Književnost
Iz slovenske geografske literature
Geografski zbornik — Acta geographica X X X V
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Geografski inštitut, Ljubljana 1995, 198 str.
Lanski letnik Geografskega zbornika, ki ga izdaja Geografski inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, j e izšel z nekaterimi vidnimi novostmi. Znanstvena
revija, ki j o razpošiljajo v izmenjavo na več kot 610 naslovov, in to predvsem v tujino,
j e dobila novo zunanjo podobo in tipografsko zasnovo; za oboje j e poskrbel znani
oblikovalec Matjaž Vipotnik. Novi urednik Geografskega zbornika, dr. Milan Orožen
Adamič, j e vnesel nekatere novosti v oblikovno ureditev in predstavitev prispevkov,
ki tudi z vsebinskega vidika poživljajo in bogatijo prostorsko-pokrajinsko nazornost
in preglednost obravnavane tematike po posameznih območjih.
Petintrideseta številka Geografskega zbornika prinaša štiri razprave, ki so natisnjene v angleščini in imajo povzetke v slovenščini. (Vse razprave so na voljo tudi v
slovenščini, in sicer v digitalni obliki.) Po vsebinski obravnavi segajo razprave na
različna področja geografskih preučevanj. V njih so predstavljena in razčlenjena osnovna razmerja in medsebojni odnosi ter vplivi med okoljem in človekom, obenem pa
nakazujejo uporabnost temeljnih prostorskih in geoekoloških spoznanj in zakonitosti
pri najrazličnejših posegih v okolje in prostor.
Uvodoma j e natisnjena študija "Dolomitne pokrajine v Sloveniji s posebnim
oziroma na relief in rabo tal" (str. 7^14), ki j o j e napisal Matej Gabrovec. Skoraj
osmina površja naše države j e prekrita z dolomitom, ki j e različne starosti in sestave.
To neposredno vpliva na reliefne oblike in rabo tal. Raziskava j e pokazala, da imamo
v Sloveniji štiri tipe dolomitnega reliefa, in sicer: a) krušljive stene in pečevnate drti
v visokogorju, b) strma pobočja, ki so razčlenjena z erozijskimi žlebovi, c) položnejša
pobočja, ki so razjedena z dolci, in č) planote s plitvimi vrtačami. Danes j e več kot
polovica dolomitnega površja poraščena z gozdovi, četrtina j e namenjena travnikom,
po eno desetino pa zavzemajo njive in pašniki. V povojnih letih ( 1 9 5 3 - 1 9 8 7 ) so se
na teh površinah razširili gozdovi za 1 7 % , vse druge zemljiške kulture pa so se
zmanjšale: njive za eno petino, pašniki za 30 % in travniki za 5 %. Prikaz sprememb
na področju temeljne rabe dolomitnega sveta v povezavi z reliefnimi oblikami v
obdobju 1823-1987 temelji na preučitvi izbranih območij (Selo nad Polhovim
Gradcem v predalpskem hribovju, Dolenje Kališče in Kurešček v dinarskem svetu).
Razprava j e dragocen prispevek k poznavanju rabe tal na dolomitnih območjih v
različnih obdobjih gospodarskega in socialnega razvoja.
267

Književnost

Geografski vestnik 68

Milan Orožen Adamič j e napisal obsežno študijo "Potresna ogroženost Ljubljane" (str. 45-112). V preteklosti so prizadeli Slovenijo, ki j e na stiku štirih velikih
naravnogeografskih enot (Alpe, Dinarsko gorovje, Sredozemlje in Panonska kotlina),
številni rušilni potresi. Leta 1895 j e močan potres porušil Ljubljano. Večina ljubljanskega mestnega selišča j e na območju, ki spada po začasni seizmični karti v predel 8.
in 9. stopnje po MCS, kar pomeni, da j e med najbolj ogroženimi kraji na Slovenskem. Raziskava, ki se je naslonila na mikroseizmično rajonizacijo slovenske prestolnice, j e ugotovila, da bi ob rušilnem potresu 9. stopnje po MCS bilo uničeno 26 %
stanovanj, hude poškodbe pa bi prizadele še nadaljnjih 45 % stanovanj. Na podlagi
statistične in druge dokumentacije j e bila zasnovana podrobna podatkovna baza, ki
j e bila vključena v geografski informacijski sistem. To j e prva tovrstna podrobna
raziskava mestnega območja in njegovega neposrednega zaledja pri nas in j e dala
poleg drugega še natančno razporeditev prebivalstva, gostote obljudenosti, gospodinjstev in stanovanj, višinsko (nadstropno) razporeditev stanovanj, razmestitev kulturnih, izobraževalnih in drugih ustanov. Skratka, študija j e dragocen prispevek k
poznavanju in vrednotenju sestavin mestnega prostora, še zlasti z vidika prikaza
potresne ogroženosti celotnega mestnega organizma.
Miha Pavšek prikazuje "Poletna neurja leta 1994 v Sloveniji (pregled, osnovne
značilnosti in podrobnejši prikaz izbranih primerov)" (str. 113-150). Med 13. junij e m in 15. septembrom leta 1994 so neurja, ki so zajela domala vse naše pokrajine,
kar 14-krat pustošila po slovenskih krajih. Prizadeto j e bilo 78 večjih ali manjših
območij, nekatera med njimi celo večkrat. Nalivi s točo, vihar in strela, povodnji in
poplave, zemeljski plazovi in usadi, naplavine, poškodovane in uničene stavbe, ceste
in komunalno infrastrukturno omrežje ter struge potokov itd. so zunanji znaki poletnih vremenskih nevšečnosti. A v t o r j e pregledno zarisal prenekatere geografske vidike
neurij, ki so pustošila in izničevala sadove človekovih posegov v okolje. Podrobneje
so osvetljene geografske značilnosti katastrofalnega junijskega neurja v Zasavju, pa
na območju Golnika, kjer so hudourniki s kamnitim nanosom zasuli del naselja in
kmetijske površine, ter na območju Litije, kjer j e bilo prizadetih več kot 150 zgradb
in več kot 1000 ha kmetijske zemlje.
Milan Natek prikazuje "Poletno neurje v porečju Bolske leta 1994" (str. 151-198),
ki j e povzročilo materialno škodo za več kot 2,2 milijardi SIT, to j e 4,5 % bruto
proizvoda občine Žalec. V razpravi so razčlenjene tiste pokrajinotvorne sestavine, ki
ob neurjih odločilno vplivajo na razdiralno moč in sposobnost naraslih potokov.
Obravnavana katastrofa je povzročila, da so potoki in številni hudourniki zatrpali s
plavjem in z drugim rečnim transportnim gradivom domala vsa rečna korita, ceste in
kolovoze. Voda j e odnesla ali izpodjedla večino mostov in brvi na krajevnih cestah.
Blizu 450 zemeljskih plazov in usadov j e razoralo predvsem pobočja, ki so namenjena kmetijstvu. Pisec ugotavlja, da velik del krivde za nastalo škodo nosi človek,
ki ne upošteva osnovnih naravno-geografskih spoznanj in zakonitosti.
Vse razprave so opremljene s potrebnim znanstvenim aparatom. Priložene karte
in druge spremljajoče grafične ponazoritve j e pripravil za objavo kartografski od268
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deiek Geografskega inštituta ZRC SAZU. Izdajo Geografskega zbornika, ki j e izšel v
nakladi 1000 izvodov i n j e bil predstavljen tudi na 28. mednarodnem geografskem
kongresu v Haagu letos poleti, je podprlo Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije.
Milan Natek

Ujma 9. Revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ujma, revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi (tudi tehnološkimi)
nesrečami, postaja naša osrednja večdisciplinarna strokovno-informacijska publikacija z mednarodno odmevnostjo. V njej so prikazane in z različnih strokovnih vidikov
ovrednotene domala vse naravne in druge nesreče, ki so prizadele slovenske pokrajine v preteklem letu. Njeno poslanstvo pa ni samo v sprotnem strokovnem in raziskovalnem poročanju o naravnih nesrečah, temveč tudi v prikazovanju najrazličnejših
vremenskih ujm, ki so predstavljene tudi z razvojnega in zgodovinskega vidika.
Posamezna strokovna področja predstavljajo v reviji modele in metodološke pristope
za preučevanje naravnih nesreč in njihovih pokrajinskih značilnosti. V njej so objavljeni tudi najrazličnejši zakonski predpisi, ki so namenjeni varovanju gmotnih dobrin pred kakršnimikoli poškodbami. In kot se spodobi za strokovno revijo, najdejo
na njenih straneh prostor tudi knjižna poročila o pomembnejših domačih in tujih
strokovnih delih, pa terminološka problematika, mednarodne izkušnje in mednarodna strokovna srečanja, kongresi itd.
V devetem letniku (zvezku) Ujme, ki j o izdaja Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, j e natisnjenih 68 člankov in več kot
20 knjižnih poročil. Statistika kaže, da j e navedeno število prispevkov napisalo 74
avtorjev, med katerimi so štirje iz tujine. Presenetljiv j e podatek, da pisci v zadnjem
letniku Ujme izvirajo iz 30 različnih znanstvenoraziskovalnih, strokovnih, upravnih
in drugih zavodov oziroma ustanov, med njimi so štiri iz tujine. Navedeni podatki
med drugim kažejo, kako široko je zastavljeno preučevanje naravnih in drugih nesreč, ki segajo s svojimi vzroki in učinki na najrazličnejša področja.
Vsebina devetega letnika Ujme j e razdeljena v 14 poglavij. Uvodnik, ki j e posvečen stoletnici ljubljanskega potresa, j e napisal J. Lapajne. V drugem delu so predstavljene večje naravne nesreče v Sloveniji v letu 1994. Podrobneje so osvetljena neurja in njihove posledice v Zasavju in Celjski kotlini, na Pohorju in Gorenjskem.
Posebej so prikazane izjemno visoke temperature zraka, pa suša v Primorju in v
Prekmurju, kakovost tekočih voda v sušnih obdobjih in oskrba s pitno vodo. Tudi
požari in potresi so peklili naše pokrajine v predlanskem letu. Prav tako j e bilo naše
prebivalstvo ogroženo zaradi nalezljivih bolezni (npr. ošpice, gripa, rdečke idt.).
Posebej j e predstavljena lymska borelioza, ki j e bila najbolj razširjena na širšem ljubljanskem in celjskem območju. Osvetljeno j e onesnaževanje okolja z nevarnimi
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snovmi, pa spremembe v onesnaženosti zraka, ki se j e zmanjšala v zadnjih letih.
M. Pavšek in T. Vrhovec sta opisala nesrečo v snežnem plazu v Zasavju (Brezno pri
Hrastniku), A. Bernot-Ivančič pa j e zarisala podnebne razmere v predlanskem letu.
V tretjem poglavju so prikazane večje naravne nesreče v tujini (potres v Kobeju
na Japonskem). V rubriki Reševalne akcije sta opisana gozdni požar na Goriškem in
zrušitev Kolizeja v Ljubljani. V petem delu z naslovom Ogroženost j e podana poplavna ogroženost Slovenije in pogostost potresov pri nas. I. Gams j e osvetlil in ovrednotil relief kot pomemben vir za rekonstrukcijo paleoseizmičnosti na Slovenskem.
O biovremenskih vplivih na prometne nesreče piše T. Cegnar. Skupina psihologov
pod vodstvom M. Poliča j e preučila zasnovo ogroženosti prebivalstva zaradi nesreč.
V šestem poglavju, Varstvo pred nesrečami, je objavljen programski dokument o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2000. V krajših zapisih —
sporočilih — j e naznačena nova evropska makroseizmična lestvica in priprava novih kart potresne ogroženosti Slovenije. B. Uran poroča o pomembnosti izmenjave
podatkov s področja seizmologije. Predstavljen j e načrt gradnje dveh novih potresnih opazovalnic pri nas (Bojanci in Vojsko). O pomembnosti radiosondažnih meritev
piše M. Trontelj, o vremenskem radarju pa J. Rakovec. O možnostih preživetja pod
snežnim plazom razmišlja P. Šegula, ki piše tudi o lavinskih psih, ki so najboljši človekov pomočnik pri reševanju ljudi izpod snežnih plazov.
V rubriki Izkušnje iz preteklosti so opisane velike katastrofalne povodnji na Slovenskem v letu 1972. P r i k a z a n j e tudi ljubljanski potres leta 1895 in njegov vpliv na
razvoj stavbarsko-tehničnih predpisov. O ognju v antični mitologiji in slovenskem
ljudskem izročilu piše M. Balkovec-Debevec. V osmem poglavju j e prikazan odnos
prebivalstva do zavarovanja imetja za primer škode, ki j o prinašajo in povzročajo
elementarne katastrofe. A. Horvat predstavlja urejanje hudourniških in erozijskih območij na Slovenskem. D. Durjava pa j e zarisal aktualno problematiko sanacije snežnih plazov nad avtocesto pod Mežakljo.
V razdelku Informacijski in komunikacijski sistemi so objavljeni prispevki o zbiranju podatkov za potrebe vremenskih napovedi, prikazana j e dinamika gradnje in
zakonska podlaga za vzpostavitev sistema radijskih zvez in tihega alanniranja. I. Štucin
prikazuje možnosti uporabe infrardečih kamer pri odkrivanju požarov v naravi in
iskanju ljudi v prostoru — pokrajini.
Poglavje Mednarodno sodelovanje prinaša takoi menovano "ljubljansko deklaracijo" o sodelovanju držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sledita še poročili o 24. generalni skupščini
Evropske seizmološke komisije, k i j e bila v Atenah v jeseni 1994 in o mednarodnem
seminarju o prevozu nevarnih snovi, ki j e bil v Švici in Nemčiji v začetku lanskega
leta. Sledi poročilo o sprejemu naše države za polnopravno članico Mednarodnega
združenja za geodezijo in geofiziko.
V poglavju Tuje izkušnje j e pet člankov, ki prikazujejo spremembe podnebja, kako
sprejema javnost obvestila o velikih industrijskih nesrečah in o letnih denarnih izgubah, k i j i h povzročajo naravne nesreče zavarovalnicam. Prikazana in razčlenjena j e
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vloga znanstvenikov ob industrijskih in jedrskih nesrečah. Po prirejenem poročilu
Natovega pododbora za prihodnost oboroženih sil pomenijo minsko-eksplozivna
sredstva čedalje večjo nevarnost za ljudi in materialne dobrine.
V rubriki Strokovna beseda je objavljena potresoslovna terminologija. Sledijo
informacije o slovenskem Združenju za požarno varnost ter predstavitve tuje strokovne literature o snegu in snežnih plazovih ter izbor tuje periodike s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob sklepu devete številke Ujme j e objavljen slovenski prevod dela "Mednarodna klasifikacija snega v sezonski snežni
odeji"; prevod in priredbo j e oskrbel P. Šegula.
Deveti zvezek Ujme, ki obsega 318 strani večjega formata, j e izšel v nakladi
2500 izvodov. Vse razprave so bogato opremljene z dokumentacijskim gradivom in
povzetkom v angleškem jeziku. Tudi zadnjo številko Ujme j e uredil uredniški odbor
pod vodstvom B. Ušeničnika, za pripravo gradiva in organizacijo tiska pa j e skrbela
J. Benedik-Špendal.
Milan Natek

Ujma 10. Revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ljubljana 1996, 303 strani; priloga: Pregled člankov v reviji Ujma
v obdobju 1987-1996, Ljubljana 1996, 30 str.
Ob izidu desete, jubilejne številke (letnika) Ujme, ki izhaja od leta 1987, j e bila
priložnostna slovesnost v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
Pobudniki, uredniki in člani uredništva so na kratko orisali prehojeno pot revije, ki
postaja iz leta v leto vsebinsko pestrejša in bogatejša. Ob tem ne smemo prezreti
poudarka, da se j e prva in temeljna ideja za izdajanje multidisciplinarne revije o naravnih nesrečah v Sloveniji utrnila prav na geografskem posvetovanju leta 1983, ki
ga j e pripravil Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, in j e z različnih
vidikov razčlenjeval mnogotero in večplastno problematiko naravnih nesreč na Slovenskem.
Tudi zadnji letnik Ujme se ni izneveril svojemu dosedanjemu poslanstvu. Uvodnik, ki j e posvečen desetletnici revije, j e napisal J. Kacin. V drugem razdelku, Obravnavanje naravnih in drugih nesreč ter desetletnica Ujme, I. Gams razčlenjuje vsebinsko zasnovo revije in nakazuje potrebo povezovanja znanja o naravnih nesrečah z
različnih področij. V naslednjem poglavju so prikazane nesreče v Sloveniji leta
1995: S. Šipec je pripravil njihovo kronologijo po vrstah. Nadalje so osvetljene hidrološke razmere naših rek in njihove visoke vode. Prikazane so poplave ob Dravinji
in neurja v povirju Suhadolnice in Velunje, v porečju Selške in Poljanske Sore, v
semiški občini ter na območju Plešivca (Uršlja gora). Osvetljeni sta spomladanska
pozeba ter škoda na sadnem drevju in vinski trti zaradi močne burje. M. Pavšek j e
orisal skalni podor na Velikem Mangartu. Trije prispevki prikazujejo potrese. Sledi
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pregled snežnih in lavinskih razmer v pretekli zimi ter požarov v naravi. Podana j e
primerjava podnebnih značilnosti v letu 1995 z obdobjem 1961-1990. Sledi oris nekaterih večjih naravnih nesreč v tujini (potresi, poplave na Nizozemskem).
V šestem delu Ujme j e prikazana naša ogroženost od naravnih nesreč: orisani so
toča in burja, vpliv suše in moče na kmetijsatvo, posledice kislega dežja, elektromagnetno sevanje pa posledice erozije na cesto med Bovcem in Kranjsko Goro, onesnaževanje krasa ob različnih nesrečah, onesnaževanje kraških vodnih virov, vpliv
odpadkov z javnih odlagališč na kakovost talnice itd.
Sledijo razdelki "Opazovanje, obveščanje in alarmiranje", "Varstvo pred nesrečami" in "Ukrepanje ob nesrečah", ki s teoretičnega in praktičnega vidika presojajo
nastale razmera in možnosti za zmanjšanje materialne škode. V devetem poglavju,
"Domače in tuje izkušnje", nadaljuje M. Kolbezen s prikazom velikih poplav in povodnji na Slovenskem (6. nadaljevanje). Naslednji štirje razdelki so namenjeni izobraževanju in usposabljanju, mednarodnemu sodelovanju, strokovni terminologiji
(seizmološko in seizmotektonsko izrazje, razmejitev med "civilno zaščito" in "civilno
obrambo") in knjižnim poročilom. Tudi tokrat j e P. Šegula pripravil pregled tujih del
in revij, ki obravnavajo sneg in snežne plazove.
V prilogi j e izšla bibliografija objavljenih prispevkov v prvih desetih številkah
(letnikih) Ujme, ki zajemajo več kot 2350 strani velikega formata ( A ^ t ) . Doslej j e
sodelovalo pri reviji 311 avtorjev, ki so prispevali 636 člankov, razprav in poročil.
Podrobnejši pregled pokaže, da so bili geografi med najpomembnejšimi sodelavci in
oblikovalci vsebinske zasnove Ujme. Doslej j e pri reviji sodelovalo 31 geografov
(t. j . 10 % vseh piscev), ki so prispevali 138 oziroma dobro petino (22 % ) vseh objavljenih člankov. Tudi v tem se kaže vloga, moč in razvejenost sodobne geografije,
ki s svojimi temeljnimi ali aplikativnimi raziskavami daje kar se da celosten pogled
na vzroke in posledice naravnih nesreč ter njihovo regionalno in prostorsko vmeščenost in vraščenost v pokrajinski sistem.
Milan Natek

France Habe
Mlini in žage na vodni pogon na Pivki in Planinskem polju nekoč in danes
Izdalo Društvo za varstvo kraškega okolja Postojna, založila občina Postojna,
Postojna 1996, 117 strani
Nestor slovenskih geografov raziskovalcev, dr. France Habe, nas j e ponovno razveselil z novo knjigo. Namenjena j e geografskim in širšim socialno-gospodarskim
pogledom izrabe vodnega pogona, k i j e v zadnjih desetletjih povsem zamrl. S to študijo smo dobili vpogled v mnoge značilnosti in posebnosti mlinarstva in žagarstva na
kraškem svetu. Skupaj z drugimi tovrstnimi ali podobnimi deli iz drugih območij
Slovenije pa kolikor toliko zaokroža in izpopolnjuje pregled nekdanjih oblik, nači272
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nov in namenov rabe razpoložljivih krajevnih energetskih — pogonskih potencialov,
kakršne so tekoče vode naših potokov in rek.
Študija j e sestavljena iz dveh delov. V prvem so predstavljeni mlini in žage na Pivškem, v drugem delu pa na Planinskem polju. Po uvodni predstavitvi obravnavane
tematike nas pisec seznani z oblikami in načini rabe vodnih pogonskih virov na
brezvodnih kraških tleh ter s temeljnimi tehnološkimi značilnostmi mlinov in žag. V
Pivški kotlini j e bilo 37 mlinov in 17 žag, od tega j e danes ohranjenih le še 6 stavb
oziroma zgradb, ki pa imajo spremenjeno namembnost. Na Planinskem polju j e bilo
v razpravo zajetih 7 mlinov in 9 žag. Zanje j e značilno, da so za pogonsko moč uporabili predvsem kraške izvire Unice pred Planinsko j a m o in v zagatni dolini Malnov,
kjer izvira Malenščica, ki j e poganjala po 6 mlinov in žag, kakor tudi ponor "Pod
stenami" in sam tok Unice tik pod vasjo Laze, kjer j e bila Laška žaga, last osmih
kmetov.
Obrati na vodni pogon so predstavljeni z več vidikov. Podrobno sta označena
njihov zemljepisni položaj in topografska lega. Vsi objekti z vodnimi pogonskimi
kolesi v Pivški kotlini so prikazani z naslednjimi oznakami: z lego na topografskem
načrtu 1 : 5000, nadmorsko višino, s katastrsko občino, parcelno številko stavbnega
zemljišča (selišča) in površino stavbe, hišno številko, z uporabno površino stavbe
(obrata) in tudi z navedbo lastnika. Za večino obratov j e navedena tudi njihova proizvodna velikost, in sicer glede na število pogonskih vodnih koles, Število mlinskih
kamnov, količino proizvodne zmogljivosti, gravitacijsko zaledje mlinov itd. (Ob tem
j e izredno dragocen in nazoren podatek, da j e imel mlin ob izviru Unice pred Planinsko j a m o 12 vodnih pogonskih koles.) Osvetljen j e tudi vpliv hidroloških razmer
na čas obratovanja mlinov in žag ter njihova vloga v vsakdanjem življenju.
S Habetovo študijo, ki j e nastajala v daljšem obdobju, smo dobili dragocene informacije o vodnih mlinih in žagah na kraškem svetu. Zgodovinski viri kažejo, d a j e
se začela izraba vodnega pogona na obravnavanem ozemlju že v 15. stoletju. Mlinarstvo in žagarstvo sta dosegla najvišji vzpon v 19. stoletju in v letih pred 1. svetovno
vojno. Tehnološke spremembe, elektrifikacija, spremembe v kmetijski pridelavi,
deagrarizacija, visoke davščine, sprememba lastništva idr. so med osnovnimi povzročitelji za propad vodnih mlinov in žag. Zadnji obrati so prenehali z delom v 60. letih
tega stoletja.
Milan Natek

Odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč
Izdala in založila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu
za obrambo, uredil B. Ušeničnik, Ljubljana 1996, 128 strani
V zborniku so objavljeni prispevki in gradivo z mednarodnega posvetovanja o
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, k i j e bilo v Ljubljani 5. oktobra 1995.
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Pripravila g a j e Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z
Ministrstvom za okolje in prostor. Poleg domačih strokovnjakov so sodelovali tudi
nekateri poslanci Državnega zbora in priznani strokovnjaki iz zavarovalništva in drugih področij iz Nemčije, Nizozemske, Švice in ZDA. Namen posvetovanja j e bil, da
bi tudi naša država začela čimprej dejavno odpravljati vzroke in posledice naravnih
nesreč in v ustrezno zakonodajo vgradi preizkušene in uveljavljene oblike in sisteme
zavarovanja premoženja pred naravnimi nesrečami.
V poročilu se bom omejil na tiste prispevke, ki so po vsebinski zasnovi neposredno povezani z našo stroko. Bojan Ušeničnik j e objavil članek "Odpravljanje posledic naravnih nesreč" (str. 10-30). V prvem delu prispevka j e prikazana možna ogroženost naše države zaradi naravnih nesreč (potresi, poplave, zemeljski plazovi in
usadi, skalni podori, snežni plazovi in zameti, toča, žled, pozeba, vihar, snegolom in
vetrolom, požari v naravi, poplave morja idr.). Poplave prizadenejo 15 % ozemlja
Slovenije, velike povodnji pa ogrožajo skoraj četrtino našega prebivalstva in njihovo
premoženje. Evidentiranih imamo nad 6000 zemeljskih plazov, od tega j e desetina še
vedno aktivna in ogroža 7000 km 2 . Erozija ogroža blizu 9000 km 2 našega ozemlja.
Od leta 1950 j e prizadelo Slovenijo 9 katastrofalnih suš. Vse naravne nesreče v naši
državi povzročijo škodo, ki j e enaka od 1,5 do 3 % in več bruto domačega proizvoda. V drugem delu Ušeničnikovega članka so osvetljeni dosedanji načini in današnje oblike zbiranja in razporejanja sredstev za odpravo posledic, pa aktivno varstvo
pred nesrečami in zavarovalništvo, ki se od leta 1978 dalje postopoma uveljavlja
tudi na tem področju.
D. Zupančič predstavlja "Enotno metodologijo" za ocenitev neposredne škode, ki
so j o povzročile naravne ali druge nesreče. Za njo j e med drugim značilno, da zaj e m a kar 16 vrst in zvrsti naravnih nesreč. J. Čepljak razmišlja o kmetijstvu in zavarovanju in ugotavlja, da j e naš zavarovalni sistem na tem področju zelo nespodbuden, saj ne varuje blagovnih skladov in ne zagotavlja kmetu gospodarske in socialne
varnosti. M. Ferlan prikazuje in vrednoti zavarovanje kot gospodarsko ustanovo pri
odpravljanju posledic in škode zaradi naravne ali druge nesreče. Prikazani so še
švicarski zavarovalninski program pred poplavami, ameriška državna pomoč ob nesrečah, oblike zavarovanja imetja za škode zaradi naravnih nesreč v Švici, zavarovanje in pozavarovanje naravnih nevarnosti (vihar, poplava, potres) v Nemčiji.
Zanimiv prispevek j e napisal J. Mesu o nadomestilu za škodo, ki so j o povzročile
poplave na Nizozemskem leta 1995: voda j e zalila 1200 km 2 ozemlja in prizadela
blizu 215.000 prebivalcev.
V sklepnem delu zbornika so objavljeni sklepi posvetovanja, v prilogi pa j e seznam članov državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih
nesrečah.
Milan Natek
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Vincenc Cene Malovrh
Temelji gospodarnosti v pogojih industrializacijske civilizacije
Samozaložba, Ljubljana 1996, 270 strani.
Pred predstavitvijo knjige j e treba vsaj nekaj stavkov nameniti avtorju. Vincenc
Cene Malovrh spada v starejšo generacijo slovenskih geografov, ki sicer nikoli ni
usmerjal razvoja slovenske geografije, j e bil pa njen bistveni in posebno spoštovan
del. Dobro se spominjam besed prof. Ilešiča, ki j e pri predavanjih z velikim spoštovanjem govoril o njegovem delu sredi negeografskega (gospodarskega) okolja.
Dobro so znane ekonomsko-geografske razprave V. C. Malovrha, ki so napisane
izrazito sistematično, teoretično dobro podkrepljeno in s težnjo po čim večji
objektivizaciji obravnavane snovi.
Tako j e pisana tudi pričujoča knjiga, v kateri skuša avtor predstaviti vso zapletenost gospodarjenja v industrijski družbi. Delo j e razdeljeno na tri osnovna poglavja.
V prvem poglavju (Značilnosti vsebine in ustroja družbene reprodukcije) so
opredeljeni bistvo družbene reprodukcije, njen ustroj in razvoj ter skupine dejavnikov
družbene reprodukcije.
Drugo, osrednje poglavje (Priskrbovanje in trošenje dobrin v pogojih industrializacije) j e razdeljeno na šest podpoglavij: industrializacijska civilizacija, industrijski
način ustvarjanja dobrin, industrijsko ustvarjanje dobrin iz snovi neživega porekla,
ustvarjanje dobrin živega porekla, podeljevanje dobrin na kraj njihove rabe, razvojna
dinamika odnosov v družbeni reprodukciji.
Tretje poglavje (Okolje bivanja in gospodarjenja) na kratko obravnava naslednje
tematike: stvaritev dela in položajni odnosi v okolju bivanja, sistem središč družbene
aktivnosti, življenjska raven, naraščanje prebivalstva, razvojno zaviralni vplivi iz
okolja.
Knjiga obravnava gospodarsko tematiko, zato se ne čutim usposobljenega, da bi
j o presojal z gospodarskega vidika. Na drugi strani pa avtor umešča snov v naravne
cikle in družbeno reprodukcijo, kar pa j e že možno razumeti z geografsko izobrazbo.
Knjige prav gotovo ne bodo jemale v roke širše množice. Podpisani si po branju, ki
j e občasno naporno prebijanje skozi besedilo, želi najti čas, da bi ponovno vzel knjigo v roke in ob njenem prebiranju užival.
Delo j e nabito, zgoščeno s številnimi avtorjevimi drobnimi izvirnimi spoznanji in
gledanji.
Avtor v uvodu pravi, da so "objavljene ugotovitve plod spoznavanja določenega
procesnega kompleksa ob kritičnem soočanju s podrobnimi empirično dokumentarnimi pričevanji, in z izsledki mnogoštevilnih specialističnih raziskovanj naravnih in
sociogenih pojavov." (str. 12)
To j e lahko ena od odlik dela, hkrati pa tudi slabost, saj manjka celovit, teoretsko
utemeljen pregleden logični sistem, ki bi omogočal lažje razpoznavanje sestavnih
členov in njihove funkcije v celotnem ustroju gospodarjenja. S trditvijo se avtor verjetno ne bi strinjal, ker pravi, da "velike sisteme, kakršnega predstavlja tudi družbena
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reprodukcija, j e mogoče uspešno obravnavati, ako označeno genetsko-funkcionalno
metodo uporabimo najprej za razjasnjevanje posameznih njegovih sestavin" (str. 13).
Način obravnave j e jezikovno izredno močno formaliziran, abstrahiran in sofisticiran. To sicer daje vtis velike stopnje objektivnosti, vendar se hkrati s tem tematiki
odvzemajo življenjski sokovi. Za formalistično-abstraktni način pisanja j e presenetljivo, da povsem manjka znanstveni aparat. Glede na resnost avtorja sodimo, da j e z
delom želel predstaviti svoje izvirno gledanje na zapleteno celovitost gospodarnosti.
Svojstven samohodec!
Ker bi temeljitejši prikaz dela zahteval nekajkrat več prostora, kot ga zavzema
knjiga (zaradi številnih mest, ki kar kličejo k polemičnosti in širši obravnavi), le nekaj osebnih opažanj.
V gospodarskem prostoru avtor zaznava sile po naslednjih kategorijah pojavov:
neživega sveta, živega sveta, človeka, družbe, prostora, svetovja, časa (str. 17).
Posamezna mesta j e miselno zelo težko "prebiti", kot na primer na strani 36:
"Tako morata biti, na primer, energijsko odporna snov in predmet iz take snovi obdelovana ter predelovana s pomočjo visoko zmogljivega sredstva dela ob hkratnem sodelovanju odzivne energije ter ustreznega dispozicijskega in zaščitnega sredstva dela;
za izvedbo delovnega postopka j e torej potreben sklop sredstev dela."
Zaradi izrazito sofisticirane obravnave snovi j e jezik nujno bogat s tujkami, ki so
večinoma strokovni izrazi. Vendar na drugi strani V.C. Malovrh uporablja številne
domače izraze, ki poživljajo besedilo, posebno še tisti, ne tako redki arhaizmi.
O b tem j e treba omeniti, da bi bila besedilu potrebna lektorjeva in korektorjeva
roka, ki bi popravili jezikovne in tipkarske napake.
Kljub vsem izraženim pridržkom knjigo priporočam vsem, ki se ukvarjajo z ekonomsko geografijo, saj jim bo ponujala številna spoznanja in vzbudila številna razmišljanja; seveda če bodo imeli toliko potrpljenja, da bodo delo prebrali v celoti.
Marijan M. Klemenčič

Dušan Plut
Brez izhoda? Svetovni okoljski procesi
Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1995, 189 strani
Konec preteklega leta j e pri Državni založbi Slovenije kot prva knjiga v zbirki
Geografija izšlo delo dr. Dušana Pluta z naslovom Brez izhoda? Svetovni okoljski
procesi, ki na 189 straneh zgoščenega tiska obravnava najpomembnejše planetarne
okoljske degradacijske procese, od segrevanja Zemlje, tanjšanja ozonske plasti, kislosti padavin, radioaktivnega obremenjevanja okolja in izgubljanja biološke raznovrstnosti. V prvem poglavju Sodobni civilizacijski procesi (megatrendi) avtor predstavlja
širši okvir družbenih razmer in sprememb, kot so hitra rast svetovnega prebivalstva,
rast proizvodnje in porabe, katerih posledice so pospešeno izčrpavanje neobnovljivih
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naravnih virov, obremenjevanje okolja z odpadki, propadanje naravnih biotopov in s
tem vse bolj tudi ogrožanje lastnega obstoja. Od tod verjetno vprašaj v naslovu Brez
izhoda? Delo ni pesimistični pogled na svet, ampak prikaz dejanskih posledic prebi valstvenih, prostorskih in drugih megatrendov in predvsem opozorilo, da so korenite spremembe v poseganju in odnosu do okolja nujne. S pomočjo številnih virov in
literature, dobrega strokovnega poznavanja svetovnih civilizacijskih in degradacijskih procesov in seveda ne brez osebne prizadetosti avtor opisuje neučinkovitost
dogovarjanj in namer za omejitev degradacije okolja, zakoreninjeno miselnost o neomejenem razvoju in zaupanju v tehnološke rešitve, spremenjene vrednote prebivalcev Zemlje, med katerimi j e prvo mesto pripadlo imetju oziroma blagostanju, brezbrižnost do okolja, drugega življenja, vse večje razlike med razvitim in nerazvitim
svetom itd. V poglavju Planetarni degradacijski procesi (megatrendi) so onesnaževanje
ozračja, onesnaževanje vodnih virov in kemizacija okolja obravnavani kot rezultat
preseženih samočistilnih sposobnosti okolja zaradi nenehnega naraščanja emisij
odpadnih in škodljivih snovi. Povratni učinek obremenjevanja okolja, poseganja v
naravne krogotoke in spreminjanja pokrajinskih ekosistemov pa so propadanje
gozdov, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst, škodljive posledice za zdravje
prebivalstva, pomanjkanje pitne vode itd. Med degradacijskimi procesi, ki so imeli
najprej krajevne in regionalne razsežnosti, s stopnjevanjem pa so prerasli v
planetarne, j e gotovo najbolj problematično onesnaževanje ozračja. V knjigi Brez
izhoda? mu avtor namenja kar tri obsežna poglavja, ki obravnavajo rast temperatur
oziroma segrevanje Zemlje, tanjšanje ozonske plasti in kislost padavin. Degradacijski
procesi so prikazani razumljivo in nazorno tudi z navedbami podatkov (o emisijah,
imisijah, posledicah) ter grafičnimi prikazi. Vsebina posebnega poglavja j e radioaktivno obremenjevanje okolja, kjer dr. Plut opozarja na veliko odgovornost pri uporabi jedrske energije, pereč problem odlaganja radioaktivnih odpadkov in jedrski
terorizem. Kot zadnji okoljski degradacijski proces pa j e opisano izgubljanje biološke raznovrstnosti, ki j e posledica predvsem posrednega ogrožanja naravnih ekotopov in degradacije pokrajinskih elementov. Vsi degradacijski procesi so obravnavani
v vzročno-posledičnih zvezah s spremembami in dogajanji v okolju, tako da j e
bralcu ves čas pred očmi povezanost pokrajinskih elementov v sistem, kar j e za
razumevanje degradacijskih procesov zelo pomembno. Zato so nekatere degradacijske posledice, kot npr. propadanje gozdov, omenjene v več poglavjih, izgubljanje
biološke raznovrstnosti kot posledica v prejšnjih poglavjih opisanih degradacijskih
procesov pa j e obravnavano šele na koncu. V poglavju "Slovenija — okolje in
narava na poti iz socializma v kapitalizem" so predstavljene pokrajinske prvine, pomembne z vidika sonaravne strategije gospodarskega in regionalnega razvoja (pokrajinska prehodnost, stik naravnogeografskih makroregij, lega, reliefna razgibanost
itd.), ter okoljevarstveno pomembne geografske spremenljivke (kmetijstvo, industrija, promet, poselitev). Glede samočistilnih sposobnosti in ranljivosti so opisani
osnovni pokrajinskoekološki tipi Slovenije ter v nadaljevanju družbene spremembe
(osamosvojitev, tržni prehod) in stanje okolja v devetdesetih letih. Delo končuje
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kratek Ekoepilog, obsežen seznam literature z 250 naslovi domačih in tujih del ter
indeks strokovnih pojmov. Knjiga Brez izhoda? Svetovni okoljski procesi j e napisana razumljivo za širši krog bralcev, ki jih podrobneje zanimajo pojavi, o katerih v
sredstvih obveščanja vse pogosteje slišimo ali beremo, hkrati pa j e dobrodošla študijska literatura za bodoče geografe in vse, ki imajo in bodo imeli možnost usmerjati
nadaljni razvoj, saj brez razumevanja okoljskih megatrendov ni mogoče pričakovati
pozitivnih sprememb v odnosu in ravnanju z okoljem. Pričakujemo lahko le nadaljevanje degradacijskih procesov in slej ko prej Brez izhoda! (s klicajem namesto
vprašaja).
Valentina Brečko

Acta carsologica XXIV (1995)
SAZU, Razred za naravoslovne vede in ZRC SAZU,
Inštitut za raziskovanje krasa, str. 591, Ljubljana 1995
Že z naslovnice j e razvidno, da ne gre za običajni zvezek Acta carsologica —
Krasoslovnega zbornika (AC) — ampak za zbornik mednarodnega simpozija "Man
on Karst" (Človek na krasu), posvečenega 70-letnici geografa akad. prof. dr. Ivana
Gamsa. Zato j e tudi vse gradivo objavljeno v tujem jeziku, razen ene izjeme (francosko) v angleščini, seveda s slovenskimi izvlečki in povzetki.
Kljub simpozijskemu zborniku pa j e zasnova številke podobna ostalim v zadnjih
letih: razen gradiva o poteku simpozija in prispevkov s simpozija so objavljeni tudi
daljša razprava, poročila ter In memoriam.
Kot izvemo iz uvodnika, ta številka AC ni posvečena le 70-letnici prof. I. Gamsa,
ampak tudi 40-letnici zbornika samega. Leta 1955 j e namreč izšla njegova prva številka. In že v prvi številki j e objavljen prispevek prof. 1. Gamsa, kasneje pa jubilant
ni bil le sodelavec zbornika, ampak tudi dolgoletni član uredniškega odbora.
Na 17. strani j e pod jubilantovo sliko objavljena pesem Le relief karstique (Kraški
relief) francoskega geografa J. Sarramee z naslovom kot akrostihom. Sledijo seznam
udeležencev simpozija (73 iz 13 držav, med njimi številni znani krasoslovci) in
nagovori oziroma pozdravi pomembnih gostov na otvoritvi v Postojni 23. septembra
1993.
Glavni del zbornika sestavljajo predavanja, predstavljena na simpoziju: na 510
straneh j e 44 prispevkov 57 avtorjev iz 12 držav. Največ jih j e seveda iz Slovenije
(14, od tega štirje člani Inštituta za raziskovanje krasa), sledijo Italija, ki ima 13
avtorjev, Hrvaška 5, Španija in Rusija po 4, Češka, Francija in Romunija po 3, Madžarska, Poljska in Slovaška po 2 in Turčija z enim avtorjem. Zaradi velikega števila
prispevkov j e mogoče omeniti le glavno tematiko prispevkov.
Kot uvodna štejeta prispevka o krasoslovcih 20. stoletja (in Gamsovem mestu
med njimi) in o krasoslovju kot integralnem sistemu znanosti o krasu, sicer pa j e
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največ del posvečenih vplivu človeka na kras in kraški hidrografiji, sledijo speleološki in speleoarheološki prispevki, prispevki o prsti na krasu, o geologiji oziroma
tektoniki, paleokrasu, morfologiji, varstvu, izrabi tal in o zgodovini krasoslovja. Kot
zanimivost naj omenim Silvestrujev prispevek "Ali j e mogoče definirati kraško
polje?", to j e prav vprašanje, s katerim s e j e podrobno ukvarjal in o čemer j e objavil
več prispevkov tudi prof. Gams.
O slovenskem krasu oziroma o rezultatih del na našem krasu govori 17 prispevkov, več kot dovolj, da lahko tudi to številko AC štejemo kot pomemben prispevek k
poznavanju slovenskega krasa. Morda j e posebej pomembno tudi to, da pisci teh
prispevkov niso le Slovenci, ampak tudi pripadniki drugih narodov: Hrvati, Italijani
in Španci. Krasoslovje j e veda, ki ima temelje na našem krasu, vendar s o j o v veliki
meri razvili tujci. Danes pa se bolj in bolj kaže, da kras — in to v veliki meri prav
slovenski kras — spet postaja most, vez med raziskovalci različnih narodov, k čemur
prispeva tudi pričujoča številka AC.
Če naj na kratko ocenim zbornik kot celoto, lahko rečem, da daje okvirni pregled
tematike, s katero se ukvarjajo geografi in drugi raziskovalci krasa po svetu v
zadnjem času, da so med avtorji tudi imena, pomembna v svetovnem krasoslovju,
hkrati pa kaže, da j e naš kras, predvsem pa Kras, še vedno ali celo spet vedno bolj
zanimiv za raziskovalce.
Razprava (zunaj simpozijskega sklopa) govori o poznavanju ameriških j a m na
podlagi Valvasorjevih virov, v kateri avtor Shaw na podlagi temeljitega pregleda
(navaja kar 63 virov in literature) ugotavlja, d a j e najstarejši opis (s strani obiskovalca iz Evrope) kake ameriške jame iz leta 1513, torej 35 let starejši, kot pa j e bilo
znano doslej. Iz Poročil j e razviden del mednarodnega udejstvovanja članov Inštituta
za raziskovanje krasa, zadnji prispevek pa j e namenjen spomnu na nedavno preminulo avtoriteto med geografi, raziskovalci krasa, Marjorie M. Sweeting.
Vsebina ponazarja več kot 130 slik, kart, grafikonov in skic. Najbrž sta obseg zbornika in veliko število avtorjev tudi vzroka za zamudo pri izidu zbornika in da j e v
njem še ostalo nekaj uredniških oziroma tehničnih napak. Vsekakor pa pomeni velik
prispevek k poznavanju krasa, kar potrjujejo tudi že objavljene ocene v tujih
strokovnih glasilih.
Andrej Kranjc

Vladimir Drozg
Morfologija vaških naselij v Sloveniji
Geographica Slovenica27, Ljubljana 1995
Predelano in dopolnjeno doktorsko disertacijo o morfologiji vaških naselij lahko
štejemo med temeljna metodološko-teoretska dela iz naselbinske problematike pri
nas. V njem avtor na teoretskih izhodiščih in metodologiji dosledno gradi tudi inter279
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pretacijo konkretnih primerov. Od samega začetka delo presega zgolj geografski vidik
morfologije naselij, saj avtor sledi predvsem vidnim elementom morfološke zgradbe.
Torej elementom, ki poleg temeljnih naravnih in družbeno-gospodarskih vključujejo
še arhitekturne, umetnostnozgodovinske in druge elemente. Skratka, izhaja iz širših
pogledov, deloma tudi filozofskih, ki ustvarjajo kombinacijo številnih procesov, elementov, dejavnikov oblikovanja vidne in zgradbene podobe vaških naselij.
Vsebina j e razdeljena v dva dela, prvi teoretski in metodološki, se končuje z
opredelitvijo morfoloških tipov, ter opredelitvijo razmerij med morfološkimi tipi in
pokrajinskimi enotami ter med morfološkimi tipi in kulturno-zgodovinskimi območji.
Temu sledi regionalni prikaz morfoloških tipov strnjenih vaških naselij v Sloveniji.
V temeljih j e to pet tipov vaških naselij, opredeljenih na podlagi vidnih zasnov,
oziroma položaja hiš, v tem primeru objektov, pri čemer avtor ugotavlja, da se razmestitev morfoloških tipov v grobem ujema s pokrajinskimi enotami. S tem pa seveda poudarja geografskost predmeta svoje obravnave kot rezultata naravnih razmer in
kulturno-gospodarskih dejavnikov.
Sicer pa avtor na koncu prvega dela sintetično opozori še enkrat na naslednje
osnovne lastnosti morfologije naselij in naselij na sploh: naselje j e celota, katere bistvo
j e skupnost; naselje j e zgrajeno in zasnovano na določenih temeljnih načelih; v
zgradbi naselja izstopajo njegovi "konstitutivni elementi", ki imajo v njegovi morfologiji poseben pomen; da obstajajo bolj ali manj ustaljeni načini povezovanja med
morfološkimi elementi in da imajo oblike povezovanja regionalni značaj, saj so
omejene na določena območja.
Drugi del knjige z naslovom "Argumentacija ugotovljenega" pomeni v bistvu
aplikacijo za morfološko analizo izbranih primerov na podlagi treh skupin kazalcev,
oziroma sestavin: temeljnih načel (prilagojenost naravnim razmeram, členitev prostora po pomenu, členitev prostora po socialnih elementih, enotnost morfoloških elementov, univerzalnost, individualizem, podrejenost tehničnim sistemom), načinom
povezovanja morfoloških elementov (zazidanost, odprtost, način oblikovanja središča, položaj naselja) in samih morfoloških tipov naselij. Iz različnih slovenskih
pokrajin j e bilo izbranih več kot 20 naselij, ki jim avtor vsakemu posebej opredeli
prilagojenost naravnim razmeram, členitev prostora po pomenu, členitev prostora po
socialnih elementih, poenotenost morfoloških elementov.
Čeprav j e težišče na prvem delu "Zasnova proučevanja in poskus interpretacije
morfologije naselij", (manjka verjetno pridevnik vaških), in j e izbira predstavljenih
naselij ter tudi izbranih regij zelo subjektivna, predvsem pa j e posameznim od štirih
elementov odmerjen različen prostor, kar velja še posebej za skromnejše prikaze členitve po socialnih elementih, j e tudi drugo temeljno poglavje nadvse zanimivo in
tehtno. Na eni strani j e sicer nekaj manj, kar bi pričakovali geografi, na drugi strani
pa precej več z negeografskih področij. V e č j e tudi nazornosti, k čemur prispevajo številni tematskimi tlorisi naselij ter prav posrečene in kakovostne likovne ponazoritve
zgradbe in položaja naselij.
Čeprav tudi sam avtor postavlja vprašanje o popolnosti, prilagojenosti kazalcev,
280

Geografski vestnik 68

Književnost

območju proučenega, izboru naselij in drugem, j e knjiga nedvomno pokrila že dolgoletno belo liso v proučevanju naselij, ki jih naravnost brutalna urbanizacija naglo
spreminja v dele uniformiranega urbanega kontinuuma. Posebej dragocen se mi zdi
prvi metodološki del, prvi takšen pri nas in tudi ne tako pogost v svetu, zaradi česar
s e j e avtor obilo posluževal tudi negeografske literature. To bo zanesljiva podlaga za
podrobnejša tovrstna raziskovanja in inspiracija za večjo geografsko zavzetost na
področju, ki g a j e geografija v zadnjih desetletjih v glavnem kar obšla.
Mirko Pak

Iz tuje geografske literature

Urbaner Bodenschutz
Arbeitskreis Stadtboden der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft,
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1996
Knjiga z naslovom "Varstvo urbanih prsti" obsega šest tematskih sklopov, ki obravnavajo nastanek in lastnosti prsti v mestu, človekove posege in s tem spreminjanje
prsti ter potrebe po njihovem varovanju. Pri pisanju posameznih vsebin j e sodelovalo 21 različnih strokovnjakov: pedologov, geologov, naravovarstvenikov, biologov
in specialistov za prehrano rastlin (geografa ni med njimi). Rezultat j e knjiga v trdi
vezavi na 244 straneh, opremljena s 44 slikami in 56 tabelami.
Uvodno poglavje "Zasnove varstva urbanih prsti" obravnava nastanek, fizikalno-kemične lastnosti in prevladujočo rabo v mestih. Na podlagi rezultatov terenskega
dela so razvili metodologijo za varstvo prsti v urbanem okolju. Pri varovanju in ohranjanju prsti ne gre le za pedološko vprašanje, temveč j e treba upoštevati spoznanja
geologov in biologov, pedološkim rezultatom raziskovanj pa pripada nedvomno
pomembno mesto.
Drugo poglavje j e po vsebini precej geološko. Obravnava substrate nastajanja
urbanih prsti, poslovnih in industrijsko spremenjenih površin. Natančno j e predstavljena tipizacija in členitev substratov, tekstura in delež skeleta v substratih, izvor in
njihove značilnosti. Lastnosti prsti so namreč pogojene z značilnostjo substratov. Urbane prsti so deležne škodljivih vnosov iz atmosfere in hidrosfere in posledično preko človeka.
Posebno poglavje obravnava mehanske posege in fizikalne lastnosti v mestnih
prsteh. Izrazita posega sta odnašanje in nasipavanje prsti, kar je povezano s širjenjem
pozidanih površin. Na zgledu Hamburga j e predstavljen infiltracijski potencial mestnih prsti. Natančno (s postopki izračunov) so opisane metode merjenja prepustnosti
prsti za vodo. Opisane metode se razlikujejo od pri nas pogosto uporabljene metode
s Kopeckijevim cilidrom za merjenje infiltracije (glede na količino porabljene vode
v določeni časovni enoti, izražena v ml/sec).
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Posebno privlačno j e napisano poglavje o urbani vegetaciji. Varstvo urbanih prsti
zajema namreč tudi varstvo vegetacije, k i j i prsti določajo pogoje uspevanja. Zaradi
vplivov številnih "nenaravnih" dejavnikov na rast in vitalnost rastlin imajo rastline v
mestih povsem drugačne ekološke razmere za rast kot na podeželju. Zato se urbana
vegetacija znatno razlikuje od vegetacije zunaj urbanih območij. Mestno podnebje
odločilno vpliva na uspevanje nekaterih vrst rastlin, kajti mesto j e toplotni otok z višjo
zračno temperaturo, kot j o ima okolica. Hkrati j e mestno podnebje sušnejše zaradi
umetno pospešenega odtoka padavinske vode. Značilna mestna flora j e zaznamovana
s številnimi "tujimi" drevesi, grmiči in okrasnim cvetjem, ki jih j e posadil človek.
Mestne prsti so življenjski prostor ne le rastlinam, tudi živalim.
Na konkretnem zgledu dveh nemških mest (Hannover in Hamburg) j e prikazano
kartiranje prsti v mestih. Shematsko so predstavljeni značilni profili, izkopani v omenjenih mestih kot podlaga za določanje mej med posameznimi tipi prsti. Uporabljene
so povsem druge oznake za poimenovanje horizontov, kot jih poznamo po klasifikaciji Faa in Unesca za označevanje antropogenih prsti (vrtnih, rigolanih in prsti
deponij, P - C ) .
Ker so mestne prsti pomemben del kulturnih ekotopov, jih j e treba zaščititi.
Zadnje poglavje "Postopki vrednotenja in ravnanja s prstmi" vključujejo varovanje dreves v mestu, talne vode, zraka in prsti.
Za posamezne obravnavane tematske sklope j e prikazana metodologija raziskovanja. Kvantitativni podatki so pregledno urejeni v shemah in tabelah. V pedogeografiji (v Sloveniji) še niso bile proučene urbane prsti, zato j e ta knjiga lahko dobro
vodilo. Dosedanja proučevanja prsti v mestu so nasploh skromna in namenjena
izrazito ozkim ciljem. Ker so v knjigi "Urbaner Bodenschutz" predstavljeni ne le
rezultati, temveč tudi metode, bi bilo priporočljivo proučiti varstvo prsti v slovenskih
mestih, ki so manjša in drugačnega ustroja kot obravnavana nemška mesta. Morda bi
bilo treba nekatere metode spremeniti.
Svojevrstna prednost knjige j e interdisciplinarni geografski pristop opazovanja,
merjenja in interpretacije rezultatov. Še posebno je, čeprav posredno, začrtana nova
smer pedobiogeografije, ki prerašča še pred nedavnim zgolj prostorsko prikazovanje
razširjenosti tipov prsti ter daje poudarek vplivu prsti kot enega izmed naravnih
dejavnikov v urbanem okolju.
Grafična oprema knjige, razumljiv jezik in kompleksnost vsebin uvrščajo pričuj o č e delo med temeljno literaturo za geografe, načrtovalce in tudi pedologe.
Razumevanje mesta kot celote, oz. z vidika vegetacije, onesnaženosti in biotopov
zahteva predznanje, ki ga najdemo v tej knjigi. Prsti so živ organizem, ki sprejemajo
vplive iz okolja in se odzivajo nanje. Neposredni vpliv prsti na videz mesta j e precej
manj izrazit spričo antropogenega urejanja še nepozidanih površin. Kjer iz različnih
razlogov ni stalnega poseganja v urbano vegetacijo (zapuščene medblokovske niše)
se pojavijo divji pleveli, breza, trepetlika in druge nezahtevne drevesne vrste, ki so
precej bolj udobni dom živalim kot skrbno negovane zelenice.
Ana Vovk
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Mirko Bogić — osemdesetletnik
Sredi letošnjega leta se j e pridružil častitljivim osemdesetletnikom tudi Mirko
Bogić, geograf, muzealec in starosta naših morskih jadralcev. Rodil se j e 15. julija
1916 v Šibeniku, kjer j e obiskoval gimnazijo. V Beogradu j e končal vojaško šolo in
leta 1936 j e prišel v Slovenijo, kjer s i j e ustvaril dom in družino. Po 2. svetovni vojni
je najprej delal v glavni upravi za razdeljevanje zdravil in medicinskih pripomočkov,
ki jih j e pošiljala k nam UNRRA. Nato je bil v upravi igralske akademije. Leta 1956
s e j e vpisal na geografijo takratne Naravoslovne fakultete v Ljubljani. Študiral je ob
delu. Po diplomi leta 1962 s e j e zaposlil kot vodja oziroma kustos Zemljepisnega
muzeja pri Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani, kjer j e ostal do upokojitve
leta 1976. Za diplomsko delo pri prof. dr. A. Meliku "Vreme v oktobru 1959 in elektrogospodarstvo Slovenije" j e dobil univerzitetno študentovsko Prešernovo nagrado za
leta 1961. Z nekaterimi dopolnitvami j e bila študija z istim naslovom objavljena v
Geografskem zborniku IX. (1965, str. 127-180).
Njegovo delo v Zemljepisnem muzeju je bilo raznovrstno. Pripravil j e več tematskih razstav in zanje napisal ustrezne vodnike. Pripravil ali sodeloval j e pri številnih
priložnostnih razstavah, ki so bile postavljene ob zborovanjih slovenskih geografov,
seminarjih, posvetovanjih, domačih mednarodnih ali medinštitutskih simpozijih itd.
Osrednja Bogićeva ljubiteljska dejavnost j e že od otroštva povezana z morjem.
Živi z morjem in za njega. Leta 1949 j e bil v Ljubljani med soustanovitelji Pomorskega brodarskega društva "Cveto Močnik", kjer j e vodil jadralno sekcijo. Ta s e j e
kmalu osamosvojila in razvila v Jadralni klub Ljubljana, ki mu j e naš jubilant predsedoval četrt stoletja. M. Bogić pa ni bil samo odličen tekmovalec v nacionalnem
razredu L-5, kjer j e dosegal vidne uvrstitve; med drugim j e bil tudi državni prvak.
Tekmuje še danes in dosega zavidljive uspehe. V njegovi vitrini j e več kot 100 odličij in pokalov, ki si jih j e priboril na domačih ali mednarodnih jadranskih regatah
od Trsta pa vse do Dubrovnika. Kot odličen poznavalec in ljubitelj morja že več desetletij vodi in poučuje na tečajih jadranja in za voditelje motornih čolnov. Njegovih
tečajev s e j e udeležilo nad 4000 kandidatov in večina od njih j e uspešna na samotnih
morskih poteh. Tudi s tega področja j e zapustil jubilant vidne pisne sledi: o morju ter
njegovih posebnostih in nevarnostih, vetrovih in valovih j e napisal številne članke za
revije in časopise. Pisal j e o sidriščih ob vzhodni jadranski obali, nevarnostih neviht
v Kvarnerskem zalivu, jadranju po Ljubljanici itd. V Priročnik za voditelje čolnov, ki
j e doživel več izdaj, j e M. Bogić prispeval dve pomembni in obsežni poglavji: "Navtika" in "Vetrovi na Jadranu". Leta 1991 j e izšla Bogićeva morjeplovska knjiga "Iz
ladijskega dnevnika".
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Mirko Bogić ima neprecenljive zasluge, da so se številni Slovenci seznanili z
morjem in lepotami življenja na njegovih valovih. Našemu cenjenemu slavljencu želimo še mnogo zdravih, zadovoljnih in tekmovalno uspešnih let in da bi veter še
dolgo napenjal jadra njegove jadrnice "Maištral"!
Milan Natek

Profesor dr. Vladimir Klemenčič — sedemdesetletnik
Življenjski jubilej, sedemdesetletnico, j e v letu 1996 praznoval eden najvidnejših
slovenskih geografov dr. Vladimir Klemenčič. Pregled več kot tridesetletnega pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega, organizacijskega in družbenega delovanja, j e bil
objavljen ob njegovi šestdesetletnici v 57. številki Geografskega vestnika.
Čeprav j e od te objave minilo komaj deset let, nas intenzivno in plodno delovanje
jubilanta sili k poročanju o njegovih novejših rezultatih. V zadnjih letih se j e dr.
Klemenčič osredotočil posebej na področje politične geografije, v okviru katere j e
preučeval zlasti socialnogeografske strukture, ki jih pobujajo ali sooblikujejo politični dejavniki. Tako j e nadaljeval z raziskavami o narodnih manjšinah v obmejnih območjih Slovenije in sosednjih držav ter o vlogi državnih meja kot pomembnih dejavnikih razvoja obmejnih regij. Po osamosvojitvi Slovenije j e namenil posebno pozornost osvetljevanju geopolitičnega položaja Slovenije v Evropi. Rezultati novejšega
političnogeografskega raziskovanja so razvidni iz obsežne bibliografije, saj j e po
letu 1968 v slovenskem tisku objavil kar 28, v tujem tisku pa celo 33 znanstvenih in
strokovnih sestavkov z navedeno vsebino.
Tudi v desetletju od leta 1968 do leta 1996 j e bil izredno dejaven v domačih in
mednarodnih strokovnih krogih. O svojih raziskovalnih rezultatih j e v tem času poročal na osemnajstih strokovnih kongresih in posvetovanjih v Sloveniji ter kar na
devetnajstih v drugih državah. Nastopi v tujini niso bili omejeni le na evropske države: Avstrijo, Češko, Italijo, Madžarsko, Nemčijo, Poljsko in Švico, saj j e predaval
tudi v ZDA in Avstraliji. Omeniti moramo tudi jubilantova predavanja, ki jih j e kot
gostujoči profesor imel na univerzah v Nemčiji (v Frankfurtu, Mannheimu, Tübingenu in Würzburgu) ter v Švici (v Baslu, Bernu, St. Gallnu in Fribourgu). Spomnimo
naj, da so imeli omenjeni nastopi, v obdobju po osamosvojitvi Slovenije, poleg strokovnega tudi pomemben družbeni odmev. Z njimi j e osvetljeval posebne geopolitične razmere na ozemlju nekdanje Jugoslavije, povdarjajoč pri tem strukturne geografske posebnosti Slovenije. Za uspešno in plodno dolgoletno strokovno mednarodno
udejstvovanje j e leta 1992 prejel visoko državno priznanje ambasador Republike
Slovenije v znanosti. Ne gre pa prezreti tudi priznanja Slovenskega kulturnega
društva Kanalska dolina, ki mu j e bilo podeljeno leta 1995.
V zadnjem desetletju j e dr. V. Klemenčič nadaljeval z raziskovanjem družbenogeografske preobrazbe Slovenije, kar j e področje njegovega znanstvenorazisko284

Geografski vestnik 6 8

Kronika

valnega dela od začetkov strokovnega udejstvovanja. Spreminjanje strukture prebivalstva, ruralno-urbane migracije in s tem pogojeni pokrajinski učinki silijo v ospredje
v njegovih dvanajstih novejših člankih in referatih.
Spomnimo naj, da j e jubilant pri svojem univerzitetnem pedagoškem delu tudi v
zadnjih letih poudarjal in uveljavljal pomen terenskega dela. Z ugotavljanjem socialnogeografskih skupin kot nosilk prostorskih procesov j e skušal na primeru konkretnih
pokrajinskih vzorcev med številnimi terenskimi vajami v različnih slovenskih pokrajinah opozarjati študente na razmerja med načinom življenja in pokrajinsko strukturo.
Opustil tudi ni dolgoletnega strokovnega vodenja ekskurzij maturantov celovške
gimnazije, ki jim leto za letom, že več kot trideset let, predstavlja Slovenijo, pa tudi
druge pokrajine jugovzhodne Evrope. Za pedagoške zasluge j e v letu 1996 prejel nagrado Republike Slovenije za področje šolstva.
Profesorju dr. Vladimirju Klemenčiču želimo ob življenjskem jubileju še mnogo
zdravja in energije ter še naprej zadovoljstva v stroki, ki j o j e izbral za način življenja.
Matjaž Jeršič

Sedemdesetletnica Draga Mezeta
26. januarja 1996 j e praznoval sedemdesetletnico dr. Drago Meze. Geografski
vestnik, ki se j e spomnil njegove šestdesetletnice (1986, str. 144-145), j e tedaj na
kratko orisal življenjsko pot dolgoletnega sodelavca Geografskega inštituta (kasneje
GIAM in GI AM ZRC SAZU), ki ga j e raziskovanje konec petdesetih let zaneslo v
Zgornjo Savinjsko dolino, v katero se j e zaljubil. Študij reliefnega razvoja v zgornjem porečju Savinje mu j e leta 1965 prinesel naslov doktorja geografske znanosti.
Potem ko j e to dolino že obdelal domala z vseh geografskih vidikov, se j e lotil
podrobne analize hribovskih kmetij. Tu pa mu j e postala dolina pretesna. Začrtal j e
metodologijo za načrtno podrobno raziskovanje stanja in perspektiv tistih hribovskih
kmetij na vsem slovenskem ozemlju, ki se raztezajo na nadmorski višini nad 600 m
in so večje od 10 ha, ter si pridobil sodelavce. Pregled njegovih objav s to in drugo
tematiko do leta 1986 iz 28. letnika GV tu ne bomo ponavljali. Kmetije so ostale
glavna raziskovalna tematika tudi v njegovih šestdesetih letih plodnega življenja. Iz
Geografskega zbornika 1987 zvemo za stanje številnih kmetij na Idrijskem in Cerkljanskem. V naslednjem zborniku (1988) nam jubilant razkriva podeželje na Šentviški planoti in v Trebuši. Iz poročil Geografskega inštituta (Letopisi SAZU), kjer
slavljenec deluje od leta 1952, zvemo za nadaljevanje raziskav v sosednjih pokrajinah. Toda zbrano gradivo očitno še čaka na objave. Vmes so prišle naravne nesreče,
s katerimi se načrtno ukvarja njegova ustanova. Jubilant se pojavi v reviji Ujma
(1987) z opisom vrtinčastega viharja, ki j e pri nas prava redkost in ki j e nekaterim
notranjskim krajem leta 1987 prizadel hudo razdejanje. Še večja naravna nesreča,
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silovita povodenj 1. novembra 1990, jubilanta kot raziskovalca spet vrne v Zgornjo
Savinjsko dolino. V Ujmi 1991 lahko preberemo njegov podrobni opis učinkov in
škode med Lučami ter Mozirsko kotlinico. V isti reviji za naravne in druge podobne
nesreče se prihodnje leto še enkrat oglasi, ko ugotavlja, kako počasi napreduje sanacija.
Da ne bi vzbudili napačnega vtisa o jubilantu, da j e prispeval k slovenski geografiji samo boljše poznavanje Zgornje Savinjske doline in hribovskih kmetij, s e j e
potrebno sklicevati na podrobnejše navedbe o njegovem delu v GV 1986. Manj sistematično s e j e loteval številnih drugih tem vse tja do kraške hidrografije in etnografije
hribovskega stavbarstva (glej članek Spremembe v hribovski kmečki kulturni pokrajini. Dela 3 Oddelka za geografijo FF, 1988). Končno iz njegovih razprav o teh
kmetijah ne zvemo samo za gospodarsko in socialno stanje. S širšo tematiko se j e
ukvarjal tudi v drobnih prispevkih k podeželski regionalni geografiji Slovenije nasploh. Ne gre prezreti tudi njegovega sodelovanj'a z Enciklopedijo Slovenije, predvsem pa njegovega urejevanja periodik. Vse do 34. letnika (1994) Geografskega zbornika j e bil vrsto let sourednik. Še zlati ne smemo prezreti, da j e bil glavni urednik
šestih letnikov Geografskega vestnika (1979-1984).
Pred desetimi leti j e GV na str. 145 o jubilantu zapisal, da s i j e "pridobil v javnosti
ugled strokovnjaka za vprašanja hribovskega kmetijstva. Upamo, da bo jubilant to
lahko potrdil še z zaključnim pregledom hribovskih kmetij na Slovenskem ..." Zdaj,
ko se so se njegovi seznami hribovskih kmetij še precej povečali z vključitvijo novih
predelov in ko računalniška obdelava bistveno olajša iskanje zvez, bo zaključni pregled lažji. Jubilantu želimo za to potrebnega zdravja in volje. Še en stavek iz GV 1986
moramo na koncu ponoviti: "Vsi mu tudi želimo trdnega zdravja in nadaljnjega
plodnega strokovnega dela". Po upokojitvi 30. marca 1992 jubilant tako spet zahaja v
inštitut, kjer j e bil od leta 1947 do 1952 kot honorarni pomožni asistent in nato asistent,
strokovni in znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik SAZU in v letih 1989-1992
njegov upravnik.
Ivan Gams

Sedemdesetletnica magistra Ferda Šiliha
V krog mariborskih geografov, ki že več desetletij preučujejo severovzhodno Slovenijo in njene posamezne pokrajine, s e j e pred četrt stoletja zapisal tudi mag. Šilih,
k i j e v starejši generaciji edini v tem prostoru svoje strokovne izkušnje in znanje kot
regionalni načrtovalec vsakodnevno tudi uporabljal v praksi pri svojem delu kot
vodja planerskega oddelka na ZU v Mariboru. Sodi med najboljše poznavalce gospodarskogeografske problematike Slovenskih goric, pa tudi širšega območja, kar j e
dokazal tudi v svoji magistrski nalogi "Geografija Svečinskih goric". Nalogo j e pred
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močno razširjeno komisijo naših najbolj eminentnih geografov zagovarjal kar na
terenu, kar j e praktično že pomenilo začetek njegovih številnih sodelovanj pri vodstvu domačih in tujih geografskih ekskurzij v tem delu Slovenije in pri organizaciji
domačih in mednarodnih strokovnih srečanj. Žal j e svoje bogato znanje in praktične
izkušnje pisno predstavil le v Geografskem obzorniku, v elaboratih in izvedenskih
poročilih.
Sicer pa j e njegova strokovna pot podobna še nekaterim uveljavljenim geografom iz njegove generacije; od mladega učitelja po raznih krajih severovzhodne
Slovenije, izrednega študija geografije in zgodovine na PF in druge stopnje na Filozofski fakulteti v Ljubljani do profesorja in ravnatelja na nižji gimnaziji v Svečini in
na Srednji kmetijski šoli v Mariboru ter regionalnega načrtovalca.
Vedno delaven in voljan pomagati j e jubilant med kolegi nadvse priljubljen in
zaželjen sogovornik in sodelavec, zato mu prijatelji in številni mariborski geografi
želimo še dolgega zdravja in veliko delovne vneme.
Mirko Pak

Ob šestdesetletnici Pavla Mihevca
Jeseni leta 1996 j e slavil šestdesetletnico Pavle Mihevc. Ob vsakem jubileju se
seveda vprašamo, kakšno "sporočilo" j e slavljenec pustil svojim sodelavcem, pa tudi
tistim, ki bodo njegovo delo nadaljevali. Mislim, da lahko ob jubileju Pavleta Mihevca
z veseljem ugotovimo, d a j e bilo njegovo delo vsestransko plodno, interdisciplinarno,
a vedno tudi geografsko.
Ne bom se spuščal v podrobnosti njegovega strokovnega dela. Poudariti hočem
predvsem tiste značilnosti njegovega dela, ki se mi zdijo bistvene. Pavle Mihevc se
j e že pred diplomo, leta 1961, zaposlil na Urbanističnem inštitutu RS, ki j e bil v
tistih letih šele na začetku svojega razvoja. Na inštitutu j e ostal do danes, z vmesnim
stažiranjem Biroju za regionalno prostorsko planiranje pri takratnem Sekretariatu za
urbanizem SRS.
V prvih letih j e delal predvsem v okviru raziskav, ki jih j e vodil pokojni dr Vladimir Kokole. Pozneje s e j e vedno bolj vključeval v neposredno izdelavo regionalnih
in občinskih družbenih planov oziroma njihovih prostorskih sestavin. Kot nosilec ali
sodelavec pri izdelavi številnih planov občin (npr. Krško, Kranj, Jesenice, Grosuplje,
Liti ja, Vrhnika, Logatec itd.) si j e pridobil veliko izkušenj pri interdisciplinarnem
delu, saj j e vedno sodeloval tudi s predstavniki drugih strok (arhitekti, ekonomisti,
etnologi, sociologi, krajinarji itd.). V obdobju okoli leta 1970 j e bil v inštitutu odgovoren za pripravo strokovnih gradiv za Regionalni plan Dolenjske in kasneje za
tako imenovani "Regionalni plan Ljubljane 2000". Podobno j e pozneje delal tudi pri
pripravi programa regionalnega razvoja Suhe krajine in Notranjske.
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Vsak pripravljalec razvojnega načrta, pa naj gre za občinskega ali regionalnega,
se sreča z vprašanjem, ali se ga bo loteval formalistično ali pa bo skušal spoznati tudi
globlje vzroke za dogajanja v družbi in prostoru. Pavle Mihevc j e to delo dobro
opravljal in vedno upošteval tudi širša vprašanja, razloge in tendence, ki jih površen
in neizkušen izdelovalec plana pogosto niti ne opazi. V raziskovalnih nalogah se j e
poglobljeno ukvarjal z vprašanji razvoja in urejanja podeželja, urbanizacijskimi procesi in razmerjem med središči in njihovimi zaledji. Eden od njegovih pomembnih
strokovnih prispevkov j e predlog razvrstitve naselij za potrebe prostorskega načrtovanja. V številnih družbenih načrtih občin, tudi tistih, ki so jih izdelale druge ustanove, j e bila njegova metoda razvrščanja naselij upoštevana. Sistem pridobivan j a
sredstev za raziskovalne naloge pa žal ni omogočil, da bi lahko objavil z izkušnjami
iz prakse dopolnjen priročnik za planerje (tipologijo naselij za planerje).
V novejšem času j e Pavle Mihevc vložil veliko truda v dopolnjevanje vsebine in
nove tehnike izdelave občinskih prostorskih načrtov. Zavedal se j e namreč, da računalniška tehnika lahko da dobre rezultate le, če j o uporabljamo predvsem kot sredstvo
in ne kot cilj. Računalniške tehnike same po sebi so pri nas sicer zelo razvite. Glede
njihove smotrne in poglobljene uporabe za potrebe načrtovanja pa smo še zelo v
zaostanku. Ob računalniški izdelavi "Problemske karte" občine Kočevja in še posebej prostorskega plana občine Logatec, katere nosilec j e bil Pavle Mihevc, pa j e bil
prav v tem smislu napravljen korak naprej. Omogočeno j e predvsem lažje ugotavljanje neskladij med razvojnimi cilji posameznih resorjev in predstavitev različnih
razvojnih možnosti. Prostorski plan občine Logatec bi lahko služil tudi kot vzorčni
primer priprave občinskega prostorskega načrta v prehodnem obdobju.
Pri pripravi podrobnih prostorskih aktov (PUP) j e Pavle Mihevc vedno upošteval
tudi razvojni vidik. V strokovnih člankih tudi vedno poudarja, da morajo biti npr. tako imenovani programi C R P O V (celostni razvoj podeželja) sestavina razvojnega
koncepta širšega območja in tudi vključeni v planske dokumente.
V raziskovalnem delu so Pavleta Mihevca posebej zanimala vprašanja celostnega
razvoja podeželja, kar poudarja tudi v številnih člankih. Značilno je, d a j e znal najti
primerno skladnost med tehniko obdelave ter med globljim in širšim razumevanjem
obravnavanega problema.
Teme, kot so politike v odprtem prostoru, razvoj in urejanje vasi, metodologija
prostorskega načrtovanja, poselitveni razvoj, razvoj prebivalstveno ogroženih območij, podeželje kot prostorska načrtovalska posebnost, regionalni razvoj posameznih
območij v Sloveniji, odnos med mestom in vasjo, so bile vsebinski okvir številnih
raziskovalnih nalog.
Pavle Mihevc se j e pri svojem delu poglobil tudi v strokovno izrazoslovje. Pomembna j e njegova vloga pri pripravi prvega terminološkega slovarja za potrebe
prostorskega načrtovanja.
Vedno j e upošteval potrebo po usmerjanju razvoja na regionalni ravni in j e tudi
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poudarjal potrebo po usklajevanju resorskih interesov na državni, regionalni, občinski in krajevni ravni.
Poudariti j e tudi treba, da ima Pavle Mihevc smisel za zdravo presojo, kajti na
prvi pogled vabljive rešitve tudi na strokovnem področju kaj rade vodijo na stransko
pot. Značilna j e tudi njegova kritičnost do sebe, zaradi česar nekateri rezultati njegovega dela še niso bili dovolj opaženi.
Kljub šestdesetletnici upamo, da bo Pavle Mihevc s svojim raziskovalnim, svetovalnim in strokovnim delom še dolgo nadaljeval.
Lojze Gosar

Ob šestdesetletnici profesorja dr. Mirka Paka
Slavljenec sodi v generacijo geografov iz šestdesetih let, za katero j e značilna
poudarjena socialnogeografska raziskovalna problematika, a tudi iskanje in usmeritev v nova, do takrat manj razvita področja v slovenski geografiji. Strokovno s e j e
izpopolnjeval pri profesorjih Hartkeju in Ruppertu v Miinchnu, Bobeku na Dunaju in
De Vries Reilinghu v Amsterdamu. Kljub njegovi kasnejši pretežni naravnanosti v
preučevanje mestnih naselij pa j e tako za njegovo starejše kot kasnejše raziskovalno
obdobje še vedno značilen socialnogeografski in kompleksni regionalni raziskovalni
pristop. Pri tem ga j e kot Mariborčana nedvomno pritegnila severovzhodna Slovenija, ki smo j o pretežno tamkaj živeči geografi pod mentorstvom prof. Ilešiča in s
sodelovanjem prof. Klemenčiča v tistem času sistematično preučevali.
Dr. Pak j e diplomiral leta 1961 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, opravljal delo
asistenta in leta 1965 doktoriral na isti ustanovi. Leta 1968 j e bil izvoljen za docenta,
leta 1977 za izrednega in leta 1988 za rednega profesorja. Njegovo pedagoško delo
j e usmerjeno v urbano geografijo, regionalno geografijo ozemlja nekdanje Jugoslavije in Evrope.
Bogata raziskovalna dejavnost z vrsto objavljenih znanstvenih prispevkov v tujini j e tesno povezana z nenehnimi strokovnimi stiki na tujih in domačih geografskih
ustanovah. Predvsem j e treba omeniti večkratna daljša in krajša bivanja v Amsterdamu, Frankfurtu, Miinchnu, Varšavi, Bratislavi, Heidelbergu, Dunaju, Berlinu, Regensburgu, Bayreuthu, Miinstru, Marburgu/L in v Švici, kjer j e sledil dosežkom
urbane geografije, zlasti proučevanjem socialnogeografske in funkcijske zgradbe
mest. Sodi med tiste geografe, ki so svoja teoretična spoznanja gradili, preverjali in
dopolnjevali s sodelovanjem na številnih medinštitutskih raziskovanjih doma in v
tujini, še zlasti s poljskimi geografi. Prav dr. Pak j e eden redkih, ki si j e nenehno
prizadeval za povezovanje geografskih ustanov doma in v zamejstvu.
Bogate izkušnje j e večkrat posredoval študentom na univerzah v Frankfurtu,
Regensburgu, Marburgu/L in jugoslovanskih univerzah ter kot gostujoči profesor v
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Heidelbergu. Veliko energije j e dr. Pak posvetil prav mnogim generacijam študentov,
ki jih j e že dve desetletji vodil na strokovne ekskurzije po nekdanji Jugoslaviji in
Evropi. Enako velja za njegova številna mentorstva v dodiplomskem in podiplomskem študiju. V tej zvezi ga j e treba omeniti tudi kot predavatelja FGG na podiplomskem interdisciplinarnem študiju urbanizma in regionalnega načrtovanja.
Življenjski opus slavljenca j e izredno razvejen. Pričenja ga že leta 1963 s študijo
o kolonizaciji Slovencev v Banatu in ga nadaljuje z družbenogeografskim raziskavami, med njimi zlasti njemu bližnjega Dravskega polja, ki g a j e predstavil tudi v
svoji doktorski disertaciji. V njih j e čutiti močan socialni poudarek.
Kljub razvejenosti svojega raziskovalnega dela j e dr. Pak že zgodaj začel razvijati tematsko področje urbane geografije in potrošnje. S svojo vztrajnostjo, doslednostjo in posluhom za aktualnost j e prav na tem strokovnem področju ustvaril vsebinsko, teoretično in metodološko izvirna dela ter z njimi zapolnil občutno vrzel v
slovenski geografiji.
Tudi zanje j e značilen socialnogeografski pristop. Ne čudimo se, da se loteva najprej vplivov industrijskih središč na agrarno okolje Dravskega polja ter socialnogeografskega spreminjanja mestnih četrti Maribora in Ljubljane in kasneje mestne
geografije Kranja, a pri tem svojo teoretične izkušnje preverja tudi v drugih okoljih,
npr. čaršije v Bitoli. Posebej se posveča problemom oskrbe kot prvini spreminjanja
in socialni deformaciji naselij ter jih povezuje s prostorskim načrtovanjem, vse
pogostejše pa so v osemdesetih letih njegove raziskave o vlogi industrijske delovne
sile v prostorski strukturi, o centralnosti naselij, razvoju podeželja, suburbanizaciji,
gospodarski nerazvitosti in obmejnosti. Pri tem se ne omejuje le na raziskave v
severovzhodni Sloveniji, temveč jih razširi na alpski svet, Dolenjsko, Belo krajino in
Notranjsko. Kot dolgoletni predavatelj na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete
v Ljubljani in nosilec predmeta geografija Evrope razpravlja v svojih prispevkih tudi
o sodobni regionalni geografiji, o stanju urbane geografije, oživitvi slovenske agrarne geografije in vsebinskih problemih študija.
Občasno ga priteguje tudi agrarna problematika s poudarkom na posestni strukturi
in rabi zemlje, ekonomsko-geografskih problemih Jugoslavije ter vzhodnoevropskih
držav, vendar ostaja težišče njegovih raziskav še vedno na segmentu urbane geografije in porabe ter procesih vse intenzivnejše urbanizacije in terciarizacije. S takšno
raziskovalno usmeritvijo nadaljuje v času velikih družbenopolitičnih sprememb v
Evropi, posebej na ozemlju nekdanje Jugoslavije in po osamosvojitvi Slovenije, jim
skrbno sledi in jih preučuje. V ospredju so raziskave o vlogi Slovenije v Evropi, njenem regionalnem razvoju, kmetijstvu in podeželju ter socialnopolitične in ekonomske spremembe slovenskih mest, pri tem pa ostaja še naprej poudarek na mestni
geografiji Maribora, h kateri j e v skupni publikaciji z mestom Marburg/L prispeval
ključna poglavja. Še zlasti pa j e treba v zvezi s preučevanjem prostorske proble290
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matike in letošnjim 17. zborovanjem slovenskih geografov na Ptuju omeniti njegovo
vodstvo projekta o možnostih regionalnega razvoja Spodnjega Podravja s Prlekijo.
Vzporedno s temeljno raziskovalno problematiko prispeva dr. Pak številna gesla
za Enciklopedijo Slovenije, j e avtor mnogih recenzij, ocen in poročil ter pisec šolskih učbenikov.
Redki so geografi, ki bi ob raziskovalnem delu bili toliko dejavni na domačih kot
mednarodnih geografskih srečanjih, kot j e to značilno za našega jubilanta. Udeležil
se j e mednarodnih kongresov v Moskvi in Parizu, številnih jugoslovansko-poljskih
seminarjev, slovensko-nemških in jugoslovanskih simpozijev, kongresov in posvetovanj, zborovanj in simpozijev slovenskih geografov ter srečanj komisij Mednarodne geografske zveze. Težko j e našteti vsa številna srečanja, kjer j e poročal o svojih strokovnih dosežkih, mnogo pa povedo že kraji teh sestankov. Poleg pomembnejših univerzitetnih središč v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji so bili to Frankfurt,
München, Bayreuth, Berlin, Leipzig, London, Kopenhagen, Amsterdam, Varšava,
Budimpešta, Pécz, Trst, Cape Town in drugi. Svoje dosežke j e posredoval tudi na
številnih predavanjih v različnih geografskih društvih doma in v zamejstvu. Naj ne
ostane neomenjeno, da j e bil dr. Pak zelo pogosto tudi pobudnik in organizator
številnih tovrstnih srečanj.
Slavljenčeva dejavnost pa še ni izčrpana. Z zavidljivo vztrajnostjo j e vrsto let
opravljal zahtevno uredniško delo. Tako j e bil glavni urednik Atlasa SRS, namestnik
glavnega urednika Atlasa SFRJ, geografski urednik pri Enciklopediji Jugoslavije,
urednik Geografske monografije severozahodne Slovenije, desetih številk Geographice Slovenice, petih Geographice Iugoslavice, desetih publikacij Dela, zbornika
Spodnje Podravje s Prlekijo in sourednik knjige Maribor/Marburg. Bil j e član uredniških odborov številnih zbornikov. Geografskega vestnika, Geografskega obzornika
in član Izdajateljskega sveta ČZN. Je član uredniškega odbora Geografskega glasnika iz Zagreba.
Vrsto let j e prevzemal zahtevne in odgovorne strokovne zadolžitve. Bil j e predsednik Podkomisije za urbano geografijo Zveze geografskih društev Jugoslavije, predsednik Komisije za znanstveno delo, podpredsednik in predsednik Zveze geografskih
društev Jugoslavije, predsednik Geografskega društva Slovenije, predsednik Komisije za znanstveno delo Zveze geografskih društev Slovenije in član komisije Mednarodne geografske zveze Settlement in Transition. Prevzemal je tudi upravne funkcije
na Filozofski fakulteti, med drugim j e bil njen prodekan in dekan, predstojnik Oddelka za geografijo ter namestnik direktorja Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani. Od leta 1995 j e častni član Hrvaškega geografskega društva.
Ob tolikšni strokovni beri in njenem pomenu za slovensko geografijo slavljencu
iskreno čestitamo ter mu želimo še veliko plodnih let, zdravja in dobrega počutja.
Borut Belec
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Bela Sever — Sestdesetletnik
Sredi letošnje pomladi j e slavil življenjski in delovni jubilej Bela Sever, geograf
in urednik ter uspešen turistični delavec, pobudnik in avtor številnih turističnih priročnikov in vodnikov.
Rodil s e j e 13. aprila 1936 v Moščancih, od leta 1937 pa j e živel v Vaneči na
obrobju Goričkega. Maturiral j e na gimnaziji v Murski Soboti in od jeseni leta 1955
študiral geografijo in vzporedno etnologijo na ljubljanski univerzi, pozneje še ekonomijo na VEKŠ-u v Mariboru. Po diplomi iz geografije leta 1960 j e delal krajši čas
na srednji ekonomski šoli in v občinski upravi v Murski Soboti. V odbobju 19641975 j e bil tajnik Pomurske turistične zveze, med letoma 1975 in 1978 pa ravnatelj
Pokrajinske in študijske knjižnice. Leta 1978 j e prišel v Ljubljano, kjer j e postal
direktor in urednik založbe Univerzum. V obdobju 1981-1985 j e bil turistični predstavnik Jugoslavije v Budimpešti. Po vrnitvi domov j e postal področni urednik Enciklopedije Slovenije pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani.
Opravljeno delo uvršča našega jubilanta med pomembne soustvarjalce sodobne
slovenske geografije. Njegova bibliografija je obsežna in raznovrstna: obsega 14 knjig,
10 razprav, nad 30 strokovnih člankov in številna gesla, ki so objavljena v Krajevnem leksikonu Slovenije (1980 in 1995) in Enciklopediji Slovenije. Njegovi članki
in razprave so bili objavljeni v 15 različnih strokovnih in drugih publikacijah ter
časnikih.
Severjeva publicistična dejavnost sega že v čas študija na ljubljanski univerzi.
Pisal in razmišljal j e o geografskih terminih prekmurskih gričev (1957), pa o Prekmurcih v Ljubljani in Mariboru (1958). Podrobno j e osvetlil razvoj prekmurskega
vinogradništva (GV 33, 1961, str. 61-93). Pisal j e o pomurskih naseljih ter turističnih možnostih in problemih Pomurja. Pripravil j e pregledne in obsežne turistične
vodnike za Pomurje, občino in mesto Murska Sobota, ki so izšli v več izdajah v
slovenskem in nemškem jeziku. Pripravil j e vsebinsko zasnovo zbirke "Slovenija
total" in uredil vse dosedanje knjige, ki so izšle bodisi v slovenščini ali v prevodih,
in sicer: Pomurje (1990, 1991, 1993 in 1996), Primorje — K r a s (1993), Gorenjska
(1994), Dolenjska (1995), Ljubljana in okolica ter Podravje — Maribor, Ptuj (1996).
Poleg tega j e Bela Sever pripravil in uredil številne turistične prospekte, koledarje
prireditev, zgibanke, turistične karte, načrte mest itd. B i l j e urednik številnih jubilejnih knjižic, ki so jih izdajala posamezne društva. Predelal in dopolnil j e madžarske
turistične publikacije Gyula Bacsa o Jugoslaviji (1982) in Jadranski obali (1983).
Severjevo delo j e raznovrstno in strokovno dragoceno. Prav na vsakem področju,
kjer j e s l u ž b o v a n j e zapustil neizbrisne sledi svoje dejavnosti. Zato mu želimo še naprej zdravje, delovno vnemo in zagnanost in da bi nas tudi v prihodnje razveseljeval
in bogatil z novimi deli in spoznanji o Sloveniji in njenih pokrajinah.
Milan Natek
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Mag. Igor Šebenik
(1962-1996)
Nepričakovano in tragično so se razvezale niti mladega življenja Igorja Šebenika.
Nenadni odhod žalosti tudi vse tiste, ki smo z njim strokovno sodelovali in ga spremljali na njegovi žal zelo kratki, a skokovito uspešni znanstveno raziskovalni in
poklicni poti. Osebno sem Igorja z velikim zadovoljstvom spremljal kot univerzitetni
učitelj, kot mentor magistrskega dela, skupaj pa sva že zasnovala vsebino odobrene,
a žal nesojene doktorske disertacije. Igorja smo poznali in cenili kot izredno zagnanega, radoživega, vedno hitečega študenta — "ekologa", ki j e zmogel dovolj moči,
ustvarjalne vztrajnosti za vzporeden dodiplomski študij, kasneje pa j e uspešno združeval izobraževanje, raziskovalno delo, pomoč mladim in Idriji ter poklicne obveznosti. Očitno pa si zaradi obilice obveznosti žal ni našel dovolj časa, da bi prisluhnil
resnim opozorilom o lastni zdravstveni ogroženosti.
Igor Šebenik, magister geografije in diplomirani organizator dela, se j e rodil v
Ljubljani 22. septembra 1962. Otroštvo je preživel v Idriji, kjer j e obiskoval osnovno
šolo in gimnazijo. Navezanost na Idrijo j e spremljala celotno njegovo življenje, prizadevno in zavzeto s e j e vključeval v reševanje krajevnih problemov in turističnega
razvoja. Leta 1983 s e j e vpisal na računalniško-organizacijsko smer Visoke šole za
organizacijo dela v Kranju in leta 1988 uspešno diplomiral. Vzporedno s e j e leta
1985 vpisal na Oddelek za geografijo ljubljanske Filozofske fakultete in diplomiral
junija 1990. V šolskem letu 1990/1991 s e j e kot mlad raziskovalec podjetja Oikos
(Svetovanje za okolje) na usposabljanju na Inštitutu za geografijo vpisal na podiplomski študij geografije na ljubljanski Filozofski fakulteti, smer pokrajinska
ekologija in varstvo okolja. Leta 1994 j e magistriral na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Magistrski naslov j e dosegel z uspešnim zagovorom magistrske naloge z naslovom "Geografska presoja odlaganja odpadkov v
nekaterih pokrajinskih tipih Slovenije". V magistrski nalogi, ki pomeni njegov znanstveno-raziskovalni višek, j e inovativno metodološko in vsebinsko zaokrožil prvo
geografsko sintetično raziskovanje prostorske razširjenosti, geografskih značilnosti
in nekaterih pokrajinskih vplivov neprimernega odlaganja odpadkov v posameznih
pokrajinskih tipih Slovenije. Z navedeno tematiko s e j e pričel strokovno ukvarjati že
kot član Ekološke izvidnice Zveze tabornikov Slovenije, geografske razsežnosti neurejenih odlagališč odpadkov pa j e od leta 1990 sistematično proučeval kot sodelavec
podjetja Oikos in Geografskega inštituta. Osredotočil se j e zlasti na pripravo bolj
celovito zasnovane geografske podatkovne baze neurejenih odlagališč. Soorganiziral
j e prvi slovenski posvet o divjih odlagališčih in v okviru srednješolskih raziskovalnih
taborov podrobneje raziskoval pokrajinske posledice odlaganja odpadkov v različnih
regijah. V letu 1994 j e kot slušatelj uspešno končal mednarodni seminar o Presojah
vplivov na okolje. O svojih izsledkih je poročal na strokovnih posvetih doma in v
tujini, glavne raziskovalne dosežke pa j e predstavil v tujih in domačih publikacijah.
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G. mag. Igor Šebenik j e ieta 1995 že predložil temo za doktorsko disertacijo z
naslovom "Ocena pokrajinskih vplivov večjih komunalnih odlagališč v Sloveniji in
njihove primernosti za regionalna komunalna odlagališča". Naslov doktorske teme j e
bil potrjen in kandidat j e že začel zagnano zbirati in obdelovati potrebne podatke.
Predlagana tema bi pomenila metodološko, vsebinsko in glede uporabnosti rezultatov poglobljeno nadaljevanje kandidatovih uspešnih, uporabnih in odmevnih pokrajinsko zasnovanih raziskovanj odlagališč odpadkov v Sloveniji. Žal mu njemu svojsko ambicioznega in zahtevnega projekta ni bilo usojeno uresničiti. Tokrat j e bila
nenapovedljiva puščica življenjske minljivosti hitrejša od Igorjeve sicer poznane naglice. Njegova bogata znanstveno-raziskovalna bibliografija pa j e žal dokončna.
Dušan Plut
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Konferenca "GIS Frontiers in Bussines and Science" v Brnu
Kot kaže, zanimanje za geografske informacijske sisteme ter njihovo uporabo v
najrazličnejših strokah in v poslovnem svetu še vedno narašča. Zelo številnim srečanjem na to temo po svetu se pridružuje tudi konferenca " G / S Frontiers in Bussines
and Science and ICA MAP USE Commission Session", k i j e bila od 20. do 24. aprila
1996 v Brnu v Češki republiki. Čeprav po privlačnosti in finančni podprtosti morda
nekoliko zaostaja za nekaterimi srečanji v Zahodni Evropi ali v Združenih državah
Amerike, j e bila konferenca tudi letos — podobno kot že dvakrat doslej — razmeroma dobro obiskana. Obiskovalcem j e bilo v strokovnem delu konference namenjenih
okoli 60 referatov (okoli tretjina iz Zahodne Evrope in ZDA), 8 t. i. workshop-ov, 20
posterskih predstavitev, 2 okrogli mizi ter razstavni prostor z okoli 20 razstavljalci (v
glavnem češki predstavniki znanih GIS-podjetij). Organizatorji so vsebino konference razdelili v naslednje tematske sklope:
• teorija in novi trendi,
• izdelava digitalnih modelov reliefa in daljinsko zaznavanje,
• standardi in GIS v kartografiji,
• GIS v lokalni upravi in regionalni informacijski sistemi,
• GIS pri varovanju okolja in zdravja,
• primeri uporabe GlS-a v poslovanju in upravljanju ter
• možnosti GIS-a in GIS v izobraževanju.
Trije slovenski udeleženci konference so na njej dejavno sodelovali z naslednjimi
referati: The impact of mass tourism on cultural resources on the Central Dalmatian
Islands (Podobnikar T., soavtorji Gaffney V., Oštir K., Stančič Z.), GIS supports
study of microclimatic differences in Planica valley (Krevs M., Ogrin D.) ter GIS
supports study of household heating in Slovenia (Krevs M.).

Literatura
Konečny, M. (urednik), 1996: GIS Frontiers in Bussines and Science and ICA Map
Use Commission Session. Conference Proceedings. Laboratory on Geoinfonnatics
and Cartography, Departnment of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Brno.
Marko Krevs
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Varstvo našega sveta v obdobju sprememb
Jeruzalem, 30. junij - 4. julij 1996
Izraelsko društvo za ekologijo in kvalitativne okoljske znanosti j e ob sodelovanju
Mednarodne zveze za preprečevanje onesnaženosti zraka in varstvo okolja pripravilo
interdisciplinarno konferenco o varstvu našega planeta v obdobju večplastnih, naraščajočih sprememb. Mednarodno zborovanje j e potekalo v Jeruzalemu med 30. Junij e m in 4. julijem 1996, predstavljeno pa j e bilo več kot 200 referatov, ki so bili tik
pred pričetkom konference tiskani v dveh zajetnih zbornikih. Zaradi velikega števila
udeležencev j e delo potekalo v štirih širših vsebinskih sklopih: ekologija, okolje, zrak
in upravljanje z okoljem. V okviru posameznih vsebinskih sklopov pa so bila še delovna polja, zato j e predstavljanje referatov potekalo v številnih sekcijah: podnebne
spremembe, tanjšanje ozonske plasti, onesnaževanja zraka z aerosoli, zrak — sredozemsko območje, upravljanje s kakovostjo zraka, kakovost voda, ekologija kopnega,
morska ekologija, ravnanje z odpadnimi vodami, upravljanje v porečjih, upravljanje
z vodami, promet, upravljanje z okoljem in sonaravni razvoj, regionalno načrtovanje
in politika načrtovanja v odprtih prostorih, zakonodaja o varstvu okolja, zdravje
okolja, projekt t. i. "ekonaselij". Zaradi odločne in dobro vodene organizacije j e delo
v sekcijah potekalo dovolj učinkovito, referenti pa so bili prisiljeni bistvo svojih
ugotovitev predstaviti v 10 do 15 minutah, nato je sledila razprava.
Zaradi navzočnosti nekaterih izraelskih državnih uradnikov in različnega pogleda
strokovnjakov različnih strok ter vrednostnih sistemov j e razprava o okoljskih poteh
in stranpoteh Izraela pogosto dosegla vrelišče. Za naše razmere nič presenetljivega
— med domačini j e bila najbolj burna razprava o gradnji novih avtocest v Izraelu,
kjer so se soočila najbolj nasprotujoča strokovna mnenja. Referati udeležencev iz
drugih držav pa so bili deležni predvsem metodološke in teoretične razprave, sugestij, dodatnih vprašanj. Predstavljena sta bila tudi dva referata slovenskih udeležencev. Dr. Ivan Čuhalev z Elektroinšituta Milan V i d m a r j e predstavil nov pristop k
merjenju in obdelavi okoljskih informacij na območjih slovenskih termoelektrarn,
podpisani pa j e poročal o regionalnih razsežnostih okoljskih problemov v Sloveniji.
Kljub zaostrenemu političnemu položaju v Izraelu in še posebej v Jeruzalemu j e
zborovanje minilo brez pretresov in težav.
Sicer zelo pisana mavrica referatov kaže, da postopoma prihaja do spremenjenega
gledanja na okolje oziroma ekosisteme. Vedno bolj se poudarja njihova večplastna
sestava in pomen delovanja številnih, pogosto zapletenih povratnih lokov. Paradigma
sonaravnega razvoja, seveda s številnimi različicami, postopoma postaja prevladujoča, kar se kaže v pospešenemu vključevanju načel sonaravnega razvoja (nosilnost
okolja kot temeljna omejitev, medgeneracijska odgovornost, družbena pravičnost
itd.) v zelo številna okoljska vsebinska polja. V vrsti predstavljenih referatov j e navzoča sonaravna težnja, kar pomeni, da sicer potreben gospodarski razvoj poteka
zgolj v okviru nosilnih sposobnosti ekosistemov. Onesnaženost zraka, voda, prsti,
siromašenje naravnih virov in zmanjševanje pokrajinske in biološke raznovrstnosti v
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vseh predstavljenih območjih sveta, so ponovno potrdili, da predvsem materialna
dejavnost, promet in bivanje še vedno potekajo v nesonaravni smeri. O tem pričajo
referati s številnimi prikazi planetarih, regionalnih ali krajevnih razsežnosti degradacije okolja. Zanimive so nove, interdisciplinarno zasnovane raziskave, ki poskušajo
povezovati temeljne ekološke raziskave, tehnološki napredek in sodobne okoljske
probleme.
Morda j e vzdušje na konferenci še najbolj primerno ponazoriti z mislijo L. Brovvna
— gospodarske težave usmerjajo naše sedanje delovanje, pomanjkljivosti v okolju
pa bodo prevladovale v naši prihodnosti !
Dušan Plut

Poročilo o 28. mednarodnem geografskem kongresu v Haagu
To srečanje z delovnim podnaslovom "Zemlja, morje in napori človeštva" j e bilo
brez dvoma najpomembnejša geografska prireditev v letu 1996 v Evropi. Udeležilo
se ga j e približno 2500 geografov z vsega sveta. Iz Slovenije j e bilo le 11 udeležencev, največ, 7, iz Znastvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti
in umetnosti (6 iz Geografskega inštituta in eden iz Inštituta za raziskovanje krasa).
Ostali štirje udeleženci so bili iz Oddelka za geografijo, na žalost pa smo pogrešali
predstavnike Inštituta za geografijo. Da se zborovanja ni udeležilo večje število slovenskih geografov, j e krivo Ministrstvo za znanost, ki ni prispevalo nobenih sredstev.
To j e svojevrsten nesmisel, saj prav to ministrstvo od raziskovalcev zahteva točkovanje raziskovalnega dela, pri čemer imata posebno veljavo mednarodno preverjanje
znanja in poročanje na mednarodnih zborovanjih. Ni dvoma, d a j e tako zborovanje
izjemna priložnost, kjer lahko svojim kolegom geografom s celega sveta, posreduj e m o naše izsledke, izmenjamo izkušnje in kot moderatorjem znanja o geografiji
sveta, na neposreden način predstavimo Slovenijo. Tako smo navsezadnje pripravili
tudi manjšo in improvizirano razstavo. Ker ni nihče prispeval razstavnega gradiva,
smo zadrego rešili s predstavitvijo posterjev Geografskega inštituta ZRC SAZU, obiskovalcem smo ponudili tudi večje število zadnjih štirih številk Geografskega zbornika, ki so natisnjene v angleščini, relief Slovenije v merilu 1 : 250.000, publikacijo
o Škocjanskih jamah in posebno publikacijo Zveze geografskih društev "Slovenia a
gateway to centra! Europe". Na neki n a č i n j e bil ta majhen slovenski kotiček prostor,
kjer smo se srečevali in izmenjavali informacije o dogajanju na zborovanju, ki j e
bilo razdeljeno na izredno veliko število najrazličnejših sklopov in sekcij. Organizatorji so posebej podčrtali, da zaradi zelo velikega števila referatov velja enakovredno
vrednotiti tako ustno kot vidno predstavitev prispevkov (s posterji).
Program j e bil sestavljen iz desetih plenarnih zasedanj. Tu so referenti iz
različnih držav (Nizozemske, Nemčije, Velike Britanije) poročali o temah, vezanih
na osredno kongresno tematiko: Zemlja, morje in napori človeštva. Tako j e imel npr.
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Gerard Peet referat Obmorsko načrtovanje: kaj, kdo, zakaj in kako? Poleg plenarnih
zasedanj j e program zajemal še 13 simpozijev z različnimi temami, npr. Sredozemlje, Tihooceansko obrobje, globalizacija in regionalizacija itd. Največ referatov pa
j e bilo predstavljenih v komisijah IGU, študijskih skupinah in ne IGU-jevih delovnih
skupinah.
Komisij j e bilo 24, študijskih skupin osem, in tri delovne skupine. Med komisijami so npr. komisija za klimatologijo, za obalne sisteme, za zdravje, okolje in razvoj,
komisija za matematične modele, za naravne nesreče, prebivalstveno geografijo,
morsko geografijo itd. K študijskim skupinam sodijo: skupina za urejanje okolja in
kartiranje, za erozijo in dezertifikacijo Sredozemskih predelov, za sedanjo industrijsko preobrazbo, mestno adaptacijo in regionalno okolje itd. Delovne skupine pa so
zajele problematiko biogeografije, tretjega sveta in geografijo delovnega časa (time
geography).
Polega teh zasedanj j e bilo v kongres vključenih še vrsta drugih dejavnosti: sestanki generalne skupščine IGU, kjer so sodelovali predstavniki nacionalnih komitejev, Slovenijo j e zastopal A. Gosar. Pripravljenih j e bilo več razstav, zelo zanimiva j e
bila prodajna razstava geografske literature. V okvir kongresa j e bilo vključeno tudi
mednarodno tekmovanje mladih o znanju geografije, kjer so se slovenski dijaki zelo
dobro uvrstili.
Geografi iz ZRC-ja so poročali o:
Jerneja Fridl j e pripravila
Atlas of Slovenia", ki j e bil
sistemih (3.1), sodelovala pa
nacionalnega atlasa Slovenije

poster z naslovom "Digital Tematic Maps of National
predstavljen v skupini o geografskih informacijskih
j e v predstavitvi prizadevanj pri elektronski različici
(Sli);

Matej Gabrovec j e pripravil poster z naslovom "Insolation Map of Slovenia", ki
j e bil uvrščen v skupino (1.1), ki j e govorila o podnebju in podnebnih spremembah;
Gabrovec j e bil tudi naprošen, da predstavi svoje delo v krajšem predavanju;
Mauro Hrvatin j e pripravil ustno predstavitev o grosupeljskem krasu ("The Karst
of Grosuplje") v skupini (5.1), ki j e bila posvečena posebnostim krasa po svetu; v
isti skupini j e sodeloval tudi Andrej Kranjc, k i j e pripravil dva prispevka, prvega o
problemih avtoceste čez Kras ("Motorways across Kras — development and threat")
in drugega o vzhodnem jadranskem obalnem krasu ("East Adriatic coastal karst");
Milan Orožen Adamič j e poročal o potresni ogroženosti Ljubljane v skupini, k i j e
bila posvečena proučevanju naravnih nesreč (20.3); skupaj z Dragom Perkom j e
pripravil poster o Krajevnem leksikonu Slovenije ("Lexicon of Slovenian places"),
predstavljen j e bil v skupini (8.1), ki s e j e ukvarjala z geografskimi informacijskimi
sistemi; v skupini ( S i l ) , ki se je ukvarjala z elektronskimi atlasi i n j e bila organizirana skupaj z mednarodno kartografsko zvezo, j e Orožen Adamič skupaj z Jernejo
Fridl demonstriral in predstavil prizadevanja pri slovenskem nacionalnem atlasu
(Electronic atlas of Slovenia);
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Miha Pavšek j e pripravil za skupino, ki se j e ukvarjala z naravnimi nesrečami
(20.3), poster o geografskih značilnostih plazov v Julijskih Alpah ("Geographical
Characteristic of Alavanches in Julian Alps");
Drago P e r k o j e za skupino (8.1), ki s e j e ukvarjala z geografskimi informacijskimi sistemi, pripravil poster o orientaciji reliefa v Sloveniji ("Relief Aspects in
Slovenia"), sodeloval pa je tudi pri pripravi posterja o Krajevnem leksikonu Slovenije.
Udeleženci iz Oddelka za geografijo so poročali o:
• Jurij Kunaver j e imel referat v šolski sekciji (C9), kjer j e poročal o okoljski
vzgoji pri geografskem izobraževanju na primeru slovenskega krasa. Ta referat
j e bil pri temi inovacije v geografskem izobraževanju (9.2).
• Marko Krevs j e poročal v okviru komisije za geografske informacijske sisteme
(C8) pri temi GIS in fizično načrtovanje (8.4) o virih ogrevanja gospodinjstev
in razporeditvi porabe ogrevanja gospodinjstev v Sloveniji.
• Franc Lovrenčak j e imel referat v peti komisiji (C5), kjer j e bila zajeta problematika okoljskih sprememb in zaščiti kraških območij. V okviru teme kraško
okolje po svetu (5.1) j e predstavil pedogeografske značilnosti kraških polj na
Notranjskem.
• Anton Gosar j e poročal na simpoziju politična geografija sedanjih povezav
vzhod-zahod (S8). Njegov referat j e imel naslov Začrtovanje mej na Balkanu.
• Mirko Pak j e pripravil referat v komisiji za razvoj mest in življenje v mestu
(C23), a v Haag ni prišel.
Vsi referati so bili natisnjeni v obliki povzetkov, bralci pa si lahko informacije
o zborovanju preberejo tudi na URL naslovu http://www.frw.ruu.nl/congress.html
ali pa povzetke neposredno presnamejo na svoj računalnik iz URL naslova
http://www.minvenw.nl/projects/netcoast/igu/abstract.htm. Udeleženci so dobili tudi
168 strani debelo knjigo celotnega programa kongresa.
V okviru zborovanja j e bilo organiziranih več ekskurzij. Mauro Hrvatin se j e
udeležil ekskurzije ob Nizozemski obali (The Dutch coast — a costal landscape, the
Dutch dunes D7). Gabrovec in Pavšek sta se udeležila dveh ekskurzij v Zeeland (D8)
in ogleda polderjev (D 16). Dr. Fred Van der Vegte, eden od treh direktorjev največje
Nizozemske ustanove za oskrbo z vodo, sicer direktor oddelka za varstvo narave in
rekreacijo v nacionalnih parkih, je za predstavnike Geografskega inštituta ZRC
SAZU pripravil posebno ekskurzijo v Zuid Kenneiner Land. V tem podjetju, ki ima
skupaj 1000 zaposlenih, jih 100 skrbi za narodne parke. Ogledali smo si južni del
narodnega parka, ki se razteza na dinah med Ijmuidenom in Zandvoortom. Dine
oziroma sipine so v naravnogeografskem pogledu prav poseben del Nizozemske, saj
so skorajda neposeljene in so eden redkih in izjemno pomembnih otokov naravnega
okolja, so pa tudi pomemben zbiralnik pitne vode.
Milan Orožen Adamič, Franc Lovrenčak
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Mednarodni kolokvij "Vegetacija in prsti v gorah"
V Grenoblu j e od 8. do 13. julija 1996 potekal mednarodni kolovij "Vegetacija in
prsti v gorah — različnost, delovanje in spremembe." Pripravil g a j e Laboratorij za
alpske ekosisteme iz Centra za alpsko biologijo na Univerzi Joseph Fourier v Grenoblu. Kolokvij j e bil posvečen raziskovalcema vegetacije profesorjema Paulu Ozendi
in Bernardu Souchierju.
Osnovna tematika kolokvija se j e nanašala na ekosisteme (rastlinstvo in prsti) v
gorskih dolinah in višjih delih gorovij v zmernem pasu v Evropi. Celotna vsebina j e
zajemala štiri glavne tematske sklope: različnost ekosistemov alpskega loka, ekosistemi drugih gorskih verig, evolucija ekosistemov in funkcijski pristop k ekosistemom. Zaradi tako široke zasnovanosti vsebine j e kolovij nudil obilo tudi geografsko
zanimivih dognanj.
Kolokvij j e potekal tako, d a j e bilo pred tematskimi sklopi uvodno plenarno predavanje, za njim pa so poročali o izsledkih svojih proučevanj referenti, udeleženci
kolokvija. Njihovi referati so bili razvrščeni v vsebinsko zaokrožene sklope. Ta poročanja so potekala v več skupinah. Zaradi velikega števila referentov so bila predavanja v nekaterih skupinah istočasno.
Prvi d a n j e imel uvodni referat k prvemu tematskemu sklopu slavljenec P. Ozenda:
"Ali se da posplošiti alpski biogeografski model za skupnost holarktičnih gorskih
verig?" Sledili so referati v okviru dveh vsebinskih sklopov: biodiverznost in varovani predeli v Alpah ter povezave prst - vegetacija v Zahodnih Alpah. Drugi referat
za vse udeležence j e imel drugi slavljenec B. Souchier: "Različnost in pedobiološka
razlaga gozdnih in travniških ekosistemov alpskega loka."
Za tem referatom so udeleženci lahko izbirali med različnimi tematskimi skupinami. V skupini alpska biogeografija sta poročala tudi dva udeleženca iz Slovenije:
Tone Wraber o Snežniku kot primeru različnosti rastlinskih vrst, pogojeni horološko,
historično in ekološko, in Lojze Marinček o ilirskih zgornjemontanskih bukovih gozdovih. Naslednje tematske skupine so zajemale alpsko pedogenezo, gozdno tipologijo in zveze prst - vegetacija v Srednjih in Vzhodnih Alpah. V zadnji skupini j e imel
referat tudi podpisani, predstavil j e rezultate proučevanj zvez med prstmi in vegetacijo
v Planici.
Drugi dan j e na plenarnem sestanku poročal J. Holten iz Norveške o modelih
horizontalne in vertikalne razprostranjenosti vaskularnih rastlin na Fenoskandinjski
gorski verigi in njihovih podnebnih omejitvah. Ta dan so bili referati razvrščeni v tri
tematske skupine: vegetacija v zmernih in severnih predelih, sredozemska in tropska
vegetacija in zveze prst - vegetacija. Svoja referata sta predstavila še dva slovenska
udeleženca: Mitja Zupančič in Andrej Seliškar. Poročala sta o primerjavi med gorskimi ekosistemi v slovenskih Alpah in Dinaridih.
Tretji dan kolokvija j e imel uvodni referat C. Burga iz Švice, in sicer o vzorcih
pozno- in postglacilanih selitvah nekaterih pomembnih rastlinskih vrstah v Švici. Za
njim so referenti poročali v okviru sedmih tematskih skupin: zgornje gozdne meje in
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podnebne spremembe, dinamika ekosistemov v skrajnih razmerah, razvoj antropogeniziranih ekosistemov, dinamični razvoj v gozdnih okoljih, opisovalci razvoja ekosistemov, motnje in regresivni razvoj ter razvoj v aluvialnem okolju.
Drugi uvodni referat tega dne j e imela skupina avtorjev, ki so poročali o dušikovem krogu v gorskih gozdnih ekosistemih. Tudi temu referatu je sledila vrsta poročil
v šestih tematskih skupinah: procesih v prsteh in biogeokemični cikli, delovanje
humusa in njegova klasifikacija, voda in vegetacija, rast in donosnost ekosistemov,
gozdni humus in dendroekologija ter genetika in biodiverznost.
Poleg prikaza izsledkov proučevanj z referati so imeli že prej prijavljeni udeleženci možnost predstavitve svojega dela tudi v obliki posterjev. Ti so se nanašali na
vse štiri glavne tematske sklope. Tudi tukaj so bile na zelo zanimiv in slikovno pester
način predstavljene številne teme, npr. realizacija baze podatkov za francoske Alpe,
lišaji, biopokazatelji onesnaženja v področju Lyona itd.
V program kolokvija so prireditelji vključili tudi okroglo mizo o kartografiji gorskih masivov, ki j o j e s pomočjo še nekaterih drugih udeležencev vodil P. Ozenda kot
eden najbolj izkušenih francoskih in mednarodnih strokovnjakov za kartografsko
prikazovanje vegetacije.
Po kolokviju so prireditelji pripravili tudi strokovne ekskurzije v posamezne dele
severozahodnih francoskih Alp.
Na kolokviju j e bilo več kot sto udeležencev iz Francije, Španije, Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Slovenije, Hrvaške, Romunije, Velike Britanije, Norveške, Rusije,
Gruzije itd. Mnogi referenti so predstavili vrsto zanimivih spoznanj o povezanosti
med prstmi, vegetacijo in podnebjem, zlasti v gorovjih. Zelo se j e razširilo tudi
proučevanje vegetacijske pasovitosti v gorah, ne samo v Alpah, temveč tudi na
Kavkazu, v Himalaji, v Atlasu itd. Toliko novih dognanj vedno bolj kliče tudi k sintezi, ki bi pokazala zakonitosti razporeditve ekosistemov v gorovjih Evrope in zunaj
nje. Morda bo to lažje, ko bo izšla posebna številka revije "Ekologie", v kateri bodo
objavljeni referati in posterji kolokvija.
Franc Lovrenčak

3. simpozij študijske skupine o razvoju obrobnih območij
v Mendozi, Argentina
Študijska skupina o razvoju obrobnih območij, ki deluje v okviru IGU, se je od
4. do 9. septembra 1995 zbrala na svojem 3. simpoziju v Mendozi v Argentini. Organizacijo sta prevzela geografska oddelka Narodne univerze de Cuyo v Mendozi
(Universidad National de Cuyo) z glavno organizatorico Mario Estelo Furlani de
Cevit in Čilske narodne univerze (Universidad National de Chile) iz Santiaga de Chile
z soorganizatorjem Hugom Aravena Romerom. Simpozija se j e udeležilo 67 udeležencev iz 15 držav, od tega največ 22 iz Argentine, pri čemer j e bilo presenetljivo,
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da ni bilo nikogar iz Buenos Airesa in da so prevladovale referentke. Iz dežele
soorganizatorice Čila sta bila samo dva referenta, številnejše so bile delegacije iz
Italije s 7 udeleženci in Španije s 6. Iz Slovenije so se simpozija udeležili 4 geografi
in so glede na številčnost slovenskega naroda predstavljali najmočnejšo delegacijo.
Simpozij se j e odvijal na štirih mestih, začenši na Fakulteti za filozofijo in literaturo
Univerze de Cuyo, kjer j e tudi oddelek za geografijo.
Po slavnostni otvoritvi, pozdravnih govorih dekana fakultete, glavne organizatorice simpozija in predsednice študijske skupine j e slovesnost končal sijajen otroški
pevski zbor (Ninos Cantores de Mendoza). Strokovni del j e pričel sekretar skupine
Finec H. Jussila z opredeljevanjem geografskih raziskav v obrobnih območjih, gledano s skandinavskega gledišča in izhajajoč iz krajevnega razumevanja in poznavanja problematike, vzpodbujajoč pri tem globalno razmišljanje, ukrepanje in urejanje
območij.
Glavna tematika simpozija j e bila posvečena strategijam in politikam razvoja
marginalnih območij, zato so prvi dan prevladovale teme, ki so z izbranimi ter na
novo preizkušenimi merili teoretično skušali opredeliti marginalnost posameznih
mikroobmočij. Tako j e L.O. Persson opredeljeval nov sistem mikroregionalne marginalnosti, L. Sommers s sodelavcem pa dejavnike in mikroprostorsko marginalnost
v jugozahodnem Michiganu, R. Majorai s sodelavci j e označila regionalno razvojno
politiko in vzgibe za marginalna območja Katalonije, Švicar W. Leimgruber pa j e
osvetlil krajevne razvojne težnje, opredeljujoč lastne zmogljivosti in sodelovanje
ljudi pri tem, Avstralec P. Scott j e očrtal razvojne politike na Tasmaniji. Sledila j e
vrsta referatov z opredeljevanjem razvojnih procesov, vzpodbud, dosežkov v marginalnih območjih Argentine, predvsem v predandskem območju, ki j e raziskovalno
območje Univerze de Cuyo in drugih predandskih univerzitetskihsredišč.
Že prvi dan popoldne j e bil strokovni ogled Mendoze kot posebnega mesta na
vzpetem predgorju Andov na višini od 800 do 1000 metrov, nastalega ob križišču
poti od severa proti jugu ter poti ob reki Mendozi, prihajajoči od zahoda Andov,
izgubljajoč se na vznožju predgorja na vzhodu. Mendoza predstavlja največjo predandsko aglomeracijo prebivalstva, sredi aridnega območja predstavlja zeleno oazo z
intenzivnim namakanjem. Potresna nemirnost j e bistveno vplivala na uničenje, preoblikovanje in širjenje mesta. Mendoza j e danes končna postaja tovornega železniškega prometa nekdanje pomembne čezandske železnice.
Drugi dan se j e začel s terenskim obiskom obmestne občine Lavalle, pomembnega namakalnega vinogradniškega območja in tradicionalne indijanske kolonije
Asuncion v polpuščavskem območju areičnega izliva Mendoze. V vinski kleti Cartellone-Molto j e bilo tudi drugo zasedanje simpozija. Referate so predstavili vsi Slovenci, M. Klemenčič j e podal oznako krajevne uprave v obdobju tranzicije, B. Belec
j e očrtal nerazvita območja in razvojno politiko Slovenije, dva referenta sta označila
razvojne dosežke v konkretnih nerazvitih območjih Slovenije, S. Pele na primeru
Vojskega in podpisani na primeru planinskega gospodarstva v Bohinju. Italijanska
skupina z Univerze v Pisi pod vodstvom M. Adreolijeve j e predstavila agrarno
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razvojne programe Evropske skupnosti na izbranem agrarnem območju Toskane.
Portugalka F. Carvidao j e orisala prestrukturirne strategije regionalnega razvoja Portugalske ob koncu stoletja, Madžar G. Enyedi j e naglasil geopolitični pomen in razvojne strategije marginalnih regij Madžarske. Zasedanje sta sklenila Finca T. Muilu,
ki j e analiziral nezaposlenost v marginalnih območjih in M. Tykkyläinen, ki j e
ovrednotil pomen daljših dnevnih migracij in njihov vpliv na prostorske strukture v
Avstraliji.
Tretji dopoldan j e bil v celoti posvečen domači problematiki in s e j e odvijal tudi
v španskem jeziku. Sedem referatov j e bilo posvečenih konkretnim problemom marginalnih regij Argentine, tako depopulaciji, krajevni upravi, spremembi kmetijstva,
agrarni produkciji v območju Mendoze kot izobraževanju in pomenu univerz v
marginalnih regijah. Samo en referat M. Rosasove j e predstavil ekonomsko globaIizacijo in prostorske učinke v kmetijskih območjih Srednjega Čila. Popoldansko zasedanje j e zapolnila španska skupina. F. Molinero j e obravnaval integracijo španskoportugalsko mejnih območij, F. Lopez Palmeqe pa učinke kmečkega turizma, J. Suarez
Arevalo j e označil argentinsko integracijsko problematiko na severozahodu Argentine. Sledili so Amerikanci R. Lonsdale j e očrtal gospodarski razvoj marginalnih
regij, S. Kale pa promet in ekonomski razvoj marginalnih območij ameriškega pacifiškega severozahoda, B. Cullen j e ovrednotil pomen subvencij pri pridobivanju
uranove rude v Novi Mehiki. Zasedanje sta sklenila Angleža A. Morris s temo o pomenu pogozdovanja in gozdnega gospodarjenja v Ekvadoru in G. Jones, ki j e opredeljeval pomen vzdržljivega gospodarjenja v robnih regijah.
Četrti dan zasedanja j e bil povezan že z terenskim obiskom predandskega grebena s postankom v zimskošportnem središču Potrerillos, kjer so zadnji referenti
predstavili svoje referate. Tako j e Kitajec s Tajvana D. Chang označil spremembe v
obalnem območju zaradi njegove intenzivne rabe, Indijec R. Chand j e predstavil
učinke rudarjenja v Kumannski Himalaji. Finec H. Jussila j e navedel nove možnosti
strategij pri gospodarskem razvoju Severne Finske. Sledili so še štirje referati domačinov, namenjeni vzdržljivemu gospodarjenju v nerazvitih predandskih območjih,
funkcioniranju obmejnih regij, o agrarni izrabi v območju degradirane bodljikave
hoste. Simpozij j e sklenil soorganizator iz Čila H. Romero Aravena s problematiko
rudarjenja ter pomanjkanja vzdržljivega gospodarjenja na robnih območjih visokih
planot v Severnem Čilu.
Sledila sta še dva ekskurzijska dneva. Po dolini reke Mendoze smo se povzpeli
na prelaz čez Ande pod Aconcaguo, kjer j e modernizirano cesto spremljala opuščena
trasa čezandske železnice. Na čilski strani smo se preko znanih serpentin spustili v
ozko dolino reke Aconcague in nadaljevali pot v osrednji razširjeni agrarno intenzivno izrabljeni del doline mimo pomembnih cementarskih centrov vse do izliva reke
v območju turističnega predela Vina del Mar. Po ogledu urejenega turističnega območja smo nadaljevali pot skozi Valparaiso, pristaniško in pomembno upravno središče, ter živahno somestje na pacifični obali. Skozi osrednjo kotlino smo nadaljevali
pot do Santiaga de Chile, kjer smo po ogledu te bujno rastoče južnoameriške pre303
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stolnice sklenili simpozij na Fakulteti za arhitekturo in urbanizem Čilske narodne
univerze s sklepom, da se naslednje leto srečamo v Glasgowu na Škotskem.
Metod Vojvoda

Nove smeri prostorskega razvoja
26. in 27. septembra 1996 j e bilo na Oddelku za geografijo Pedagoške fakultete
že šesto strokovno srečanje geografov v okviru meduniverzitetnega sodelovanja med
Univerzami v Bayreuthu, Pečuju in Mariboru. Tokrat so sodelovali še kolegi geografi
z Univerze v Ljubljani (s Filozofske in Pedagoške fakultete) in Gradcu ter kolegi iz
ljubljanskega Inštituta za geografijo. Srečanja se j e udeležilo 24 visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Posvet j e bil namenjen seznanjanju z novejšimi smermi prostorskega razvoja. Problematika j e bila obravnavana v treh vsebinskih sklopih: nove
smeri regionalnega razvoja, urejanje mest in razvoj podeželja in obmejnih območij.
V prvem sklopu so poročali Jörg Maier(o razvijanju kreativnega miljeja kot novem ukrepu vzpodbujanja prostorskega razvoja), Andrâs Trôscânyi (o izvoru ekonomskih regij na Madžarskem), Walter Zsilincsar (o razvoju obmejnega območja na
avstrijskem Štajerskem), Borut Belec (o razvoju obmejnih območij v SV Sloveniji),
Vilibald Premzl (o urejanju obmestij), Norbert Pap (o strukturnih spremembah na
Madžarskem po letu 1990), Lâszlô Gyuricza (o družbenem in gospodarskem preobrazovanju transformaciji obmejnega območja ob madžarsko slovenski meji) in Wolfgang Sulzer (o možnostih uporabe satelitskih posnetkov).
V drugem sklopu so referate predstavili: Mirko Pak (o novih oskrbnih središčih
na območju Ljubljane), Hajnalka Vass (o procesu suburbanizacije v okolici Pečuja),
Marjan Ravbar (o vlogi Maribora v urbanem sistemu Slovenije), Stane Pele (o vplivu prometa na razvoj Maribora), József Rudi (o pomenu malih mest za regionalni
razvoj na območju komitata Baranya), Zoltân Varga (o vlogi Pečuja, kot j o dojemajo
prebivalci mesta), Ana Vovk (o kartiranju biotopov v urbanih območjih) in Vladimir
Drozg (o določanju potencialne vrednosti stavbnih zemljišč).
V tretjem sklopu pa so se zvrstili naslednji referati: Dittmeier Volker (o razvoju
obmejnega območja ob nemško-češki meji), Metka Špes (o socialnogeografskih vidikih degradacije okolja v Sloveniji), Wolfgang Fischer (o avstrijskem konceptu ravnanja z odpaki), Sophia Bramreiter (o ekološkem katastru, kakršnega uporabljajo
avstrijske občine), Maria Mohocs (o demografskem razvoju ob madžarsko-slovenski
meji), Uroš Horvat (o demografskem razvoju ob slovensko hrvaški meji), Damijana
Počkaj Horvat (o družbenih in prebivalstvenih značilnostih naselja Bohova) in
Kannen Kolenc Kolnik (o dojemanju meje pri srednješolski mladini).
Večina referentov j e podala zanimive in strokovno pomembne rezultate raziskovalnega dela, še posebej vredna pa j e bila diskusija o posameznih temah, ki j e bila
izredno živahna in obsežna. Referati bodo objavljeni v posebnem zborniku.
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V izboru obravnavanih tem in načinu razumevanja prostorskih problemov so se
kazale razlike v stopnji gospodarske in družbene razvitosti posameznih okolij. Očitno
je, da obstaja med stopnjo gospodarske razvitosti in stanjem prostorskega razvoja
tesna povezava oz. visoka korelacija. Če to drži, j e približevanje razvitejšemu delu
Evrope za Slovenijo predvsem dolgotrajna, pa tudi težavna zadeva.
Vladimir Drozg

17. zborovanje slovenskih geografov '96
Od srede, 23. oktobra, do sobote, 26. oktobra, j e v Šolskem centru na Ptuju potekalo 17. zborovanje slovenskih geografov. Udeležilo se g a j e približno 250 geografov iz vse Slovenije, od tega okoli štirideset aktivnih udeležencev, ki so poročali o
rezultatih raziskovalnega dela, sodelovali z referati, vodili okrogle mize, pedagoške
delavnice in strokovne ekskurzije. Zborovanje j e bilo namenjeno predvsem strokovnemu srečanju in predstavitvi rezultatov raziskovalnega dela v okviru projekta Možnosti regionalnega in prostorskega razvoja Spodnjega Podravja s Prlekijo, ki j e
potekalo tri leta, združilo štirideset raziskovalcev in k sodelovanju pritegnilo veliko
število študentov. Raziskovanje j e bilo prostorsko omejeno na območje treh nekdanjih občin Ptuj, Ormož in Ljutomer, (prva j e sedaj razdeljena v devet manjših občin),
i n j e bilo skupno imenovano Spodnje Podravje s Prlekijo. Vsebinsko j e bilo območje
raziskano iz različnih geografskih vidikov, od naravnogeografskih značilnosti, okoljskih problemov, poselitve in urbanizacije, naselij, gospodarskega razvoja, turizma,
rekreacije, prometa, do problematike obmejnosti. Zgoščeno predstavljeni rezultati
raziskav, so objavljeni v 450 strani obsegajočem Zborniku s številnimi barvnimi prilogami, mnogo obsežneje pa v elaboratih. Zaradi skopo odmerjenega časa za referiranje so rezultate raziskav večinoma predstavili vodje posameznih vsebinskih sklopov,
ki so od vsega začetka vodili raziskovalno delo skupine in sodelovali v projektnem
svetu.
Zborovanje s e j e začelo z otvoritvijo razstave Slovenska geografija 1993-1996,
k i j e predstavila osrednje geografske ustanove in njihovo delo, geografska društva in
delo učencev pri geografiji v nekaterih šolah, pripravil pa j o je, s sodelovanjem različnih ustanov, Zemljepisni muzej. Otvoritvi j e sledila okrogla miza o regionalizmu
in regionalnem razvoju, namenjena "soočenju" znanstvenih izsledkov s problemi v
Spodnjem Podravju s Prlekijo, ki zadevajo razvoj regije. Okrogle mize so se poleg
geografov udeležili tudi predstavniki občin in nekaterih ministrstev. N a tem mestu se
zdi pomembno omeniti zelo dobro sodelovanje vodstev občin oziroma vodij določenih služb in geografov te regije pri raziskovalnem delu, pripravi ter izvedbi zborovanja, kar j e nedvomno veliko prispevalo k uspešnemu poteku in rezultatom dela.
Slavnostnemu pričetku zborovanja s podelitvijo priznanj Zveze geografskih društev
Slovenije častnim članom dr. V. Bračiču (posthumno), dr. P. Habiču, dr. V. Klemenčiču,
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dr. A. Lahu, in častnemu predsedniku dr. I. Gamsu v četrtek dopoldan j e sledilo
uvodno predavanje vodje projekta dr. M. Paka, nato pa predstavitve rezultatov dela v
okviru raziskovalnega projekta po posameznih vsebinskih sklopih. Z referatoma sta
na zborovanju sodelovala tudi gosta iz Zagreba in Frankfurta. Petek j e bil namenjen
geografiji v šoli, torej pedagoški problematiki, ki s o j o obravnavali referenti v sklopu
z naslovom Pred kurikularno prenovo geografije in okrogle mize s tematikami o
okoljski vzgoji, aktivnih metodah in oblikah dela pri pouku geografije ter o položaju,
mejah, obmejnosti ... Dopoldanskemu delu so sledile strokovne ekskurzije, kjer so
udeleženci glede na svoje zanimanje lahko izbrali med tremi itinerarji: prvi je želel
predstaviti zanimivosti nekdanje ptujske občine in predvsem Haloz, drugi občine
Ormož in tretji Ljutomera. Sobota pa j e bila namenjena enajstim pedagoškim
delavnicam in predstavitvam ter znanstveni sekciji, kjer so referenti predstavili pet
različnih vsebin: promet, raziskovanje krasa, industrijo, regionalizacije in tematsko
kartografijo.
Vsebinsko pestro zasnovano zborovanje, kjer se j e raziskovalnemu delu enakovredno pridružilo pedagoško delo, popestrile pa so ga ekskurzije in družabnosti, j e
potekalo po predvidenem programu in, zdi se, v zadovoljstvo večine udeležencev in
sodelujočih, za kar gre zahvala prireditvenemu odboru, ptujskim geografom, vodstvom
občin in kontaktnim osebam ter dobremu sodelovanju z vodjo raziskovalnega projekta in ostalimi sodelujočimi. Žal je bila udeležba razmeroma skromna, prireditev
pa tudi v medijih ni bila deležna večje pozornosti.
Valentina Brečko
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