponuja novi obzornik 
poleg člankov z novostmi na področju metodike in didaktike geografije tudi vsebine, ki jih 
lahko uporabijo pri različnih učnih oblikah. Ker je metodiki in didaktiki geografije namenjena 
revija Geografija v šoli, ki se je rodila ob letošnjih Ilešičevih dnevih, je nova usmeritev še bolj 
smiselna. Seveda pa se bo moral Obzornik potrditi na tržišču - v knjigarnah, kioskih in šolah, 
kjer sta se že uveljavila Gea in Proteus. Z izgledom in vsebinsko zasnovo ima za to lepe 
možnosti. Geografi bi mu morali pri tem pomagati, saj se bo z njim v javnosti uveljavljala tudi 
stroka. Za začetek bi zaslužilo posnemanje Ljubljansko geografsko društvo, ki je v članarino 
vključilo tudi naročnino na Geografski obzornik. 

Jedro revije sestavljajo strokovni članki. Med njimi so v letošnjem letniku štirje, ki pred-
stavljajo slovensko geodetsko službo, njene podatkovne baze, načrte ter karte. Napisala jih je B. 
Lipej. Najpogostejši so članki, ki obravnavajo pokrajine (lahko tudi njihove aktualne probleme 
ali izbrane elemente) dežel, ki so jih pisci obiskali. V to skupino sodijo članki: Notranje migraci-
je v Nepalu (M. Cencen), Jemen (M. Gabrovec), Naselbinski sistem v Nepalu, Sri Lanka - solza 
v Indijskem oceanu, Vzhodnoafriški živalski raj - turistična atrakcija na bojišču za obstanek (D. 
Kladnik), Rastje na Kilimandžaru, Naravno rastlinstvo vzhodne Afrike (F. Lovrenčak) in 
Kurdi - narod brez prijateljev (D. Natek). Članki so opremljeni z barvnimi fotografijami in 
bodo zanesljivo spodbudili k pisanju ostale geografe - popotnike. Ti so številnejši kot bi sodili 
na osnovi doslej napisanega. Geografski obzornik je zanje priložnost in izziv. V skupino član-
kov o tujih deželah se uvršča tudi zapis o industrializaciji Sibirije izpod peresa T. Šifrer. 

O splošnih in posebnih didaktičnih načelih pri pouku geografije ter o njihovem povezovanju 
piše v 1. in 2. številki Geografskega obzornika S. Brinovec. 

D. Perko in A. Sore pišeta o analizi reliefa s pomočjo digitalnega modela reliefa in plastnic. 
Rabo tal (gozdne, pašniške in obdelovalne površine) v Sloveniji po občinah nam v treh član-

kih predstavlja D. Perko. Podatki so predstavljeni na številnih računalniško izdelanih kartah. 
Posebno pozornost zaslužijo povzetki geografskih nalog, ki so bile predstavljene v okiru Gi-
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banja znanost mladini. V letošnjem letniku jih je pet: Ljubljanski živilski trg in njegova struktu-
ra ( B Kranjec in M. Dimnik), Polucijske obremenitve reke Pake (T. Pačnik, U. Zaje), Družbeno-
geografske spremembe v krajevni skupnosti Sodražica po drugi svetovni vojni (M. Juvan, K. 
Kopecky, K. Prebil), Infrastrukturna opremljenost krajevne skupnosti Trnovo (M. Bačič, P. 
Peterka) in Prevera parkirnih površin v središču Maribora (D. Moškotevc, P. Ozmič). Razvese-
ljivo je, da so povzetki nalog zanimivi za širši krog bralcev, še posebej za učitelje in učence in 
niso objavljeni le zaradi spodbude mladim raziskovalcem. 

Posebna rubrika je namenjena geografiji v šoli. V njej so predstavljeni referati z okrogle 
mize O optimizaciji in vertikalni strukturiranosti pouka geografije (I. Gams, I. Vrišer, K. Kolnik 
- Kolenc, M. Umek, M. Verbič); K. Kolenc - Kolnik primerja položaj geografije v šolskih siste-
mih nekaterih vzhodno in srednjeevropskih držav ter ZDA. O naravoslovnih dnevih pa pišeta 
A. Sore in J. Žumer. 

Zadnje strani geografskega obzornika so namenjene obvestilom, društvenim novicam in pred-
stavitvam novih publikacij. 

Ob koncu reviji še enkrat zaželimo tržne uspešnosti. Upamo da bomo tudi v prihodnjih 
uvodnikih brali o tem, da se naklada Geografskega obzornika dviga in da so starejše številke že 
pošle. 

Marjan Bat 

Matvejcv, SDJ Naravni tipi predelov Slovenije in njihovo varstva str. 48. Ljubljana. 

Potem, ko sta S. Matvejev in I. Puncer izdelala karto biomov in skupin sorodnih biotopov 
Slovenije (1.1986), je S.Matvejev še sam izdal knjižico o biomih Slovenije. V njej na osnovi vege-
tacijskih enot naravne potencialne vegetacije opredeljuje šest biomov - višjih ekosistemskih 
enot, kjer je podoben pretok energije in potekajo podobne zakonitosti pretoka snovi: 
1. biom mediteranskih zimzelenih gozdov in makije 
2. biom submediteranskih gozdov (v glavnem hrast in črni bor) 
3. biom evropskih pretežno listnatih gozdov 
4. biom evropskih gozdnih step 
5. biom iglastih gozdov borealnega tipa 
6. biom visokonordijskih kamnišč, pašnikov, melišč in snežišč 

Biomi so opredeljeni in poimenovani podobno kot na karti biomov Jugoslavije S. Matvejeva 
in I. Puncerja (1. 1989), o kateri je Geografski vestnik že poročal. Glede na prepleteno delovanje 
naravnogeografskih dejavnikov se dejansko v Sloveniji kažejo štirje naravni biomi. Bioma medi-
teranskih zimzelenih gozdov in makije praktično ni, kar je navedel tudi avtor, ko je zapisal, da 
se v Sloveniji danes nahajajo samo ostanki tega bioma, gre le za elemente tega bioma ali majhne 
oaze. Tudi na karti (si. 1) razširjenosti mediteranskega gozda in makije v Sloveniji biom ni 
ploskovno prikazan, temveč le z osmimi znaki. Na priloženi večbarvni karti, predstavljajoči 
Slovenijo (karta je del karte biomov Jugoslavije), oznaka tega bioma zajema širše območje 
Pirana. 

Podobno je z biomom evropske stepe, ko se stepski florni in favnistični elementi v Severo-
vzhodni Sloveniji nahajajo v biomu listnatih gozdov. Zato biom tudi prostorsko ni omejen na 
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shematski karti Slovenije, tako kot ostali biomi. Večji del Slovenije pripada tretjemu (zajema 
52% vse površine Slovenije) in petemu biomu (34%), medtem ko drugi (12%) in šesti (1,8%) 
zavzemata manjše dele. Tretji biom listnatih gozdov je prikazan na dveh kartah Slovenije in 
dveh kartah Jugoslavije; na karti 3 kot južnoevropski hribovski in gorski, v glavnem listnati 
gozdovi in na karti 4 kot južnoevropski listnati gozdovi poplavnega tipa. 

Avtor biome deli še naprej na t.i. stanišča-habitate, ki jih opredeljujejo različne rastlinske in 
živalske skupnosti. Vsak biom je v tekstu na kratko opisan. Opis zajema položaj in lego bioma, 
podatke o podnebju, rastlinah, živalih , o ekološki prilagojenosti rastlin in živali ter ogroženosti 
bioma in ukrepanje v zvezi s to ogroženostjo. Ti opisi predstavljajo enega redkih prispevkov, ki 
obravnavajo skupaj rastlinstvo in živalstvo kot sestavini naravnega okolja Slovenije. 

Za predstavitvijo vseh biomov se nahaja še poglavje o elementih bioma oromediteranskih 
planin. Izraz planina bi moral biti tu in v ostalih poglavjih nadomeščen z izrazom gora ali go-
rovje. Na koncu knjige je dodan zaključek in seznam literature. 

Razprostranjenost vsakega bioma posebej prikazujejo shematske karte Slovenije, ki so delo 
avtorja. Gre za pomanjšano karto, ki je nastala na osnovi karte "Biomi in skupine sorodnih bio-
topov Slovenije" v merilu 1: 750 000 (S. Matvejev & I. Puncer 1986). Dodatno predstavo o raz-
širjenosti biomov dajejo še karte cele Jugoslavije, ki jih je tudi izdelal avtor. Tako pisni tekst 
dopolnjuje sedem kart Slovenije in sedem kart Jugoslavije. 

S tem delom smo dobili samostojno publikacijo o biomih Slovenije, ki naj bi dala novih 
spodbud za nadaljne proučitve razčlenjenosti naše republike, z vidika njenega rastlinstva in 
živalstva, ki sta neločljivo povezana z neživimi sestavinami pokrajine. 

Franc Lovrenčak 

Nekateri vidiki proučevanja podeželja v Sloveniji in na Poljskem. - Geographica Slovenica 21. 
Izdal in založil Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1990, 432 str. 

Enaidvajseta knjiga revije Geographica Slovenica, ki izhaja od leta 1970 in je strokovno 
oziroma znanstvenoraziskovalno glasilo Inštituta za geografijo ljubljanske univerze, je v celoti 
namenjena številnim geografskim osvetlitvam podeželja na Slovenskem in Poljskem. Večina 
objavljenih prispevkov s tega področja je bila predstavljena na medinštitutskem posvetovanju v 
Ljubljani, ki je bilo lansko leto. V prispevkih so strnjeni rezultati petletnega raziskovalnega dela 
sodelavcev Inštituta za geografijo in gospodarjenje s prostorom Poljske akademije znanosti in 
sicer na področju preučevanja heterogene in čedalje bolj aktualne problematike podeželja in 
izvenmestnih območij ter degradacije geografskega okolja. Načrtno, sistematično in dolgotrajno 
sodelovanje med inštitutoma je že doslej obrodilo številna medsebojna znanstvena 
posvetovanja, izmenjavo in kritično presojo raznovrstnih raziskovalnih metod in tehnik, med 
katerimi se čedalje bolj uporabljajo in uveljavljajo matematično-statistični pristopi z 
najrazličnejšimi modeli. Te in druge oblike medinštitutskega sodelovanja so neposredno 
vplivale tudi na hitrejšo vzgojo mladega in danes že uveljavljenega raziskovalnega kadra kakor 
tudi na njegovo čedalje vidnejše uveljavljanje na različnih področjih družbenih dejavnosti. 

V prvem delu knjige so najprej predstavljeni raziskovalni izsledki, metode in problemi 
preučevanja poljskega podeželja. S prikazanimi raziskavami, ki so bile opravljene na 
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suburbanem območju Varšave, posegajo na različna področja pokrajinskih sprememb, ki so jih 
povzročili najraznovrstnejši človekovi posegi v pokrajino - prostor. Uvodni prispevek, 
Družbene značilnosti ekološke politike, je napisal A. S. Kostrowicki. V njem so orisane 
nekatere sodobne značilnosti ekološke politike ter karakteristike naravnega okolja na Poljskem 
in njegova prihodnost. Med drugim ugotavlja, da je odnos družbe do okolja odvisen predvsem 
od stopnje njene splošne civilizacijske razvitosti. J. Plit je na podlagi zgodovinske analize 
predstavila študijo o transformaciji na izbranih elementih geografskega okolja. Na podlagi 
členitve razpoložljivega kartografskega gradiva, ki označuje površine gozdov, travnikov in 
naselbinsko omrežje, je osvetlila preoblikovanje geografskega okolja v zadnjih dvesto letih. J. 
Solon objavlja članek o pokrajinskih vidikih preučevanja suburbanih območij. Študija temelji 
na enem izmed modelov součinkovanja v kompleksnem sistemu "okolja", ki poudarja vlogo 
energijskega ravnotežja. 

O fitoindikacijskih metodah, ki omogočajo precej zanesljivo analizo posameznih sestavin in 
delovanja ekoloških sistemov, pišeta J. Plit in E. Roo - Zielinska. Vrednotenje naravnega okolja 
na osnovi vegetacije sta predstavila J. Plit in J. Solon. Avtorja poudarjata, da je vegetacija v 
primerjavi z nekaterimi drugimi biogenetskimi komponentami zelo stabilna in odporna za 
spremembe, zato je primerna za ugotavljanje sprememb v pokrajini. Tudi naslednji prispevek, 
Izbor razvojnih problemov suburbanega območja Varšave, je rezultat njunega skupnega dela. 
Na osnovi vegetacijskih sprememb, ki so nastale med letom 1830 in 1990, osvetljujeta stopnje 
degradacije okolja v različnih predelih poljske metropole. 

O tipologiji zasebnega kmetijstva na primestnem območju Varšave pišejo R. Kulikowski, B. 
Galczynska in W. B. Morgan. Prevladujejo razdrobljene kmetije, ki so usmerjene v tržno 
pridelavo hrane. Razmestitev počitniških naselij v suburbanem območju Varšave prikazuje A. 
Kowalczyk. Na tem območju je postavljena desetina vseh sekundarnih bivališč na Poljskem; 
graditi so jih pričeli koncem 19. stoletja. Največja koncentracija počitniških hišic je v severnem, 
jugovzhodnem in jugozahodnem obrobju mesta. A. T. Jankowski prikazuje metode za 
ocenjevanje človekovega vpliva na spremembe rečnega odtoka, ki so bile preizkušene na 
primerih iz Gornješlezijskega premogovnega bazena. 

Druga plovica zbornika je namenjenega predstavitvi raziskovalnih izsledkov sodelavcev 
ljubljanskega univerzitetnega geografskega inštituta pri preučevanju našega podeželja. M. 
Ravbar piše o prebivalstvenih razmerjih med mestom in okolico. Raziskava je pokazala, da se 
nekdanji proti mestom usmerjeni selitveni tokovi prebivalstva preusmerjajo v sredobežne. S 
tem se je pričela tudi v Sloveniji suburbanizacija podeželja. S. Pele objavlja razpravo Dnevno 
potovanje na delo in dostopnost do delovnih mest v naseljih občine Domžale. Avtor ugotavlja, 
da so se s širjenjem industrializacije nekdanja kmečka naselja na Kamniško-bistriški ravnini 
spojila v manjšo aglomeracijo mestnih naselij. 

D. Kladnik predstavlja Ugotavljanje stopnje vplivov naravnih in družbenih dejavnikov na 
intenzivnost izrabe tal. Raziskava sloni na samostojno zasnovani metodologiji, ki zahteva 
računalniško obdelavo. Vzorčna preučitev, ki je zajela k.o. Dolenjo vas v Selški dolini, je 
pokazala, da naravne razmere močneje vplivajo na oblike današnje izrabe tal kot 
socioekonomske prilike. T. Ogrinc prikazuje uporabo računalniške tehnike pri preučevanju 
podeželja. V delu je poudarjena potreba po oblikovanju lastne baze podatkov, ki bo služila 
računalniškim členitvam in kartografskim ponazoritvam obravnavane tematike, prav tako pa je 
koristno in potrebno, da se uporabljajo tudi druge - tuje baze podatkov. 
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J. Zupančič in P. Repolusk prikazujeta in ocenjujeta razvojne probleme Suhe krajine, ki je 
manj razvito območje. Vzroke za nerazvitost obravnavanega predela iščeta v njegovih 
neugodnih naravnogeografskih razmerah, prometni odmaknjenosti in upravni razdelitvi, saj 
pripada kar štirim občinam in pri vseh je na njihovem obrobju (Grosuplje, Kočevje, Novo 
mesto in Trebnje). O sodobnih spremembah v kmetijski rabi tal kot indikatorju razlik v 
regionalnem razvoju Primorske Slovenije piše B. Pavlin. Raziskava se je naslonila na tekoče 
podatke o rabi tal, ki jih nudijo aeroposnetki iz različnih obdobij. Geografske učinke melioracij 
in komasacij na primerih iz ajdovske občine podaja M. Natek. Tudi avtorica se je pri 
preučevanju te problematike naslonila na interpretacijo letalskih posnetkov iz let 1975 in 1986. 
Med drugim ugotavlja, da je industrijskemu načinu kmetovanja prilagojena in urejena pokrajina 
ekološko zelo osiromašena in turistično neprivlačna. 

V. Drozg objavlja članek Prihodnost za našo preteklost - o urejanju podeželskih naselij. V 
njem so prikazane številne razvojne težnje podeželskih krajev, ki so odsev industrializacije in 
urbanizacije. Nakazane so glavne morfološke spremembe podeželskih naselij. M. Požeš 
osvetljuje zgradbo podeželskih naselij in njeno spreminjanje (na primeru vasi Gračišče). 
Primerjava zgradbe stare in nove vasi Gračišče (zgrajene po letu 1945) je pokazala, da je edina 
povezovalna značilnost orientacija zgradb glede na relief. To pa je izhodišče za nadaljnje 
urejanje kraja. 

D. Kladnik je pripravil za objavo povzetke iz dveh obsežnih in večletnih raziskav pod 
skupnim naslovom "Razvojni vidiki občine Ptuj s posebnim ozirom na skladnejšem razvoju 
manj razvitih območij Haloz in SLovenskih goric". V razpravi so orisane temeljne regionalne 
značilnosti in poudarjena je vloga kmetijstva pri prihodnjem razvoju manj razvitega podeželja. 
Tudi M. Špesova objavlja povzetek iz raziskovalne naloge "Problematika onesnaževanja okolja 
v občini Ptuj1'. Glavni onesnaževalci okolja so Tovarna glinice in aluminija v Kidričevem in 
velike živinorejske farme; le te stojijo na zavarovanih območjih talnice, kjer so največji 
slovenski rezervati pitne vode. 

Vse študije so opremljene s potrebnim znanstvenih aparatom ter z daljšimi povzetki v 
slovenskem ali angleškem jeziku. Pri razpravah so preglednice in kartografske ponazoritve 
obravnavane tematike. Knjigo, ki je izšla v nakladi 600 izvodov, je ob sodelovanju širšega 
uredniškega odbora uredila mag. M. Špesova. 

Milan Natek 

Dulan Plut Entropijska zanka Didakta, Radovljica, 1991. 

Samostojne knjige, še posebej tiste s katerimi se skušajo avtorji odzvati na aktualne probleme 
našega časa, so med geografskimi pisci bolj redke, zato si Entropijska zanka, avtorja Dušana 
Pluta toliko bolj zasluži naše pozornosti. Če ob tem upoštevamo tudi njegovo aktivno politično 
delo, ki mu v zadnjih letih dopušča kaj malo časa za mirno delo, razmišljanje in pisanje, 
moramo avtorju izreči vse priznanje. Poleg tega je s to knjigo zašel na področje, ki na prvi 
pogled le ni klasično geografsko in je tako nehote moral izzvati tudi druge stroke, da 
predstavijo svoje poglede na takšno razlago vedno bolj perečih problemov preživetja in 
degradacije našega okolja. Posebno vrednost daje knjigi veliko število citatov iz domače in tuje 
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literture s področja geografije, fizike, filozofije, biologije itd. tako, da lahko bralec, ki si želi še 
podrobnejše razlage, poišče tudi dodatno literaturo. Toda prav obilica raznovrstnih citatov in 
povzetkov iz del drugih je povzročila, da je avtor marsikje več pozornosti namenil izboru čim 
ustreznejših citatov kot logični in razumljivi izpeljavi in razlagi določenega problema in misli. 
Zato so posamezni deli nekaterih poglavij težje razumljivi in morda po nepotrebnem odvrnejo 
bralca od dodatnega razmišljaja o nadvse aktualnih vprašanjih kako bomo preživeli mi in 
predvsem naši zanamci. Ali se nam bo že kmalu začela zategovati entropijska zanka? 

V kratkem, strnjenem uvodu je avtor nanizal nekaj osnovnih in morda najbolj izzivalnih misli 
o delovanju našega planeta, kjer je preživetje človeške civilizacije odvisno od izbora novega 
vzorca delovanja s sprejemanjem paradigme preživetja namesto propada. Izbira te poti razvoja 
pa je v precejšnji meri odvisna od poznavanja in upoštevanja energetskih tokov v naravi in 
družbi ter od pretvarjanja energije in njene prostorske razporeditve. S pomočjo termodina-
mičnih zakonov, posebaj še drugega, t.im. entropijskega, si je mogoče razložiti vrsto aktualnih 
problemov okolja, ko je le-to ob večji rabi energije in snovi vedno bolj obremenjeno do 
stopnje, ko so že tudi presežene njegove samočistilne sposobnosti. 

V drugem poglavju Entropija in narava je avtor najprej poizkušal podrobneje razložiti prvi 
in drugi (t.im. entropijski) zakon termodinamike in s pomočjo velikega števila citatov iz domače 
in tuje literature osvetliti tudi teoretske in filozofske razsežnosti uporabe teh, v osnovi 
fizikalnih zakonov pri razlagi delovanja naravnih in družbenih silnic razvoja. Kot drugi zakon 
termodinamike govori entropijski zakon o smeri termodinamičnih procesov oziroma o tem, da 
se pri delovanju in pretvarjanju toplote v mehanično delo uporabi le del energije, ostalo pa 
prehaja v okolico in prihaja nujno zato ob tem pretvarjanju do izgube. S povečevanjem količine 
energije, ki se ne more več pretvoriti v delo, prihaja do naraščajoče entropije, ki bo ob višku 
povzročila toplotno smrt za naš planet. Vendar avtor opozoraja, da se ravno ob tej najbolj 
pesimistični opciji naše civilizacije mnenja strokovnjakov precej razlikujejo in da še vedno 
nimamo dovolj informacij, da bi z gotovostjo napovedovali, kako bo narava reagirala na 
povečano entropijo. Seznani nas tudi z zanimivo in doslej med geografi manj poznano teorijo 
(Šorli)" velikega poka". Ker je po tej razlagi vesolje v dinamičnem ravnovesju, samo 
povečevanje entropije od velikega poka naprej, ne more vplivati na stopnjo urejenosti 
celotnega vesolja. Plut nadalje opozarja tudi na to, da entropijo na zemlji povečuje še 
konstantna sončna energija, vendar priliv sončne energije omogoča tudi kroženje snovi v 
prehranjevalni verigi, biosfera pa uspešno regulira svojo energetsko raven. Poglavje lahko torej 
strnemo v misel, da po "velikem poku" entropija na zemlji neprenehoma narašča, živi organizmi 
pa s fotosintezo in prehranjevalno verigo ta negativni proces zavirajo in se tako življenje kot 
celota že več milijard let uspešno upira entropijski degradaciji. Obstoj življenja na zmelji pa je 
odvisen tudi od količine dveh vrst proste energije (zemeljske in sončne) , tu pa entropijski 
zakon neusmiljeno opozarja na pretečo zanko. 

Naslednje poglavje je namenjeno pregledu nekaterih človekovih dejavnosti v odnosu do 
entropije in degradacije okolja, kjer izstopa ugotovitev, da je sodobna civilizacija prišla do 
razpotja, ko se mora odločiti med dvema osnovnima alternativama: ali nadaljevati z 
visokoentropijsko (potrošniško) družbo, ki vodi v hitrejše propadanje ali nizkoentropijsko 
družbo z razumnim, čim skromnejšim snovno-energetskim pretokom in razumno blaginjo, ki pa 
hkrati pomeni družbo preživetja. Pri tem pa je pomembna tudi ugotovitev, da se, poleg 
naravnih procesov entropije, pojavljajo še antropogenizirani entropijski procesi, ko se nobena 
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od človekovih materialnih dejavnosti ne more izogniti entropijski zanki. Pri delu neizogibno 
nastajajo še drugi procesi, ki so nezaželjeni, nekoristni , ali celo nevarni, so pa močno odvisni 
od stopnje tehničnega in materialnega razvoja civilizacije. Človek je že s svojimi prvimi 
poizkusi obvladovanja narave sprožil konflikte, že s prvo uporabo ognja je začela naraščati 
entropija, ki pa se je z napredkom povečevala tako, da je v zadnjih 100 letih industrijska 
civilizacija že skoraj izčrpala lastno energetsko podlago. Avtor navaja primer, da v 
industrijskem svetu potroši prebivalec letno tisočkrat več energije kot pred 10 milijoni let. Ob 
tem se neizogibno postavlja vprašanje bodočega izkoriščanja proste energije, ko vedno bolj 
spoznavamo, da jedrska energija ne bo mogla neškodljivo nadomestiti fosilnih goriv. Porast 
entropije pa na določenih območjih sproža tudi kopičenje odpadkov, kar seveda povečuje 
degradacijo okolja. Po avtorjevem prepričanju je eden izmed temeljev entropijske zanke v tem, 
da lahko degradirano okolje v lokalnih razmerah izboljšamo s sanacijo, kar pa ponovno rabi 
dodatne količine proste energije in to seveda zopet povečuje entropijo in degradacijo v širši 
okolici. Visokoentropijska družba je hkrati tudi skrajno nehumana do drugih prebivalcev 
planeta in do bodočih generacij. Avtor je prepričan, da bo entropijski in polucijski davek 
ponovno plačalo prebivalstvo manj razvitih dežel, saj se tja selijo visokoentropijske tehnološko 
zastarele in ekološko destruktivne panoge. Pri poizkusu razlage delovanja ekološke 
entropičnosti v ekonomskih procesih je avtor najbolj ilustrativen pri razlagi teh procesov v 
modernem kmetijstvu, ki v bistvu temelji na pretvarjanju nafte v hrano in močno zanemarja 
ceno izvora-vira kmetijskih produktov. V razlagi razvoja človeške družbe je avtor po Kirnu 
prevzel pet entropijskih razvojnih stopenj družbeno ekonomskega razvoja, pri čemer uvršča 
razvite države v četrto entropijsko-ekološko razvojno fazo. Označuje pa jo racionalno 
zasnovana gospodarska rast, ki že teži k zmanjšanju naraščanja entropije in degradacije okolja. 
Nasploh pa vidi bodoči racionalni razvoj v opuščanju primata ekonomije nad ekologijo, 
namesto ničelne se zavzema za selektivno gospodarsko rast ob upoštevanju ekoloških dimenzij. 
Za bodoči razvoj bo ključnih naslednjih 20-30 let, ki se bodo morala kazati v nizki 
entropičnosti ob zamenjavi fosilnih goriv z rabo sončne in geotermalne energije, vetra, 
plimovanja, to je energetskih virov, ki ne bodo povečevali energetske polucijske obremenitve. 
Ob perečih problemih našega preživetja Plut ni pozabil tudi na pomen vzgojno-izobraževalnega 
procesa, ki bi se moral prilagajati ekološko-entropijskim omejitvam, privzgajati bi moral realno 
upanje za preživetje v zdravem, človeka vrednem življenju. Pričakujemo lahko, da se bo v 
naslednjih 30-40 letih zaradi podvojitve števila prebivalstva tretjega sveta in istočasne zahteve 
po dvigu materialne ravni bistveno povečala polucijska obremenitev in to kljub ekološko 
entropijski strategiji. Avtor zato poudarja, da bi morali imeti prebivalci razvitega dela planeta 
pomembno vlogo pri zniževanju snovno-energetskih tokov, entropije in polucije in istočasno bi 
morali v tem pogledu tudi pomagati in sodelovati z nerazvitimi. Ob koncu tega poglavja je tudi 
zanimiv in poučen izbor nosilnih gesel in opis značilnosti za visokoentropijsko in 
nizkoentropijsko družbo. 

Če so uvodna poglavja še ostala na nivoju splošnih razmišlanj in razčlenjevanj odnosa 
posameznih strok do entropijskih problemov našega planeta, pa je v nadaljevanju knjige 
mogoče prepoznati avtorja kot geografa in njegovo afiniteto do odpiranja novih izzivov in 
vprašanj v geografiji in predvsem v tistem delu naše stroke, ki se profesionalno ali pa 
ljubiteljsko ukvarja z aktualnimi problemi degradacije okolja. Izhodišče naslednjega poglavja z 
naslovom Metodologija proučevanja degradacije geosistemov s pomočjo termodinamičnega 
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pristopa je pravzaprav avtorjeva trditev, da splošna sistemska teorija poudarja pomen 
obravnave raziskovalnega območja (pokrajine, regije) kot odprtega geosistema s 
snovno-energetskimi" inputi", regionalno strukturo in" outputi" s poudarkom na zvezah, 
interakcijah med posameznimi sestavinami, povezavi fizičnih in socialnoekonomskih sestavin 
geosistema. Pri tem Plut opozarja, da se je splošna sistemska teorija zelo pozno vključila v 
geografijo. Vzroke za to pa gre verjetno iskati v prepričanju, da družbenih pojavov ni mogoče 
povsem matematično obdelati. Prav upoštevanje termodinamičnih zakonov pri analizi 
degradacijskih procesov v pokrajini pa bi moralo pomembno vplivati na upoštevanje teorije 
sistemov oziroma geografsko sistemsko proučevanje. Degradacija energije in pospešeno 
naraščanje entropije ogrožata dinamično ravnotežje sistema in sprožata pokrajinsko 
degradacijo. Pokrajinski sistemi skušajo le-to preprečiti s pomočjo samoregulacijskih procesov, 
ki pa se odvijajo ob povratnih zvezah oziroma lokih. Te zveze so v naravnih sistemih pretežno 
negativne, v socio-ekonomskih pa prevladujejo pozitivne, kar še dodatno pospešuje 
entropijsko-degradacijske pojave. Vendar pa so tudi omenjeni samoregulacijski procesi 
podrejeni entropijskemu zakonu-vsaka sprememba v sistemu zahteva dodatno energijo. Avtor 
se strinja s Chorley-evo in Kenedy-evo trditvijo, da degradacijske pojave in procese 
proučujemo z obravnavanjem pokrajine kot sistemske analize morfološkega sistema (z analizo 
strukture, strukturnih odnosov), s sistemsko analizo stopničastega sistema (sistem poenostavimo 
v izoliranega brez snovno-energetskih tokov), z analizo procesno, odzivnega sistema 
(medsebojna povezava več morfoloških in stopničastih sistemov) in z analizo kontrolnega 
sistema (fizično procesno odzivni sistem, delovanje nadzira inteligenca). Na videz težko 
razumljivo razlago omenjenih vrst sistemov je avtor dodatno ilustriral s primeri iz geografije. 
Nadalje povzema pregled sistemov glede na stopnjo kompleksnosti-11 sistemov. V grobem so 
razdeljeni na fizične in biološke, nato pa še v tri osnovne skupine glede na njihovo sestavo in 
nosilce preobrazbe (fizične, biološke, humane sisteme). Avtor zatrjuje, da biološke in 
materialne pogoje obstoja družbe zagotavlja le delovanje geosistema v razmaku med 
ravnovesjem in minimalno entropijo, torej ob minimalni antropogenizaciji snovno-energetskih 
tokov, uporabi sončne energije ter vzdrževanju samoregulacijskih mehanizmov. Nadalje 
opozarja, da se v geografiji uveljavljata predvsem dva metodološka pristopa pri proučevanju 
pokrajinske degradacije: fizičnogeografski in prilagojeni regionalnogeografski. Slednji je 
posebno pomemben z vidika enotne geografije, z aplikacijo odprtih sistemov pa nudi solidno 
metodološko osnovo za celovito obravnavo pokrajinsko degradacijskih pojavov. Kot primer 
takšnega pristopa navaja avtor proučevanje negativnih vplivov na okolje, ki so ga uporabljali 
pri delu komisije za okolje pri SEV. Poudarja, da so ekološke in energetsko entropijske analize 
za geografijo le dodatne metode za celovitejše, regionalno zasnovano proučevanje pokrajinske 
degradacije. V geografiji se uporabljajo tudi druge metode, ki prikazujejo družbene in naravne 
energetske tokove, ki večinoma vodijo v naraščanje nereda, entropije okolja. Zaključek tega 
poglavja opozarja na štiri osnovne poudarke, ki naj bi sestavljali geografsko proučevanje 
obogateno z ekotermodinamičnimi (entropijskimi) elementi pri iskanju optimalnih odnosov med 
naravo in družbeno ekonomiko, proučevanju preobrazbe geosistemov, upoštevanju nujnosti 
optimalne pokrajinske rabe, minimiziranju antropogenih snovno-energetskih tokov in 
prilagajanju energetsko-entropijskim omejitvam. V poglavju Degradacija geosfere avtor 
podrobneje oriše pospešeno naraščanje energije, polucijske obremenitve in degradacijo 
posameznih pokrajinotvornih dejavnikov. Pri problemu prekomernega onesnaževanja 
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atmosfere je posebaj pereč problem spodnje atmosfere naseljenih in industrializiranih območij. 
Vse kaže tudi na to, da negativne spremembe vse močneje vplivajo tudi že na globalno klimo in 
atmosfero: povečana oblačnost zaradi večjega deleža kondenzacijskih prašnih delcev , 
naraščanje C 0 2 pospešuje absorbcijo dolgovalovnega sevanja in efekt tople grede, s sežiganjem 
goriv se sprošča in povečuje tudi toplota. To pomeni, da človek vedno pomembneje vpliva na 
snovne energetske pretoke in postopno spreminja sestavo in kvaliteto atmosfere. V prihodnje 
pa bo velik problem povzročalo še zmenjševanje ozonskega plašča. Globalno je s tokovi sončne 
energije, ki prihaja na zemljo, povezan tudi hidrološki cikel. Ker je na kopnem le 3% vseh 
zemeljskih zalog vode, strokovnjaki pesimistično napovedujejo, da bodo prav skromne količine 
površinske sladke vode pomemben omejitveni faktor nadaljnjega razvoja. Avtor opozarja še na 
vse večji problem onesnaževanja teh, že tako skromnih zalog površinskih voda. Tudi sam 
hidrološki ciklus je vedno bolj pod vplivom človekovega delovanja. Med obravnavanimi 
subsistemi geosfere je litosfera najstabilnejša, njena preobrazba poteka dalj časa, človekovi 
škodljivi vplivi pa tudi niso tako izraziti. Kažejo se predvsem v povečani kemizaciji in 
mehanizaciji kmetijstva, zastrupljanju prsti preko onesnaženega zraka in padavin, s spremembo 
rabe zemlje itd. Posegi v litosfero imajo pretežno lokalne ali le izjemoma regionalne razsežnosti. 
Ob koncu tega poglavja avtor predstavi še degradacijske probleme subsistema biosfera, za 
katerega zatrjuje, da je drugi zakon termodinamike nanj vtisnil globok pečat, ker se tudi del 
energije, ki poteka skozi biosfero, nepovratno izgubi. Prosta energija se izkoristi samo enkratno, 
zato je nujen njen stalen dotok. V vsaki od stopenj pretvarjanja energije iz enega v drug 
organizem se v prehranjevalni verigi v biosferi večji del energije degradira - razprši. Vendar pa 
avtor poudarja, da se nizka entropija in red v organizmih ohranjata zaradi neprekinjenega 
dotoka proste energije sonca. V biosferi poteka nenehni enosmerni energetski tok in kroženje 
snovi. V zadnjih letih se vpliv človekovih dejavnosti na biosfero kaže tudi v vse bolj prisotnem 
t. im. žveplovem krogu (znižanje pH, kisle padavine, povečana kislost jezer, rek, propadanje 
gozdov..). Daljnosežne negativne posledice na biosfero povzroča tudi povečevanje deleža 
obdelovalnih in zazidanih površin pa tudi krčenje gozdnih površin. Polucijsko obremenitev 
biosfere povečuje še kopičenje odpadkov. Avtor je v zaključku tega poglavja posamezne 
ekosisteme razvrstil še glede na stopnjo njihove preobrazbe. Ugotavlja, da se entropijska zanka 
kaže tudi v sklenjenem degradacijskem krogu biosfere kot celote : povečan snovno-energetski 
tok - povečano izkoriščanje naravnih virov - povečana entropija in polucijska obremenitev -
povečana degradacija. 

Sklepno poglavje knjige je namenjeno preverjanju zmožnosti naše vede , da se odzove na 
ekološko-entropijski civilizacijski izziv. Avtor je prepričan, da bi morala vsaka izmed strok, ki 
se vključujejo v paleto raziskovanj o okolju, zadostiti trem osnovnim zahtevam: da krepi 
humanistično-ekološko in protientropijsko reakcijo na prevladujoče obnašanje sodobne 
civilizacije, da sodeluje pri prevrednotenju dosedanjih vrednot življenja predvsem z drugačnim 
odnosom do narave ter da začne postopoma prehajati v fazo integracije znanstvenih spoznanj 
in da preseže prevladujoče enostransko ocenjevanje aktualnih problemov degradacije okolja. 
Vse stroke bi morale pomagati pri iskanju ekološko-entropijsko optimalne in sprejemljive 
stopnje materialnega napredka s predhodno kompleksno oceno vseh možnih posledic. In kje je 
mesto geografije? Plut meni, da ni bila in ni sposobna ustrezno odgovoriti na vse te zastavljene 
probleme, saj jo je ta izziv našel v neprimernem času, v času iskanja poti in stranpoti v 
specializaciji in diferenciaciji. Toda roko na srce: kdaj pa bi bil za našo vedo primeren čas? S 
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specializacijo smo v geografiji preveč zanemarjali regionalno geografijo, tudi t. im. 
kvantitativna revolucija je ni premaknila z mrtve točke. Vendar pa vidi avtor izhod iz zagate v 
prihajajoči smiselni generalizaciji specialističnih spoznanj, ki bo morda tudi organsko zbližala 
fizično in družbeno geografijo. Avtor je prepričan, da bi morala ekološka geografija svojo 
teoretično metodološko osnovo črpati iz regionalne geografije. Poleg tega pa geografiji 
pripisuje tudi pomembno vlogo pri proučevanju energijskih tokov v geosistemih (pokrajini) in 
njegovih sestavinah s pomočjo prvih dveh zakonov termodinamike. 

Ob koncu je potrebno omeniti še simbolično tiskanje knjige na recikliranem papirju, ki je 
ekološko res prijaznejši, toda ali ne zahteva recikliranje tudi precejšnje količine energije, ali ni 
tudi s tem zopet povečana entropija? In entropijska zanka je zopet bolj zategnjena.... 

Metka Špes 

Ujma. Revija za vprašanja varstva prod naravnimi in drugimi nesrečami, 5 Izdajatelja 
Republiški štab za civilno zaščito in Republiški sekretariat za ljudsko obrambo; slednji je tudi 
njen založnik, Ljubljana 1991, 288 strani. 

Dobršen del letošnjega (petega) letnika slovenske multidisciplinarne revije Ujma je namenjen 
številnim prikazom in osvetlitvam lanskoletne prvonovembrske poplave, ki je s svojimi 
neposrednimi ali posrednimi učinki prizadejala škodo kar petdesetim slovenskim občinam. V tej 
katastrofalni vodni stihiji je bil prizadet znaten del slovenskega gospodarskega potenciala, pa 
najraznovrstnejše infrastrukturne naprave in njegovo omrežje, naselja, kmetijska zemljišča, 
vodnogospodarske naprave in zgradbe itd. Ocenjena škoda je znašala petino vrednosti 
slovenskega družbenega proizvoda, ustvarjenega v letu 1989. Zato ni presenetljivo, da je ta 
lanskoletna vodna ujma, ki ni bila samo najbolj obsežna v zadnjem obdobju, ampak je bila s 
svojimi razdiralnimi učinki in posledicami tudi najbolj uničujoča, privabila k preučevanju 
njenih vzrokov in posledic strokovnjake s številnih področij. Kajti vsako raziskovalno področje 
je iskalo v tej naravni katastrofi prenekatere specifične pojavne oblike in njihove zakonitosti, 
ki so s svojimi vzročnimi učinki in posledicami kruto prizadejale, ali celo izničile dolgotrajne 
ustvarjalne napore človeških rok. 

Ni namen tega prispevka, da bi predstavil celotno vsebino letošnjega letnika Ujme, temveč 
želi le v grobih obrisih opozoriti na nekatere tiste vsebinske poudarke, ki so bistveni za 
geografsko presojo in tolmačenje lanske katastrofalne povodnji. V tem smislu je potrebno 
opozoriti vsaj na tiste prispevke, ki pojasnjujejo in osvetljujejo povodenj kot naravno 
zakonitost določenega območja, in sicer ob izjemni vremenski situaciji. V vsem tem odkrivamo 
in spoznavamo tiste dejavnike, ki so skozi človeško zgodovino pomembno sooblikovali in 
vplivali na podobo kulturne pokrajine. 

Med devetinosemdesetimi objavljenimi prispevki, ki jih je napisalo 80 strokovnjakov, je 
dobra petina namenjena prikazom poplav v novembru 1990. leta. Pregledno uvodno študijo o 
vodni ujmi 1990 in nekaterih strokovnih vidikih in dilemah je napisal I. Gams. Temu 
sintetičnemu prikazu sledita prispevka, ki z meteorološkega (J. Pristov) in hidrološkega vidika 
(M. Kolbezen) osvetljujeta nastanek povodnji. Nato so objavljene študije po posameznih 
območjih, ki so bila najbolj prizadeta. Pregledno je prikazan hudourniški značaj povodnji v 
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Škofjeloškem hriboju (M. Orožen Adamič in F. Vidic) pa učinki poplav ob zgornjem toku 
Kamniške Bistrice (P. Repolusk). Osvetljene so poplave Kamniške Bistrice na 
kamniško-domžalskem in bežigrajskem območju (M. Bat in I. Lipovšek), obenem pa so 
prikazani tudi nekateri posredni vzroki in vplivi poplav ob tej alpski in hudourniški reki (P. 
Muck). 

Vodno ujmo v Gornji Savinjski dolini, kjer je zapustila največje razdejanje, so preučili trije 
geografi. D. Meze piše o posledicah povodnji med Lučami in Mozirsko kotlinico, D. Kladnik v 
Podvolovljeku ter v Zadrečki dolini, medtem ko K. Natek osvetljuje štiri večje zemeljske 
plazove na širšem območju Luč. M. Natek prikazuje nekatere geografske vidike povodnji v 
Spodnji Savinjski dolini, M. Sajko pa v porečju Pake, s posebnim poudarkom na območju 
Velenjske kotline. 

M. Gabrovec je preučil poplavo ob Savi med Dolskim in Zidanim mostom, odtod dalje, v 
spodnjem slovenskem Posavju, kjer je obsežno poplavno območje pa M. Šifrer. O visokem 
vodnem valu ter poplavi na širšem območju Zagreba pišeta J. Ridjanovič in L. Tropan. 
Nekatere geografske učinke vodne ujme v Mežiški in Mislinjski dolini prikazuje I. Gams, na 
območju severovzhodne Slovenije, kjer so bili najbolj prizadeti nekateri predeli v porečju 
Dravinje, Pesnice in Ščavnice pa je preučil I. Žiberna. 

M. Orožen Adamič prikazuje materialno škodo, ki jo je povzročila lanskoletna povodenj, in 
sicer po področjih dejavnosti. Četrtina ocenjene škode je bila povzročena na področju 
gospodarstva, skoraj petina je odpadla na kmetijstvo in gozdarstvo ter na prometno omrežje 
itd. Iz tega vsebinskega sklopa ne smemo izpustiti prispevka, ki sta ga napisala A. Kranjc in A. 
Mihevc, o decembrski povodnji ob Notranjski Reki. Le-ta je zalila okrog 1500 ha kmetijskih 
zemljišč in je imela vse značilnosti hudourniške poplave. 

Vodno ujmo 1990 na Slovenskem prikazujejo še drugi strokovnjaki. Med njimi je treba 
posebej omeniti članek M. Breznika, ki razčlenjuje nekatere vzroke za nastanek poplav s 
hidrotehniškega vidika. Skupina avtorjev z Biotehniške fakultete je skupaj s svojimi zunanjimi 
sodelavci preučila učinke poplav na tla in rastje, in sicer na izbranih območjih v porečju 
Kamniške Bistrice, Savinje in Save. 

Nekaj prispevkov je namenjenih tudi širši geografski problematiki. S tega vidika so osvetljene 
melioracije in poplave, ki vplivajo na spremembo naravnega okolja. Povzetek širše raziskave s 
tega področja objavlja M. Natekova. O suši v kmetijstvu in namakanju piše I. Matajc, o 
kakovosti površinskih voda v sušnih obdobjih, ko se le ta izredno poslabša pa razmišlja M. 
Zupan. M. Kolbezen objavlja prvi del daljše razprave z naslovom Velike poplave in povodnji 
na Slovenskem, v katerem so prikazane nekatere poglavitne vodne ujme od prve svetovne 
vojne 

R. Vidrih, I. Cecič in M. Godec podajajo pregledno sliko o potresih na Slovenskem v letu 
1990, podrobneje pa pišejo o seriji potresnih sunkov na Krškem polju, v Dobrepoljski dolini ter 
o seizmičnosti okolice pregrade HC Golica, ki je postavljena na potresno varnejšem območju. 

Več prispevkov se ukvarja s problematiko onesnaževanja zraka pa Soče in tamkajšnjih 
vodnih zajetij itd. Različnim vidikom požarne varnosti je namenjenih kar osem člankov. 

V stalni rubriki Strokovna beseda predstavlja J. Lapajne nekatere seizmološke izraze, D. 
Radinja piše o pojmih: porečje, povodje, vodozbirno območje itd. I. Gams razčlenjuje in išče 
pomensko razliko med poplavami in povodnjimi, opredeljuje pa tudi pojem ujma, to je naravna 
nesreča, ki jo izzove vremenski pojav. "Lep pozdrav iz (Z)Gornje Savinjske doline", zagovarja 
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uporabo pokrajinskega imena Zgornja (namesto Gornja) Savinjska dolina. 
V zadnjem letniku Ujme je objavljena še vrsta drugih sestavkov, poročil, predstavitev 

nekaterih knjižnih novosti idr. Omeniti velja predstavitev nekaterih klimatskih oziroma 
vremenskih značilnosti leta 1990 v primerjavi s tridesetletnim obdobjem (1961-1990), in sicer za 
Jest tipičnih vremenskih postaj v Sloveniji (Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Portorož, 
Rateče - Planica in Šmartno pri Slovenjem Gradcu); sestavek je napisala A. Bernot - Ivančič. 
Tudi to pot je pripravil pregled večjih naravnih in drugih nesreč v letu 1990 M. Orožen 
Adamič. 

Poročilo lahko sklenem z ugotovitvijo, da se tudi najnovejša številka revije Ujma ni 
izneverila dosedanji pestri vsebinski zasnovi. V njej so v takšni ali drugačni obliki zajete in 
prikazane vse najpomembnejše naravne in druge nesreče, ki so v preteklem letu prizadele 
slovensko zemljo in delo njenega človeka. Posebej je treba opozoriti na obilico raznovrstnega 
dokumentarnega fotografskega gradiva, ki dopolnjuje in poživlja nazornost besednih prikazov 
in opisov. Prav tako ne smemo prezreti v letošnjem letniku revije številnih kart, ki so bile 
izdelane v kartografskem oddelku Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, in 
nazorno prikazujejo obseg povodnji in drugih pojavov, ki so prizadeli slovenske pokrajine v 
preteklem letu. Večina prispevkov je opremljena tudi s potrebnim znanstvenim aparatom ter s 
prevodi povzetkov v angleški jezik, ki jih je opravil W. Tuttle. Ob vsem tem ne gre prezreti 
zaslug za vsebinsko pester in tehnično-oblikovno dovršen zadnji letnik revije Ujma, ki jih imajo 
poleg številnih sodelavcev - avtorjev prispevkov tudi predsednik uredniškega sveta (dr. I. 
Gams), glavni (B. Ušeničnik) in odgovorni (V. Rajh) ter tehnični urednik (mag. M. Orožen 
Adamič). 

Milan Natek 

Primorje. Zbornik 15. zborovanja slovenskih geografov, Portorož, 24. - 27. oktobra 1990. Izdala 
in založila Zveza geografskih društev Slovenije, Ljubljana 1990, 308 strani. 

Ob 15. povojnem zborovanju slovenskih geografov je izšel zajeten in okusno opremljen 
zbornik referatov pod naslovom "Primorje". Ustaljena je namreč navada, da so ob 
vsakokratnem zborovanju - na osnovi raziskav - predstavljene temeljne in aktualne pokrajinske 
značilnosti obravnavanega ozemlja. V knjigi "Primorje" zbrani prispevki pomenijo nov in tehten 
doprinos k poznavanju pokrajine, odkrivanju in osvetlitvi ter razčlenitvi in pojasnjevanju 
prenekaterih aktualnih problemov, ki se pojavljajo in kažejo ob današnjem preurejanju 
pokrajine, izrabi prostora in njegovih sestavin kakor tudi pri iskanju njihovih optimalnih 
funkcij na področju gospodarskega, infrastrukturnega ali družbeno-socialnega razvoja. Namen 
kompleksnih geografskih raziskav posameznih pokrajin ali njenih sestavin je ta, da odkrivajo, 
razčlenjujejo in vrednotijo med drugim tudi funkcionalnost prenekaterih preostankov 
preteklosti v okolju. Z njimi je namreč vzročno in posledično povezano človekovo okolje 
njegov življenjski, bivanjski in delovno-ustvarjalni prostor. Globalno vrednotenje posameznih 
pokrajinskih sestavin, njihove medsebojne povezanosti in prepletanja njihovih učinkov in 
vplivov v "času in prostoru" je eno izmed osnovnih sporočil geografskih raziskav. Le te 
zajemajo in obravnavajo pokrajine in njihova območja kot kompleksno prostorsko stvarnost, ki 
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je rezultanta delovanja in učinkovanja naravnih in socialnogospodarskih procesov in njihovih 
zakonitosti. Pokrajina z vsemi svojimi atributi je rezultat (dolgotrajnega) razvoja, ki ga je 
sprožal, spodbujal pa tudi usmerjal človek s svojimi raznovrstnimi dejavnostmi. 

Novejša geografska raziskovanja, ki se čedalje bolj naslanjajo na eksaktno-empirične in 
matematično-statistične metode - podprte z uporabo sodobne računalniške tehnologije, so 
prvenstveno usmerjene v preučevanje posameznih pokrajinskih sestavin, v genezo in 
funkcionalnost procesov, torej v tista dogajanja in pojave, ki oblikujejo podobo in regionalno 
strukturo pokrajine. Šele na podlagi številnih in raznovrstnih spoznanj, ki bogatijo védenje o 
pokrajini, razvoju in funkcionalni povezanosti njenih sestavin, je mogoče neobremenjeno 
pristopiti k sintetičnim predstavitvam, ki predočijo in "oživijo" pokrajino z vsemi njenimi 
kompleksnimi in med seboj vzročno in posledično povezanimi naravnimi, prostorskimi, 
socialno-gospodarskimi in drugimi razsežnostmi. Le v takem vrednotenju pokrajinske stvarnosti 
ali njenih sestavin je mogoče zaznati njen vsakdanji utrip in kar se da celostni vpogled v vlogo 
in pomen posameznosti pri preoblikovanju pokrajine. 

Zdi se mi koristno in potrebno, da prav z nakazanimi vidiki presojamo vsebinsko zasnovo in 
sporočilno veljavnost vseh 38 prispevkov, ki so natisnjeni v knjigi - zborniku "Primorje". V 
vsebinsko pestrem in bogatem zborniku 15. zborovanja slovenskih geografov se neposredno 
kaže današnja raziskovalna usmerjenost slovenske geografije in stopnja njene razvitosti. S 
številnimi raziskavami in preučitvami mnogoterih geografskih značilnosti Koprskega primorja 
so bila dopolnjena in poglobljena dosedanja osnovna znanja o tem našem najbolj 
submediteranskem koščku slovenske zemlje. Z objavljenimi raziskavami smo dobili vpogled v 
stanje in razvoj (procese) posameznih (temeljnih) pokrajinskih sklopov. Ob tem ne smemo 
zanemariti najraznovrstnejših raziskovalnih pristopov, ki so z novimi pogledi in dognanji 
marsikaj prispevali k obogatitvi slovenske geografske misli. Prav tako ne smemo prezreti še 
tretjega vsebinskega vidika objavljenih raziskav, ki s svojimi meritornimi rezultati in spoznanji 
segajo na področje praktične uporabe in uveljavitve nekaterih temeljnih geografskih spoznanj 
in njihovih zakonitosti. 

V tem poročilu ne bom posebej navajal vsebinske strukture zbornika "Primorje", in sicer iz 
preprostega razloga, ker so v njem objavljeni vsi - na zborovanju predstavljeni referati. 
Njihova vsebinska sporočilnost je bila predstavljena v ustreznem poročilu, ki je bilo objavljeno 
v lanskem, 62. letniku Geografskega vestnika (gl. str. 186-190). 

Ob koncu zbornika so objavljeni: pregled uporabljenih virov in literature, izvlečki v 
slovenskem jeziku, predstavitve slovenskih geografskih institucij ter nekaterih podjetij in 
ustanov, ki so poleg Raziskovalne skupnosti Slovenije podprli izdajo knjige. 

Prispevki so opremljeni s potrebnim znanstvenim aparatom pa z raznovrstnimi grafičnimi in 
kartografskimi ponazorili. Ob vseh prispevkih pa pogrešamo povzetke v enem izmed tujih 
jezikov, kar bi omogočilo razpravam prodor v tujino. Nekateri članki bi zaslužili tudi skrbnejši 
lektorski in korektorski poseg. 

Zbornik "Primorje" je s sodelovanjem uredniškega odbora uredil M. Orožen Adamič. V 
nakladi 600 izvodov ga je natisnila tiskarna Povše v Ljubljani. 

Milan Natek 
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Bela Sever, Pomurje Л - Ž. Priročnik za popotnika in poslovnega človeka. Pomurska založba, 
Murska Sobota 1990, 212 + 40 str. reklamnih vložkov. 

Pomurje s Prekmurjem in Prlekijo ni samo naša najbolj proti severovzhodu potisnjena in 
narodnostno izpostavljena obrobna in obmejna pokrajina na obeh straneh Mure, temveč je to 
tudi svet, ki je zgodaj začutil potrebo po narodni združitvi, in v ta namen so pripravili prvi 
slovenski tabor v letu 1868. Kajti v drugi polovici preteklega stoletja je postal Ljutomer 
pomembno žarišče in središče narodne prebuje Slovencev na Štajerskem. Vsakdo, ki bo 
prebiral najnovejšo knjigo - kompendij o Pomurju, se bo zamislil, ko bo odkrival in spoznaval 
Prlekijo in njen delež, ki so ga njeni ljudje prispevali v zakladnico slovenske kulture, znanosti in 
politike. Prekmurje pa je v zavesti večine Slovencev kot obmejna pokrajina z močno 
razdrobljeno zemljiško posestjo in agrarno preobljudenostjo, z močnimi sezonskimi tokovi v 
preteklosti, ki so se po zadnji vojni spremenili v zdomstvo. Poleg tega je skrajno severovzhodno 
obrobje Prekmurja obljudeno z Madžari, v nekaterih ravninskih naseljih pa domujejo družine 
Romov. Med obema vojnama so našli v okolici Lendave nova ognjišča številni vojni begunci in 
politični izgnanci iz Istre in Slovenskega Primorja. Tako so nastali deli naselij, zaselki in 
"kolonije", in sicer največ na razlaščeni grofovski zemlji (npr. Benica, Dolga vas, Gaberje, 
Kamovci, Petišovci, Pince-Marof). Soznačnice za današnje Pomurje so med drugimi naravna 
zdravilišča, kakovostna vina in mineralna voda pa tovarna konfekcije "Mura", poljedelstvo in 
živinoreja, domovina kvalitetnih lončarjev, štorkelj in nekdanjih (opuščenih) plavajočih mlinov 
na Muri, pozvačina, borovega gostivanja itd. 

Podoba je, da se avtor knjige in Pomurska založba zavedata svoje odgovornosti in kulturnega 
poslanstva. S predstavljeno knjigo želita privlačno in plastično prikazati pokrajino na obrobju 
Panonske ravnine, in sicer na obeh straneh Mure. Na to lahko prehodno ozemlje so vseskozi in 
od vsepovsod segali najraznovrstnejši vplivi, ki so prinašali in vnašali različne spremembe v 
pokrajino. Leta 1859 je Božidar Raič (1827-1886), narodni buditelj in ljudski govornik na 
taborskih shodih, prvikrat zapisal živo pokrajinsko ime Pomurje. Kasneje se je utrdilo in 
uveljavilo v publicistiki in znanosti tudi po zaslugi obeh utemeljiteljev moderne (znanstvene) 
slovenske geografije prof. dr. A. Melika in prof. dr. S. Ilešiča, in sicer za naravno in 
gospodarsko zaokroženo območje. 

Pomurje, njegovo prebivalstvo, pokrajinske in kulturno-zgodovinske značilnosti, znamenitosti 
in posebnosti, njegova gospodarska in socialna struktura, teritorialno-upravna razdeljenost in 
organiziranost itd. so predstavljeni s stošestimi gesli, ki so urejena in razvrščena po abecednem 
zaporedju. V njih so s poudarjenimi posebnostmi predstavljeni in označeni pokrajine, 
zgodovinska in kulturološka območja, prireditve in razstavno-propagandne manifestacije itd. V 
predstavljenih geslih je zajetih in opisanih vseh triintrideset pomurskih krajevnih uradov in 
njihovih območij z vsemi pripadajočimi naselji, pa njihova gospodarska in prebivalstvena 
sestava, njihov geografski položaj in njihova infrastrukturna opremljenost. Severjeva knjiga o 
Pomurju, ki je prvo tovrstno delo na Slovenskem in pomeni več kot samo informativni glosar, 
nam v strnjeni obliki v besedi in sliki ponuja številne lepote, zanimivosti in posebnosti, ki jih 
ima, neguje in ohranja svet ob Muri. 

Kljub navedenim in še drugim odlikam, ki pestrijo in bogatijo najnovejšo Severjevo knjigo o 
Pomurju in je izšla v visoki nakladi - 5000 izvodov - pa ob pozornejšem razčlenjevanju njene 
vsebine začutimo tudi posamezne vrzeli in pomanjkljivosti. Med vodilnimi ali nosilnimi gesli 
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pogrešam zlasti tiste, s katerimi bi bila pokrajina še pregledneje, zlasti pa celoviteje 
predstavljena. Med njimi želim opozoriti na nekatera temeljna gesla, ki bi nedvomno obogatila 
pregledno in informativno vrednost in povednost obravnavane pokrajine. Ta gesla so predvsem 
naslednja: arheologija, vodovje, stavbarstvo, kmečki dom, sejmi, mineralni vrelci, narodopisje, 
površje, hiša, turizem na kmetih, naselja, šolstvo oziroma izobraževanje, zanost in znanstveniki 
itd. Prepričan sem, da bi z naštetimi in morda še z nekaterimi drugimi manjkajočimi gesli dobili 
popolnejšo podobo in celovitejši vsakdanji utrip življenja bodisi v preteklosti, bodisi v 
sedanjosti. 

Tekstovni del knjige je dopolnjen s 112 dokumentarnimi, povednimi in čistimi barvnimi 
fotografijami, ki so objavljene na začetku vodnika; največ sta jih prispevala L. Klar in J. Pojbič. 
Zemljevid Pomurja, ki je pregleden in okusno izdelan, je izrisala J. Kovač. Zadnjih 40 strani 
knjige je namenjenih reklamnim sporočilom podjetij, ki so gmotno podprla njeno izdajo. 
Tekstovnemu delu sledi seznam fotografij z osnovnimi podatki sporočil, krajevni in stvarni 
vodnik, povsem pa je izostalo imensko kazalo. Knjigo je likovno-tehnično uredil J. Kramar. 

Milan Natek 

Enciklopedija Slovenije, 5. knj. (Kari - Krči) str. 1-416, Ljubljana, 1991. 

Najbrž ni geografa, ki ne bi vedel, da veliki projekt ES kljub objektivnim težavam uspešno 
napreduje, saj je pred kratkim izšla 5. knjiga. Zato ne želim opozarjati na informacije, ki jih 
vsebuje, saj jih je veliko preveč za tako kratko poročilo, še manj ocenjevati delo kot celoto, 
ampak le opozoriti na pomen tega dela za geografijo in geografe. Takorekoč v vsaki enciklope-
diji je kaj zanimivega in koristnega za geografa, v takih "regionalnih", kot je ES, pa je koristnih 
informacij še toliko več. Zato naj na kratko opozorim le na "geografska gesla" in na delež geo-
grafov pri tem podvigu. 

V 5. knjigi ES je vsega skupaj obdelanih 956 gesel in med njimi jih je 85 takih, za katera 
lahko rečemo, da so res geografska: 6 jih sodi med splošna geografska gesla, 67 je regionalno-
geografskih, 12 gesel pa predstavlja naše geografe. Ker je v tej knjigi obdelan večji del gesel, ki 
se pričenja s črko "k", je razumljivo, da je med njimi tudi velik delež "kraških" oziroma "kraso-
slovnih" gesel, vsega skupaj kar 11. Kot je včasih težka opredelitev oziroma omejitev geografije, 
se je tudi tu včasih težko odločiti, katera gesla so prav "geografska". Med splošnimi gre bolj za 
pojme oziroma definicije (n. pr. klima, kras), relativno poenotene, medtem ko so velike razlike 
med regionalnogeografskimi gesli. Nekatera so za moje pojme kar preskromna (n.pr. "... vas z 
200 prebivalci" - in nič drugega), medtem ko so nekatera prave študije (Koroška, Kozjansko) in 
jih bomo morali kot take, temeljne, tudi upoštevati. Posebno vprašanje so gesla, ki ne sodijo 
neposredno v geografijo, a pričakujemo, da jih geograf ali določen del geografov dobro pozna, 
saj jih uporablja pri vsakdanjem strokovnem delu. Kot primer naj navedem gesla kartografija, 
kemična industrija, klimatologija, Kočevarji. Ravno s temi gesli je 5. knjiga ES še posebej boga-
ta in torej za geografe še pomembnejša. 

Naj se na kratko ustavim še ob avtorjih. Vsega skupaj jih je naštetih 426, med njimi je 25 
geografov, kar je glede na širino enciklopedije gotovo pomemben delež, vsekakor večji, kot je 
delež same geografije kot vede. Menim, da je tudi s tega vidika dobro pregledati ES, saj nam 
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kaže tudi pomen in mesto geografije ter geografov v Sloveniji. 

A. Kranje 

Timcaov Atlas sveta. Strokovni urednik K. Natek, prevod uvodnih tekstov M. Šumrada. Izdala 
Cankarjeva založba, Ljubljana 1991, str. 68 + 191. 

Dolgoletna in plodna sodelovanja med priznanimi in uveljavljenimi založbami praviloma 
prinašajo kvalitetna dela. Med takšne dragocene založniške uspešnice prav gotovo sodi zbirka 
različnih atlasov (Atlas svetovne zgodovine, Biblijski atlas in Atlas sveta, medtem ko je v 
pripravi še arheološki Atlas civilizacij), ki jih je v zadnjem času izdala Cankarjeva založba v 
sodelovanju z znano angleško založniško hišo Times Books Limited iz Londona. Delo pri 
slovenski izdaji oziroma priredbi družinske edicije Timesovega Atlasa sveta je v glavnem 
slonelo na že uveljavljeni in preizkušeni metodi: atlas je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 
originalnega Timesovega (str. 3-68, karte na str. 1-76 in 116-176) ter slovenskega dodatka (str. 
77-115 in 177-191). Pri takšni vsebinski zasnovi, priredbi in dopolnitvi se ponuja enkratna 
priložnost uveljavitve in možnosti potrditve stroke, ki je v takšno sodelovanje vključena, tudi 
izven meja domačih logov. 

Vsebina originalnega, to je iz angleščine prevedenega Timesovega atlasa sveta je privlačna, 
strokovno povedna, nazorno bogata in pregledna. Njegov uvodni del je sestavljen iz kratkega 
orisa vseh držav (174) in drugih teritorialnih enot - ozemelj (69), ki sestavljajo svet, oziroma 
opozoril o spremenjenih imenih nekaterih politično-državnih tvorb (20). Države so 
predstavljene z naslednjimi temeljnimi oznakami: državna (politična) ureditev, najnovejši 
podatek o številu prebivalcev in povprečna letna stopnja naravnega prirastka, gostota 
obljudenosti, glavno mesto, jezik, konfesionalna pripadnost prebivalstva, osnovna denarna enota 
in članstvo v mednarodnih organizacijah. Navedenim karakteristikam sledi kratka geografska 
oznaka držav, in sicer po abecednem zaporedju. Pod oznako "Geografske primerjave" so 
prikazani: velikost in oblike celin, metropolitanska območja s številom prebivalstva, najvišji 
vrhovi gora pa oblike in velikost jezer in otokov po celinah, oceani in morja, dolžine rek in 
najobsežnejša porečja. Sledijo reliefne karte Zemlje in osnovni podatki o sončnem sistemu. 
Pregledno in strnjeno so podane fizikalne značilnosti Zemlje in njena zgradba. Na ta del se 
navezuje več tematskih kart, ki označujejo glavna potresna in vulkanska območja, pridobivanje 
rud, razpored toplotnih razmer sredi zime in poletja, letno količino padavin, naravno rastje, 
gostoto obljudenosti in naraščanje števila prebivalstva. S pregledom časovnih pasov in 
datumske meje je sklenjen prvi - uvodni del atlasa. 

V drugi del Timesovega družinskega atlasa sveta nas uvede politična karta - države sveta, 
sledi ji pregledna, a precej monotona karta razdelitve Evrope na posamezne države. V ospredje 
predstavitve evropskih držav je postavljeno Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske, kateremu je namenjeno 5 strani kart, večinoma v merilu 1:2 milijona. Nato so prikazane v 
različnih merilih njegove sosede in druge evropske države, pa Sovjetska zveza, Azija, Avstralija 
z Oceanijo, Srednji in Bližnji vzhod, Afrika, Ameriki ter Arktika in Antarktika. Temu 
odličnemu, s kakovostnimi kartami opremljenemu kartografskemu delu, ki obsega 76 strani, 
sledi dodatni del Atlasa sveta z naslovom "Slovenija, Jugoslavija in sosednje države" (v 
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kolofonu:"._sosednje dežele, str. 3). 
Dodatni, slovenskemu uporabniku namenjen del atlasa začenja s temeljno geografsko 

predstavitvijo Slovenije, Jugoslavije in po abecednem zaporedju republik. Sledi zemljevid 
Slovenije na štirih straneh ter pregledna karta upravne razdelitve Slovenije z označitvijo 
občinskih središč, velikostjo občin in s številom njihovega prebivalstva v začetku letošnjega 
leta. Poseben kartogram z ustreznim besedilom in statistično preglednico prikazuje Slovence po 
svetu (žal Slovenci po drugih republikah Jugoslavije niso prikazani), sledi karta Jugoslavije in 
predstavitev njenih nekdanjih sestavnih delov. Tej zemljevidni-kartografski ponazoritvi sledijo 
"geografske primerjave", ki zajemajo ozemlje Jugoslavije: prikazani so jadranski otoki, njihove 
oblike in zemljepisne koordinate, pa mesta in najvišji vrhovi v posameznih pogorjih, značilnosti 
in lastnosti Jadranskega morja, dolžina njegove obale po republikah, najpomembnejša jezera, 
njihove oblike in koordinate, dolžine večjih rek. Kartogrami oziroma tematski zemljevidi 
osvetljujejo celotno ozemlje Jugoslavije, in sicer z gledišča njegove geološke zgradbe, 
naravnega rastja, klimatskih območij, gospodarstva, narodnega dohodka na prebivalca, gostote 
obljudenosti in deleža mestnega prebivalstva, deleža državljanov Jugoslavije v tujini (zdomci in 
njihove družine?) ter nacionalne sestave Jugoslavije. Sledijo precej podrobni kartografski 
prikazi posameznih republik ter sosednjih držav (Avstrija, Italija, Češka in Slovaška, 
Madžarska, Romunija, Albanija, Bolgarija in Grčija). 

Temu zemljevidnemu delu sledijo pregled kratic in okrajšav, ki so uporabljene na kartah pa 
izredno koristen in poučen "Geografski slovarček" (str. 117-122) ter seznam imen, ki so zapisana 
na kartah originalnega dela Timesovega atlasa (str. 123-176) ter seznam zemljepisnih imen iz 
dodatnega dela atlasa (str. 177-191). Na predzadnji in zadnji notranji strani atlasa je razdaljnik 
med 52 najpomembnejšimi mesti na svetu (vključena je tudi Ljubljana); razdalje so v miljah in 
kilometrih. 

To je v osnovnih obrisih skicirana vsebina slovenske izdaje Timesovega atlasa sveta. Pri 
njegovi vsebinski dopolnitvi, kakršna je slovenska priredba, je sodelovala pod vodstvom 
strokovnega urednika, mag. K. Natka, vrsta geografov in kartografov, in vsak izmed njih je s 
svojega zornega kota ter strokovnega področja obogatil slovensko izdajo. Uvodno in 
spremljajoče besedilo je poslovenila M. Šumradova, pri pripravi geografskih imen sta 
sodelovala poleg urednika še M. Gabrovec in D. Perko. Geografski terminološki slovarček je 
priredi K. Natek s sodelavci (?), besedilo o Sloveniji, Jugoslaviji in njenih republikah so napisali 
I. Gams, R. Genorio, I. Bertič in A. Bognar, karte Slovenije je pripravil Geodetski zavod 
Slovenije, karte Jugoslavije in njenih republik ter sosednjih držav pa skupina kartografov pod 
vodstvom Z. Križovana. Tiskarniške in knjigoveške storitve je opravila na kvalitetni ravni 
tiskarna Mladinske knjige v Ljubljani. 

Slovenska izdaja oziroma priredba in dopolnitev Timesovega družinskega atlasa sveta zasluži 
vse strokovno priznanje. V njem se ne kaže le pomemben zalošniški podvig, temveč potrditev 
in praktična uveljavitev strok, ki so sodelovale pri njegovem nastajanju. Poleg tega velja 
posebej poudartiti tehnološko usposobljenost naših tiskarn in široko razgledanost njihovega 
strokovnega kadra. Večina strokovnega dela, zlasti na področju sestavljanja kart, je odpadla na 
geografe. Zato lahko trdim, da se je njihova strokovna razgledanost in usposobljenost ponovno 
potrdila prav z izidom Atlasa sveta tudi izven meja naše domovine. 

Vsebina Atlasa sveta je informativna in privlačna za širok krog ljudi. Bralec oziroma 
koristnik bo našel v njem tista osnovna sporočila, ki mu bodo pomagala izoblikovati kar se da 
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globalno geografsko predstavo o iskani državi, pokrajini, celini ali Zemlji kot celoti. K takšni 
vsebinsko-prostorski predstavi bodo nemalo prispevale zelo podrobne, pregledne, čiste in tudi 
za oko prijetne barve kart. Čeprav je bila njihova vsebina zaradi predstavitve na kartah z 
različnimi merili - tu bolj, drugje spet manj reducirana, sem prepričan, da bodo tudi takšne, 
kakršne so, koristno služile širokemu krogu vsakdanjih uporabnikov Atlasa sveta. Kajti z 
njegovo pomočjo je mogoče korektno spremljati vsakodnevna dogajanja po svetu, obenem pa si 
ustvariti kar se da celovito podobo o njihovi prostorski obsežnosti. To pa sta navsezadnje tudi 
glavni smoter in temeljna funkcija upodobljanja geografskih pojavov in pokrajinskih sestavin 
na kartah. 

Vsebina Timesovega atlasa sveta je tako bogata in raznovrstna, da bi terjala temeljitejšo 
strokovno osvetlitev in presojo. Toda na tem mestu velja opozoriti na nekatere spodrsljaje, 
napake, pomanjkljivosti in nedoslednosti, ki jih najdemo in ugotavljamo ob skrbnejšem 
pregledovanju Atlasa sveta. S tem pa nikakor ne trdim, da so vse pomanjkljivosti in drugi 
spodrsljaji "plod" domačih - slovenskih prirejevalcev atlasa, pač pa so v takšni ali drugačni 
obliki nastali že ob samem "rojstvu" atlasa. 

"Geografski slovarček", ki pojasnjuje okrog 320 izrazov, bi veljalo še dopolniti z nekaterimi 
termini - pojmi s širšega področja družbene geografije; slednji so zastopani v slovenski izdaji 
Timesovega atlasa s skromnimi 12 %. Prav tako koristna in potrebna bi bila dopolnitev z 
nekaterimi s politološkimi (ali širše z družbenimi) pojmi s področja oblik državne ureditve. 
Kajti Timesov atlas ponuja uporabniku skoraj tri ducate različnih oblik državno-politične 
ureditve. 

Slchernumu uporabniku bi koristila dopolnitev teksta, kjer je označena država, z navedbo 
strani oziroma zemljevida, na katerem je podrobneje predstavljeno njeno ozemlje. Pomanjkljivo 
je, da zemljepisna imena, ki so zapisana na uvodnih, preglednih in izredno plastičnih reliefnih 
kartah (str. 48-61), niso vnesena v "Seznam imen". Podoba je, da so angleški sestavljalci Atlasa 
smatrali, da ta vsebinska zvrst kart, ki pa so izredno dragocene in povedne, ne sodi v 
"kartografski" del družinskega atlasa. (To si razlagam tudi z različno - ločeno paginacijo 
uvodnega, besedno-kartografskega dela atlasa od drugega, izključno kartografskega dela, ki sta 
mu pridružena obširen seznam zemljepisnih imen in ves slovenski - dopolnilni inventar.) 
Zemljepisna imena na preglednih reliefnih kartah, ki prikazujejo posamezne kontinente ali 
njihove dele, so v celoti poslovenjena. Zato bi pričakovali, da jih bomo našli tudi v Seznamu... 
Redka izjema so iranska, kitajska in alžirska jezera pa slana jezera v J. Ameriki, ki so zapisana 
v originalni obliki. 

Na karti (str. 40) je Libijska puščava napačno locirana, in sicer med Oazo Kharga in 
Naserjevim jezerom. Po imeniku iščemo Rdečo reko na karti 31 A 5, kjer pa najdemo le napis 
"Črna reka", ki jo najdemo na str. 30 C 1, na kar nas je opozoril imenik imen, temveč smo jo 
odkrili na str. 30 A 5. dalje, v indeksu je Rdeča reka na str. 31 A 5; na isti karti v območju B 5 
je le napis "Ustje Rdeče reke". Tudi luksemburške pokrajine Oesling, ki je omenjena med 
besedilom (str. 23), ni ne na karti in ne na seznamu. Na karti Bolivije ni imena za planoto 
Altipiano, ki je omenjena med tekstom. Pri opisu Paragvaja (str. 29) je omenjen največji jez na 
svetu, in sicer pri kraju Itaipu, ki ga zaman iščemo na karti in v Seznamu imen. V besedilu 
beremo Balučistan (str. 29) na karti (42) pa je ta nizka planota zapisana Baluchistan; 
poslovenjene oblike imena ni niti v indeksu. Sirijska reka Orontes je navedena v imeniku, ni je 
pa na karti (21 F 8), medtem ko je njeno ime v predstavitvenem besedilu zapisano kot Oront. 
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Na karti (40 C 3) zaman iščemo gorovje Antilibanom, na katerega nas je opozorilo besedilo kot 
tudi Seznam imen (str. 32 in 125). V besedilu je "Sirijska puščava" (str. 32), v indeksu "Sirska 
puščava". V tekstu je Abidžan (str. 33), na karti pa Abidjan (46 in 48). V besedilu sta omenjena 
Anatolska planota in Armensko višavje (str. 37), a njunih imen ne najdemo na zemljevidu. Itd. 

Menim, da bi se zemljepisna imena, ki so omenjena v besedilu, morala ujemati oziroma 
skladati z imeni na kartah. Le v tem primeru je koristno, da ob prevodu teksta "slovenimo" tuja 
zemljepisna imena. Podoba je, da so prirejevalci Timesovega atlasa pustili na kartah pretežno 
angleško varianto zemljepisnih imen. To pa zmanjšuje praktično rabo atlasa širšemu krogu, ki 
mu je pravzaprav prvenstveno namenjen. 

Imam občutek, da tudi pri slovenjenju zemljepisnih imen ni bilo enotnega kriterija. Na 
primer: jezera na območju Sovjetske zveze so vsa "ponašena", na območju Turčije, Iraka, Irana 
in drugje so ostala v originalnem angleškem zapisu. 

Opozoriti moram še na nekaj drugih spodrsljajev ali nedoslednosti. Sovjetska zveza ne obsega 
petine zemeljske površine (str. 33), temveč le eno sedmino ali 14,5 % oziroma šestino 
nezaledenelega sveta. Pri Veliki Britaniji je izostala navedba članstva v EGS, medtem ko je 
Liechtenstein tudi član EFTA. Pri Marshallovih otokih ni podatka o letni stopnji naravnega 
prirastka prebivalstva, brez državnih simbolov - zastav pa so Marshallovi otoki, Namibija in 
Zahodna Sahara. 

Pri Nemčiji je izostala navedba Bonna, kjer je sedež vlade in njenih institucij. Imena držav so 
sicer dosledno "poslovenjena", česar pa ne moremo trditi za posamezne zvezne - konstitutivne 
dele držav ali pokrajine in dežele, ki so navedene kar v angleški pisavi. Pri številnih zveznih 
državah niti niso naštete njihove federalne enote ali deželna upravna območja (npr. Argentina, 
Avstrija, Brazilija, Indija, Malezija, Mehika, Nemčija, Nigerija, Komori, Venezuela idr.). Tudi 
Moldavska SSR se je že pred časom preimenovala v Moldovo. Menim, da so marsikje 
nepreverjeni, prikrojeni in neresnični, pa čeprav uradni podatki o verski pripadnosti 
državljanov, zlasti v ateističnih državah, za kakršne so se uradno proglasile npr. Albanija, 
Bolgarija in Mongolija. (Medtem je Albanija že zaprosila za sprejem v članstvo "Islamske 
skupnosti".) Pri temeljni predstavitvi držav pogrešamo ali nacionalno ali rasno strukturo 
prebivalcev - državljanov. V geografski slovarček je potrebno vključiti med drugim tudi 
"mezeto" ali "meseto" v kolikor jo smatramo za geografski pojem (str. 35) in je pisana z malo 
začetnico. 

Menim, da bi bilo koristno, da bi bila že pri naslednji izdaji atlasa pri uvodnem pregledu 
držav in pri njihovih predstavitvah navedena vsa ozemlja, ki politično-upravno sodijo v sklop 
posamezne suverene države (npr. v okvir Avstralije, ki je predstavljena na str. 5-6, sodijo še 
Ashmore in Cartier, Koralni otoki, Heardov otok in McDonaldovi otoki, Kokosovi otoki, 
Norfolk in avstralski sektor na Antarktiki) 

Nekaj spodrsljajev ali manjših napak je tudi v slovenskem dodatku k Timesovemu atlasu. Pri 
Sloveniji in drugih republikah Jugoslavije je navedena povprečna letna stopnja naravnega 
prirastka prebivalstva kar desetkrat višja od dejanske vrednosti. V tekstu (str. 78) in v tabeli 
(str. 92) so navedeni različni podatki o številu prebivalstva v nekaterih slovenskih mestih. 
Dolžine nekaterih slovenskih rek (str. 93) se razlikujejo od navedb v Statističnem letopisu 
Slovenije za leto 1989 (prim. str. 26; npr.: Ledava, Ljubljanica, Ščavnica in Vipava). V 
preglednici pogrešamo velikost porečja za posamezne reke. Hidrografska mreža na karti 
upravne razdelitve Slovenije je skrajno površno skicirana. (Npr. Pivka in Nanoščica sta spojeni 
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v enotno reko; Ljubljanica izvira med Rakitno in Menišijo. Ni vrisano območje Cerkniškega 
jezera. Na isti karti manjka napis za našo obmejno reko Kolpo). Tudi mosta čez Dravo med 
Trbonjami in Gortino še ni na karti (str. 84} Prepričan sem, da je primerneje uporabljati 
hidronim "Zelenci" namesto "Izvir Save" (Dolinke; str. 82). 

Na karti evropskih držav je označena SLovenija kot samostojna država (str. 4), na drugih 
preglednih in podrobnejših kartah je še vedno v sklopu Jugoslavije (str. 3,16, 22, 90,109 in 110). 

Na karti so Kamniške in Savinjske Alpe (str. 82 in 90), med besedilom pa 
Kamniško-Savinjske Alpe (str. 78). Na zemljevidu Slovenije je Grintovec (2558 m), v seznamu 
najvišjih vrhov (str. 92) te na kartah na str. 90, 109 in 110 pa Grintavec. Naselji Pri 
Cerkvi-Struge in Trobni Dol sta na karti napačno zapisani (Pri cerkvi-Struge in Trobni dol). V 
Karavankah še vedno plašita Korensko in Pavličevo sedlo, medtem ko je Jezerski vrh pravilno 
zapisan. (O tem prim, tudi: R. Badjura, Slovensko in nemško geografsko sedlo, GV, XXIL str. 
138-170.) Konvencionalni znak za velikost naselja je pri Framu v primerjavi z naseljem Morje 
premajhen, saj šteje več prebivalcev (891 v letu 1991). 

Nekatere pomanjkljivosti ugotavljamo tudi na karti Jugoslavije (str. 90-91). Letališča so 
označena s črno barvo, ne najdemo pa ustrezne oznake v legendi znakov in simbolov (str. 101 
ali 1). Na isti krati ni vrisanega letališča v Portorožu, prav tako ne na karti Hrvatske (str. 102). 
Letališče na otoku Krku je predstavljeno ne eni karti kot mednarodno (str. 102), na drugi kot 
letališče nižjega - drugotnega pomena (str. 110). Na karti Jugoslavije je tudi letališče pri 
Ivangradu v Črni gori (str. 91), na drugih zemljevidih ga ni (str. 106, 107 in 108). Na zemljevidu 
Makedonije (str. 108) ni znaka za letališče pri Ohridu, medtem ko je označeno na str. 91 in 114. 
Na karti (str. 114) tudi ni znaka za prištinsko letališče. Na večini kart je pokrajinsko ime 
Sandžak, ki zajema znaten del ozemlja Starega Vlaha na območju ob zgornjem Ibru, odtisnjeno 
predvsem na ozemlju Črne gore, čeprav je razširjen na znaten del jugozahodne Srbije s 
središčem v Novem Pazarju. 

Nekaj več poslovenjenja bi zaslužila zemljepisna imena na kartah sosednjih držav, ki so v 
dodatku. Na ozemlju Madžarske so "ponašeni" samo Budimpešta, Monošter in Blatno jezero. Na 
njenem ozemlju bi morali prevesti vsaj Donavsko sredogorje, v sklopu katerega je Bakonjski 
gozd, in Vzhodno sredogorje, ki predstavlja zadnje odrastke rudonosnih Karpatov; pod njim 
stoji Miškolc. Podobne pripombe veljajo za območje Češke in Slovaške ter Romunije. Skratka, 
vse tiste udomačitve zemljepisnih imen, ki so utrjene v naši kulturni zavesti in zgodovinskem 
spominu, je treba negovati še naprej. V Avstriji bi smeli posloveniti pokrajini Vorarlberg v 
Predarlsko in Salzburg v Salzburško. Ob Gornji Avstriji imamo Spodnjo Avstrijo, kar je menda 
tudi v opreki s stališči jezikoslovcev (prim, tudi Ujma, 5, 1991, str. 272). V geografskih 
učbenikih sta Gornja in Dolnja Avstrija (Ilešič, Gospodarska in politična geografija sveta, 1964, 
str. 87; 1966, str. 85), medtem ko sta v Enciklopediji Slovenije (1987, str. 140), na karti 
avstrijskih dednih dežel, označeni Spodnja in Zgornja Avstrija. 

Posebno pohvalo zasluži celoten prevod spremljajočega besedila v Timesovem atlasu sveta. 
Kljub temu so v besedilu nekatere nejasnosti, dvoumnosti in nedorečenosti. Na primer "z 
razvojem lahke obrti" (str. 8); "nahajališča nafte so na obali in pred njo" (str. 8); "otoki vzdolž 
ekvatorja" (str. 15). "Padavin je od prek 1000 do le 500 mm letno" (str. 18). "...z nasipanjem 
pridobivajo zemljo iz morja" (str. 26). "Kolumbijska pokrajina se deli na dva različna predela" 
(str 21). Grozdje ni kultura, temveč pridelek, sad vinske trte (str. 23). V Jugoslaviji pridelujemo 
sladkorno peso in ne sladkorne repe (str. 81). Razbistriti je potrebno termin: ali je "tihomorska 
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obala" identična "tihooceanski" (str. 31, 42). Obilica padavin je izražena v količini in ne v 
množini (str. 66). Velikokrat sta pojma "dežela" in "država" izenačena, čeprav je med njima 
pomenska razlika. Neustrezna se mi zdi formulacija: "...država brez (nima) izhoda na morje" 
(prim. str. 4, 6,8, 9, 30, 34,42). 

Kljub vsem zapisanim pripombam smem poročilo skleniti s spoznanjem, da je slovenska 
izdaja oziroma priredba Timesovega družinskega atlasa sveta izredno kakovostna, vsebinsko 
bogata in dragocena edicija, ki bo bogatila z novimi spoznanji in prikazi vse generacije 
slovenskega prebivalstva. Vsi, ki so kakorkoli sodelovali pri nastajanju, vsebinskem oblikovanju 
in tiskanju Atlasa sveta zaslužijo vse priznanje in za opravljeno delo visoko strokovno oceno. 

Milan Natek 

Andrej Kranjc Dolenjski kraški svet Izdala Dolenjska založba v Novem mestu, 1990, 8 tabel, 
30 fotografij in risb, seznam jam in seznam jamarjev prvopristopnikov. 

V 240 strani obsegajoči knjigi predstavlja avtor bralcu na kras, predvsem pa jame nizke 
oziroma srednje Dolenjske, pokrajine med Barjem, posavskim hribovjem in kočevskim oziroma 
Roškim višavjem in Želimeljsko dolino. 

Poljudno napisana knjiga v razumljivem jeziku razloži tudi osnovne pojme iz krasoslovja. Za 
zahtevnejšega bralca pa je dobrodošel 163 enot obsegajoč seznam virov in uporabljene 
literature. 

Knjiga je razdeljena na tri poglavja. V prvem so predstavljeni osnovni geološki pogoji 
zakrasevanja, osnovni pojmi iz speleleologije in krasoslovja, poglavitne kraške oblike na 
površju ter vodni pojavi. V tem poglavju so opisani tudi sledovi človekovega bivanja na krasu 
od prazgodovine dalje. Obsežno ter podrobno je opisana tudi zgodovina raziskovanja krasa na 
Dolenjskem. 

V naslednjem poglavju je predstavljeno kraško podzemlje. Predstavljene so podzemeljske 
oblike in njihov nastanek. Sledi pregled zgodovine speleoloških raziskav. Nedvomni začetnik le 
teh je že Valvazor, ki se ni zadovoljil le z obiski jam. V Kompoljski in Podpeški jami je 
primerjal višine podzemnih jezer, izdelal pa je tudi načrt Podpeške jame. To je naš najstarejši 
jamski načrt, ter drugi objavljeni jamski načrt na svetu. 

Na obravnavanem območju je poznanih 624 jam. Njihove značilnosti so predstavljene v 
preglednih tabelah, dodani pa so tudi osnovni podatki o poznanih jamah. Ti podatki so del 
jamskega katastra ter vsebujejo ime, tip jame, nadmorsko višino vhoda, dolžino in globino, 
datum registracije jame ter jamarsko organizacijo, ki je jamo registrirala ter opombe. Žal je 
med temi opombami veliko takih, ki govore o odmetavanju smeti vanje. 

Posebno poglavje je namenjeno človekovemu odnosu in rabe jam. Opisane so jame, ki 
nastopajo v ljudskem izročilu, pravljicah in vražah. Številne jame so služile za skrivališča in 
zavetišča navedena pa so tudi druge rabe jam. Nekoč so bile pomembne predvsem za oskrbo z 
vodo ali za kleti in skladišča. Predstavljeni sta tudi turistična Taborska jama pri Ponovi vasi in 
Kostanjeviška jama. Jami imata nekaj nekaj tisoč obiskovalcev letno, pomembni pa sta kot 
lokalna turistična ponudba. 

Poleg rabe jam pa so pogoste tudi zlorabe jam. Številne jame na dolenjskem so spremenjene v 
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mrhovišča, vaška smetišča ali pa deponije industrijskih odpadkov. Tako onesnaženih jam je le v 
novomeški in trebanjski občini 57 od 370. 

S to knjigo je postala Dolenjska prva slovenska pokrajina, v kateri je predstavljen kraški, 
predvsem pa jamski inventar. 

Andrej Mihevc 
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K R O N I K A

SPOMINSKI IN JUBILEJNI ČLANKI 

Profesor France Planina dcvctdcsctlctnik

Geografski vestnik se je doslej že dvakrat spomnil profesorja Franceta Planine (GV 1971, 
1981). Njegovo delo in vsestranske zasluge za razvoj slovenske šolske geografije, kartografije, 
turistične in poljudne geografske literature je bilo na različne načine predstavljeno tudi drugod. 
Neminljive zasluge ima tudi za svoj rojstni kraj Škofjo Loko, ki mu je z različnimi priznanji 
vračal njegovo vdanost in desetletja različnega kulturnega delovanja (Loški razgledi 1971,1981). 
In vendar je ostalo še veliko neizrečenega in nenapisanega o liku tako plodnega in uspešnega 
delavca kot je France Planina.

France Planina se je rodil 29. septembra 1901 v Škofji Loki. Bil je v prvi, sloviti generaciji 
študentov geografije ljubljanske univerze, ki je med leti 1922 in 1925 ustanovila Geografsko 
društvo Slovenije in Geografski vestnik. En semester je poslušal predavanja tudi na 
miinchenski univerzi. Zanj in za njegove vrstnike, Bohinca, Kranjeca, Rakovca, Rubiča, Savnika 
in druge je bilo zlasti pomembno, da so nekateri med njimi za krajši čas že okusili raven znanih 
evropskih univerz, ne nazadnje pa tudi zavest, da so začetniki nove slovenske akademske 
geografije. Z ato njihova imenitna zamisel ustanoviti strokovno društvo in strokovni časopis 
gledana z današnjega zornega kota ni presenetljiva. Z ato pa je odločnost in zrelost njihovega 
nastopa presenetila njihove profesorje. Profesor Planina se še spominja, da je v vsem svojem 
študiju bil le dvakrat na strokovni ekskurziji, na Cerkniškem jezeru in na Bledu. Tudi to, da je 
bil študij preveč klimatološko orientiran, zlasti brez geomorfologije, je močno motilo takratne 
študente. Zato je bila ena njegovih prvih samostojnih odločitev kot mladega profesorja v 
Otočcu, da tudi v srednješolski pouk uvede terensko opazovanje. Takemu otipljivemu in 
nazornemu pouku je bil zvest vse življenje. Planina je študiral tudi prirodoslovje oziroma 
biologijo, to je bil njegov drugi predmet. Tudi na tem področju je bil odličen strokovnjak in 
pedagog. Z  enako vnemo je poučeval oba predmeta, pa tudi geologijo in mineralogijo. Pri 
pouku biologije je moral včasih dobesedno orati ledino zaradi novosti v stroki in do takrat 
neobičajnih vsebin. Po diplomi se je moral za tri leta zaposliti v Otočcu v Liki, tako kot so 
takrat mnogi mladi slovenski prosvetni delavci morali na službovanje izven Slovenije. Iz tistega 
časa ima zanimive spomine, saj se je prvič soočil s pokrajino, naseljeno s pripadniki dveh 
narodov. Kljub svoji mladosti je v novem okolju deloval povezujoče.

Po povratku v Slovenijo je leta 1929 pričel poučevati na kranjski gimnaziji, kjer je nekoč sam 
drgnil hlače. Po osmih letih je nadaljeval delo na klasični gimnaziji v Ljubljani, po dveh letih pa 
kot svetnik na prosvetnem  oddelku banske uprave. V času italijanske okupacije je okusil tudi 
Gonars, ker so ga zalotili pri skrivnem fotografiranju racij po ljubljanskih ulicah. Po vrnitvi iz 
taborišča je sodeloval pri izdajanju učnih pripomočkov, kar ga je pripeljalo leta 1943 do 
upravnika pokrajinske šolske založbe, ki je bila predhodnik Državne založbe Slovenije. Po osvo
boditvi je zaradi svojega strokovnega ugleda postal član Komisije za ugotavljanje kulturno-zgo-
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dovinske vojne škode, nato pa leta 1948 član profesorskega zbora 1. realne gimnazije ter po
možni inšpektor za biologijo. Leta 1953 je bil imenovan za ravnatelja Prirodoslovnega muzeja v 
Ljubljani, toda ni dolgo zdržal brez dijakov in se je vrnil na klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer 
se je leta 1962 upokojil. Jubilanta krasi nepregledna vrsta člankov in razprav v Loških razgle
dih, v Geografskem vestniku in Geografskem obzorniku, Biološkem vestniku, Pionirskem listu, 
Proteusu itd. V Krajevnem leksikonu Slovenije je bil urednik vseh občinskih kart, najbolj pa se 
je proslavil s knjigami o Slovenskem Primorju v luči turizma, o Škofji Loki ter Poljanski in Sel
ški dolini, Slovenija in njeni kraji ter z ilustrirano knjigo Jugoslavija, za katero je leta 1968 pre
jel Levstikovo nagrado. Kot dober risar in kartograf je sodeloval pri pripravi številnih kart 
Slovenije in Jugoslavije, zlasti skupaj z dr. Valterjem Bohincem in Ivanom Selanom. Jubilant je 
po vojni oral ledino tudi na področju turistične publicistike in je prispeval številne članke v 
Turističnem  vestniku in v turističnih vodnikih Muzejskega društva v Škofji Loki. Na desetine je 
bilo tudi vzornih izletov muzealcev in šolskih ekskurzij, ki jih je vodil, pa tudi najrazličnejših 
predavanj. Zanimiv je tudi Pianinov že zgodaj oblikovan občutek za kulturne in zgodovinske 
vrednote preteklosti. Sam povdarja, da je skrbno hranil vse svoje beležnice o svojih nekdanjih 
dijakih, s katerimi se je pozneje pogosto družil in obujal spomine. Njegov izostreni občutek za 
pomen in ohranitev kulturnih in zgodovinskih pričevanj dokazuje dogodek iz Škofje Loke tik 
pred začetkom nemške okupacije, ko je pred uničenjem rešil pomemben arhiv.

France Planina ima za seboj skoraj sedemdeset let izredno plodnega strokovnega publicisti
čnega in kulturnega udejstvovanja. Je  dobitnik številnih priznanj in dveh državnih odlikovanj. 
Kot vzoren študent je že leta 1925 prejel svetosavsko nagrado. Leta 1971 je kot predvojni sou
stanovitelj loškega muzejskega društva in profesorskega ceha postal častni občan Škofje Loke. 
Od leta 1972 je častni član Zveze geografskih društev Slovenije. O njem so napisani številni 
jubilejni članki, v katerih mu sodobniki enoglasno priznavajo najodličnejše človeške in stro
kovne lastnosti kot so talent, širina pogledov, natančnost in predanost trdemu in vztrajnemu 
delu, bil pa je tudi vzoren in nesebičen sodelavec ter skrben mentor. Profesor Planina je znal 
svojim bralcem in poslušalcem, zlasti številnim generacijam svojih učencev, ki jim je bil skoraj 
kot oče, vsaditi ljubezen do domače zemlje, njene naravne in kulturne podobe ter njenega člove
ka. Njegov dobrohoten in korekten odnos do dijakov in strokovna zanesljivost sta zbujala splo
šno zaupanje in spoštovanje. Pedagoške izkušnje ni imel samo iz razreda, temveč je nekaj časa 
vodil tudi skavte Triglavskega stega, pozneje pa je našel novo področje delovanja v Ferijalni 
zvezi Jugoslavije.

Obsežnega Planinovega opusa, ki se mu je mogoče samo čuditi, ga spoštovati in biti zanj hvale
žen, se bo moral lotiti poklicni biograf. A profesor Planina ne miruje niti v Domu starejših 
občanov na Koleziji, kjer je v uredniškem odboru internega časopisa Korenine in je zanj prispe
val več člankov o svojem življenju. K visokemu jubileju mu v imenu bralcev Geografskega 
vestnika iskreno čestitamo in mu želimo obilo zdravja.

Jurij Kunaver

Profesor Ilinko Uršič - osemdesetletnik

Profesor Hinko Uršič je na Tolminskem znan in spoštovan starosta na področju šolske in
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planinske vzgoje. Poznamo ga tudi kot sodelavca pri nekaterih pomembnih geografskih akcijah 
kot je bil Savnikov Krajevni leksikon in zvestega udeleženca velike večine zborovanj sloven
skih geografov.

Hinko Uršič je bil rojen v železničarski družini 30. julija 1911 v Šentmavru pri Gorici. 
Njegovi starši so bili iz Sel pri Volčah in profesorju Uršiču se je kmalu po 2. svetovni vojni 
izpolnila želja, da je lahko večji del svojega plodnega življenja preživel v Tolminu, v neposredni 
bližini doma svojih prednikov. Njegovi starši so po begunstvu v 1. svetovni vojni ostali v 
Sloveniji, v Radovljici, ker se oče ni hotel zaposliti v Italiji. Hinko Uršič je leta 1937 diplomiral 
iz geografije kot glavnega predmeta in zgodovine ter sociologije na Univerzi v Ljubljani. Po 
diplomi in služenju vojaškega roka se je leta 1939 najprej zaposlil na meščanski šoli v Mežici, 
leta 1940 pa na gimnaziji v Ljubljani. Skoraj vso vojno je preživel v nemških in italijanskih 
taboriščih, saj je bil leta 1941 kot jugoslovanski vojak zajet od Nemcev, nato pa je bil izročen 
italijanskim oblastem. Po kapitulaciji Italije se je vrnil v Ljubljano, vendar so ga kmalu za tem 
poslali na prisilno delo v Postojno vse do konca vojne. Kljub štiriletnim hudim preskušnjam, ki 
jim je bil izpostavljen, gleda tudi na ta čas z besedami: "V življenju se moraš oklepati dobrih 
stvari, slabe pa pozabiti", kot je zapisala N. Blazetič- Jurenova v Primorskih novicah, (17. 9. 
1991). Po vojni je najprej poučeval na gimnaziji v Ptuju, v Trstu in v Portorožu, kjer je 
sodeloval pri obnovi slovenskega učiteljišča. V Tolmin je prišel na lastno prošnjo leta 1948 in se 
zaposlil na tamkajšnjem učiteljišču in pozneje na gimnaziji, kjer je poučeval geografijo in 
zgodovino. Tako je postal eden od povojnih stebrov tolminskega učiteljišča in gimnazije in 
poznajo ga številne generacije tolminskih srednješolcev. Leta 1979 se je v starosti 68 let 
upokojil.

Profesor Uršič je bil eden tistih učiteljev geografije, ki je tudi po zaključku študija nadaljeval 
z raziskovalno oziroma publicistično dejavnostjo, čeprav mu je bilo na delovnem mestu, 
oddaljenem od študijske knjižnice in sveže strokovne literature, težje obdržati stik s stroko. 
Začetek njegove strokovne dejavnosti pa pomeni njegovo diplomsko delo o geografiji in 
zgodovini Radovljice, ki je zbudilo pozornost in je bilo dolgo časa pomemben vir kasnejšim 
piscem in raziskovalcem tega mesta. Pozneje je pisal strokovne in poljudne članke v Geografski 
obzornik, Planinski vestnik, v Goriška srečanja in v Idrijske razglede. Zlasti sta pomembna 
članka o kobariški mikroregiji in o območju med Breginjem in Trebušo. S terenskimi 
raziskavami je pomagal pri nastajanju Melikovih Planin v Julijskih Alpah. Bil je član uredništva 
dveh Tolminskih zbornikov (1965 in 1975) in prispeval vanju razpravi o  Bovškem in o gibanju 
prebivalstva na Tolminskem. Med najpomembnejšimi Uršičevimi deli pa je 37 strani v knjigi 
Dolina Soče, ki sta jo izdala skupaj s fotografom Fonom. Uršičevo stalno spremljanje razvoja 
slovenske geografije mu je omogočilo, da je v svojo strokovno pripoved o Posočju lahko 
vpletel tudi mnoge novejše ugotovitve. Naj omenimo tudi njegovo aktivno sodelovanje na 
novogoriškem zborovanju geografov in pri organizaciji zborovanja slovenskih geografov v 
Zgornjem  Posočju, ko je prispeval štiri sestavke za vodnik ekskurzije. Profesor Uršič je zmogel 
vse to tudi zaradi posebnega veselja do planinstva, ki mu je pomenilo poglavitno dopolnilno 
dejavnost in sprostitev. Na svojih planinskih poteh, kamor se je pogosto podajal v družbi 
svojcev in tudi šolske mladine, si je nabiral novih moči, z ostrim očesom geografa zasledoval 
razvoj gorske pokrajine in zbiral snov za strokovne objave ali za uporabo v šoli. Tako 
oborožen se je profesor Uršič v začetku tedna lahkotno vračal v svoje razrede in bogatil 
znanje svojih dijakov z lastnimi izkušnjami in jih pridobival za enaka planinska in geografska
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doživetja. Tudi na tem področju je bil uspešen in velika množica njegovih nekdanjih dijakov 
danes hodi po stezah, ki jih je nekoč ubiral njihov učitelj. Profesor Uršič je poznal 
problem atiko planinstva in planinskega naraščaja, saj je dolga leta deloval v tolminskem 
planinskem društvu. Iz tega obdobja je tudi Uršičev organizacijski uspeh, ko je vodil obnovo 
planinske koče na planini Razor. Številni obiskovalci te lepe postojanke, ki je postavljena v 
izjemno zanimivi pokrajini, tega morda ne vedo, toda Hinku Uršiču zagotavljamo, da se je 
zanjo splačalo žrtvovati nekaj dragocenega časa. Z a zasluge na Tolminskem, mednje šteje tudi 
sodelovanje pri ustanavljanju muzejev v Tolminu in v Trenti, je bil deležen vrste priznanj in 
odlikovanj.

Profesorja Hinka Uršiča se je ob enem njegovih prejšnjih jubilejev spomnil tudi pokojni pro
fesor Ilešič in ga uvrstil med pomembne "stebriče" slovenske geografije. Jubilantu iskreno česti
tamo za njegov praznik in mu v imenu bralcev Geografskega vestnika ter vseh slovenskih geo
grafov želimo, da bi še dolgo užival sadove svojega plodnega dela.

Jurij Kunaver

Ob icstdcscllctnici prof. dr. Boruta liclca

Letos 13. januarja je praznoval 60-letnico diplomirani geograf univ. prof. dr. Borut Belec. 
Rodil se je v Mariboru, sicer pa preživel otroška leta v Ljutomeru. Ž e  v osnovni šoli je pokazal 
bistrega duha in znatiželjnost. Šolanje je nadaljeval na klasični gimnaziji v Mariboru. Po maturi 
se je vpisal na oddelek za geografijo takratne Prirodoslovno - matematične fakultete Univerze 
v Ljubljani. Študiral je čisto geografijo in leta 1955 vzorno diplomiral. Kot študent je bil vzoren 
in ambiciozen, ti dve lastnosti je obdržal do današnjih dni. Po diplomi je dobil zaposlitev na 
Klasični gimnaziji v Mariboru, ob ustanovitvi Pedagoške akademije v M ariboru pa je bil 
izvoljen najprej za honorarnega, nato pa za stalnega učitelja. Tako opravlja delo visokošolskega 
učitelja že polnih 30 let. Sedaj je že 14 let v nazivu rednega profesorja za geografijo. Doktorski 
izpit je opravil leta 1965 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. 
Svetozarja Ilelšiča.

Dr. Borut Belec je na Pedagoški akademiji, sedaj Pedagoški fakulteti, predaval naslednje 
predmete: Matematična geografija, Obča fizična geografija (za ta predmet je napisal tudi 
učbenik), Regionalna geografija Slovenije, Jugoslavije in sveta; na Visoki ekonomsko - 
komercialni šoli je predaval predmet Prometna geografija (tudi za ta predmet je napisal 
učbenik). Pedagoški proces gradi na modernih principih visokošolske didaktike, sodobnih 
dosežkih geografske stroke in spoznanjih lastnega raziskovalnega dela. Študente navaja na 
kritično razmišljanje ter jih z dobro pripravljenimi seminarji, strokovnimi ekskurzijami in 
terenskim delom uvaja v raziskovalno delo. Na to še posebej kažejo zrela diplomska dela 
študentov. V odnosu do študentov je tovariški, strog in pravičen, zanima se za njihove 
probleme in jih skuša reševati, zato je priljubljen ter uživa ugled in spoštovanje.

Če listamo po geografski literaturi, znova naletimo na ime dr. Belca. O uspešnem 
raziskovalcu priča bogata bibliografija, ki obsega okoli 270 bibliografskih enot, od tega 25 
samostojnih izdaj, 73 znanstvenih in strokovnih člankov, 18 izvedenih del ter 79 enciklopedičnih 
gesel. Z  raziskovalnim delom se je dr. Belec začel ukvarjati že kot študent in je prejel
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Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani. Kasneje je prejel še nagrado Sklada 
Štefana Kovača in nagrado Sklada Borisa Kidriča. Bil je zunanji sodelavec Inštituta za 
geografijo A. Melika pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in Geografskega inštituta 
Univerze v Ljubljani. Prvo pomembnejše delo predstavlja njegova doktorska disertacija 
"Ljutomersko - orm oške gorice", ki je izšla v samostojni knjigi. Delo predstavlja temeljni 
regionalnogeografski prikaz in tehten metodološki prispevek k regionalogeografskim 
proučevanjem naših pokrajin. Žal kasneje dela v tej smeri ni nadaljeval. V naslednjih letih se je 
posvetil proučevanju trajnih kultur na Slovenskem (vinogradništvo, sadjarstvo, hmeljarstvo). V 
zadnjem obdobju proučuje probleme nerazvitosti v Severovzhodni Sloveniji in še posebej 
probleme socialnogeografske preobrazbe kot posledice melioracij in komasacij na primeru 
Ščavniške doline. V obeh primerih je ob poznavanju metodoloških in teoretičnih izhodišč 
sorodnih raziskav po svetu izdelal našim razmeram primerno metodologijo. S tem svojim delom 
je postal za ti dve področji vodilni slovenski geograf, upoštevan tudi v jugoslovanskem 
prostoru.

Izsledke svojega raziskovalnega dela je dr. Belec objavljal v Geogrfskem zborniku, 
Geografskem vestniku, Geographici Slovenici in Yugoslavici, Časopisu za zgodovino in 
narodopisje ter raznih kongresnih zbornikih. Njegova dela pa so objavljena tudi v inozemskih 
publikacijah.

Dr. Belec se udeležuje vseh strokovnih srečanj slovenskih in jugoslovanskih geografov, 
praviloma kot referent. Nastopa pa tudi na mednarodnih simpozijih in kongresih. Je  član 
podkomisije "Rural Development in Highlands and High Latitude Zones" pri Mednarodni 
geografski zvezi. Strokovno se je izpopolnjeval na Univerzah v Miinchnu, Regensburgu, 
Augsburgu, Marburgu a/L , Frankfurtu in Bayreuthu ter na Geografskem inštitutu Poljske 
akademije znanosti v Warszavi.

Povsem razumljivo je, da je dr. Belec, kot izredno dinamična osebnost, aktiven in ustvarjalen 
na svoji matični ustanovi, kjer je bil član različnih delovnih teles. Večkrat je bil uspešen 
predstojnik oddelka za geografijo. Vodil je Raziskovalni inštitut. Dvakrat je bil dekan 
Pedagoške akademije. Aktivno deluje tudi v okviru Univerze. Zelo aktivno se udejstvuje v 
domačem geografskem društvu pa tudi v Zvezi geografskih društev Slovenije. Kot priznanje za 
svoje ustvarjalno delo je dobil zlato plaketo Pedagoške fakultete in državna odlikovanja.

Prof. dr. Borut Belec je danes nedvomno osrednja osebnost mariborske geografije ter priznan 
in spoštovan tudi v slovenskem merilu. Ob življenjskem prazniku mu sodelavci in prijatelji 
želimo še mnogo zdravih in ustvarjalnih let.

Vladimir Bračič

Ob šcstdoctlctnici Tatjane Šifrer

Letos pomladi je praznovala šestdesetletni jubilej Tatjana Šifrer, diplomirana geografka in 
bibliotekarska svetovalka v pokoju. Dolgoletna bibliotekarka v knjižnici Oddelka za geografijo 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani je petintridesetletno službovanje preživela prav v tej 
ustanovi, kjer je kot študentka druge povojne generacije študentov zaključila študij geogrfije. Z  
bogatim geografskim znanjem in strokovnim bibliotekarskim delom ji je uspelo urediti
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knjižnico za geografijo na zavidljivo strokovno raven. Številne strokovne informacije je 
posredovala diplomiranim geografom kot začetnikom, študentom prvega letnika. Njena 
strokovna in svetovalna ter mentorska pomoč je marsikomu pomagala prebroditi prve korake 
univerzitetnega študija.

Tatjana Šifrer se je rodila 16. 3. 1931 v Celju. Njeno šolanje je prekinila vojna. Leta 1941 je 
bila izseljena v Kikindo, kjer je preživela vsa vojna leta. Tam je obiskovala nižjo gimnazijo, leta 
1949 pa je maturirala v Ljubljani. Študirala je geografijo in leta 1953 diplomirala na tedanji 
Prirodoslovno-matematični fakulteti v Ljubljani. Z  diplomsko nalogo "Bistriška ravan - 
regionalni pregled" je prejela študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1954 se je kot asistent za 
knjižna dela zaposlila na takratnem  Geografskem inštitutu Univerze v Ljubljani. Leta 1957 je 
opravila strokovni izpit za bibliotekarja. Leta 1970 je posatala višji bibliotekar, 1975. leta je 
napredovala v višjega bibliotekarja specialista in 1987 v bibliotekarskega svetovalca ter se s 
tem najvišjim bibliotekarskim nazivom leta 1989 upokojila.

Naša jubilantka je orala ledino bibliotekarski stroki na Filozofski fakulteti. Bila je prva 
poklicna bibliotekarka na fakulteti. Knjižnico je pričela strokovno urejati že leta 1954. Uspešno 
je združila strokovno znanje geografije s sodobnimi načeli bibliotekarske stroke. Kot dolgoletni 
strokovni vodja je sprva sama, zadnjih deset let pa ob pomoči sodelavk, knjižnico uredila kot 
bibliotekarsko in dokumentalistično središče geografije. Brez skromnosti lahko trdimo, da je 
knjižnica za geografijo prerasla v temeljno knjižnico ne samo v Sloveniji, temveč tudi izven 
njenih meja. Njena zasluga je, da ji je uspelo urediti tekoče, ažurne kataloge, v katerih je zbrano 
vse bogastvo knjižnice za geografijo. Katalogizirala ni le monografskih publikacij, temveč je 
samoiniciativno že zelo zgodaj pričela katalogizirati strokovne članke iz domače in tuje 
geografske periodike ter revij sorodnih ved. Kataložne listke je po geslih razvrstila v 
abecedno-imenski katalog ter sistematski katalog. Slednji je urejen po regionalnem principu in 
tudi po vsebini, to je po sistematiki geografije

Tatjana Šifrer je posvetila veliko časa razvoju informacijske dejavnosti. Načrtno je skrbela 
za obveščanje uporabnikov z novostmi knjižničnega fonda. Temu cilju so služili katalogi, Bilten 
knjižnice, ki jc pričel mesečno seznanjati uporabnike z novostmi v knjižnici ter vsakodnevno 
svetovalno delo. Študente pvega letnika je načrtno uvajala v uporabo katalogov, knjižnih zbirk 
itd. Inform acije o novostih iz geografske literature pa je naša jubilantka posredovala tudi 
širšemu krogu geografov, zlasti šolnikom, katere je službovanje poneslo v različne kraje po 
Sloveniji in so marsikateri le na ta način dobili informacije o dogajanju na področju geografske 
literature. V obliki recenzij in knjižnih novosti je objavila preko petinštirideset prispevkov v 
geografski periodiki.

Pisala je tudi poljudno-geografske in strokovne prispevke v geografsko periodiko, predvsem 
v Geografski obzornik. Leta 1988 pa je v knjižni zbirki Pelikan izšla knjižica Svet ob Savi, kjer 
je na strokoven, toda mlademu bralcu razumljiv način, v geografski luči predstavila porečje 
Save. Posebej velja omeniti tudi njeno bibliografsko delo. Kot soavtor je uredila prva dva 
zvezka Slovenske geografske bibliografije za razdobje 1960-1965 in drugo za leto 1966. Rezultat 
večletnega bibliografskega dela je retrospektivna Bibliografija del o industrijski geografiji SFR 
Jugoslavije, ki jo je leta 1985 izdal Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Obsežna 
bibliografija z okoli 2000 bibliografskimi enotami je nepogrešljiv pripomeček vsem, ki se 
ukvarjajo z ekonomsko in posebej z industrijsko geografijo.

Obsežno geografsko znanje in dolgoletno delo z geografsko literaturo jo vzpodbuja tudi v
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času upokojitve k pisanju novih prispevkov v geografsko periodiko. Želimo si, da bi se preko 
slo bibliografskih enot obsegajoča bibliografija Tatjane Šifrer povečala še za kakšno novo delo.

Ob njenem jubileju ne smemo prezreti njene strokovne dejavnosti izven oddelčne knjižnice. 
Delovala je kot knjižničar v upravnem odboru Geografskega društva Slovenije (1954-1968). 
Sodelovala je v delu knjižnične komisije Filozofske fakultete (1975-1984), dve leti (1982-1984) 
pa je bila predsednica omenjene komisije. Strokovno je sodelovala tudi v sekciji za univerzne 
knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.

Za svoje uspešno delo je Tatjana Šifrer prejela več priznanj. Leta 1972 pohvalo 
Geografskega društva Slovenije, leta 1983 priznanje Mladinske knjige in revije Pionir, leta 1986 
Čopovo diplomo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije ter leta 1989 veliko priznanje 
Filozofske fakultete. Utemeljitev za vsa ta priznanja, ki jih je prejela Tatjana Šifrer, lahko 
povzamemo iz nagovora ob podelitvi Čopove diplome: 'Tatjana Šifrer prejme Čopovo diplomo 
za dolgoletno, odlično vodenje knjižnice Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti, za 
pionirsko delo in prispevek k razvoju knjižničarstva na Filozofski fakulteti v celoti, za 
publicistično in bibliografsko dejavnost ter za svetovalno, m entorsko delo s študenti in drugimi 
uporabniki geografske literature”.

Jubilantki čestitamo in kličemo še na mnoga leta osebnega zadovoljstva in zdravja. Želimo ji, 
da bi izpolnila vse svoje skrite osebne želje, ki so se ji izmikale in ostale zaradi številnih 
obveznosti in skrbi za službo in družino neuresničene. Njene sodelavke pa bomo vedno znale 
ceniti njene prijazne prijateljske besede ter njen zgled in pomoč pri strokovnem delu. Slednje 
nam omogoča, da ob sodobnih tehnoloških pripomočkih še naprej gradimo in izpopolnjujemo 
geografsko knjižnico.

Čestitkam se pridružujejo številne generacije nekdanjih študentov, ki so bile deležne njene 
nesebične pomoči, vzpodbude, pa tudi tolažbe. Verjetno v Sloveniji ni geografa, ki bi imel toliko 
hvaležnih kolegov in kolegic, kot ravno Tatjana Šifrer.

Janja Turk

Ob 350-lctiiici rojstva J. V. Valvasorja (1641-1693)

Leta 1989-1993 smo razglasili za Valvasorjeva leta, za čas, ko se bomo bolj ali manj nepretrgo
ma spominjali tega "velikega Kranjca", topografa, polihistorja, izumitelja, rodoljuba in našega 
predhodnika številnih znanstvenih vej, tudi geografije. Splošnemu navdušenju leta 1989, ko smo 
se spominjali 300-letnice izida njegovega življenjskega dela Slava vojvodine Kranjske (proslave, 
simpoziji, razstave, obeležja) je sledila umiritev in obletnice njegovega rojstva ne v javnih in ne 
v strokovnih glasilih praktično ni bilo zaslediti. Res je, da se je v istem letu rojevala tudi samo
stojna Slovenija, toda tudi ti, veliki in deloma tragični dogodki nas ne bi smeli odvrniti od spomi
na na Valvasorja, ravno obratno, saj sta tako kultura kot znanost glavni korenini, ki držita po
konci samostojni narod. Geografi smo ob 300-letnici Slave stali bolj ob strani, ne Geografski 
vestnik, ne Geografski zbornik in ne Geografski obzornik niso Valvasorja niti omenjali. Prav je, 
da se tokrat mi spomnimo nanj.

Valvasorja označujemo predvsem kot topografa. Topografi 16. in 17. stol. so bili v današnjem
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smislu kombinacija geodeta in geografa. V Nemčiji je bil pomemben krog, ki je gojil topograf
sko slikarstvo, njegov član je bil tudi znameniti Matevž Merian, Valvasorjev vzornik. Valvasor 
pa je bil več kot le dober topograf, bil je tudi umetnik ter ljubitelj Številnih znanosti, vse svoje 
znanje in sposobnosti pa je posvetil Slavi, ali, kakor rečemo danes, "promociji" Kranjske. Še 
pred Slavo je izdal več topografij (Ducatus Carnioliae modernae, arcium Lambergianorum, 
Archiducatus Carinthiae modernae, Carinthiae Salisburgensis) in zemljevidov (Kranjske, Ko
roške, Hrvaške).

O Valvasorjevem delu in njegovem pomenu so pisali že številni strokovnjaki, od njegove na
slednje generacije (Hacquet 1778) do danes. V Valvasorjevem zborniku (1989) 29 strokovnja
kov analizira različne vidike Valvasorjevega dela, a vmes ni niti enega dela, ki bi Valvasorja 
ocenilo z vidika geografije. Sicer je Radies v 2. pol. prejšnjega stol. in v začetku tega pisal o 
številnih vidikih Valvasorjevega dela, J. Rus (1928) je podrobneje ocenil odnos Valvasorja do 
Schönlebna in njegovega dela, A. Kranjc je osvetlil Valvasorja kot jamarja in krasoslovca 
(1984, 1989), deloma kot geomorfologa (1990), iz omenjenega Valvasorjevega zbornika pa izsto
pa Rojčev prispevek o Valvasorjevem kartografskem delu.

V tako kratkem  zapisu nikakor ni mogoče podati ocene o pomenu Valvasorjevega dela za 
geografijo, kaj šele opisati "geografsko vsebino” njegovega dela. S tem res želim le spomniti na 
častitljivo obletnico rojstva učenjaka in pisca, ki ga upravičeno lahko štejemo tudi za "sloven
skega" geografa, obenem pa vzpodbuditi slovenske geografe, saj je že skrajni čas, da Valvasorje
vo delo ovrednotim o tudi z vidika m oderne geografije.

A. Kranjc

Rudolf Fajgelj (1897-1991)

Konec oktobra so se Celjani poslovili od svojega uglednega in delovnega someščana, 
poštenega in pokončnega moža, enega izmed zadnjih še živečih "preporodovcev" in 
dobrovoljcev Rudolfa Fajglja. Z  njim je izgubila tudi slovenska geografija pomembnega 
podpornika in pobudnika raziskovalnega dela na celjskem območju, ustanovitelja "Sklada 
Vladka Fajglja".

Rudolf Fajgelj se je rodil 1. 11.1897 v Zagrebu. Sodil je med tiste mlade slovenske razumnike, 
ki so se zavzemali že v letih pred prvo svetovno vojno za osvoboditev Slovencev in rešitev 
slovenskega narodnega vprašanja. Pred prvo svetovno vojno se je kot 15 letni mladenič vključil 
med "preporodovce", ki so videli pravično in dokončno rešitev slovenskega vprašanja samo v 
razbitju avstroogrske monarhije in v ustanovitvi samostojne jugoslovanske države. Med prvo 
svetovno vojno je bil med dobrovoljci, ki so zapustili cesarsko vojsko, in na solunski fronti 
(1916-18) se je pridružil zavezniški koaliciji in srbski vojski kralja Petra I. Po koncu prve 
svetovne morije se je pridružil Maistrovim borcem za severno slovensko mejo, nato pa končal 
študij na visoki šoli za trgovino in promet. Med zadnjo vojno je bil med slovenskimi partizani. 
Po vojni je ves čas delal v zdravstvu; bil je pobudnik tudi gradnje zdravstvenega doma v Celju. 
A ktivno je delal v številnih društvih, največ pa v kinološkem in konjeniškem.

R. Fajgelj je mnogo prispeval k ohranitvi spomina na čase preporodovstva in dobrovoljcev. 
Tik pred smrtjo, ki ga je doletela v celjskem Domu upokojencev (dne 21.10.1991), kjer je živel
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od jeseni 1986. leta, je še z vso zbrano skrbnostjo uredil svoj osebni arhiv. V njem je 
dokum entarno ohranjena njegova burna življenjska pot, ki jo  krasijo številni uspehi, grenijo pa 
bridke preizkušnje.

Gospod R. Fajgelj ni mogel nikdar preboleti izgube svojega edinega sina - Vladka Fajglja 
(1933-1955), odličnega in nadebudnega študenta geografije in biologije na ljubljanski univerzi, 
navdušenega speleologa, alpinista in ljubitelja narave. Bil je namreč cenjen in spoštovan med 
profesorji in kolegi - študenti ne samo zaradi svojega naglega strokovnega vzpona, temveč 
zaradi številnih kvalitet kot so: delavnost, natančnost in vestnost. Bil je kritičen in nikdar 
zaletav, razsoden in uravnotežen ter zrel razumnik. Konec junija 1955. leta, ko je zbiral gradivo 
za svojo diplomsko delo, in sicer s področja geomorfologije Savinjskih Alp, se je v plezalnem 
vzponu, ko je premagoval severno steno Štajerske Rinke, sm rtno ponesrečil, star komaj 22 let. 
Že kot študent 2. letnika je pripravil razpravo "Planine v vzhodnem delu Savinjskih Alp", ki je 
bila leto kasneje objavljena v Geografskem vestniku (X X V , str. 123-166; prim. S. Ilešič, GV, 
XXVII-XXVIII, str. 436-437 in T. Orel, Planinski vestnik, 55, str. 414). Pred leti je njegov oče, 
R. Fajgelj, po smrti svoje žene, del svojega premoženja namenil ustanovitvi "Sklada Vladka 
Fajglja", ki deluje v okviru upravnih služb celjske občine. Namenjen je za podporo in nagrade 
dijakom in študentom za njihove vidnejše dosežke na področju raziskovalnega dela geografije, 
naravoznanstva in domoznanstva, in sicer na območju celjske regije.

Milan Natek

Ob smrti Gkirgia Valussija

Profesor Giorgio Valussi se je rodil v Trstu 4 . februarja 1930 in umrl prav tam na božični 
predvečer 1990. Docent na tržaški univerzi je postal leta 1963, leta 1970 pa prevzel katedro za 
geografijo na novoustanovljeni Univerzi v Vidmu in postal tudi njen prvi dekan v letih 1971 - 
1977. Bil je tudi ustanovitelj videmskega univerzitetnega Inštituta za geografijo. Leta 1978 je na 
tržaški Ekonomski fakulteti prevzel sprva katedro za aplikativno geografijo in nato katedro za 
ekonomsko geografijo ter postal ravnatelj fakultetnega Inštituta za geografijo.

Posebno pozornost je posvečal problematiki didaktike geografije. Od leta 1978 je bil 
predsednik italijanskega združenja učiteljev geografije (Associazione Italiana degli Insegnanti di 
Geografia) ter od leta 1980 prevzel funkcijo glavnega urednia revije "La Geografia nelle 
scuole". Leta 1990 mu je bila poverjena tudi funkcija predsednika Permanentne konference 
evropskih združenj učiteljev geografije.

Njegovo znanstveno delo obsega nad 400 spisov strokovne, poljudne in didaktične narave iz 
raznovrstnih področij. Med temi najdemo tudi številne prispevke o Slovencih in Italijanih v 
obmejnem prostoru (Il confine nord orientale d'Italia, 1972; Gli Sloveni in Italia, 1974). V 
ospredju Valussijevega zanimanja pa so bili zlasti regionalno-geografski problemi. Sprva se je 
posvetil alpskim pokrajinam in obrtnim dejavnostim na območju dežele Furlanije-Julijske 
krajine, po dejanski ustanovitvi te avtonomne Dežele pa je začel proučevati vprašanja razvoja 
njenih političnih meja, emigracijske tokove, probleme etničnih manjšin, a tudi 
regionalnoekonomska vprašanja v zvezi s pomorskim prometom, industrijsko lokacijo, 
popotresno obnovo in ustanavljanjem naravnih parkov v okviru Furlanije-Julijske krajine. Še
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posebno v zadnjem desetletju se je s posebno vnemo posvečal proučevanju turizma in v tem 
smislu usmerjal tudi delo Inštituta za geografijo, ki ga je vodil. Na njegovo pobudo je pred leti 
nastala na ta način tudi Višja šola za turistične delavce v okviru mlade Univerze v Gorici.

Pokojni prof. Valussi je v zadnjih petindvajsetih letih intenzivno sodeloval s slovenskimi 
geografi. Pri tem sodelovanju je bila v ospredju danes zelo aktualna problematika slovenske 
manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji ter širše v Istri. V  skupni organizaciji 
slovenskih in italijanskih socialnih geografov so bile izvedene tri konference, in sicer v Vidmu 
(1971), Murski Soboti (1972) in Pordenonu (1973). Na svojo katedro je kot predavatelje redno 
vabil slovenske geografe, saj je zlasti v novejšem času želel, da se njegovi sodelavci, slušatelji pa 
tudi širša javnost na Tržaškem sproti seznanja s prizadevanji Slovenije za njeno suverenost. Na 
konferenci o evropskih manjšinah je imel skupaj s podpisanim referat o položaju in funkciji 
slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji in širše v Istri pri oblikovanju obmejnega 
prostora. Valussijevo zanimanje za Slovence v Italiji se kaže tudi v tem, da je bila v času, ko je 
bil dekan na videmski Univerzi, ustanovljena katedra za slovenski jezik, zaslužen pa je tudi za 
vključitev predstavnika slovenske geografije, prof. Kunaverja, v permanentno konferenco 
evropskih združenj učiteljev geografije. Da bi se italijanski geografi bolje seznanili s 
slovenskimi geografi pa tudi s slovensko pokrajino, je večkrat organiziral študijske ekskurzije 
profesorjev in znanstvenih sodelavcev iz sosednje Italije v Slovenijo. Pokojnemu Valussiju gre 
tudi zasluga za uspešno oblikovanje meduniverzitetnega projekta Univerz iz Celovca, 
Ljubljane, T rsta in Vidma. Žal pa je prav ob izidu prvih sadov tega skupnega dela o 
prekomejnem povezovanju in oblikovanju skupnega zimsko-športnega omočja ob tromeji 
(Zgornjesavska dolina, Kanalska dolina, Ziljska dolina) umrl. Slovenska geografija ter Slovenija 
in Slovenci smo s tem prerano izgubili iskrenega prijatelja.

Vladimir Klemenčič
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P R I Z N A N J A  - O D L I K O V A N J A

Profesor dr. Vladimir Klemenčič je ob štiridesetletnici Slovenske izseljenske matice za 
zasluge pri proučevanju slovenskega izseljeništva in za plodno sodelovanje s to ustanovo prejel 
Priznanje slovenske izseljenske matice
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Z B O R O V A N J A

O mednarodnem limpoziju "Problemi manjšin v obmejnih območjih* v Bialovvieži, Poljska, 3. - 
5. oktobra 1990.

V prvem tednu oktobra se je v Bialovvieži, malem kmečkem naselju sredi obširnega pragozda 
na SV obmejnem pasu Poljske, odvijal zelo zanimiv mednarodni simpozij o "Manjšinskih 
problemih v obmejnih območjih" (Minority problems within borderlands) v priredbi Oddelka
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za politično in družbeno-regionalno geografijo Univerze v Lodžu. Prvi simpozij v priredbi 
zgoraj navedenega univerzitetnega oddelka je bil leta 1988 v Lodžu na temo "Notranje meje, 
regionalizem in asimilacija v perspektivi evropske integracije”. Že sam pregled tematskih 
usmeritev nam razkriva, da se politična geografija na Poljskem vse bolj približuje aktualnim 
problemom evropske integracije, ne le v sami koncepciji predmeta znanstvene obravnave, 
ampak tudi v metodološko-teoretičnih pristopih do njegovega proučevanja. To je seveda 
mogoče zato, ker je ta država sprostila svoje notranje politično življenje in se obenem 
spoprijela po eni strani z vprašanjem notranje decentralizacije ob upoštevanju etničnih, 
političnih in socialnih razlik, po drugi strani pa z nekoliko nehvaležnim mednarodnim 
položajem, ki jo je postavil med (zdaj združenim) nemškim in ruskim (ali sovjetskim) kolosom.

Iz tega zornega kota ni čudno, da je bil simpozij prenešen v tako odročen kraj, saj so se lahko 
udeleženci tu kar neposredno seznanili z zapleteno etnično strukturo te dežele, ki povečini 
izhaja iz burnih in še ne pomirjenih mednarodnih premikov, agresij, obrambnih reakcij in 
podobnih konfliktnih situacij. Na te probleme so opozorili številni "domači" referati, a tudi 
dobro organizirane strokovne ekskurzije.

Prvi dan je bil posvečen poljskim referatom in se je pričel z uvodnim poročilom prireditelja 
simpozija, prof. Koterja, ki je nazorno prikazal teoretične aspekte sodobnega proučevanja 
manjšinske problematike v geografskem kontekstu ter pri tem manjšine tipiziral v 
fenomenološkem in genetičnem oziru. Sledili so razni tematski posegi: prof. Rykiel (Inštitut za 
geografijo Poljske Akademije znanosti iz Varšave) je govoril o problemih kulturne integracije 
v Zgornji Šleziji, kjer so bili tradicionalno zelo močni procesi germanizacije lokalnega 
prebivalstva, po vojni pa so večino Nemcev izgnali, sem pa naselili Poljake iz tistih predelov, ki 
jih je tedaj dobila Sovjetska zveza. Prepovedan je bil pouk v nemščini, polonizirali so nemška 
osebna in krajevna imena in podobno "odstranjevali" nemško podobo iz te pokrajine. Šele v 
zadnjih letih se je lahko nemška prisotnost spet javno "pokazala", razlikovati pa je mogoče med 
avtohtonimi Nemci, Nemci po kulturi ter Nemci po lastni izbiri (zaradi možnosti ekonomske 
emigracije iz Poljske v Nemčijo - slednjim so zato dali tudi vzdevek "Volkswagen Nemci"). 
Temeljna razlika med avtohtonimi in samozvanimi Nemci pa je ta, da se prvi nikakor ne 
nameravajo izseliti iz svojega naselitvenega ozemlja, drugim pa je nemštvo le sredstvo za 
izselitev.

V naslednjem referatu sta dr. Soja in dr. Zborowski iz Univerze v Krakovu prikazala 
probleme manjšin v JV  Poljski. Ta predel je bil povečini poseljen z ukrajinskim prebivalstvom, 
ki so ga po zadnji vojni proglasili za kolektivnega krivca in povečini izgnali v Sovjetsko zvezo 
(nad pol milijona iz vse Pojske ter nad 200 tisoč iz JV obmejnega območja), ostale pa razgnali 
po državi. S tem so dejansko izpraznili ta obmejni pas, v katerega se zaradi slabih naravnih 
pogojev Poljaki niso hoteli naseljevati. Končno ni oblastem preostalo drugega, kot da so 
nekdanjemu avtohtonemu prebivalstvu ponovno dovolili naselitev na svojem historičnem 
ozemlju. Tako v primeru nemške kot ukrajinske manjšine se zelo jasno kaže ena izmed 
temeljnih značilnosti avtohtonih etničnih skupnosti: teritorialno obnašanje in skrb za usklajen 
regionalni razvoj lastnega naselitvenega ozemlja.

Popoldne so si udeleženci simpozija ogledali Narodni park v bližini Bialowieže (to je edino 
območje v Evropi, kjer še žive na prostosti zobri) ter popolnoma nenaseljeni poljsko-sovjetski 
obmejni pas, ki predstavlja po slikovitem opisu švicarskega udeleženca pravi stik med dvema 
"koncema sveta". Za evropske razmere je bil to vsekakor nenavaden pogled, saj sta bila do pred
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kratkim v celotnem mejnem pasu le dva prehoda in Jele v zadnjem času se je tema pridružilo 
pet novih, kar pa izraža bolj skrb sovjetskih političnih vrhov, da okrepijo svoj mednarodni 
"imidž" kot pa resno zavzetost za spreminjanje sedanje medsosedske prakse, ki ostaja slejkoprej 
skrajno restriktivna.

Do večera so se zvrstili še trije referati, in sicer referat dr. Sobczynskega iz Univerze v 
Lodžu o slovaški manjšini v poljskih Karpatih, ki šteje ok. 30 tisoč oseb ter razpolaga z lastnim 
dvojezičnim glasilom ter formalno desetimi šolami, čeprav je v resnici le nekaj teh šol dejansko 
odprtih zaradi pomanjkanja učencev.

Mag. Kunka z Univerze v Lodžu je predstavil litvansko manjšino v SV Poljski. Meja med 
Poljsko in Litvo poteka po relativno gosto poseljenem ozemlju podobno kot J del 
italijansko-jugoslovanske meje, tako da so bili nekateri kraji brez vsakega pravega kriterija kar 
"prerezani" na dva dela. Litvansko naselitveno ozemlje na Poljskem je teritorialno skromno (ok. 
200 km2) in v njem živi le ok. 7 tisoč Litvancev, a ti so zaradi visoke narodne zavesti, ki je 
dobro razvita na obeh straneh meje, relativno dobro organizirani: imajo lasten tednik, 3 
osnovne (osemletne) in eno srednjo šolo, v 7 šolah pa se litvanski jezik poučuje. Zanimivo je, 
da so Litvanci na Poljskem, v časih, ko v sovjetski Litvi izkazovanje nacionalnih čustev ni bilo 
dovoljeno, lahko izdajali objektivnejša zgodovinska dela in s tem pripomogli k razvijanju 
nacionalne zavesti tudi med prebivalstvom matičnega naroda.

V zadnjem referatu je mag. Maksymiuk, urednik beloruskega tednika "Niva" iz Bialystoka, 
živo prikazal politično aktualnost beloruskega prebivalstva v bialystoškem vojvodstvu 
(pokrajini). Belorusi živijo kompaktno v večjem delu te pokrajine, kjer dosegajo ok. 37 % 
celotne populacije in štejejo ok. 250 tisoč oseb. Kljub njihovi številčnosti pa so bili relativno 
slabo organizirani, saj je bila njihova manj razvita nacionalna zavest zlasti rezultat dolgoletne 
sovjetizacije, ki je nameravala iz beloruske narediti "najbolj sovjetsko" republiko. Kakor so bili 
Belorusi pod močnim asimilacijskim pritiskom v matični republiki, tako se je dogajalo tudi z 
belorusko manjšino na Poljskem. Zaradi tega so se lahko Belorusi na obeh straneh meje šele v 
zadnjih mesecih, ko so se razmere izboljšale, pričeli organizirati v enovitejšo etnično skupino. 
Na Poljskem so ustanovili celo lastno stranko, ki je na prvih svobodnih volitvah prejela glasove 
približno tretjine vsega njenega potencialnega volilnega telesa. O problemih beloruske manjšine 
je bilo govora še zadnji večer, ko so se udeleženci simpozija seznanili z lokalnimi predstavniki 
tega prebivalstva. V diskusiji je prišla do izraza latentna diskriminacija, ki jo osrednje in 
pokrajinske oblasti še vedno izvajajo do beloruske etnične skupine na Poljskem.

Večji del drugega dne je bil posvečen ekskurziji po S delu poljskega Podlasja. Ogledali smo si 
tako nekatere izmed številnih pravoslavnih cerkva, ki nekako simbolizirajo obseg beloruskega 
naselitvenega ozemlja. Pri tem je značilno, da se cirilica kot javni izraz beloruskega jezika 
trenutno uporablja le v liturgičnem pogledu, prvič pa so jo uporabili v posvetne namene za časa 
volilne kampanje. Na skrajnem S bialystoške pokrajine je še vedno manjša skupina tatarskega 
prebivalstva, s katerim so v 18. stoletju kolonizirali to območje. Tatari so do danes ohranili 
svoje običaje, zgradili so si nekaj mošej, razpolagajo pa tudi z lastnim osrednjim pokopališčem, 
na katerem so pokopani tudi tisti Tatari, ki so se razkropili po državi. Napisi na nagrobnih 
kamnih so dvojezični: arabskega spremlja sedaj poljska latinica, na starejših nagrobnikih pa je 
ob arabskem zapisu videti tudi cirilico (za časa ruske okupacije).

Popoldne je preostalo časa le za tri referate: dr. Stenman z Univerze v Karlstadu na 
Švedskem je prikazal situacijo in razvojne probleme Laponcev, dr. Kalkwiek z Univerze v
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Rotterdamu na Nizozemskem je govoril o flamski enklavi v francosko govorečem predelu 
belgijsko-nizozemskega obmejnega pasu, prof. Sperling z Univerze v Trieru v ZRN pa o 
nemški manjšini v Franciji in Luksemburgu.

Tretjega dne smo imeli ekskurzijo po južnem delu Podlasja - ogledali smo si tudi neko 
namerno požgano pravoslavno cerkev, ki živo priča o obstoječi nacionalni nestrpnosti dela 
tukajšnjega poljskega prebivalstva - do reke Bug, ki po mnenju Poljakov razmejuje Z  od V 
Evrope (po tej reki je namreč potekala tradicionalna meja med Poljsko in Rusijo).

Popoldne so se zvrstili preostali referati, zaradi pomanjkanja časa pa je bilo mogoče diskusijo 
žal le načeti. Najprej je prof. Klemenčič z Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani 
spregovoril o socialno-geografskih metodah raziskovanja etničnih manjših v obmejnih regijah 
med Alpami in Jadranom, nato je J. Zupančič z Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani 
prikazal probleme madžarske manjšine v Prekmurju, precej obsežen slovenski "paket" pa je 
zaključil mag. Bufon s Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu, ki je predstavil obmejno 
funkcijo slovenske manjšine v Italiji. Zadnjo "trojko" so sestavljali dr. Slavik z Univerze v 
Bratislavi, ki je razgrnil teritorialno konsistenco Madžarov in Romov v J delu republike 
Slovaške, dr. Cipaszwili z Univerze v Tbilisiju, ki je na kratko nakazal aktualne etnične in 
politične probleme republike Gruzije, ter prof. Gallusser z Univerze v Baslu, ki se je dotaknil 
problema teritorialne identitete v S delu švicarske Jure.

V povzetku simpozija naslednje jutro je prof. Koter najavil skorajšnji izid zbornika prvega 
simpozija ter obenem napovedal izid naslednjega za prihodnje leto. Referati v angleškem jeziku 
(ta je bil tudi uradni jezik simpozija) bodo objavljeni v sozaložbi z Univerzo v Strathclydu na 
Škotskem, uredil pa jih bo dr. Martin iz iste ustanove, ki se, žal, zaradi bolezni ni mogel udeležiti 
zadnjega simpozija. Kakovost referatov je pokazala, da se tudi poljski raziskovalci manjšinskih 
problemov v obmejnih območjih polagoma približujejo zahodno-evropskim kvalitativnim 
standardom in da počasi opuščajo tradicionalni opisno-statistični pristop v prid bolj problemsko 
in razvojno zastavljenim prispevkom. V tem pogledu se po splošnem priznanju slovenski 
proučevalci teh vprašanj prav gotovo uvrščajo v sam vrh tovrstnega politično geografskega 
raziskovalnega področja v Evropi. Na predlog slovenskih predstavnikov je bila nazadnje še 
sprejeta okvirna tema naslednjega simpozija v priredbi Univerze v Lodžu. Njen naslov 
dokazuje, da postajajo problemi evropske integracije zares občuteni po celem kontinentu. 
Merilo ustvarjanja novega evropskega duha pa bo tako na Poljskem kot drugod zlasti 
uveljavljanje demokratičnih principov v razreševanju internih etničnih konfliktov.

Milan Bufon

Zasedanje "Commission on the Urban System and Urban Development" Mednarodne 
geografske zveze, Budimpešta, 23. - 27. junij 1991.

Vsakoletna zasedanja komisij Mednarodne geografske zveze so, zaradi srečanja uglednih 
strokovnjakov z vseh kontinentov, dragocena priložnost za izmenjavo informacij, preverjanje 
strokovnih pogledov, seznanjanje z najnovejšimi dogajanji v drugih geografskih sredinah ter za 
pomembno obnavljanje obstoječih in navezovanje novih stikov. Komisija za urbane sisteme in 
urbani razvoj, ki s problematiko urbanizacije posega na nenavadno široko strokovno področje,
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ima takšna srečanja že vrsto let, Pamplona 1986, Dublin 1987, Sidney 1988, Pariz 1989, Beijing 
1990.

Doslej se zasedanja te Komisije jugoslovanski geografi niso udeleževali. Zaradi bližine kraja 
zasedanja in posebnega interesa organizatorjev, vodstva Komisije na čelu s prof. L. Bourneom 
iz Kanade in R. Sinclairjem iz ZDA ter lokalnega organizatorja, Centra za regionalne Studije z 
nadvse prizadevno in gostoljubno predsednico organizacijskega odbora dr. Etelko Daroczi in 
ob finančni podpori Fundacije Soros Madžarske akademije znanosti, se je zasedanja udeležil 
tudi pisec tega poročila in več geografov iz vzhodnoevropskih dežel.

Prvi dan petdnevnega zasedanja je bil posvečen avtobusnemu ogledu več kot dvomiljonske 
Budimpešte (nad 20 % prebivalstva Madžarske), ki v svojem razvoju nedvomno prednjači pred 
vsemi prestolnicami bivših evropskih socialističnih držav. Drugi dan je delo potekalo v treh 
tematskih sklopih: koncepti mest in urbani sistemi, metropolitanska območja, prebivalstvo in 
hiše. Tretji dan so bili tematski sklopi naslednji: združena Evropa, nacionalni urbani sistemi v 
Srednji Evropi, nacionalni urbani sistemi v srednji in Jugovzhodni Evropi. Sledila je celodnevna 
ekskurzija proti Kecskemetu s podrobnejšim spoznavanjem urbanizacije, načrtnega razvoja 
omrežja naselij in še posebej centralnih naselij, turistične infrastrukture ter specializiranega 
zasebnega kmetijstva. Strokovno pokriva to območje Center za regionalne študije v 
Kecskemetu, katerega vodja dr. Balint Csatari je ekskurzijo vodil. Zadnji dan so bili 
predstavljeni najbolj globalni pogledi na problematiko regionalnega in še posebej urbanega 
razvoja na primeru Avstralije, ES, združene Evrope, Bolgarije in SZ.

Posamezni tematski sklopi kažejo obsežnost obravnavane tematike, ki je bila zasnovana na 
dokaj pluralističnih teoretskih izhodiščih kot posledici velikih regionalnih razlik v sami osnovi 
nastanka, razvoja in širjenja urbanizacije. Zaradi integracijskih in tudi siceršnjih političnih 
procesov, je bil v ospredju evropski prostor. Opazen je premik k teoretičnim prispevkom na 
temo sedanjih in možnih bodočih razvojnih procesov. Izstopala je težnja po aktivnem 
spremljanju in tudi poseganju v razvoj urbanih naselij na vseh ravneh, še posebej pa na mezo in 
mikro ravni. Referatov o drobnih, sicer geografsko in tudi sicer nič manj važnih problemih 
posameznih mestnih elementov in dejavnikov, ob tem skoraj ni bilo. Po aktualnosti in 
zanimivosti so predvsem izstopali referati o organizaciji urbanega sistema, repopulaciji 
notranjega mesta, aspektih poslovne ekonomije na obrobju ES, urbanizaciji notranjega mesta, 
aspektih poslovne ekonomije na obrobju ES, urbanizaciji pod centralistično in federalitstično 
upravo, problematiki gibanj iz periferije proti središču, o Nizozenski urbani politiki v združeni 
Evropi in še posebej provokativna razmišljanja E. Lichtenberger o bodoči regionalni politiki v 
ES, ko se bo z razvojem komunikacij, investiranjem ter pretokom kapitala razdalja med 
zahodom in vzhodom strahovito zmanjšala in se bodo odprle nove razvojne smeri Berlin - 
Varšava - Moskva, Dunaj - Budimpešta - Praga, Dunaj - Budimpešta - Beograd in druge. Ti 
referati so skupaj s temami o najbolj aktualnih urbanih in urbanizacijskih problemih v 
vzhodnoevropskih državah (privatizacija urbanega prostora na primeru Budimpešte, o urbanih 
trendih na Poljskem in Češkoslovaškem, urbanizaciji malih mest na Madžarskem, urbanem 
razvoju in političnem sistemu v Romuniji, urbanem razvoju in političnih spremembah v SZ, 
regionalni urbani politiki v Bolgariji, pa tudi poročilo o recentnem razvoju v ekonomski sestavi 
slovenskih mest) vzpodbudili živahne polemične razprave.

Tokratno zasedanje Komisije je v primerjavi s prejšnjimi mogoče označiti kot bistven odmik 
od tradicionalne obravnave zgradbe urbanih sistemov, urbanih naselij in urbanizacije h globalni
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problematiki regionalnega in urbanega razvoja naselij, povezanimi s spremembami v Evropi. 
Močno je bila poudarjana mednarodna povezanost teh procesov, kar za bodočnost Se posebej 
velja. Urbani prostor s koncentracijo ljudi, dejavnosti, informacij, kapitala, moči in drugega, je 
izjemno občutljiv na dejavnike širšega regionalnega značaja.

Zaključek zasedanja Komisije v palači Kulturinov v Budimu je bil namenjen razmišljanjem o 
bodoči aktivnosti na tem področju. Mednarodna geografska zveza predvideva namreč odpravo 
Komisij, oziroma njihovo močno reorganizacijo. Dosedanji rezultati in izkušnje bodo morda le 
porok za to, da zasedanje prihodnje leto v Detroitu ne bo tudi zadnje.

Mirko Pak

Francosko slovenska okrogla miza o "Srcdogorskcm mediteranskem krasu” (Postojna, 24.-28. 
junij 1991)

Francoska krasoslovna zveza je bila 1970 iniciator bilateralnih mednarodnih srečanj "okrogla 
miza o krasu". Od takrat pa do danes so jih priredili že celo vrsto (francosko-angleška, -nemška, 
-španska, -poljska, če naštejem le nekaj primerov), vedno z bistveno pomočjo in pod 
strokovnim vodstvom skupine URA 903 v okviru C.N.R.S. Člani URA 903 in Inštituta za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne od 1979 sodelujejo v okviru 3-letnih programov 
preko C.N.R.S. oziroma ZAMTES. Program zadnjega projekta je vključeval tudi organiziranje 
sklepnega srečanja obeh skupin - in to je bila "Francosko- slovenska okrogla miza o 
sredogorskem mediteranskem krasu". Prireditelja okrogle mize sta bila Francoska krasoslovna 
zveza in ZGDS, organizator pa IZRK ZRC SAZU, ob finančni pomoči RSRDT.

Okrogle mize se je udeležilo 25 strokovnjakov iz šestih dežel: največ iz Francije (12) in 
Slovenije (7), ostali pa so bili še iz Španije, Italije, Poljske in Jugoslavije. Vsi redni člani okrogle 
mize iz Slovenije so bili delavci inštituta iz Postojne, moram pa dodati, da je bilo na otvoritvi, 
predavanjih prvega dne in na enodnevni ekskurziji še pet drugih slovenskih krasoslovcev.

Bistvo teh okroglih miz je predvsem spoznavanje različnih tipov oziroma delov krasa s 
pomočjo domačih strokovnjakov. Zato je bil glavni poudarek na terenskem delu: zanj je bilo 
predvidenih pet dni (ter še šesti, neobvezni dan za poglobljen ogled Krasa), medtem ko je bil 
predstavitvi pismenih prispevkov ter posvetu namenjen le eden.

Prvega dne ter drugega dne zvečer je bilo predstavljenih 17 prispevkov: 10 francoskih, 5 
slovenskih, 2 španskih in 1 poljskega avtorja. 13 prispevkov je bilo neposredno vezanih na 
raziskave, vključene v bilateralne triletne programe oziroma na predstavitev 
francosko-slovenskega sodelovanja na področju krasoslovja. Krasoslovna tematika je bila 
pestra, saj je obravnavala kraške pojave, procese in raziskovalno tehniko od slovenskega preko 
črnogorskega, francoskega, španskega in arktičnega do dominikanskega, argentinskega in 
kitajskega krasa. Razen značilnosti krasa (naj omenim le kontaktni kras v Sloveniji in 
argentinski kras v evaporitih) so prispevki obravnavali jamske sedimente in njihovo datiranje, 
kvaliteto voda in delovanje kraških vodonosnikov, človekovo aktivnost na krasu (gozdni požari, 
prsti na opuščenih kulturnih terasah) ter preučevanje krasa s pomočjo "satelite spot" posnetkov 
in raziskave jam v ledenikih na Svalbaardskem otočju. Prvega dne popoldne je bil tudi posvet v 
ožji sestavi, na katerem so bile podrobneje določene smeri in tematika bodočega, še
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poglobljenega sodelovanja. Če omenim še večerno prikazovanje diapozitivov in video 
posnetkov, je s tem v kratkem povedano vse o samem delu okrogle mize v Postojni.

Terensko delo je bilo precej obsežnejše. Pod vodstvom slovenskih raziskovalcev so si člani 
okrogle mize na enodnevni ekskurziji, od Planine preko Hrušice in Trnovskega gozda, 
podrobno ogledali del slovenskega dinarskega sredogorskega krasa. Na drugi, štiridnevni 
ekskurziji, bi morali udeležence seznaniti s krasom na širšem območju Velebita in Gorskega 
kotarja, vključno s slapovi na dalmatinski Krki in s Plitvičkimi jezeri. Velik del tega načrta je 
bil izpeljan, zaradi znanih dogajanj pa je bilo treba izpustiti južni del Velebita in Plitvička 
jezera. Zaradi napada JA  na Slovenijo je bilo, žal, treba ekskurzijo za en dan skrajšati, na ogled 
tržaško-komenskega Krasa pa tudi ni bilo več mogoče računati.

J. Vaudour in A. Kranjc

2. simpozij Podkomisije o gorskih in subpnlamih območjih Subcommission on Highlands and 
High-Latitude Zones), od 23. do 27. julija 1990 v Ljubljani, posvečen problematiki "Razvoj in 
ekološki problemi v gorskih in subpolarnih območjih".

Geografski oddeleke FF in ZGDS sta organizirala v juliju 1990. leta istočasno dva 
mednarodna simpozija. V Ljubljani sta zasedali Komisija o spreminjanju agrarnih sistemov 
(Commission on Changing Rural Systems) in njena Podkomisija o gorskih in subpolarnih 
območjih, ki delujeta v okviru Mednarodne geografske unije.

V Podkomisiji je bilo predstavljenih 14 referatov iz šestih dežel. Poleg 20 članov podkomisije 
so izmenično prisostvovali simpoziju tudi drugi udeleženci, ustrezno njihovim strokovnim 
interesom. Oboji skupaj so imeli tudi dva skupna dneva spoznavanja aktualne problematike na 
terenu v Julijskih Alpah in Halozah.

Referati Podkomisije so bili razdeljeni v tri sklope. Problematiko subpolarnih območij so 
obravnavali štirje udeleženci. Finec Heikki Jussila je predstavil model prostorskega razvoja na 
osnovi pomena centralnih krajev na Severnem Finskem. Na isto območje se je navezoval tudi 
prispevek Toivo Muiluöja, ki je analiziral spreminjanje investicijske politike v kmetijstvu. 
Amerikanec Lowrence Sommers je osvetlil pomen in spremembe na Norveškem po 
predvidenem pristopu k Evropski federaciji leta 1992. Donald Lynch je posredoval svoja 
zapažanja o organizaciji in delovanju kmetijstva v Sibiriji. Vsebinsko se je v ta sklop uvrščal 
tudi prispevek Nemke Carole Schmidt, ki je bil razdeljen udeležencem in se je nanašal na 
razvoj novih upravnih regij na kanadskem severu.

Drugi sklop je bil namenjen domači problematiki in je obsegal štiri predstavitve. Matej 
Gabrovec je označil pomen sončne osvetlitve na izrabo tal. Marjan Bat je predstavil novo 
podobo kulturne pokrajine kot se kaže zaradi sprememb v izrabi tal v slovenskem predalpskem 
hribovju. Jean McCollister je razpravljala o izrabi, razvoju in varovanju alpskih predelov 
Slovenije. Pomen in probleme lesne industrije v alpski regiji je opredelil Metod Vojvoda.

Tretji sklop referatov je proučeval problematiko gorskih območij v raznih predelih sveta. 
Problematiko Katalonskih Pirenejev sta obravnavala dva udeleženca. Jaume Font I Garolera je 
preučil pokrajinske in socialne učinke, ki jih v gorski regiji povzročajo nove komunikacije, 
Maria Teresa Rubio Benito pa je opredelila skrajno stopnjo razvoja v visokogorskih območjih
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na osnovi analize glavnih pokrajinskih elementov. Švicar Kessler Hansluzi je predstavil pomen 
prvih planin (Maiensasse) v današnji organizaciji planinskega gospodarstva in načrtovanju 
novejše turistične preobrazbe v kantonu Graubünden. Formožan Chang-Yi Chang je osvetlil 
politične konflikte ob uvajanju varovalnih ukrepov na gorskih pobočjih, ki jih načenja močna 
erozija zaradi intenzivne sadjarske izrabe v porečju reke Teöchi. Amerikanec Bradly Cullen je 
očrtal pomen žagarstva in lesne industrije v gorskih predelih Kalifornije. Izraelec Jakob Maos 
je predstavil kmetijski razvoj in kolonizacijo perifernih gorskih območij Čila.

Udeleženci so se na enodnevni ekskurziji v Julijske Alpe na terenu seznanili s problematiko 
planinskega gospodarstva in oživljanja turistične dejavnosti na planinah na primeru Goreljeka, s 
turizmom v alpskih območjih na primeru Bohinja in modernizacijo kmetijstva ter kmečkim 
turizmom na primeru Škofjeloškega hribovja.

Metod Vojvoda

Z  simpozij Podkomisije za ra voj gorskih in subpolamih območij v Bodöju na Severnem 
Norveškem.

Po dveh zaporednih srečanjih v gorskih območjih se je Podkomisija za razvoj gorskih in 
subpolarnih območij (Subcommission on Highlands and High-Latitude Zones) na tretjem 
simpoziju ponovno sestala od 17. 6. do 22. 6. 1991 v subpolarnem predelu v Bodöju na 
Severnem Norveškem. Problematika na srečanju je bila posvečena dejavnikom, ki prožijo 
spremembe v navedenih območjih. Na simpoziju je sodelovalo 19 udeležencev iz osmih dežel. 
Razumljivo je prevladovala udeležba in problematika iz subpolarnih krajev. Organizacija je bila 
v rokah Norvežanke Singrid Almedal iz Hogskole Senteret i Nordland v Bodöju, ki je v sklopu 
univerze v Trömseöju na Severnem Norveškem.

Uvodno temo, ki je zajemala celovito problematiko norveškega severa, opisala razvojne 
tendence 175 let starega mesta Bodöja in naglasila vitalni pomen komaj deset let stare 
visokošolske institucije, je predstavil domačin Paul Olav Ber.

Teoretični problematiki marginalnih območij z ekološkega vidika in o perifernih predelih v 
regionalnem smislu je razmišljal Nemec E. Ehlers in opredelil njihov pomen v času ekonomskih 
depresij ali političnih aspiracij. Z ekonomsko potencialnega vidika je redko poseljene predele 
opredelil in osvetlil njihov pomen ter utemeljil pomembnost nadaljnjega vzdrževanja 
Amerikanec R. Londsdale, le da je s tem presegel okvir proučevanja podkomisije, saj je v 
opredeljevanje redko poseljenih območij (sparsely populated areas) vključil tudi aridna 
območja, ki so srž proučevanja druge komisije pri Mednarodni geografski uniji.

Konkretno problematiko Severne Norveške - Nordlanda je predstavila najštevilnejša skupina 
udeležencev - domačinov. Kristi Mette Heyerdahl - Jensen je ovrednotila pomen Porterjeve 
ekonomske teorije za pospeševanje regionalnega gospodarskega razvoja. O. Jansen je označil in 
ocenil pomen, stopnjo in možnosti za razvoj turizma na Severnem Norveškem, kjer se ta 
dejavnost šele začenja razvijati in nikakor še ni izkoristila vseh raznolikih možnosti. J. Angeli 
pa je predstavil razvoj in gospodarski pomen ribolova in industrijske predelave rib v tej 
severni regiji ter pomembnost za izvozno usmerjenost Norveške. Amerikanec L. Sommers je 
označil energetski pomen naftnih zalog v Barentsovem morju za gospodarstvo Norveške. Finec 
H. Jussula je proučil spreminjajočo vlogo regionalnih centrov in njihove funkcije na primeru
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štirih mest ob Botnijskem zalivu: Ouluöja, Vasse, Luea ter Umea. M. Tykkyläinen je analiziral 
ekonomsko prestrukturiranje zaposlenih v postindustrijskem obdobju v perifernih severnih 
območjih. Naglasil je posebno povečevanje specializiranega zaposlovanja v manjših 
predelovalnih podjetjih v obmestnih predelih velikih centrov.

Subpolarnim regijam sta bila posvečena tudi referata iz ameriških predelov. Amerikanec D. 
Lynch je nanizal dejavnike, ki vplivajo na spreminjanje gospodarske geografije Aljaske, kjer 
stopajo v ospredje turizem, novoodkrito rudno bogastvo in zvezni fondi, ki pospešujejo 
intenzivne gradnje. J. Romanovski pa je očrtal razvoj v Severni Manitobi na osnovi 
širokopotezne izrabe hidroenergije.

Gorskim območjem so bili posvečeni štirje referati. B. Belec je predstavil degradacijo 
gorskega ekosistema zaradi obolelosti gozdov v Sloveniji. Podpisani je označil pomen 
nacionalnih parkov za varovanje in vzdrževanje gorskih regij na primeru Triglavskega 
narodnega parka. Avstralec P. Scott je očrtal tradicionalno in moderno gospodarjenje v 
Avstralskih Alpah. Amerikanec O. Gade pa je podobno opredelil gospodarjenje v gorovju Blue 
Range v Severni Karolini. Obenem je predstavil območje naslednjega srečanja podkomisije v 
ZDA pred kongresom IGU leta 1992.

Norvežanka M. Bjune je navedla rezultate svojih terenskih raziskav polnomadizma in 
migracij delavcev iz hribovja ob Rdečem morju v Sudanu.

Podkomisija je pretresla tudi možnosti preoblikovanja podkomisije v samostojno študijsko 
skupino ob naslednjem kongresu IGU, ki naj bi se ukvarjala z isto problematiko oživljanja 
gospodarstva v robnih območjih.

Sestavni del simpozija so bile tudi strokovne ekskurzije posvečene seznanjanju s 
problematiko domače regije. Poldnevna ekskurzija je predstavila teritorialni razvoj mesta 
Bodöja, ki je v 175 letnem obstajanju iz odročnega ribiškega kraja postal pomembno upravno 
središče s pomembno visokošolsko funkcijo. Ob razširjenem pristanišču se povečuje 
ribjepredelovalna industrija. Kot končna železniška postaja na severu se razvija v živahno 
turistično središče. Velik vzgib pri rasti mesta pomeni tudi velika vojaška letalska baza, ki je 
pripomogla, da je število prebivalstva naraslo na 40.000 prebivalcev.

Enodnevna ekskurzija je potekala na jug, namenjena je bila ogledu delovanja 
hidroenergetskega kompleksa v predelu Storfjorda, kjer širokopotezno širjenje hidroelektrarn 
vključujejo tudi gradnjo cestne infrastrukture, kar utrjuje že obstoječo industrijo v regiji.

Vzpon na jezik ledenika Svarlisen je bil povezan s spoznavanjem turistične vabljivosti v tej 
severni pokrajini.

Dvodnevna ekskurzija pa je vodila na Lofotsko otočje (izg. Lufuten), kjer smo si ogledali 
južne Lofotske otoke, ki so v zadnjih letih povezani z mostovi in podmorskimi tuneli, kar 
omogoča uspešnejšo turistično mobilnost. Še posebej je bilo pomembno spoznavanje s 
tradicionalnim in modernim ribolovom in ribjo predelavo. Zelo uspešna je adaptacija 
tradicionalnih sezonskih ribiških hiš (rorbuer) v modernizirane turistične objekte, da se lahko 
zimski ribolov uspešno dopolnjuje s poletnim turizmom. Otočje kaže tudi značilno živinorejsko 
specializacijo v ovčjerejo in kozjerejo. Obsežna izgradnja prometne infrastrukture je poživila 
tradicionalni ribolov, stopnjevala turistične tokove in zavrla že zaskrbljujoče izseljevanje z 
otočja.

Metod Vojvoda
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Mednarodna konferenca o regionalizmu pri komisiji za svetovno politično karto v okviru 
mednarodne geografske unije (IGU), Glasgow, 4 -7 . september 1991.

Škotsko mesto Glasgow je bilov prvih septemberskih dneh 1. 1991 prizorišče omenjene 
mednarodne konference o regionalizmu in sorodnih vprašanjih sodobne politične geografije. Ta 
geografska panoga se je močneje uveljavila predvsem v zadnjem desetletju. Opozoriti je treba, 
da njenemu razvoju niso botrovale zgolj velike politične spremembe v nekdanjih socialističnih 
državah, čeprav so prav procesi razkroja političnih sistemov teh držav veliko prispevali k 
aktualnosti političnogeografskih raziskovanj. Predmet le-teh so bila v večji meri vprašanja 
narodnih manjšin in različnih etničnih skupin ter njihovi prostorski in razvojni problemi, po 
drugi strani pa vprašanje političnega odločanja na lokalni, regionalni in državni ravni. V tem pa 
je tudi ozka povezanost s socialno geografijo.

Konferenco je organiziral Oddelek za geografijo na Univerzi v Glasgowu in v imenu te prof. 
dr. Ronald Paddison. Aktivno ji je prisostvoval tudi predsednik Komisije za svetovno politično 
karto pri IGU (International Geographie Union) dr. David B. Knight. Konferenca je bila zaprte
ga tipa, s sorazmerno majhno udeležbo ter intenzivnim seminarskim načinom dela. Sodelovalo 
je 12 predavateljev iz 7 držav (V. Britanije, ZDA, Kanade, Južne Afrike, Cipra, Italije in Sloveni
je). Iz Slovenije sva se je udeležila prof. dr. V. Klemenčič in J. Zupančič z referatom 
"Functional Blilinguism-An Attempt to preserve The Identity of National Minorities (in Case 
of Slovenia)''

Konferenca je bila tematsko razdeljena na pet sklopov, regionalizem, nacionalizem, secesija, 
manjšinsko vprašanje ter volitve kot političnogeografski pojav. R. Paddison (Glasgow, V. B.) je 
v uvodnem teoretskem prispevku predstavil regionalizem kot proces. Prikazal je tudi tipologijo 
političnega odločanja na različnih nivojih. J. Kellas (Glasgow, V. B.) je razpravljal о 
nacionalizmu in etničnosti, pri čemer je oboje obravnaval predvsem kot prostorski pojav v 
njegovi politični, ekonomski, kulturni in lingvistični razsežnosti. A. McCartney (Glasgow, V.B.) 
se je podrobneje posvetil škotskemu nacionalizmu ter podobnemu gibanju na Shetlandskem 
otočju. D.B. Knight (Ottawa, Kanada) je prikazal regionalizme v Kanadi ter njihovo vlogo v 
integraciji te države ter tudi razkrojevalne težnje in procese v francosko govoreči provinci 
Quebec, kjer temelji regionalizem predvsem na jezikovni oz. nacionalni osnovi. A. 
Christodoulou (Nicosia, Ciper) je na primeru turške republike v severnem delu Cipra prikazal 
secesijo kot proces. M. Bufon (Trst, Italija) je predstavil obmejne regionalne skupnosti v 
integracijskih procesih, ki se odvijajo v upravno decentralizirani regiji v pogojih 
postindustrijske družbe. Vzeto je s Slovenci poseljeno območje v Italiji. V. Klemenčič in J. 
Zupančič sta predstavila funkcionalno dvojezičnost kot dejavnik ohranjanja identitete manjšine 
ter pomen dvojezičnosti za medregionalno povezovanje, ki jo lahko vrši manjšina ob odprti 
meji. S. Brunn (Kentucky, ZDA) je prikazal vlogo uradnega državnega jezika, ki izriva 
manjšinske jezike v trgovini, politiki in izobraževanju, v znatni meri tudi z uporabo sodobne 
tehnologije in medijev, ki uporabljajo večinski jezik iz čisto tehničnih in ekonomskih razlogov. 
K. Cox (Ohio, ZDA) je obravnaval lokalno odvisnost slabše razvite regije ter njene preveč 
enostranske gospodarske orientiranosti, kot razlog regionalizma. S. Rule (Soweto, J.A.) je 
obravnaval volitve kot političnogeografski pojav ter njihovo prostorsko razsežnost. To je 
hkrati tudi indikator razpoloženja moči in teženj posameznih regij ter odraz njihove socialne in 
etnične sestave. J. Drummond (Bophuthatswana, J.A.) je analiziral možnost ponovnega
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vključevanja bantustanov v "novo", federalno Južno Afriko. Tehta različne politične, 
ekonomske in etnične dileme takih morebitnih odločitev.

Prednost konferenc z manjšo udeležbo se kaže v široki možnosti diskusije, seminarskega dela 
ter navezovanja strokovnih stikov. Res pa je tudi, da ostaja prav zaradi tega navzven preveč 
zaprta in premalo odmevna.

Jernej Zupančič

Mednarodna konferenca o spremembah v okolju kraških predelov 15. - 27. septembra 1991 v 
Italiji.

Organizirali so jo padovanski geografi pod vodstvom univ. prof. Uga Saura v imenu Delovne 
skupine Mednarodne geografske zveze za človekove posege v kras. Od konferenc, ki so bile v 
okviru te skupine vsako leto - o tisti na Moravskem je poročal GV 1990 - je bila italijanska 
najdaljša in tematsko najbolj raznolika. Čez petdeset udeležencev je pričalo, da se krog 
raziskovalcev antropogenih sprememb v krasu še vedno širi, raziskovalne metode pa 
izboljšujejo. O tem nas prepriča tudi začasni zbornik konference. Izšel je v seriji Quaderni del 
Dipartimento di geografia iz Padove (214 strani, Padova 1991) in prinaša prvih 13 referatov. Le 
eden od njih je prišel iz bivše Jugoslavije, čeprav so njeni zastopniki na konferenci imeli štiri 
predavanja. Dve je imel prof. Lješevič iz Beograda, eno prof. dr. J. Kunaver in sicer o drobnih 
terasah v visokogorskem krasu, pisec teh vrstic pa je govoril o nastanku pojma kras v času 
prehoda iz deforestacije v pogozdovanje na matičnem Krasu. Poleg omenjenih je pri 
konferenci sodeloval tudi znan. svetnik dr. P. Habič. Predavanja so prinesla mnoge novosti. 
Med njimi je tudi naslednja. Ustanovitev delovne skupine smo na kongresu IGU v Parizu 1. 
1984 utemeljevali s potrebo, da rastoče prebivalstvo v tropih, ki spreminja gozd v obdelovalne 
površine, seznanimo z usodno erozijo prsti, ki je v Sredozemlju nastopila pred tisočletji. Znani 
krasoslovec prof. D. Ford iz Hamiltona pa nas je presenetil s poročilom, da se je tak primer 
dogodil tudi v bogati Kanadi. Na otoku Vancouver kamnito pustinjo, nastalo po sečnji na golo, 
še dolgo ne bo prerasel nov gozd.

Italijanska konferenca je večino časa namenila strokovni ekskurziji. Iz Padove, kjer so 
predavanja zapolnila dva dni, smo si ogledali gorski kras v Beneških Alpah, v Monte Lessini in 
na planoti Sette Comuni, kjer več kot polovica številnih turistov ne ve, da biva v kraškem 
okolju. Na osemdnevni avtobusni ekskurziji smo si najprej ogledali kraško gričevje iz gipsa pri 
Bologni. V srednji Italiji, v Abruzzih, smo spoznavali visokogorski kras Gran Sasso, in videli 
kraško polje Fucino, kjer so 155 km2 razsežno kraško jezero kot prvi, s 5,6 km dolgim 
odvodnim tunelom, osušili že Rimljani. Bolj kot jama Castellana v Apuliji nas je navdušila nova 
turistična jama v Abruzzih - Fiume Vento. V Apuliji, na planoti Murge, je kras po gostoti suhih 
zidov podoben dalmatinskemu. V dveh predavanjih so nam poročali, da so na planoti Murge v 
polpretekli dobi skopali več sto vodnjakov, globokih do sto in več metrov, ki so v višini 
piezometrične gladine vsi naleteli na sladko ali somorno vodo. Med mnogimi lokalitetami smo 
obiskali zajetje podmorskega izvira sladke vode pri Tarantu. V tem mestu ostajajo ob suši 
mnoge pipe suhe, iz poskusnega zajetja pa dobro vodo že drugo leto vračajo v morje. 
Naravovarstveniki so namreč izsilili, da je potrebno prej očistiti dno zaliva, ki bi mu odtegnjena
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sladka voda spremenila vodno okolje.
Padovanski organizatorji so k predavanjem in terenskim razlagam pritegnili ne le speleologe, 

ampak tudi ugledne strokovnjake, tudi z univerze v Bariju. Prepričali so nas o hitrem napredku 
italijanskega krasoslovja in naravoslovja vobče. Slovenci smo med drugim spoznali, da je 
italijanska družba namenila tej konferenci mnogo več denarnih sredstev kot smo jih imeli na 
voljo prireditelji podobne konference 1. 1987 v Postojni. Uspeh konference je pomemben še 
zlasti zato, ker bo svetovni geografski kongres 1. 1992 v ZDA odločal, ali bo Delovna skupina 
preimenovana v komisijo ali pa bo razpuščena.

Ivan Gams

Mcdoddclfni seminar Oddelkov za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Pedagoške 
fakultete v Mariboru, Katedre za gospodarsko geografijo in regionalno planiranje v Bayreuthu, 
Inštituta za kulturno geografi jo Univerze v Frankfurtu in Geografskega inštituta Pedagoške 
fakultete v Peči, Bayreuth, 12.11. in Frankfurt 14.11.1991.

Dolgoletno sodelovanje zgoraj navedenih univerzitetnih geografskih inštitucij, pri čemer je to 
med Oddelkom za geografijo FF v Ljubljani in Kulturnogeografskim inštitutom v Frankfurtu 
ter med Pedagoško fakulteto v Mariboru in Katedro za ekonomsko geografijo in regionalno 
planiranje v Bayreuthu tudi formalno institucionalizirano, je v zadnjih letih obrodilo nekaj 
podobnih strokovnih srečanj. Ta so prinesla neposredno srečanje geografov iz različnih sredin, 
izmenjavo strokovnih izkušenj in preverjanje metodoloških ter vsebinskih prizadevanj 
posameznih inštitucij in njihovih sodelavcev, poznavanje različnih geografskih sredin ter 
živahno publicistiko. Letošnja seminarja pa sta bila pravzaprav tudi neke vrste predstavitev 
geografske in širše problematike Republike Slovenije v celoti in njenih posameznih regionalnih 
enot ali problemskih sklopov. In ker je bilo gradivo, tiskano v Arbeitsmaterialien zur 
Raumordnung und Raumplanung, ki jo izdaja Katedra v Bayreuthu, bralcem na voljo že okrog 
Novega leta, je bilo naše sodelovanje še toliko bolj odmevno.

Seminarja v Bayreuthu sta se poleg slovenskih geografov iz Ljubljane in Maribora ter 
kolegov iz Bayreutha udeležila tudi geografa iz Peči, ki sta kar pogosto in živahno 
posegala v razpravo in primerjala razvojne tokove na Madžarskem z onimi v Sloveniji. 
Sicer pa je na splošno bila v ospredju razprava in njen namen je bil čim bolj kritično z 
geografskega aspekta ovrednotiti najnovejše vsesplošne spremembe v Sloveniji s 
posebnim poudarkom na možnostih načrtovanja nadaljnjega razvoja. Zato je tudi bil 
naslov seminarja "Slovenija na poti k tržnemu gospodarstvu". Temu primerno so bili 
naravnani tudi referati: V. Klemenčič je poročal o sedanji politični, socialni in
gospodarskogeografski problematiki kot osnovi za integracijo Slovenije v Evropi, B. 
Belec o posledicah denacionalizacije v agrarnem in gozdnem gospodarstvu Slovenije, M. 
Рак o najnovejšem prebivalstvenem razvoju v Mariboru, M. Jeršič o vplivu turizma na 
zaposlitveno strukturo v turističnih krajih Slovenije, B. Kert o najnovejši problematiki 
industrije v Lenartu, A. Černe o prometnogeografskem položaju Slovenije glede na 
najnovejši razvoj prometa v Evropi in A. Slavec o spremembah v industriji Maribora.

Da je tekla beseda predvsem o razvojnih možnostih ni treba posebej poudarjati in seveda o
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nalogah geografov, ki so se jim odprle velike možnosti. Prav tako je to bila v tem smislu prava 
delavnica idej. In ker tudi ZRN doživlja velike spremembe, mi pa smo sestakovali blizu 
nekdanje meje, je imel naš gostitelj prof. J. Maier svoj referat, bil je edini z nemške strani, o 
Zgornji Frankovski in njenem razvoju po odprtju meje. Staro industrijsko središče Sonnenber 
v bivši NDR, ki smo ga naslednji dan med drugim tudi obiskali, nam je kar na majhnem 
prostoru sintetsko prikazal problematiko regionalo-razvojnih posledic zaprte meje. Takšno 
iskanje možnosti za kosilo kot tam, lahko doživimo le še v najbolj nerazvitih sredinah Vzhodne 
Evrope.

Naš drugi seminar smo imeli v Frankfurtu pod naslovom: " Najnovejši trendi regionalnega 
razvoja". Naš gostitelj prof. K. Wolf nas je v svojem uvodnem ekspozeju nazorno, jasno in 
racionalno seznanil z razvojnimi koncepti v geografiji in regionalnem proučevanju. Na teh je 
tudi težišče proučevanj inštituta v Frankfurtu, ki podobno kot v Bayreuthu, postajajo vedno 
bolj aplikativna, vendar mnogo bolj socialnogeografska, medtem ko so v Bayreuthu že zaradi 
značaja Katedre same, gospodarski vidiki mnogo bolj v ospredju. Probleme seveda ne moremo 
povsem primerjati s slovenskimi, saj gre za prostor največje koncentracije v Evropi, toda z 
uvedbo tržnega gospodarstva in povezovanjem z Evropo, smo temu blizu. Temu primerna je 
bila problematika referatov obeh nemških kolegic, R. Bördlein, ki je poročala o 
internacionalizaciji vrhunskih storitev (terciarja) v območju Rhein-Main in S. Scgäflein o 
prostorskih konfliktih pri rekreacijskih aktivnostih, ki so vezane na potovanja. Z  naše strani so 
poročali V. Klemenčič o Sloveniji v Evropi, M. Jeršič o spremembah v rekreacijskih navadah v 
Sloveniji, М. Рак o suburbanizaciji Dravskega polja in M. Ravbar o suburbanizaciji v Sloveniji.

Dobro dopolnilo referatom in razpravam je bila ekskurzija po Frankfurtu s problemskim 
prikazom osnovnih funkcij, bivanja, dela, oskrbovanja in drugih.

Odpirajo se nove možnosti sodelovanja na obstoječih in novih področjih proučevanja 
regionalnega razvoja in ne kaže jih odlagati. Še posebej ob velikem interesu Evrope za našo 
problematiko in naše probleme in ob novih organizacijskih oblikah sodelovanja na vseh ravneh, 
ki se sila hitro snujejo in omogočajo boljše finančne pogoje za znanstveno-raziskovalno delo, 
tudi na področju geografije.

Mirko Pak

Jugoslovanski simpozij "Transformacija hribovsko-gorskih predelov Jugoslavije", Kalinovik, 12. 
-14. junij 1991.

Številnim specializiranim znanstveno-raziskovalnim posvetovanjem, ki jih je organizirala 
Zveza geografskih društev Jugoslavije, se je nazadnje pridružil še simpozij, ki je bil namenjen 
pregledu, zarisu in predstavitvi nekaterih aktualnih gospodarskih, socialnih in demografskih 
problemov, ki se pojavljajo kot pomembni sooblikovalci pri današnjem razvoju in 
preoblikovanju hribovsko-gorskih predelov na območju Jugoslavije. Presenetljivo je namreč, da 
doslej naša stroka temu vprašanju ni namenjala večje - tudi manifestativne pozornosti. Kajti tri 
petine državnega ozemlja je v nadmorski višini 500 m in več, in na njem je živela skoraj 
polovica prebivalstva. V povojnem obdobju je bil nagel gospodarski razvoj z 
najraznovrstnejšimi socialnimi spremembami v glavnem osredotočen na ravninsko-dolinska in
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kotlinska območja, medtem ko je večina odmaknjenih hribovskih predelov doživljala 
gospodarsko, socialno in sploh prebivalstveno erozijo. Zato se je celoten pokrajinski razvoj 
polariziral med mestno-industrijskimi središči na eni strani in med nekdanjimi polikulturnimi in 
samooskrbnimi kmetijskimi hribovskimi predeli na drugi strani. V tem sklopu pokrajinskega 
kontinuuma moramo spremljati razvoj kulturne pokrajine. Ob vsem tem pa ne moremo 
zanemariti niti izvzeti pomembnega in trajnega deleža, ki ga imajo naravno-geografske 
sestavine pri spreminjanju pokrajinskih struktur.

Geografsko posvetovanje o preoblikovanju hribovsko-gorskih predelov Jugoslavije sta 
pripravila Geografsko društvo Bosne in Hercegovine ter Oddelek za geografijo na 
Prirodoslovno-matematični fakulteti sarajevske univerze. Posvetovanje je bilo v Kalinoviku od 
12. do 14. junija 1991; na njem je sodelovalo nekaj nad 50 geografov in drugih strokovnjakov. 
Od 50 prijavljenih referatov, od tega jih je 24 objavljenih v Geografskem pregledu 
XXXV/1991, strokovnem glasilu bosensko-hercegovinskih geografov. Na simpoziju je bilo 
predstavljenih 28 referatov; njihovi poročevalci so bili iz večine predelov Jugoslavije. 
(Manjkali so le zastopniki Črne gore, Kosova in Vojvodine.) Največ aktivnih udeležencev 
simpozija je bilo iz Beograda in Sarajeva oziroma Bosne (po 10), štirje so prišli iz Zagreba, dva 
iz Slovenije in eden iz Makedonije. Posvetovanje, ki je potekalo v kolegialnem, prijateljskem in 
delovnem vzdušju, je bilo v hotelu Lelija, in sicer pod pokroviteljstvom in varstvom 
predsednika kalinoviške občine M. Manjaka.

Vsebinska zasnova predstavljenih referatov je bila pestra, bolj problemsko-analitično 
zasnovana po številnih geografskih področjih, manj pa je bilo načelno-teoretičnih, metodoloških 
in splošnih sintetičnih pregledov in prikazov. Vendar si je bilo mogoče na osnovi predstavljenih 
problemov, ovrednotenih z različnimi empiričnimi in matematično-statističnimi pokazatelji, 
zarisati najbolj značilne probleme in procese, ki so sestavni deli vzrokov in posledic 
preoblikovanja hribovskega sveta na določenem območju. Ob tem smo čedalje bolj prepričano 
in argumentirano ugotavljali, da so bila s prestavitvijo in koncentracijo nekdanjih domačih 
(krajevnih) proizvodnih potencialov v dolinska in ravninska središča z razvitim prometnim 
omrežjem, osiromašena sodobnega gospodarskega in socialnega utripa velika prostranstva. To 
je pripomoglo, da je postalo hribovsko kmetijstvo v številnih predelih le še zgodovinska 
kategorija, ne pa gospodarski dejavnik, ki med drugim usmerja celosten pokrajinski razvoj. 
Vsekakor pa je treba poudariti, da je postal hribovsko-gorski svet čedalje pomembnejši in 
večnamenski prostor, kjer se prepletajo interesi, učinki in vplivi različnih gospodarskih, 
infrastrukturnih, naravnovarstvenih in drugih sistemov. Kajti v tem svetu so pomembna ležišča 
različnih rud, še neizrabljeni viri vodnega bogastva, vodovarstvena območja,
turistično-rekreacijska središča, opuščena ali vsaj premalo izrabljena kmetijska in gozdna 
območja itd.

V uvodnem delu simpozija so nastopili: M. Vasović s predstavitvijo nekaterih glavnih 
problemov, ki nastajajo pri preoblikovanju hribovsko-gorskih predelov. V Rogić je predstavil 
kulturnogeografske funkcije osrednjega dinarskega predela, I. Bušatlija pa je spregovoril o 
landšaftni (pokrajinski) diferenciaciji obravnavanih predelov. Ž. Jovičič je predstavil 
preobrazbo hribovskega sveta v luči današnjih problemov, ki jih je potrebno odpraviti za 
prihodnji razvoj.

Več poročevalcev je nastopilo s splošnimi geografskimi ali problemskimi predstavitvami 
posameznih območij. O novejših, predvsem negativnih antropogenih procesih v porečju
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Prokoškega jezera je poročal M. Spahić. Temeljne geografske činitelje, ki so preoblikovali 
Ibarsko-kopaoniško območje sta predstavila S. Stankovič in M. Pavlovič, na območju 
Gledičkega hribovja (južna Šumadija) R. Rakič, na Kupreškem polju pa N. Zubič. Geoekoložke 
značilnosti Velebita je ponazoril A. Bognar, Grahovo polje (zahodna Bosna) pa je predstavil Z. 
Marijanec.

Demogeografske razmere so bile prikazane v številnih prispevkih. M. Spasovski je predstavila 
gospodarske in demografske razmere v hribovsko-gorskih predelih Jugoslavije, vsi drugi 
referenti so se omejili s preučitvami manjših območij. Sestavine naravnega prirastka na ozemlju 
Srednje Bosne je osvetlila J. Čehajič, K. Ristič je prikazala prebivalstveni potencial v vzhodnih 
obmejnih srbskih predelih, S. Nurkovič pa je podal temeljne prebivalstvene značilnosti 
hribovskih območij Črne gore, za območje Like pa jih je orisal D. Pejnovič. Podpisani je 
predstavil prebivalstvo hribovskih kmetij v Pohudinju. D. Živkovič je s pomočjo karometrijske 
analize prikazala spremembe v višinski rzporeditvi prebivalstva na območju Stare planine med 
letoma 1948 in 1981, B. Markoski pa je pripravil podoben prikaz za Makedonijo, in sicer za 
obdobje 1961-1981. M. Miškovič s sodelavci je predstavil nekaj tematskih kart s prebivalstveno 
vsebino za območje Zagorja in Borača, V. Daskalovski in B. Markoski pa sta osvetlila 
spremembe v gostoti naselbinskega omrežja na podeželju Makedonije.

Na številne probleme kmetijstva v hribovitih predelih sta opozorila dva referenta: M. Bat je 
orisal spremembe v rabi tal v selškem območju Škofjeloškega hribovja, M. Stepič pa sodobne 
oblike kmetijstva kot osnovo za oživitev hribovskih naselij v Srbiji.

Tudi turizem kot panoga za ohranitev življenja in preoblikovanje hribovskih predelov je bil 
predstavljan z dvema prispevkoma. Prvi se je nanašal na kopaoniSko območje (I. Obradovič), 
drugi pa je osvetlil predel Vučje planine v Bosni (Č. Crnogorac).

R. Gnjato je razmišljal o geografskih vidikih in problemih valorizacije pokrajine na primeru 
Čemerna (Bosna), M. Klemenčič iz Zagreba pa o temeljnih geografskih in 
prostorsko-planerskih problemih Žumberaka; M. Pecelj in D. Tošič sta predstavila naravne vire 
kot dejavnike preoblikovanja in organizacije ozemlja vzhodne Hercegovine.

Drugi dan posvetovanja je bila v prostorih občinske skupščine okrogla miza o možnostih in 
problemih prihodnjega razvoja kalinoviške občine. Izhodišče za razpravo, ki je bila živahna, a 
vsebinsko neuglašena, je pripravil prof. dr. Ž. Ilič iz Beograda. Občina, ki meri okrog 700 km2, 
zavzema osrednje predele "visoke" Hercegovine ("mali Tibet"), ki jih obdajajo Treska vica (2086 
m), Visočica (1974 m) in Zelengora (2014 m) z Lelijo (2032 m). Na ozemlju občine je 40 naselij, 
v katerih so našteli ob letošnjem popisu 4670 prebivalcev; med njimi je bilo 70 % Srbov, drugi 
so bili Muslimani. Občina je gospodarsko nerazvita in predstavlja izrazito depopulacijsko 
območje. Kakršnokoli oživljanje nekdanjega gospodarskega potenciala, ki so ga predstavljali 
obsežni pašniki in gozdovi, bo terjalo natančne preučitve pokrajine in njenih domačih 
gospodarskih in drugih virov. Turizem z ovčerejo, lov in ribolov, nabiranje zdravilnih zelišč naj 
postanejo ob oživljanju nekdanje kmetijske izrabe in gozdarstva tisti dejavniki, ki bodo 
zaustavili in preobrnili dosedanji regresivni razvoj pokrajine.

Za vse udeležence simpozija sta bili pripravljeni dve poučni ekskurziji. Prva, ki sta jo vodila 
dr. I. Bušatlija in dr. O. Zubčevič, nas je popeljala čez Ulog (nekdaj sedež avstrijske okupacijske 
občinske uprave) do Morin, v povirne predele Neretve. Z  drugim terenskim ogledom, ki je bil 
ob sklepu posvetovanja pod vodstvom dr. M. Miškoviča, smo se seznanili z visokim kraškim 
poljem Gvozno (1300 m) pod Treskavico, kjer je bila v petdesetih letih eksperimentalna
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selekcijska živinorejska postaja. Eno izmed propadajočih stavb je obnovila sarajevska 
prirodno-matematična fakulteta in v njej uredila vse potrebno za študijsko terensko delo svojih 
slušateljev. Na tem mediteranskem območju Treskavice, z bogato in pisano rastlinsko odejo, 
smo se seznanili z obsežnimi pašnimi površinami, kjer so bile še po zadnji vojni prostrane ovčje 
in goveje planine. Na njih so prepasli okrog 35.000 ovac, in sicer iz širšega območja Bileče in 
Trebinja. Do danes se je ohranil na njih le še okrog pettisoč glavi ovčji trop.

Poročilo smem skleniti z ugotovitvijo, d je bilo tudi to srečanje strokovno koristno in 
potrebno. Prikazalo in opozorilo je na vsebinsko pestrost in raznolikost geografskih preučevanj 
v hribovskih območjih. Posebej velja opozoriti na bogato in živahno razpravo, v kateri je poleg 
predsednika občine cel prvi dan sodeloval tudi prof. dr. M. Nadaždin, minister za kmetijstvo in 
gozdarstvo, kot zastopnik bosensko-hercegovinske vlade. Nemajhno skrb za vzorno 
organizacijo celotnega posvetovanja, delovno, sproščeno in prijetno vzdušje je imel 
pripravljalni odbor, ki mu je predsedoval prof. dr. S. Nurković.

Milan Natek

Medinštitutski seminar oddelkov za geografijo Pedagoške fakultete v Mariboru in Filozofske 
fakultete v Ljubljani, Maribor, 10. oktober 1991.

Da prevelika skromnost, za katero slovenski geografi kar precej bolehamo, nikoli ni bila kaj 
prida koristna, smo posredno ugotovili na strokovnem srečanju dveh univerzitetnih geografskih 
oddelkov v Mariboru. Že tako smo dolgih 30 let delovanja sprva višje in kasneje visokošolske 
ustanove nadvse pomembne za slovensko geografijo, za proučevanje SV Slovenije in za 
geografsko izobraževanje sila skromno, čeprav delovno in po mnenju prisotnih uspešno, 
proslavili. Če pa se spomnimo vse raziskovalne vneme mariborskih geografov in tudi velikega 
dela ostalih slovenskih geografov za proučevanje tega dela Slovenije, številnih strokovnih 
sestankov in drugih akcij mednarodnega in ožjega značaja, geografske publicistike, ne nazadnje 
tudi nekdaj dosti uspešnega delovanja mariborskega aktiva GDS, kar vse je imelo svoje močne 
korenine v ustanovitvi geografskega oddelka na PA v Mariboru, smo bili priča za slovensko 
geografijo sila pomembnemu dogodku. Nosilci mariborske geografske aktivnosti prof. V. 
Bračič, prof. B. Belec, prof. M. Zgonik in prof. B. Kert so v tesnem in nadvse prijateljskem 
sodelovanju s prof. S. Ilešičem, prof. V. Klemenčičem, prof. M. Pakom in še z drugimi 
slovenskimi geografi, ter skupaj s tujimi, zlasti poljskimi geografi, opravili obsežno in odmevno 
delo. S tem so zadolžili mladi rod mariborskih geografov, ki je sedaj že drugič uspešno 
predstavil rezultate svojega dela. Mladi so posegli na nova, lahko rečemo zapostavljena 
tematska področja, z moderno raziskovalno tehnologijo, kar kaže na novo obdobje 
geografskega raziskovanja v tem delu Slovenije.

Proslavljanje treh desetletij organiziranega pedagoškega in raziskovalnega delovanja smo z 
medkatedrskim seminarjem obeležili tudi zaradi naše sedanje inštitucionalne povezanosti. 
Prehod Pedagoške akademije z višješolskim študijem na Pedagoško fakulteto z visokošolskim 
študijem, je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete vseskozi podprl, zavedajoč se vseh 
težav, ki spremljajo tako zahteven kvalitetni preskok študija. Kar osem profesorjev Oddelka 
Filozofske fakultete redno predava na Pedagoški fakulteti v Mariboru, so mentorji mladim

195



Kronika

kolegom magistrantom in doktorantom in sodelujejo v raziskovalnih programih ter so vključeni 
še v druge oblike sodelovanja.

Seminar je bil razdeljen v štiri vsebinske sklope. Problematiko regionalizacije so obravnavali 
trije referati, a je vsak odprl drugačna vprašanja členitve SV Slovenije. Medtem ko je Igor 
Vrišer v svojem referatu o socialnogeografski regionalizaciji in upravni reformi v Republiki 
Sloveniji predstavil metodologijo in opozoril na odprte dileme, sta I. Gams v referatu o dilemah 
regionalizacije gorate SV Slovenije in B. Kert v referatu o regionalizaciji subpanonske 
Slovenije odprla vrsto vprašanj regionalnih meja na osnovi posameznih naravnih in družbenih 
dejavnikov, kot so se jima odprla pri pripravi Regionalne monografije SV Slovenije.

Druga skupina referatov je bila namenjena Mariboru. M. Pak je poročal o elementih 
demografskega razvoja v zgradbi mesta, A. Slavec pa o razvoju industrije v Mariboru s 
posebnim ozirom na njene razvojne dejavnike. S tem je geografija po daljšem času sila pereči in 
aktualni tematiki zgradbe in razvoja Maribora zopet posvetila večjo pozornost.

V tretji skupini referatov so poročali F. Lovrenčak o pedogeografski regionalizaciji 
Pomurske ravnine, I. Žiberna o nekaterih značilnostih mestne klime Maribora, B. Belec o 
razporeditvi prebivalstva v SV Sloveniji z vidika zaposlitve, D. Počkaj o tipih demografskih 
območij v subpanonski SV Sloveniji in V. Klemenčič o Prekmurju kot obmejnem perifernem 
območju.

Zaključni del seminarja je bil namenjen raznovrstni tematiki: M. Jeršič je poročal o vplivu 
turizma na zaposlitveno strukturo v slovenskih turističnih krajih, U. Horvat o možnostih 
razvoja Rogle na Pohorju z vidika primernosti pokrajine za rekreacijo, J. Kunaver o nekaterih 
oblikah transformacije geografske podobe Zgornjega Posočja in A. Vovk o vlogi geografije v 
GIS-u.

Ob referatih se je odprla živahna razprava o metodoloških, vsebinskih, pa tudi tehničnih 
vprašanjih. Potrjena je bila potreba po uporabi kvantitativnih metod, obenem pa tudi po 
metodološki poglobljenosti in kompleksni sintezi. Pokazalo se je, da je zanimanja za prostorsko 
problematiko te specifične regije veliko in tako ne preseneča ugotovitev, da je ta sestanek 
pomenil tudi predvsem koristno nabiranje idej. V resnici pa so vse to problemi, ki smo jih 
geografi tudi v SV Sloveniji že temeljito proučevali, a v zadnjem desetletju zanemarjali.

Seminar se je kar precej zavlekel preko načrtovanega časa in se je še nadaljeval z 
neformalnim srečanjem, ki je tudi nedvomno koristilo medsebojnemu razumevanju, 
sodelovanju in raziskovalni vnemi. Referati bodo objavljeni v publikaciji Oddelka za geografijo 
Filozofske fakultete, osmi številki Del.

Mirko Pak
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