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KNJIŽEVNOST 

Slovenia. Geographic Aspects of a new Independent European Nation Published 
on the occasion of the 27 t h International Geographical Congres at Washington 
1992. - Izdala in založila Zveza geografskih društev Slovenije, 99 str., Ljubljana 
1992 

Z osamosvojitvijo Slovenije, ki je postala v letu 1991 najmlajša srednjeevrop-
ska država, je postalo nadvse aktualno vprašanje njene mednarodne uveljavitve in 
meddržavnega priznanja. Tudi slovenska geografija, kot ena izmed temeljnih naci-
onalnih znanstvenih ved, je čutila potrebo in dolžnost, da predstavi svetu, zlasti še 
sorodnim strokovnim krogom, temeljne značilnosti slovenske zemlje in njenega 
človeka. Čeprav so bili posamezni aktualni geografski problemi naših pokrajin 
predstavljeni in obravnavani na številnih mednarodnih srečanjih doma in v tujini 
ter objavljeni v najrazličnejših tujih strokovnih publikacijah, pa je bil letošnji, 27. 
mednarodni geografski kongres v Washingtons edinstvena priložnost za promoci-
jo naše nove države in slovenske geografske misli v mednarodnem znanstvenem 
okolju. In prav za to prireditev, na kateri se je zbralo več kot 2500 geografov in 
drugih strokovnjakov z vseh predelov sveta, je bila zasnovana in natisnjena knjiži-
ca o Sloveniji, in razdeljena vsem predstavnikom in zastopnikom nacionalnih geo-
grafskih komitejev. Brez dvoma je knjižnica pomenila članom Mednarodne geo-
grafske unije dragoceno informacijo o naši državi, razvitosti in razvejanosti geo-
grafije in njenih raziskovalnih dosežkov, ko so se odločali in glasovali o sprejetju 
Zveze geografskih društev Slovenije med svoje polnopravne članice. 

V knjigi so pregledno predstavljeni tisti osnovni in informativni geografski 
vidiki Slovenije, ki opredeljujejo in določajo njen geostrateški in geopolitični polo-
žaj bodisi v okviru Srednje in Jugovzhodne Evrope, bodisi kot most med Balka-
nom, alpskimi in sredozemskimi državami. Hkrati pa ocenjujemo, da je mogoče iz 
vseh desetih objavljenih prispevkov, ki jih je napisalo osem univerzitetnih učitel-
jev in raziskovalcev, razbrati temeljne usmeritve naših geografskih raziskav, njiho-
vo problemsko razvejanost in usmerjenost. To pa so navsezadnje tista relevantna 
sporočila, ki nudijo strokovnjakom po svetu vpogled v razvitost in usmerjenost 
slovenske geografije. 
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Prispevke o Sloveniji so napisali: M. Pak, Temeljni geografski oris Slovenije; 
I. Gams, Geoekološka sestava Slovenije in njen položaj v Evropi; J. Kunaver, Slo-
venija, dežela velikih naravnih raznolikosti; P. Habič, Kras in Kras v Sloveniji; V. 
Klemenčič, Poselitev in demografske strukture Slovenije; I. Vrišer, Ekonomsko-
geografski razvoj Slovenije; M. Jeršič, Turizem v Sloveniji; A. Černe, Geografski 
vidiki prometne odprtosti in prehodnosti Slovenije; M. Jeršič, Pristanišče Koper in 
M. Pak, Naselja v Sloveniji. 

Razprave so opremljene s potrebnim znanstvenim aparatom ter nazornimi in 
preglednimi kartografskimi ponazorili. Prevode v angleščino sta opravili B. Kle-
mene in M. Kranjc. Knjigo sta uredila in za tisk pripravila M. Pak in M. Orožen 
Adamič. Namizno založništvo je opravila M. Žalik Huzjan, natisnila pa tiskarna 
Povše v Ljubljani. Izdajo knjige sta denarno podprla Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo Republike Slovenije in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univer-
ze v Ljubljani. 

Milan Natek 

Geografski zbornik - Acta geographica, XXXI. - Geografski inštitut Antona Meli-
ka, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 161 str., Ljubljana 1991 

V enaintrideseti knjigi Geografskega zbornika sta objavljeni dve razpravi. Z 
njima je zapolnjena vrzel, ki je že dlje časa spodbujala geografe k razmisleku o 
nastanku in preoblikovanju pokrajine na kraških tleh kakor tudi o vlogi in vplivih 
nekaterih naravnih razmer na rast dreves in vegetacije nasploh. Obe razpravi sta 
temeljnega pomena za slovensko geografijo, saj sta obogatili njeno znanstveno 
misel. 

Ivan Gams objavlja razpravo "Sistemi prilagoditve primorskega Dinarskega 
krasa na kmetijsko rabo tal" (z 9 tabelami, 25 fotografijami, 19 skicami, diagrami 
in načrti med besedilom; str. 5-106). V razpravi so objavljeni rezultati skoraj deset-
letne raziskave, ki je zajela tipična kmečka območja na Slovenskem, v Istri, na 
Velebitu ter na otokih Cres, Lošinj, Krk, Hvar in Vis. Poglavitni rezultati raziska-
ve temeljijo na spoznanju, da korozija na apencu in dolomitu, ki sta na stiku ali pa 
prekrita s prstjo, glino, ilovico, trajnim snežiščem itd., ustvarja gladke površine. Na 
istih kamninah, ki so na površju, pa nastajajo robate površine z žlebiči. 

Raziskava je potrdila, da so na naših tleh že ilirska in keltska plemena požiga-
la godzove in jih spreminjala v pašnike. To kaže, da je začel človek zavestno spre-
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minjati obličja naših pokrajin že pred 2500 leti. Temu je sledilo spreminjanje goz-
dov v travnike, ki jih je terjala hlevska živinoreja. Vsi ti posegi na krasu so bili 
povezani s trebljenjem in odstranjevanjem kamenja, ki so ga zlagali v suhe zidove 
ali pa odlagali v puste groblje. Tudi z njiv in drugih obdelovalnih površin so od-
stranjevali kamenje. Povsod tam, kjer je bilo na njivah, vinogradih ali v sadovnja-
kih premalo prsti, so jo navozili od drugod. Z vinogradništvom, ki je terjalo odstra-
nitev kamenja do globine 90 cm, so nastale ob nasadih vinske trte skladovnice 
otrebljenega kamenja. 

Sistemi prilagoditve primorskega Dinarskega krasa za kmetijstvo so prikazani 
z zgodovinskega, tehnološkega, gospodarskega in socialnega vidika. Večtisočletna 
človekova prisotnost in njegov odnos do narave se kažeta med drugim v škatlasti 
obliki pokrajine, ki jo sestavljajo različni sistemi in raznovrstne oblike kamnitih 
zidov in škarpe kulturnih (kmetijskih) teras. Trebljenje krasa traja od antike do 
danes, in najmočnejše je bilo v zadnjih dveh stoletjih. Z izseljevanjem in depopula-
cijo, še zlasti po zadnji vojni, tudi ta oblika pridobivanja rodovitne in obdelovalne 
zemlje naglo ugaša. 

Ob navajanju številnih podrobnosti, ki bogatijo dosedanje vedenje o posegu 
in udomačitvi človeka na krasu, so ilustrativne tudi naslednje ugotovitve: Z i m 2 

zakrasele površine polgolega krasa, ki so ga namenili travniku, so odstranili od 160 
do 380 kg kamenja. Z enake površine, namenjene vinogradu, pa od 1010 do 1420 
kg (na Hvaru), oziroma od 643 do 1100 kg (Vis). Z vsakega kvadratnega metra, 
namenjene drevesnim kulturam (npr. oljki), so odstranili od 400 kg (Divača) do 
1240 kg (Punat na Krku) otrebljenega kamna. Avtor je izračunal, da otrebljeno 
kamenje v primorskem Dinarskem krasu po količini oziroma prostornini prekaša 
kamnite kvadre egipčanskih piramid. 

Druga razprava, "Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na debelinski 
prirastek dreves" (s 25 tabelami, tremi skicami in 6 diagrami med besedilom; str. 
107-161), je delo Darka Ogrina. V raziskavi, ki je bila opravljena v submediteran-
skih, osrednjih in gorskih predelih, oziroma območjih ob zgornji gozdni meji, so na 
podlagi dendroklimatoloških analiz prikazani učinki vremenskih razmer na širino 
letnic pri hrastu gradnu, rdečem boru, smreki in macesnu. 

Za vse izbrane lokacije so navedene tiste naravnogeografske in pokrajinske 
sestavine, ki odločilno vplivajo na geoekološke razmere, obliko in sestavo vegeta-
cije kakor tudi na njeno razraščanje v prostoru. Avtor nas pregledno seznani z 
lego in nadmorsko višino izbranih območij, z naklonom površja, kamninsko podla-
go in tipom prsti ter z njeno teksturo. To je s tistimi prostorskimi danostmi, ki se 
spreminjajo s padavinskimi, vetrovnimi, toplotnimi in drugimi razmerami in nepo-
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sredno vplivajo na rast dreves in drugega rastja. 
Ogrinova raziskava je nakazala povezanost širine letnic, v katerih se kaže 

debelinski prirastek dreves, s številnimi pokrajinskimi sestavinami na eni strani in 
prevladujočimi vremenskimi prilikami na drugi strani. Za submediteransko Sloveni-
jo je bilo ugotovljeno, da je sušnost omejujoč dejavnik, ki zavira drevesno rast. 
Tudi v predelih osrednje Slovenije, na prodnih terasah, so za drevesni prirastek 
ugodnejša tista leta, v katerih je bila jesen preteklega leta bolj namočena (smreka) 
in nekoliko hladnejša (rdeči bor). Hrast potrebuje več vlage spomladi in poleti ter 
hladnejša poletja. V slovenskem gorskem svetu, in sicer ob zgornji gozdni meji, 
tvorijo drevesa širše letnice v letih s toplejšo in manj namočeno rastno sezono ter 
s hladnejšo zimo. V vzhodnih slovenskih Alpah (npr. Uršlja gora), kjer je pod 
1500 mm padavin in manj kot 500 mm v poletnih mesecih, je premosorazmeren 
odnos med padavinami v rastni dobi in drevesnim prirastkom. 

Obe študiji sta opremljeni s potrebnim dokumentacijskim gradivom ter z 
drugim znanstvenim aparatom. Kartografska ponazorila sta izdelala M. Ferjanova 
in C. Vojvoda. Tudi ta letnik Geografskega zbornika sta uredila I. Gams in D. 
Meze, izšel pa je z denarno podporo Ministrstva za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije in ZRC SAZU. 

Milan Natek 

Ujma 6. Revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - Izda-
jatelja Republiški štab za civilno zaščito in Republiška uprava za zaščito in reševa-
nje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, 272 str., Ljubljana 1992 

Podoba je, da si revija Ujma čedalje vidneje utrjuje svoje mesto in poslan-
stvo med strokovnimi publikacijami na Slovenskem. To navzven dokumentirano 
izpričuje čedalje obsežnejša in aktualna problematika, ki jo revija priobčuje in 
razgrinja pred javnostjo, obenem pa se krepi in utrjuje vedno širši krog sodelav-
cev iz različnih strokovnih področij. Vse to zagotavlja reviji, da je s svojo vsebin-
sko zasnovo aktualna in strokovno korektna in da posamezne naravne (in druge) 
nesreče osvetljuje z različnih strokovnih vidikov. Res je, da v Ujmi niso prikazane 
samo naravne nesreče, ki so v preteklosti prizadejale našo državo, ali pa s svojo 
pojavnostjo naznanjajo oziroma pretijo in ogrožajo delo človeških rodov, temveč 
so našle na njenih straneh svoj prostor tudi tehnološke katastrofe, ki s svojimi 
nekontroliranimi izbruhi in dejavnostjo ogrožajo precejšen del človekovega živ-

222 



Književnost 

Ijenjskega prostora. 
Vsebino šestega letnika revije Ujma je s svojimi prispevki sooblikovalo 63 

avtorjev, ki so prispevali 74 člankov, razgledov, predstavitev, poročil, knjižnih 
ocen itd. Med sodelavci je tudi 9 geografov, ki so za zadnjo številko Ujme pripra-
vili 12 prispevkov; več kot šestina prispevkov odpade na geografe. 

V poročilu bodo navedeni le tisti geografski in drugi prispevki, ki so pomem-
bni za našo stroko. To so naslednji: Zemeljski plazovi novembra 1991 in plazovi-
tost v Zasavju (V. Drnovšek); Zemeljski plazovi po močnem deževju novembra 
1991 v občinah Pesnica, Ptuj in Slovenska Bistrica (I. Žiberna); Visoka voda na 
Krki in Planinskem polju novembra 1991 (M. Bat); Zgodnja pomlad kot posebni 
vzrok pozebe (M. Dolinar-Lešnik). O potresih v Sloveniji leta 1991, še zlasti na 
območju Mute in Davče v letu 1990, piše več strokovnjakov. O obnovitvenih delih 
v letu 1990 v Gornji in Spodnji Savinjski dolini pišeta D. Meze in M. Natek. Ogro-
ženost Slovenije zaradi naravnih nesreč in Naravne nesreče in digitalni model relie-
fa predstavlja D. Perko. Ogroženost triglavskih dolin, Kota in Vrat zaradi narav-
nih nesreč predstavlja M. Pavšek. I. Gams piše O preventivi pred spomladansko 
pozebo sadja v kotlinah in dolinah ter o posebnostih preventive pred poplavami 
na robu kotlin in dolin. M. Breznik je raziskal, "Povečanje poplavnih pretokov 
zaradi regulacij in rečnih pregrad elektrarn". M. Kolbezen nadaljuje z orisom veli-
kih poplav in povodnji na Slovenskem; tokrat predstavlja vodne ujme v letih 1923 
do 1933. J. Lapajne pa s tretjim nadaljevanjem zaključuje razpravo o napovedova-
nju potresov. 

V reviji je objavljena še vrsta drugih prispevkov z najrazličnejših področij, ki 
prikazujejo vremenske vplive na obolelost in rast kmetijskih posevkov, potresno 
varnost in ogroženost na območju Ljubljane, klimatske spremembe, onesnaženost 
ozračja, poškodovanost gozdov, prenos onesnaževanja na kraška območja itd. 
Skratka, vsebina Ujme 6 je kvalitetna, zanimiva in bogata in pomeni dragocen pri-
spevek k osvetlitvi ogroženosti slovenskih pokrajin. 

Posebno pozornost in pohvalo zasluži oprema objavljenih prispevkov. Poleg 
navedbe znanstvenega aparata imajo vsi članki tudi povzetke v angleškem jeziku 
in bogato ilustrativno dokumentacijo (fotografije, grafikoni, diagrami, kartogrami, 
skice idr.), ki vsebinsko dopolnjujejo posamezne opise. Dosedanje številke Ujme 
kažejo in potrjujejo, da postaja revija naš nepogrešljiv strokovni informator o 
naravnih in drugih (tehnoloških) nesrečah, ki prizadevajo in ogrožajo našo državo. 

Milan Natek 
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Loški razgledi 38 (1991). - Izdalo in založilo Muzejsko društvo Škofja Loka, 339 

str., Škofja Loka 1991 

Doslej smo le redkokdaj poročali o Loških razgledih (LR) v našem Geograf-
skem vestniku, pa čeprav bi si to zaslužili zaradi številnih kvalitetnih člankov, ki 
segajo tudi na področje geografije. LR so poleg Celjskega zbornika naše najstarej-
še pokrajinsko strokovno glasilo, ki redno izhaja in je prvenstveno namenjeno 
domoznanstvu. Bogata kulturna in prosvetna tradicija, ki je značilna za Škofjo 
Loko in njeno zaledje,številni doma in v tujini uveljavljeni in priznani strokovnja-
ki, znanstveniki in umetniki ter pestra problematika, ki že od nekdaj izziva k preu-
čevanju loškega ozemlja in njegove naravne in kulturne dediščine, so spodbujeval-
ci in usmerjevalci vsebinske zasnove domala vseh letnikov LR, ki izhajajo od leta 
1954 dalje. 

Na zadnjo, osemintrideseto knjigo LR, želim opozoriti predvsem zaradi dveh, 
uvodoma natisnjenih prispevkov, ki sta tesno povezana s slovensko geografijo in 
njeno društveno-stanovsko dejavnostjo. Izid zadnjega letnika LR je bil zamišljen 
kot jubilejna publikacija v počastitev 90 letnice prof. Franceta Planine, med dru-
gim tudi soustanovitelja našega društva in Geografskega vestnika, častnega člana 
GDS od leta 1972 itd. 

Uvodni del LR 38, v razdelku Razgledi, je posvečen prof. F. Planini (1901 do 
1992). Objavljena je njegova avtobiografija pod naslovom "Moje minulo službeno 
delo" (str. 11-27). V članku je predstavljena rast in strokovna razvejanost Planino-
vega dela, njegova življenjska pot in postaje na njej, strokovno-organizacijski in 
službeni uspehi, publicistična dejavnost, njegova neugnana in pionirska prizadeva-
nja na področju kartografije itd. Vsak, ki se bo kdajkoli v prihodnosti ukvarjal z 
zgodovino slovenske geografije in njenimi ustvarjalci, ne bo mogel mimo Planino-
vega deleža, ki je trdno vgrajen v temelje naše stroke in bogatega društvenega 
življenja. 

L. Kaluža je pripravil za objavo prispevek "Bibliografija profesorja Franceta 
Planine (1901-1992)" (str. 29-51). Le ta obsega več kot 660 bibliografskih enot. V 
n je j je zgoščeno narisano in prikazano več kot 60 let trajajoče obdobje Planinove-
ga dela in življenja na različnih strokovnih področjih. Prav težko si predstavljamo 
njegovo vsestransko angažiranost na področju strokovne publicistike, pisanja učbe-
nikov, sestavljanja vodnikov in priročnikov, zemljevidov, urednikovanja itd., ki je 
bila neokrnjeno povezana z njegovo šolsko-pedagoško službo. Tudi to področje 
dela, ki ga je opravil prof. F.Planina v dobrobit obče slovenske kulture in šolstva, 
bo morala slej ko prej raziskati in preučiti tudi zgodovina slovenske geografije. 
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Med številnimi drugimi prispevki, ki jih prinaša 38. letnik LR, velja posebej 
omeniti naslednje: Železniške variante preko loškega ozemlja 1903-1931 (J. Šega), 
Delovanje gospodarstva med narodnoosvobodilno vojno 1941-1945 na Žirovskem 
(J. Mrovlje), Denarništvo na Loškem v preteklosti in sedanjosti (V. Žužek) in Pet-
inštiridesetletnica kovinarstva v Železnikih (T. Nastran). 

Milan Natek 

Požcš, M, 1991: Razvoj podeželskih naselij v občini Koper (s tremi tabelami, 16 
skicami in tlorisi naselij ter 23 fotografijami med besedilom). - Geographica Slove-
n i a 22/L, 110 str., Ljubljana 

Lanski letnik periodične publikacije Geographica Slovenica (= GS), ki jo izda-
ja in zalaga Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, je izšel v dveh samostoj-
nih zvezkih. Vsak zvezek je namenjen objavi ene same obsežnejše razprave, s 
čimer je bila prekinjena dosedanja vsebinska zasnova revije (GS), z izjemo 17. 
številke (1989), ki je bila v celoti posvečena Slovencem v Kanadi. Obe razpravi v 
22. številki GS zajemata v aktualno, a raznovrstno geografsko problematiko Slo-
venskega Primorja. V številnih območjih te naše najbolj jugozahodne pokrajine, 
kjer je čutiti raznovrstne vplive submediteranskega podnebja, se porajajo številni 
gospodarski, socialni, naselbinski, prometni in drugi problemi, ki terjajo strokovne 
razprave in premišljene ukrepe in posege v njihovem odstranjevanju in prevredno-
tenju pokrajinskih sestavin. Kajti v številnih razvojnih težnjah čedalje bolj stopajo 
v ospredje prenekatere pokrajinske prvine in sestavine, ki odločilno vplivajo na 
nosilce in usmerjevalce regionalnega razvoja. In prav s tega vidika je treba preso-
jati in vrednotiti geografska proučevanja in njihove izsledke, ki s svojimi aplikativ-
nimi rezultati nemalo prispevajo k reševanju mnogih prostorskih zagat. 

Avtorica se je lotila geografsko izredno zanimive tematike podeželskih nase-
lij in njihovih številnih problemov, ki se pojavljajo ob nagli deagrarizaciji, urbaniza-
ciji in terciarizaciji Koprskega primorja, kakor tudi ob depopulaciji posameznih 
območij. V razpravi so predstavljeni in ovrednoteni tisti prostorski dejavniki, go-
spodarske, socialne, kulturne in druge danosti, ki so že od nekdaj vplivale na obli-
ko, zgradbeno, socialno in fiziognomsko podobo podeželskih, predvsem kmečkih 
naselij. 

V uvodnem delu so podrobneje prikazani in ovrednoteni tisti dejavniki, ki so 
neposredno vplivali na oblike posameznih zgradb ali stavb v okviru kmečkega 
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doma. Pri tem je avtorica namenila posebno pozornost vrednotenju današnjih spre-
memb, ki preoblikujejo funkcionalnost zgradb in posameznih delov (kmečkih) 
naselij. Prepričan sem, da na ta način dobljena spoznanja lahko koristno služijo 
kot argumentirana strokovna opora pri načrtnem urejanju ali preurejanju podežel-
skih naselij. 

V drugem delu, ki je namenjen občemu orisu današnjih zgradb in oblik pode-
želskih naselij v Koprskem primorju, so podrobno prikazane zgradbe in oblike 
nekdanjih kakor tudi današnjih vasi v zaledju Kopra. To so tiste relevantne vred-
note in merila, ki so vplivali in soodločali pri nekdanji strukturalni urejenosti nasel-
ja. Obenem pa predstavljajo merila in izhodišča pri današnjem urejanju podežel-
skih naselbin, zlasti na področju načrtovanja in oblikovanja povsem novih delov 
vasi kakor tudi pri prenovi starih kmečkih domov, še zlasti tam, kjer se spreminja-
jo nekdanje funkcije zgradb in ko se njihova namembnost prilagaja današnjemu 
gospodarskemu in socialnemu utripu ter drugačnim - zahtevnejšim potrebam stano-
vanjske kulture. 

V tretjem poglavju so v strnjeni obliki podani nekateri razvojni problemi sta-
rih vaških jeder, kakršni prihajajo do veljave pri revitalizaciji kmečkih naselij. 
Prenova vasi je smotrno vodena akcija, ki zajema posodobitev in humanizacijo 
bivalnega okolja ter ohranitev kulturne (stavbne) dediščine. Največjo težavo in 
oviro pri prenovi, posodobitvi stanovanjskega fonda v istrskih vaseh predstavljajo 
zgnetena in premajhna selišča domov. Zato avtorica razprave predlaga izselitev 
kmečkih domov iz središča vasi na njeno obrobje, preureditev obstoječih stavb v 
stanovanja, rušenje neuporabnih gospodarskih poslopij in preureditev manjših 
domov v počitniška stanovanja. Socialna analiza lastnikov kmečkih in drugih 
domov je pokazala, da je v večini njihovo socialno-gospodarsko stanje šibko. Zato 
si temeljitejše in prepotrebne prenove vasi v Koprskem primorju ne moremo pred-
stavljati brez izdatnejše javne podpore. 

Razprava je opremljena z nazornimi in povednimi tlorisi tipičnih naselij, pri 
katerih pridejo do veljave reliefna plastovitost površja in oblike zemljiške razdeli-
tve. Ilustrativna so tudi selišča posameznih tipov kmečkih domov. Številne fotogra-
fije dopolnjujejo in dokumentirajo nazornost besedila. Tu in tam bi delo zaslužilo 
temeijitejši lektorski poseg. Tudi na terminološkem področju bi veljalo dosledneje 
spoštovati utečeno geografsko strokovno izrazje. Avtorica uporablja termin doma-
čija kot sinonim za dom oziroma za seiišče doma. Domačija je vendarle le soznač-
nica za kmetijo (Slovar slovenskega knjižnega jezika, I., 1970, str. 458 in SSKJ, II., 
1975, str. 349), medtem ko dom sestavljajo (kmečka) hiša in gospodarska poslopja. 
Dom je postavljen (torej stoji, in ne leži) na selišču. Med besedilo se je vrinilo več 
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tiskarskih napak. Razprava ima obsežen seznam literature in vsebinsko bogat 
povzetek v angleškem jeziku. Prevod je opravil Bruce Peterson. Uvodne besede k 
razpravi je napisal prof.dr. I. Vrišer. 

Milan Natek 

Pavlin, R, 1991: Sodobne spremembe kmetijske rabe tal v izbranih obmejnih pokra-
jinskih enotah Primorske Slovenije (s skico in 25 tabelami ter 2 fotografijama 
med besedilom in 8 kartami v prilogi). - Geographica Slovenica 22/IL, 118 str., 
Ljubljana 

Avtor predstavlja tista aktualna vprašanja našega podeželja, ki s svojimi 
spremljajočimi pojavi in procesi korenito spreminjajo podobo slovenskih pokrajin. 
Čedalje hitrejši prodor in uporaba sistemov za daljinsko zajemanje podatkov 
omogočajo tudi posameznim vejam geografije sveže in aktualne podatke s področ-
ja sprememb v kmetijski rabi oziroma namembnosti zemljišča. Že dlje časa velja 
spoznanje, da zemljiški kataster ni sproti ažuriran s spremembami, ki nastajajo s 
prevrednotenjem zemljiških kultur. Ciklično snemanje Slovenije za potrebe zem-
ljiškega katastra in v druge namene, je omogočilo avtorju razprave, da je mogel 
raziskati spremembe v rabi tal, in sicer v obdobju 1975 - 1986/88. Raziskava je 
zajela zahodnoslovenske obmejne predele z različnimi pokrajinskimi enotami in z 
raznoliko socialno-gospodarsko strukturo zemljiških posestnikov. 

Osnovni namen študije je bil opredeliti oblike, obseg, intenziteto sprememb v 
rabi tal v kratkem, komaj trinajstletnem časovnem obdobju ter označiti temeljne 
dejavnike, ki so sprožili in usmerjali nastale spremembe v rabi kmetijskih in dru-
gih površin. 

Razumljivo je, da je bilo v razpravi nemogoče s podrobnimi raziskavami 
osvetliti obravnavane spremembe na celotnem ozemlju Slovenskega Primorja. 
Zato si je izbral avtor nekatera tipična območja. Zdi se, da je z vzorčnimi primeri 
preučil nekatere najbolj izstopajoče primere, ki ponazarjajo bistvo današnjih spre-
memb v posameznih okoljih. Izbrane vzorčne preučitve so zajele Medano v Go-
riških Brdih, Bilje v Spodnji Vipavski dolini, Opatje selo in Novo vas na območju 
Goriškega Krasa, v Koprskem primorju pa naselja Osp, Bonini, Marezige in Topo-
lovec. 

Podrobna raziskava je zajela 1703 ha zemljišč, ki so služila različnim name-
nom. Presenetljiva je ugotovitev, da je bila v obravnavanem obdobju (1975 -
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1986/88) spremembam podvržena četrtina vseh zemljiških kultur. To kaže na dina-
mične procese in spremembe, ki se javljajo na področju spreminjanja in preobliko-
vanja namembnosti kmetijskih in drugih zemljišč. 

Najobsežnejše spremembe so bile pri travnikih in pašnikih, ki so se zmanjšali med 
drugim tudi na račun povečanja gozdov, vinogradov in sadovnjakov. Precejšen del 
travnikov je v zaraščanju z grmičevjem. Raba kmetijske zemlje se je najbolj inten-
zivirala v Goriških Brdih in Boninih (Koprsko primorje), kjer je nastala prava 
vinogradniška pokrajina. Opuščanje travnikov je bilo najmočnejše na območju 
Ospa, zaraščanje pašnikov v predelih Nove vasi na Krasu, kjer se je povečala 
gozdna površina za 40 ha, in sicer na račun nekdanjih pašnikov. Skratka, Pavlino-
va razprava ponuja na osnovi trdno zasnovane metodologije podroben vpogled in 
razlike v spreminjanje namembnosti zemljišč po posameznih območjih. Vzroke za 
ugotovljene in plastično prikazane razlike moramo iskati v pokrajinskih sestavinah 
kakor tudi v širših družbeno-gospodarskih razmerah posameznih področij in obmo-
čij-

Spremno besedo k Pavlinovi razpravi je napisal dr. M. Klemenčič. Delo je 
opremljeno z dokumentarnimi in nazornimi kartografskimi ponazorili in bogato 
statistično dokumentacijo. Na osnovi avtorjevega gradiva in njegove vsebinske 
zasnove, je karte narisala B. Antoničeva. Obsežnejšemu pregledu uporabljene lite-
rature sledi izvleček v angleščini (str. 97-118). Med prebiranjem razprave se več-
krat "zatakne", ker ni "tekoče" napisana. Besedilo bi zaslužilo skrbnejšo jezikovno 
lekturo in korekturo. S slednjo bi odpravili številne tiskarske napake in druge 
nedoslednosti, ki so se po nepotrebnem vrinile med besedilo odlične in skrbno 
opravljene raziskave. 

Milan Natek 

Barbič, A. (ur.), 1991: Prihodnost slovenskega podeželja. Prostor, prebivalci, gospo-
darske dejavnosti - 285 str., Novo mesto 

V Seidlovi zbirki je v oktobru 1991 v Novem mestu izšel zbornik razprav "Pri-
hodnost slovenskega podeželja" s podnaslovom "Prostor, prebivalci, gospodarske 
dejavnosti". Zbornik vsebuje prispevke petnajstih avtorjev, ki jih je uredila Ana 
Barbič. Glede na aktualnost razvojnih problemov podeželja, imajo prispevki po-
membno mesto med raziskavami podeželja. 
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Zbornik je vsebinsko razdeljen na pet delov. V prvem, ki je namenjen teore-
tičnim razmišljanjem o podeželju, sta dva prispevka. Najprej A. Barbič razmišlja o 
novem pojmovanju ruralnosti in predstavi osnovne sestavine tega konepta, L. 
Gosar pa prikaže predlog usklajenega reševanja razvojnih problemov. 

Planiranje podeželskega prostora je rdeča nit drugega dela knjige. V prvem 
prispevku o njem spregovori A. Prosen, urejanje in oblikovanje podeželskega pro-
stora predstavi P. Gabrijelčič, ki nameni posebno pozornost metodološkemu pristo-
pu izdelave modela ruralne rabe prostora. V tem sklopu je še prispevek P. Gantar-
ja o družbenih posledicah urejanja prostora. 

Tretji del knjige nam predstavlja prebivalstvo kot cilj in kot nosilca razvojnih 
projektov podeželskih skupnosti. O njem govori prispevek A. Barbič. J. Dekleva 
in D. Nikolič iščeta izhodišča za pospeševanje lokalnega razvoja, M. Makarovič 
analizira družine z vitalnih in odmirajočih kmetij v odnosu do kmetije, do kmečke-
ga dela in poklica ter v odnosu do medsebojne pomoči. O vlogi žensk v razvoju 
vasi in podeželja sta svoj prispevek napisali A. Rus in M. Rupena-Osolnik. Poleg 
analize starostne opredelitve in delovne obremenitve žensk iščeta možnosti zapo-
slovanja žensk izven kmetijske dejavnosti. 

Čeprav kmetijstvo ni več edina dejavnost na podeželju, je ena pomembnejših 
funkcij podeželja (in bo to tudi ostala) proizvodnja živil in kmetijskih surovin. V 
četrtem delu knjige je kmetijstvu namenjen prispevek M. Kovačiča, ki poleg sploš-
nih značilnosti kmetijstva v Sloveniji obravnava še kmetijska gospodarstva, delov-
no silo v kmetijstvu, kmetijstvo v odnosu do urejanja podeželskega prostora, poda 
pa tudi razvojno koncepcijo kmetijstva. Gozdu kot sestavnemu delu podeželja je 
namenjen prispevek E. Azarova. Na nekatera osnovna vprašanja v zvezi z drob-
nim gospodarstvom pa poskuša odgovoriti S. Kukarjeva, ki v zaključku svojega 
prispevka navaja tudi možnosti za razvoj drobnega gospodarstva v Sloveniji. 

Poleg teoretičnih izhodišč različnih strok o razvojnih možnostih podeželja 
daje zborniku posebno vrednost zadnji, peti sklop prispevkov, ki je namenjen pred-
stavitvi treh razvojnih projektov podeželja v Sloveniji. O razvojnem projektu 
"Trebnje" poročajo A. Barbič, M. Kovačič in M. Rupena-Osolnik. Drug primer je 
"Spominski park Trebče" (prispevek A. Barbič, P. Gabrijelčič in J. Tomšič-Lušin), 
M. Mešl pa analizira zasnovo in uresničevanje razvojnega programa za Zgornjo 
Mežiško dolino. 

Prihodnost slovenskega podeželja si nedvomno zasluži mesto med deli, ki 
obravnavajo razvojne probleme podeželja. Vrednost dela je v pestri zastopanosti 
različnih strok, ki se srečujejo pri raziskovanju podeželja. V zborniku niso naniza-
na le teoretična spoznanja, temveč nam s konkretnimi primeri dokazujejo možnos-
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ti njihove uresničitve. Strokovnjaki različnih strok, ki želijo podeželju skladen regi-
onalen razvoj, ga gotovo ne bodo prezrli. 

Damijana Počkaj Horvat 

Oder, K , 1992: Občina Ravne na Koroškem. Etnološka topografija slovenskega 
etničnega ozemlja - 20. stoletje. - 324 str. + karta v prilogi, Ljubljana 

Dela s topografsko vsebino s področja zgodovinopisja kakor tudi z etnološke-
ga vidika nudijo geografu številna aktualna pričevanja,ki jih je vredno upoštevati, 
uporabiti in smiselno vgraditi v izsledke posameznih raziskav. Kajti raznovrstni 
rezultati raziskovanj na sorodnih področjih dajejo in ponujajo nove vrednote, s 
katerimi bogatimo dosedanje vedenje o slovenskem človeku, njegovih potrebah 
po povečanju prehrambenih pridelkov, o vsakdanjem utripu in načinu življenja 
itd. V vseh teh relevantnih spremembah, ki so bile značilne za posamezna območ-
ja kakor tudi v okviru posameznih socialnih slojev določenega območja, so zakoli-
čene sočasne razvojne težnje in njihovi učinki pri spreminjanju in preoblikovanju 
pokrajin. Prav zato, da bi mogli objektivneje presojati posamezne pokrajinotvorne 
dejavnike in procese, ki nastajajo ob spreminjanju pokrajinske fiziognomije, je 
potrebno evidentirati kar se da širok spekter naravnih, gospodarskih, proizvodno-
-predelovalnih, prebivalstvenih, družbeno-socialnih in drugih sestavin. Z njimi je 
mogoče zaznati in zarisati ter ovrednotiti tisti razvojni utrip, ki je vtisnil pokraji-
nam in njihovim predelom svojstven pečat. 

S knjigo K. Odrove smo dobili pregledno in izčrpno informacijo o etnoloških 
značilnostih Mežiške doline. V delu je podrobna razčlenitev temeljnih sestavin 
etnološke topografije, in sicer po področjih in območjih, kot so začrtana v shemi 
za tovrstna preučevanja. S tako razčlenjeno in obravnavano tematiko oziroma 
problematiko je bilo mogoče zaznati in ovrednotiti osnovne težnje v razvoju posa-
meznih kulturoloških sestavin na področju materialne ali duhovne ustvarjalnosti. 
Hkrati s tem pa je bilo mogoče zarisati glavne značilnosti v razvoju posameznih 
prvin in sestavin na področju vsakdanjega načina življenja. To pa so nekateri tisti 
dragoceni dejavniki in sestavine, ki dajejo pokrajini enkratno, subtilno, svojstveno 
in neponovljivo podobo. 

Vsebinsko je knjiga razdeljena v devet poglavij, ki predstavljajo bolj ali manj 
zaokrožene enote. V uvodnem poglavju, Opredelitev območja, so nakazane njego-
ve zemljepisne in zgodovinske oznake. V naslednjem poglavju, Notranji ustroj 
območja, so takorekoč do podrobnosti evidentirane nekdanje in današnje družbe-
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nogospodarske in pokrajinske sestavine, oblike dejavnosti, ki so neposredno vplivale na 
razvojne usmeritve posameznih predelov. V tem poglavju so sistematično prikazane 
vse gospodarske panoge in druge veje dejavnosti, ki so nadgrajevale materialno proiz-
vodnjo, in sicer za obdobje od druge polovice 19. stoletja naprej. Sledi predstavitev 
prebivalstvenega razvoja in prikaz sprememb na področju poklicne in socialne sestave 
prebivalcev. Obsežno je tudi poglavje o gospodarskem razvoju (str. 94-161). Najprej sta 
prikazana pomen in razvitost kmetijstva po posameznih proizvodnih vejah, pa obrt in 
rokodelstvo, industrija in rudarstvo, gozdarstvo ter terciarne dejavnosti. Zanimive in 
tudi za geografa dragocene so navedbe o uvajanju novosti v proizvodne in druge dejav-
nosti in oblike življenja. Temu sledi obsežno poglavje, Razkroj in stanje ohranjenosti 
tradicionalne kulturne podobe (str. 228-303), kjer so razkrite in ovrednotene po posa-
meznih področjih človekovega dela in življenja stare, tradicionalne in nove (inovacij-
ske) oblike v načinu življenja. Sklepno poglavje prikazuje etnološko preučenost Meži-
ške doline in utemeljuje predloge za nadaljnje delo. Na koncu je Slovar nekaterih nareč-
nih besed (str. 307-317), pregled uporabljene literature in virov ter sezbnam 44 informa-
torjev, ki so pomagali avtorici obuditi spomin na življenjski vsakdan v preteklih desetlet-
jih. Med besedilom je 76 fotografij in 9 preglednic s statističnimi podatki. 

Etnološka topografija ravenske občine je izvrstno delo,ki tudi geografu nudi vrsto 
novih in dragocenih spoznanj, ki so lahko izhodišča za nadaljnje delo. S sistematično in 
poglobljeno raziskavo je avtorica osvetlila številne razvojne težnje in smeri, ki so se 
med drugim udejanjale v pokrajinski podobi, socialni in gospodarski sestavi prebival-
stva, njihovem načinu življenja itd. Iz obsežne dokumentacije je izluščila tiste bistvene 
značilnosti, ki so spreminjale vsakdanji utrip življenja bodisi po samotnih hribovskih 
območjih, bodisi v urbaniziranih in industrijskih naseljih. Ko odložimo knjigo, spozna-
mo tiste novodobne dejavnike in usmerjevalce, ki so nemalo prispevali h koreniti preo-
brazbi nekdanje podobe Mežiške doline. Zato sem prepričan, da bo knjiga K. Odrove o 
ravenski občini našla mesto tudi na naših (geografskih) knjižnih policah. 

Milan Natek 

Cevc, T., 1992: Bohinj in njegove planine. Srečanja s planšarsko kultura - Izdala 
Triglavski narodni park, Bled in Inštitut za slovensko narodopisje - Znanstveno-
raziskovalni center SAZU, Ljubljana, založila Didakta, 152 str., Radovljica 1992 

Dela, ki so v kakršnikoli zvezi z našimi planinami in planšarstvom, vedno 
znova privlačijo našo pozornost. V njih spremljamo nekdanji in današnji človekov 
odnos do pašnih površin, ki so nad mejo stalne naseljenosti in so vdahnile tudi 
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našemu gorskemu svetu posebno mikavno privlačnost. Planine so sestavni del 
kmetijskega sveta, ki ga v obliki pašništva izrabljajo hribovske kmetije in večina 
dolinskih kmečkih naselij v alpskem in deloma tudi v predalpskem svetu. 

V Cevčevi knjigi so prikazane bohinjske planine z etnološkega vidika. Pri 
obravnavanju planšarske kulture ga zanimajo življenja na planinah, delo pastirjev 
in majarjev, stiki in odnosi med pastirji in gospodarji, družinami in ljudmi na plani-
nah, stavbe in njihova gradbena sestava in zasnova itd. To so tista temeljna vpra-
šanja in spoznanja, ki posredujejo tudi geografu prenekatera nova dejstva in spo-
znanja. In na osnovi teh in podobnih ugotovitev je mogoče zarisati elementarni 
človekov odnos do zemlje in njegova večstoletna iskanja pri pridobivanju novih -
dodatnih površin, ki so mu olajšale preživeti družino in vse posle na domačiji. 

Etnološka in splošna problematika bohinjskih planin je predstavljena v deve-
tih poglavjih. Uvodoma je podana zemljepisna in zgodovinska podoba Bohinja, 
nato sledi prikaz in oris bohinjskih naselij in njihovih planin. Nadalje so osvetljena 
razmerja med gozdovi in planinami, opisane so osnovne težnje v razvoju stavb na 
planinah in gradbeni material, iz katerega so zgrajeni stanovi, hišce, ogradi, sirar-
nice idr. V posebnem poglavju so opisani rovti pa košnja in spravilo sena, delo 
majarja in majarice. Avtorjevo pozornost so vzbudile sirarnice v planinah: leta 
1873 so ustanovili v Bohinjski Bistrici, Bitnjah in na Lepencah prvo sirarsko druž-
bo, in sicer po švicarskem vzoru, in najeli v Bitenjski planini in v Govnjaču dve 
pastirski koči, ki so ju preuredili v sirarni. Temu vzgledu so kmalu sledile nove 
sirarske družbe in sirarne domala po vseh bohinjskih planinah. 

Posebno poglavje je namenjeno predstavitvi Planšarskega muzeja v Stari 
Fužini, ki je v prostorih nekdanje sirarne, in sicer od leta 1990 dalje. Vsebinsko 
zaokroža knjižico ponatis avtorjevega prispevka iz Planinskega vestnika (1978, str. 
408-426) "Planina Velo polje v času prvega vzpona na Triglav". V sklepnem delu 
knjižice je predstavljen Triglavski narodni park, kjer je zavarovana naravna in 
negovana kulturna krajina; članek je napisal J. Bizjak. 

Knjižica je opremljena s številnimi barvnimi in črnobelimi fotografijami, 
zgodovinskimi dokumenti, narisi stavb in njihovih tlorisov, planinskega orodja in 
posodja itd. Med fotografijami je tudi portret akad. prof. dr. Antona Melika, ki je 
bil "... eden najboljših poznavalcev slovenske zemlje in ljudi" in avtor knjige "Plani-
ne v Julijskih Alpah" (1950; prim. str. 32). Pregledno karto bohinjskih planin kakor 
tudi večino skic planšarskega posodja in orodja je narisal arh. V. Kopač. Knjigi je 
dodan seznam manj znanih narečnih besed in pregled osnovne - uporabljene litera-
ture. 

Milan Natek 
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Vester, F., 1991: Kriza prenaseljenih območij: o razvijanju ekosistemskega mi-
šljenja. - Državna založba Slovenije, 135 str. Ljubljana 

Frederic Vester je biokemik in strokovnjak za okolje. Vodi Študijsko skupi-
no za biologijo in okolje, GmbH, München. Poleg tega dela kot predavatelj Kate-
dre za medsebojno odvisnost tehničnih in družbenih sprememb na Zvezni visoki 
šoli v Milnchnu. Osnova knjigi je njegovo raziskovalno delo v okviru programa 
UNESCO-a "Man and the Biosphere". V Nemčiji je bila študija prvič objavljena že 
leta 1976, v pričujoči knjižni obliki pa v začetku osemdesetih let. Kljub časovni 
zamudi, s katero knjiga prihaja k nam, še vedno ni zastarela, nasprotno, njeno 
sporočilo, kako se pravilno lotiti reševanja problemov okolja, je še kako aktualno. 

Vsebina knjige se bolj kot v naslovu kaže v podnaslovu - o razvijanju ekosi-
stemskega mišljenja. Avtor nas preko osmih poglavij , ki so zapisana v zgoščeni 
obliki, vodi od prikaza vzrokov za nastanek ekoloških, gospodarskih in socialnih 
kriz, ki že postavljajo pod vprašaj preživetje človeštva, do novih načinov razume-
vanja sveta. Pokaže nam tudi pot, za katero meni, da vodi k postopnem odpravlja-
nju nakopičenih problemov razvoja v okolju in k izogibanju povzročanja novih. 

Človeška civilizacija je skozi čas z naraščanjem števila prebivalstva in dejav-
nosti ter proizvodov prerasla v mrežni sistem medsebojnih učinkov. S povečano 
gostoto se je spremenila tudi njena kvaliteta. To zahteva nove dimenzije razmišlja-
nja in ravnanja kot tudi nov, višji sistem organizacije družbe na tem planetu. Vpli-
vi posameznih delov drug na drugega v tej novo nastali mreži so lahko pozitivni 
ali pa vodijo do propada. Če želimo usmerjati razvoj v pozitivni smeri, moramo 
prepoznati odvisnosti in medsebojne vplive v tem novem sistemu. Tega pa ne 
moremo doseči z linearnim načinom razmišljanja, ki sledi le zaporedju vzrok -
posledica in z linearnim načrtovanjem, ki obsega le razvoj posameznih, ločenih 
področij, zanemarja pa kompleks medsebojnih učinkov teh področij. 

Avtor zagovarja sistemski pristop k razumevanju realnosti in pojmovanju 
sveta kot kompleksnega sistema. Namen knjige je prikazati, kako posegati v ta si-
stem (in seveda številne podsisteme), da ga ohranimo v razvoju. Avtor je našel 
odgovore za pravilne načine uravnavanja v biološkem sistemu. To je edini sistem, 
ki je doslej pokazal časovno jamstvo za preživetje, saj obstaja že štiri miljarde let. 
V tem sistemu moramo razpoznati načela, po katerih narava lahko deluje tako 
racionalno, da se ohranja gibljivo ravnotežje kljub zunanjim motnjam in nihanjem, 
znotraj katerega prihaja do novih razvojnih stopenj. V treh poglavjih nam avtor 
razkriva značaj in delovanje naravnih sistemov in načine, kako stvari vplivajo 
druga na drugo. Posebno pozornost posveti biokibernetskim zakonitostim. Navaja 
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osem osnovnih zakonitosti biokibernetike, po katerih se uravnavajo naravni siste-
mi. Te zakonitosti je potrebno smiselno prenesti v uravnavanje podsistemov, ki jih 
je ustvaril človek in v odnos med človekom in naravo, da bi zagotovili obstoj in 
uravnotežen razvoj tako teh podsistemov kot celotnega sistema. 

Če želimo ta načela uporabiti pri načrtovnju in odločanju, moramo razumeti 
tudi sestavo sistema, predvsem razmerja med njegovimi komponentami. Samo 
skozi strukturo in dinamiko sistema prepoznamo kibernetsko nalogo njegovih 
komponent, s tem pa tudi reakcije in "obnašanje" sistema kot celote. V naslednjih 
dveh poglavjih nas avtor vodi skozi načine in pravila oblikovanja simulacijskih 
modelov, s katerimi razpoznavamo in razumemo (bistvene) medsebojne učinke 
med elementi sistema. Ta model predstavlja nekakšen zemljevid iz realnega sveta, 
ki kaže, kje je kaj, kaj na kaj medsebojno vpliva, kako močni so vplivi, kakšen je 
časovni zamik, kje lahko podobne vplive povežemo v skupno celoto, kje so ob-
močja, ki skrajno občutljivo reagirajo. Ker je s predlaganim postopkom modelira-
nja in vrednotenja možno opredeliti občutljivost za posebne lastnosti učinkov, je 
avtor postopek, ki ga je razvil, imenoval "model občutljivosti". Z modelom je 
možno vrednotenje pričakovanih procesov in učinkov v času, predvsem na področ-
ju planiranja. Pri oblikovanju modela je predvsem pomemben pravilen izbor ključ-
nih pokazateljev iz množice podatkov, tako da je ohranjena vsebina celote. Tak 
sklop spremenljivk, ki je še sistemsko relevanten, mora pokrivati sedem najvažnej-
ših področij sistema: gospodarstvo, prebivalstvo, rabo tal, humano ekologijo, narav-
ne razmere, infrastrukturo in splošne zadeve. 

Avtor poudarja, da predlagani model občutljvosti ni kaka trdna matematična pona-
zoritev, pač pa bolj model ravnanja in način razmišljanja, da bi realnost prepoznali v 
njeni kibernetski povezanosti. Zaradi takega značaja je postopek (biokibernetska meto-
da) uporaben na različnih področjih, kar je prikazano v zadnjih dveh poglavjih. Opisana 
sta predvsem dva projekta, pri katerih je bila uporabljena prikazana metoda: gre za 
koncept novega tipa počitniškega centra in za sistemsko kibernetsko raziskavo o skup-
nem poljedelskem in prehrambenem sektorju v Zvezni republiki Nemčiji. 

Način razmišljanja in poudarjanje pomena medsebojnih odvisnosti in učinkov 
različnih človekovih dejavnosti in odnosov človek - narava za geografe seveda ni 
nov. V knjigi najdemo predvsem drugačne načine prikaza in razumevanja medse-
bojnih vplivov. Žal pa je prav v poglavjih o postopku in kriterijih oblikovanja 
modelov knjiga preveč zgoščeno napisana in zato ponekod manj razumljiva ali 
nedorečena. Kljub temu je pomemben prispevek k razumevanju in obvladovanju 
kompleksnega značaja našega življenskega okolja. 

Mirjam Požeš 
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Реагсе, D-, 1991: Tourist Development - Longman Group UK Ltd, Second 
Edition, 341 str., ISBN 0-582-01435-2 

Douglas Pearce, profesor z Univerze v Canterburyu (Nova Zelandija) je iz-
dal knjigo z enakim naslovom že leta 1981. Tokrat je pred nami predelana in razšir-
jena druga izdaja iz leta 1989 (oziroma njen ponatis iz 1991). V nje j obsežno in si-
stematično proučuje dejavnike in elemente turističnega razvoja in podaja pregled 
različnih proučevanj tega vprašanja. Vsebina je razdeljena na osem poglavij. 

V prvem poglavju obravnava osnovne pojme - turizem, razvoj in turistični 
razvoj. 

Elementi in dejavniki turističnega razvoja so predstavljeni v drugem poglav-
ju. Med temi avtor obravnava predvsem prenočitvene zmogljivosti, različne servis-
ne dejavnosti, infrastrukturo in transport ter poudarja njihov pomen za oskrbo 
turistov. Med dejavniki turističnega razvoja na prvem mestu poudarja pomen za-
sebne lastnine. Na turistični razvoj pa imajo lahko neposreden ali posreden vpliv 
tudi različne državne institucije, uprava in organizacija na različnih nivojih. 

Med obsežnejšimi je tretje poglavje, v katerem avtor predstavlja različne tipe 
turističnega razvoja. Ti se kažejo v številnih oblikah. S pomočjo večih primerov je 
prikazan razvoj obmorskega, zimskega in podeželskega turizma (vikendi, kmečki 
turizem), turizma v mestih in v deželah v razvoju. Pri tem avtor ugotavlja različne 
procese, ki vplivajo na turistični razvoj. 

V četrtem poglavju obravnava turistično povpraševanje in njegov vpliv na 
turistični razvoj. Turistično povpraševanje obravnava z vidika odnosa med posa-
meznikovimi potrebami in motivi na eni strani ter njegovo zmožnostjo (finančno, 
časovno, ipd.) na drugi strani. Za turistični razvoj je zlasti pomembno prilagajanje 
ponudbe različnim turističnim motivom. V tem sklopu avtor obravnava tudi različ-
ne druge dejavnike, ki turistom omogočijo uresničevanje njihovih potreb in moti-
vov (prosti čas, razpoložljiva denarna sredstva, omejitveni dejavniki, ipd.). Na 
koncu poglavja je predstavljen razvoj turističnega povpraševanja v zadnjih tridese-
tih letih v Zahodni Evropi ter postopki ugotavljanja obnašanja turistov in napove-
dovanja turističnih potreb v prihodnosti. 

V petem poglavju avtor obravnava različne faktorje, ki jih moramo upošte-
vati pri vrednotenju turističnega potenciala pokrajine (klimatske in reliefne razme-
re, atraktivnost območja, dostopnost, obstoječa infrastruktura, lastništvo in raba 
tal, ipd.). Posebna pozornost je namenjena obravnavi zmogljivosti prostora. 

Najobsežnejše poglavje je namenjeno analiziranju vplivov turističnega razvo-
ja. Avtor loči tri vrste vplivov - ekonomske, družbene in prostorske. Pri ekonom-
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skih ga zanimajo vplivi na zaposlenost, plačilno bilanco, regionalni razvoj, razvoj 
drugih dejavnosti in podobno. Pri družbenih so v ospredju vplivi na prebivalstve-
no strukturo in sociološki vplivi; pri prostorskih pa vplivi na rabo tal in ekološki 
vplivi. Predstavljeni so številni primeri proučevanja različnih vplivov turističnega 
razvoja iz večih območij oziroma držav. 

Številni primeri so navedeni tudi v sedmem poglavju, ki obravnava planiranje 
turizma. Poudarek je na prikazu planiranja na državnem in na regionalnem nivoju. 
Predstavljen je tudi primer planiranja na lokalnem nivoju v območju obmorskega 
turizma. 

V zadnjem poglavju avtor podaja sintetično oceno turističnega razvoja in 
njegovega prispevka k razvoju posameznih regij. Pri tem loči razvite turistične 
dežele od dežel v razvoju in daje smernice za nadaljnja proučevanja turističnega 
razvoja. 

Knjiga predstavlja pomemben prispevek k proučevanju turističnega razvoja. 
Zlasti je pomembno, da avtor poleg teoretičnih osnov predstavlja tudi sinteze šte-
vilnih študij proučevanja turističnega razvoja tako v turistično razvitih kot tudi v 
manj razvitih deželah. Zato je na koncu dodan obsežen seznam uporabljene litera-
ture in virov (33 strani). Zaradi poljudnosti (knjiga je namenjena "vsem, ki se 
ukvarjajo s turizmom") pa pogrešamo bolj poglobljeno predstavitev različnih meto-
doloških pristopov, zlasti kvantitativnih metod. Prav tako avtor ne obravnava zdra-
viliškega turizma, ki je dokaj specifična oblika turističnega prometa. 

Uroš Horvat 

Atlas of Paleoclimates and Paleoenvironments of the Northern Hemisphere. Late 
Pleistocene - Holocene. - Budapest - Stuttgart, 1992 

Atlas je plod več kot desetletje dolgega dela, ki so ga v okviru mednarodnih 
združenj pričeli v Geografskem inštitutu sovjetske akademije znanosti in končali 
na Madžarskem in v Nemčiji. Uredniki, botanik B. Frentzel iz Hohenheima, geo-
grafa M. Pecsi iz Budimpešte in A. V. Velichko iz Moskve, uvodoma navajajo 
imena 62 sodelavcev. V imenu INQUA, Madžarske akademije znanosti, Akademi-
je znanosti in literature v Mainzu in Sovjetske akademije znanosti so ga skupno 
natisnili v Geografskem inštitutu M A Z in pri založbi Avgust Fischer. 

Prvo polovico atlasa, ki je v formatu 49 x 33 cm, zavzema 79 kart severne 
hemisfere v polarni projekciji. Ne prikazujejo vseh sprememb v poznem pleistoce-
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nu in holocenu, temveč le najbolj značilna razdobja. Ta so zadnji (riSko-würmski) 
interglacial, interstadial med 35.000 in 25.000 leti p. n. e., največja ohladitev v zad-
njem glacialu in največja holocenska otoplitev. V zadnjemu interglacialu pred 
okoli 120.000 leti p. n. e., ki mu je namenjeno osem kart, je bilo po tem viru v na-
ših predelih topleje za okoli 2°. Pet kart prikazuje razmere v zadnjem interstadi-
alu, ko naj bi bilo po avtorju večine kart, B. Frenzelu, februarja za okoli 10°, av-
gusta za 4-5° in v letnem povprečku za 8-9° hladneje kot v sedanjosti. Za večino 
omenjenih značilnih razdobij so kartografsko prikazane temperature februarja, 
avgusta, letni temperaturni povprečki in vegetacijska območja. Obdobje največje 
ohladitve med 20.000 in 18.000 leti pa osvetljuje 12 kart. Tedaj naj bi bilo v naših 
predelih hladneje kot v sedanjosti v februarju za 10 do 12°, v avgustu 8 do 10° in 
prav toliko v letnem povprečku. Na padavinski karti so naše Alpe na robu "sušne-
ga" otoka s 1000 mm manj padavin kot danes. V tem razdobju naj bi bila tempera-
tura v ekvatorialnem pasu Afrike in Amerike malo manj kot 8° nižja, padavin pa 
naj bi bilo do 750 mm manj. Te trditve odstopajo od večinskega starejšega mne-
nja po svetu. Karte prikazujejo poleg klime še odboj sončnega sevanja z zemelj-
skega površja, obseg permafrosta, ledenikov, puhlične predele in (v končnem tek-
stu) številne faze nastanka puhlice (M. Pees), prevladujoče geomorfološke proce-
se, ekosisteme, pokrajinske in vegetacijske tipe. Dodane so karte o živalskih združ-
bah ter področja poselitve človeka. Nekatera izbrana klimatska razdobja imajo 
bolj in druge manj popolno navedeno število tematskih kart. Holocenski klimatski 
optimum (okoli 7.000 do 6.500 oz. 5.500 p. n. e.) ima osem klimatskih kart. V naših 
predelih je bilo tedaj topleje za okoli 1°. 

Drugo polovico atlasa obsegajo teksti. Napisani so strokovno, to je z navede-
nimi in kartografsko prikazanimi viri ter značilnimi profili. Nekaj je tudi črno-be-
lih skic. Naj omenim le skico nemškega avtorja M. Kuhle-ja o splošni poledenitvi 
Tibetanskega višavja, ki jo atlas v glavnem zavrača. 

Kdor pozna obseg fragmentarnih in često neusklajenih ugotovitev in tez o 
razvoju kvartarja na severni hemisferi, bo avtorjem atlasa priznal, da niso imeli 
lahkega dela, čeprav so se kompilacije lotili že prej mnogi kvartarološki učbeniki. 
Drzen in prvi v zgodovini je tudi poskus, vse te podatke prenesti na tako veliko 
število kart. Pri poenotenju znanja so uredniki v glavnem uspeli, čeprav je tu in 
tam ostalo nekaj neusklajenosti. 

Znanje o mlajšem kvartarju, kot ga prikazuje atlas, izvira predvsem z ozem-
lja nekdanje Sovjetske zveze, Evrope severno od Alp in Severne Amerike. Alpe 
so zanemarjene. Med primerjalnim imenoslovjem za obdobja pleistocena je izpad-
la klasifikacija za Alpe, kar je neugodno zlasti za slovenske kvartarologe. Obilna 
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palinološka literatura akad. A. Šerclja je prezrta in niso upoštevani njegovi rezulta-
ti o časovnem zamiku Evrope severno oz. južno od Alp. Kljub tej in drugim po-
manjkljivostim je atlas s svojo usklajenostjo mednarodnega znanja in s kartograf-
sko upodobitvijo pionirsko delo, ki zasluži vso pozornost. 

Ivan Gams 

Salomon, J. - N. & R. Maire (ur.), 1992: Karst et évolutions climatiques (Hommage 
à Jean Nicod). - Presses Universitaires de Bordeaux, 520 str., Bordeaux 

Že na pogled zaupanja vredna in lepa knjiga - bel, gladek papir, trde platnice, 
vezava v platno, zaščitni ovitek z barvno sliko kraškega površja Betijskib Kordil-
jer - je "Nicodov zbornik", izdan ob priliki mednarodnega simpozija Kras in klima, 
prirejenega v počastitev 70-letnice prof. Nicoda. Izdajo je omogočilo več geograf-
skih inštitucij ter Francoska krasoslovna in Francoska speleološka zveza. Glede na 
kratek čas - avtorjem besedil so bila razposlana vabila maja 1991 - ter na obilno 
gradivo, lahko rečem, da sta urednika opravila res veliko delo. 

Poleg uvoda (J.-N. Salomon), izbrane bibliografije prof. Nicoda (84 enot, od 
tega jih 8 obravnava dinarski oziroma balkanski kras) in sklepnega poglavja (Se-
danja usmerjenost raziskav v krasoslovju R. Mairea), sestavlja zbornik 34 sestav-
kov 47 avtorjev. Razporejeni so v 7 poglavij: Problematika in zgodovina krasoslov-
ja, Kras atolov in tropski kras, Sredozemski kras, Alpski in subpolarni kras, Speleo-
logija in krasoslovje, Paleokarst in geomorfologija, Kras in paleokarst v pokrajini 
Périgord-Quercy. 

Težko je soditi o tehtnosti in večji ali manjši "uporabnosti" posameznih pri-
spevkov, gotovo pa je, da so za slovenske raziskovalce krasa pomembnejši tisti, ki 
obravnavajo teoretična vprašanja krasa in tisti posebni primeri, ki govore o takih 
kraških ozemljih in pojavih, s katerimi se ukvarjamo tudi pri nas. Za nas je gotovo 
manj zanimiv, seveda gre pri tem za zelo posplošeno trditev, prispevek o franco-
skem krasoslovju od 1900 do 1992 ali o krasu v Keniji, kot pa Ekološki faktorji v 
razvoju krasa ali pa Morfogeneza krasa v španskem mediteranskem sredogorju. 

Ker je prispevkov preveč, da bi jih bilo mogoče vse našteti, navajam nekaj 
primerov, ki se mi zde posebej zanimivi: Nekaj teoretičnih pogledov na kras (M. 
Julian), Geokemija voda in odnašanje raztopljenega gradiva (M. Bakalowicz), 
Kraška cirkulacija in dolomitizacija v atolih (A. Guilcher), Geodinamika uravnav 
v Provansi (J. J. Blanc), Razvoj jam v Vzhodnih Alpah tekom pleistocena in holo-
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cena (H. Trimmel), Žlebiči kot klimatski pokazatelji (J. Choppy). 
Med avtorji je pet Slovencev, ki s tremi prispevki (vsak v drugem poglavju) 

zastopajo naše krasoslovje in naš kras. Članek I. Gamsa Vpliv klime na kras je 
splošnega in preglednega značaja, P. Habiča Paleokraški pojavi v slovenskem alp-
skem in dinarskem krasu je sicer tudi preglednega značaja, vendar v okviru Slove-
nije, prispevek A. Kranjca, Janje Kogovšek in Stanke Šebele pa obravnava precej 
ozko omejeno tematiko: Odlaganje sige v Škocjanskih jamah in klimatske spre-
membe (prvo poročilo o raziskavah, ki jih finansira Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo). 

Če povem, da prispevke vsega skupaj pojasnjuje še 44 tabel, 35 grafikonov, 
150 skic, načrtov in kart (v prilogi je tudi tribarvna geomorfološka karta večjega 
formata) in 79 fotografij, da obsegajo bibliografije skupno 878 enot (med njimi je 
60 citiranih del slovenskih avtorjev), potem res lahko za ta zbornik rečemo, z 
malo pretiravanja, da je v njem zbrano sedanje poznavanje krasa. Zbornik je pred-
vsem usmerjen v osnovne raziskave, v njem je več prispevkov sintetske narave, 
kar oboje na široko odpira vrata aplikativnim raziskavam. Res ni mogoče tehtno 
govoriti o "Okolju", ne da bi poznali delovanje naravnega okolja, bodisi z, bodisi 
brez vpliva človeka. 

Andrej Kranjc 

Manojlović, P., 1992: Kemijska erozija kao geomorfološki proces. - Izdala Geograf-
ska fakulteta Prirodoslovno-matematičnih fakultet v Beogradu, Laboratorij fizične 
geografije, 112. str., Beograd 

Avtor je moral izbirati med več možnimi naslovi: kraška denudacija, kraška 
erozija, kemično raztapljanje. Za kemično erozijo se je odločil na temelju številnih 
meritev kemizma voda v vseh važnejših kamninah v Srbiji, ki jih je doslej izvedel 
instrumentalno očitno dobro opremljen laboratorij fizične geografije na beograjski 
univerzi. Po tab. 13 na str. 82 si glede mineralizacije potokov in rek iz litološko 
homogenih kamnin sledijo: puhlica (495 mg/l), andezit (322-381 mg), apnenec 
(275-288 mg/l), granit in filit (269 mg/l). Skratka, kemično raztapljanje kamnin je 
v pogojih, kot jih imajo v Srbiji (povprečno 700 mm letnih padavin) na nekarbo-
natnih kamninah, mnogo močnejše, kot si navadno predstavljamo. 

Vendar publikacija nima prvenstvenega namena, da bi objavila vso dokumen-
tacijo o meritvah kemizma voda. V podnaslovu stoji: teoretični, analitični in meto-
dološki aspekt. Temu primerno je uvodoma na široko opisana teorija kemičnega 

239 



Književnost 

raztapljanja kamnin. Med drugimi je grafikon o raztapljanju apnenca v kemični čisti 
vodi in taki z umetnimi gnojili, kot ga je dal laboratorijski poskus v domačem laboratori-
ju. Pokazal je, da v prvi polovici (35 dni) poskusa čista voda raztaplja precej manj, na 
koncu pa ni več razlike. V analitičnem delu je računalniško in laboratorijsko obdelanih 
precej postavk, ki so v dosedanji geomorfološki literaturi slabo poznane ali napačno 
zastavljene. Ena od njih je, da smo na krasu pri izračunu kemične erozije navadno upo-
števali le raztopljene karbonate. Prezrli smo tudi minerale, ki so prisotni že v padavinski 
vodi in jih moramo pri izračunu kemične erozije odšteti. Za praktično raziskovanje je 
zlasti zanimivo poglavje o litološki sestavi, prsti, klimi in vodi kot modifikatorjih kemi-
čne erozije. Manojlovič je poskušal z meritvami poseči v mnoge probleme moderne 
znanosti o kemičnem raztapljanju kamnin. Tako posplošeno trdi, da znaša v Srbiji kemi-
čna erozija na golem apneniškem površju 2 m3/km2/leto, v globini 20 cm 4 m3/km2/le-
to in v globini 15 m 19 m3/km2/leto, kar je 72 % vse kemične erozije, izračunane iz 
mineralizacije in odtoka globoke kraške vode. 

Tukaj ni prostora za navajanje vseh zaključkov in njihovo oceno. Knjižico 
vsekakor mora vzeti v roke vsak, ki se ukvarja s to tematiko. Ne morem pa mimo 
pripombe, da bi po podnaslovu (teoretični, analitični in metodološki pristop) priča-
kovali, da bo avtor upošteval izsledke iz številnejše geomorfološke literature o 
kraški denudaciji, ki je v zadnjih nekaj desetletjih izšla po svetu. Pri tem je sloven-
ska literatura s štirimi razpravami razmeroma dobro zastopana. To bi avtorju nare-
kovalo več previdnosti pri nekaterih tolmačenjih, na primer o enotnem, klimatsko 
pogojenem procesu v vseh kamninah. Še večjo težo bi objava imela, če bi skušala 
z geomorfološkimi analizami v reliefu Srbije izvrednotiti kemijsko erozijo izven 
krasa. To pa je neobdelano področje tudi v vsej svetovni geomorfološki teoriji. 
Spričo kemične erozije nekarbonatov, ki jih je osvetlil tudi beograjski fizični labo-
ratorij, se bodo geomorfologi tega vprašanja prej ali slej morali lotiti. In to tudi v 
zmerno toplem podnebju, kakršno je v Srbiji, zlasti v nižavju, kjer reke praviloma 
niso prodonosne. 

Ivan Gams 

Severna Afrika in Arabski polotok. Dežele in ljudje. - Mladinska knjiga, 172 str., 

Ljubljana 1992 

Pri založbi Mladinska knjiga so si zadali nalogo predstaviti države in njihovo 
prebivalstvo z vseh celin Zemlje. Celotna vsebina naj bi bila zajeta v zbirki Deže-
le in ljudje, v obsegu desetih knjig. Gre za prevod iz angleščine. Mednje sodi tudi 
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obravnavana knjiga. Poleg nje sta do sedaj izšli še knjigi o Jugozahodni in Južni 
Aziji ter Severna in Srednja Amerika, Veliki Antili. 

V knjigah, ki so zasnovane regionalnogeografsko, je poudarek na predstavi-
tvi vseh držav tiste regije, ki jo obravnava posamezna knjiga. Prav združevanje 
držav v določene večje geografske enote lahko postane dvorezno. Če želimo pred-
staviti državo, moramo zajeti vse njene naravne in družbene raznolikosti. Pri tem 
se lahko zgodi, da združimo v neko regijo različne države. Tako so v knjigi Sever-
na Afrika in Arabski polotok zajete vse severnoafriške države od Maroka do 
Egipta, vezane na Sredozemsko morje in še vrsta držav, južno od njih, od Senega-
la do Sudana. 

Po mnogih geografskih regionalizacijah Afrike nekatere od obravnavanih držav 
npr. Mavretanija, Senegal, Mali in Niger sodijo v Zahodno Afriko. Njihovi južni 
deli so že južno od Sahare in zato po naravnih značilnostih in po črnskem prebival-
stvu drugačne od severnih držav. Verjetno so se avtorji izvirnika zaradi razdelitve 
afriških držav na posamezne knjige odločili za tako delitev. Tudi v drugem delu 
knjige so avtorji odstopili od sprejete geografske delitve. V knjigo so uvrstili vrsto 
držav na Arabskem polotoku, ki jih pri regionalizaciji Azije štejemo k Jugozahod-
ni Aziji. 

Knjigo Severna Afrika in Arabski polotok začenja dvoje poglavij, nanašajo-
čih se na celotno obravnavano regijo. V prvem so prikazani naravni dejavniki, reli-
ef, podnebje in rastlinstvo. Zgodovinske, kulturne in prebivalstvene značilnosti 
zajema drugo poglavje. Poglavji imata enak naslov Severna Afrika in Arabija. 
Bolj jasno in popolnejše bi bilo dodati k naslovu prvega poglavja pokrajina in 
drugega kultura in prebivalstvo, tako kot je v knjigi Jugozahodna in Južna Azija. 

Prvima dvema poglavjema sledi predstavitev posameznih držav. V tem osred-
njem delu knjige spoznamo 23 samostojnih držav in Zahodno Saharo, ki še nima 
urejenega mednarodno pravnega položaja. Poglavja o posameznih državah pri 
večini obsegajo več podpoglavij. Najprej je prikazan zgodovinski razvoj, nato nara-
va in ljudje ter gospodarstvo. Glede na značilnosti države je razvrstitev in vsebina 
teh podpoglavij različna. Tako npr. poglavje o Maroku vključuje naslednja podpo-
glavja: zgodovinski pregled, država danes, pokrajina in gospodarstvo, Berberi, sta-
ra in nova mesta, turistična dežela Maroko. 

Podobno je tudi pri drugih državah, kjer poleg osnovnih naravnih in družbe-
nih značilnosti bralec spozna še razne zanimivosti posamezne države. Pri Alžiriji 
je prikazano življenje v oazi, pri Egiptu mesto in puščava, pri Izraelu odnosi med 
Arabci in Židi ter Jeruzalem in življenje v kibucu, pri Kuvajtu nafta itd. 
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Za vsako državo so navedeni tudi osnovni številčni podatki. Mednje so avtor-
ji vključili podatke o državi (uradno ime, glavno mesto, velikost itd.), vladavini 
(oblika vladavine, državni poglavar itd.) prebivalstvu (število, jezik, vera), gospo-
darstvu (denarna enota, brutoprodukt na prebivalca, letna stopnja rasti itd.), zdrav-
ju in prehrani ter delu in izobraževanju. 

S temi podatki, ki se nanašajo večinoma na novejše obdobje, (1986-1990) se 
dobro dopolnjuje podoba posamezne države. Zbrani so na enem mestu in prikaza-
ni zgoščeno, kar prihrani iskanje po različnih virih. 

Poleg prikaza posameznih držav so v knjigo uvrščena še poglavja, ki prikazu-
jejo nekatere naravne in kulturne značilnosti v obravnavani regiji. Tako samostoj-
no poglavje je posvečeno Sahari, njenim naravnim razmeram in pokrajini, kjer 
kljub težkim pogojem živijo ljudje, zlasti nomadski Tuaregi. V poglavju Živa afri-
ška kultura so prikazani zahodnoafriška glasba in plesi. Tudi reki Nil, viru življen-
ja v Severovzhodni Afriki, je namenjeno posebno poglavje. Kot zaokrožena narav-
na enota je - podobno kot Sahara - prikazan tudi Arabski polotok. 

Vsa poglavja v knjigi so bogato ilustrirana. Pri posameznih fotografijah so 
zanimivi opisi, le-ti pa manjkajo pri fotografijah v uvodnem poglavju k posamezni 
državi. Vsaka država je predstavljena z dobrimi in poučnimi barvnimi fotografi-
jami ter z enim ali več barvnimi zemljevidi. Vrsta tematskih kart prikazuje pod-
nebje, prebivalstvo, prometne poti, turistične zanimivosti itd. Besedilo dopolnjuje-
jo še klimatogrami, diagrami prebivalstvene gostote, načrti mest itd. Te ilustracije 
so večinoma jasne in pregledne, le pri klimatogramih na šesti strani so izpadli šte-
vilčni podatki za padavine in temperature. 

Geografska imena na kartah in v tekstu so večinoma usklajena s sprejeto 
rabo. Ponekod pa so tudi nekatere netočnosti. Na karti Afrike na sedmi strani je 
namesto Etiopska planota pravilno Etiopsko višavje, namesto Kongoška ravan 
pravilno Kongova kotlina. Na tej karti tudi niso preveden vsa imena. Namesto 
Masai Steppe mora biti Masajska stepa, Sambesi je Zambezi (ob toku navzdol je 
pravilen zapis Zambezi), Victoriafalls so Viktorijini slapovi itd. Državica na Arab-
skem polotoku v Perzijskem zalivu naj bi bila Bahrein ne Bahrain in država v 
Zahodni Afriki Senegal ne Senegalija. 

V tekstu in na kartah je pravilna raba imena Perzijski zaliv, le ponekod je 
ostala pridevniška raba "zalivski", npr. zalivska vojna (str. 131) ali zalivska kriza 
(str. 135), kar vse se nanaša na vojno in krizo v državah ob Perzijskem zalivu. 

Če pogledamo knjigo v celoti, lahko povzamemo, da je sodoben in zelo pou-
čen prikaz predstavljenih držav, ki presega okvir regionalnogeografske razlage. Z 
mnogimi kulturnimi, zgodovinskimi, etnološkimi in drugimi podatki je podana 
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dokaj celovita podoba tega dela Zemlje. Zato je zelo primerna za razširitev zna-
nja o predstavljenih državah pri pouku in študiju geografije. Prav tako bo s pri-
dom posegel po njej vsakdo, ki si želi osvežiti in dopolniti šolsko zanje o prikaza-
nih delih Afrike in Azije. 

Franc Lovrenčak 

Dickson, K. R & G. Benneh, 1990: A new geography of Ghana (Nova geografija 
Gane). - Longman Group UK Limited, 164 strani, 62 fotografij, 72 kart, 12 diagra-
mov, Harlow, England 

Skupina geografov LGD, ki je poleti 1992 popotovala po Zahodni Afriki, od 
Abidjana do Gaa in nazaj do Accre, je načrtovala tudi obisk Ganske univerze. 
Načrta žal niso mogli izpolniti zaradi počitniškega razpusta, vendar so nekateri 
kljub temu obiskali univerzitetni "campus" na griču Legon, nekdanjem strateško 
varovanem selišču plemena Ga, že v območju Velike Accre, skoraj 15 km severno 
od mestnega središča. Odprta pa je bila univerzitetna knjigarna, kjer smo se oskr-
beli z visokošolsko geografsko literaturo. Poleg nekaj starejših knjig o Gani in 
Zahodni Afriki, je bila tudi navedena prenovljena Nova geografija Gane izpod 
peresa dveh domačih geografov z dveh ganskih univerz. Pričujoča Geografija 
Gane je že tretja izdaja, prvič je izšla v letu 1970, sedajšnja, razširjena in dopolnje-
na z novejšimi statističnimi podatki iz leta 1986, pa je izšla 1990. leta. 

Geografija Gane je podroben in novejši prikaz zahodnoafriške odnosno gvi-
nejske dežele, zasnovana je na UNESCO načelih zgradbe študijskih priročnikov, 
ki vključujejo sistematski splošni in regionalno geografski pristop. Razdeljena je 
na dele. 

V prvem obravnava geogafski položaj, nastanek, politično razdelitev države 
in vse naravnogeografske elemente. Poseben poudarek je na predstavitvi vremena 
in podnebja, ki je ponazorjen s številnimi kartogrami. V poglavju o rastju in pr-
steh je pregledno označena tropska vegetacija in njeno uničevanje ter spreminja-
nje zaradi delovanja človeka, kar močno stopnjuje tudi erozijo prsti. Vendar je 
poglavje o rastju presplošno, da bi zadovoljilo popotnika, ki se tod prvič sreča s 
številnimi neznanimi tropskimi rastlinami. 

Obsežnejši je drugi del, kjer je najprej utemeljen pomen družbene geografije. 
Poglavje o prebivalstvu podrobno prikazuje njegovo rast in gibanje. Posebej zani-
mivo je poglavje o naseljih, kjer podaja regionalne razlike v naselbinskih elemen-
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tih, ki so v veliki meri še odraz naravnih možnosti okolja. Drugače je v urbanih območ-
jih, kjer pa se kažejo tipične družbene razmere afriške urbanizacije. Ta se kaže v pove-
čevanju mest in izredni rasti mestnega prebivalstva, spremlja ju pa neustrezna rast infra-
strukture, pomanjkanje gospodarskih dejavnosti in obupna socialna nasprotja. Gospo-
darski pregled je zaokrožen v šestih poglavjih, kjer je zelo pregledno podana problema-
tika kmetijstva, opredeljena v dveh smereh. Osvetlitev in pomen tradicionalnega samo-
oskrbnega gospodarstva na eni strani, kjer so še posebej zanimive posestno lastniške 
razmere s sistemom zemljiškega najemništva in zginevanje kolektivnega lastništva. 
Druga smer kmetijstva pa se razvija z uvajanjem specialnih tropskih kultur na planta-
žah s komercialno usmerjenostjo. 

V pregledu industrijskih dejavnosti je označen razvoj posameznih industrij-
skih panog na osnovi domačega naravnega bogastva. Podrobneje je predstavljen 
projekt na reki Volti, z začetkom gradnje v šestdesetih letih, in označena njegova 
polifunkcionalna izraba z energetskega, industrijskega, kmetijskega, prometnega in 
turističnega vidika. Projekt daje geografski pečat celotni regiji in državi. Novi 
podatki so zelo pomembni s področja organizacije prometa, še zlasti z gradnjo 
novih pristanišč in novih vodnih poti zaradi zajezitve Volte. 

Tretji del je posvečen regionalnemu pregledu geografskih območij, ki se le 
malo razlikujejo od administrativnih provinc. Iz desetih provinc je oblikovanih 
enajst geografskih regij. Pri vsaki regiji so kompleksno opredeljeni vsi geografski 
elementi, označeni zgodovinski, politični in gospodarski razvoj ter izpostavljena 
tipična družbenogeografska problematika. 

Priročnik je pregleden geografski prikaz regionalne problematike mlade zahodno-
afriške države, ki odraža mnoge značilnosti nekdanje kolonialne dediščine in postkoloni-
alni razvoj dežele v razvoju, a vendar označuje regionalne posebnosti. Ta regionalna 
monografija je koristna za geografe, ki se podrobneje ukvarjajo z geografijo Afrike, 
pomembna je še zato, ker odraža tudi gledanja domačih ganskih geografov. 

Metod Vojvoda 

Cabbinah, Jn 1990: Ghana traveller's guide, Book on african studies. - Jerry Bedu -
Addo, 239 strani, 28 barvnih fotografij, 20 kartogramov in mestni plan Accre, 
Schriesheim 

Med številnimi turističnimi vodniki se pojavlja vedno več priročnikov o Afri-
ki, največkrat so posvečeni širšim območjem celotne Zahodne, Vzhodne ali Južne 
Afrike, manj pa jih obravnava posamezne turistično nepoznane regije. Vodnik po 

244 



Književnost 

Gani je taka izjema, ki se odlikuje še z eno posebnostjo, da ga je pripravil jeziko-
slovec, domačin Jojo Cabbinah. Kot dober poznavalec domačih razmer, ki je 
čustveno navezan na svojo domovino, vendar delujoč v Evropi in s tem poznava-
joč potrebe in interese evropskih popotnikov, je opremil priročnik s podrobnimi 
posebnostmi iz vsakdanjega ganskega življenja ter svežimi oznakami in predstavi-
tvami tradicionalne ganske civilizacije, ki jo je izrazito regionalno razčlenil in obar-
val. 

Vodnik je razdeljen v devet obsežnih poglavij. Prvi dve zaokrožata geograf-
ske značilnosti te tropske dežele, podajata historični potek poselitve, sestav prebi-
valstva, učinek kolonialne vladavine, potek osamosvojitve in družbeno-politično 
problematiko samostojne Gane. Nadaljnji dve pa še številna pojasnila in razlage 
kulturnih, civilizacijskih in družbenih posebnosti, katerih poznavanje omogoča 
pristnejše zbliževanje obiskovalcev z domačimi in boljše razumevanje afriškega 
življenjskega utripa. Še posebej je predstavljena tradicionalna ganska prehrana. 

Za geografe sta najpomembnejši poglavji o regionalni razčlenjenosti in gospo-
darski strukturi Gane. Podan je podroben regionalen pregled in razdelitev, ki se 
ujema z upravno. To poglavje je opremljeno s skromnimi kartogrami in mestnimi 
načrti. Očrtan je obseg in gospodarski pomen vsakega območja, predstavljena so 
vsa pomembna naselja v regiji, dodane so tudi vse informacije za potrebe turistov. 
V gospodarskem pregledu so posebej navedena naravna bogastva, ki so posebne-
ga pomena za državo, po katerih je Gana poznana tudi v svetovni trgovini. 

Zadnje poglavje naglaša hitre družbene spremembe, ki se odražajo v uvaja-
nju multikulturnih odnosov v ganski družbi, kar omogoča neafriškim turistom 
lažje doživljanje in razumevanje ganske stvarnosti. 

Vodnik ima na koncu zbrane še najpomembnejše besede in stavke v akan 
jeziku za splošno sporazumevanje in slovarček z razlago številnih strokovnih in 
posebnih izrazov v različnih jezikih s tega območja. 

Metod Vojvoda 
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Prof. dr. Vladimir Klemenčič - Ambasador Republike Slovenije v znanosti 

Med štirimi znanstveniki, ki jim je Ministrstvo za znanost in tehnologijo v 
letu 1992 podelilo priznanje "Ambasador republike Slovenije v znanosti", prva 
taka priznanja so bila podeljena 1991, je tudi prof. dr. Vladimir Klemenčič. Priznan-
je pomeni, da je odlikovanec s svojim znanstvenim delom bistveno pripomogel k 
uveljavljanju mednarodne podobe in k utrjevanju mednarodnega položaja mlade 
slovenske države. Prof. dr. Klemenčič je to dosegel na področju socialne in politi-
čne geografije, z raziskavami vprašanj prebivalstva in podeželja, s poudarkom na 
vprašanjih meja, razvoja obmejnih in narodnostno mešanih področij, s številnimi 
vabljenimi predavanji na tujih univerzah in seveda predvsem s svojimi objavlje-
nimi deli. 

Priznanje je obenem dokaz, da je geografija taka in tista veda, s katero je na 
vsak način treba računati pri mednarodnih predstavitvah in pri povezovanju s sve-
tom. 

Andrej Kranjc 

Dr. Julij Titi imenovan za Častnega konzula Akademije v Sloveniji 

Accademia d'Europa di lettere, scienze ed arti iz Neaplja je našega člana, 
geografa iz Kopra, dr. Julija Titla, imenovala za Častnega konzula Akademije v 
Sloveniji (Console Onorario dell'Accademia in Slovenia). Naziv mu je 14. junija 
1992 v Neaplju slovesno podelil predsednik akademije, Acc. Princ., Corrado 
Palmisciano. Tudi mi mu čestitamo! 

Andrej Kranjc 
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Ferdinand SeidI - predhodnik slovenske znanstvene regionalne geografije 

20. novembra 1992 je bil v Novem mestu kolokvij o Ferdinandu Seidlu, na 
katerem so na proslavi petdesetletnice smrti tega naravoslovca referirali, po uvod-
nem pregledu njegovega življenja, geolog, meteorolog, botanik, zoolog in naravo-
varstvenih Njihov prispevki so objavljeni v Dolenjskem zborniku 1992. Neobjav-
ljen pa je ostal ta referat o Seidlu, to je znanstveniku, ki je dosegel poleg mnogih 
drugih priznanj tudi častno članstvo Geografskega društva Slovenije. 

Za podkrepitev misli iz naslova moramo poseči v preteklost do srede prej-
šnjega stoletja, ko si je po pomladi narodov v času gibanja za zedinjeno Slovenijo 
novonastala Slovenska matica zadala za nalogo znanstveno osamosvojiti našo 
deželo. Iz programa opisov naših predelov so v drugi polovici preteklega in v 
prvih letih tega stoletja v slovenščini izšle knjige kot Slovenski Štajer (1868,1870), 
Simona Rutarja Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra (1896) in knjiga 
Beneška Slovenija (1899), Frana Orožna Vojvodina Kranjska (1901) in Potočniko-
va Vojvodina Koroška (1909).To je domovinoznanska literatura, kjer se znajdejo 
topografija, zgodovina, etnografija, naselja, prebivalstvo, kmetijstvo itd. medseboj-
no ločene, brez povezanosti v isti zbirki s polnim naslovom Slovenska zemlja. Opis 
slovenskih pokrajin v prirodoznanskem, statističnem, kulturnem in zgodovinskem 
obziru pa je natisnil v dveh zvezkih Kamniške ali Savinjske Alpe tudi naš jubilant 
Ferdinand Seidl, pisec mnogih geoloških, seizmoloških in zlasti klimatoloških raz-
prav. S temi razpravami je prispeval k poznavanju slovenske zemlje in posredno 
tudi k razvoju geografije s tem, da ji je povečal razpoložljivo vedenje o posamez-
nih pokrajinskih prvinah. Toda vsem tem prvinam mora moderna regionalna geo-
grafija najprej poiskati funkcijo v spletu t. i. pokrajinskih dejavnikov in jim temu 
primerno odmeriti mesto v sklopu regionalne strukture. 

Seidlovo raziskovalno delo je nekoliko bolj kot drugih tedanjih naravoslov-
cev neposredno pomembno za geografijo, ker je precej prispeval k modernemu 
geomorfološkem poznavanju Slovenije, to je vede, ki si jo delita in lastita geografi-
ja in geologija, ne da bi bila jasna meja, kje se neha geografska in kje začne geološ-
ka geomorfologija. Seidl je smatral geomorfologijo kot del geologije in ne malo-
krat mu geološka sestava rabi za pojasnitev reliefa in ne obratno. Tako je v raz-
pravi o diluvialnem jezeru pri Prečni in tistih seizmoloških razpravah, ki z regional-
no tektoniko razlagajo relief. Seidl je moderno, to je v luči tedanjega naravoslov-
ja, prvi razlagal geomorfološke procese, zlasti preperevanje in nastajanje grušča in 
plazenja prepereline. Saj je avtor člankov o "melovem", to je zemeljskem plazu pri 
Zagorju in o Rudolfovi skali (to je ledeniškem balvanu). Bil je eden prvih sloven-
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skih prirodoslovcev, ki so s proučevanji na Tolminskem dodali kamenček k pozna-
vanju pleistocenske glaciacije. Prvi podnaslov knjige o Kamniško-Savinjskih Alpah 
je: "njih zgradba in njih lice". Kot sledi iz teksta, pomeni Seidlu lice predvsem reli-
ef in to v drobnem in velikem merilu. V drobnem mu pomeni ozko navezanost 
mikrooblik na petrografske razlike znotraj ene kamnine. Kot prvi je definiral tipi-
ko dolomitnega, še bolj apneniškega reliefa, ki pomeni navezanost na lezike, na 
drobno razpokanost kamnine, na lego skladov in značaj skladovitosti. Relief v veli-
kem je po Seidlu plod ne le litoloških razlik in od kamnine odvisnih geomorfološ-
kih procesov, ampak tudi geotektonike, ki ustvarja, če se izrazimo z modernim 
terminom, makrorelief. O apneniškem reliefu pravi: "Značilno za apnikovo visoko 
gorovje je, da vladajo v profilih ravne in lomljene poteze"...". Ko zremo v visoko-
gorski svet in nam pogled sega kvišku, radi sledimo čvrstim ravnim in roglatim 
črtam in vrlo nam ugaja, ko se v nebotični vršini drzno strnejo v ostrem ali le 
nekoliko zaokroženem kotu, ki obroblja vitek alpski vrh " (str. 134). K apneniške-
mu reliefu, zlasti na dachsteinskem apnencu, spadajo po Seidlu tudi kraške oblike. 
Predaleč bi nas tu zavedlo vprašanje pomena Seidlovega imenoslovja za moderno 
krasoslovje in geomorfologijo. Med drugim je zapisal cirk, ledeniška grbina, bal-
van, deber, žlebiči, kadunja, kraški dolec ali vrtača, podzemeljska votlina, 
preperevanje, podzemeljski vodotoki, komarča, griža. N a j omenimo le, da je raba 
dolgo kolebala med dolino in vrtačo in da je končno le obveljala "vrtača", tako kot 
je zapisal Seidl. Precej zgoraj omenjenih terminov je prevzel v svoje objave 
Anton Melik in tako so se obdržali do danes. 

Poglavitni razlog, da skušam ovrednotiti Seidlovo delo za slovensko geografi-
jo, je njegovo spoznanje o tolikšni kompleksni povezanosti naravnih prvin, kot je 
v starejši slovenski literaturi ne zasledimo. Ta povezanost pa ni bila predmet nje-
govega samostojnega raziskovanja, če tu prezremo povezovanje geološke, petro-
loške sestave z reliefom. Še to povezanost je najbolj izrazil ne v strokovnih, tem-
več v poljudnoznanstvenih delih. 

Knjiga Kamniške ali Savinjske Alpe ima dva podnaslova in drugi se glasi: 
"Poljuden geološki in krajinski opis". Prav zaradi slednjega, pokrajinskega opisa, 
lahko Seidla uvrstimo med predhodnike naše regionalne geografije. Seidlovi opisi 
pokrajine ne ostajajo pri opisu, temveč jo razlagajo z vidika drugih pokrajinskih 
prvin. Eno smo že omenili, relief, in ta je tudi po najnovejših kvantitativnih študi-
jah v površinsko razgibani Sloveniji pokrajinski dejavnik, ki od vseh najbolj vpliva 
na druge v spletu regionalne sestave. V Seidlu vidimo prvega slovenskega znan-
stvenika, ki se je zavedal te medsebojne povezanosti. To je bilo za pričakovati od 
človeka, ki je po Sloveniji ugotavljal geološko sestavo, potrese, relief, prepereva-
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nje kamnine, temperature, veter, tudi burjo, oblačnost, vodne, snežne in prašne 
padavine, "glorijo" na Triglavu, presihajoči studenec, rastlinsko odejo in nekatere 
rastline posebej. Človek s takim splošnim naravoslovnim znanjem, kot ga je imel 
naš Seidl, je na svojih potovanjih moral spoznavati medsebojno povezanost med 
temi prvinami narave na eni in kulturno pokrajino, ki ji osnovno podobo daje 
kmetijska raba tal, na drugi strani. Na pragu tega stoletja so se v Nemčiji in tudi v 
Avstriji že kazali zametki vede o krajini, pokrajinoslovja, z nemškim imenom 
Landschaftskunde, to je smeri, ki je nato prevladala v znanstveni geografiji in ki ji 
je bil v Sloveniji glavni glasnik profesor in akademik Anton Melik. Ferdinand 
Seidl je zemljepisu sicer pripisal omejeno nalogo, ko v prvem poglavju z naslovom 
"Zemljepisni oris Kamniških ali Savinjskih Alp" navaja meje in notranjo členitev 
tega gorovja, njegovo imenoslovje in prehodnost, slemena in doline, vodovje in na 
kratko tudi planine. Toda zavedal se je pojma pokrajina, ki je kot splet pokrajino-
tvornih prvin postala edini predmet, po katerem se sodobna znanstvena geografija 
ločuje od drugih parcialnih strok. Tega pojma sicer ni definiral. Da pa ga je po-
znal, lahko ugotovimo iz dveh njegovih poljudnoznanstvenih del, iz objavljenega 
referata, ki ga je imel v Gorici 1912 in ki je izšel pod naslovom Geološki izprehodi 
po Goriškem (Gorica 1913) in iz že omenjene knjige o Kamniško-Savinjskih Alpah. 
Predmet obeh publikacij je tak, da kar sili naravoslovca k pojasnitvi razlik v kul-
turni pokrajini. V primeru goriške okolice je to ravnina in polje na soškem prod-
nem zasipu in flišno gričevje, ki moli iz ravnine, kot je ta z goriškim gradom, Pano-
vec in Kostanjevica. Prod in fliš sta v tem primeru nosilca ne le dveh različnih 
tipov reliefa, ampak tudi dveh kulturnih pokrajin, ki jim dajejo apneniške gore v 
severnem ozadju in kraška planota na jugu veličastni okvir. Tudi pri Kamniških ali 
Savinjskih Alpah Seidl kot vsestranki prirodoslovec in pokrajinski estet ni mogel 
končati knjige s topografijo, geologijo, geomorfologijo in vegetacijsko odejo. To 
bi bilo za pokrajinskega esteta Seidlovega kova tudi preveč suhoparno. Kar pri-
sluhnimo Seidlovim besedam: "Čeprav vladata v krajinah Apnikovih Alp dolomit 
in apnik po svoji množini, po svojih oblikah in barvah, ter določujeta titanski zlog 
visokega gorovja, vendar nista jedina nositelja krasote in veličave alpskega sveta. 
Ves blesk in sijaj, ki z njim razpolaga alpska priroda, nudi se gizdavo na ogled še 
le ondi, kjer se drzna in divja zgradba iz belega apnenca in dolomita slikovito stika 
s svojim nasprotjem: z mehkimi voljno oblikovanimi, zeleno obraslimi kamenina-
mi, ki tvorijo visokogorskemu ozemlju podlago v prijaznih, bujnih dolinah. Ondi 
pristopi še jeden činitelj, namreč človek, da vpliva na značaj krajine. Tu jo še pose-
bej približajo zanimanju motrilca posamezni domovi in skupne naselbine, cerkve 
in kapelice, trate in polja" ( str. 137 in 138). Te in druge podobne hvalnice naravi 
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niso estetika zaradi estetike. To je leposlovno izražena pokrajinska vloga kon-
kretnih kamnin, neenako tektonsko dvignjenih blokov in neenake antropogene 
spremenjenosti naravne pokrajine v kulturno. 

S širokim prirodoslovnim znanjem, pokrajinskim opisom in iskanjem med-
sebojnih zvez, najobsežnejše samostojno izdano delo z naslovom Kamniške ali 
Savinjske Alpe daleč prekaša pred tem pri Matici izdane domovinoznanske opise. 
To knjigo smatramo regionalni geografi in geoekologi za prvo idejno utemeljitev 
moderne regionalne geografije, ki je kompleksna in torej geografska le, če je osno-
vana na naravnem substratu regije. 

O življenju Ferdinanda Seidla in o njegovem strokovnem delu so med drugi-
mi pisali: 
Bohinec, V., 1926/27: Sedemdesetletnica prof. Ferda Seidla. - Glasnik Muzejskega 
društva za Slovenijo, VII/VIII, 56-58 
Bohinec, V.,1936: Ob osemdesetletnici prof. Ferda Seidla. - Planinski vestnik, 36, št. 
3, 88-91 
Bohinec, V., 1966: Ferdo Seidl (1856-1942). - Naši znameniti tehniki, 181-184 
Borko, B., 1936: Osemdesetletnica prof. Ferdinanda Seidla. - Življenje in svet, 19, 
172-173 
Ilešič, S., 1936: Ob osemdesetletnici prof. Ferda Seidla. - Misel in delo, II, 5, 
182-186 
Ilešič, S., 1945: Ferdo Seidl (10.3.1856 - 1.12. 1942). - Geografski vestnik, 18, 1-4, 
115-120 
Oblak, J. S., 1926: K sedemdesetletnici Ferdinandu Seidlu. - Planinski vestnik, 26, 
90-91 
Rakovec, I., 1943: Bibliografija Seidlovih del. Oris in ocena Seidlovega znanstve-
nega dela. - Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, 1, 1938-1942, 
262-290 

Ivan Gams 

Profesor Jean Nicod - sedemdesetletnik 

Prav je, da se Jeana Nicoda, zaslužnega profesorja univerze Aix-en-
-Provence, spomnimo tudi v naši reviji, saj je njegovo dolgoletno delo tesno pove-
zano z našo geografijo in našimi geografi, predvsem preko krasa in krasoslovja. 
Po rodu iz Franche-Comté je diplomiral iz zgodovine in geografije na Filozofski 
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fakulteti v Nancyju, pod mentorstvom prof. J. Blacha. 1947 je dobil mesto na šoli 
Marseille-St-Charles in od takrat je bil neločljivo vezan na pokrajino Provence in 
na kras. Lotil se je velikega raziskovalnega podviga, spet pod vodstvom prof. J. 
Blacha, z naslovom "La Basse-Provence calcaire". Po dveh desetletjih napornih in 
podrobnih raziskovanj je v mestu Aix-en-Provence bleščeče zagovarjal doktorsko 
disertacijo. 

Za nas je pomembno predvsem njegovo delo, povezano z našim krasom in 
našimi geografi ter krasoslovci, zato naj mi bo oproščeno, da se omejim predvsem 
na to njegovo dejavnost in pri tem zanemarim njegove dosežke v francoski in 
svetovni geografiji in še posebej v preučevanju krasa. Kot strokovnjak za kras 
seveda ni mogel mimo našega Krasa in kot profesor ter mentor študentom in mlaj-
šim raziskovalcem se je zanimal tudi za matični, dinarski in balkanski kras sploh. 
Prvo pomembnejše delo o dinarskem krasu je objavil 1968 z naslovom "Prve razi-
skave kraške morfologije v pogorju Durmitor". Kot rezultat sodelovanja s srbski-
mi geografi je objavil "Kraška polja Provanse v primerjavi z dinarskimi" (1969). 
Za nas je najpomembnejše leto 1972, ko je izšla Nicodova bolj poljudna knjiga 
"Dežele in pokrajine na apnencu", ki vsebuje tudi podrobnejše opise našega krasa 
in njegovih kraških oblik in ko sva se prvič osebno srečala na provansalskem kra-
su, kar je bil začetek rednega in kasneje tudi organiziranega sodelovanja med šte-
vilnimi slovenskimi in francoskimi krasoslovci, predvsem, čeprav ne zgolj, geogra-
fi. 

Prof. Nicod je v okviru C.N.R.S. ustanovil krasoslovno raziskovalno skupino 
E.R.A. 282 (zdaj je to U.R.A. 903). Med to skupino in Inštitutom za raziskovanje 
krasa iz Postojne je bila sklenjena in izpeljana vrsta triletnih mednarodnih progra-
mov in projektov s skupnim imenovalcem - raziskovanje Perimediteranskega kra-
sa (Kranjc 1991). Ta način sodelovanja je bil obnovljen po osamosvojitvi in pro-
gram, ki ga je pred 15 leti zasnoval prof. Nicod, še vedno teče, čeprav je po Nico-
dovi upokojitvi prevzel vodstvo francoske skupine njegov naslednik. 

Ena od oblik mednarodnega sodelovanja v krasoslovju, ki jo je vpeljal prof. 
Nicod kot predsednik Komisije za kraške pojave in predsednik Zveze francoskih 
krasoslovcev, so tudi "okrogle mize" o krasu. Prvo, francosko-švicarsko, je organizi-
ral 1978, zadnja pa je bila francosko-slovenska 1991. Kot zanimivost na j povem, da 
je bila ta okrogla miza zadnja in obenem prva, če ne na sploh pa nedvomno geo-
grafska in krasoslovna, mednarodna prireditev v prejšnji SR Sloveniji in novi 
samostojni R Sloveniji. Okrogla miza se je namreč pričela 24. junija, končala pa 
28. junija 1991, tako da so slovenski krasoslovci v mednarodnem krogu nazdravili 
naši osamosvojitvi sredi dinarskih gora. 
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Poleg že citiranih Nicodovih del o dinarskem krasu, je v njegovi izbrani bibli-
ografiji (J.-N. Salomon in R. Maire 1992) izmed 88 del še pet takih, ki obravnava-
jo dinarski in balkanski kras, med njimi sta dve razpravi, izšli v slovenskih publika-
cijah. Poleg tega francoske krasoslovne kroge redno seznanja z dogajanji in dosež-
ki v Sloveniji s prispevki o naši strokovni literaturi in dogajanjih v naši geografski 
in krasoslovni sferi, v veliki meri preko odmevne revije "Karstologia", katere usta-
novitev je vzpodbudil prav prof. Nicod. Že samo zaradi naštetega menim, da je 
prav, da se ga ob tem jubileju spomnimo tudi slovenski geografi in krasoslovci in 
mu zaželimo še mnogo let uspešnega dela na krasu in za kras! 

Andrej Kranjc 

Dr. Marko Žerovnik - šcstdcsctlctnik 

Sredi letošnje pomladi se je brez kakršnegakoli zunanjega blišča pridružil šest-
desetletnikom geograf, samonikel in ugleden kartograf in v zadnjem desetletju 
vidnejši samostojni kulturni delavec dr. Marko Žerovnik. 

Rodil se je 19. aprila 1932 v Mengšu v znani mizarski družini. Po končani 
osnovni šoli se je tudi sam posvetil mizarstvu. Končal je triletno (obrtno) šolo 
učencev v gospodarstvu, nižjo gimnazijo v Domžalah in 1952 maturiral na tehniški 
srednji šoli v Ljubljani. Po odsluženju vojaškega roka je delal krajši čas v svoji 
stroki. Prelomnico v njegovem življenju pomeni 1959, ko je uspešno opravil dopol-
nilne izpite za vpis na ljubljansko univerzo, istočasno pa se je zaposlil kot karto-
graf na Oddelku za geografijo tedanje Naravoslovne fakultete, kateremu je ostal 
zvest polnih osem let. Nadaljnja tri leta je opravljal svobodni poklic kartografa, v 
letu 1970 je delal na Inštitutu za geodezijo in fotogrametrijo v Ljubljani, nasled-
njih osem let pa je bil uslužbenec in raziskovalec SAZU, in sicer sprva kot stro-
kovni sodelavec, od leta 1975 pa višji strokovni sodelavec v Geografskem inštitutu 
Antona Melika in vodja njegovega kartografskega zavoda. V tem času je diplomi-
ral iz geografije na ljubljanski univerzi. Potem je postal samostojni svetovalec za 
učila in šolsko opremo pri Slovenijalesu, med letoma 1982 in 1984 pa ravnatelj 
Centra srednjih šol v Domžalah (strojna, ekonomska in usnjarska stroka). 1984 si 
je pridobil status samostojnega kulturnega delavca, ki ga je ohranil vse do upoko-
jitve v letošnji jeseni. 

Naš jubilant se nikdar in nikoli ni hotel sprijazniti z obstoječim stanjem in 
položajem, temveč je venomer iskal nove in boljše rešitve, ki so usmerjale in boga-
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tile njegov strokovni napredek in vsakdanji življenjski utrip. Kljub naštetim družin-
skim dolžnostim in poklicnim obveznostim, ki so vsrkavale njegov neusahljivi živ-
ljenjski optimizem, se je smelo odločil, da se bo še naprej načrtno razgledoval po 
geografiji in poglabljal po tematski kartografiji. Odločil se je za podiplomski študij, 
ki ga je opravil na Oddelku za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete v 
Zagrebu in ga uspešno zaključil 1980 s predložitvijo in zagovorom magistrske nalo-
ge "Preučevanje o aplikaciji kartografskih metod na primeru razvoja naselij v obči-
ni Kamnik". Osem let kasneje je na isti fakulteti zagrebškega vseučilišča zagovar-
jal doktorsko tezo "Koncepcija in aplikacija kartografije v izobraževalnem siste-
mu". 

Že kot slušatelj geografije je prejel skupinsko študentsko Prešernovo nagra-
do za predloženo delo "Elementi geografsko-populacijskega razvoja celjske občine 
med leti 1869 - 1960". 

V naši stroki in širši javnosti je M. Žerovnik poznan kot kartograf, ki si je ob 
delu in bogatih izkušnjah venomer prizadeval, da je tudi s formalno izobrazbo 
potrjeval in utemeljeval svojo strokovno sposobnost in razgledanost. S številnimi 
skicami, risbami, kartogrami, kartami itd. so bogato opremljeni mnogi osnovnošol-
ski in srednješolski učbeniki in drugi učni pripomočki, ki so izhajali v zadnjih tride-
setih letih. Med didaktičnimi učnimi pripomočki ne moremo prezreti njegovega 
pionirskega dela "Moj prvi atlas za 3. in 4. razred osnovne šole", ki ga je izdelal 
skupaj s T. Oblakom in T. Webrom; prvič je izšel 1973 in je doživel številne dopol-
nitve in ponatise. Leta 1985 je sestavil in izdelal tudi "Atlas prirode i društva za 
treći i četvrti razred osnovne škole", ki ga je izdala Školska knjiga v Zagrebu. 

Z Žerovnikovimi kartografskimi izdelki in drugimi nazornimi ponazorili in 
grafičnimi predstavitvami so opremljeni številni članki in razprave, ki so jih objavi-
li slovenski geografi v Geografskem vestniku, Geografskem zborniku pa v števil-
nih drugih strokovno-znanstvenih publikacijah, ki so izšle doma ali v tujini, v po-
krajinskih strokovnih glasilih, univerzitetnih učbenikih, poljudnostrokovnih priroč-
nikih itd. V njih prihaja do veljave Žerovnikov odnos do kartografskega dela, ki 
ni samo preprosta in gola tehniška ilustracija geografskih pojavov in procesov ter 
občih geografskih izsledkov in zakonitosti, ampak lahko in mora predstavljati 
novo prostorsko dimenzijo in miselno razsežnost temeljnih ali aplikativnih geograf-
skih spoznanj. V tem kontekstu moramo spremljati vsa Žerovnikova prizadevanja 
in uveljavljanja na področju tematske kartografije. 

Vzporedno z razvojem in napredkom vsebinske zasnove njegovih kartograf-
skih izdelkov se je spreminjala in novim dosežkom prilagajala tehnologija izdelave 
kart in drugih ponazoril. Posebej je treba poudariti, da je naš jubilant sproti prina-
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šal v kartografsko delavnico nove materiale in tehnične pripomočke, ki so omogo-
čali vsebinsko bogatejše, preglednejše in kar se da kompleksnejše prikaze geograf-
skih pojavov in relevantnejših procesov. O tem najbolj zgovorno pričajo številne 
barvne karte, ki so bile izdelane pod njegovim strokovnim in redaktorskim vod-
stvom in objavljene (predvsem) v Geografskem zborniku v sedemdesetih letih. 
Skratka, Žerovnikova študijska bivanja in izpolnjevanja v tujini in strokovna popo-
tovanja po nekaterih evropskih središčih kartografije (Budimpešta, Brno, Praga, 
Varšava) kakor tudi njegovo sodelovanje na različnih srečanjih in zborovanjih 
kartografov (Bonn, Bad Godesberg, Freiburg, Lublin), niso ostala brez ustreznega 
odmeva v njegovem delu. Z vseh teh potovanj je prihajal obogaten z najraznovrst-
nejšimi in najnovejšimi tehnološkimi dosežki. In vse to je v okviru materialnih 
možnosti vključeval v svoje izdelke. 

Kartografsko delo M. Žerovnika sega še na številna druga področja. Med 
njimi velja posebej omeniti karto Julijskih Alp (1 : 75.000, 1968), ki je vzbudila 
zaradi nekonvencionalne orientacije (zaobrnjena je za 180° - zgoraj je jug, spodaj 
sever) toliko polemičnega prahu in ugovorov v dnevnem in drugem tisku. Svoje 
znanje in sposobnosti je preizkusil pri izdelavi mestnega načrta Ljubljane (1966) in 
Maribora (1967) ter turistične avtokarte Slovenije (1 : 400.000, 1969). Posebej je 
treba opozoriti na stenski zemljevid Slovenije (1 : 150.000, 1982), ki je priredba in 
dopolnitev Selanove - Bohinčeve in Planinove karte v istem merilu. Leto kasneje 
je izšel njegov turistični zemljevid Slovenije (1 : 300.000) in leta 1984 še ročna 
zemljevida naše države (1: 400.000 in 1 : 500.000). 

V sedemdesetih letih je bil M. Žerovnik pobudnik in skupaj z dr. D. Meze-
tom soorganizator revizije in recenzije imenoslovja na novi topografski karti Slo-
venije v merilu 1: 25.000. 

M. Žerovnik se uspešno uveljavlja tudi na publicističnem področju. Njegov 
prvi poljudnostrokovni prispevek opisuje Ortler in je bil objavljen v Planinskem 
vestniku (1966). Nato je objavil več strokovnih prispevkov in poročil (Geografski 
vestnik, Geografski obzornik) in je aktivno sodeloval na zborovanjih slovenskih 
geografov. V zadnjih letih največ časa namenja preučevanju svojega domačega 
kraja. V monografiji "Komenda" (1992) je objavil daljši geografski oris komendske 
župnije. 

V zadnjih letih je M. Žerovnik dejaven še na številnih drugih področjih. Med 
drugim je tudi ustanovni ud Glavarjeve družbe (Komenda). Dejavno se je vključil 
v raziskovanje razvoja podeželja na primeru Kamniško-Bistriške ravnine; projekt 
denarno podpira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano slovenske vla-
de. 
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Jubilantu želimo še mnogo zdravih, delavnih, uspešnih in zadovoljnih let ter 
uresničitev njegovih ciljev in želja! Predvsem mu želimo, da bi še naprej mogel 
bogatiti s svojimi izdelki in prispevki strokovno publicistiko in ponazarjati lepote 
in značilnosti slovenskih pokrajin in dela njenih ljudi. In da bi mogel še vrsto let 
iskati v tišini naših gora sprostitve in novih moči za nova dela in iskanje. 

Milan Natek 

Spominski zapis ob smrti profesorja Franceta Planine 

V starosti devetdeset let (roj. 29. 9. 1901) je 14. januarja 1992 v Ljubljani 
umrl profesor France Planina, zaslužni slovenski geograf, biolog, pedagog, pisec, 
kartograf in muzealec. Pokopan je bil v družinskem krogu na ljubljanskih Žalah. 
Ob njegovi devetdesetletnici se ga je spomnil tudi lanski Geografski vestnik. Lani 
pozno jeseni smo profesorja Planino obiskali v njegovi sobici Doma za starejše 
občane na Kodeljevem in smo lahko posneli le en del nameravanega razgovora z 
njim na video trak. Na stenah sobe so visela različna priznanja, n.pr. ob podelitvi 
častnega meščanstva Škofje Loke, njegov portret slikarja Nikolaja Pirnata iz 
Gonarsa ter oljna slika Škofje Loke. Ob tej priložnosti je bil še precej živahen, le 
z nekoliko oslabelim glasom je pripovedoval različne podrobnosti iz svojega boga-
tega življenja. Zato nas je prizadelo hitro pešanje njegovega zdravja ob Novem 
letu in smrt kmalu za tem. V spomin profesorja Planine objavljamo neavtorizi-
rano kratko priredbo njegove pripovedi z video traka. 

O študiju geografije in biologije 

Na univerzo je prišel v drugem semestru obstoja ljubljanske univerze, to je 
pomladi 1920. Študiral je geografijo in biologijo, oboje pod A. Kolegov iste usmeri-
tve ni bilo veliko, več je bilo geografov in zgodovinarjev. Njegovi profesorji so 
bili Artur Gavazzi za geografijo, ki je, tako kot precej drugih, prišel na vabilo lju-
bljanske univerze iz Zagreba. To sta bila tudi geolog Marjan Salopek in zoolog 
Jovan Hadži. Profesor mineralogije je bil Slovenec Hinterlechner, za botaniko pa 
Fran Jesenko. 

Planina se je največ družil z Valterjem Bohincem, Romanom Savnikom in 
Romanom Blatnikom. Bohinec je bil po njegovih besedah takrat najbolj izkušen in 
razgledan študent geografije, kerje imel za seboj že dve leti visokošolskega študija 
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geografije, po eno leto na univerzi v Neaplju in v Heidelbergu. Zato ga je Ga-
vazzi takoj zaposlil kot honorarnega asistenta, pozneje pa kot rednega. Bohinec se 
je že takrat začel ukvarjati s kartografijo in je za firmo Hölzel na Dunaju priredil 
karto Kranjske dežele za šolske potrebe. 

Gavazzi je predaval bolj po srednješolsko oziroma za potrebe bodočih učitel-
jev, torej bolj aplikativno. S takim načinom prva generacija slovenskih študentov 
geografije, kot je mogoče razumeti iz Planinove pripovedi, in kar smo omenili že v 
lanskem zapisu, ni bila ravno zadovoljna. Želeli so si zahtevnejši, znanstven nivo 
študija. V ospredju takih zahtev je bil predvsem Valter Bohinec. Ver je tno je bil 
to eden od poglavitnih vzrokov za poznejša razhajanja s profesorjem Gavazzijem 
in za ustanovitev Geografskega društva Slovenije in Geografskega vestnika. Od 
seminarskih nalog so bile le klimatološke. Tudi to je šlo v nos študentom. 

Planina je šel pomladi 1923, tretje leto svojega študija, za en semester v 
München, kjer je poslušal predvsem predavanja o Ameriki in o nemški ekspediciji 
v Antarktiko. To je bilo leta 1923. Pred tem je bil izvoljen za enega od odborni-
kov prvega odbora Geografskega društva Slovenije, čeprav najprej brez posebne 
dolžnosti. Pozneje, v času predsednikovanja Antona Melika, je bil blagajnik. Do 
leta 1925 so se v društvu največ ukvarjali s pripravami na ustanovitev Geografske-
ga vestnika. Planina je takrat delal diplomsko nalogo iz botanike in bil s tem 
močno zaposlen. Med biološkimi kolegi se spominja zlasti Srečka Bavčarja, Leona 
Detele, Penka, ki je bil tudi geograf in Tomažiča. Pri geografiji je Planina izdelal 
diplomsko nalogo "Množine padavin v Kvarnerskem zalivu in Slovenskem primor-
ju kot podnebnem kazalcu", pri biologiji pa "Anatomsko analizo žitaric in njihovih 
bastardov" pri profesorju Jesenku. 

O ustanovitvi Geografskega društva 

Prvi občni zbor takratnega študentskega geografskega društva je jeseni leta 
1922 sklical Valter Bohinec v Balkonski dvorani Univerze. Glavno besedo pri usta-
novitvi je poleg njega imel še Ivo Rubič. Na občnem zboru, ki so se ga udeležili 
samo takratni študenti geografije, so govorili o perečih problemih študija, zlasti o 
tem, da za študij geografije ni dovolj samo klimatologija, ampak je potrebna tudi 
geomorfologija. To je bil glavni vzrok za poznejšo zamero do nekaterih študentov 
geografije s strani profesorja Arturja Gavazzija, zlasti do Valterja Bohinca. Plani-
na se spominja, da so ga študenti sicer povabili na občni zbor in tudi druge profe-
sorje, a se vabilu niso odzvali. V tej zvezi je značilna ocena, da je Valter Bohinec 
že takrat veljal za skromnega in obzirnega človeka, ki ni nikogar žalil, a je njegova 
sposobnost in inicijativnost nekatere motila. 
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O ekskurzijah 

Profesor Planina se spominja vsega dveh ekskurzij, ki so jih imeli v teku štu-
dija, kar je bilo premalo in so se pritoževali tudi nad tem. Na Cerkniško jezero jo 
je pripravil profesor Gavazzi in o tem obvestil takratne občinske organe, da so 
pripravili čolne zanje. Planina je že takrat fotografiral in je posnel tudi ta dogo-
dek. Ekskurzija na Bled in v Krnico je bila sploh prva. Spominja se kosila v hotelu 
pri kolodvoru, kjer sta si s štajerskim kolegom Žužkom, poznejšim profesorjem 
geografije v Mariboru, privoščila pri kosilu tudi vino. Žužek je rekel: "Dost smo 
hodili, sedaj pa ga bova en liter spila". Profesor Gavazzi je to opazil in strogo pri-
pomnil, "A, vi ste litrani ljudi!", v pomenu "glej, glej, fant je si očitno večkrat privo-
ščijo vina." 

O službovanju v Otočcu v Liki 

Planina je iz geografije diplomiral leta 1925, takoj po diplomi iz biologije leta 
1926 pa je dobil prvo službo v Otočcu v Liki in to z dekretom iz Beograda. Tam 
je ostal tri šolska leta, jeseni 1929 pa se je vrnil v Slovenijo in to v Kranj. Iz Like 
ima veliko zanimivih spominov. Čeprav je bil mlad, se je hitro navadil okolja in 
ljudje so ga cenili in ga imeli radi. Rad govori tudi o tem, da je kot Slovenec sku-
šal prispevati k odnosom med Hrvati in Srbi v Otočcu. Večkrat je bil na krstnih 
slavah in kdaj pa kdaj skušal tudi z besedo miroljubno delovati na svoje okolje, 
kar pa mu niso šteli najbolj v dobro. 

Planina je moral v novem kraju opravljati tudi razne dolžnosti, ki s poukom 
niso imele nobene zveze, kar je bilo za tiste čase za učitelja povsem normalno. 
Za to je bil dvakrat v volilnih komisijah za državnozborske volitve. Mladi Planina 
se je kot komaj novopečeni profesor že zavedal, kakšen pomen imajo ekskurzije 
in terensko delo. V Liki je vse to vpeljal povsem na novo in si tudi s tem pridobil 
ugled. Spominja se n. pr. ekskurzije na Sinjal nad istoimenskim naseljem, kjer se je 
med potjo njegova dijakinja težje poškodovala in so jo morali nositi do doma. 

Med profesorji v Otočcu je bilo precej ruskih emigrantov. Kemijo je učil sta-
rejši profesor Rusnicki, ki je za svoje eksperimente potreboval "vedno nove količi-
ne špirita". 

Spominja se tudi raznih pripetljajev in zgodb o volkovih sredi liških naselij, 
zlasti pozimi, ko so vdirali v hleve in klali živino. Tudi njemu se je zgodilo, da se 
je nekoč znašel sredi preganjanja volkov v samem Otočcu. Takrat, po prvi svetov-
ni vojni, ni bilo nič nenavadnega, da so očetje Planinovih dijakov še nedolgo tega 
orali s puškami na ramah. 
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Planina sploh ni bil edini z dekretom nastavljeni Slovenec v Liki. Nekoč je 
potrkal v župnišču in ko so mu odprli je opazil, da župnik hodi odet v plašču po 
nezakurjeni sobi sem in tja in prebira Prešernove poezije. Tudi on je bil takrat kot 
Slovenec prestavljen v tiste kraje na službovanje. 

Planino je zadnja vojna v Liki močno prizadela, saj ni prizanašala tudi kra-
jem, na katere so ga vezali mladostni spomini. 

Muzejsko društvo iz Škofje Loke je Planinovi rojstni hiši v istoimenskem 
mestu že odkrilo spominsko ploščo. 

Juri j Kunaver 
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Geografski vestnik, Ljubljana, 64 (1992) 

Z B O R O V A N J A IN M E D N A R O D N O SODELOVANJE 

Simpozij komisije za ruralne sisteme pri mednarodni geografski zvezi (IGU 
Commission on Changing Rural Systems), Manhattan, Kansas, ZDA, 1. - 7. avgust 1992 

V okviru 27. mednarodnega geografskega kongresa v ZDA je oddelek za 
geografijo na Kansas State University iz Manhattana, Kansas, organiziral predkon-
gresni simpozij komisije, ki proučuje problematiko spreminjanja ruralnih sistemov. 
Organizacija simpozija je bila v rokah predstojnika oddelka prof. M. Duane Nel-
lis-a. Aktivno se je srečanja udeležilo prek 60 geografov iz 18 držav. 

Teoretični tridnevni del simpozija je bil razdeljen v več tematskih sekcij, v 
katerih so bili obravnavani problemi prestrukturiranja izrabe ruralnega prostora, 
odnosa do okolja, spreminjanja kmetijske dejavnosti in rekreacijske vloge kmetij-
ske pokrajine. B. Belec je predstavil značilnosti socioekonomskega razvoja in spre-
minjanja agrarnega sistema v Sloveniji. Terensko delo je potekalo na relaciji Den-
ver - Colorado Springs - Pueblo - Garden City - Dodge City - Hays - Salina - Abile-
ne - Manhattan - Topeka - Kansas City s poudarkom na urbano-ruralnih konflik-
tih, namakalnem kmetijstvu, ekološki zaščiti pokrajine, velikopoteznosti poljedel-
ske in živinorejske proizvodnje ter trgovine oziroma na razlikah med ekstenziv-
nim kmetijstvom na zahodu in intenzivnim na vzhodu. 

Komisija se je na tem simpoziju preoblikovala v študijsko skupino Mednarod-
ne geografske zveze (IGU Study on "The Sustainability of Rural Systems"), katere 
redni član za prihodnja štiri leta je postal tudi podpisani. Udeležba na srečanju je 
bila hkrati lepa priložnost za predstavitev Slovenije kot nove države. 

Borut Belec 

Mednarodni medinStitutski geografski seminar v Pecsi na Madžarskem, 14. - 17. 
oktober 1992 

Pod naslovom Preobrazba regij - socio-ekonomski vplivi sodobnih sprememb, 
so sodelavci geografskih oddelkov univerz iz Bayreutha, Ljubljane, Maribora, 
Pecsi, Akademije iz Bratislave ter Centra za regionalne študije Madžarske akade-
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mije iz Pecsi tri dni obravnavali geografsko problematiko regionalnega razvoja 
pod vplivom najnovejših političnih, ekonomskih in socialnih sprememb v bivših 
"vzhodnoevropskih" deželah na sploh in še posebej v Sloveniji, na Madžarskem, na 
Slovaškem in na Češkem. Sedaj že tradicionalna vsakoletna izmenjava rezultatov 
geografskih proučevanj najnovejših regionalnih sprememb, se vsako leto širi po 
številu sodelujočih (letos so bili prvič prisotni kolegi iz Slovaške) in po obravnava-
ni tematiki. Tudi ni slučaj, da je bil gostitelj srečanja Center za regionalne študije 
v Pecsi, ki ima v večjih regionalnih središčih po vsej Madžarski svoje enote. Letos 
so odprli za nas vsestransko zanimivo enoto v Szombathelyju, upravnem središču 
sicer najmanjše, toda nam sosednje Železne županije, ki ji pripada tudi Porabje. 
Zanimanje za dogajanja pri sosedih je bilo tako na madžarski kot na naši strani 
sicer vedno prisotno zaradi vrste skupnih problemov, med katerimi sta prednjačili 
obe manjšini, toda z najnovejšimi političnimi, družbenimi in ekonomskimi spre-
membami se je splošni in še posebej za nas zanimiv strokovni interes močno pove-
čal. Med drugim se odpira vrsta geografskih meddržavnih projektov, kot je prouče-
vanje prestolnic (Budimpešte, Dunaja, Münchna, Basla, Bratislave). Naše strokov-
no druženje pa je še posebej zanimivo in koristno zato, ker ugotavljamo praktično 
identične regionalne procese, ki imajo sicer različne startne pozicije, toda enake 
cilje. Strokovno smo si naenkrat bližji kot kdajkoli poprej in medsebojna izmenja-
vanja izkušenj in raziskovalnih rezultatov je naenkrat pridobila na svoji vrednosti 
in je postala nuja. Če upoštevamo še geografsko bližino in vsestransko medseboj-
no prepletenost je to toliko bolj razumljivo. Glede na vse to si imamo seveda še 
več povedati kot pred leti in verjetno ni odveč ugotovitev, da so nam geografi iz 
sosednjih dežel postali bolj zanimivi in celo potrebni. Lahko bi rekli, da je to nepo-
sredna aplikacija regionalnega sodelovanja in povezovanja. Vseskozi posrečeno 
sodelovanje kolegov iz Bayreutha je toliko bolj dragoceno, ker nas izredno hitro 
seznanjajo z raziskovalnimi rezultati najnovejšega regionalnega razvoja pod vpli-
vom tržnega gospodarstva v obmejnih območjih Češke in bivše Vzhodne Nemčije. 
Glede na njihovo gospodarsko-geografsko usmeritev, prihajajo namreč s katedre 
za gospodarsko geografijo in regionalno planiranje, pa je sodelovanje še posebej 
koristno. Tako sta J. Maier in W. Weber poročala o posledicah odprtja meje med 
ČSR in ZRN na razvoj srednjevelikega mesta v obmejnem območju Bavarske ter 
J. Maier in F. Birk o vpivu odprtja meje na trgovino in oskrbne navade v Mark-
tredwitzu na Bavarskem ter v Chebu na Češkem. 

Madžarski geografi F. ErdOši, J. Toth in T. Vujič so svoja poročanja osredo-
točili na najnovejšo problematiko regionalnega razvoja Madžarske, vendar so tudi 
močno izpostavili širše dimenzije gospodarskega in predvsem prometnega položa-
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ja in razvoja Madžarske, ki si ob naglih spremembah prizadeva reševati tudi nad-
vse velike notranje razvojne razlike. Podobno naravnana sta bila tudi prispevka P. 
Mariota in V. Kolarja, o regionalno razvojnih problemih v širšem vplivnem območ-
ju Bratislave, s posebnim ozirom na problematiko podeželja. 

Živahno razpravljanje sta vzpodbudila aktualna referata I. Vrišerja in Z. 
Hajdu o geografski problematiki sprememb teritorialno-upravnih enot v Sloveniji 
in na Madžarskem. Živahno zanimanje pa so pritegnili tudi referati M. Jeršiča o 
rekreacijskih navadah slovenskega prebivalstva, B. Belca o socialnoekonomskem 
razvoju in preobrazbi ruralnega sistema v Sloveniji ter U. Horvata o značilnostih 
demografsko ogroženih območij v severovzhodni Sloveniji. 

Poldnevna strokovna ekskurzija v Južno Baranjo je bila zanimivo dopolnilo k 
spoznavanju problematike najnovejšega razvoja na Madžarskem z vsemi zgodovin-
skimi, političnimi, prebivalstvenimi, ekonomskimi in drugimi dejavniki, s katerimi 
se otepajo tako mesta kot podeželje. 

Mirko Pak 

Mednarodna konferenca politične geografije "Notranje meje, regije in regionali-
zem", Ksieze Mlyny, Poljska, 30. 9. - 2.10.1992 

Univerza v Lodzu ima razmeroma močno šolo politične geografije, ki jo že 
vseskozi vodi prof. Marek Koter. Vsako drugo leto prirejajo mednarodne konfe-
rence na izbrano temo. Letošnja, že četrta po vrsti, je bila posvečena regionaliz-
mu. Tema ni nova, saj so o vprašanju t. i. "notranjih meja" razpravljali že na prvi 
konferenci leta 1988. 

Tridnevna konferenca je potekala v majhnem turističnem kraju Ksieze 
Mlyny zahodno od Lodza. Sestavni del seminarja so bile tudi strokovne ekskurzi-
je, na katerih smo se seznanili z regionalno problematiko Velikopoljske ter z različ-
nimi zgodovinskimi in kulturnimi vplivi, ki so oblikovali to pokrajino in regionalno 
zavest prebivalcev. Na konferenci je sodelovalo 18 predavateljev iz šestih držav. 
Žal ni bilo napovedanih referentov iz Rusije, Armenije in Nemčije, Francoz G. 
Baudelle pa je poslal samo svoj referat. Brez dvoma bi udeležba navedenih avtor-
jev še obogatila strokovni prispevek tega znanstvenega srečanja. 

Prvi dan so predstavili svoje poglede poljski kolegi. V uvodnem referatu je 
prof. M. Koter, glavni organizator konference, skupaj z A. Suliborskim predstavil 
nekatera teoretska izhodišča proučevanja regije in regionalizma v politični geogra-
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fiji. Poudaril je razsežnost in večplastnost regionalizma, kar se odraža v številnih 
pojavnih oblikah. T. Kunka in M. Kulesza (Univerza v Lodzu) sta osvetlila vlogo 
zgodovinskega razvoja in poteka meja pri oblikovanju regionalne zavesti. Pomen 
regionalne zavesti pri regionalizmu je na primeru prebivalstva Velikopoljske orisal 
R. Matykowski (Univerza v Poznanu), vpliv političnih odločitev na regionalno 
strukturo pa M. Sobczynski (Univerza v Lodzu). 

Pomemben sklop poljskih referatov se je nanašal na vprašanje nove upravne 
(regionalne) razdelitve. Izhodišča in koncept ter nekatere zadrege administrativne 
regionalizacije je predstavil W. Michalski (Univerza v Lodzu). Praktičen primer 
poskusa nove regionalne razdelitve sta na primeru Malopoljske predstavila M. 
Soja in A. Zborowski (Univerza v Krakovu). Medtem ko skušajo poljske oblasti 
pri novi upravni razdelitvi uveljaviti predvsem ekonomska načela, teži ukrajinska 
manjšina k realizaciji svojih, v preteklosti prezrtih, etničnih potreb. Tako se sooča-
jo ekonomska in etnično-politična načela regionalizacije. 

Izredno živahno diskusijo je sprožil referat Z. Rykiela (Poljska akademija 
znanosti, Varšava). Ta je na primeru Zgornje Šlezije prikazal zapletenost in politič-
no občutljivost regionalizma v etnično mešanih okoljih. Izdelal je tipologijo regio-
nalističnih gibanj, kjer je ločil: politični (avtonomizem), kulturni, ekonomski, t. i. 
"folkregionalizem" ter dva kvaziregionalizma, političnega in ekološkega. Vprašanju 
Zgornje Šlezije se je podrobnje posvetil tudi K. Heffner (Šlezijski institut, Opole). 
Opozoril je na tesno povezanost "šlezijske" regionalne zavesti in nemštva. Slednje 
je namreč v izredno naglem porastu. 

Mednarodni del konference je pričel V. Slavik (Univerza v Bratislavi). Pred-
stavil je shemo nove upravne razdelitve, pri čemer se je dotaknil tudi odnosov 
med Slovaki in številčno močno madžarsko manjšino. Slednji zahtevajo enotno in 
po pristojnostih zelo avtonomno regijo. Gre za tipičen primer konfliktenega etno-
regionalizma. Zelo odmeven je bil tudi nastop slovenskih predstavnikov V. Kle-
menčiča in J. Zupančiča. Osvetlila sta izvor in pojavne oblike regionalizma, izhaja-
joč pri tem s slovenskega etničnega ozemlja. Do izraza je prišla izrazita dvojnost 
regionalizmov: eni nastajajo na obmejnih in narodnostno mešanih območjih (etno-
regionalizem), na etnično homogenih območjih v notranji Sloveniji pa izražajo regi-
onalistična gibanja težnjo po delitvi upravnih in ekonomskih funkcij na regije, ki 
se naslanjajo na zgodovinsko in kulturno identiteto nekdanjih administrativnih 
enot. Slovensko etnično ozemlje lahko služi kot šolski primer razvoja različnih 
tipov regionalističnih gibanj, kot se izrazil eden izmed diskutantov. 

L. Stenman (Univerza v Karlstadu, Švedska) je predstavil študijo o migraci-
jah Fincev na Švedskem. T. Walker (Univerza v Bristolu, V. Britanija) je nanizal 
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vrsto indikatorjev regionalnega in lokalnega zavedanja. Čim večje so razlike med 
enotami, bolj jasna je regionalna zavest prebivalstva neke regije. Še posebno je 
opozoril na pomen volilnih izidov. Precej polemično diskusijo je izzval zaključni 
referat J. Kalkwieka (Univerza v Amsterdamu in Omsterkenu, Nizozemska). 
Osvetlil je razmerje med različnimi regionalističnimi gibanji in istočasno potekajo-
čim procesom evropske integracije. Skupni evropski trg bo nedvomno močno vpli-
val tudi na novo regionalizacijo Evrope tako iz političnih (etničnih) kot iz ekonom-
skih razlogov. Integraciji bi nujno sledila tudi določena polarizacija. Zanemarjanje 
etničnega na regionalni ravni pa lahko slejkoprej vodi v globalizacijo krize in tudi 
v odprte mednarodne konflikte. 

Jernej Zupančič 

Simpozij Kras in klimatske spremembe (Bordeaux in Périgord, 17. - 20. september 
1992) 

Simpozij je bil posvečen 70-letnici prof. Jeana Nicoda, vodilna pobudnika ter 
organizatorja sta bila njegova učenca, prof. J.-N. Salomon in R. Maire, sodelavca 
bordojskega Inštituta za tropske študije. Simpozij je bil pod pokroviteljstvom Štu-
dijskega centra tropske geografije (CNRS) v okviru Univerze v Bordeauxu in 
zaradi "osebnega" pridiha je bil tudi malo drugačen od običajnih, drugačen od kra-
soslovnih simpozijev, ki jih takorekoč redno prirejajo francoski krasoslovci. 

Samo srečanje vodilnih strokovnjakov-krasoslovcev je bilo le del simpozija. 
Kot najpomembnejši "otipljivi" rezultat naj na prvem mestu omenim zbornik sim-
pozija, ki je pravočasno izšel, tako da je bil prvi izvod slovesno izročen prof. 
Nicodu na otvoritvi. Ta, lahko rečem kar razkošna in reprezentativna knjiga, je 
tudi najpomembnejši strokovni rezultat srečanja. Na 520 straneh vsebuje 35 
(vabljenih) prispevkov znanih krasoslovcev oziroma raziskovalcev, ki so tesneje 
sodelovali s prof. Nicodom. Vsebina je razdeljena na 7 poglavij (Vsebina in zgodo-
vina krasoslovja, Tropski kras in kras atolov, Sredozemski kras, Alpski in subpolar-
ni kras, Speleologija in karstologija, Paleokarst in geomorfologija, Kras in paleo-
karst v pokrajini Périgord - Quercy). Poleg tega je na začetku prispevek z izbrano 
bibliografijo o raziskavah krasa prof. J. Nicoda, na koncu pa Maireov sklep o se-
danjih in bodočih smereh krasoslovnih raziskav, kot se kažejo iz zbranih prispev-
kov. Med avtorji zbornika so tudi Ph. Renault, J. Demangeot, D. Ford in H. 
Trimmel, če navedem le nekaj najbolj znanih. Slovenske krasoslovce, ki so s prof. 
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Nicodom precej sodelovali, predstavljajo prispevki I. Gamsa Vpliv klime na kras, 
P. Habiča Paleokraške jame v slovenskem gorskem krasu in A. Kranjca & J. Ko-
govšek & S. Šebele Odlaganje sige v Škocjanskih jamah in klimatske spremembe. 

V prostorih bordojske univerze se je 17. septembra zjutraj zbralo okoli 80 
udeležencev iz 15 držav: Avstrije (med njimi prof. Trimmel, predsednik Mednarod-
ne speleološke zveze), Belgije, Burundija, Francije, Italije, Kitajske, Libanona, 
Madžarske, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovenije (štirje udeleženci, s finančno 
pomočjo Ministrstva za znanost in tehnologijo RS), Španije, Švice in Velike Brita-
nije. Od otvoritvenih dogodkov naj omenim le pismo prof. Nicodu našega ministra 
za znanost in tehnologijo dr. P. Tanciga ter simbolično darilo, ki so ga izročili pred-
stavniki Inštituta za raziskovanje krasa iz Postojne kot zahvalo za dvajsetletno 
sodelovanje. Ker je organizator pričakoval udeležbo le 30-40 oseb, a se jih je pred-
hodno prijavilo okoli 150, so jih morali polovico odkloniti in simpozij je končno 
štel 65 rednih članov. Posebej je bilo na inštitutu v Bordeauxu predstavljenih le 
osem prispevkov. Da je bil med njimi tudi avtorjev Kranjc - Kogovšek - Šebela, je 
lepo priznanje Sloveniji in našemu krasoslovju. 

Pozno popoldne so udeleženci zapustili Bordeaux in se nastanili v kraju Gour-
don sredi kraške pokrajine Périgord, kjer se je nadaljevalo tridnevno terensko 
delo. Organizator je predstavil površinske in podzemeljske kraške pojave in obli-
ke, ki pojasnjujejo razvoj krasa v Périgordu in še posebej tiste, ki kažejo tudi na 
klimatske spremembe. Tako smo obiskali nekaj znanih jam, pomembnih za preuče-
vanje klimatskih sprememb (Lascaux, Rouffignac, Cougnac, Padirac) in izvir 
Doux de Coly z najdaljšim, preko 4 km, raziskanim stalno zalitim rovom. Pod stro-
kovnim vodstvom smo si ogledali vrsto paleokraških pojavov, paleokarst v okolici 
Payraca, kremenove skorje okoli mesta Domme in zapolnjene kraške oblike v 
okolici Rocamadourja. Za ta del simpozija smo dobili dobro pripravljen vodnik, 
na kraju samem pa so nas z raziskavami in vprašanji, pogosto odprtimi, kar je 
vzpodbodlo živahno razpravo, seznanili ustrezni strokovnjaki. 

Tako nam v spominu na 70. letnico prof. Nicoda ne bo ostala le prisrčna slo-
vesnost v Bordeauxu, ampak tudi zanimivi nizki kras Périgorda in tehtni zbornik. 

Andrej Kranjc in Stanka Šebela 

27. mednarodni geografski kongres v Washington!! 

Od 9. do 14. avgusta 1992 je potekal v glavnem mestu ZDA 27. mednarodni 
geografski kongres, ki se ga je udeležilo nad 2500 geografov iz vsega sveta. Pose-
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ben kongresni fond je omogočil potovanje v ZDA okrog tisoč udeležencem iz 
držav v razvoju. Pred kongresom in po njem pa je bilo na desetine simpozijev in 
ekskurzij. Program je bil zato izjemno bogat in je posameznika postavil pred tež-
ko izbiro. Število vseh referatov, med njimi so bile tudi diskusije in predavanja 
mnogih vabljenih osebnosti iz ameriškega kulturnega, znanstvenega in gospodar-
skega življenja, je glede na imena, objavljena v programu, doseglo 1346. Organiza-
torji so imeli dobro organizacijsko in finančno podporo ter medijsko zaledje, med 
drugim tudi zaradi sedeža ameriškega nacionalnega geografskega društva v 
Washingtonu in njegove znane revije National Geographic. Prireditvi so dali odme-
ven naslov "Geografija je odkrivanje", s čemer je doživela veliko pozornost jav-
nosti, tudi zaradi petstoletnice Kolumbovega odkritja Amerike. Ni bil zato slučaj, 
da so v veliki kongresni knjižnici hkrati odprli razstavo zgodovinskih dokumentov 
o odkrivanju obeh Amerik. Kongres se je odvijal v središču Washingtona v hote-
lih Grand Hyat in Ramada ter v bližnjem Washington Convention Centru. V istih 
dneh in prostorih je bil tudi 17. svetovni kongres društva za fotogrametrijo in 
daljinsko zaznavanje, ki ga je spremljala razstava 127 vrhunskih svetovnih proizva-
jalcev ustrezne opreme in tehnike. Tako je bil Washington avgustovske dni sre-
dišče svetovne geografije, fotogrametrije in vesoljske tehnike za opazovanje in 
proučevanje Zemlje. Na geografskem kongresu se je pokazala izredna pestrost 
obravnavanih tem tako glede regionalne kot tudi področne naravnanosti. Posebnih 
omejitev za nastopanje organizator ni postavljal. So pa imele posamezne vrste 
kongresnih prireditev različen pomen in veljavo ter odmevnost in tudi referati na 
njih. Zato jih je treba omeniti. Po tradiciji je bila največja od vseh otvoritvena 
prireditev v Washington Convention Center z viškom v video predstavi o Zemlji 
in številnimi govori, med njimi nastopom predsednika Ameriškega nacionalnega 
geografskega društva Gilbertom M. Grosvenorom. Zagotovo je bil predsednik 
Grosvenor poleg generalnega tajnika kongresa Anthonyja R. de Souze med naj-
bolj zaposlenimi udeleženci kongresa, saj so se njegovi govori med kongresnimi 
prireditvami kar vrstili. Pred kongresom je obiskal tudi didaktični simpozij v 
Boulderju in na njem spregovoril udeležencem. Nekateri stavki iz njegovega otvo-
ritvenega govora v Washingtonu so bili posebej zanimivi in jih zato navajamo, 
npr.: "Danes ljudje potrebujejo geografijo bolj kot kdajkoli prej in to politično, 
ekonomsko in tisto o problematiki okolja. Zato je potrebno obnoviti geografsko 
znanost in geografsko vzgojo za kar se danes nudi edinstvena priložnost". Nasled-
nja po številu poslušalcev so bila plenarna tematska zasedanja, na katerih so nasto-
pali vabljeni strokovnjaki in politiki. Vsega jih je bilo devet in so bila na sporedu 
vsak dan po dve uri v opoldanskem času. Obravnavala so vprašanja prihodnosti 
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na Zemlji z ekološkega, političnega, sociološkega in pedagoškega stališča, o naši 
skupni usodi na planetu in o kvaliteti življenja. Posebno plenarno zasedanje so 
npr. posvetili bodočnosti in posledicam evropskega združevanja. Simpozije so orga-
nizirali prav tako vsak dan in so trajali skupaj šest ur dnevno. Bilo jih je osem. 
Med njimi omenimo zlasti tiste, ki so vzbudili največ pozornosti, razumljivo med 
najštevilnejšimi udeleženci iz ZDA. Taka je bila obravnava globalnih, interkonti-
nentalnih in meddržavnih gospodarskih, političnih in kulturnih odnosov v geograf-
ski luči, zlasti z vidika ZDA. 

Ameriška zvezna država in njene inštitucije so financirale posebne sestanke 
z vabljenimi poročevalci in diskutanti, ki so obravnavali vprašanja kmetijstva in 
okolja, raziskovanja vesolja, razvoja tehnologije in ekonomike, energetike, tele-
komunikacij in geopolitike. Strokovni program po sekcijah je bil daleč najobsežnej-
ši. V grobem so ga razdelili na sedem področij: opazovanje in prikazovanje Zem-
lje, spremembe okolja, dinamika svetovnega gospodarstva, človekove potrebe, že-
lje in pravice, politična ureditev in spremembe, določanje ozemelj in premagova-
nje meja, odkrivanje novih svetov. Znotraj teh skupin pa je bilo še okrog 239 
podnaslovov v pomenu sekcij. Tu se odpira vprašanje, zakaj je organizator zelo 
sorodno snov razdelil npr. na dve sekciji, od katerih se je jutranja do prvega odmo-
ra imenovala drugače kot njeno nadaljevanje do opoldneva ali celo šele naslednji 
dan. Organizator si je zaradi tega moral izmisliti neobičajno veliko število naslo-
vov sekcij, včasih tudi ne povsem ustreznih. Raznolikost problematike je bila iz 
tega več kot razvidna, zato pa je nekako izostala notranja povezanost med tema-
mi, ki so si sicer blizu. Posebna, čeprav manj pogosta oblika dela, so bile delavnice 
in krajši seminarji, medtem ko številnih ekskurzij pred in po kongresu tu posebej 
ne moremo omeniti. 

Še nekaj besed o organizacijskih problemih tega kongresa, ki so bili predvsem 
v tem, da je bilo treba premagovati razdaljo okrog 10 minut hoje med dvema hote-
loma, nato pa še iskati pravi prostor v labirintu številnih dvoran in sob v dveh ali 
treh kletnih nadstropjih. Zato se je bilo treba že vnaprej trdno odločiti za posa-
mezne sekcije od mnogih, ki bi bile še zanimive, da je bilo čim manj tekanja. Tak 
način dela bolj ustreza strogim specialistom kot pa tistim z nekoliko širšimi intere-
si. Nastop slovenskih udeležencev je bil na kongresu pomemben ne samo zaradi 
individualnih referatov, temveč tudi zaradi sprejetja Slovenije v Mednarodno geo-
grafsko unijo. Bili pa smo med bolje in uspešnejše zastopanimi državami tudi na 
razstavi novejše geografske literature in kartografije, ki sta jo pripravila Karel 
Natek in arhitekt Marjan Loboda. Vzbudila je precejšnjo pozornost glede na veli-
kost naše države in v primerjavi z nekaterimi drugimi večjimi državami, ki imajo 
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bolj razvito geografsko publicistiko. Večino razstavljenega gradiva je prevzela 
Kongresna knjižnica v Washingtonu. 

Predkongresnega simpozija o spremembah ruralnih sistemov se je aktivno 
udeležil B. Belec z referatom Socialno ekonomski razvoj in spreminjanje ruralne-
ga sistema v Sloveniji, predkongresnega simpozija o politični karti sveta sta se 
udeležila V. Klemenčič in R. Genorio z referatom o Sloveniji kot novi državi in 
njeni funkciji v okviru Evrope, medtem ko sta v okviru sekcij kongresa v 
Washingtonu poročala A. Gosar o mednarodnem turizmu in njegovem vplivu na 
slovensko družbo in pokrajino in J. Kunaver o Sloveniji kot specifičnem križišču 
naravnih in kulturnih sistemov. 

V Washingtonu in na predkongresnih simpozijih smo med člane delegacij na 
generalni skupščini ter med ostale zainteresirane udeležence razdelili 150 izvodov 
posebne kongresu posvečene publikacije v angleškem jeziku z naslovom Slovenija, 
geografski aspekti nove neodvisne evropske države. 

Za sklep tega poročila je treba poudariti tudi pomen geografske vzgoje in 
izobraževanja, ki mu je bil posvečen poseben predkongresni simpozij v Boulderju 
s tristo udeleženci. S finančno pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport se ga je 
udeležil tudi podpisani. Tako v Boulderju kot na kongresu v Washingtonu je odme-
valo geslo tedanjega predsednika ZDA G. Busha, da bo leta 2000 morala geografi-
ja kot predmet v ameriških šolah dobiti pomembno mesto med petimi temeljnimi 
predmeti, ki naj zagotovijo primerno izobrazbo za 21. stoletje. 

Jurij Kunaver 

Slovenija je postala član Mednarodne geografske unije (poročilo o 18. generalni 
skupščini Mednarodne geografske unije, 10. -12. avgust 1992, Washington) 

18. generalne skupščine Mednarodne geografske unije, ki je potekala v okvi-
ru 27. mednarodnega geografskega kongresa v Washingtonu, se je v imenu sloven-
ske geografije in slovenskega Nacionalnega komiteja za geografijo udeležil dr. 
Jurij Kunaver. Udeležbo je omogočilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Slove-
nije s sofinaciranjem stroškov potovanja. Zasedanje skupščine se je začelo v nede-
ljo, 9. avgusta, ob 14 uri s sestankom vodij delegacij v hotelu Grand Hyat in je s 
prekinitvami trajalo do srede, 12. avgusta. Vsak dan zgodaj popoldne je skupščina, 
ki jo je ves čas vodil predsednik prof. dr. Roland J. Fuchs ob pomoči prof. dr. L. 
A. Kosinskega, obdelala nekaj od 24 točk dnevnega reda. 
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Skupščina je ves čas potekala brez posebnosti in zapletov in brez daljših di-
skusij. Videti je bilo, da v Uniji trenutno ne obstajajo večji problemi. Še najbolj je 
bilo vzdušje napeto pri volitvah novega predsedstva Unije in predvsem pri izbiri 
kraja 29. mednarodnega geografskega kongresa. Zanimivo je, da je bilo leta 1988 
v Uniji 88 držav, iz finančnega poročila Unije pa je razvidno, da je skupaj z novi-
mi članicami v Uniji sedaj samo 66 držav. Zmanjšanje je posledica neplačanih 
dolgov. Iz posameznih glasovanj je bilo razvidno, da je prisotnost na skupščini 
potrdilo 42 nacionalnih delegacij. 

Stik z vodstvom Unije in člani izvršnega odbora je pokazal, da s simpatijami 
spremljajo naše vključevanje v Mednarodno geografsko unijo. To slovesno deja-
nje je bilo na programu že v 4. točki ko je bila Slovenija soglasno sprejeta v Unijo 
kot polnopravni član, za kar je glasovalo vseh 39 prisotnih delegacij. Enako so-
glasno so bile sprejete kot polnopravni članici Lesoto in Litva, kot pridružene čla-
nice pa Estonija, Mongolija in Vietnam. Sprejem novih članic so prisotni pozdravi-
li s ploskanjem. Drugih posebnosti in formalnosti v tej zvezi ni bilo razen tega, da 
so predstavniki izvoljenih držav imeli od volitev naprej glasovalno pravico, tudi 
podpisani v imenu Slovenije. Slovenija je sedaj v tretji kategoriji med priključeni-
mi državami, kar pomeni, da je za članstvo treba prispevati 1125 ameriških dolar-
jev. 

Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je še podano poročilo o regio-
nalni konferenci, ki je bila leta 1990 v Pekingu in se je je udeležilo s kitajske strani 
okrog 600 geografov, skupno pa čez 1000 udeležencev s približno enakim številom 
referatov. Skupščina je sprejela na znanje organizacijsko poročilo, iz katerega 
povzemamo, da je bilo v okviru komisij IGU-ja med 1988 in 1992 v 37 državah 
organiziranih 194 simpozijev in drugih strokovnih sestankov z okrog 12.660 udele-
ženci. Ob teh priložnostih je bilo izdanih 177 znanstvenih zbornikov in poročil. 

Finančno poročilo je podal generalni tajnik. IGU razpolaga trenutno z 
180.000,00 USD ob cca 100.000 USD letnih izdatkov in nekaj več prihodkov. Pro-
meta od 1989 do 1992 je bilo za okrog 408.000,00 USD, od tega je bilo za posebne 
raziskovalne dotacije in za delo komisij porabljenih 230.000,00 USD. IGU tesno 
sodeluje z ICSU (International Council of Scientific Unions), ki je podaljšana roka 
UNESCO-a. Od njega dobiva tudi nekaj finančnih sredstev. Izvolitev novega izvr-
šnega odbora (Executive Committee) je prinesla nova imena. Dosedanjega pred-
sednika prof. dr. R. Fuchsa je zamenjal prof. dr. Herman Th. Verstappen iz Nizo-
zemske, novi generalni sekretar je prof.dr. Eckart Ehlers iz Nemčije. Ponovno sta 
bila izvoljena podpredsednika Wu Chuanjun iz Kitajske in V. M. Kotljakov iz 
Rusije, na novo pa podpredsedniki Bose F. Iyun (Nigerija), Bruno Messerli (Švi-
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ca), Alain Metton (Francija), Warren Moran (Nova Zelandija) in Masatoshi 
Yoshino (Japonska). Skupščina je počastila tudi spomin marca 1992 umrlega pod-
predsednika IGU prof. Etienna Dalmasso, ki je močno potrla svetovno geografsko 
občestvo. Na skupščini so bili izvoljeni za nove častne člane profesor Walther 
Manshard, prorektor univerze ZN in nekdanji generalni sekretar IGU, profesor 
Akin Mabaogunje, nekdanji predsednik IGU, profesor Peter Hagget, zaslužni an-
gleški geograf in pisec, ter Jerzy Kostrowicki, nekdanji podpredsednik IGU. Na 
skupščini je bilo potrjenih 24 dosedanjih komisij IGU, sprejetih pa je bilo šest 
novih komisij: klimatološka, za obalne sisteme, za komunikacijske in telekomuni-
kacijske mreže, za kritične situacije in območja v globalnem spreminjanju okolja, 
za spremembe in varovanje okolja v kraških območjih, za območja premafrosta, 
za proučevanje geografskih implikacij odnosov med spoloma, za GIS, za geograf-
sko vzgojo in izobraževanje, za geografijo in splošno upravo, za geografijo trgovi-
ne, za geografijo lakote in ranljivih prehrambenih sistemov, za geomorfološke po-
sledice sprememb okolja, za geografijo zdravja, okolja in razvoja, za zgodovino 
sprememb okolja, za zgodovino geografske misli, za geografijo morij, za matema-
tične modele v geografiji, za gorsko ekologijo in sonaravni razvoj, za naravne kata-
strofe, za organizacijo industrijskih območij, za prebivalstveno geografijo, za urba-
ni razvoj in urbano življenje, za svetovno politično karto. Nove so komisija za regi-
onalni razvoj, novejšo industrijsko in urbano preobrazbo, za regionalne hidrološke 
posledice klimatskih sprememb, za erozijo in dezertifikacijo v območjih s sredo-
zemskim podnebjem, za razvojne probleme perifernih območij, za ravnanje z okol-
jem in njegovo kartiranje ter komisija za vzdrževanje ruralnih sistemov. Zanimi-
vost skupščine je bil tudi nastop Christiana Pierreta, župana iz Saint Die des Vos-
ges in poslanca francoskega parlamenta, ki je prinesel pozdrave iz mesta, kjer se 
vsako leto odvija t.i. geografski festival. Festival je njegov izum, vzrok zanj pa je 
zgodovinsko dejstvo, da je alzaški kartograf Martin Waldseemüller skupaj s sode-
lavci leta 1507 prvi uporabil besedo Amerika na veliki stenski karti, ko je v tem 
kraju izdeloval novo izdajo Ptolomejeve karte za kneza Lorenskega. Povod za to 
je bilo pismo in podatki Ameriga Vespuccija o novih odkritjih. Ta festival, ki se 
ga udeleži do 4000 ljudi, se je letos odvijal v začetku oktobra pod geslom novi 
"Novi svet". Dobitnik posebne festivalske nagrade za največje dosežke v svetovni 
geografiji je bil lansko leto prof. Peter Hagget. V Sloveniji za to prireditev, ki 
združuje tudi mlade geografe iz vsega sveta, doslej v glavnem nismo vedeli. 

Pomemben del skupščine je bilo obvestilo o pripravah na naslednji kongres 
IGU, ki bo v Haagu na Nizozemskem leta 1996. Nizozemski organizatorji so bili 
dejavni že v Washingtonu in so na skupščini poročali o dobrih pogojih, ki jih bodo 
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zagotovili za delo kongresa. Pri tem bodo sodelovali s sosedi, zlasti z Belgijo. Pose-
ben poudarek na tem kongresu bo namenjen problematiki morskega prava, Sever-
nemu morju in vzgoji mladih geografskih raziskovalcev. Organizatorji si želijo 
dodatnih predlogov, da bi bil kongres še uspešnejši od dosedanjih. Slišali smo tudi 
o pripravah na t.i. geografsko olimpijado, vendar bomo o podrobnostih obveščeni 
pozneje. Najbolj napete so bile volitve kraja 29. mednarodnega geografskega 
kongresa, za kar sta se potegovali, Južna Koreja s Seulom in Zvezna republika 
Nemčija z Berlinom. V govorih obeh predstavnikov potencialnih organizatorjev so 
bile poudarjene različne prednosti. Za Južno Korejo je govorilo dejstvo, da bodo 
pred Nizozemsko v Evropi številne regionalne konference, v Nemčiji pa že od 
konca prejšnjega stoletja ni bilo nobenega geografskega kongresa. Volitve so kon-
čno naklonile 29 glasov Južni Koreji in 12 Nemčiji, kar je odsev prevladujočega 
spoznanja o potrebi po čim večji enakopravnosti v mednarodnih odnosih in prizna-
nju političnega in ekonomskega uveljavljanja novih območij. 

Skupščina je sprejela še nekaj pomembnih sklepov, med drugim tudi deklara-
cijo ali "magno carto" o geografskem izobraževanju in vzgoji, ki jo je pod vod-
stvom prof. Hartwiga Haubricha pripravila ustrezna mednarodna komisija IGU 
na predkongresnem simpoziju v Boulderju en teden prej. Deklaracija, ki sloni na 
temeljnih načelih listine Združenih narodov in UNESCO-a in sodobnih potrebah 
človeštva, naj bi bila vodilo za oblikovanje izhodišč in ravnanje pri geografski 
vzgoji po vsem svetu. V slovenščini bo objavljena v eni od geografskih revij. Na 
skupščini je bila na osnovi poročila prof. Brunsdena sprejeta kot pridruženi član 
tudi Mednarodna geomorfološka zveza. 

Skupščina je poslušala tudi poročilo o povezovanju geografskih in drugih 
znanstvenih raziskovanj na področju globalnih sprememb, pri čemer so najboj 
aktivne najmočnejše države sveta v okviru različnih mednarodnih organizacij. 
Koristno bi bilo, da smo o tem sproti obveščeni tudi v Sloveniji. 

Naslednje prireditve IGU bodo: leta 1994 regionalna konferenca v Berlinu, z 
nadaljevanjem v Pragi, na temo Okolje in kvaliteta življenja. Leta 1995 morda regi-
onalna konferenca na Kubi, leta 1996 bo mednarodni geografski kongres v Haagu 
na Nizozemskem skupaj z geografsko olimpijado, leta 1998 pa bo regionalna kon-
ferenca v Lisboni. Program regionalnih konferenc ni zaključen in jih je mogoče še 
organizirati. Sloveniji se ponuja priložnost, da se pridruži programu, povezanem z 
regionalno konferenco leta 1994. 

Jurij Kunaver 
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Evropska speleoloSka konferenca, Hélécine (Belgija), 20. - 23. avgust 1992 

Med 20. in 23. avgustom je potekala v podeželskem dvorcu v Hélécinu v 
Belgiji regionalna Evropska speleološka konferenca. Organizirala jo je Belgijska 
speleološka zveza (FNBS) v okviru Speleološke zveze Evropske Skupnosti 
(FSCE) in Mednarodne speleološke unije (UIS). Konferenca je bila priprava na 
XI. kongres UIS, ki bo prihodnje leto v Pekingu. 

Tokratna koferenca ter kongres sta za Slovence in Jamarsko zvezo Slovenije 
še posebej pomembni, saj smo zaprosili za polnopravno članstvo v UIS. Naj pri 
tem kot zanimivost omenim, da je bila Mednarodna speleološka unija ustanovlje-
na na IV. Mednarodnem speleološkem kongresu v Ljubljani 1965 na pobudo slo-
venskega organizacijskega komiteja. 

Regionalne konference ter srečanja urada in strokovnih komisij UIS se je 
udeležilo preko 350 jamarjev in krasoslovcev iz evropskih držav; iz nekdanje Sov-
jetske zveze so prišli predstavniki Rusije in Ukrajine, iz nekdanje Jugoslavije pa le 
Slovenci. 

Strokovni del konference, za katerega je bilo prijavljenih 84 referatov, je 
potekal v več sekcijah, znotraj katerih so bili referati razvrščeni še na ožja področ-
ja. Žal pa so nekatera napovedana in s povzetki predstavljena predavanja odpa-
dla. 

Največ referatov je bilo predstavljenih v sekciji za fizično speleologijo, kar 
35. Sledili so bolj jamarski prispevki sekcij za dokumentacijo, zgodovino in regio-
nalno speleologijo, ter prispevki s področja biospeleologije, arheologije in uporab-
ne speleologije. 

Slovenski delež na konferenci je bil opazen. Predstavili smo dva strokovna 
referata, dr. F. Habe je poročal o delu Komisije za varstvo krasa in turističnih 
jam, sam pa. sem na sekciji za fizično speleologijo predstavil prispevek z naslovom 
"Micrometrie measurements on the corrosion rate on the cave wall inscription in 
the swallet cave in Odolina". Dorotea Verša pa je predstavila Kataster Jamarske 
zveze Slovenije. Dober obisk in odziv je imela tudi projekcija diapozitivov Bogda-
na Kladnika Terra Mystica. Ves čas srečanja je bil odprt slovenski šotor, kjer so 
bile na voljo informacije ter literatura o našem krasu, pripravili pa smo tudi slo-
vensko kraško "party". 

Organizatorji so pripravili tudi nekaj okroglih miz in pogovorov. Najzanimi-
vejši je bil pogovor o smislu in bodočnosti jamarstva, zapiranju jam, profesiona-
lizmu in tekmovanju pri jamarstvu, o stvareh torej, ki se pri nas šele pojavljajo, 
ponekod pa imajo že katastrofalne učinke na jame. Izhodišče je bilo pojmovanje 
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jamarstva kot speleologije. Ta vsebuje pustolovščino, šport in znanost (logos). 
Zadnji del, opisovanje, poznavanje, razumevanje osnovnih naravnih zakonitosti, 
gradnjo sistema spoznanj in podatkov pa je za jamarstvo bistven. Brez njega je 
jamarstvo le šport ali pustolovščina. S športom in pustolovščinami pa naj se ljudje 
ukvarjajo po telovadnicah. Jamsko okolje tega ne prenese. 

Jamarske zveze raznih dežel so se začele teh problemov zavedati. Zato skuša-
jo vplivati na vlade, pripravljajo kategorizacije jam ter predlagajo stopnjo zaščite 
zanje, poudarjajo pomen urejenih turističnih jam, kjer naj ljudje spoznajo pod-
zemlje, bore se proti televizijskim programom, ki kažejo športne, pustolovske ali 
psevdo zanstvene jamarske filme. Opozarjajo na nevarnost jamarskih trekingov 
ter vodenih turističnih skupin po neurejenih jamah. 

Srečanje jamarjev je spremljala tudi pestra razstava knjig, revij, računalniških 
programov za merjenje in prikazovanje jam ter sejem jamarske opreme. 

Andrej Mihevc 

Nekaj vtisov o krasu in krasoslovju v Veliki Britaniji 

Letos spomladi se mi je ponudila priložnost za tritedensko študijsko bivanje 
v Veliki Britaniji. Sam obisk mi je omogočil program medakademijske izmenjave 
med SAZU in angleško Royal Society, stroške prevoza pa je pokrilo slovensko 
Ministstvo za znanost in tehnologijo. 

Po opravljenih formalnostih na Royal Society v Londonu sem odpotoval v 
Bristol, kjer sem bil gost dr. P. Smarta, profesorja na University of-Bristol, 
Department of Geography. V Bristolu sem ostal 10 dni, nato pa odpotoval v 
Manchester. Tu sem bil gost pri prof. dr. J. Gunnu, ki je vodja Limestone 
Research Group na Manchester Polytechnic. 

Namen obiska je bil spoznati angleški kras in jame, pa tudi novosti na področ-
ju proučevanja krasa v Veliki Britaniji. Karbonatnih kamnin je v Angliji precej, 
vendar je krasa in jam zaradi poroznosti teh kamnin ali njihove lege malo. Jame 
so povečini v plastovitih, nepretrtih apnencih. Pogoste so vodne, zlasti ponorne 
jame. Najdaljša jama v Veliki Britaniji je jamski sistem Ease Gill z 52,5 km, naj-
globji pa Ogof Ffinnon Ddu, ki je globok 308 m in je 43 km dolg. 

Jamarstvo ima dolgo tradicijo. Prvi raziskovalci jam so bili rudarji, ki so v 
apnencih kopali svinčevo rudo. Z rudarjenjem so povezana tudi močna onesnaže-
nja prsti s svincem. Prvi jamarski klubi so se pojavili konec prejšnjega stoletja. 
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Danes so klubi organizirani v BCRA (British Cave Research Association). 
Med svojim obiskom sem s člani bristolskega univerzitetnega jamarskega 

društva UBSS obiskal nekaj jam v kraškem gričevju Mendip. Povečini so to do 
kilometer dolge vodne jame v plastovitih apnencih z lepo izraženimi freatičnimi 
ali vadoznimi rovi. Večina jam je zaklenjenih, ključe hranijo lastniki jam, ali pa so 
pri društvih, ki imajo dogovor z lastnikom in skrbe za jame. Značilnost jam je veli-
ko vode, židkega blata in številnih ožin. Večina jam je postala dostopna šele po 
kopanju vhoda ali ožin globje v jami. Prav kopanje v jamah ali celo kopanje jam 
je ena od posebnosti gričevja Mendip. V teh jamah je tudi veliko obiskovalcev -
jamarjev. V eni od njih, ponorni in zelo mokri jami Swildons cave, sem tako srečal 
okrog 40 ljudi, jamarjev in vodenih skupin nejamarjev. 

Kraško področje z največjimi jamami je v Walesu. Obiskal sem majhen del 
sistema Ogof Ffinon Ddu. Večji del te jame so odkrili skozi sifone pri izvirih isto-
imenskega potoka, šele potem pa so na osnovi meritev prekopali suhe vhode 
vanjo. Za jamo so značilni rovi s profili ključavnice, okrogli freatični rovi v katere 
so se poglobili ozki meandri. Jama je labirint, tako da sem bil že po nekaj križiščih 
popolnoma enakih rovov povsem izgubljen. Ob mojem obisku, je bilo v jami že 60 
jamarjev. Na mestih v rovih, kjer hodi ali se plazi večina jamarjev, so skale že 
povsem obrušene. Kapniške tvorbe in mesta, kjer naj ne bi hodili, pa so v rovih 
omejena s plastičnimi trakovi. Kljub velikemu številu obiskovalcev ni nikjer smeti, 
podpisov, kapniki pa so vsi še celi. 

Med jamami, ki sem jih obiskal v grofiji Derbyshire, v Peak Distriktu, je naj-
imenitnejši 180 m globoki in 8 km dolgi jamski sistem Peak-Speedwell pri Castle-
tonu. Peak Cavern je izvirna jama. V njej merijo koncentracije radioaktivnega 
plina radona. Naročnik meritev je ministrstvo za zdravstvo, ki jih zanima obreme-
nitev jamarjev s tem plinom. Drugi del istega sistema, Speedwell Cavern, je bil 
odkrit pri kopanju svinčeve rude v 18. stol. Vstop v jamo je pol kilometra dolg 
umetni predor, ki je urejen za turistični obisk. Predor je zalit z vodo, po njem pa 
vozijo turiste do naravnih votlin. V njih so še vidni sledovi kopanja galenita ter 
fluorita, iz katerega izdelujejo nakit. 

Najseverneje sem bil na območju Yorkshire Dales, pri ponorni jami Gaping 
Gill. Vhodno, 70 m globoko brezno, je prvi premagal francoski speleolog E. A. 
Martel. Vanj poleti, ob koncu tedna, jamarji za majhno plačilo spuščajo obiskoval-
ce. To je nekaj posebnega, saj poteka večji del spusta skozi slap potoka, ki pada v 
jamo. 

V bližini je tudi turistična jama White Scar cave. Zanimiva je po tem, da je 
ponekod strop le 120 cm nad tlemi, vendar jamo kljub temu obišče kakih 300 000 
obiskovalcev letno. 
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Veliko speleoloških in krasoslovnih raziskav v Veliki Britaniji poteka na uni-
verzah v sklopu podiplomskih študij. Podobno kot pri nas, se precej ukvarjajo s 
proučevanjem pretakanja vode z vidika vodne oskrbe oziroma varovanja vodnih 
virov. Problemi so podobni kot pri nas, močnejše pa je onesnaževanje zaradi inten-
zivnega kmetijstva. Resen problem predstavljajo kamnolomi apnenca. Tako n.pr. 
dva večja kamnoloma apnenca v gričevju Mendip pokrivata potrebe po tem 
kamnu za kakih 20 milijonov ljudi. Kamnoloma imata lastno železnico, zavzemata 
več kvadratnih kilometrov površja, ter sta že pod višino kraške podtalnice. Kraško 
vodo morajo iz kopov izčrpavati, to pa je že spremenilo smeri njenega pretakanja 
ter ogrozilo nekaj zajetij pitne vode. 

Posebno pozornost posvečajo tudi sanaciji kamnolomov. Sanacija se prične z 
zemeljskimi nasipi in pasovi drevja, ko kamnolomi še obratujejo. Sanirajo pa seve-
da tudi opuščene kamnolome. Ti pa so dveh vrst. Stare kamnolome, v katerih so 
uporabljali smodnik za razstreljevanje in imajo strmo, le malo zdrobljeno odkopno 
steno, uporabljajo za poživitev pokrajine. Potem, ko se stene ustale, so na njih 
plezalni vrtci, v kamnolomih pa mesta za taborjenje in podobno. Odkopne stene 
kamnolomov z globinskim miniranjem razstrele, tako da dobijo neenakomerna 
pobočja, ta posujejo z jalovino in zasadijo ali zatravijo. Tako dobijo naravne obli-
ke reliefa, primerne za rekreacijo. Pri tem je treba seveda povedati, da so ti kam-
nolomi v blagem monotonem gričevju, da so vse kmetijske površine ograjene ter 
da je prehod preko zasebnih zemljišč povsod prepovedan in se je moč sprehajati 
le po označenih javnih poteh. 

Na univerzah potekajo tudi bazične raziskave, ki temelje na natančnih in 
raznovrstnih analizah. Skupina postdiplomskih študentov pri prof. P. Smartu v Bris-
tolu se ukvarja z datacijami sig s pomočjo U/Th in С1Л metode. Zanimajo jih 
predvsem pleistocenske ter holocenske spremembe klime. Druga skupina se ukvar-
ja z raziskovanjem krasa in vodnega pretakanja v Modrih luknjah (Blue Holes) na 
Bahamskih otokih. Proučujejo mešanje sladke in slane vode in vpliv na dolomitiza-
cijo apnenca. Finanser raziskav je naftna družba, ki jo zanima poroznost kamnin. 
Naročnik raziskav plača delo in vse stroške študentom, oddelki oziroma profesorji 
pa si tako pridobe novo opremo ter možnost potovanj in objav. 

Skupina študentov pri dr. J. Gunnu v Manchestru se ukvarja z ugotavljanjem 
koncentracije radona v jamah in prenikanja umetnih in naravnih gnojil skozi prst 
v kras. Začeli pa so tudi z organizacijo GIS za področje kraškega parka Cuilcagh 
na severnem Irskem. 

Na osnovi opažanj na dveh geografskih oddelkih lahko na kratko ocenim 
oziroma primerjam stanje angleškega krasoslovja z našim. Samo z raziskavami 
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krasa se ukvarja približno enako število raziskovalcev kot pri nas. Ti raziskovalci 
pa imajo veliko boljše tehnične pogoje, saj delujejo povečini na velikih univerzah. 
Imajo tudi več možnosti potovanj ter tako spoznavanja krasa po svetu. Kljub 
temu pa med nami ni bistvenih razlik v poznavanju in razumevanju krasa. 

Andrej Mihevc 
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