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IZJAVA
Izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom » ukotsko avtonomno okrožje s
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UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI
POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
IZVLE EK
ukotsko avtonomno okrožje je federalni subjekt Ruske federacije in hkrati najbolj
vzhodno obmo!je evrazijske celine. Nekateri avtorji ga uvrš!ajo k vzhodni Sibiriji in
ruskemu Daljnemu vzhodu. V okrožju prevladuje polarno podnebje, ki daje pe!at
tudi drugim naravnogeografskim in družbeno geografskim dejavnikom. Zato se
avtorica zavzema za umestitev okrožja k Arktiki.
Poleg regionalno geografskega orisa skuša pri!ujo!e delo s pomo!jo najrazli!nejših
virov in literature osvetliti tudi prometno povezanost ter geostrateško vlogo okrožja in
sprejeti ali ovre!i delovno hipotezo o boljši prometni povezanosti kot poglavitnem
dejavniku za hitrejši razvoj okrožja ali pa dokazati, da so za razvoj tega obmo!ja
klju!nega pomena njegova geostrateška vloga in drugi dejavniki.
Pri zapisovanju ruskih zemljepisnih imen ter nekaterih zna!ilnih ob!ih in drugih imen
iz cirilice v latinico je avtorica ve!inoma sledila že obstoje!im slovenskim zapisom,
za nekatere pa je bila primorana uvesti lastno transkripcijo ali jih skušala posloveniti.
Klju!ne besede:

ukotsko avtonomno okrožje, Ruska federacija, regionalna
geografija, prometna povezanost, geostrateška vloga,
toponimika

THE CHUKOTKA AUTONOMOUS OKRUG WITH THE EMPHASIS ON THE
TRANSPORT CONNECTION AND THE GEOSTRATEGICAL ROLE
ABSTRACT
The Chukotka Autonomous Okrug is a federal subject of The Russian Federation. It
is the most eastern area of the Eurasian continent. Some authors align it into
Eastern Sibiria and russian Far East. The polar climate, which predomenates there,
marks others natural geographic and social geographic factors. That´s why the
author wants to classify the Okrug into The Arctic Area.
Beside the regional geographical outline of the Okrug, the author wants to illuminate
its transport connection and geostrategical role. She wants to accept or refute that
its transpot connection is the main risson for a faster development of the Okrug or do
the geostrategical role and other factors influence more on its development.
By the transcription of russian geographical and other characteristical names from
Cyrillic alphabet to Latine, the author follows the existing slovenian transcription or
she introduces her own slovenian transcription and translation.
Keywords: Chukotka Autonomous Okrug, Russian Federation, regional geography,
transport connection, geostrategical role, toponymy
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1 UVOD
ukotsko avtonomno okrožje (rus.: !"#$%&'#() *+&$,$%-,.) $%#/"0, !uk.:
!"#$&#*#1, *+&$,$-,.#1, $#/"0) ali v nadaljevanju tudi ukotka, je skrajni
severovzhodni federalni subjekt Ruske federacije, ki sega tudi na zahodno
hemisfero in je obenem najbolj vzhodni del evrazijskega kontinenta. Od
kontinentalnega dela ameriške zvezne države Aljaska ga v najožjem delu lo!i le
dobrih 80 km Beringovega preliva. Za pot od Moskve do okrožnega središ!a
ukotke – Anadira, mora letalo opraviti ve! kot 6.400 km poti in pre!iti devet
!asovnih pasov (Polar..., 2008). Okrožje namre! sega do datumske meje.
Karta 1: Lega ukotskega avtonomnega okrožja znotraj Ruske federacije

Vir: RussiaChukotka2007-07..., 2008
Odmaknjena in obrobna lega, slaba prometna povezanost, ostre klimatske razmere
in redka poselitev so eni izmed glavnih omejitvenih dejavnikov za hitrejši razvoj
okrožja. Zanimiva zgodovinska preteklost, rudna bogastva (zlato, kositer, uranova
ruda in drugo), energetski viri (premog, nafta, zemeljski plin), lov, ribolov, reja
jelenov, bližina »praznih« obmo!ij in obmejna lega, pa okrožju dajejo pomembno
geostrateško vlogo, ki je bila klju!na pri odlo!anju za obravnavo prav tega obmo!ja
Ruske federacije.
Namen diplomskega dela je predstavitev okrožja, njegove prometne povezanosti ter
geostrateške vloge s ciljem ugotoviti:
razvojne možnosti okrožja,
omejitvene dejavnike ter razvojne možnosti na podro!ju prometa,
prednosti in slabosti geostrateške vloge za razvoj okrožja ter
druge dejavnike, ki delujejo zaviralno ali pospešujejo razvoj okrožja.
Klju!na vprašanja so torej:
Ali je boljša prometna povezanost poglavitni dejavnik za hitrejši razvoj
okrožja?
V koliki meri geostrateška vloga okrožja vpliva na njegov razvoj in prometno
povezanost?
Kateri so drugi pomembnejši dejavniki, ki vplivajo na razvoj tega obmo!ja?
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Pri iskanju odgovorov na omenjena vprašanja se avtorica poslužuje najrazli!nejše
literature in virov: atlasov, leksikonov, slovarjev, turisti!nih vodnikov, monografij,
seminarskih in diplomskih nalog, tiskanih in elektronskih revij, poro!il raziskovalnih
inštitutov, spletnih strani ustanov, družb in drugih, ki so kakorkoli povezani z
omenjenim obmo!jem, vse do poskusa navezovanj stikov z inštitucijami in
posamezniki, ki bi lahko posredovali uporabne informacije o okrožju, in so navedeni
v poglavju Literatura in viri.
V slovenskem jeziku je malo strokovne literature z omenjeno tematiko in še ta je
najve!krat razpršena med literaturo, ki jo obravnavajo druge družboslovne ali
naravoslovne vede ali pa so objavljene v najrazli!nejših medijih, najpogosteje na
medmrežju. Prav zato je bilo potrebno izboru informacij posve!ati še posebno
pozornost. Pri statisti!nih podatkih se avtorica obi!ajno naslanja na ruske uradne
vire, ki se marsikdaj razlikujejo od denimo ameriških. Zato za primerjavo v!asih
navaja kar oboje.
Na podobne težave je naletela pri iskanju ustreznega kartografskega in slikovnega
gradiva. Tudi ti viri so bili najpogosteje najdeni na medmrežju. Zaradi pomanjkanja
drugega gradiva so bili kljub vsemu uporabljeni, saj s svojo sporo!ilnostjo bistveno
prispevajo k popolnejši predstavi o okrožju.
Podrobnejše primerjalne analize ali predstavitve dolo!enih poglavij, grafov, kart,
tabel ali obsežnejšega slikovnega gradiva je avtorica vnesla v priloge, na katere
bralca opozarja znotraj osnovnega teksta.
Veliko preprek pri raziskovalnem delu je predstavljal jezik, posebej zapisovanje
ruskih zemljepisnih imen, iz cirilice v latinico, pa tudi prevodi ob!ih in drugih imen, ki
v slovenski literaturi niso poenoteni ali jih ni v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.
Odstopanja glede zapisanih zemljepisnih imen okrožja se pojavljajo tudi v angleški
literaturi. Tako je avtorica zanje uporabila slovenske zapise, ki jih je našla v
Kladnikovem Seznamu tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (2001),
uporabljenih atlasih in drugi literaturi ali pa je imena delno oziroma v celoti
poslovenila. Uporabljeni zapisi teh imen so zbrani v Prilogah 21 in 22 skupno s
pre!rkovanimi ruskimi zapisi, ruskimi zapisi v cirilici, ponekod pa tudi z angleškim
zapisom, vrsto zemljepisnega imena ter njenega tipa, kot je to ozna!eno v
omenjenem Kladnikovem delu, ter s kratkimi avtori!inimi opombami. Podobno so
predstavljena tudi posamezna ob!a in druga imena.
Na!in dela je bil izklju!no kabinetni.
eprav zahteva regionalno-geografsko
prou!evanje sinteti!no metodo dela, se je avtorica pri obravnavi naravnogeografskih
in družbeno geografskih zna!ilnosti okrožja posluževala predvsem podrobnejše
analize, pri !emer se je opirala na primerjalno analizo okrožja z razmerami na
državnem ali federalno-okrožnem nivoju. Metodo sinteze je uporabila pri
ugotavljanju splošnih razvojnih možnosti okrožja, prometne povezanosti in
geostrateške vloge. Tako je od za!etne uporabljene induktivne metode prešla na
deduktivno metodo. Rezultate izsledkov je skušala preveriti s spletnimi intervjuji s
tamkaj žive!imi prebivalci in drugimi poznavalci obravnavanega okrožja.
Osnovni delovni hipotezi pri!ujo!ega dela sta:
boljša prometna povezanost je klju!ni dejavnik za hitrejši razvoj okrožja ter
geostrateška vloga okrožja pomembno vpliva na njegov razvoj in prometno
povezanost.
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2

UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE

2.1 Osnovni podatki
Iz Tabele 1 so razvidni osnovni podaki o ukotskem avtonomnem okrožju, ki je del
Daljnovzhodnega federalnega okrožja Ruske federacije, z naravnogeografskega
vidika pa sodi okrožje k vzhodni Sibiriji ter k arkti!nim obmo!jem.
Tabela 1: Osnovni podatki o ukotskem avtonomnem okrožju
ukotsko avtonomo okrožje
(rus: !"#$&'#() *+&$,$-,.) $#/"0;
!uk.: !"#$&#*#1, *+&$,$-,.#1, $#/"0)

Ime

Grb in zastava

(Priloga 1 in Priloga 2)
Status
Federalno okrožje
Regija
Oblast
Upravno središ!e
Upravne podenote

Površina
Štev. prebivalcev
Gostota poselitve
Uradni jezik
Vir:

samostojni subjekt Ruske federacije
(Priloga 3)
Daljnovzhodno federalno okrožje
vzhodna Sibirija, Arktika
okrožni guverner, vlada in parlament – duma
(Priloga 4)
Anadir
rajonsko središ!e:
rajoni:
Anadirski rajon
Ugolnie Kopi
Beringovski rajon
Beringovski
Bilibinski rajon
Bilibino
aunski rajon
Pevek
ukotski rajon
Lavrentija
Iultinski rajon
Egvekinot
Providenski rajon
Providenija
Šmidtovski rajon
Mis Šmidta
737.700 km²
49.520 (1. 1. 2009)
0,067 prebivalcev / km²
ruski – v naseljih z avtohtonim prebivalstvom je v rabi tudi
jezik uk!ev in Eskimov

ukotsko ..., 2008; ukotka..., 2008; Federalna..., 2009
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Ruska federacija (RF) ali Rusija je zvezna republika, ki predstavlja s površino
17.075.400 km² najve!jo državo na svetu. Po ocenah je 1. 1. 2009 v njej živelo
okrog 141.904.000 prebivalcev (Federalna..., 2009). Leži v Vzhodni Evropi in
Severni Aziji (Natek, 2006). Razteza se od rnega in Baltskega morja na zahodu, pa
do Japonskega in Ohotskega morja ter Tihega oceana na ruskem Daljnem vzhodu,
na severovzhodu države pa sega do Beringovega preliva. Sever Rusije oblivajo
stranska morja Arkti!nega oceana ali Severnega ledenega morja: Barentsovo morje,
z Belim in Pe!orskim morjem, Karsko morje, Laptevsko morje, Vzhodnosibirsko
morje in ukotsko morje (Atlas..., 2005, The Times..., 1987). Glavno mesto je
Moskva, ki predstavlja tudi tudi eno izmed 89 konstitutivnih enot ali federalnih
subjektov Ruske federacije, med katerimi je 7 federalnih (zveznih) okrožij (okrugov),
21 republik, 9 dežel (obmo!ij, okrajev ali krajev), 45 pokrajin (obmo!ij ali oblasti),
avtonomna pokrajina (avtonomno obmo!je ali oblast), 4 avtonomna okrožja
(avtonomni okraji ali okrugi) ter 2 federalni (zvezni) mesti (Subjekti..., 2009 et al.).
Karta 2: Federalni subjekti Ruske federacije

Vir: Russian regions..., 2008
Država se je preimenovala v Rusko federacijo 17. 4. 1992 iz takratne RSFSR
(Ruske sovjetske federativne socialisti!ne republike). Za razliko od ostalih !lanic
SND (Skupnost neodvisnih držav), ki je bila ustanovljena 21. 12. 1991 po razpadu
ZSSR (Zveza sovjetskih socoalisti!nih republik), Ruska federacija ni razglasila
11
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neodvisnosti, temve! je prevzela vlogo naslednice Sovjetske zveze. Prenehanje
obstoja ZSSR je bilo izglasovano 5. 9. 1991 na Kongresu ljudskih odposlancev po
sporih v tedanji komunisti!ni partiji ter bojkotu baltiških republik, Armenije, Gruzije in
Moldavije na referendumu o ohranitvi države, ki je bil spomladi 1991 (Natek, 2006).
Ustava Ruske federacije, ki je bila sprejeta 12. 7. 1993 in potrjena na referndumu
12. 12. 1993, daje predsedniku široka pooblastila. Trenutno državi predseduje
Dmitrij Anatolevi! Medvedev, ki je spomladi leta 2008 na tej funkciji nasledil
Vladimirja Putina, aktualnega predsednika vlade. Predsednika republike volijo
državljani na splošnih volitvah vsake štiri leta. Isti predsednik lahko to funkcijo
opravlja najve! dvakrat zapored. S sprejetjem predloga o podaljšanju predsedniške
funkcije na 6-letni mandat, ki je bil izglasovan v Državni dumi novembra 2008, bo
podaljšanje predsedniškega mandata mogo!e že od leta 2012 (Natek, 2006,
Putinu..., 2008).
Predsednik republike RF je tako vrhovni poveljnik oborženih sil, predseduje
Varnostnemu svetu RF, imenuje predsednika vlade in je skupaj z njim nosilec
izvršne oblasti v državi. Imenuje in razrešuje ministre ali celotno vlado, lahko
razpusti Državno dumo, izdaja ukaze, podaja temeljne smernice notranje in zunanje
politike ter ima še druge pristojnosti (Egli!, 2006, Natek, 2006).
Ruski parlament sestavlja dvodomna Zvezna ali Federalna skupš!ina. Zvezni svet
ali Svet federacije igra vlogo zgornjega doma. V njem je 178 predstavnikov, po dva
iz vsake konstitucionalne enote. Predstavnika posameznega federalnega subjekta
sta izbrana tako, da enega izvoli tamkajšnje zakonodajno telo, drugega pa izvršna
oblast. Svet federacije sedaj vodi Sergej Mihajlovi! Mironov. Državna duma
predstavlja spodnji dom parlamenta. Šteje 450 poslancev, ki obi!ajno kandidirajo na
listah politi!nih strank ter so izvoljeni neposredno na spolšnih državnih volitvah
(Egli!, 2006, Natek, 2006, Svet..., 2009).
Drugi pomembnejši organi Ruske federacije so še: vlada RF, Varnostni svet RF in
sodstvo (Ustavno sodiš!e RF, Vrhovno sodiš!e RF in Najvišje arbitražno sodiš!e
RF). V okviru Vlade RF deluje poleg 12 glavnih federalnih služb in ministrstev še 23
drugih minstrstev, služb ali agencij. Varnostni svet RF, ki ga sestavlja 11 stalnih ter
15 nestalnih !lanov oziroma služb, specializiranih za posamezna varnsotna
podro!ja, pa je le posvetovalno telo predsednika RF (Egli!, 2006, Zvezni..., 2009).
ukotsko avtonomno okožje je hkrati tudi del Daljnovzhodnega federalnega
okrožja. Obmo!je Daljnega vzhoda Rusi ozna!ujejo kot Azijsko-tihomorsko regijo ali
tudi Vzhodno Azijo oziroma Daljni vzhod. Do leta 2000 sta pojma Sibirija in Daljni
vzhod pomenila obmo!je Ruske federacije vzhodno od gorovja Ural. Med leti 1920
in 1922 je bila na tem obmo!ju Republika Daljni vzhod, ki je obsegala Zabajkalsko,
Amursko, Primorsko, Sahalinsko in Kam!atsko pokrajino. Med leti 1922–1926 je bila
uvedena Daljnovzhodna pokrajina, ki je zajemala Pribajkalsko, Amursko, Primorsko,
Sahalinsko in Kam!atsko gubernijo. Od 1926 do 1938 pa je naziv Daljnovzhodna
dežela pomenil današnjo Primorsko in Habarovsko deželo (Kam!atska dežela...,
2008).
Leta 2000 je bila ustanovljena obsežna federalna enota Daljnovzhodno federalno
okrožje, ki zajema Amursko pokrajino, ukotsko avtonomno okrožje, Židovsko
avtonomno pokrajino, Kam!atsko pokrajino (od 1. julija 2007 ima naziv dežela),
Korjaško avtonomno okrožje (ob referendumski odlo!itvi 23. 10. 2005 je bilo po 31.
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decembru 2008 dokon!no priklju!eno h Kam!atski deželi), Habarovsko deželo,
Magadansko pokrajino, Primorsko deželo, Republiko Saho – Jakutijo in Sahalinsko
pokrajino. Federalno okrožje obsega 6.215.900 km², kar je 36,4 % celotnega
ozemlja Ruske federacije in je imelo, po popisu iz leta 2002, nekaj nad 7 milijonov
prebivalcev, kar je pomenilo 4,9 % vsega prebivalstva RF (Presidential..., 2008).
Dne 1. 1. 2009 pa je bilo število prebivalcev ocenjeno na približno 6.460.000
(Federalna..., 2009). Njegovo upravno središ!e je Habarovsk.
Karta 3: Federalna okrožja Ruske federacije

Vir: Federalno..., 2008
ukotsko avtonomno okrožje se je do leta 1980 imenovalo ukotska ljudska
pokrajina. Ustanovljena je bila 10. 12. 1930. Do leta 1951 je bila v sestavi
Kam!atske, nato pa del Habarovske dežele. Med leti 1953 in 1992 je okrožje sodilo
k Magadanski pokrajini. Status samostojnega subjekta Ruske federacije je okrožje
pridobilo 17. 6. 1992. Leta 1993 pa ga je potrdilo še Ustavno sodiš!e Ruske
federacije ( ukotka..., 2008).
eprav sodi ukotka v Daljnovzhodno federalno okrožje, se za oznako tega
obmo!ja v tamkajšnji literaturi pogosteje uporablja izraz Skrajni sever kot pa ruski
Daljni vzhod. Z zgodovinskega (kolonizacija, stalinizem), etnološkega (tukaj žive!a
avtohtona ljudstva), pa tudi z dolo!enih naravnogeografskih vidikov (geološka in
geomorfološka zgradba), jo nekateri avtorji (Natek, 2006) umeš!ajo v vzhodno
Sibirijo. Glede na vse bolj pere! problem globalnega segrevanja ter ranljivosti tega
arkti!nega in subarkti!nega obmo!ja, bi veljalo ukotko obravnavati kot del Arktike,
saj predstavlja okrožje kar 7 % te polarne regije ( ukotsko..., 2008).
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Karta 4: Regija Arktika

Vir: Arctic Region..., 2008
Veliko je definicij, kje se kon!uje Arktika in se pri!enjajo toplejša obmo!ja z vidika
fizi!ne geografije in tudi poselitve.
Eno izmed meril, ki naj bi definirala arkti!no obmo!je, je drevesna meja. Ta naj bi
potekala med tundro ter južneje leže!im borealnim gozdom in se tako prekrivala s
klimatskimi pasovi, kjer se sre!uje hladen arkti!ni zrak s toplejšimi masami, ki
dotekajo z južnejših geografskih širin. Povpre!ne julijske temperature so tu obi!ajno
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nižje od 10°C. V Severni Ameriki predstavlja to obmo!je ozkega pasu na skrajnem
severu kontinenta, na evrazijski celini pa je ta pas ponekod celo širši od 300 km
(Arctic Russia..., 2008).
Druga, poenostavljena definicija, lo!uje obmo!je po severnem te!ajniku, kjer se
pri!enja obmo!je polarnega dne oziroma polarne no!i. Vendar pa se ta lo!nica
izkaže kot neprimerna, saj izklju!uje južna obmo!ja Grenlandije in Hudsonovega
zaliva, ki so po svoji karakteristiki tipi!no arkti!na obmo!ja, vklju!uje pa denimo
klimatsko milejša gozdna obmo!ja Norveške (Arctic Russia..., 2008).
Karta 5: Severni te!ajnik kot mejnik arkti!nih obmo!ij

Vir: Exactly Where..., 2008
Tretja možnost definiranja arkti!nega obmo!ja je meja, ki poteka po julijski izotermi
10 °C, ki pa spet ne vklju!uje obsežnih obmo!ij Rusije, Aljaske, Kanade in nekaterih
delov Skandinavije (Arctic Russia..., 2008).
Ena izmed definicij te regije se sklicuje na obmo!ja avtohtonih arkti!nih kultur in
vklju!uje ne le njihova poselitvena obmo!ja, temve! tudi obmo!ja paše in lova
(Arctic Russia..., 2008).
Pri definiciji arkti!nih obmo!ij ne smemo zanemariti še pojava trajno zamrznjenih
tal, to je permafrosta oziroma mrzlote, kot ga imenujejo v Rusiji. Po nekaterih
ocenah bi tako k Arktiki sodilo kar 76 % celotnega ozemlja Ruske federacije (Arctic
Russia..., 2008).
Pretežni del ukotskega avtonomnega okrožja izpolnjuje kar ve! kriterijev, po
katerih bi lahko to obmo!je uvrstili k Arktiki, zato se avtorica zavzema za poudarjanje
tovrstne regionalizacije predvsem iz naravovarstvenih razlogov.
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2.2 Lega
ukotsko avtonomno okrožje leži na skrajnem severovzhodu evrazijskega
kontinenta, kjer se stikata Severno ledeno morje in Tihi ocean. Severni polarnik
približno razpolavlja obravnavano okrožje. Ve!ina ozemlja leži sicer na vzhodni
polobli, ukotski polotok pa je v celoti na zahodni hemisferi.
Tabela 3: Skrajne to!ke ukotskega avtonomnega okrožja
Skrajne
to!ke
zahodna
severna

vzhodna

južna

Kontinentalni del
/otok
Jukagirska planota - vzhodno od
Kolimskega nižavja
Rt Šelagskij
/otok Nahodka, ob Vranglovem
otoku
Rt Dežnjova
/otok Veliki Diomid ali Ratmanov
otok
Rt Rubikon

Geografska
širina
67° s. g. š.

Geografska
dolžina
158° v. g. š.

70° s. g. š.
71° s. g. š

170° v. g. š.
179° z. g. š.

66° s. g. š.
65° s. g .š.

169° z. g. š.
169° z. g. š.

62° s. g. š.

173° v. g. š.

Vir: ukotsko..., 2008
Od Kolimskega nižavja na zahodu, ob meji z Republiko Saho, do rta Dežnjov ob
Beringovem prelivu na ukotskem polotoku je približno 1.400 km. Med skrajno
severno to!ko ob Vzhodnosibirskem morju do najjužnejše, na meji s Kam!atsko
deželo ob Beringovem morju, pa približno 900 km.
Slika 5: Rt Rubikon

Vir: Yust, 2007
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K okrožju sodijo tudi Vranglov otok, Geraldov otok – severno od Longovega preliva,
v ukotskem morju, Ajon – v aunski gubi, v Vzhodnosibirskem morju ter
Arakam!e!en in Ratmanov otok – v Beringovem prelivu in drugi.
Vzhodna meja okrožja je hkrati morska državna meja Rusije in Združenih držav
Amerike (ZDA). Otoka Diomid lo!uje datumska meja, ki poteka dober kilometer stran
od njunih obrežij. Najkrajša razdalja med njima je manj kot 4 km. Kontinentalna dela
ameriške zvezne države Aljaska in ukotke pa lo!uje le dobrih 80 km Beringovega
preliva. (Priloga 5)
2.3 Naravnogeografske zna!ilnosti
3.3.1 Relief in geološka zgradba
Z naravnogeografskega vidika ukotsko avtonomno okrožje najpogosteje umeš!ajo
k vzhodni Sibiriji in k ruskemu Daljnemu vzhodu. K vzhodni Sibiriji naj bi sodilo
ukotsko gorovje (1707 m). Gre za nagubano gorstvo, ki je nastalo v obdobju
staroalpidskega gubanja v juri in kredi. Vulkansko aktiven polotok Kam!atka in
hriboviti ukotski polotok pa sodita k mladim nagubanim gorovjem Daljnega vzhoda
(Natek, 2006).
Karta 6: Geološka zgradba

ukotke

Vir: Chukotka Geology..., 2008
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Za okrožje je zna!ilen povišan, gorat svet, sestavljen iz planot, gorskih masivov in
vmesnih dolin ter nižavij. (Priloga 6)
Karta 7: Fizi!na karta

ukotke

Vir: The Times Atlas..., 1987
Na severu se dviguje ukotsko gorovje, ki poteka v smeri severozahod – jugovzhod.
Raz!lenjeno je v ve! vzporednih hrbtov z nadmorskimi višinami med 1200 in 1500 m
ter z nekaj višjimi vrhovi, kot sta: Konus (1707 m) in autalskij (1843 m). Tu poteka
tudi razvodnica med severnoledenomorskim in tihomorskim povodjem. Na
severozahodu okrožja leži Anjujsko gorovje z najvišjim vrhom Goro dveh cirkusov
(1853 m), ki se nadaljuje v Anadirsko planoto ali Anadirsko višavje, z višinami med
800 m in nekaj nad 1000 m. Iz slednje se žarkasto dvigujejo nekatera gorovja in
hrbti, kot denimo Kolimsko pogorje ali gorovje (Gidan). Jugozahodni del okrožja je
nadaljevanje Jukagirske planote (500 – 700 m), na skrajnem jugu pa leži Korjaško
pogorje ali gorovje (The Times..., 1987). Na ukotskem polotoku prevladujejo
kopasti vrhovi ali »sopki«, visoki med 500 m in 700 m, ki so lahko tudi vulkanskega
izvora (Pretnar, 1964).
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Ve!ja obmo!ja ravninskega sveta se razprostirajo na severozahodu, kamor seže
Kolimsko nižavje. Ob Vzhodnosibirskem morju leži aunsko nižavje, ob ukotskem
morju – Vankaremsko nižavje, najobsežnejše pa je osrednje Anadirsko nižavje. V
poletnem !asu, ko se odtali vrhnja, aktivna plast trajno zamrznjenih tal ali tudi
suprapermafrost, so ti ravninski predeli obsežna zamo!virjena obmo!ja ( ukotka...,
2008).
Slika 8: Sopka Skalistaja v Beringovskem rajonu

Vir: Ispolin..., 2004
Obale so ponekod strme in raz!lenjene. Tu so manjši globoki zalivi, ki jih imenujejo
»buhta« (Ožegov, Švedova, 2006). Drugod pa so morski tokovi naplavili veliko
akumulacijskih nanosov, ki so se oblikovali v morske kose in tako vzdolž obal
ustvarili obsežne, lagunam podobne zalive – limane (Anadirski liman) (Geografija,
2001). Poleg teh dveh izrazov, ki ozna!ujeta vrste zalivov, se v ruski literaturi
uporabljata tudi izraza »guba« ( aunska guba, Kalju!inskaja guba) in zaliv
(Anadirski zaliv, Zaliv Kresta) (The Times...,1987). Najve!ji polotok v okrožju je
ukotski polotok, ki leži na vzhodu ukotke in po katerem je okrožje dobilo tudi ime
( ukotsko..., 2008).
Slika 9: Obalni relief v Providenskem rajonu

Vir: Tudi to je ukotka..., 2005
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Ve!ja otoka v okrožju sta Ajon in Vranglov otok (7.608,7 km²). Slednji je od
severovzhodne obale ukotke oddaljen okrog 140 km. Leta 2000 je bil razglašen za
naravni rezervat. Del Unescove svetovne dediš!ine pa je postal leta 2004. Poleg
otoka je zaš!itenih še 12 navti!nih milj priobalnih morskih površin ter otok Gerald, ki
leži vzhodno od tod in meri 11,3 km². To pomeni, da je skupaj zaš!itenih 19.163 km²
površin teh unikatnih arkti!nih ekosistemov. Na Vranglovem otoku se pojavljajo
številne metamorfne, sedimentne ter magmatske kamnine, ki pri!ajo o nekdanji
vulkanski aktivnosti. Na otoku je zanimiv tudi obalni tipi reliefa, pa Mamutovo
pogorje, Neraziskana reka in Tundrska reka, ki so vulkansko preoblikovane. Številni
dokazi tudi pri!ajo, da otok ni bil prekrit z ledom v !asu zadnje ledene dobe
(Blagovidov, Pagan, 2002).
Slika 10: Vranglov otok

Vir: Wrangel Island included ..., 2004
Sedanji relief ukotke je odraz tektonskih dvigovanj od obdobja neogena dalje ter
mo!nih zunanjih preoblikovalnih procesov, kot so: mehani!no preperevanje, zaradi
velikih temperaturnih razlik, soliflukcija, ledeniška in re!na erozija in drugih. Tu
najdemo oblike reliefa, ki so posledica trajno zamrznjenih tal ali permafrosta.
Slika 11: Trajno zamrznjena tla na

ukotki (Babi!ina o!ala)

Vir: ubarkin, Volnov, 2003
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Te geomorfološke oblike ozna!ujemo kot termokras. To je valovit svet, ki spominja
na kraško površje, vendar nastane kot posledica sezonskega neenakomernega
taljenja ledu in nato zamrzovanja vode v vrhnjem sloju, nad plastjo trajno
zamrznjene podlage (Geografija, 2001). V okrožju se pogosto pojavljajo tudi
poligonalna tla, ki nastanejo zaradi kr!enja ob ekstremno nizkih temperaturah, kar
povzro!a dvigovanje kamnin, kjer sta se v tako nastalih razpokah nabrala voda in
led. Na obmo!ju naletimo tudi na »pingose«, to je eskimski izraz za male gri!ke ali
gomilam podobne vzpetine v obmo!ju permafrosta, kjer se kopi!i led med
nesprijetimi sedimenti, na strmejših pobo!jih pa prihaja do blokmerov, to je skalnih
plazov (Ob!a...,1998).
Termokraške oblike so še posebej zna!ilnost Anadirske planote, kjer se na razdalji
ve! kot 400 km v poletnem !asu prepletajo številna termokraška jezera (Russian
North..., 2008).
Slika 12: Jezero Elgigitgin

Vir: Lake El´gygytgyn..., 2008
Na ukotko je pred približno 3,5 do 0,5 milijona let padel asteroid. Krater premera
18 km je kasneje zapolnila voda in tako je nastalo jezero Elgigitgin, premera 12 km
in z globino do 170 m (Lake El´gygytgyn, 2008).
2.3.2 Vodovje
Okrožje ima kljub nizki koli!ini padavin dokaj gosto re!no mrežo, vendar z nizkim
povpre!nim pretokom. K vodnatosti obmo!ja najve! prispeva taljenje ledu v kratkem
poletnem obdobju. as pomladnega odtajanja rek ter zajezitve re!nih voda z
ledenimi gmotami, ki se pomikajo po re!nem toku in tako ustvarjajo obsežna
poplavljena ter s tem neprehodna obmo!ja, imenujejo Rusi »ledohod« (Ob!a...,
1998). V notranjosti se pojavljajo številna termokraška jezera, ob obalah pa so
pogosta obalna jezera s slano ali braki!no vodo. V okrožju je ve! kot 8.000 rek
daljših od 10–20 km. Zanje je zna!ilen prehoden snežno – dežni režim. Re!no in
jezersko vodo doma!ini uporabljajo kot vir pitne vode ter v proizvodno-tehnoloških
procesih. Zaradi permafrosta podtalne vode ni v izobilju. Na ukotki je tudi nekaj
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mineralno-termalnih vrelcev s temperaturo do 80 °C, kot denimo: aplinskoe,
Lorinskoe in Dežnevskoe. Ve!ja jezera v okrožju pa so: Krasnoe, Elgigitgin ter
Pekulnejskoe ( ukotsko..., 2008).
Najdaljše reke v okrožju so: Anadir (1150 km) s pretokom 1680 m³/s, ki je tudi
ploven, Omolon (1114 km), Mali Anjuj (738 km), Veliki Anjuj (693 km) ter Amguema
(498 km). Ve!ji reki sta tudi Paliavaam, ki se izliva v Vzhodnosibirsko morje v
aunski gubi ter Pegtimel z izlivom na jugozahodu Longovega preliva. Pore!je reke
Anadir je najve!je na ruskem Daljnem vzhodu. Meri kar 150.000 km² (Geografija
Rusije..., 2008).
Slika 13: Reka Anadir

Vir: Snezhnoe..., 2008
Njena najdaljša leva pritoka sta Tanjurer in Belaja, desni pa so Majn, Jablon in
Jeropol. Ob estuariju reke Anadir se na njegovi desni strani v Anadirski liman izliva
Velikaja, na levi pa Kan!alan (The Times Atlas..., 1987).
Karta 9: Fizi!na karta Vranglovega otoka

Vir: Wrangel Island..., 2008
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Tudi Vranglov otok ima razvejano hidrografsko mrežo. Rek, daljših od 1 km, je na
otoku nad 1.400, med temi je kar 5 rek daljših od 50 km. Jezer je okrog 900. To so
plitva jezera s skupno površino okrog 800 km² (Blagodinov, Pagnan, 2002).
ukotko s severa in vzhoda oblivajo tri morja: Vzhodnosibirsko morje ter ukotsko
morje, ki sta del Severnega ledenega morja, in Beringovo morje, ki se nadaljuje v
Tihi ocean. Gre za šelfna morja, ki so v hladni polovici leta zamrznjena.
Vzhodnosibirsko morje je obrobno morje Severnega ledenega morja, ki se pri!enja
pri Novosibirskih otokih in obliva obale Sibirije in ukotke vse do Vranglovega otoka.
Meri 900.000 km² s srednjo globino 45 m, maksimalna pa znaša 155 m. Le ob južnih
obalah temperature vrhnjih plasti vode dosežejo v poletnem !asu do 5 °C, zato je na
morju veliko plovnega ledu. Slanost je zaradi dotoka sibirskih rek le okoli 30 ‰. Tu
poteka Severna morska pot. Glavni pristaniš!i sta Pevek in Ambar!ik (ob ustju reke
Kolima) (Pomorski leksikon, 1990).
Karta 10: Vzhodnosibirsko morje

Vir: Pomorski leksikon, 1990, str. 792
ukotsko morje je obrobno morje Severnega ledenega morja, ki sega na zahodu do
Vranglovega otoka in preliva Longa, na jugu do ukotskega polotoka ter severozahodne obale Aljaske, na vzhodu pa se stika z Beaufortovim morjem. Obsega
582.000 km². Povpre!na globina znaša med 25 in 50 m, ponekod pa doseže 200 m.
Tudi tu poteka Severna morska pot. Plovba je mogo!a nekako od konca junija do
srede novembra, preostanek leta pa je morje zamrznjeno. Oviro predstavlja tudi
gosta megla v poletnih mesecih, saj od tu odtekajo hladni arkti!ni morski tokovi skozi
Beringov preliv v Tihi ocean. Pomembnejše pristaniš!e je Uelen (Pomorski leksikon,
1990).
Vzhodnosibirsko in ukotsko morje imata razli!no kemi!no sestavo in sta med morji
z najnižjo slanostjo v arkti!nem obmo!ju ter veliko vsebnostjo kisika in biogenih
elementov, kar prispeva k veliki pestrosti morske faune.
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Karta 11:

ukotsko morje

Vir: Pomorski leksikon, 1990, str. 156
Beringovo morje je dobilo ime po danskem pomorš!aku Vitusu Beringu. Je del
Tihega oceana in obsega globok Aleutski bazen, ki sega vse do kontinentalnih
šelfov ter Beringovega preliva. Od obsežnih tihomorskih površin ga lo!uje polotok
Aljaska in Aleutsko oto!je, od Severnega ledenega morja pa ukotsko morje.
Zavzema ve! kot 2,27 milijona km² in tako ni le najve!je, ampak tudi najtoplejše
morje v okrožju. Severno od 60° s. g. š. je morje v hladnem delu leta zamrznjeno.
Pomembnejša pristaniš!a so: Anadir, Providenija in Beringovski (Pomorski leksikon,
1990).
Karta 12: Beringovo morje

Vir: Pomorski leksikon, 1990, str.73
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2.3.3 Podnebje
V okrožju zasledimo tri tipe hladnega-vlažnega in pol vlažnega podnebja: polarno
podnebje ve!nega ledu, tipa EF, kjer so vse leto povpre!ne temperature pod 0 °C,
polarno podnebje tundre, tipa ET, kjer je najtoplejši mesec s temperaturami pod
+10°C, a višjimi od 0 °C ter subpolarno podnebje, kjer je najtoplejši mesec nad
+10°C in najhladnejši mesec pod -3 °C, in to: tipa Dc – z manj kot štirimi meseci s
temperaturami nad +10 °C ter tip Dd, ki je podoben prejšnjemu, le da je tu
temperatura najhladnejšega meseca pod -38 °C (Ingoli!, 1990). Povpre!na letna
koli!ina padavin je med 200 in 600 mm, povpre!na letna evaporacija pa se giblje do
400 mm, zaradi !esar nekateri ta obmo!ja ozna!ujejo kot »arkti!no puš!avo« (The
Times Atlas..., 1987).
Klima ukotke je zelo ostra. Svoj pe!at ji dajejo morja in zra!na cirkulacija, ki se
razlikuje v poletnem in zimskem obdobju. Doma!ini se radi pošalijo, da je: »En
mesec v letu je vreme tu slabo, dva meseca – zelo slabo, devet pa grdo.«
( ukotsko..., 2008).
Karta 13: Temperature zraka januarja (levo) in julija (desno) za ukotko in Evrazijo

Vir:

ukotska ekoregija..., 2003

Podnebne razmere na ukotki krojita predvsem dva dejavnika: njena lega v bližini
severnega polarnega kroga ter stik s Severnim ledenim morjem in Tihim oceanom.
V zimskem obdobju, med oktobrom in majem, se nad ukotko zadržuje obmo!je
visokega zra!nega pritiska, kamor vdirajo evrazijske fronte, arkti!ni anticikloni in
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cikloni z juga. To pripomore k bolj ali manj stabilni vremenski situaciji. Mraz, z
zmernim ali mo!nim severnim vetrom in menjajo!o koli!ino vlage, v obdobju
otoplitev prinese velike koli!ine snega, pogosto kot snežne viharje ali »purge«, ki
trajajo tudi ve! dni zapored. Ti so izrazitejši v priobalnih obmo!jih. V zahodnih,
celinskih predelih pa se temperature nemalokrat spustijo na -44 °C do -60 °C
( ukotsko..., 2008).
Tabela 4: Podnebni parametri za naselji Anadir in Omolon za obdobje 1961 – 1990
Podnebni parametri

Anadir

Omolon

Povpre!je za mesec/leto

januar

julij

letna

januar

julij

letna

povpre!na temperatura
zraka (°C)
povpre!na max. temp.
zraka (°C)
povpre!na min. temp.
zraka (°C)
absolutna max. temp.
zraka (°C)
absolutna min. temp.
zraka (°C)
povpre!na vlažnost
zraka (%)
povpre!na koli!ina
padavin (mm)
povpre!na hitrost vetra
(m/s)

-19,7

+10,6

-7,6

-36,4

+13,2

-14,8

-15,7

+14,7

-3,9

-32,0

+19,4

-7,2

-23,6

+7,7

-10,8

-41,6

+6,7

-18,8

+6

+28

+28

+3

+32

+32

-44

0

-45

-61

-4

-61

82

81

83

75

68

72

33

41

331

23

56

281

7,9

6,1

6,6

1,1

2,2

1,9

Vir: ukotska ekoregija..., 2003
V hladni polovici leta, ki traja nekako devet mesecev, se povpre!ne temperature
gibljejo med -15 °C in -40 °C, trije meseci so toplejši, z julijskimi povpre!nimi
temperaturami med +4 °C in +14 °C, pri !emer so v notranjosti temperature nekako
v povpre!ju do +13 °C, z dnevnimi maksimumi med +28 °C do +30 °C, ob obalah pa
med +5 °C in +7 °C, kar komaj presega vegetacijski prag pri +5 °C. V zahodnem in
osrednjem delu okrožja je padavin v hladni polovici leta malo, le okrog 60 mm, na
skrajnem vzhodu in jugovzhodu pa do 250 mm. Poletja so zelo kratka, deževna in
hladna. Tedaj se nad kontinentalnim delom zadržuje obmo!je nizkega zra!nega
pritiska, nad Tihim oceanom pa anticiklon. Padavin je v tem obdobju nekoliko ve!:
do 100 mm na obalah Vzhodnosibirskega morja ter do 300 mm na vzhodu in
jugovzhodu okrožja. Tudi v tem letnem !asu so možne snežne padavine. Sicer pa
se ob severnih obalah pokritost s snežno odejo pri!ne konec septembra, ob
ukotskem morju pa kak teden kasneje. Maksimalna debelina snežne odeje je ob
obalah do 30 cm, v notranjosti pa do 70 cm in ve!. Obmo!je je dokaj vetrovno, s
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hitrostjo vetra, ki ponekod presega 50 m/s. V hladni polovici leta pihajo vetrovi ob
severnih obalah z juga, s hitrostjo med 6 in 8 m/s. Silovitemu vetru v aunski gubi, ki
ob!asno piha z Anadirskega gorovja in doseže hitrost nad 80 m/s, pravijo »južak«.
Ob Beringovem morju pa pozimi pihajo spremenljivi severni vetrovi s hitrostjo 8 -10
m/s, poleti pa tu dominirajo jugovzhodni vetrovi, s hitrostjo 4–6 m/s ( ukotska
ekoregija..., 2003).
Povpre!na letna temperatura zraka je za posamezne kraje okrožja zelo razli!na: Rt
Navarin ima denimo -4,1 °C, Rau!ua ob obali Vzhodnosibirskega morja pa -14 °C.
Kontinentalne zna!ilnosti podnebja se ve!ajo od vzhoda proti notranjosti. Ker
ekstremnost klimatskih razmer na severni polobli naraš!a od juga proti severu in od
zahoda proti vzhodu, je
ukotka deležna številnih ekstremov: ima najvišjo
radiacijsko bilanco, maksimalno število dni brez svetlobe (na Vranglovem otoku),
minimalno število ur son!nega obsevanja (ob severovzhodnih obalah okrožja),
maksimalne povpre!ne letne hitrosti vetra ter najve!jo pojavnost neviht in orkanov v
Ruski federaciji (Rt Navarin) ( ukotsko..., 2008). Ob ve! kot dvoletnem spremljanju
temperatur (junij 2006 – marec 2009) v desetih naseljih okrožja (Vreme v Anadiru,
Bilibinu, Beringovskem, Egvekinotu, Lavrentiji, Markovu, Mis Šmidtu, Omolonu,
Peveku, Provideniji, 2006 – 2009), so bile najbolj ekstremne zimske in poletne
temperature zabeležene v krajih: Omolon, Markovo in Bilibino. Najnižji temperaturi
sta bili v Omolonu, 19. 12. 2006, -60 °C ter 19. 1. 2008, -55 °C, najvišji pa ravno
tako v tem kraju, in sicer: 14. 7. 2006, ko je bilo izmerjenih +30 °C, 25. 6. 2007 pa
+29 °C. Torej gre za amplitudo 90 °C med ekstremnima temperaturama v obdobju
od junija do decembra leta 2006 (Vreme v Omolonu..., 2006 - 2009).
Karta 14: Obmo!ja permafrosta in povpre!ne globine zamrznjenih tal v Sibiriji

Vir: Wein, 1999, po Lydolph, 1977; Jensen, Shabad, Wright, 1983, str. 24
Permafrost zajema celotno obmo!je okrožja in je tudi poleti blizu površja. Takrat se
odtali 20 do 40 cm vrhnje plasti tal, kar je izjemnega pomena za rast rastlin in
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njihovo zaš!ito pred zmrzaljo. Temperature zamrznjenih tal se gibljejo med -6 °C in
-13 °C ( ukotska ekoregija..., 2003).
Karta 15: Razporeditev razli!nih vrst permafrosta na severni hemisferi

Vir: Vrhovec, 2004, po IPA, NSIDC, 2003
Trajno zamrznjena tla obsegajo v Ruski federaciji skoraj polovico ozemlja, saj se
ponekod temperature spuste pod -60 °C; snega, ki bi š!itil tla pred zmrzaljo, pa je
malo. Tako so tla zamrznjena ve! 100 m v globino, na ukotki do 200 m. Zaradi
trenda poviševanja temperatur in s tem pospešenega taljenja arkti!nega ledu je v
letu 2007 prišlo do popolnega »odprtja« Severne morske poti, ki je najkrajša
pomorska pot med Evropo in Daljnim vzhodom. Površina arkti!nega ledu se je v
primerjavi z letom 2005 in 2006 zmanjšala za približno milijon km². V zadnjem
desetletju je bila hitrost kr!enja ledu okrog 100.000 km² na leto. Led naj bi, po
predvidevanjih strokovnjakov Mednarodne skupine ZN o podnebnih spremembah
(IPCC), z arkti!nih obmo!ij izginil v naslednjih sedmih desetletjih (ESA: Topljenje...,
2007).
Ledeni pokrov nad Arktiko se sicer v hladnem obdobju leta razteza na okrog 18
milijonov km², poleti pa se skr!i na 8 do 9 milijonov km². Debelina ledu koleba in
dosega ponekod 4 do 5 m. Kjer se nestaljeni led nariva drug na drugega, pa
nastajajo tako imenovani »torosi«, ki so lahko višji od 20 m. V poletnem obdobju je
Beringovo morje in ve!ina ukotskega morja povsem brez ledenega pokrova, v
Vzhodnosibirskem morju pa pas odtaljenega pokrova dosega 176° s. g. š. ( ukotska
ekoregija..., 2003).
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Karta 16: Trend tanjšanja debeline arkti!nega ledu v obdobju 1987 – 1999 (m / leto)

Vir: Rothrocck et al., 2003
Iz Karte 16 je razvidno, da je tanjšanje najintenzivnejše ob obalah ukotke in
vzhodne Sibirije, ob izlivu reke Kolime v Vzhodnosibirsko morje, kar je lahko dokaz
za vpletenost antropogenih dejavnikov, ki pripomorejo k takemu trendu.
Slika 14: Gmote plavajo!ega ledu v ukotskem morju

Vir: ukotsko morje..., 2008
Surove klimatske razmere dajejo mo!an pe!at življenju v okrožju. V zimskem !asu
je zaradi hudega mraza in snežnih viharjev število nedelavnih dni med 10 in 15, na
obalah Beringovega morja pa skoraj en mesec. Šoloobvezni otroci so oproš!eni
udeležbe pri pouku, ko se temperature spustijo pod -44 °C, za odraslo populacijo pa
je dela prost dan ob dneh, ko so temperature pod -55 °C ( ukotsko..., 2008).

29

UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
___________________________________________________________________________________________________________________

2.3.4 Prsti, rastlinstvo in živalstvo
Iz Karte 17 in 18 lahko razberemo, da se na obmo!ju okrožja razprostirajo trije nizi
prsti po WRB klasifikaciji, in sicer: 1. niz – organske prsti (histosoli – po oceni
približno ¹/5 okrožja), 4. b niz – mineralne prsti, nastale pod vplivom reliefa, to je v
goratih in ledeniško preoblikovanih pokrajinah (leptosoli, regosoli – ocena pokritosti
ve! kot ¼ okrožja) ter 10. niz – mineralne prsti, nastale v hladnem podnebju, kjer se
pojavlja permafrost (kriosoli – ocena pokritosti približno ½ okrožja).
Med posameznimi skupinami prsti po WBR klasifikaciji, ki jih najdemo na ukotki, so
histosoli zastopani z nekaj manj kot !etrtinskim deležem, kar pomeni, da je tu okrog
5 % svetovne razprostranjenosti te skupine prsti, od katere je kar polovica v polarnih
obmo!jih severne hemisfere (Repe, 2006).
Karta 17: Razprostranjenost nizov WRB klasifikacije za leto 2003 (9)

Vir: Repe, 2006, str. 10
Karta 18: Delež posameznega niza WRB klasifikacije za leto 2003 (9) na ukotki

Vir: Pahor, 2009 po Repe, 2006
Drugo skupino zastopajo leptosoli, ki so druga najbolj razširjena skupina prsti na
Zemlji. Na ukotki prekrivajo nekaj manj kot polovico ozemlja, kar pomeni 2 %
svetovne pokritosti s to prstjo. Sem uvrš!ajo tudi litosole ali kamniš!a, v!asih tudi
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rendzine, redkeje pa rankerje. Tretjo skupino prsti predstavljajo kriosoli, to so prsti, ki
so ve!ji del leta zamrznjene in so tu zastopane z nekaj ve! kot !etrtinskim deležem.
V svetovnem merilu so to najbolj zastopane prsti, saj zavzemajo ve! kot 18 milijonov
km² v gorskih, arkti!nih, subarkti!nih in borealnih obmo!jih (Repe, 2006).
Karta 19: Razprostranjenost skupin prsti WRB klasifikacije leta 2003 (9)

Vir: Repe, 2006, str. 11
Karta 20: Delež posamezne skupine prsti WRB klasifikacije za leto 2003 (9)
na ukotki

Vir: Pahor, 2009 po Repe, 2006
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Histosoli so organske prsti iz 1. niza WRB klasifikacije, ki jih od ostalih lo!imo po
vsebnosti organskega horizonta, ki predstavlja ve! kot 20 % organske snovi. To so
najpogosteje šote. Zaradi skromne mikrobiološke aktivnosti, ki je posledica nizkih
temperatur, stalne zasi!enosti z vodo ali ekstremne kislosti, je razpad organske
snovi omejen. Mati!na podlaga obi!ajno ne vpliva na lastnosti te prsti. Zanje je
zna!ilno, da imajo sposobnost zadrževanja velikih koli!in vode. S trajnim
izsuševanjem se te prsti zelo osiromašijo, saj prihaja do razgradnje organske snovi.
Obi!ajno jih preraš!a barjansko in mo!virsko rastlinstvo, za kmetijsko izrabo pa so
manj primerne (Repe, 2006).
Leptosoli so razmeroma razvite, a tanke prsti iz 4. b niza zgoraj omenjene
klasifikacije, kjer v profilu zasledimo le en sam, temen, humusno akumulativen
horizont. Razvoj te skupine prsti omejuje mati!na podlaga, ki je trda in grobo
skeletna, ter erozija s stalnim odnašanjem prstenega materiala. Od mati!ne podlage
so odvisne tudi fizikalne, kemi!ne in biološke lastnosti teh prsti. Tudi te prsti niso
ugodne za kmetovanje zaradi skeletnosti, zato jih prekriva naravna vegetacija
(Repe, 2006).
Kriosoli so skupina prsti iz 10. niza WRB klasifikacije, za katere je zna!ilno, da so
njihove lastnosti ter njihov razvoj odvisni od vsakoletnega taljenja in zmrzovanja
prsti. Posledica je neenakomerno zmrzovanje, ki povzro!a mešanje in prekinjene
horizonte ter orientirane skeletne delce, !emur pravimo krioturbacija. Pojavlja se tudi
dvigovanje in nabrekanje prsti kot posledica razlik med prostornino ledu ter vode, pa
razpoke, ki jih povzro!ajo hitro ohlajena tla, v katerih nastajajo zagozde ledu.
Vzor!na tla s poligoni, mrežami in krogi, ki nastajajo pri sortiranju grobih delcev, so
v dobi vegetacije prekomerno zalita z vodo. Ta skupina prsti se pogosto navezuje z
glejsoli in histozoli. Neugodne klimatske razmere onemogo!ajo njihovo izrabo. So
zelo ob!utljive prsti, ki jih že minimalni posegi lahko povsem uni!ijo (Repe, 2006).
Na Kartah 17–20 ni mogo!e razbrati prisotnosti glejsolov in fluviosolov, to je
mineralnih prsti, nastalih pod vplivom reliefa v re!nih dolinah in nižavjih iz 4. a niza
WBR klasifikacije, ki jih omenjajo drugi viri, ter solon!akov iz 7. niza, ki naj bi bili
prisotni v priobalnem svetu, kjer evaporacija dolo!en del leta presega koli!ino
padavin (Narava..., 2008; Prsti..., 2008).
Glede na relief na ukotki prevladujejo gorsko-tundrske prsti. V nižavjih so prisotne
oglejene in šotne prsti: gleji ter gleji na zamo!virjenih in šotnih tleh, po dolinah rek so
hidromorfne obre!ne prsti, na obmo!jih, pokritimi z redkim listopadnim gozdom, pa
oglejeno-podzolne prsti. Za kmetijsko rabo so najugodnejša tla v pore!ju reke
Anadir, kjer najdemo na aluvialnih nanosih ter šotah tudi podzole (Narava..., 2008).
Razporeditev rastlinstva je tesno povezana s podnebjem in prstjo. Tako so za
zmerno hladna in mrzla podnebja zna!ilni iglasti gozdovi ter tundra, z malo prejete
energije ter nizko primarno produkcijo med 90 in 140 grami suhe organske mase na
kvadratni meter na leto. Tajga se razprostira na podzolu in oglejenih prsteh. Na
prehodu iz zmernega v subpolarno podnebje prevladuje tundrsko rastlinstvo
(Ob!a..., 1998).
Pas borealnega iglastega gozda ali tudi tajge je povezan s hladnim in kontinentalnim
podnebjem, z ostrimi zimami in hudim mrazom ter dolgotrajno pokritostjo s snežno
odejo. Kratka poletja so sorazmerno topla z vegetacijsko dobo, ki traja od 3 do 5
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mesecev. Pretežni del tega rastlinskega pasu leži v obmo!ju permafrosta, zaradi
!esar se tu pojavljajo obsežna zamo!virjena tla (Osnovni..., 2008).
Slika 15: Tundra (a), gozdna tundra (b) in severni borealni gozd (c)

Vir: Krestov, 2002 – 2004
V Evraziji iglasti borealni gozd sestavljajo združbe smrek, jelk in macesnov, redkeje
nekatere vrste borov, kot je sibirski bor - Pinus sibirica. Na skeletnih ali peš!enih tleh
jih zamenja navadni bor. Površina drevesnih iglic je skr!ena na ozko površino, kar
drevesom omogo!a intenzivno izrabo son!ne energije v kratkem vegetacijskem
obdobju in hkrati prepre!ujejo izsuševanje ter vplive ostrega mraza (Osnovni...,
2008).
Karta 21: Rastlinski pasovi v ukotskem avtonomnem okrožju

Vir: Martinov, Vinogradov, 1998
Na obmo!ju Ruske federacije se tajga deli na tri pasove: severno, srednjo in južno
tajgo. V južnih delih igrajo pomembno vlogo tudi listavci. Subarkti!ni pas leži
severneje od borealnega iglastega gozda. Sem sodi tudi prehodni pas tundrskega
gozda ter subarkti!na tundra. Za gozd tega pasu je zna!ilna bolj pritlikava rast
dreves, ki se tu ne morejo ve! normalo razvijati. Severno drevesno mejo v Evraziji
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predstavljajo bor, smreka in macesen. Razlog za zavirajo!o rast dreves je
pomanjkanje toplote, skrajšana vegetacijska doba in mo!na evaporacija (na ra!un
silovitih in hladnih vetrov). Površine med drevesi pa izpolnjuje drugo tundrsko
rastlinstvo (Osnovni..., 2008).
Slika 16: Breza (Alnus fruticosa) – a in bor (Pinus pumila) - b v združbi z
rododendronom (Rhododendron aureum) - c

Viri: Yakubov, 2002; Krestov, 2002 – 2004
Še severneje, na robovih evrazijskega kontinenta, se pojavlja tundra. Tu ne
uspevajo ve! drevesa. Rastlinsko plast sestavlja grmi!evje z bolj površinskimi
koreninskimi sistemi, saj jim permafrost onemogo!a rast v globino. Listi so obi!ajno
zimzeleni ali pa zamenjani s trni. Tu rastejo še mahovi in lišaji. To so zelo odporne
rastline, ki so sposobne prenašati hud mraz in ekstremna vremenska nihanja.
Vegetacijska doba tega pasu ni daljša od dveh do dveh mesecev in pol (Osnovni...,
2008).
Slika 17: Macesen (Larix dahurica), jelka (Picea ajanensis) in breza (Betula ermanii)

Vir: Krestov, 2002 – 2004; Golubickoj, 2008; Betula..., 2008
Iz Karte 22 in priložene preglednice rastlinskih pasov vzhodne Sibirije in ruskega
Daljnega vzhoda lahko razberemo, da prevladujejo na ukotki trije rastlinski pasovi:
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vijoli!no obarvani pas tundre, kjer prevladujejo lišaji, temnozeleno je obarvan pas
gozdne tundre z lišaji, nizkim grmi!evjem, brezami (Alnus fruticosa) in borom (Pinus
pumila).
Karta 22: Razširjenost rastlinskih pasov vzhodne Sibirije in Daljnega vzhoda

Vir: Krestov, 2002 – 2004
Oker odtenki ozna!ujejo pas severnega dela borealnega gozda, kjer v kontinentalnih
delih rasteta macesen (Larix dahurica) in bor (Pinus pumila); na obmo!jih, kjer je
!utiti vpliv morij, rastejo macesen (Larix dahurica), bor (Pinus pumila), jelka (Picea
janensis) ter breza (Betula ermanii). Na Vranglovem otoku in na otoku Gerald je
prisotna tudi arkti!na puš!ava (Krestov, 2002 – 2004).
Karta 23: Delež gozdov (%) od celotnega površja po federalnih subjektih Ruske
federacije

Vir: Martinov, Vinogradov, 1998
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Na ukotki je najbolj razširjena fauna, ki je tipi!na za tundre ter obmo!ja tajge, kot
so denimo: polarna lisica, lisica, volk, rosomah, belka, beli zajec, rjavi in beli
medved, severni jelen in drugi sesalci. Številne so pti!je vrste ter morske in
sladkovodne ribe kot tudi morski sesalci (kiti, mroži, tjulni), ki žive v obalnih morjih.
Obilo je tudi insektov (komarji, muhe), ki predstavljajo veliko nadlogo predvsem v
toplem delu leta (Narava..., 2008).
V Beringovem morju živita 402 vrsti rib iz 65 družin, med katerimi je 50 vrst iz 14
družin, ki so na seznamu tamkajšnjega ribiškega ulova. Sem lahko prištejemo še 4
vrste rakov, 4 vrste manjših morskih živali ter 2 vrsti mehkužcev.
V okrožju prevladujejo med 30 vrstami sladkovodnih rib lososi. Ptic je okrog 220 vrst,
od tega jih je kar 24 vrst na seznamu zaš!itenih iz tako imenovane Rde!e knjige
Ruske federacije. Med zaš!itenimi vrstami sta tudi beli medved in snežni koštrun
( ukotsko..., 2008). (Priloga 7)
2.4 Družbeno geografske zna!ilnosti
2.4.1 Zgodovinski razvoj
Zgodovino ukotskega avtonomnega okrožja bi lahko razdelili na štiri glavna
obdobja: obdobje prvih naselitev do prihoda ruskih priseljencev, obdobje kolonizacije
carske Rusije, obdobje sovjetske oblasti ter obdobje tranzicije in uvajanja tržnega
gospodarstva po razpadu Sovjetske zveze ( ukotsko..., 2008).
Karta 24: Barentsova potovanja po arkti!nih morjih ob koncu 16. stoletja

Vir: Imbert, 1994
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Prvi prebivalci ukotke so tu prebivali že v kameni dobi ter se prek takrat še
kopnega Beringova preliva naselili tudi na Aljasko in prišli v stik s tamkajšnjimi
predhodniki Indijancev. V tiso!letjih je prišlo do sprememb naravnih razmer in s tem
do oblikovanja novih meja kontinentov. Na obalah Beringovega in ukotskega morja
je vznikla kultura lovcev na mrože, tjulenje in kite. V notranjosti ukotke pa so konec
1. stoletja našega štetja predniki uk!ev in Korjakov osnovali »kulturo jelenjih !red«
( ukotka..., 2008). (Priloga 8)
V 17. stoletje segajo prva sre!anja avtohtonih prebivalcev z ruskimi prileški. Leta
1644 je Kozak Mihajlo Staduhin osnoval Nižnekolimsko prezimovališ!e. Štiri leta
kasneje pa sta Semjon Dežnjov in Fedot Popov prišla po morski poti do reke Anadir,
kjer so postavili prezimovališ!a, iz katerih se je l. 1652 razvil Anadirski ostrog. V
drugi polovici 18. stoletja se je za!ela gospodarska kolonizacija ukotke. Leta 1778
je bil uradno sklenjen mir s uk!i in prvi semenj se je odvijal že desetletje kasneje
ob izlivu reke Angarke v Veliki Anjuj. V tem obdobju je doživelo obmo!je tudi enega
najve!jih ekonomskih razcvetov, k !emur je pripomogla ustanovitev Rusko ameriške družbe z ustanoviteljem Grigorijem Ivanovi!em Šelihovim, ki je
nadzorovala trgovino od Kurilskih in Aleutskih otokov vse do obal Severne Amerike
ter ruskega Daljnega vzhoda ( ukotsko..., 2008).
Slika 19: Naselje G. Šelihova na otoku Kodiak

Vir: Shelikhov..., 2008
Gradili so nova naselja, transportne poti in nova bivališ!a ruskim priseljencem, kar je
pripomoglo k tkanju tesnejših ve!nacionalnih vezi med prišleki in doma!ini.
Organizirali so tudi ekspedicije in raziskovanja ter vzpostavili vezi z azijskim in
svetovnim trgom. Pod vladavino Aleksanda II. so leta 1867 Aljasko prodali
Ameri!anom za pi!lih 7 milijonov dolarjev. Družba je tedaj prenehala z delovanjem.
Glavni razlogi za prodajo Aljaske so bili: politi!ni, ekonomski in vojaški. Slednjega se
v literaturi najve!krat omenja, ker je povezan z ameriško-britansko okupacijo
Aljaske. Drugi avtorji spet izpostavljajo velik porast ameriških in britanskih trgovcev,
37

UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
___________________________________________________________________________________________________________________

rudarjev, lovcev na kite ter tihotapcev na tem obmo!ju. Po mnenju N. N. Bolhovitova
pa je razlog kontinentalni in ne maritimni zna!aj ruske kolonizacije. Prodaji Aljaske
naj bi botroval politarizem, to je socialno-ekonomski sistem, ki je vladal v Rusiji in se
je obdržal prakti!no skozi vsa zgodovinska obdobja. S tem ni mišljena fevdalna ali
kasneje socialisti!na družbena ureditev. Politarizem je temeljil na vrhovnih
pristojnostih države upravljati z glavnimi produkcijskimi sredstvi in z delovno silo.
Prav to pojasnjuje, zakaj je na Aljaski živelo le zanemarljivo število ruskih
prebivalcev, njihovo trgovsko ladjevje je bilo šibko, gospodarstvo pa bolj ali manj
nerentabilno. Zanemariti ne gre niti kontinentalnega zna!aja ruske kolonizacije.
Relativni konservativizem ter zastarel politaristi!ni imperij in njegove kolonije, ki so
vse bolj nakazovale bližajo!i se propad ob veliko bolj dinami!ni anglo-ameriški
kapitalisti!ni kolonizaciji severno-pacifiškega obmo!ja v drugi polovici 19. stoletja.
Politarizem tudi pojasnjuje, zakaj se je ravno car odlo!al o usodi Aljaske in pri tem ni
upošteval interesov in pravic Rusko-ameriške družbe, niti tamkaj žive!ih prebivalcev
ali ruskega javnega mnenja (Grinev, 2004).
Druga polovica 19. stoletja je tudi !as ameriške ekspanzije na ukotko. Cveteli so
nenadzorovana trgovina in obrt ter lov na kite in mrože, kar je spodkopavalo položaj
starega avtohtonega prebivalstva. Ameri!ane je zaustavila šele ustanovitev Novo –
Mariinske stražnice in vojaških patrulj. Pokristjanjevanje prakti!no ni pustilo velikih
sledov na ukotki. uk!i so se še naprej priklanjali svojim številnim duhovom
oziroma »keletom«. Eveni, Jukagiri in uvanci pa so sprejeli katoliško vero
( ukotka..., 2008). (Priloga 9)
Slika 23: Sovjetski propagandni plakat iz leta 1920 (»Si se vpisal k prostovoljcem?«)

Vir: Moor, 2002
Obdobje sovjetske oblasti bi lahko raz!lenili na: obdobje vzpostavitve sovjetske
oblasti, uvajanje socialisti!nih družbenih odnosov, obdobje druge svetovne vojne,
obdobje povojne obnove in hladne vojne ter ukotke pod magadanskim okriljem.
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Sovjetska oblast je na obmo!je prišla šele po kon!ani državljanski vojni leta 1923.
Sedež je bil v Uelenu, kjer so 10. 12. 1930 ustanovili ukotski rajonski svet. Po
vzpostavitvi sovjetske uprave je bilo ustanovljeno ukotsko narodno okrožje, ki je
vsebovalo šest rajonov: Anadirskega, ukotskega, Markovskega, aunskega,
Vzhodno-tundrovskega ter Zahodno-tundrovskega ( ukotka..., 2008).
Izvedli so prisilno kolektivizacijo ter zaplenili velike !rede jelenov. Med leti 1928 in
1936 se je na ukotki pojavila prva letalska flota. Ve!ja letališ!a so bila na
Severnem rtu, to je današnjem Mis Šmidtu, ter v Anadirju. Organizirana je bila tudi
glavna uprava Severne morske poti. To je tudi obdobje, ko so se uk!i in Eskimi
za!eli opismenjevati ( ukotsko..., 2008).
V !asu med 2. svetovno vojno je bila ukotka glavna oskrbovalka države s kositrovo
rudo. Takrat so tudi za!eli z na!rtnimi raziskavami rudonosnih obmo!ij zlata in
drugih kovin ter z izkopi v premogovnikih. Že pred vojno je bil ustanovljen Dalstroj –
pod okriljem katerega je deloval ukotstroj, to je bil !ukotski gulag ( ukotsko...,
2008).
Slika 24: Ustanovitev Dalstroja v rajonu Zgornja Kolima (13. 11. 1931)

Vir: Siga!ev, 2008
Leta 1942 so prek ukotke vzpostavili zra!ni most med Fairbanksom (ZDA) in
Krasnojarskom za polete letal na fronto. Takoj po vojni, že leta 1945, pa so v okrožje
prispeli kontingenti oboroženih sil ZSSR. Osrednja vojaška baza je bila v Buhta
Providenja. Kasneje so se jim pridružile še specialne enote za upravljanje Dalstroja
oziroma za izvajanje materialne stimulacije dela v rajonih Skrajnega severa
( ukotsko..., 2008).
Filiala civilnega letalstva je bila ustanovljena leta 1947. To je tudi leto, ko so zaklju!ili
kolektivizacijo !red jelenov ter morskega lova in ribolova. Prebivalce malih naselij so
za!eli preseljevati v centre kolhozov in sovhozov ( ukotsko..., 2008).
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Leta 1953 je bila formirana Magadanska pokrajina, kamor je sodilo tudi ukotsko
narodno okrožje. Dalstroj je prešel izpod okrilja Ministrstva za notranje zadeve pod
Ministrstvo za barvno metalurgijo. Leta 1958 je bilo na ukotki proizvedeno prvo
industrijsko pridobljeno zlato. Za!eli so se elektrifikacija, izgradnja cest, industrijskih
obratov, naselij in drugo. To je tudi obdobje maksimalnega števila jelenjih !red,
ulova rib in kožuhovinarjev ( ukotsko..., 2008).
Takrat zgrajene jedrske, termo in hidroelektrarne so pripomogle, da sodi okrožje še
danes k energetsko bogatim regijam v državi. V Anadirju, Peveku in Bilibinu so
zgradili obrate gradbenih materialov, v kmetijstvu pa zasledimo zametke mle!ne
živinoreje, svinjereje, toplogrednega vrtnarstva ter farmske vzreje divjih živali
( ukotka..., 2008). (Priloga 10)
Slika 30:

ukotka v postsovjetskem obdobju – zapuš!ena naselja

Vir: ukotsko..., 2008
Obdobje tranzicije in uvajanja tržnega gospodarstva se je pri!elo kmalu po razpadu
Sovjetske zveze. Prehod je bil bole! za vso Rusijo, ne le za ukotko. Tu se je pri!el
kot pospešena degradacija zaradi prenehanja raziskovanj na tem obmo!ju. Okrožno
gospodarstvo ni bilo nikdar naravnano v smer integracije s tržnim gospodarstvom.
Veliko socialnih problemov je ušlo kontroli, nekateri pa so se ponovno pojavili. Tako
se je v zgodnjih 90-ih letih pri!elo obdobje »velikih selitev«. Ve! kot polovica
prebivalcev je zapustila okrožje. Splošna kriza je postala še ve!ja ob zlomu
osnovnih gospodarskih panog ter zapiranju rudnikov zlata in kositra. Kar 90 % vse
industrijske proizvodnje je bilo povezane z rudarstvom, ki je postalo nerentabilno ob
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vstopu v nove tržne odnose. Svojo proizvodnjo so bili primorani opustiti tudi najve!ji
rudniki, kot sta bila peveški in iultinski ( ukotsko..., 2008).
Izkop premoga je upadel za 30 %, proizvodnja mesa, rib in jajc pa za 50 %.
Rast cen življenjskih potrebš!in v okrožju je bila bistveno hitrejša kot v ostalih delih
Rusije. Tudi tradicionalna trgovina je padla na najnižjo ravan. rede jelenov so se
zmanjšale za ve! kot polovico. V!asih cveto! lov in trgovina s krznom, ki sta bili
osnovna gospodarska panoga ruskih pionirjev v okrožju, sta propadla. Zdravstvena
oskrba in šolstvo sta delovala v hudih razmerah. Bolnišnice na ukotki niso
premogle niti rentgenskih naprav, šole pa prakti!no niso imele ve! u!benikov. Zaradi
alkoholizma in bolezni so bili doma!ini pahnjeni na rob propada. ukotka je tako
vstopila v 21. stoletje kot neprofitna regija, odvisna od »severne dostave«, to je
proizvodov, ki so jim dostavljali od zunaj ( ukotsko..., 2008).
Danes prebivalci stavijo na novo upravo okrožja. Reforme so se že pri!ele in hitro
napredujejo ter dajejo upanje, da bo morda kmalu bolje, glede na to, da so prebivalci
ukotke skozi bogato zgodovino uspeli kljubovati številnim katastrofam ( ukotsko...,
2008). (Priloga 11)
2.4.2 Prebivalstvo in poselitev
2.4.2.1 Osnovne demografske zna!ilnosti
Pomemben pokazatelj pri ugotavljanju gibanja števila prebivalcev na ukotki je ne le
naravno gibanje prebivalstva, pa! pa tudi selitveno gibanje in posledi!no skupno
gibanje prebivalstva.
Graf 1: Gibanje števila prebivalcev v Rusiji med leti 1897 in 2002

Vir: Število..., 2008
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Po oceni števila prebivalcev 1. 1. 2009 je v okrožju živelo 49.520 ljudi, kar je
pomenilo okrog 0,035 % vsega prebivalstva Ruske federacija oziroma 0,766 %
prebivalcev Daljnovzhodnega federalnega okrožja (Federalna..., 2008). eprav se je
upadanje števila prebivalcev v tem desetletju umirilo, se po navedenih ocenah še
vedno znižuje tako na ukotki kot v Ruski federaciji.
Gostota poselitve je na ukotki okrog 0,07 prebivalca na kvadratni kilometer, v
Ruski federaciji nekaj nad 8,3 prebivalca na kvadratni kilometer, v Daljnovzhodnem
federalnem okrožju pa 1,04 prebivalca na kvadratni kilometer (Federalna..., 2009).
V preteklosti so na rodnost v okrožju vplivali novi kulturni in politi!ni dejavniki. Po
razkroju Sovjetske zveze, podobno kot v preostalih delih Rusije, pa psihološki in
ekonomski dejavniki, ki so bili posledica gospodarske krize in brezposelnosti v
obdobju tranzicije.
Tabela 8: Rodnost, smrtnost in naravni prirastek na ukotki med leti 1970 in 2007
Leto

Rodnost
(%o)

Smrtnost
(%o)

Naravni
prirastek (%o)

1970

16,9

5,8

11,1

1975

17,2

5,1

12,1

1980

16,1

4,7

11,4

1985

17,4

4,1

13,3

1990

14,3

3,9

10,4

1995

9,8

8,6

1,2

1996

9,8

8,6

1,2

1997

9,8

7,2

2,6

1998

10,9

7,8

3,1

1999
2000

9,0
9,7

7,1
8,1

1,9
1,6

2001

10,6

10,6

0,3

2002

9,8

9,2

0,6

2003

13,0

10,7

2,3

2006

14,15

10,67

3,48

2007

16,13

12,28

3,85

Vir:Koeficient rodnosti...,2008; Koeficient smrtnosti...,2008; Naravni prirastek..., 2008
Kljub številnim poskusom ruske vlade, da bi z najrazli!nejšimi ukrepi spodbudila
ve!jo nataliteto, ji to še ne uspeva najbolje. Rodnost je v letu 2007 za Rusko
federacijo znašala 10,6 %o, v 1. kvartalu 2008 pa 11,5 %o (Kazalci..., 2008).
Mortaliteta se je v obdobju tranzicije v Rusiji mo!no pove!ala. Še posebej so bili na
udaru prebivalci v notranjosti ukotke, ki prakti!no niso imeli možnosti zdravstvene
oskrbe in dostopa do zdravil. Primanjkovalo je tudi hrane, prebivalci pa so podlegali
najrazli!nejšim odvisnostim (alkohol, droge). Leta 2007 je bila smrtnost v Ruski
federaciji 15,4 %o, kar je za 3,1 %o ve! kot na ukotki. V prvem kvartalu leta 2008
pa je bila smrtnost v Ruski federaciji še za 0,1 %o višja (Kazalci... 2008; ukotsko...,
2008).
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Graf 2: Rodnost, smrtnost in naravni prirastek na ukotki (1970 in 2007)

Vir: Koeficient rodnosti..., 2008, Koeficient smrtnosti..., 2008, Naravni prirastek...,
2008
V zadnjih letih je bil naravni prirastek v okrožju pozitiven, za kar gre zasluga tudi
humanitarni pomo!i in prizadevanjem okrožne vlade, da bi !im prej izboljšala
socialne razmere tamkajšnjih prebivalcev. Pospešeno gradijo nova stanovanja in
domove za socialno šibke prebivalce ukotke, ki imajo še dodatne ugodnosti pri
pla!evanju stanarin. Zgradili so ve! novih bolnišnic ter skrbijo za mobilno
zdravstveno službo v odro!nejših krajih, ki vklju!uje tudi zdravnike – specialiste.
Zadnjih nekaj let otrokom omogo!ajo brezpla!no po!itnikovanje ob rnem morju,
vse šole pa so ob koncu leta 2007 opremili z ra!unalniki, z dostopom do interneta.
Družine z otroki prejemajo otroške dodatke, povišali so tudi pokojnine in varstvene
dodatke prejemnikom najnižjih pokojnin, kot so: veterani vojne in veterani dela, žrtve
politi!nih represalij, žrtve radioaktivnega sevanja ob !ernobilski nesre!i in z obmo!ij
opravljanja jedrskih poskusov ter invalidi. V teku so programi odvajanja od
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odvisnosti, v pristaniš!ih pa izvajajo poostren nadzor nad morebitnim vnosom
narkoti!nih substanc v okrožje ( ukotsko..., 2006 -2008).
Za razliko od ukotke je bil naravni prirastek v Ruski federaciji za leto 2007 še
vedno negativen (-4,8 %o), v okrožju pa je bil za 8,65 %o višji. V prvem kvartalu 2008
zasledimo sicer rahel pozitiven premik tudi na državni ravni. Naravni prirastek je tako
znašal -4,0 %o (Kazalci... 2008).
Za ukotko lahko re!emo, da gre za izrazito migracijsko obmo!je že vse od 17.
stoletja dalje, ko so sem za!eli prihajati prvi ruski kolonizatorji. e upoštevamo še
migracije avtohtonega prebivalstva zaradi nomadskega na!ina življenja rejcev
jelenov, pa lahko to lo!nico potegnemo še veliko globlje v zgodovinsko preteklost. V
obdobjih gospodarskega razcveta je bilo okrožje izrazito imigracijsko obmo!je, v
kriznih pa emigracijsko. O najve!jem eksodusu lahko govorimo v zadnjem desetletju
prejšnjega stoletja, ko se je število prebivalcev zmanjšalo za skoraj 100.000 oseb.
Sedaj se migracijski saldo umirja tako, da je število priseljenih in odseljenih nekako
uravnoteženo, še vedno pa so v letu 2007 zabeležili za tretjino nižje število
priseljencev (to je za 427 oseb) kot leto pred tem ( ukotsko..., 2008).
Vzroki za migracije v tem delu Rusije so bili najpogosteje ekonomski (trgovanje,
izboljšanje finan!nega položaja, želja po hitrem zaslužku ...), pa tudi neekonomski
kot denimo politi!ni (prisilno delo). Med oblikami selitev prevladujejo notranje, !eprav
so že pred 19. stoletjem prišleki prihajali tudi iz anglosaških in drugih obmo!ij. V
zadnjem !asu so zunanji priseljenci najve! strokovnjaki na tehni!nih podro!jih in
poslovneži, ki sem prihajajo na za!asno delo. Množi!nejših migracij iz Kitajske, ki so
bila v zadnjih letih zna!ilne za nekatera obmo!ja Sibirije in Daljnega vzhoda, viri ne
omenjajo. V preteklosti so prevladovale za!asne migracije, trajne pa so bile obi!ajno
tiste notranje migracije, ki so se v to obliko spremenile ob sklenitvah zakonskih zvez
(priseljeni Rusi, Belorusi, Ukrajinci ter drugi poro!eni z avtohtonimi prebivalkami).
Kljub prizadevanjem okrožnih oblast, lahko za ukotko re!emo, da je depopulacijski
tip demografskega obmo!ja.
Karta 27: Izsek iz kartograma !loveških ras za obmo!je ukotke in Rusije (ope!na
barva – bela velika rasa, rumena – rumena velika rasa)

Vir: Atlas..., 2008
Z vidika biološke sestave prebivalstva obmo!je ukotke naseljujeta dve veliki rasi:
evropska bela ali kavkazijska velika rasa ter mongolidi ali rumena velika rasa. Poleg
teh je prisotna še mešana rasa med tema osnovnima skupinama. K beli rasi sodijo
vzhodni evropidi, ki so sem prispeli v obdobju kolonizacije, pa tudi ve!ina današnjih
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priseljencev, avtohtono prebivalstvo pa je rumene rase iz podskupine vzhodnih
sibiridov, eskimidov in tungidov (Atlas..., 2005).
e primerjamo spolno in starostno sestavo (Graf 3) ukotke in Ruske federacije
leta 2002 vidimo, da gre za nazadovanje rasti prebivalstva, ki je izrazitejše na
državni ravni. Pri slednji je opazen tudi višji delež žensk nad 65 let, kar je zna!ilnost
razvitih držav, v okrožju pa je ta delež manj izrazit. Tu opažamo tudi stagnacijo
števila moškega prebivalstva starega med 20 in 35 let. Glede na obliko piramid
lahko sklepamo, da gre, tako v okrožju kot tudi na državni ravni, za prehod iz zrelega
v staro prebivalstvo.
Graf 3: Starostna piramida ukotke in Ruske federacije ob popisu leta 2002

Vira: Starostna in spolna struktura ukotke..., 2008; Starostna in spolna struktura
Ruske federacije..., 2008
Pri analizi družbene sestave prebivalstva se velja zaustaviti pri ekonomski strukturi.
Leta 2007 je bilo v okrožju 33.268 zaposlenih, kar predstavlja 66,2 % vsega
prebivalstva. Od tega je bilo v gospodarstvu zaposlenih 96,4 % delovno aktivnega
prebivalstva, 3,6 % pa v negospodarskih dejavnostih, predvsem v upravi in drugih
državnih ustanovah. Konec leta 2007 je bilo brezposelnih 1.298 oseb, kar pomeni
3,76 % od celotnega delovno aktivnega prebivalstva ( ukotsko..., 2008).
V Ruski federaciji je bilo v tem obdobju 70.813.000 zaposlenih ali 52,8 % od
celotnega prebivalstva v državi, kar je za 13,4 % nižji delež kot na obravnavanem
obmo!ju. Delež brezposelnih na državnem nivoju je bil 5,6 %, kar je za 2 % višji kot
v okrožju (Federalna... , 2009). V izbranih virih za zaposlene v okrožju po
posameznih sektorjih ni bilo podatkov, z izjemo nekaterih branž. Tako se je denimo
z rejo jelenov leta 2004 ukvarjalo 869 ljudi, z lovom na morske sesalce 328, v
premogovništvu pa je delalo 693 zaposlenih. Pretežni del aktivnega prebivalstva
dela na podro!ju gradbeništva, rudarstva in energetskih virov. V porastu je tudi malo
podjetništvo, saj so lani oktobra zabeležili !ez 2.000 zaposlenih, najve! v terciarnih
dejavnostih ( ukotsko...,2009).
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Izobrazbena struktura se v Ruski federaciji izboljšuje. Po podatkih iz leta 2007 je
imelo 27,8 % državljanov v starosti nad 15 let visoko izobrazbo, brez dokon!ane
osnovne šole pa je bilo 0,4 % prebivalcev tega ranga (Federalna..., 2009). Žal v
navedem viru ni primerljivih podatkov za okrožje. Po podatkih okrožne uradne
spletne strani je 1. 1. 2009 predšolske programe obiskovalo 3.710 otrok,
splošnoizobraževalne ustanove 7.267, za!etno poklicno usposabljanje 711 dijakov,
nadaljnje poklicno izobraževanje pa 481 dijakov ( ukotsko..., 2009).
Graf 4: Narodna sestava prebivalstva ukotskega avtonomnega okrožja (2002) (a)
in Ruske federacije (2000) (b)

Vir:

ukotsko..., 2008; Natek, 2006

Ker je za ukotko zna!ilna pestra narodnostna sestava, se je v za!etku tega leta
na 29 šolah v okrožju jezika uk!ev, ki sodi k paleoazijskim jezikom, u!ilo 1676
u!encev, na 2 šolah je 99 u!encev prisostvovalo pouku evenskega jezika (tunguškomandžurska jezikovna skupina), na 3 šolah pa se je 113 šolarjev u!ilo eskimskega
jezika ( ukotsko...,2009; Ljudstva..., 1980).
Iz Grafa 4 je razvidno, da so bili leta 2002 v okrožju najštevil!nejši Rusi z ve! kot
polovi!nim deležem, sledili so jim avtohtoni uk!i s 23,45 %, nato Ukrajinci in
Belorusi, Eskimov je bilo nekaj manj kot 3 %, ki so jim sledili Eveni in uvanci.
Trenutne ocene števila pripadnikov 16 avtohtonih ljudstev severa, ki žive v okrožju,
pa naj ne bi v seštevku presegali 20 % celotnega prebivalstva. Tako naj bi bilo
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uk!ev le še kakih 10 %, Eskimov in Evenov pa manj kot 1 %. Med ostalimi
pripadniki ve! kot 40 narodov in drugih etni!nih skupin, ki naj bi živeli na ukotki, je
po zadnjih ocenah Rusov okrog dve tretjini, Ukrajincev pa manj kot desetina
( ukotsko..., 2008). V Ruski federaciji, kjer naj bi živelo okrog 130 narodov in
etni!nih skupin, je bilo Rusov leta 2000 okrog 80 % celotne populacije. Sledili so jim
Tatari, Ukrajinci in uvaši. Razloge za prevlado ruskega jezika in kulture v tej
enormni državi gre iskati v rusifikaciji neruskega prebivalstva v !asu sovjetske
oblasti, pa tudi že pred tem, ter uvedbi ruš!ine kot uradnega jezika in cirilice kot
pisave, ki so jo v prejšnjem stoletju uvajali tudi v knjižne jezike narodov in etni!nih
skupin, ki do tedaj še niso razvili knjižnega jezika (Natek, 2006). Podobno je bilo z
jezikom uk!ev ( ukotsko..., 2008).
Glede na prevladujo!o rusko populacijo v okrožju je tudi za to obmo!je, podobno kot
za Rusko federacijo, zna!ilno veliko število versko neopredeljenih. Na državnem
nivoju je teh okrog 70 %, med versko opredeljenimi pa je najve! pripadnikov Ruske
pravoslavne cerkve, ki v zadnjih dveh desetletjih postaja vse dejavnejša. Med
neruskim prebivalstvom pa med religijami na državnem nivoju prevladujeta islam in
budizem (Natek, 2006). uk!i in druga avtohtone etni!ne skupine so okrožju dajale
svoj pe!at tudi glede verske sestave. Ti so bili tradicionalno animisti!no versko
naravnani, nekatere avtohtone etni!ne skupine pa so že v prvem obdobju ruske
kolonizacije sprejeli tudi njihovo religijo. Danes se razmere spreminjajo tudi zaradi
integracije z ve!inskim prebivalstvom ( ukotsko..., 2008; Atlas..., 1990). (Priloga 12)
Slika 33: Pravoslavna cerkev v Anadirju

Vir: Rogalev, 2009
2.4.2.2 Poselitev okrožja
Pretežni del ukotskega avtonomnega okrožja bi lahko ozna!ili kot prazna obmo!ja,
saj je gostota poselitve komaj 0,067 prebivalca na kvadratni kilometer. Ob popisu
leta 2002 je bil v okrožju dvotretjinski delež mestnega prebivalstva
(Federalna,...2009; Share of urban..., 2008), kar je nižje od federalnega povpre!ja, ki
je tistega leta znašal 73 % (Mestno..., 2008). eprav so naravni pogoji za bivanje v
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okrožju ekstremni, živi tretjina prebivalstva na podeželju, najve! v bližini rudnih
nahajališ!, ali pa gre za avtohtono prebivalstvo, ki se še ukvarja s tradicionalnimi
dejavnostmi, kot so reja jelenov, lov ali ribolov.
Graf 19: Število prebivalcev v rajonskih središ!ih in njihovih rajonih leta 2002

Vir: ukotka..., 2008
Graf 19 prikazuje število prebivalcev po posameznih rajonih in v njihovih centralnih
naseljih leta 2002, iz katerega je razvidno, da je skoraj !etrtina vsega prebivalstva
skoncentriranega v glavnem mestu okrožja, sledita mu Bilibino v istoimenskem
rajonu in Pevek v aunskem rajonu. Z najmanj prebivalci pa je Šmidtovski rajon s
središ!em v Mis Šmidtu. Velik delež podeželskega prebivalstva živi v Anadirskem in
ukotskem rajonu, saj gre tu za stara naselitvena obmo!ja.
Graf 20: Število naselij po velikosti v ukotskem avtonomnem okrožju

Vir: ukotka..., 2008; Gray, 2005
Po nekaterih virih je vseh naselij v okrožju nad 300 (Priloga13). Najpogosteje so to
podeželska, rudarska naselja. Mnoga med njimi so danes izpraznjena. Na uradnih
spletnih straneh se poleg glavnega mesta in rajonskih središ! omenja nekaj nad 40
naselij. Leta 2002 so bila v okrožju 4 naselja z do 20 prebivalci, od 21 do 100
prebivalcev je imelo 1 naselje, med 101 in 200 prebivalci – 5, med 201 in 500
prebivalci – 23, med 501 in 1.000 prebivalci – 12, med 1.001 in 2.000 – 2, od 2.001

48

UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
___________________________________________________________________________________________________________________

do 5.000 – 4, od 5.001 do 10.000 – 2, nad 10.000 prebivalcev pa je štelo le okrožno
središ!e (Graf 20).
Slika 39: Ulica Otke v Anadirju

Vir. Ozbilen, 2008
e opredelimo kot mestna naselja v okrožju tista, ki štejejo nad 2.000 prebivalcev, bi
lahko med mesta, po podatkih iz leta 2002, uvrstili poleg Anadirja, še ve!ino
rajonskih središ!, z izjemo Mis Šmidta (717) in Lavrentije (1.333). Glede na ostale
kriterije pa bi k mestom sodili le: Anadir (11.753), ki se je za!el razvijati že v 19.
stoletju kot takratni Novo – Mariinsk, Pevek (5.215), ki je nastal iz prvotne naselbine
uk!ev, po katerih nosi tudi ime. V prevodu pomeni »Diše!a gora«. Svoj razmah je
mesto doseglo v sredini prejšnjega stoletja kot pomembno pristaniško in industrijsko
mesto. V bližini so kopali kositrovo in kasneje tudi uranovo rudo. Sprva je bilo pod
okriljem Dalstroja, nato pa se je mesto razvilo v industrijsko središ!e okrožja, ki je v
80-ih letih štelo !ez 13.000 prebivalcev. Bilibino (6.221) pa je bil zasnovan šele v
drugi polovici prejšnjega stoletja in nosi ime po glavnem geologu Dalstroja, ki je na
tem obmo!ju odkril zaloge zlata. V mestu deluje tudi jedrska elektrarna, edina na
svetu, ki je postavljena na sklenjenem obmo!ju permafrosta za severnim te!ajnikom
( ukotka..., 2008).
Poleg temeljnih mestotvornih in mestnoslužnih funkcij, ki jih imajo !ukotska mesta in
druga nekoliko ve!ja, pa tudi manjša naselja, so zanje zna!ilne še posebne funkcije,
bodisi vojaške, pristaniške ali pa gre za enostransko gospodarsko usmerjenana,
najpogosteje rudarska mesta ali naselja, ki se v negotovih gospodarskih pogojih
(prehod na tržno gospodarstvo, padec cen surovin na svetovnem trgu) stežka hitro
prestrukturirajo. Posledice tega so, da so nekatera izmed njih danes povsem
izpraznjena ali pa je število prebivalcev v njih ve! kot prepolovljeno.
Sicer pa poselitev okrožja sega že v prazgodovino. Prve podeželske naselbine so
nastale na ukotskem polotoku, nekatera pa tudi v notranjosti, kjer so sicer
avtohtoni prebivalci postavljali za!asna bivališ!a, grajena iz kož, za ogrodne
konstrukcije pa so uporabljali obi!ajno kosti kitov ali drugih ve!jih sesalcev. Ta tip
bivališ!, imenovan »jarange«, so avtohtona ljudstva ohranila do 20. stoletja, ko je
za!ela sovjetska oblast staroselce na!rtno naseljevati v grajene stanovanjske
objekte ( ukotsko..., 2008).
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Naslednja faza poselitve ukotke sega v !as ruske kolonizacije in je povezana s
trgovanjem s kožuhovino, kostmi morskih sesalcev, kasneje pa še z »zlato mrzlico«.
Naselja so nastajala na obrežjih rek in ob obalah. Kolonizatorji so se s starosleci
sre!evali na sejmih (»jarmakre«), kjer so v !asu carske Rusije postavljali tudi
vojaške in druge utrdbe ( ukotsko..., 2008).
Ob vzpostavitvi sovjetske oblasti in odkritju rudnega bogastva se je pri!ela tretja
faza poselitve ukotke. V okrožju so zgradili gulage, kjer so delali politi!ni
nasprotniki in drugi deportiranci z vseh koncev države. Z uradnim zaprtjem gulagov
in s prostovoljnim prihodom delovne sile na ta obmo!ja iz ostalih delov države se je
pri!ela !etrta faza poselitve okrožja. Nastajati so za!ela ve!ja ali manjša rudarska in
industrijska naselja ( ukotsko..., 2008). Spo!etka so bila to predvsem spalna
naselja za delavce v okolici rudnikov ali industrijskih obratov, grajena v zna!ilnem,
unificiranem slogu realsocialisti!ne arhitekture. V zadnjem desetletju pa se
sre!ujemo s procesi posodabljanj in širitvijo že obstoje!ih naselij, predvsem v ve!jih
mestih, tako da bi lahko potencialno govorili o peti fazi poselitve okrožja. Pospešeno
se lotevajo sanacije stanovanjskih objektov, urejanja mestnih ulic (asfaltiranje,
razsvetljava, urejanje zelenih površin), gradnje novih vrtcev, šol, zdravstvenih
domov, gradnje hotelov, poslovno-trgovskih objektov in posodabljanja drugih
infrastrukturnih objektov. Na obmo!jih, kjer so na novo odkrita nahajališ!a uranove
rude ali na obmo!jih !rpanja nafte in zemeljskega plina, pa nastajajo povsem nova
naselja. V mestih so za!eli tudi s projekti plinifikacije in s tem prešli s trdih goriv na
plin, kar kaže na pomemben kvalitativni dvig bivalnega okolja in ozaveš!anja glede
pomena varovanja okolja ( ukotka..., 2008, ukotkso..., 2009).
Slika 40: Obnovljeni del stanovanjskega naselja v Peveku

Vir: ukotka..., 2007
2.4.3 Gospodarstvo in razvojne možnosti okrožja
Na prehodu v 20. stoletje je bilo obmo!je sedanje Rusije, kljub razvijajo!i se
industriji, še izrazito agrarno. V obdobju po oktobrski revoluciji in nacionalizaciji
industrije ter prometa so se usmerili v razvoj težke industrije in energetike, kar je
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državo gospodarsko in vojaško okrepilo. Šele po drugi svetovni vojni je Sovjetska
zveza za!ela z vlaganji v industrijo potrošniških dobrin, gospodarska središ!a pa so
iz evropskega dela še bolj premaknili proti vzhodu države, kjer so nastajale
gospodarsko zaklju!ene regije z avtarkti!no proizvodnjo. Te so imele na voljo dovolj
lastnih energetskih virov in surovin, težave pa so bile najpogosteje v naravnih
možnostih za pridelavo hrane ter dostopnosti do železniških ali drugih prometnih
povezav. V tem obdobju se je razvilo tudi daljnovzhodno industrijsko obmo!je,
kamor sodi tudi obravnavano okrožje, s centri v Habarovsku, Komsomolsku na
Amurju s strojno industrijo ter Vladivostok z ladjedelništvom (Geografija..., 1999).
Po gospodarskem zlomu Rusije leta 1989 se je kriza nadaljevala v devetdeseta leta.
Tako se je BDP v obdobju od leta 1989 do 1995 ve! kot prepolovil. Drugi val
gospodarske krize pa je državo zajel leta 1998, vendar je bilo ponekod že leta 1999
zaznati rast BDP-ja, ki se je v letu 2002 povišal že za 4,3 %, leta 2004 pa za 6,7 %.
Tudi inflacija se je za!ela zniževati. Leta 2002 je znašala 15,1 %, leta 2005 pa 12,9
%. Leta 2004 je bila brezposelnost v državi z 8,3 % še vedno visoka. Vzroki za tako
obsežno krizo, ki je marsikje prisotna še danes, so v nestabilnih politi!nih razmerah,
dokajšnjem nezaupanju v pravni sistem, veliki zadolženosti pravnih oseb, splošni
finan!ni nedisciplini, nedodelanemu dav!nemu sistemu, šibki infrastrukturi,
pomanjkanju ustreznih kadrov in investicijskega kapitala, znanstvene in razvojne
institucije so ostale brez sredstev za nadaljnje delovanje, visoka je bila tudi stopnja
korupcije in obsežno delovanje sivega ter !rnega trga. Ruska federacija je prešla v
tem obdobju na tržno gospodarstvo kot edini alternativi takratnemu centralnoplanskemu gospodarskemu sistemu. Do leta 1998 je izvedla liberalizacijo trga ter
preoblikovala državno lastnino. Tako se je nekdanja državna lastnina skoncentrirala
v velikih zasebnih korporacijah, predvsem v bankah in naftnih družbah. V tem !asu
je nastalo približno milijon gospodarskih družb, med katerimi so bila najve! mala ali
srednje velika, pretežno usmerjena v storitvene dejavnosti. To je za seboj povleklo
velike spremembe v zaposlitveni sestavi prebivalstva, pri !emer se je v dobrih
desetih letih delež zaposlenih v rudarstvu in industriji ve! kot prepolovil (od 42,3 %
leta 1990, na 20,5 % leta 2002), delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih pa je leta
2002 znašal že 48 % (Natek, 2006).
Danes sodi Ruska federacija med razvite države sveta, z visokim deležem dohodka
iz industrije, ki nekajkrat presega dohodke iz kmetijstva. Povpre!ni mese!ni dohodek
na prebivalca v Rusiji je marca letos znašal 15.280 rubljev, kar bi po srednjem te!aju
Banke Slovenije (13. 5. 2009) pomenilo okrog 460 USD ali okrog 5.500 USD na letni
ravni (!e ne bo prišlo do prevelikih odstopanj v naslednjih mesecih tega leta).
Februarja letos je povpre!ni dohodek na prebivalca v Ruski federaciji znašal 14.895
rubljev, v Daljnovzhodni regiji 15.262 rubljev, na ukotki 20.046 rubljev, v Neneškem
avtonomnem okrožju pa kar 51.312 rubljev. ukotka pa je februarja letos dosega
najvišji minimalni dohodek na prebivalca v državi (9.856 rubljev na mesec). Okrožje
tako sicer ni ve! v najvišjem dohodkovnem rangu, še vedno pa nad nivojem
federalnega in regijskega dohodkovnega ranga (Federalna..., 2009). (Priloga14)
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Tabela 16: Bruto doma!i proizvod Ruske federacije, Daljnovzhodnega federalnega
okrožja in ukotskega avtonomnega obmo!ja med leti 1998 in 2007
Ruska federacija
Leto
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

BDP
(mio. rub.)
2.251.977,5
3.827.375,5
5.753.671,6
7.170.968,2
8.741.219,2
10.742.423,3
13.964.305,4
18.034.385,2
22.492.119,6
28.254.787,5

BDP/preb.
(rubljev)
15.371,1
26.200,6
39.532,3
49.532,3
60.611,4
74.884,9
97.864,8
126.014,2
157.853,5
198.816,5

Daljnovzhodno federalno
okrožje
BDP
(mio. rub.)
144.168,4
234.929,3
308.801,5
391.749,7
471.105,9
561.093,6
678.448,4
826.421,7
999.073,1
1.291.881,6

BDP/preb.
(rubljev)
20.356,7
33.703,8
44.932,3
57.716,4
70.194,8
84.286,3
102.584,6
125.788,3
153.045,8
198.821,9

ukotsko avtonomno
okrožje
BDP
(mio. rub.)
2.635,0
3.198,7
3.931,4
6.944,6
10.155,4
13.501,1
12.357,8
12.355,4
15.538,0
21.221,9

BDP/preb.
(rubljev)
37.859,4
49.746,0
65.963,0
123.130,9
187.368,1
258.146,8
242.029,7
244,096,3
307.652,3
421.287,6

[Te!aj Banke Slovenije (13. 5. 2009): USD....1,3623; RUB....43,5957]

Vir: Pahor, 2009 po Federalna..., 2009, Te!ajnica..., 2009
Poleg ugodnega bruto družbenega proizvoda na prebivalca, kot je razvidno iz
Tabele 16, ki je leta 2007 presegal 6.200 USD (podobno tudi v Daljnovzhodnem
federalnem okrožju, na ukotki pa !ez 13.100 USD), dosega Ruska federacija tudi
druga merila, ki jo uvrš!ajo med razvite države. Ta so: prehranjenost prebivalcev in
razširjenost nekaterih socialnih bolezni, število zdravnikov in u!iteljev na 1000
prebivalcev, delež nepismenih, delež mestnega prebivalstva, hektarski donos in
druga. Za ugoden gospodarski razvoj neke regije je nujna prisotnost surovin,
energetskih virov, delovne sile, zagotovljeno tržiš!e in ugodna prometna lega. Prav
slednja pa predstavlja v okrožju najve!ji problem. Da bi okrožje in federacija kot
celota vstopili v postindustrijsko družbo, bi morali ve! vlagati v razvoj kmetijstva,
predvsem pa v razvoj terciarnega in kvartarnega sektorja (Regionalna..., 1999).
Gospodarstvo na obmo!ju ukotke se je za!elo razvijati ob koncu 18. stoletja, z
ustanovitvijo rusko-ameriške družbe, ki ni le posredovala pri trgovanju s kožami in
drugimi surovinami, temve! tudi gradila naselja, trgovske postojanke in poti. Po
razpadu družbe in prodaji Aljaske Ameri!anom je bilo okrožje kljub nekaterim
formalnim ukrepom carske Rusije predvsem obmo!je divjega lova in !rne
ekonomije. V 30-ih letih prejšnjega stoletja je za razvoj pomorskega kot tudi
zra!nega prometa poskrbela uprava Severne morske poti, ki je bila tako posredno
nosilka razvoja v okrožju. Za raziskave in eksploatacijo naravnega bogastva v
okrožju je sprva skrbel Dalstroj. Po drugi svetovni vojni so h gospodarskemu razvoju
pripomogli stimulativno višji dohodki za delo na obmo!ju ruskega Skrajnega severa
ter izgradnja energetskega omrežja, ki je omogo!alo izrabo tamkajšnjega naravnega
bogastva. Na ukotki se je gospodarska kriza za!ela v 90-ih letih, ko je zastal
tehnološko in organizacijsko zastarel na!in pridobivanja zlata. Sesula se je tudi
spremljajo!a lahka industrija. Hkrati so strokovnjaki ugotovili, da je v okrožju
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nerentabilno pridobivati kositer. V tem !asu je na ukotki upadla koli!ina izkopanega
premoga, znižala se je tudi pridelava mesa in jajc ter zmanjšal ulov rib. Število glav
živine v jelenjih !redah se je zmanjšalo na tretjino prvotnih, upadel je ulov divjadi ter
trgovanje s krznom, narasel pa je divji lov. Cene izdelkov v okrožju so skokovito
narasle in bile med najvišjimi v državi. V katastrofalnem položaju so bile tudi
kvartarne dejavnosti: šolstvo, zdravstvo in socialno varstvo. V !ukotskih bolnišnicah
niso ve! delovali rentgenski aparati, primanjkovalo je zdravil, šole so ostale brez
u!benikov in drugih potrebnih pripomo!kov. Avtohtono prebivalstvo je, poleg bolezni
in alkoholizma, pestilo še pomanjkanje hrane. Okrožje je do!akalo 21. stoletje s
100% odvisnostjo od dovoza hrane in drugih potrebnih dobrin iz drugih delov države
in celo iz tujine. Tedaj so strokovnjaki umeš!ali ukotko med obmo!ja z najmanj
ugodno gospodarsko investicijsko klimo v državi. S prihodom Abramovi!a na mesto
okrožnega guvernerja so se za!ele gospodarske in socialne razmere izboljševati, pri
!emer je finan!na sredstva prispeval tudi sam. Izboljšave dokazujejo:
- bruto družbeni produkt,
- rast posameznih gospodarskih panog (ribištvo, perutninarstvo, reja, jelenov
pridobivanje energentov),
- stabilizacija gospodarske proizvodnje,
- rast obsega investicij v proizvodni in socialni sferi,
- širjenje potrošnje,
- finan!na stabilizacija,
- upo!asnjena rast osnovnih življenjskih stroškov,
- izboljšanje socialnih razmer,
- znižanje števila brezposelnih in
- drugo.
V tem tiso!letju se je situacija v okrožju do te mere stabilizirala, da je postalo
obmo!je zanimivo z ekonomskega vidika tako za razvoj industrije in turizma kot tudi
drugih gospodarskih panog ( ukotsko..., 2008; Federalna..., 2009).
2.4.3.1 Glavne gospodarske dejavnosti
Glavne gospodarske panoge v okrožju so: rudarstvo, energetika in gradbeništvo.
Predelovalna industrija je namenjena predvsem okrožnim potrebam. Med
tradicionalne dejavnosti sodijo: reja jelenov, lov in ribolov. Nanje se navezuje tudi
trgovina s kožami ter predelava rib, v zadnjem !asu pa tudi predelava jelenjega
mesa. Nove dejavnosti v okrožju predstavljata turizem in drobno gospodarstvo.
Zaradi obmejne lege in posebnega statusa obmo!ja so za prebivalstvo pomemben
vir dohodkov in zaposlitve tudi kvartarne dejavnosti ( ukotsko..., 2009).
V okrožju je leta 2007 obseg proizvodnje naravnih surovin znašal okrog 3,2 milijarde
rubljev, v Daljnovzhodnem federalnem okrožju 370 milijard, v Ruski federaciji pa
okrog 4.490 milijard rubljev. Elektri!ne energije, plina in vode je bilo v okrožju
proizvedeno v vrednosti 4,1 milijarde rubljev, v pripadajo!em federalnem okrožju
131,7 milijarde in na državnem nivoju 2.145,6 milijarde rubljev (Federalna..., 2009).
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2.4.3.1.1 Rudarstvo
Obmo!je ukotke ima pestro geološko zgradbo, ki zagotavlja prisotnost številnih
rudnin, !eprav ostre klimatske razmere otežujejo njihov izkop. Glavni oviri pa sta
pomanjkanje prometne infrastrukture in odmaknjena lega okrožja. Nekatera rudiš!a
ostajajo tako nedotaknjena zaradi visokih stroškov povezanih z njihovo
eksploatacijo. Danes lahko v krajih z razvito prometno infrastrukturo postanejo
rentabilna tudi manjša nahajališ!a rud. Ti rudniki se lažje odzivajo na povpraševanja
po surovini na lokalnih in svetovnih trgih. Najpomembnejše rudno bogastvo okrožja
je zlato. V okrožju je kar 10 % vseh zalog zlata v Ruski federaciji. Leta 2006 so jih
ocenili na okrog 530 ton. Zaradi izjemnega pomena je simbolizirano celo v okrožni
zastavi in grbu. Poleg zlata pridobivajo tudi srebro, platino, živo srebro, bakrovo
rudo, kositer, volfram, molibden, antimon in druge rude. V zadnjem !asu so aktualna
vlaganja v rudnike urana v Providenskem rajonu. Na podro!ju naravnih bogastev
ima okrožje še veliko potencialnih možnosti, saj je doslej raziskana le slaba desetina
okrožja ( ukotsko..., 2008).
Karta 39: Naravna bogastva

ukotskega avtonomnega okrožja

Vir: ukotsko..., 2008
Iz Karte 39 je razvidno, da so rudniki zlata skoncentrirani v Bilibinskem in aunskem
rajonu, prisotni pa so tudi v Anadirskem in Šmidtovskem rajonu. Proizvodnja zlata in
spremljevalne industrijske dejavnosti predstavlja približno 44 % delež prihodkov k
okrožnemu gospodarstvu. V za!etku leta 2005 je bilo v okrožju registriranih 156
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zlatokopov, ve!ina s povpre!no donosnostjo do 300 kg letno. Najpomembnejša med
rudniki zlata, ki jim okrožna vlada namenja najve! pozornosti, sta Majskoe (pod
okriljem Highland Gold Mining, ki ima v 20-letnem zakupu tudi rudnik Sovinoe, ki leži
okrog 100 km od Mis Šmidta ali 350 km od Peveka) in Kupol (v lasti mešane
kanadsko-ruske družbe, pri !emer je 75 % delež v lasti kanadske družbe Bema Gold
Corporation) (Alaska Chukotka..., 2008).
Leta 1958 se je pri!elo prvo industrijsko pridobivanje zlata v okrožju. Od tedaj pa do
leta 2000 je bilo na ukotki proizvedenih okrog 820 ton zlata. Leta 2000 so v Ruski
federaciji proizvedli 143 t zlata, v okrožju pa približno tono. Svoj !as so bili
pomembnejši rudniki v okrožju: Ruda, ukotka, Arktika, Poljarnaja in Šahtjor. S
federalnim zakonom o žlahtnih kovinah in dragih kamnih iz leta 1998 je bila dana
možnost, da so komercialne banke brez nadzora države same vstopale na globalni
trg. V zadnjem desetletju se je spremenila tudi struktura zlatokopov v okrožju, ki vse
bolj prehajajo iz površinskih kopov, ki so sezonsko omejeni, na iskanje zlata s
sondiranjem v podzemnih žilah ( ukotsko..., 2008; Alaska Chukotka..., 2008).
Iz Grafa 21 je razviden upad proizvodnje zlata v okrožju med leti 1993 in 2003, ki je
bil povezan s splošno krizo, zastarelo tehnologijo in kr!enjem obstoje!ih zalog te
žlahtne kovine. S kanadskim prevzemom zlatokopa Majskoe oktobra 2003 in
ve!inskim tujim deležem v rudniku Kupol se je za!ela proizvodnja v teh rudnikih iz
leta v leto pove!evati in tako so v okrožju leta 2008 pridobili že 21,5 ton zlata, za leto
2009 pa na!rtujejo proizvodnjo okrog 30 ton ( ukotsko..., 2009). (Priloga15)
Graf 21: Proizvodnja zlata na ukotki med leti 1993 in 2003

Vir: Alaska Chukotka..., 2008
Srebro pridobivajo na ve!jih lokacijah v okrožju. Najpogosteje gre za proizvodnjo
znotraj rudnikov zlata, kot denimo v Kupolu. V nekaterih rudnikih Bilibinskega rajona
pridobivajo poleg srebra in zlata še platino in njej sorodne kovine. Najpomembnejši
rudniki srebra (Karta 39) so v Bilibinskem, aunskem Šmidtovskem in Anadirskem
rajonu. Zaloge srebra so leta 2003 ocenili na 8.500 ton, pri !emer naj bi bilo v
Verhne-Jablonskaji coni 2.300 ton in v Pettimel-Oleptitinskaji coni 6.200 ton zalog.
Proizvodnja srebra je januarja letos v okrožju dosegla 22,4 ton, v predhodnem letu
pa so istega meseca proizvedli le 0,8 tone srebra. Ve!ino srebra prihaja iz
Kupolskega rudnika (21,8 ton). V letu 2008 pa je bila predvidena proizvodnja srebra
!ez 100 ton ( ukotsko..., 2009).
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ukotka naj bi bila po ocenah strokovnjakov obmo!je z najve!jimi zalogami živega
srebra na svetu. Dve nahajališ!i v aunskem in Anadirskem rajonu zadoš!ata za
pokritje celotnih svetovnih potreb po tej kovini (Alaska Chukotka..., 2008).
Bakrovo rudo so pred nedavnim kopali v Bilibinskem rajonu. Najpomembnejši
rudnik je Peš!anka, kakih 150 km južno od Bilibina, kjer sedaj pridobivajo molibden,
rodij, paladij, zlato in platino. Zaloge slednje ocenjujejo v tem rudniku na 16,2 ton,
rodija na 17,6 ton ter paladija na 125,5 ton. Obmo!ja, ki so potencialno zanimiva za
eksploatacijo platine, so: Alganskaja, Velikore!enskaja, Majnickaja, Ekonajskaja,
Alkatvaamskaja in Ritgilskaja cona. Geološke raziskave v preteklem letu so potrdile
ve!je zaloge bakrove rude na Marnnoji ploš!adi v Anadirskem rajonu. Zaradi
naraš!ajo!ih cen te kovine na svetovnem trgu si okrožna oblast prizadeva za
!imprejšnji za!etek obratovanja rudnika bakra na tem nahajališ!u ( ukotsko.., 2008;
Alaska Chukotka..., 2008).
Uranovo rudo so na ukotki pridobivali že v letih 1942–1956, in sicer v okolici
rudnika zlata Majskoe, kjer so delali politi!ni zaporniki. V zadnjih letih so odkrili
zaloge uranove rude v Providenskem rajonu, kjer naj bi bilo zalog za okrog 10.000
ton. Rudnik naj bi postal rentabilen že v 5 letih ( ukotsko..., 2007; Alaska
Chukotka..., 2008).
Kositrovo rudo so na ukotki za!eli kopati v prvi polovici prejšnjega stoletja. V
obdobju druge svetovne vojne je bila ta ruda za Rusijo strateškega pomena.
Najpomembnejši rudniki kositra v okrožju so v lultinskem in aunskem rajonu. Ob
splošni gospodarski krizi v 90-ih letih se je izkazalo, da je pridobivanje te rude na
ukotki nerentabilno, podobno kot za spremljajo!i volfram. Zato so tedaj rudnike
kositra v okolici Peveka (Valkumej) in v lultinu zaprli, kot še številne druge po
okrožju. Leta 2006 je bilo na ukotki registriranih 83 rudnikov kositra, med katerimi
so najpomembnejši: Pirkakajskie štokverki, Iultin, Valkumej, Ekug, Svetloe in
Lunnoe. Ruda vsebuje v povpre!ju 0,23 % kositra. Zaloge te rude v okrožju so bile
tega leta ocenjene na 508.000 ton, zaloge volframa pa na 168.300 ton. V okrožju je
tudi 28 nahajališ! volframa z oceno zalog na okrog 63.700 ton in vsebnostjo 0,06 %
tega elementa v rudi na obmo!ju rudnika Iultin. Ve!ino teh rudnikov so zaprli v 90-ih
letih prejšnjega stoletja ( ukotsko..., 2009).
2.4.3.1.2 Energetika
Med energetskimi viri ukotke izstopata !rni in rjavi premog ter zaloge nafte in
zemeljskega plina. Izjemnega pomena za okrožje je tudi pridobivanje elektri!ne
energije, brez katere ne bil možen gospodarski razvoj. Energetski sitem ukotke je
bil dograjen v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja. Ve!ino elektri!ne energije
(okrog 20 %) proizvedeta bilibinska jedrska elektrarna in peveška termoelektrarna.
Poleg njiju so za okrožje vitalnega pomena tudi anadirska termoelektrarna,
plavajo!e elektrarne na Zelenem rtu in Šmidtovem rtu ter beringovska hidroelektrarna. V zadnjem !asu na!rtujejo izgradnjo ve! plavajo!ih elektrarn, ki so
ve!inoma na jedrski pogon. Te naj bi nadomestile elektri!no energijo, ki jo proizvaja
dotrajan in ekološko sporen jedrski reaktor bilibinske jedrske elektrarne, dograjen že
leta 1974. Do sedaj je ta elektrarna proizvedla že 6.774 milijonov kWh elektri!ne
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energije. Delovala naj bi le še nadaljnjih 5 do 15 let, za kar je država v obdobju med
leti 2000 in 2006 že namenila 250 milijonov dolarjev za njeno zaprtje. V na!rtu je tudi
izgradnja novih hidroelektrarn na obmo!ju Beringovskega rajona, kjer so klimatski
pogoji za to najugodnejši. Oddaljena naselja na ukotki pridobivajo elektri!no
energijo s pomo!jo malih dizelskih elektrarn, za kar je potrebno dovažati ve!je
koli!ine energentov, tj. dizelskega goriva in premoga. V ve!jih naseljih okrožja pa so
za potrebe ogrevanja zgrajene toplarne (Alaska Chukotka..., 2008, ukotsko...,
2008). (Priloga 16)
Za primerjavo je bilo v prvem !etrtletju tega leta v Ruski federaciji proizvedenih 53,4
milijarde kWh elektri!ne energije v jedrskih elektrarnah, 243 milijarde kWh v
termoelektrarnah ter 57,2 milijarde kWh v hidroelektrarnah. Toplarne pa so
proizvedle 658 milijonov Gkal toplotne energije (Federalna.., 2009).
Premogovništvo predstavlja manj kot 5 % delež celotnega prihodka okrožnega
gospodarstva, a mu je okrožna oblast v zadnjih letih vendarle namenila 400
milijonov rubljev za posodobitev infrastrukture. V okrožju kopljejo !rni in rjavi
premog. Iz Karte 39 je razvidno, da so najve!ji premogovniki na obmo!ju
Beringovskega (!rni premog), Anadirskega in Šmidtovega rajona (rjavi premog). V
Buhti Ugolnaja, to je v zalivu, kjer leži rajonsko središ!e Beringovski, so premog
odkrili že leta 1886, po !emer so zaliv tudi poimenovali. Premogovnik Ugolnaja so
na tem obmo!ju odprli leta 1933. Takrat so v njem delali politi!ni zaporniki. V okrožju
je premog namenjen predvsem termoelektrarnam in toplarnam, nekaj pa ga tudi
izvozijo (Alaska Chukotka..., 2008).
Leta 2005 so na ukotki nakopali 634.100 ton premoga, kar je za 20,8 % ve! kot v
predhodnem letu. Proizvodnja premoga v okrožju je dokaj stabilna, s trendom
naraš!anja. Z njim naj bi v naslednjih letih iztržili okrog 10 milijonov USD. Zaloge
premoga v okrožju ocenjujejo na 1,3 milijarde ton, kar naj bi zadostovalo za
eksploatacijo naslednjih trideset let. Še v 70-ih in 80-ih letih so bile ocenjene zaloge
premoga v okrožju na 4 milijarde ton. Ve!ina teh zalog je na obmo!ju petih najve!jih
!ukotskih premogovnikov. Letne potrebe okrožja po tej surovini so v za!etku
tiso!letja znašale okrog 460.000 ton ( ukotsko..., 2009; Alaska Chukotka..., 2008).
V Ruski federaciji pa so denimo v prvem !etrtletju tega leta proizvedli 91,7 milijonov
ton premoga (Federalna..., 2009).
Na ukotki je registriranih pet obmo!ij z zalogami zemeljskega plina in nafte. To
so: Anadirski, Vzhodno Hatirski, Južno ukotski, Severno ukotski in Vzhodno
Sibirski bazen (Alaska Chukotka..., 2008). Najve! teh zalog naj bi bilo v šelfnih
morjih ukotskega in Vzhodnosibirskega morja, v bližini Vranglovega otoka in otoka
Gerald, ki sta sicer na seznamu Unescove naravne dediš!ine. Ta obmo!ja so
perspektivna za !rpanje kljub ostrim klimatskim razmeram. Po ocenah geologov naj
bi zaloge nafte v Vzhodnosibirskem morju znašale 5.583 milijona ton, v Beringovem
morju 1.075 milijona ton, na kontinentalnem delu ukotke pa 3.335 milijona ton. V
šelfnih morjih ukotke so predvidena 4 naftna polja z zalogami od 100 - 300 milijona
ton ter 9 manjših, z zalogami med 30 in 100 milijoni ton. Poleg tega pa še tri
!rpališ!a zemeljskega plina z zalogami med 100 in 300 milijardami m³, 5 !rpališ! s
potencialom med 30 in 100 milijardami m³ ter 16 !rpališ! z 10–30 milijard m³
zemeljskega plina. Strokovnjaki ocenjujejo, da bodo brez vlaganj v tehni!ne
posodobitve, pa tudi zaradi ekstremnih klimatskih razmer, na obmo!ju na!rpali
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najve! 12–15 % ocenjenih zalog nafte in zemeljskega plina. Na ukotki so z
geološkimi in geofizikalnimi raziskavami kontinentalnih zalog nafte in zemeljskega
plina za!eli v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Takrat so bila odkrita 4 naftna in plinska
polja v Anadirskem bazenu, dobrih 100 km južno od središ!a Anadir. Kljub
skromnim zalogam so se na!rti za !rpanje nafte in zemeljskega plina nadaljevali v
90-ih letih prejšnjega stoletja. Za razliko od !rpališ! v šelfnih morjih, ki so v
pristojnosti federacije, so kontinentalna !rpališ!a v domeni okrožnih uprav. Do leta
2020 planirajo, da bodo v okrožju na!rpali 82 milijonov ton nafte ter 336 milijard m³
zemeljskega plina. V zadnjem !asu pa trda goriva v okrožnih elektrarnah in
toplarnah nadomeš!ajo z zemeljskim, s !imer želijo prispevati k manjšemu
onesnaženju obravnavanega obmo!ja ( ukotsko..., 2008). (Priloga16)
Karta 41: Obmo!ja zalog nafte in zemeljskega plina na obmo!ju severovzhoda
Ruske federacije in severozahoda Aljaske (ZDA)

Vir: Alaska Chukotka..., 2008
V prvem !etrtletju tega leta so denimo v Ruski federaciji na!rpali 160 milijon ton
nafte in naftnih derivatov, zemeljskega plina pa 198 milijard m³ (Federalna.., 2009).
2.4.3.1.3 Ribištvo, lov in reja jelenov
Po letu 1990 se je pomen kmetijstva v Rusiji mo!no zmanjšal, o !emer pri!ajo tudi
podatki o doseženem deležu BDP-ja iz kmetijstva, ki je leta 1990 znašal 15,3 %, leta
2002 pa le še 6,1 %. Proizvodnja v kmetijstvu se je v tem obdobju zmanjšala za
tretjino, nizka je bila produktivnost dela, primanjkovalo je tudi kapitala za vlaganja v
posodobitev te gospodarske panoge. Leta 2002 je bilo v kmetijstvu zaposlenih le še
7,93 milijona ljudi. V obdobju tranzicije se je ve!ina državnih sovhozov in zadružnih
posestev prestrukturirala v podjetja v ve!inski lasti zaposlenih. Šele z novo zemljiško
zakonodajo, sprejeto leta 2002, se je v državi vzpostavil zasebni sektor. Leta 1999 je
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v Rusiji delovalo 11.200 nekdanjih kolhozov, ki so imeli v lasti 81 % vseh
obdelovalnih površin s povpre!no velikostjo 7.126 ha ter 17.200 nekdanjih
sovhozov, ki so upravljali z okrog 10 % vseh obdelovalnih površin s povpre!no
velikostjo 567 ha. Zasebnih kmetij je bilo tistega leta 274.000, in to s povpre!no
površino 32,4 ha, ohišnic, ki so merile povpre!no 0,4 ha pa so bile leta 2002 v lasti
16,6 milijona gospodinjstev. Na obdelovalnih površinah slednjih dve tipov kme!kih
gospodarstev so v letu 2002 pridelali okrog 50 % vse hrane. Najve! obdelovalnih
površin v državi je v južnem delu Rusije. Perutninarstvo je razvito v okolici mest in
ve!jih naselij. Ribištvo pa je pomembna dejavnost na obalah severne Rusije in
Daljnega vzhoda, kjer so glavna ribiška pristaniš!a: Vladivostok, Južno-Sahalinsk,
Nikolajevsk-na-Amure in Ohotsk. Na državnem nivoju je ob!uten upad ulova
sladkovodnih rib iz tamkajšnjih rek in jezer zaradi vse ve!jega onesnaženja teh
voda. Tako je ulov sladkovodnih rib znašal 3,72 milijona ton, kar je Rusko federacijo
leta 2004 še vedno uvrš!alo na 8. mesto na svetu. Pomembno gospodarsko
dejavnost predstavlja tudi gozdarstvo. Rusija je namre! država z najve! gozdnih
površin na svetu. Gozdovi prekrivajo 776 milijonov ha, kar predstavlja 44,9 %
celotne površine države. Z letnim posekom 168,5 milijonov m³ lesa je tistega leta
Rusija zasedla 3. mesto na svetu. V 90-ih letih je bilo Daljnovzhodno federalno
okrožje pomemben dobavitelj lesa za Japonsko in druge tihomorske države. Zaradi
visokih stroškov prevoza in težke dostopnosti ostajajo velika obmo!ja srednje in
vzhodne Sibirije še neizkoriš!ena (Natek, 2006), kar je z globalnega ekološkega
glediš!a zelo ugodno.
Po podatkih iz leta 2007 je bil na nivoju federacije indeks rasti proizvodnje v
kmetijstvu 103,4 %, na ukotki pa 134,9 % (Federalna..., 2009), kar kaže na
intenzivnejša vlaganja okrožja v to panogo gospodarstva, za razliko od federacije.
Ker ukotka leži pretežno v rastlinskem pasu tundre in gozdne tundre, prisotna pa
sta tudi borealni gozd in arkti!na puš!ava, izstopajo med kmetijskimi panogami
predvsem ribištvo, lov in reja jelenov ( ukotsko..., 2009). Naravnih pogojev za
poljedelstvo je malo. Poglavitni omejitveni dejavniki so poleg nizkih temperatur in
trajno zamrznjenih tal še nizka povpre!na koli!ina padavin, pomanjkanje son!ne
svetlobe v zimski polovici leta zaradi visokih geografskih širin, pa tudi rodovitnost
prsti je posledi!no nizka. Tako je obmo!je še posebej ranljivo, !e prihaja do
pretirane paše in s tem do erozije prsti, kar se je dogodilo v prejšnjem stoletju,
denimo na Vranglovem otoku, ko je sovjetska oblast tam ustanovila sovhoz s
preveliko !redo jelenov, kasneje pa so na otok pripeljali še moškatno govedo
(Blagodinov, Pagnan, 2002). Erozijo prsti v !ukotski tundri povzro!ajo tudi prevozna
sredstva, saj je urejenih poti malo.
Jelenoreja je v okrožju osnovna dejavnost, ki se ji zadnje !ase posve!a veliko
pozornosti, saj gre za tradicionalno živinorejsko panogo na tem obmo!ju. S to
dejavnostjo se na ukotki trenutno ukvarja 869 ljudi. Po drasti!nem zmanjšanju
števila glav živine v 90-ih letih, kot posledica kolapsa gospodarstva pa tudi bolezni,
ki so zdesetkale !rede jelenov, si v zadnjem !asu kmetijsko ministrstvo prizadeva za
intenzivnejšo rejo jelenov in predelavo jelenjega mesa. Leta 2006 so na ukotki
pri!eli z industrijsko predelavo jelenjega mesa z zmogljivostjo zakola okrog 12.000
jelenov letno. V Amguemi so tako odprli obrat za predelavo tovrstnega mesa, ki naj
bi predelal med 500 in 700 tonami mesa letno, namenjenega predvsem izvozu v
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azijske države na obmo!ju Pacifika. Okrog 100 ton mesa naj bi namenili za doma!e
potrebe. Pri izgradnji klavnice in predelovalnih obratov so sodelovali finski izvedenci,
ki zagotavljajo tudi kvaliteto proizvodov po ISO standardih. Podobna klavnica je tudi
v Kan!alanu z zmogljivostjo 220 do 240 ton letno. S pove!ano proizvodnjo
na!rtujejo, da bodo do leta 2020 z jelenjim mesom zaslužili !ez 4,7 milijona USD.
Poleg mesa predelujejo tudi kože in rogove, ki jih lahko predelane uporabljajo v
tekstilni in obutveni industriji ter farmacevtski industriji (biološko aktivni aditivi, krvni
serum). ukotka je edina regija na svetu, kjer število jelenov v !redah naraš!a. V
obdobju med leti 1992 in 2001 je upadlo število jelenov na Norveškem za 3 %, za 2
% na Aljaski in za 6 % v Rusiji. Do leta 2003 je število glav živine upadlo še za 4 %.
( ukotsko..., 2008).
Iz Karte 45 je razvidno, da je nad 88,1 % pašnih površin namenjenih jelenom v
Bilibinskem, Beringovskem, Providenjskem in ukotskem rajonu. Med 55 in 88 %
pašnih površin jim je namnjenih v Šmidtovskem in Iultinskem rajonu, najmanj pa jih
je v Anadirskem in aunskem rajonu.
Karta 45: Število jelenov po rajonih

ukotskega avtonomnega okrožja (1.7.2006)

Vir: Perepis 2006..., 2009
V okrožju je na dan 1. 7. 2006 v povpre!ju vsaka kmetijska družba imela po 10.600
glav severnih jelenov, kar je okrožje umeš!alo na drugo mesto, tj. za Republiko
Komi (14.100), na kme!ko gospodinjstvo pa je v popre!ju prišlo le 13 glav živine, s
!imer je bilo okrožje umeš!eno na predzadnje mesto na obmo!ju Skrajnega severa
(Perepis 2006..., 2009). (Priloga17)
Že v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja so na ukotki pri!eli z uvajanjem novih
kmetijskih panog, kot so: perutninarstvo, mle!na živinoreja, praši!ereja, reja divjadi
v ogradah ter gojenje zelenjave v rastlinjakih. Za oskrbo prebivalstva z jajci in
piš!an!jim mesom skrbi farma Severnaja, ki je imela 1. 3. 2006 na svoji farmi 19.146
glav perutnine, ki so v predhodnem letu znesle 4,5 milijona jajc. Posodabljajo pa tudi
tovarne ribjih konzerv ali jih preurejajo za predelavo jelenjega mesa ( ukotsko...,
2008).
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Lov na kožuhovinarje in morske sesalce je na obmo!ju ukotke tradicionalna
dejavnost, ki je zadnja desetletja zakonsko omejena. Oblasti si prizadevajo, da bi
iztržile !im ve!je kvote za ulov, ki jih omejujejo državna zakonodaja in mednarodni
sporazumi, saj je v okrožju še prisoten divji lov in !rni trg s krznom. Lov na belega in
rjavega medveda, kite in tjulenje velja v okrožju za tradicionalno gospodarsko
dejavnost, ki je hkrati tudi sestavni del kulture tamkajšnjih avtohtonih prebivalcev.
Tem predstavlja kar 50 % vseh potreb po hrani prav meso sivih, grenlandskih in
belih kitov. Za ukotko je dolo!ena kvota ulova 140 kitov, za Japonsko denimo 910,
za Norveško 639 in za Islandijo 34. Kvote za odstrel oziroma ulov se letno dolo!ajo
tudi za odstrel gosi, ulov lososov in sorodnih ribjih vrst. V letu 2008 je bila okrožna
kvota za odstrel gosi 1.330 primerkov, za ulov lososov 2.144 ton, za rde!o ribo pa
2.067 ton. Kvote ribjega in drugega ulova za leto 2006 pa so za okrožje znašale
644.000 ton, od !esar je bilo 2.000 ton namenjeno za ulov lososov.
Ribištvo je na ukotki, poleg rudarstva, pomembna gospodarska dejavnost, saj
predstavlja okrog 10 % celotnih prora!unskih prihodkov. Strokovnjaki ocenjujejo, da
je v zahodnem delu Beringovega morja kar 17 % vsega ruskega ribjega bogastva,
zato je ribištvo, kljub omejitvenim dejavnikom, povezanih z dolgo zamrznjenostjo
morja, ki ni prekrito z ledom le v !asu med majem in junijem pa tja do septembra ali
oktobra, tako pomembna gospodarska dejavnost. Z njim zaslužijo med 0,5 in eno
milijardo USD. Za primerjavo je denimo Aljaska leta 2001 s to dejavnostjo iztržila 3
milijarde USD, Kalifornija 1,1 milijardo USD. Samo s predelavo morskih sesalcev za
potrebe bioaktivnih substanc (OMEGA-3) naj bi na ukotki v prihodnje letno zaslužili
okrog pol milijona USD. Zato so že pri!eli z vlaganji v posodobitev ribiške flote in
izgradnjo hladilnic ( ukotsko..., 2009).
eprav je tudi na ukotki prisoten rastlinski pas borealnega gozda, ta gospodarska
panoga ni klju!nega pomena za okrožno kmetijstvo, kot denimo v drugih obmo!jih
Daljnovzhodne regije. Presega jo celo vzreja avtohtone pasme vle!nih psov
( ukotsko..., 2008).
2.4.3.1.4 Industrija in trgovina
Iz Grafa 23 lahko razberemo, da se je v zadnjem letu trend industrijske rasti tudi v
Ruski federaciji negativen, kar je gotovo posledica globalnih razmer na svetovnem
trgu. Po skokovitem padcu januarja letos, ko je indeks industrijske rasti dosegel
najnižjo to!ko v zadnjih dveh letih, so se razmere februarja in marca letos nekoliko
izboljšale (Federalna..., 2009)
Med najpomembnejše industrijske panoge v okrožju sodi barvna metalurgija in z
njo povezane industrijske dejavnosti, ki so v preteklih desetletjih predstavljali okrog
3/4 celotne industrijske proizvodnje. Sledi ji ribištvo s predelavo rib in v zadnjem
!asu pa tudi predelava jelenjega mesa. Tako je bila med leti 2000 in 2004 rast
dobi!ka v tej branži 124 %, produktivnost 101 %, število zaposlenih se je pove!alo
za 11 %. Na državnem nivoju je obseg proizvodnje ribjih konzerv v prvem !etrtletju
tega leta znašal 226 milijard škatel konzerv (Federalna..., 2009).
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Graf 23: Indeks industrijske rasti v Ruski federaciji med leti 2007 in 2009

Vir: Federalan..., 2009
Leta 2007 je na ukotki obseg proizvodnje v predelovalni industriji dosegel 442,5
milijona rubljev. Velikega pomena je v okrožju tudi gradbena industrija. Z
izboljšanjem gospodarske situacije v okrožju so za!eli z adaptacijami stanovanjskih
in drugih objektov, posodabljajo cestno infrastrukturo ter gradijo nove stanovanjske
in gospodarske objekte na obmo!jih novih rudnih nahajališ!. Podatkov za to branžo
na okrožnem nivoju v omenjenem viru ni, na državnem ravni pa je bil obseg
proizvodnje na podro!ju gradbeništva izražen v teko!ih cenah za leto 2008, 2.356,7
milijarde rubljev ( ukotsko..., 2009; Federalna..., 2009).
Na podro!ju zunanje trgovine si okrožna vlada predvsem prizadeva za razvoj v
izvoz orientiranega gospodarstva. Danes v trgovini prevladuje uvoz, saj okrožje k
temu sili njena izoliranost od osrednjih državnih kopenskih prometnih poti, visoke
dajatve na blago, ki je pripeljano iz notranjosti države, ter omejena morska plovna
sezona. Tradicionalno prevladujo! je uvoz iz držav azijsko-pacifiškega obmo!ja, kot
so ZDA, Kanada, Japonska in Koreja. V zadnjem !asu se jim pridružujejo države, s
katerimi potekajo realizacije dolo!enih projektov, kot so: Finska, Nem!ija, Tur!ija,
Nizozemska, Švica in Tajvan. V 90-ih letih je bila tu prisotna tudi Slovenija, od koder
je ukotka uvozila telekomunikacijsko opremo. Glavni uvozni artikli v okrožju so:
prehrambeni izdelki, petrokemi!ni proizvodi in gorivo, industrijska oprema in izdelki
strojne industrije, prevozna sredstva, elektronika in ra!unalniška tehnologija ter
gradbeni materiali. Pove!anje izvoza gre najve! na ra!un rudarstva (zlato, srebro,
platina, premog) in kmetijstva (prodaja jelenjega mesa, loj morskih sesalcev, kaviar,
kože, krzno). V obdobju med leti 2001 in 2005 se je obseg zunanje trgovine pove!al
za 15-krat, kar je povezano z ugodnejšo gospodarsko klimo v okrožju. Kar 48 %
celotnega uvoza iz ZDA predstavlja uvoz prehrambenih artiklov. Pri izvoznih poslih
sodeluje z 10 do 16 tujimi partnerji. Ve!ino uvoza prihaja na ukotko !ez carinarnice
»Chukotskaya«, »Customs« ter carinarnici na anadirskem letališ!u in v
providenskem morskem pristaniš!u ( ukotsko..., 2009).
2.4.3.1.5 Promet in zveze
Zna!ilnost ukotke je popolna odsotnost železniških prog. V za!etku 90-ih let je
ve!ina tovora in potnikov v okrožje prišla po zra!nih ali morskih poteh, le dobrih
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10 % je bilo prepeljanega po cestah. V okrožju je bilo 1. 1. 2005 okrog 5.000 km cest
ter le 75 mostov v skupni dolžini 2.425 m. Glavnino cestnih povezav na ukotki
predstavljajo zimniki, to so ceste, obi!ajno zgrajene na zaledeneli podlagi. Zra!ni
promet je edina dokaj konstantna oblika prometa v okrožju. Od leta 1996 izvaja
polete v okrožju letalska družba » ukotAvna«. Morska plovba je odvisna od
zamrznjenosti morij oziroma tamkajšnjih pristaniš!. ukotka ima 5 ve!jih morskih
luk: Pevek, ki leži ob Vzhodnosibirskem morju, ter Providenja, Egvekinot, Anadir in
Beringovski, ki so ob Beringovem morje. Tovor potuje do okrožja po dveh poteh:
Severni morski poti: iz Arhangelska, Murmanska in Sankt Peterburga, ter iz južne
smeri: iz Vladivostoka, Nahodke, Vanina, Magadana, Petropavlovsk–Kam!atskega
in iz Sahalina ( ukotsko..., 2009).
Šele v za!etku leta 2001 so po zaslugi takratnega guvernerja dodelali
telekomunikacijski sistem » ukotnet«, ki omogo!a brezži!ne povezave tudi v težko
dostopnih krajih rajona. Ta je namenjen za potrebe telefonije, ra!unalniških povezav
ter oddajanja televizijskih in radijskih signalov. V 90-ih letih je k vzpostavitvi
telefonskega omrežja z izbirnimi kodami pripomogla kranjska IskraTel (Alaska
Chukotka..., 2008). Po uvedbi » ukotnet« se je telefonski promet pove!al za 200 %,
v mestnem telefonskem prometu pa za 70 % ter 60 % v mednarodnem prometu.
Skoraj 90 % prebivalstva v okrožju ima sedaj dostop do sodobnih
telekomunikacijskih storitev, vklju!no z dostopom do interntih povezav, za kar skrbi
družba »Chukotskasvyazinform«. Ta je leta 2004 posodobila 2.781 telefonskih
številk, kar pomeni 16 % celotnih telefonskih priklju!kov, od 17.525 telefonskih
uporabnikov. Nove telefonske centrale so postavili v: Uglonie Kopi, Peveku,
Egvekinotu, Billingsu in Alkatvaamu. Število telefonskih priklju!kov v okrožju je bilo
leta 2005 v mestih 33, na podeželju pa 16 priklju!kov na 100 prebivalcev. Leta 2004
se je 16 podeželskih naselij povezalo z brezži!no telefonsko povezavo. Vrednost
komunikacijskih storitev je tako leta 2004 znašala 338,3 milijone rubljev ( ukotsko...,
2009).
Z mrežo radiskih in televizijskih oddajnikov je omogo!eno spremljanje državnih TV
programov »Pervij kanal«, okrožni program » ukotka«, STS, IA » ukotka«, »Radio
Maksimum«, »Radio Purga« in drugih. Konec decembra 2004 je imelo 41 naselij v
okrožju naprave za digitalno sprejemanje programov TV kanalov NTV. Lokalne
radijske postaje imajo v Anadiru in Bilibinu ( ukotsko..., 2009).
2.4.3.1.6 Turizem
Turizem je na ukotki nova gospodarska dejavnost. Okrožje ima velik potencial za
razvoj turizma, predvsem doživljajskega in ekološko usmerjenega. Na tem obmo!ju
je veliko naravnih znamenitosti, bogata je tudi kulturna dediš!ina, ki jo lahko turistom
ponujajo avtohtoni prebivalci. Najpomembnejša naravna dediš!ina je tudi zaš!itena
v okviru naravnih parkov ali rezervatov. Pri tem izstopa Vranglov otok, ki je tudi
najve!ji otok na obmo!ju naravnega in etnografskega parka Beringija. Park dobiva
mednarodne razsežnosti, saj obsega obmo!ja ukotke in Aljaske. Svetovno znana
so naravna !udesa, kot denimo: Kitova aleja, Ekven in Kivak. Znane so tudi skalne
poslikave neolitskega !loveka na obrežju reke Pegtimel, ki so edinstvenie v svetu v
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teh geografskih širinah. Možnosti so tudi za križarjenja, saj so obalna obmo!ja
bogata s favno in ponujajo turisti!no zanimive vedute. Okrožje ima tudi možnosti za
lovni turizem, pa tudi preživljanje po!itnic v nomadskih bivališ!ih uk!ev, Korjakov in
drugih avtohtonih prebivalcev. ukotka ima potencialne možnosti tudi za razvoj
športnega turizma, kot so vleka z vprežnimi psi, rafting po divjih vodah, udeležba na
igrah v avtohtonih športnih panogah in podobno. Na obmo!jih s termalnimi in
mineralnimi vrelci je možen razvoj zdraviliškega turizma ( ukotsko..., 2009).
Karta 48: Obstoje!i ter na!rtovani naravni parki in naravni spomeniki na ukotki

Vir: ukotsko.., 2008
Na Karti 48 vidimo, da je v okrožju 8 naravnih parkov, med katerimi je najobsežnejši
park na ukotskem polotoku, ki sodi v okvir Beringije. Sledita mu Vranglov otok in
naravni park južno od Anadirja. Zaš!itenih naravnih spomenikov je zaenkrat 20,
na!rtujejo pa jih še 9 ter 3 naravne parke ( ukotsko..., 2009).
Med omejitvenimi dejavniki za razvoj turizma so gotovo ostre klimatske razmere, saj
so zimske temperature globoko pod lediš!em. Zimska sezona traja od 7 do 8
mesecev, poleti pa turiste odganja mr!es, predvsem komarji. Za razvoj te panoge bo
potrebnih veliko vlaganj v infrastrukturo (v Anadirju so le 3 hoteli s 57 sobami), za
kar so predpogoj stabilne gospodarske razmere. Potrebna bi bila tudi ve!ja
fleksibilnost pri izdajanju viz za bivanje na tem obmo!ju, o !emer pri!a incident
znanih svetovnih popotnikov Britanca Carla Bushbya in Ameri!ana Dimitrija Kifferja,
ki sta morala leta 2006 na ukotki prekiniti pot okoli sveta, ker sta pre!kala
zamrznjen Beringov preliv in prispela v naselje Uelen, ne da bi opravila mejne
formalnosti. Šele po posredovanju okrožnega guvernerja sta !ez leto lahko
nadaljevala pot ( ukotsko.., 2007 - 2009).
Turizem tudi na državnem nivoju ne predstavlja pomembne gospodarske dejavnosti.
Tako je denimo obseg proizvodnje v gostinstvu leta 2008 znašal le 362,2 milijard
rubljev, leto pred tem pa le 279,2 milijard rubljev, kar sicer nakazje trend rasti te
gospodarske panoge (Federalno..., 2009). (Priloga 18)
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2.4.3.1.7 Kvartarne dejavnosti
V okrožju zaposlujejo na podro!ju uprave okrog 3 % celotnega aktivnega
prebivalstva in predstavljajo še nekoliko višji delež zaposlenih v tej kvartarni
dejavnosti v okrožnem središ!u Anadir pa tudi v ostalih rajonskih centrih. Med njimi
je tudi visok delež zaposlenih v vojski in drugih varnostnih organih, saj je okrožje
mejno obmo!je med Rusijo in ZDA. Na državni ravni je leta 2008 znašal obseg
sredstev za javno upravo, vojsko in osnovno socialno zavarovanje 1.797,8 milijarde
rubljev, kar je 341,3 milijarde rubljev ve! kot leta 2007 (Federalno..., 2009).
V zadnjih petih letih se je na ukotki izboljšalo stanje na podro!ju zdravstva in
socialnega varstva na materialnem in tehni!nem nivoju. To potrjujejo tudi kazalci s
podro!ja rodnosti in smrtnosti za obravnavano obmo!je. Zaradi oddaljenosti
zdravstvenih služb na podeželju, pa tudi slabe opremljenosti, je bila oskrba tega
prebivalstva v okrožju podpovpre!na. Zdravnikov je bilo v okrožju leta 2005 med 8,9
in 12,8 na 1000 prebivalcev, kar je še vedno višje od državnega povpre!ja, ki je
znašalo 3,6 zdravnikov na 1000 prebivalcev. Na ukotki je bilo leta 2005 kar 20.892
prebivalcev oproš!enih pla!ila zdravil na zdravniški recept, tistega leta pa so v
okrožje dostavili zdravila v skupni vrednosti 80.867 milijonov rubljev. Od tega je 4
milijone prispeval okrožni prora!un za potrebe nujnih vitaminskih in mineralnih
dodatkov k prehrani prebivalstva ( ukotsko.., 2009).
Slika 46: Bolnišnica v Anadirju

Vir: Lystseva, 2009
Na ukotki je bilo leta 2005 le 59 ustanov za nudenje medicinske in druge
zdravstvene pomo!i. Okrožna splošna bolnišnica v Anadirju ima kapaciteto 200
postelj, psihonevrologija 60, tuberkulozna klinika 40, dermatološka klinika in ADIS
center 20, sedem rajonskih bolnišnic s poliklini!nimi oddelki pa imajo skupaj 675
postelj, v 17 bolnišnicah na podeželju je še 152 postelj, kar pomeni, da je na okrožni
ravni 1.161 bolniških postelj. V okrožju delujeta tudi 2 rajonska lekarniška centra ter
nekaj nad 50 manjših lekarn. Leta 2005 je bilo v okrožno zdravstvo investiranih
26.149 milijonov rubljev. Sredstva so bila namenjena predvsem za programe
osnovnega zdravstva otrok, zdrave prehrane, zdravstvene preventive, onkologije in
drugo ( ukotsko.., 2009).
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Na podro!ju šolstva so v obdobju med leti 2001 in 2005 veliko vlagali predvsem v
infrastrukturne objekte. V okrožju so zgradili 18 novih šol, 18 so jih povsem prenovili,
10 šol pa so delno obnovili ali dogradili vrtce in spremljajo!e objekte za obšolske
dejavnosti, kar je pomenilo 52 % vseh šolskih zgradb v okrožju ali 126,08 milijona
rubljev, ki je odteklo iz okrožnega prora!una. Leta 2005 je na obmo!ju ukotke
delovalo 20 vrtcev, 25 osnovnih šol, 23 srednjih šol, ena šola za u!ence s posebnimi
potrebami, 10 pedagoških centrov, 13 izobraževalnih centrov in dve sirotišnici. Poleg
tega so bile mladim na voljo še 3 športne šole, ena šola za umetnostna podro!ja, 3
sezonski rekreacijski domovi in 4 centri za obšolske dejavnosti. V tem obdobju je
bila izvedena tudi prenova ruskega šolskega sistema, ki ga je tudi financiralo
okrožje. Tako je samo za materialne in tehni!ne potrebe osnovnega šolstva leta
2005 okrožje namenilo 3,28 milijonov rubljev, za u!itelje pa 1,28 milijonov rubljev
ukotsko..., 2009). Na državni ravni je bilo denimo leta 2008 za šolstvo namenjenih
941,8 milijarde rubljev, kar je 175,7 milijarde rubljev ve! kot leta 2007 (Federalna...,
2009).
Do konca oktobra 2007 je okrožna oblast poskrbela, da so vse izobraževalne
ustanove v okrožju dobile dostop do internetnih povezav in tudi dolo!eno število
ra!unalnikov v izobraževalne namene, za kar so porabili 2 milijona rubljev. Še leta
2001 so za informatizacijo šol namenili le 141.000 rubljev ( ukotsko..., 2009).
Na podeželju so organizirali 28 skupin za osnovno poklicno izobraževanje, kot so:
reja jelenov, ribolov in izdelava izdelkov doma!e obrti. Šolanja potekajo v 17 krajih.
Med visokošolskimi organizacijami deluje od leta 2003 v Anadirju ukotska
politehnika, ki je združila dotedanjo Pedagoško akademijo, Medicinsko akademijo,
Akademijo za umetnost in oddelek Višje industrijske in ekonomske šole iz Sankt
Peterburga. V okrožju deluje tudi raziskovalni inštitut, ki se ukvarja z geologijo, fiziko,
ekosistemi, permafrostom in drugimi raziskovalnimi projekti ( ukotsko..., 2009).
Ker je okrožje multieti!no, imajo avtohtoni prebivalci možnost u!enja maternega
jezika na 38 šolah. Med njimi je 31 namenjenih uk!em, 4 šole Eskimom in 3
Evenom, ki jih pou!uje 78 zaposlenih u!iteljev. Okrožje subvencionira tudi izdajo
u!benikov, drugih knjig ter !asopisov in podpira delovanje folklornih ter drugih
skupin, ki oživljajo avtohtono kulturno dediš!ino ( ukotsko..., 2009).
Slika 47: Ena izmed tradicionalnih športnih iger

uk!ev

Vir: Alexander, 2008
Tudi šport zavzema pomembno mesto med kvartarnimi dejavnostmi. Tu gre
predvsem za organiziranje najrazli!nejših iger in tekmovanj na podro!ju
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tradicionalnih športnih panog, kot so tekmovanja s pasjo vprego, ribiški in lovski
turnirji ter druge tradicionalne igre, ki jih izvajajo v okviru etni!nih festivalov, kot je
Beringija. Tako deluje v okrožju 160 športnih organizacij, ki se ukvarjajo z 10
tradicionalnimi športnim panogami in !ez 20 olimpijskimi panogami. Med drugim
delujeta tudi !ukotski nogometni klub in študentska odbojkarska liga. Treningov se
udeležuje 11.000 šolarjev in študentov, v razli!nih društvih in klubih je tudi 13.000
odraslih, za kar skrbi 3.500 športnih u!iteljev in vaditeljev ( ukotsko..., 2009).
2.4.3.2 Razvojne možnosti okrožja
Okrožje je omejeno glede nabora gospodarskih panog, ki se tu lahko izvajajo, zaradi
ostrih klimatskih razmer in geografske oddaljenosti od gospodarskih centrov v
državi, kljub temu da ima dovolj naravnih in energijskih virov, pa tudi ustreznih
kadrov. V zadnjih letih je na ukotki opaziti ugodnejšo gospodarsko klimo, ki se
kaže v investicijah tujega in doma!ega kapitala. Kljub temu je težko predvideti trend
gospodarskega razvoja v bližni prihodnosti, saj je ta v mnogo !em odvisen od cen
surovin na svetovnem trgu in prioritet, ki jih narekuje državna politika. Okrožna vlada
vidi razvoj okrožja znotraj treh možnih scenarijev, ki jih je predložila tudi Ministrstvu
za regionalni razvoj že leta 2007. Prvi je povezan z optimizacijo števila prebivalcev v
okrožju. Prebivalci, ki so vezani na netradicionalne gospodarske panoge, naj bi se
odselili v klimatsko ugodnejša obmo!ja, kakih 20.000 pa bi jih ostalo v okrožju. Od
teh bi bilo približno ¾ avtohtonega prebivalstva. ukotka bi tako postala neke vrste
zaš!iteno obmo!je s statusom naravnega parka, kar bi državo stalo okrog 80
milijonov USD za preselitev dela prebivalstva. K temu pa bi morali prišteti še okrog
940 milijonov USD za stroške, povezane s preselitvijo in izgradnjo novih bivališ! za
odseljene prebivalce. Drugi scenarij predvideva dosedanja vlaganja v rudnike zlata
in srebra, kar ne bi pomenilo nekih ve!jih sprememb v gospodarski strukturi okrožja.
Tretji, ki mu je sedanja okrožna vlada najbolj naklonjena, pa predvideva ve!jo
privla!nost okrožja za investicije v geološke raziskave in eksploatacijo rudnega
bogastva (Priloga 19), v termoelektrarne, premogovništvo in prometno infrastrukturo.
Z novimi vlaganji bi tako omogo!ili izvoz premoga v azijske države, na!rtujejo pa
tudi pri!etek trgovanja z mehiškim in japonskim tržiš!em. V kmetijstvu na!rtujejo
prehod v intenzivnejšo prirejo mesa in njegovo predelavo, pove!an ulov divjadi in
drugih morskih živali, ki bi jih prav tako predelali na obmo!ju okrožja. Za te
investicije bi v naslednjih 15 letih potrebovali dobre 3 milijarde USD. e bi se
Ministrstvo za regionalni razvoj odlo!ilo za tretjo možnost, ki bi po mnenju
strokovnjakov že leta 2015 gospodarsko lahko zaživelo brez subvencij države.
Srednjero!no pa bi to pomenilo 30 % znižanje prispevka države za obravnavano
okrožje. Realizacijo tega scenarija nameravajo med drugim dose!i tudi z izgradnjo
plavajo!e jedrske centrale v Peveku, s poglobitvijo pristaniš! za pristajanje
!ezoceanskih ladij najve!jih dimenzij, izgradnjo hladilnic za shranjevanje rib in
drugih morskih sesalcev, izgradnjo cestne povezave na relaciji Magadan – Kolima –
Bilibino – Anadir, pri !emer se zanašajo na sinergijski u!inek razvoja na podro!ju
rudarske industrije in druge infrastrukture, ki naj bi sprožil oživitev tudi drugih
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti v okrožju ( ukotsko..., 2009).

67

UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
___________________________________________________________________________________________________________________

3 PROMETNA POVEZANOST
V Ruski federaciji je bilo na za!etku tega tiso!letja 584.400 km glavnih in regionalnih
cest, od katerih je bilo 91 % asfaltiranih. Gostota cestnega omrežja je zadovoljiva v
evropskem delu države tja do 60° s.g.š. ter na obmo!ju srednjega in južnega Urala.
Drugje so ceste redke ali pa prevozne samo del leta. Tako ni cestnih povezav na
širšem obmo!ju Sibirije, ruskega Daljnega vzhoda in skrajnega severovzhoda. Na
državnem nivoju je najpomembnejša oblika prometa železniški promet. Leta 2003 je
bilo v državi 87.400 km železniških prog, med katerimi prevladujejo širokotirne, to je
z razmikom 1.524 mm med tra!nicami. Od tega je bilo 18.800 km elektrificiranih.
Danes je železniško omrežje še vedno v državni lasti. Upravlja ga družba Ruske
železnice (Natek, 2006).
Karta 49: Razvoj Sibirije in Daljnega vzhoda Rusije po izgradnji železniških povezav

Vir: Atlas..., 2005
Zanimivo je, da je imel evropski del Rusije že v drugi polovici 19. stoletja gosto
železniško omrežje, saj je bilo leta 1890 v tem delu države kar 23.419 km
železniških prog. Takrat so pri!eli tudi z izgradnjo Transsibirske železniške proge, ki
še danes predstavlja osrednjo os te obsežne države. Proga je bila prvotno speljana
na relaciji: Moskva – Kazan – Jekaterinburg – Omsk – Novosibirsk - Krasnojarsk –
Irkutsk – Vladivostok. Dograjena je bila med leti 1891 in 1901. Leta 1916 pa je bil
dograjen še krak železniške proge vzdolž reke Amur. Prav izgradnja te železniške
proge, ki je imela nalogo povezati obsežni ruski imperij, je pomenila velik razvojni
impulz za ta del države, saj so se ob njej za!ela razvijati številna gospodarsko
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pomembna mesta, ker jim je železnica omogo!ila prevoz njihovega naravnega
bogastva in drugih proizvodov na oddaljena tržiš!a. Kljub temu da je Rusija
predvsem kontinentalna država, ima razvit tudi ladijski promet, morski in re!ni. Leta
2003 je rusko trgovsko ladjevje štelo 958 ladij, skupne nosilnosti 5,51 milijona ton.
Od tega je okrog 350 ladij plulo pod tujo zastavo. Poleg !rnomorskih in baltiških
morskih pristaniš! sta pomembni pristaniš!i še Arhangelsk, ob Belem morju in
Murmansk ob Barentsovem morju. Glavna tihomorska pristaniš!a Ruske federacije
so: Vladivostok, Nahodka in Sovjetskaja Gavan ob Japosnkem morju, Magadan ob
Ohotskem morju in Petropavlovsk-Kam!atski na robu Beringovega morja.
Poleg morskega prometa je v Rusiji živahen tudi re!ni promet. V državi je 84.600 km
notranjih plovnih poti, ki so izrednega pomena za tovorni promet. Na sibirskih rekah
je ladijski promet omejen na 3 do 4 mesece v poletnem !asu, preostali del leta so
reke zamrznjene. Pomembno prometno panogo v Rusiji predstavlja letalski promet.
V državi je registriranih 35 letališ! z rednim potniškim prometom. Manjša letališ!a so
v industrijskih središ!ih na severu države in na obmo!ju Sibirije ter Daljnega vzhoda.
Tem krajem predstavlja letalska povezava edini možni stik s svetom v zimskem in
spomladanskem delu leta. Med najve!ja potniška letališ!a v državi sodi moskovsko
letališ!e Šeremetljevo, ki ga je leta 2004 obiskalo 12,8 milijonov potnikov. Do leta
1991 je bila edina letalska družba Aeroflot, po tem letu pa se je družba
prestrukturirala, pri !emer Aeroflot Russian Airlines, ki je od leta 1995 v 51 %
državni lasti, pokriva obmo!je celotne Ruske federacije. V tem obdobju je nastalo
tudi ve! novih manjših letalskih družb, kot denimo Siberia Airlines (Natek, 2006;
Atlas..., 2005).
3.1 Vrste prometa in obstoje!a prometna infrastruktura
Za ukotko je karakteristi!no pomanjkanje cestne infrastrukture. Prav to je eden
glavnih razlogov, da se okrožje ni razvilo do tiste mere, kakor bi se lahko glede na
dane naravne možnosti. V okrožju se sre!ujemo s tradicionalnimi oblikami prometa,
ki so se ohranile iz davnine pa do danes, kot so: pasja vprega, jelenja vprega ter
razli!ne tradicionalne oblike plovil za plovbo v priobalnih morjih in po rekah, prisoten
je tudi letalski, vodni in cestni promet, kjer so v uporabi najrazli!nejša prevozna
sredstva. Za okrožje je zna!ilna odsotnost železniških povezav, kar je poleg
pomanjkanja cest druga najve!ja pomanjkljivost tamkajšnje prometne infrastrukture.
3.1.1 Tradicionalne vrste prometa
Avtohtono prebivalstvo je v preteklosti, marsikje pa tudi še danes, za prevoz
uporabljalo tradicionalne oblike prevoza, kot sta jelenja ali pasja vprega. Tako so na
ukotki vzredili posebno, za to dejavnost primerno pasmo psov – sibirske haskije.
Še danes doma!ini skrbijo za vzrejo te pasme, za katere prirejajo tudi tekmovanja;
tako psi ohranjajo osnovno kondicijo in so uporabni tudi za prevoz ljudi in tovorov.
Zaradi dolgotrajne pokritosti tal s snežno odejo ali ledom je bila ta oblika prevoza za
doma!e prebivalstvo svoj !as najprimernejša.
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V spomladanskih in poletnih mesecih, ko je nastopil !as odjuge in taljenja trajno
zamrznjenih tal, so bili otovorjeni jeleni najboljše prevozno sredstvo. V priobalnih
predelih, kjer živijo Eskimi ali priobalni uk!i, so za plovbo uporabljali iz kož in kosti
morskih sesalcev zgrajene dolge, ozke !olne z odprtino le za vesla!a, ki jim pravijo
bajdarke. Iz !asov ruske kolonizacije tega obmo!ja so bile znane ko2e, to so
najstarejše ruske ladje, primerne za plovbo v delno zaledenelih morjih in v ustjih
ve!jih rek. Imele so jadro, hkrati pa so jih poganjali tudi vesla!i ( ukotsko..., 2008;
Vujanovi", 1980).
Slika 48: Doma!inka vodi otovorjene jelene v dolini reke Oloj

Vir: Alexander, 2008
3.1.2 Cestni promet
V za!etku 90-ih let je bilo v cestnem prometu udeleženega le okrog 10 %
prepeljanega blaga v okrožju. Dolžina vseh regionalnih cest je bila 1. 1. 2005 okrog
5.000 km. Od tega je bilo 566 km asfaltiranih cest, 1.271 km zimskih cest ali
zimnikov s podaljšano dobo uporabe in z nizko kvaliteto voziš!a ter 3.096 km
zimnikov. Za njihovo izgradnjo in vzdrževanje skrbi 10 razli!nih družb. V zadnjih
petih letih je bilo izboljšanih 337 km zimnikov s podaljšano uporabo na relacijah:
Bilibino – Anjujsk, Valunistoe – Egvekinot ter 4 mostovi v dolžini 415 m. Adaptirana
je bila tudi cestna povezava: Pevek – Apapelgino – Janranaj ter Egvekinot – Mis
Šmidt. Za vzdrževanje cestnih povezav so v okrožju med leti 2001 in 2005 porabili
642,7 milijonov rubljev, za celoten razvoj cestnega omrežja v okrožju pa so namenili
3,7 milijard rubljev ( ukotsko..., 2009).
Zimniki ali zimske ceste so urejene prometne površine s potrebno signalizacijo, ki jo
vsako sezono na novo zgradijo, !e gre za zimnik !ez zaledenele vodne površine.
Zato zimnike za!no graditi šele tedaj, ko je ledena ploskev dovolj trdna za prevoz z
motornimi vozili z osno obremenitvijo tudi ve! kot 10 ton ( ukotsko.., 2007 – 2009).
Zimnik !ez aunsko gubo, med Pevekom in otokom Ajon, obi!ajno za!ne obratovati
šele konec januarja ali v za!etku februarja in traja do odjuge v aprilu ali za!etku
maja. Podobno je z zimnikom !ez Anadirski liman, med Anadirjem in Ugoljnie Kopi.
Zimniki s podaljšano dobo uporabe pa so tisti, ki potekajo po nekih ustaljenih
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prehodih, z neutrjenim voziš!em slabše kakovosti in pre!ijo tudi vodne ali
zamo!virjene površine v poletnem !asu. Promet po teh zimnikih se odvija s
prilagojenimi vozili, kot so goseni!arji ali terenska vozila, in to tekom celega leta, le
da se morajo vozniki predhodno prepri!ati o globini vodnih površin. Asfaltirane ceste
so na zamo!virjenih obmo!jih grajene s posebno tehniko koli!enja, ki prepre!uje, da
bi prihajalo do udorov asfaltiranih ali betoniranih površin voziš!a ( ukotsko..., 20072009; Region 87, 2009).
Karta 50: Prometna povezanost ukotke

Vir: Pahor, 2008 po Polar Ekspres, 2009, ukotsko.., 2008
Opremljenost okrožja s cestno infrastrukturo je med najnižjimi v državi ter znaša le
0,0068 km/km². Pokritost cestiš! s trdo podlago pa je 0,12 km/1000 km. V Ruski
federaciji je bil leta 1990 ta kazalec 38 km/1000 km, leta 2003 pa že 44 km/1000 km.
Število kilometrov asfaltiranih cest na 1000 prebivalcev je leta 2003 v Ruski
federaciji znašalo 5,3 km/1000 prebivalcev, v Kazahstanu denimo 5 km/1000 preb.,
v Ukrajini 3,3 km/1000 preb., na Finskem 10 km/1000 preb., v ZDA 13,0 km/1000
preb. in v Franciji 15,1 km/1000 preb. Zato si država prizadeva, da bi do leta 2025
izboljšala cestno infrastrukturo v državi in tako s cestami povezala tudi do sedaj
odrezane dele države na skrajnem severovzhodu in Daljnem vzhodu Rusije
(Surikov, 2006).
Gradnjo cest otežujejo tudi nizke temperature, dolžina zimske sezone, ki ponekod
traja do 9 mesecev, ter izjemno redka poselitve. Za gradnjo je potrebna tudi
posebna tehnologija, ki zagotavlja obstojnost voziš!a v ekstremnih pogojih trajno ali
ob!asno zamrznjenih tal. Za obdobje 2008 – 2013 je izdelan program za izboljšanje
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Slika 49: Goseni!ar na zimniku

Vir: Region 87..., 2009
in razvoj cestnega prometa, za katerega je namenjenih !ez 22 milijard rubljev, od
tega iz federalnega prora!una skoraj 14 milijard rubljev, ostalo bo prispevalo
okrožje. Program zajema izgradnjo ceste med Omolonom in Anadirjem, s kraki do
Bilibina, Komsomolskega in Egvekinota. Dolžina teh cestnih povezav bo v skupnem
seštevku znašala 1.864,85 km. Za!etek gradnje je previden leta 2011, dograjene pa
naj bi bile v 35 letih. Ti projekti sodijo v sklop širitve cestnega omrežja Ruske
federacije in Daljnovzhodnega federalnega okrožja ( ukotsko..., 2009).
3.1.3 Železniški promet
Ker na ukotki ni železniških povezav, so dobrodošli kakršni koli na!rti, kako
povezati to odmaknjeno obmo!je Ruske federacije s svetom. Že konec prejšnjega
stoletja so se pojavili na!rti o izgradnji najdaljšega predora na svetu, ki bi povezoval
ukotko z Aljasko. Ti projekti so mo!no odvisni od politi!ne klime, ki vlada med
državama, zato bodo v bližnji prihodnosti morda še težko izvedljivi.
Planiran je tunel pod Beringovo ožino, med ukotko in Aljasko, ki naj bi bil namenjen
predvsem železniškemu transportu in naftovodu. Izgradnja naj bi Rusijo stala 65
milijard USD. Tako bi postala mogo!a oskrba ZDA z ruskim plinom in elektri!no
energijo iz Sibirije. Projekt z oznako TKM-World Link, ki ga Rusija koordinira s
Kanado in ZDA, naj bi bil gotov v 10–15 letih. Koridor med Rusijo in ZDA pa naj bi bil
dolg 6.000 km s 103 km (64 milj) dolgim predorom, ki naj bi bil dvakrat daljši od
Evropredora. Potekal naj bi v treh delih tako, da bi se povezal z dvema otokoma v
Beringovem morju. Cena predora v Beringovi ožini naj bi bila od 10–12 milijard USD.
Vzdušje glede sprejemljivosti projekta je na ameriški strani razli!no: nekateri ga
podpirajo, prejšnja vodstvena garnitura pa je bila skepti!na do tega, da bi se ruski
plin dovažal 48 ameriškim državam. Namero o izgradnji predora pod Beringovo
ožino je izrazil že poslednji ruski car Nikolaj II. Bil je eden prvih voditeljev Rusije, ki
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je že leta 1905 podprl tak projekt, le 38 let zatem, ko je njegov ded prodal Aljasko
Ameri!anom za 7,2 milijona USD.
Prva svetovna vojna je nato prepre!ila realizacijo projekta. V planiranem
podmorskem tunelu naj bi potekali poleg železniške povezave hitrega vlaka in
naftovoda še: avtocesta, plinovod, elektri!ni daljnovod in opti!na kabelska
povezava. Investitorji so družbeno-privatna partnerstva ruskih železnic ter
nacionalnih združenj energetskih sistemov in plinovodnih operaterjev, ki so nosilci
logistike. Rusija in ZDA smeta kot državi vsaka prevzeti le 25% vložek, preostalo pa
naj bi bil delež privatnih investitorjev in mednarodnih finan!nih agencij ter drugih
delni!arjev. Vladi obeh držav naj bi bile tako le jamstvo privatnemu kapitalu. Ta
povezava bi prihranila Severni Ameriki in ruskemu Daljnemu vzhodu 20 milijard USD
letno pri ceni elektri!ne energije. Strokovnjaki ocenjujejo, da je cenejši transport
elektrike na vzhod, ki postaja z edinstvenimi resursi plimovanja vse bolj realen.
Hydro OGK planira izgradnjo elektrarn na plimovanje (Tugurskaja in Pendžinskaja),
s kapacitetama 10 GW v Ohotskem morju blizu Sahalina. Projekt predvideva visoko
napetostno transformatorsko postajo z zmoglivostjo ve! kot 15 GW za napajanje
nove železniške povezave in za izvoz energije v Severno Ameriko. Ruske železnice
pripravljajo izgradnjo železniške proge južno od Jakutska, v Republiki Sakha, do
Uelena, ob obali Beringove ožine, to je v skupni dolžini 3.500 km. Povezava bi tako
omogo!ila lažjo dostopnost tržiš! med vzhodno Sibirijo, Jakutijo in Severno Ameriko.
To so tudi regije, ki predstavljajo najve!ja obmo!ja zalog kovin in mineralov v Rusiji.
Zaradi slabe prometne infrastrukture jih je mogo!e izrabljati le 1,5 %. Tej povezavi
naj bi se pridružilo še 2.000 km železniških prog od Angore do Fort Nelsona v
Kanadi, ki bo predvidoma stala !ez 15 milijard USD. S tovorom okrog 100 milijonov
ton letno, ki se ga pri!akuje za to svetovno povezavo, naj bi bil vložek v železniški
odsek pokrit v 20 letih. Japonska, Kitajska in Koreja kažejo precejšnje zanimanje za
ta projekt, pri !emer japonske firme ponujajo za izkop predora pod Beringovo ožino
ceno že za 60 milijonov USD za kilometer, kar bi projekt pocenilo za polovico.
Povezava bi gotovo pomagala k hitrejšemu razvoju Sibirije in ruskega Daljnega
vzhoda, vendar bi lahko k temu pripomogla tudi boljša pristaniška infrastruktura, ki
ne bi stala 65 milijard USD, saj ZDA zagotovo ne želijo, da bi Aljaska postala
hrupno prometno središ!e (Cook, Humber, 2007).
3.1.4 Vodni promet
Med oblikami vodnega prometa izstopa na ukotki pomorski promet. Re!ni promet
je omejen na spodnji tok ali ustja ve!jih rek. Drugje je re!na plovba lokalno omejena
in predstavlja predvsem dejavnost povezano s športom in turizmom, manj pa kot
oblika prometnih povezav. Najpomembnejša morska pot je Severna morska pot ali
tudi Sibirska obalna pot med Murmanskom in Providenjo, v zgodovini polarnih
raziskovanj poznana tudi kot Severovzhodni prehod, z dolžino okrog 6.000 km. V
celoti je plovna od sredine avgusta do sredine oktobra. V obdobju Sovjetske zveze
je bila pot namenjena le doma!emu prometu. Danes po njej poteka predvsem
transport blaga in manj potnikov (Natek, 2006; Vujanovi", 1980).
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V mrežo morskih povezav na ukotki je vklju!enih 5 morskih pristaniš!, ki leže ob
Vzhodnosibirskem in Beringovem morju. To so: Pevek, Providenja, Egvekinot,
Anadir in Beringovski. Ostala pristaniš!a so namenjena lokalnim potrebam,
predvsem ribi!em, nekatera med njimi pa vojski in mejnemu patruliranju. ukotska
pristaniš!a nimajo ustrezne globine, niti niso opremljena za sprejem ladij ve!jih
nosilnosti. Primanjkuje jim tudi terminalov za sprejem kontejnerskega blaga. Ve!ina
pomolov je dotrajanih, zato si lokalne oblasti prizadevajo za njihovo obnovo
( ukotsko..., 2009).
Slika 50: Pristaniš!e v Peveku

Vir: Twiggysp, 2009
Tovor prihaja v okrožje iz dveh smeri: iz zahodne – iz Arhangelska, Murmanska in
Sankt Peterburga, ter iz vzhodne smeri – iz Vladivostoka, Nahodke, Vanina,
Magadana, Petropavlovsk-Kam!atskega ter Sahalina. Za prvo pot je zna!ilna
poledenitev ve!ji del leta tako, da obi!ajno plujejo ladje na tej poti za ledolomilci.
Plovba je v tem delu mogo!a med julijem in oktobrom. Peveško pristaniš!e obi!ajno
sprejme zadnje ladje konec oktobra, Providenjsko pa je odprto od maja do srede
decembra. Slednje je edino v okrožju, ki je dostopno za ledolomilce tudi v zimskem
!asu. Pristaniš!a v Anadirju, Egvekinotu in Beringovskem pa so odprta med junijem
in novembrom ( ukotsko..., 2009).
S stabilizacijo socialno-ekonomskega položaja v okrožju se je izboljšalo tudi stanje v
tej prometni dejavnosti. K temu so pripomogle tudi izboljšave in popravila, ki se
zadnja leta redno izvajajo v !asu pred obdobjem navigacije. Skupni pretovor v
!ukotskih pristaniš!ih je v preteklih petih letih narasel za ve! kot 30 %. Leta 2005 je
na ukotki pristalo 231 ladij, s katerih so pretovorili 735.000 ton razli!nega blaga.
Najve!ji raztovor sta imeli pristaniš!i v Peveku in Anadirju. Ti luki, poleg
providenjske, sprejmeta tudi najve!je koli!ine kontejnerskega blaga, pristaniš!e v
Beringovskem pa je namenjeno najve! razsutemu tovoru, prevsem premogu. V !asu
plovbe so med omenjenimi pristaniš!i tudi redne linijske povezave v potniškem
prometu ( ukotsko..., 2009).
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Ruska družba Murmansk Shipping Company je aprila 2007 dala v uporabo najve!ji
ledolomilec na svetu. Ledolomilec, z imenom »50 let zmage«, je nadgradnja
ledolomilcev tipa Arktika, ki ga poganja jedrski reaktor, dolg je 159 metrov in širok 30
metrov, tehta pa 25.000 ton. Omenjena vrsta ledolomilca lahko prebije led debeline
2,8 metra. Kljub temu da ima Rusija veliko število jedrskih ledolomilcev, namerava v
naslednjih letih pove!ati njihovo število še za 6 do 10 (Rusija..., 2007).
Slika 51: Eden izmed najve!jih ruskih ledolomilcev Rossija

Vir: Rusija..., 2007
3.1.5 Zra!ni promet
Zra!ni promet predstavlja v okrožju edino celoletno povezanost med naselji znotraj
okrožja in tudi navzven. Prekinitve nastajajo le v povezavi z neugodnimi trenutnimi
vremenskimi pogoji, ki pa se lahko v zimskem !asu razpotegnejo ne le na dan ali
dva, ampak tudi za kak teden. Med posameznimi naselji obi!ajno poteka promet s
helikopterji. Med kraji, ki imajo svoja letališ!a, so tudi redne linijske povezave.
Najve! letalskih linij izven obmo!ja okrožja je na relacijah z Moskvo, Habarovskim,
Omskom in Magadanom ( ukotsko..., 2009).
Leta 1996 je bila ustanovljena osrednja okrožna letalska družba » ukotAvia«, ki ima
v lasti 10 okrožnih letališ!, vklju!no z anadirskim ter dvema letališ!ema federalnega
pomena, v Peveku in Anadirju. Anadirsko in providensko letališ!e imata status
mednarodnih letališ!. Leta 2005 so bila zaklju!ena dela na posodobitvi anadirskega
mednarodnega letališ!a. Zgrajen je bil nov letalski terminal, kontrolni stolp,
posodobljena pa je bila tudi radijska in meteorološka oprema ( ukotsko..., 2009).
ukotska vlada si prizadeva za izboljšave letaliških pist tudi na ostalih okrožnih
letališ!ih, da bi tako omogo!ila pristajanje letal AN-2 in AN-3 na lokalnih letališ!ih.
Nabavili so tudi 4 svetlobne navigacijske naprave, ki so jih že montirali v Lavrentiji. V
tem letu pa bodo naprave namestili še v zalivu Kresta, v Providenji in v Peveku. Leta
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2002 je bilo anadirsko letališ!e umeš!eno na seznam rezervnih letališ! za letališ!e v
Magadanu in Anchoragu na Aljaski. Pogoste so tudi letalske povezave med
Nomeom in Anchoragom ter anadirskim letališ!em, zato v kratkem predvidevajo
odprtje rednih linij z Aljasko ( ukotsko..., 2009). (Priloga 20)
Slika 52: Anadirsko mednarodno letališ!e v Ugolnie Kopi

Vir. Lystseva, 2009
3.2 Glavni omejitveni dejavniki in razvojne možnosti na podro!ju prometa
Glavni omejitveni dejavniki v prometu so: lega, klimatske razmere, reliefna
izoblikovitost in redka poselitev.
Pri legi velja omeniti ne le položaj okrožja v visokih geografskih širinah, pa! pa tudi
odmaknjenost od federalnega središ!a in bližino ZDA, ki je igrala zelo pomembno
vlogo pri razvoju obmo!ja v obdobju hladne vojne, saj so bile na tem obmo!ju
številne sovjetske vojaške baze.
Med najpomembnejše omejitvene dejavnike velja omeniti klimatske razmere, saj je
to obmo!je permafrosta in je zato gradnja cestnih ali železniških povezav na tem
obmo!ju tehni!no zelo zahtevna, predvsem pa draga. Vodni promet ovira
zamrznjenost vodnih površin v pretežnem delu leta, zra!ni promet pa ovirajo tudi
snežni viharji, imenovani purga, in konstantna vetrovnost, kot denimo veter južak, ki
v aunski gubi dosega v sunkih hitrosti ve! kot 100 km/uro.
Tudi relief predstavlja omejitveni dejavnik, saj je obmo!je dokaj gorato. Najve!je
težave povzro!a taljenje ledu v re!nih dolinah in nižavjih, ki nastopi ob
spomladanskih in poletnih odjugah. Tedaj se ta obmo!ja spremenijo v težko
prehodna mo!virja.
Za pomanjkanje prometnih povezav na tem obmo!ju je klju!na poselitev. Velika
obmo!ja okrožja še vedno predstavljajo neke vrste anekumeno, saj je bila tu
prisotna dokaj pozna kolonizacija, z izjemo redke poselitve staroselcev, za katere je
zna!ilen nomadski na!in življenja, brez trajnih poselitvenih to!k. Nekoliko druga!e je
bilo s priobalnim avtohtonim prebivalstvom. K redki poselitvi je veliko pripomogla
tudi politi!na situacija v prejšnjem stoletju. Sprva je bilo to obmo!je, kamor so vozili
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na prisilno delo politi!ne zapornike, sredi stoletja pa je bilo to sti!no obmo!je z
državo, s katero je bila Sovjetska zveza v hladni vojni. Zaradi številnih vojaških
oporiš! in raketnih baz poselitev tega obmo!ja ni bila v interesu države. V !asu
tranzicije je prišlo še do eksodusa prebivalstva zaradi izjemno slabih gospodarskih in
socialnih razmer v okrožju.
Z novim okrožnim vodstvom in z otoplitvijo politi!nih razmer med Rusijo in ZDA se
okrožju obetajo boljše razvojne možnosti tudi na podro!ju prometa. Teh sicer ni
pri!akovati kratkoro!no, ponujajo pa se možnosti ob izgradnji železniške povezave
Magadan – Beringovo morje ter predora pod Beringovim prelivom (85 km), s
posodobitvijo letališ!, z adaptacijo pristaniš!, s posodobitvijo cestnih povezav med
naselji in v njih, z izgradnjo ve!jega števila mostov ter cestnih povezav do rudnih
nahajališ!, z ureditvijo re!nih pristaniš! in poglobitvijo odsekov nekaterih rek, da bi
bile primerne za re!no plovbo. eprav so ostre klimatske razmere negativni dejavnik
prometne povezanosti, so hkrati lahko tudi pozitiven dejavnik, saj nizke temperature
omogo!ajo sorazmerno poceni ureditev zimskih cestnih povezav ali
zimnikov, pri tem se uporablja za utrjevanje voziš!a le drobir, brez dodanega veziva,
na pristajalnih letaliških stezah pa uporabljajo tehniko podhlajevanja za utrditev
letalskih stez.
Karta 52: Glavne svetovne pomorske poti

Vir: Bufon, 2001
S Karte 52 je razvidno, da je ukotka odmaknjena tudi od glavnih svetovnih
pomorskih poti, ki pa ob vse bolj pospešenem tanjšanju arkti!nega ledu lahko
postanejo v prihodnje zanimive za prevoz surovin in energentov z ruskega skrajnega
severa.
Tudi Karta 53, ki prikazuje glavne letalske poti, kaže, da obmo!je ni vklju!eno v
osrednje prometne tokove !ez Arktiko, kjer igra vodilno vlogo !ezmejna Aljaska. S
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posodobitvijo osrednjih letališ! v okrožju bi lahko ukotka postala eno izmed
arkti!nih prometnih vozliš!.
Razvoj prometne infrastrukture je tako v veliki meri odvisen predvsem od dotoka
kapitala (notranjega in zunanjega), ki je zaenkrat tesno povezan z eksploatacijo
rudnega in drugega naravnega bogastva (zlatokopi, uranova ruda, nafta in zemeljski
plin, les na jugozahodu) pa tudi z razvojem malega podjetništva in turizma.
Karta 53: Glavne letalske poti

Vir: Bufon, 2001
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4 GEOSTRATEŠKA VLOGA UKOTSKEGA AVTONOMNEGA OKROŽJA
Izraz geostrateška vloga izhaja iz predpone geo, kar v grš!ini pomeni zemlja, in
pridevnika strateška, ki izhaja iz grške besede strategikos, ne!esa, kar se ti!e
strategije in je pomemben v vojaškem pogledu (Verbinc, 1970). Kot tak je tesno
povezan z državo in globalnimi družbenimi, politi!nimi in prostorskimi fenomeni ter
procesi, ki jih prou!uje geopolitika znotraj politi!ne geografije (Bufon, 2001).
Med utemeljitelje geopolitike, ki še danes vpliva na razumevanje geopoliti!nih
procesov v svetu, sodita Mahan in Meckinder. Prvi je ob analizi Mercatorjeve karte
sveta ugotavljal, da obstaja kontinuiran in neprekinjen sistem oceanov ter morij, ki
pripomore k enotnemu sistemu oceanske komunikacije. Za Ruski imperij je menil, da
gre za obsežno transkontinentalno državo, ki skoraj nima dostopa do odprtih morij.
Okrog nje so nameš!ene evropske maritimne države in države južne ter vzhodne
Azije, ki imajo dostop do Indijskega in Tihega oceana, poleg teh pa so še tri otoške
države, kamor je uvrš!al tudi ZDA, ki niso povezane na evrazijsko svetovno
centralno obmo!je. Te ideje so v 20. stoletju postale doktrina politike ZDA, ki so si
prizadevale za obvladovanje morij, zra!nega prostora in nadvlade v vesolju. V !asu
hladne vojne je igrala pomembno vlogo tudi dominantna vloga nad Arkti!nim
morjem. Tako je ameriška jedrska podmornica Nautilus že poleti 1958 dosegla
severni te!aj, kar je za ZDA pomenil še en korak k dominantni vlogi v svetu.
Kontinentalnost Rusije pa naj bi po Mahanovem mnenju zavirala ekonomski in
politi!ni razvoj te sicer najobsežnejše države na svetu. Za uspešen razvoj v morsko
silo naj bi bile države locirane ob odprtih morij, pri !emer naj bi imelo pomembno
vlogo tudi razmerje med deležem morskih in kopenskih meja, fizi!ni izgled držav, ki
omogo!a razvoj pristaniš!, demografski potencial, k pomorstvu in trgovanju
naravnan nacionalni karakter ter k temu naravnano vladno usmerjenot in politiko.
Poleg tega je uvedel še koncept »heartlanda«, ki ga je kasneje razvil Meckinder
(Bufon, 2001).
Karta 54: Originalna Meckinderjavea karta (1904)

Vir: Bufon, 2001
Po Meckinderju naj bi »svetovni otok«, ki se razsteza od Arkti!nega morja prek
Rusije do Himalaje, pomenil pomembno trdnjavo, ki je stežka osvojljiva. Spykman je
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nadaljeval njegovo interpretacijo in vpeljal razmerje med »heartlandom« in
»rimlandom« (Bufon, 2001). Prav lega ukotke v »rimlandu«, ki je bil po Spykmanu
pomembnejši od »heartlanda«, je postal prioritetni cilj ZDA v odnosu do Sovjetske
zveze v obdobju hladne vojne.
Karta 55: Prenova Meckinderjevih tez – pretežni del Rusije kot del »heartlanda« ter
ukotke kot »rimlanda«

Vir: Bufon, 2001
De Seversky je sredi prejšnjega stoletja poudarjal pomen zra!nega prostora, ki naj
bi bil pomembnejši od kopenskih in morskih prostorov (Bufon, 2001), kjer sodi
obravnavano okrožje znotraj obmo!ja odlo!anja, kot je razvidno iz Karte 56.
Karta 56: Zra!ni prostor in geopolitika

Vir: Bufon, 2001

80

UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
___________________________________________________________________________________________________________________

V 70-ih letih je Cohen ponovno obnovil teorijo o »pan-regijah«, pri !emer je zastopal
stališ!e, da je svet razdeljen na razli!ne geostrateške regije oziroma vplivna
obmo!ja, kjer se izražajo interesne sfere svetovnih velesil (Bufon, 2001).
Karta 57: Regionalna geopolitika ter obmo!ja geopoliti!nega in geostrateškega stika

Vir: Bufon, 2001
Glede na Karto 57 leži obravnavano obmo!je na geostrateški meji med Severno in
Srednjo Ameriko ter med oto!ji Azije in Oceanije, ki bi lahko v sodobnem, vse bolj
soodvisnem svetu bila nosilka pozitivne funkcije pri povezovanju in s tem stabilizaciji
tamkajšnjih regij.
ukotsko avtonomno okrožje ima pomembno geostrateško vlogo že iz !asov carske
Rusije, ko je predstavljalo naravni most med evrazijskim in severnoameriškim
kontinentom. Oblikovanje ruskega imperija in ekspanzionizem ZDA v 19. stoletju sta
prikazana na Karti 58 in 59.
Karta 58: Oblikovanje ruskega imperija med 14. in 19. stoletjem

Vir: Bufon, 2001
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V 19. stoletju je bilo to obmo!je neke vrste »nikogaršnje ozemlje«, kjer so vladale
ekonomske zakonitosti !rnega trga in boja za preživetje v izjemno ostrem
klimatskem obmo!ju. Po prodaji Aljaske Ameri!anom leta 1867 se je tovrstna
dejavnost v okrožju še bolj razmahnila. Zajezila jo je šele sovjetska oblast. V tistem
!asu so bila izplenjena tudi priobalna morja, prej bogata z morskimi sesalci, ki so bili
na prelomu stoletja že na robu izumrtja. »Zlata mrzlica«, ki se je sem preselila iz
Aljaske, pa je po svoje pripomogla k odkrivanju naravnih bogastev okrožja, ne le
zlata, temve! tudi drugih kovin in energetskih virov, kot sta bila !rni in rjavi premog.
Karta 59: Ekspanzionizem ZDA na ameriškem kontinentu in na Pacifiku

Vir: Bufon, 2001
Za !asa Sovjetske zveze je postalo to obmo!je prakti!no neprehodno. Sprva je bilo
to zaradi deportacije politi!nih zapornikov na prisilno delo. Kasneje je za kratek !as
sledilo obdobje otoplitev med drugo svetovno vojno, ko so iz ZDA preko ukotke
dovažali potreben material na evropska bojiš!a v skupnem boju proti silam osi. Z
ohladitvijo odnosov in nastopom hladne vojne, to je po kon!ani drugi svetovni vojni,
so predvsem priobalna obmo!ja okrožja postala utrjene baze sovjetske vojske. Tu
so bile postavljene številne medcelinske rakete, uperjene proti ZDA. V tem obdobju
je bil prav to prostor pogostih incidentov med državama, ki bi lahko privedli v spopad
širših razsežnosti. Zato so nekatera priobalna naselja na ukotki v tem !asu
izpraznili in prebivalce preselili na druga obmo!ja ali v notranjost okrožja. Blokovsko
delitev arkti!nih obmo!ij in razporeditve vojaških oporiš! prikazuje Karta 58.
Vranglov otok je bil takrat pomembno vojaško oporiš!e, kar je prispevalo k še ve!ji
degradaciji tega unikatnega arkti!nega habitata.
Po razpadu Sovjetske zveze je kazalo, da se bodo razmere na meji z ZDA hitro
izboljšale. Prvi koraki k otoplitvi teh odnosov so bili storjeni že v !asu predsedovanja
Mihaila Gorba!ova. Kasneje je v obdobju tranzicije in s prehodom na tržno
gospodarstvo ter privatizacijo državne lastnine že Boris Jelcin poskušal privabiti tuj
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kapital v razpadajo!e državno gospodarstvo. Tako so v znamenje otoplitve med
velesilama organizirali plavanje prijateljstva v ožini med Malim in Velikim Diomidom
v Beringovi ožini, koder naj bi v prihodnje potekal najdaljši predor na svetu. Politi!na
garnitura okrožne oblasti, ki je bila naklonjena prejšnji državni in gospodarski
ureditvi, je s svojim delovanjem zavirala dotok tujega kapitala in s tem zapirala
možnosti razvoja okrožja. Celo ob veliki humanitarni krizi sredi 90-ih let prejšnjega
stoletja ni želela prejemati humanitarne pomo!i, ki so jo prebivalcem ukotke
namenjale dobrodelne organizacije iz ZDA in Kanade.
Karta 60: Blokovska razdelitev in vojaška oporiš!a arkti!nih obmo!ij

Vir: Ingoli!, 1990
Šele z nastop Abramovi!a kot guvernerja okrožja so se gospodarske in socialne
razmere za!ele izboljševati. Sam je osebno poskrbel za stike z morebitnimi tujimi
investitorji, ki bi okrepili gospodarski potencial okrožja, !eprav je verjetno v ozadju
teh interesov predvsem osebni interes enega najbogatejših Zemljanov. Prav to je
verjetno botrovalo njegovemu nenadnemu odstopu julija lani. Vendar je bil na njegov
položaj predlagan in izvoljen Roman Kopin, eden njegovih tesnih sodelavcev, ki
sedaj nadaljuje njegovo delo.
S to politiko privabljanja tujega kapitala bi okrožje v naslednjem desetletju lahko
doseglo velik gospodarski razvoj, ki bo odvisen tudi od politi!nih odnosov med
Rusijo in ZDA in ostalimi visoko razvitimi državami sveta, vklju!no z Evropsko unijo.
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Po oživitvi gospodarstva v 21. stoletju se je po ve! kot desetletni agoniji ruska
politika ponovno za!ela zavedati svojih gospodarskih in politi!nih potencialov in
pri!ela s prikrito politiko novih »zaostrovanj« z Zahodom. Na to nakazuje vse bolj
nepopustljiva politika predsednika Medvedeva in njegovega predhodnika in
zdajšnjega predsednika ruske vlade – Putina. Kljub temu sta državi maja letos pri!eli
z nadaljevanjem pogajanj glede omejevanja jedrske oborožitve, da bi konec leta
ponovno ratificirali sporazum o jedrskem neoboroževanju. O vse ve!ji želji Rusije po
obvladovanju sveta kažejo tudi nekateri vojaški posegi v Gruziji, konfliktne razmere v
Zakavkazju, podpiranje Irana pri jedrskih programih, nestrinjanje pri posredovanjih
OZN ali NATO v nekaterih kriznih obmo!jih sveta ter incident z rusko podmornico,
ko je ta avgusta 2007 na severni te!aj zasadila rusko zastavico kot simbolno
dejanje, do kod sežejo njeni ekonomski in politi!ni interesi ob morebitni prihodnji
razdelitvi arkti!nih voda oziroma z rudami in drugimi naravnimi viri bogatega
arkti!nega morskega dna. Ponovno oživljanje prikrite blokovske delitve bi zagotovo
slabo vplivalo na razvoj obravnavanega obmo!ja, saj bi zaustavilo dotok kapitala in s
tem zavrlo razvoj okrožja. Na razvoj okrožja bo gotovo vplival tudi politika Kremlja do
globalnih podnebnih sprememb in stopnje pripravljenosti Ruske federacije pri
prepre!evanju globalnega segrevanja, ki bo na pogajalskih mizah v bližnji
prihodnosti, ko pote!e veljavnost sedanjega Kjotskega in drugih podobnih
sporazumov.
Iz zapisanega lahko povzamemo, da so prednosti geostrateške vloge okrožja le ob
ugodni klimi globalnih mednarodnih odnosov, v nasprotnem primeru je razvoj
okrožja omejen še s tem faktorjem. To pa zaradi sorazmerno nizkega števila
gospodarskih subjektov v okrožju postavlja gospodarstvo ukotke v zelo ranljiv
položaj, kar pomeni, da je njegova geostrateška vloga v kriznih trenutkih
pomembnejša za razvoj okrožja kot pa prometna povezanost.
Slika 62: Zasaditev ruske zastavice na severnem te!aju (avgust 2007)

Vir: Odprt..., 2007
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5 ZAKLJU EK
ukotsko avtonomno okrožje je 87. subjekt Ruske federacije in eno izmed štirih
avtonomnih okrožij, ki leži na skrajnem severovzhodu Ruske federacije, na meji z
Združenimi državami Amerike. Za pridobitev statusa avtonomnega okrožja, ki
omogo!a višjo stopnjo avtonomije tudi na gospodarskem podro!ju, je bila odlo!ilna
multietni!nost, predvsem pa prisotnost avtohtonih arkti!nih ljudstev na tem obmo!ju.
Okrožje je bogato z naravnimi viri, kar ukotki daje velik razvojni potencial. Med
naravnimi rudnimi bogastvi izstopajo zlato, srebro, platina, baker, kositer in uranova
ruda, med energetskimi viri pa !rni in rjavi premog. Vse ve!jo težo pridobiva tudi
proizvodnja nafte in zemeljskega plina. V okrožju je tudi ve! jedrskih elektrarn,
termoelektrarn in hidroelektrarn. Številne naravne, zgodovinske in etnološke
zanimivosti, bi lahko v bodo!e postale pomemben turisti!ni produkt in obenem
razvojna alternativa na tem ob!utljivem arkti!nem obmo!ju.
Kljub neugodnim klimatskim razmeram ima okrožje dolo!ene potenciale tudi na
podro!ju kmetijstva, lova in ribolova. Slednji je bil pomembna gospodarska
dejavnost že v preteklosti, predvsem na ra!un z ribjo favno bogatega Beringovega
morja. V kontinentalnem delu pa so še precejšnje možnosti za razvoj jelenoreje.
Glavni omejitveni dejavniki, ki vplivajo na razvoj prometa in gospodarski razvoj
okrožja na sploh, so: lega, ostre klimatske razmere s prisotnostjo trajno zamrznjenih
tal, pestra reliefna izoblikovitost ter predvsem redka poselitev, ki je med najnižjimi v
državi.
Veliko oviro pri !rpanju naravnih bogastev predstavlja prometna povezanost okrožja
in njegova odmaknjenost od osrednjih gospodarskih centrov Ruske federacije.
Zaradi geostrateškega položaja je bilo to obmo!je v preteklosti marsikdaj
zapostavljeno, s !imer je bil onemogo!en gospodarski in siceršnji razvoj.
Zagon tamkajšnjemu gospodarstvu bodo omogo!ile stabilne doma!e in globalne
politi!ne ter ekonomske razmere, ve!ja vlaganja v cestno in drugo prometno
infrastrukturo ter privabljanje tujega in doma!ega kapitala.
e temu ne bo
zadoš!eno, bo okrožje ponovno stagniralo ali pa celo nazadovalo.
Pri iskanju odgovorov na zastavljene delovne hipoteze smo ugotovili, da je prometna
povezanost klju!ni dejavnik za hitrejši razvoj obravnavanega obmo!ja, ki pa ga v
kriznih obdobjih prekaša njegova geostrateška vloga.
Pri odlo!anju glede smernic nadaljnjega gospodarskega in siceršnjega razvoja
okrožja bo potrebno odgovorno tehtanje med gospodarskimi doprinosi in skrbjo za
ranljivo arkti!no okolje, ki ni le lokalnega, ampak globalnega pomena, o !emer
pri!ajo izsledki o najhitrejšem tanjšanju arkti!nega ledu prav na obmo!ju
ukotskega avtonomnega okrožja.
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6 SUMMARY
The Chukotka Autonomous Okrug is the 87th federal subject of the Russian
Federation and one of four autonomous okrugs in Russia. It is located in the Far
Eastern Federal District and it is the most northeasterly region of Russia, bordering
on the with the United States of America. The status of autonomy brings many
economic benefits. The Okrug could have such status because of the multiethnicity
of the area. There live the indigenous people of North of the Russian Federation, for
example Chukchi, Evens, Chuvans, Koryaks, Siberian Inuit and others. Chukotka
has an area of 737,700 km² and was on the 1st of January 2009 populated only by
49,520 inhabitants which means that the density of population is less then 0,07
inhabitant / km². The Okrug is divided into 8 districts. The administrative center is
Anadyr which is under the Autonomous Okrug´s jurisdiction.
Chukotka has large naturale reserves as gold, silver, cupper, tungsten, urane´s ore,
oil, natural gas and coal which are being slowly exploited giving the Okrug large
possibilities for economic development. The survival of the rural population is often
based on subsistence reindeer herding, hunting and fishing. The urban population is
employed in administration, construction, cultural work, education, medicine, and
other occupations and of course in mining. It is an area with interesting history, many
indigenous ethnic groups and attractive natural beauties which could become in the
future an important touristic product offering an alternative to economic development
of this vulnerable arctic environment.
Chukotka has no railway connections and in year 2005 has got only about 5,000 km
roads, most of them winter roads, called “simnik”. The sea transport is also limited
on a few summer months. That’s why the air travel is the most common mode of
passenger transport. The main airport in the Okrug is the Anadyr Airport in Ugolnye
Kopi.
The general economic development as well as the traffic is limited by following
restrictive factors: the lowest density of population in Russia, geographical position,
polar climate, permafrost and sculptured relief.
The above listed factors as well as the long distance between the Okrug and the
main economic centers of the Russian Federation restrict the extraction of natural
resources. Due to its geostrategical role the Okrug was in the past neglected which
enabled its economical and social development.
The prospering of the Okrug’s economy would be enabled by stable domestic and
global political and economical situation as well as bigger investments into transport
infrastructure and other domestic and foreign investments.
The regional planning must carefully weight between the economical benefits and
the ecological care due to the vulnerabity of the arctic environment. Right in the
Chukotka Autonomous Okrug the arctic ice thinning is extremly fast which proves
that the environment care is not only a local, but a global issue.
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9 PRILOGE
Priloga 1: GRB

UKOTSKEGA AVTONOMNEGA OKROŽJA

Vijoli!na barva ozadja grba predstavlja tradicionalno mirnost
ter karakterno trdnost severa, modrost in dolgo polarno no!,
ki prevladuje pretežni del leta nad !ukotsko tundro.
Beli medved pomeni potencialno mo! pokrajine ter
tradicionalno oznako regije, ki mu okrožje pripada.
Rumena barva predstavlja zlato, ki je tu eno glavnih naravnih
bogastev in obenem krasi pokrajino.
Rde!a zvezda je simbol zvezde Severnice in hkrati okrožnega
središ!a Anadir. Njenih 8 žarkov pa predstavlja okrožne
rajone.
Svetlo modra barva simbolizira !istost, blaginjo in
neskon!nost dveh oceanov, to je: Tihega in »Arkti!nega« ali Severnega ledenega
morja, ki oblivata ukotko, in ji tako nudita bogastvo morskega sveta.
Rde!i krog nakazuje državne meje skrajnega severovzhoda Ruske federacije.
Beli žarki okrog grba simbolizirajo severni sij in belino zimske tundre. Njihovo število
(89) pa predstavlja federalne subjekte Ruske federacije, !igar nerazdružljivi !len naj
bi bila tudi ukotka ( ukotsko..., 2008).
Priloga 2: ZASTAVA

UKOTSKEGA AVTONOMNEGA OKROŽJA

Zastava je modra. Z leve strani, kjer je pritrjena na
drog, se zajeda beli trikotnik, ki predstavlja obliko
polotoka na skrajnem severovzhodu Rusije.
Razmerje med belo barvo, ki simbolizira kontinentalni
del okrožja, in modro, ki predstavlja oceane ter nebo
nad njim, naj bi poudarjalo neskon!no velik prostor
oziroma ogromne razsežnosti okrožja.
Ogliš!e belega trikotnika, ki se zajeda v samo središ!e
zastave, simbolizira dva oceana, ki oblivata obmo!je.
Bela barva trikotnika ozna!uje, da gre za arkti!no obmo!je, zasneženost
prostranstev in hkrati !istost pokrajine, obenem pa bela ter modra barva na zastavi
simbolizirata obdobja polarnega dne in polarne no!i.
Modra barva pomeni ne le, da ukotko oblivajo morja, temve! tudi da gre za bogato,
vodnato obmo!je.
Emblem ruske zastave v središ!u belega teritorija poudarja enotnost Ruske
federacije.
Rumeni kolobar okrog državne zastave nakazuje, da gre za pokrajino »Ruskega
vzhajajo!ega sonca« ter »jarar« – nacionalni kulturni simbol avtohtonega
prebivalstva ukotke in seveda zlato – naravno bogastvo, ki omogo!a blaginjo temu
avtonomnemu okrožju ( ukotsko..., 2008).
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Priloga 3: SUBJEKTI RUSKE FEDERACIJE
V Tabeli 2 je predstavljenih vseh 89 konstitutivnih enote Ruske federacije z
avtori!inimi uporabljenimi zapisi zanje ali geografskimi imeni, kot so bili prevedeni v
uporabljeni literaturi in virih. Uporabljenemu zapisu sledi še pre!rkovan ruski zapis,
ruski zapis v cirilici in vrsta federalnega subjekta, pri !emer so navedeni avtori!ini in
najbolj pogosti prevodi zanje.
Tabela 2: Subjekti Ruske federacije
Uporabljen zapis

Pre rkovan ruski
zapis

Ruski zapis

Vrsta federalnega
subjekta

1.

Centralno federalno
okrožje

Central´nyj federal´nyj
okrug

"#$%&'()*$+,
-#.#&'()*$+, /(0&12

federalno okrožje,
zvezno okrožje (okraj,
okrug)

2.

Južno federalno
okrožje

Južnyj federal´nyj
okrug

3(4$+,
-#.#&'()*$+, /(0&12

federalno okrožje,
zvezno okrožje (okraj,
okrug)

3.

Severozahodno
federalno okrožje

Severo-Zapadnyj
federal´nyj okrug

5#(6#&/-7'(8'.$+,
-#.#&'()*$+, /(0&12

federalno okrožje,
zvezno okrožje (okraj,
okrug)

4.

Daljnovzhodno
federalno okrožje

Dal´nevosto!nyj
federal´nyj okrug

9')*$#6/:%/(;$+,
-#.#&'()*$+, /(0&12

federalno okrožje,
zvezno okrožje (okraj,
okrug)

5.

Sibirsko federalno
okrožje

Sibirskij federal´nyj
okrug

5<=<(&:0<,
-#.#&'()*$+, /(0&12

federalno okrožje,
zvezno okrožje (okraj,
okrug)

6.

Uralsko federalno
okrožje

Ural´skij federal´nyj
okrug

>&'()*:0<,
-#.#&'()*$+, /(0&12

federalno okrožje,
zvezno okrožje (okraj,
okrug)

7.

Privolško federalno
okrožje

Privolžskij federal´nyj
okrug

?&<6/()4:0<,
-#.#&'()*$+, /(0&12

federalno okrožje,
zvezno okrožje (okraj,
okrug)

8.

Republika Adigeja

Respublika Adygeja
(Adygeja)

@#:81=)<0' A.+2#B
(A.+2#B)

republika

9.

Republika Altaj

Respublika Altaj

@#:81=)<0' A)%',

republika

10.

Republika
Baškortostan
(Baškirija)

Respublika
Baškortostan

@#:81=)<0'
C'D0/&%/:%'$

republika

11.

Republika Burjatija

Respublika Burjatija

@#:81=)<0'
C1&B%<B

republika

12.

Republika Dagestan

Respublika Dagestan

@#:81=)<0'
9'2#:%'$

republika

13.

Republika Ingušetija
(Ingušija)

Respublika Ingušetija

@#:81=)<0'
E$21D#%<B

republika

14.

Kabardino–balkarska
republika

Kabardino –
Balkarskaja
Respublika

F'='&.<$/C')0'&:0'B
@#:81=)<0'

republika

15.

Republika Kalmikija

Respublika Kalmykija

@#:81=)<0'
F')G+0<B

republika

16.

Kara!ajevsko–
!erkeška republika ali
Kara!ajsko-!erkeška
republika

Kara!aevo –
erkesskaja
Respublika

F'&';'#6/H#&0#::0'B
@#:81=)<0'

republika

17.

Republika Karelija

Respublika Karelija

@#:81=)<0' F'&#)<B

republika

18.

Republika Komi

Respublika Komi

@#:81=)<0' F/G<

republika

19.

Republika Marij El
(Mari El)

Respublika Marij El

@#:81=)<0' I'&<,
J)

republika
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20.

Republika Mordovija
(Mordvinija)

Respublika Mordovija

@#:81=)<0'
I/&./6<B

republika

21.

Republika Saha Jakutija

Respublika Saha
(Jakutija)

@#:81=)<0' 5'K'
(L01%<B)

republika

22.

Republika Severna
Osetija - Alanija

Respublika Severnaja
Osetija - Alanija

@#:81=)<0'
5#6#&$'B M:#%<B A)'$<B

republika

23.

Republika Tatarstan

Respublika Tatarstan
(Tatarstan)

@#:81=)<0'
N'%'&:%'$
(N'%'&:%'$)

republika

24.

Republika Tiva (Tuva)

Respublika Tyva

@#:81=)<0' N+6'

republika

25.

Udmurtska republika
(Udmurtija)

Udmurtskaja
Respublika

>.G1&%:0'B
@#:81=)<0'

republika

26.

Republika Hakasija

Respublika Hakasija

@#:81=)<0' O'0':<B

republika

27.

e!enska republika
( e!enija)

e!enskaja
Respublika

H#;#$:0'B
@#:81=)<0'

republika

28.

uvaška republika
( uvašija)

uvašskaja
Respublika -

H16'D:0'B
@#:81=)<0' H16'D<B

republika

29.

Altajska dežela

Altajskij kraj

A)%',:0<, 0&',

dežela, kraj

30.

Zabajkalska dežela

Zabajkal´skij kraj

7'=',0')*:0<, 0&',

dežela, kraj

31.

Kam!atska dežela

Kam!atskij kraj

F'G;'%:0<, 0&',

dežela, kraj

32.

Krasnodarska dežela

Krasnodarskij kraj

F&':$/.'&:0<, 0&',

dežela, kraj

33.

Krasnojarska dežela

Krasnojarskij kraj

F&':$/B&:0<, 0&',

dežela, kraj

34.

Permska dežela

Permskij kraj

?#&G:0<, 0&',

dežela, kraj

35.

Primorska dežela

Primorskij kraj

?&<G/&:0<, 0&',

dežela, kraj

36.

Stavropolska dežela

Stavropol´skij kraj

5%'6&/8/)*:0<,
0&',

dežela, kraj

37.

Habarovska dežela

Habarovskij kraj

O'='&/6:0<, 0&',

dežela, kraj

38.

Amurska pokrajina

Amurskaja oblast´

AG1&:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

39.

Arhangelska
pokrajina

Arhangel´skaja
oblast´

A&K'$2#)*:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

40.

Astrahanska
pokrajina

Astrahanskaja oblast´

A:%&'K'$:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

41.

Belgorodska
pokrajina

Belgorodskaja oblast´

C#)2/&/.:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

42.

Brjanska pokrajina

Brjanskaja oblast´

C&B$:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

43.

Vladimirska pokrajina

Vladimirskaja oblast´

P)'.<G<&:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

44.

Volgograjska
pokrajina

Volgogradskaja
oblast´

P/)2/2&'.:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

45.

Vologodska pokrajina

Vologodskaja oblast´

P/)/2/.:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

46.

Voronežska pokrajina

Voronežskaja oblast´

P/&/$#4:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

47.

Ivanovska pokrajina

Ivanovskaja oblast´

E6'$/6:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

48.

Irkutska pokrajina

Irkutskaja oblast´

E&01%:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

49.

Kaliningrajska
pokrajina

Kaliningradskaja
oblast´

F')<$<$2&'.:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

50.

Kalužska pokrajina

Kalužskaja oblast´

F')14:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

51.

Kemerovska
pokrajina

Kemerovskja oblast´

F#G#&/6:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

52.

Kirovska pokrajina

Kirovskaja oblast´

F<&/6:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

53.

Kostromska pokrajina

Kostromskaja oblast´

F/:%&/G:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

iii
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54.

Kurganska pokrajina

Kurganskaja oblast´

F1&2'$:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

55.

Kurska pokrajina

Kurskaja oblast´

F1&:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

56.

Leningrajska
pokrajina

Leningradskaja
oblast´

Q#$<$2&'.:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

57.

Lipecka pokrajina

Lipeckaja oblast´

Q<8#R0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

58.

Magadanska
pokrajina

Magadanskaja
oblast´

I'2'.'$:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

59.

Moskovska pokrajina

Moskovskaja oblast´

I/:0/6:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

60.

Murmanska pokrajina

Murmanskaja oblast´

I1&G'$:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

61.

Nižegorodska
pokrajina

Nižegorodskaja
oblast´

S<4#2/&/.:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

62.

Novgorodska
pokrajina

Novgorodskaja
oblast´

S/62/&/.:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

63.

Novosibirska
pokrajina

Novosibirskja oblast´

S/6/:<=<&:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

64.

Omska pokrajina

Omskaja oblast´

MG:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

65.

Orenburgska
pokrajina

Orenburgskaja
oblast´

M&#$=1&2:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

66.

Orlovska pokrajina

Orlovskaja oblast´

M&)/6:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

67.

Penzenska pokrajina

Penzenskaja oblast´

?#$T#$:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

68.

Pskovska pokrajina

Pskovskaja oblast´

?:0/6:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

69.

Rostovska pokrajina

Rostovskaja oblast´

@/:%/6:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

70.

Rjazanska pokrajina

Rjazanskaja oblast´

@BT'$:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

71.

Samarska pokrajina

Samarskaja oblast´

5'G'&:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

72.

Sahalinska pokrajina

Sahalinskaja oblast´

5'K')<$:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

73.

Sverdlovska pokrajina

Sverdlovskaja oblast´

56#&.)/6:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

74.

Smolenska pokrajina

Smolenskaja oblast´

5G/)#$:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

75.

Tambovska pokrajina

Tambovskaja oblast´

N'G=/6:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

76.

Tverska pokrajina

Tverskaja oblast´

N6#&:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

77.

Tomska pokrajina

Tomskaja oblast´

N/G:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

78.

Tuplska pokrajina

Tupl´skaja oblast´

N1)*:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

79.

Tjumenska pokrajina

Tjumenskaja oblast´

NUG#$:0'B /=)':%*

pokrajina, oblast

80.

Uljanovska pokrajina

Ul´janovskaja oblast´

>)*B$/6:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

81.

eljabinska pokrajina

eljabinskaja oblast´

H#)B=<$:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

82.

Jaroslavska pokrajina

Jaroslavskaja oblast´

L&/:)'6:0'B
/=)':%*

pokrajina, oblast

83.

Židovska avtonomna
pokrajina ali
Judovska avtonomna
oblast

Evrejiskaja
avtonomnaja oblast´

V6&#,:0'B
'6%/$/G$'B
/=)':%*

avtonomna pokrajina,
avtonomna oblast

84.

ukotska avtonomna
pokrajina

ukotskij avtonomnyj
okrug

H10/%:0<,
'6%/$/G$+, /0&12

avtonomno okrožje
(okraj, okrug)

85.

Hanti-Mansijsko
avtonomno okrožje Jugra

Hanty-Mansijskij
avtonomnyj okrug Jugra

O'$%+-I'$:<,:0<,
'6%/$/G$+, /0&12 32&'

avtonomno okrožje
(okraj, okrug)

86.

Jamalo-Neneško
avtonomno okrožje

Jamalo-Neneckij
avtonomnyj okrug

LG')/-S#$#R0<,
'6%/$/G$+, /0&12

avtonomno okrožje
(okraj, okrug)

iv
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87.

avtonomno okrožje
(okraj, okrug)

Neneško avtonomno
okrožje

Neneckij avtonomnyj
okrug

S#$#R0<,
'6%/$/G$+, /0&12

88.

Moskva

Moskva

I/:06'

mesto

89.

Sankt Peterburg

Sankt-Peterburg

5'$0%-?#%#&=1&2

mesto

Vir: Pahor, 2009 po Subjekti..., 2009 et al.
Priloga 4: OKROŽNI GUVERNER, VLADA IN PARLAMENT – DUMA
Okrožni guverner ali gubernator, kot se je iz !asov carske Rusije ohranil naziv za
vodjo sedanje federalne enote, neko! gubernije, združuje funkcijo predsednika
vlade, predsednika varnostnega sveta ter vodje protiteroristi!nega komiteja
ukotskega avtonomnega okrožja. Trenutno to funkcijo opravlja 35-letni Roman
Valentinovi! Kopin. Na to mesto ga je imenoval predsednik Ruske federacije,
Dmitrij Medvedev, 11. 7. 2008, po nenadnem in nepojasnjenem odstopu Romana
Abramovi!a. Kopin je od aprila 2008 opravljal naloge namestnika guvernerja na
ukotki in bil hkrati vodja Oddelka za industrijsko in kmetijsko politiko, pred tem pa
je izkušnje nabiral kot vodja bilibinskega in !aunskega rajona. Leta 1999 je bil
imenovan na mesto svetnika guvernerja ukotke. Višjo izobrazbo na Volgo –
Vjatskiji akademiji državnih služb je kon!al leta 1996. Od leta 1994 je bil zaposlen
kot namestnik direktorja Nižnegorodskega pokrajinskega centra mladinske iniciative.
Leta 1995 je prevzel mesto inšpektorja pravnega oddelka, za tem je vodil skupino, ki
se je ukvarjala s kršitvijo carinskih predpisov v Kostromu. Leta 1998 je za!el z delom
v kostromski regionalni podružnici AKB »SBS – Agro«, ki jo je opravljal vse do
prevzema funkcije svetnika okrožnega guvernerja ( ukotsko...,2008).
Poleg guvernerja sestavlja vlado ukotskega avtonomnega okrožja še pet njegovih
namestnikov in !lanica vlade. Namestniki okrožnega guvernerja so: Leonid
Eduardovi! Gorenštejn, Andrej Šamilevi! Mingazov, Sergej Aleksandrovi! Kisljakov,
Vasilij Valerjanovi! Maksimov ter Evgenij Viktorovi! Daniljuk, ki so hkrati tudi !lani
vlade in namestniki predsednikov za posamezne okrožne vladne resorje ter Dora
Samuilovna Polukšt, ki je le !lanica vlade in na!elnica Oddelka za izobraževanje in
mladinsko politiko AO ( ukotsko..., 2008).
Slika 1: Roman Valentinovi! Kopin

Vir: ukotsko..., 2008
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Do 3. julija 2008 je funkcijo guvernerja zasedal Roman Arkadievi Abramovi . To
je znani milijarder, v lanskem letu je bil 15. najbogatejši Zemljan na Forbesovi
lestvici (Daki , 2008), ki pa se mu je premoženje v tem letu s preteklih 24,3 miljarde
USD znižalo na 9,3 milijarde USD (Mittelstadt, 2009). Med drugim je lastnik
investicijske družbe Millhouse Capital, od leta 2003 je tudi lastnik angleškega
prvoligaškega nogometnega kluba Chelsea iz Londona. Marca 2004 je v imenu
družbe Sibnefta podpisal triletno pogodbo za sponzoriranje moskovskega
nogometnega kluba CSKA. Po prodaji svojega lastniškega deleža Sibnefta
Gazpromu je novi lastnik preklical s tem klubom pogodbo sklenjeno, saj je bil že dlje
asa sponzor rivalskemu nogometnemu klubu Zenit iz Sankt Peterburga (Midgley,
Hutchins, 2008).
Abramovi se je rodil 24. 10. 1966 v Saratovu v židovski družini. Diplomiral je na
moskovski državni Pravni akademiji. Njegova hitro vzpenjajo a se pot se je pri ela
že v 80-ih letih, ko je bilo pod predsedovanjem Mihaila Gorba ova, v asu
perestrojke, mogo e ustanavljati mala lastniška podjetja. V letih med 1992 do 1995
je bil lastnik petih podjetij, ki so se pretežno ukvarjala z distribucijo in s trgovanjem z
nafto in njenimi derivati. Leta 1995 sta z mogotcem Borisom Berezovskim postala
ve inska delni arja v razvejani naftni družbi Sibneft, do esar sta se dokopala na
ra un podcenjene prodaje delnic te družbe. S pomo jo investicijske družbe
Millhouse Capital in poslovnega partnerja Evgena Švidlerja je postal Abramovi tudi
lastnik delnic osrednje ruske letalske družbe Aeroflot, številnih rudnikov aluminijeve
rude pod okriljem Trans World Group ter kasneje še metalurškega giganta Rusal.
Delnice slednjega je do leta 2005 prodal za okrog 2 milijardi dolarjev Olegu
Deripasku, ki je v preteklem letu postal 9. najbogatejši Zemljan po zgoraj omenjeni
lestvici (Midgley, D., Hutchins, C., 2008; Roman Abramovi ..., 2008).
Slika 2 in 3: Roman Abramovi (levo) in njegovo letalo Boeing 767 ob pristanku v Tel
Avivu, Izrael (desno)

Politi no kariero je Abramovi za el leta 1999, ko je bil izvoljen v državno dumo, kot
predstavnik !ukotke, takrat povsem obubožene regije Ruske federacije. Znan je bil
kot prijatelj takratnega ruskega predsednika Borisa Jelcina in njegove družine.
Tesne prijateljske stike s Kremljem je ohranil tudi pod Putinovim predsedovanjem.
Politi ne to ke v okrožju si je pridobil kot pobudnik humanitarne akcije Pol upanja, s
katero so želeli pomagati tamkajšnjemu obubožanemu prebivalstvu, predvsem
otrokom. Tako je že decembra 2000 nasledil Aleksandra Nazarova na mestu
guvernerja okrožja. V asu opravljanja guvernerske funkcije je vložil veliko lastnega
vi

UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
___________________________________________________________________________________________________________________

kapitala v izgradnjo šol, vrtcev, bolnišnic, hotelskih zmogljivosti in v posodobitev
letališ a v Anadirju in v drugih krajih okrožja. Z vlaganji v iskanja nahajališ nafte in
zemeljskega plina ter v ostale panoge gospodarstva se je izognil pla ilu davkov za
Sibneft. Leta 2005 Abramovi prvotno ni nameraval ponovno kandidirati na mesto
guvernerja, saj je bilo to obdobje, ko je kazalo, da bo Rusija stopila na prste
tajkunom, vendar je bil, po spremebi zakonodaje, ki jo je vložil ruski predsednik
Vladimir Putin, ponovno izbran za guvernerja okrožja. Ruski predsednik mu je celo
podelil posebno odlikovanje za prispevek k razvoju okrožja (Midgley, D., Hutchins,
C., 2008; Roman Abramovi ..., 2008; !ukotsko..., 2008).
Okrožni parlament oziroma duma je najvišje zakonodajno telo !ukotke. Pristojnosti
dume so zapisane v ustavi okrožja, ki je bila sprejeta 28. 11. 1997. V okrožni dumi je
13 deputatov. Volitve za etrto sestavo okrožne dume so bile 25. 12. 2008. Trenutno
ji predseduje Roman A. Abramovi , ki so ga predstavniki oblasti in drugi prebivalci
okrožja po njegovem odstopu julija lani prosili za sodelovanje v enem izmed vej
okrožne oblasti. Njegov namestnik je postal Andrej Viktorovi Gorodinov.
Predstavnik v svetu federacije Federalnega zbora Ruske federacije je Efim
Naumovi Malkin. Drugi poslanci okrožne dume so še: Aramais Džaganovi
Dallakjan, Valentina Vasilevna Rud enko, Valerij Petrovi Gorin, Aleksandr
Aleksandrovi Kožuhov, Galina Aleksandrovna Stepanova, Petr Konstantinovi
Omrinto, Olga Vasilevna Vasina, Larisa Dmitrevna Ganzer, Petr Nikolaevi Albitov
ter Vera Vasilevna Kim (!ukotsko..., 2009).
Slika 4: Zgradba okrožne dume v Anadirju

Vir: !ukotsko..., 2008
Lojalnost volivcev sedanji vodstveni garnituri !ukotke so posredno potrdile tudi
lanske mar evske volitve za predsednika Ruske federacije. Volitev se je udeležilo
ve kot 36.500 volivcev, kar je pomenilo 87,9 % celotnega volilnega telesa okrožja.
Najvišja udeležba je bila v Iultinskem rajonu (98 %). V Anadirju se je volitev udeležilo
skoraj 8.000 volivcev (84 %). Najve glasov je v okrožju zbral Dmitrij Medvedev
(81,5 %), lan stranke Enotna Rusija, ki ga je podprl Vladimir Putin; sledili so mu:
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Vladimir Žirinovski (8,8 %), Genadij Zjuganov (7,18 %) ter Andrej Bordanov (1,26%).
Vzporedno s temi so potekale tudi regijske volitve (!ukotsko..., 2008).
Priloga 5: OTOKA VELIKI IN MALI DIOMID
Otoka Diomid je odkril Dežnjov že leta 1638. Sta vulkanskega izvora, tipa »tuya«.
Kasneje ju je leta 1728 ponovno »odkril« Bering ter ju poimenoval po ortodoksnem
svetniku, ki je tistega dne praznoval svoj god. Rusi otoka imenujejo tudi Gvozdjova
otoka po istoimenskem kartografu, ki je leta 1732 ob vnašanju kartografskih
podatkov otokoma pripisal kar svoje ime. Veliki Diomid, za katerega se uporablja
tudi imena: Imaqliq, Nunarbuk ali Ratmanov otok, sodi k !ukotki, Mali Diomid, za
katerega sta v rabi tudi imeni Krusensternov otok in Inaliq, pa je del ameriške
zvezne države Aljaska. Zaradi zmede, ki je nastajala ob dolo evanju lege teh
otokov, je dogovorjeno, da sodi Veliki Diomid k vzhodni hemisferi, Mali Diomid pa k
zahodni, podobno kot Aleutski otok Attu, ki leži še zahodneje in je hkrati najbolj
zahodni del ZDA (Diomede..., 2006).
Slika 6: Otoka Mali in Veliki Diomid

Vir: Diomede..., 2006
Slika 7: Pogled z naselja City of Diomed (170 prebivalcev) na Malem Diomidu proti
otoku Veliki Diomid

Vir: Small Diomed..., 2008
viii
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Priloga 6: RELIEFNE ENOTE UKOTKE
Karta 8: Shemati na karta reliefnih enot !ukotke

Vir: Pahor, 2008

ix
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Priloga 7: ŽIVALSTVO
V Tabelah 5 in 6 so predstavljeni nekateri zaš iteni in nezaš iteni sesalci ter druga
favna, ki je zna ilna za !ukotsko avtonomno okrožje, skupaj s kartami njihove
razširjenosti.
Tabela 5: Nekateri sesalci s seznama zavarovanih vrst iz Rde e knjige Ruske
federacije, ki žive na !ukotki
Ime
Beli medved

Snežni koštrun
(muflon)

Kit grbavec

Rusko ime
"#$%& '#()#(*

Latinsko ime
Ursus maritimus

Vir: Belikov, 2008
+,#-,%& ./0/,

Ovis nivicola

Vir: Prisjažnjuk, 2008
120./3

Megaptera novaeangliae

Vir: Tomilin, 2008
x
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Morska svinja (delfin)

Sivi kit

Grenlandski (polarni)
kit

Severni sinji kit

420567 5)8,*7

Phocoena phocoena

Vir: Tomilin, 2008
+#0%& 689

Eschrichtius gibbosus

Vir: Tomilin, 2008
10#,$/,(568& (:2$70,%&) 689

Vir: Tomilin, 2008
+#)#0,%& c8,8& 689

Vir. Tomilin, 2008

xi

Balaena mysticetus

Balaenoptera musculus
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Severni finval (kit)

Sejval (kit)

Severni
morski lev

+#)#0,%& ;8,)/$
(5#$*(7,2& 689)

Balaenoptera physalus
(podvrsta physalus)

Vir: Tomilin, 2008
+#&)/$ (8</5#)%& 689)
Balaenoptera borealis (podvrsta
borealis)

Vir: Tomilin, 2008
+8)=3 (+#)#0,%&
'20562& $#))

Eumetopias jubatus

Vir: Sokolov et al., 2008
Vir: Pahor, 2008 po Tomilin, 2008 et al.

xii
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Tabela 6: Še nekateri zna ilni kopenski sesalci !ukotskega avtonomnega okrožja
Ime
Polarna lisica

Lisica

Volk

Rusko ime
>#5#? (:2$70,/7 $858?/)

Latinsko ime
Alopex lagopus

Vir: Polarna..., 2008; Distribution..., 2008
@858?/
Vulpes vulpes

Vir: Lisica..., 2008.
)2$6

Vir: Wolf..., 2008.

xiii

Canis lupus
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Rjavi medved

Rosomah

Severni jelen

"=0%& '#()#(

Ursus arctos

Vir: Ursus..., 2008.
0252'/Aa

Vir: Wolverine..., 2008.
C#)#0,%& 2$#,*

Gulo gulo

Rangifer tarandus

severni jelen
karibu
Vir: !ukotka..., 2007; Rangifer..., 2008.
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Beli zajec

Sibirski haski

B/C7?-.#$7C6

Lepus timidus

Vir: Soroka, 2002.
+8.80568& D/568
Avtohtona ukotska pasma doma ega
psa, ki ga uporabljajo za vleko in uvanje
jelenov. V rabi je tudi ime ukotski vle ni
pes.

Vir: Siberian..., 2008.
Vir: Pahor, 2008 po !ukotka..., 2008 et al.
Vranglov otok je bil v pleistocenu pod ledenim pokrovom in del tako imenovanega
Beringovega kontinenta, v kvartarju pa ga poledenitev ni dosegla. Nekatere vrste, ki
žive na otoku, so tako še iz tega obdobja. Ker leži otok na prehodu med Severno
Ameriko in Evrazijo ima številne vrste prisotne na obeh celinah. Med njimi je nad
400 endemi nih vrst, kar je ve kot v kanadskem arkti nem obmo ju in dvakrat ve
kot v primerljivih ostalih obmo jih Arktike. Tu sre amo morske sesalce iz azijskih in
severnoameriških morij: od sivih kitov, do delfinov, številne so tudi pti je vrste.
V 40-ih letih prejšnjega stoletja so bili sem prepeljani severni jeleni, ker je takratna
oblast želela tu ustvariti velike državne farme, kar je povzro ilo obsežno degradacijo
tega tako ob utljivega arkti nega okolja. Za name ek so v 70-ih letih iz Kanade
uvozili še muškatno govedo. Med plenilci so na otoku najštevil nejši volkovi. Otok
slovi po najve ji biotski pestrosti med vsemi zaš itenimi arkti nimi obmo ji. Podobna
obmo ja so še na Novosibirskih otokih in na Zemlji Franca Jožefa ter na Novi in
Severni zemlji. Slednji nista zaš iteni. Na površini približno 30 milijonov km² je le 400
zavarovanih obmo ij (Natural..., 2004).
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Priloga 8: OD PRVIH NASELITEV DO PRIHODA RUSKIH PRISELJENCEV
Pred približno 25.000 leti so !ukotko poselili prišleki iz južnejših obmo ij, to je iz
Srednje in Vzhodne Azije. V tem obdobju sta bili severovzhodna Azija in Aljaska še
povezani s kopnim. Za to obmo je se v literaturi pogosto zasledi izraz Beringija.
Obmo je je po ve ini prekrival gozd. Med favno pa so prevladovali mamuti,
nosorogi, bizoni in jeleni (!ukotsko..., 2008).
Pred približno 10.000 leti je Beringijo zalilo morje. Tedaj so se namre za ele taliti
ogromne gmote ledu iz obdobja zadnje velike poledenitve, kar je povzro ilo
postopen dvig gladine morja za dobrih 150 m. Tako sta nastala Beringov preliv in
!ukotsko morje, ki sedaj lo ujeta evrazijsko in ameriško celino (!ukotsko..., 2008).
Podnebje je postajalo vse toplejše. Izumirati so za ele številne živalske vrste iz
hladnejših obdobij, z izjemo jelenov. Na prehodu iz paleolitika v neolitik se je
spremenilo tudi življenje tamkajšnjih prebivalcev, ki so bili prisiljeni preusmeriti se iz
lova na mamute k lovu na jelene, ribolovu in kasneje k lovu na morske sesalce. O
tem pri ajo najdbe izpred približno 8.400 let, ki so jih arheologi našli med ostanki
zgodnjih naselbin v kraju Ananajveem, ki leži ob istoimenski reki, ter približno 6.000
let stari ostanki iz kraja Koolen IV ob istoimenskem jezeru in nedale od naselja
Uelen. Najdb iz kasnejših obdobij je veliko ve . Iz njih je mogo e sklepati, da se
takratni prebivalci niso veliko selili. Najverjetneje so bili razlogi v pomanjkanju
transportnih sredstev, pa tudi zaradi ostrih klimatskih razmer, ki so vladale v tundri.
Sorazmerno zgodaj so za eli prebivalci !ukotke uporabljati za vleko tudi pse in
jelene. !e je bil ulov divjadi ali rib majhen, so umirale celotne skupnosti, kot denimo
skupnost Jukagirov, ki je živela v bližini reke Omolon. Njihovemu izumrtju je
botrovala nenadna sprememba obi ajne migracijske poti jelenov (!ukotsko..., 2008).
Izkopanine na obalah Beringovega preliva pri ajo, da se je razvoj lova na morske
sesalce za el nekako v 10. stoletju pred našim štejem. Prav prilagoditev na življenje
ob morju je posebnost vseh arkti nih kultur. Zanje so zna ilna nepremo ljiva
krznena obla ila, napol vkopana bivališ a, grajena iz kitovih kosti, prekrita z
jelenovimi kožami, uporaba loja za kurjavo, gradnja kajakov in kanujev iz mroževih
kož, uporaba harpun in še veliko drugih domiselnih uporabnih predmetov iz kamnov
in kosti. Prav ti so jim je omogo ili, da so se izurili v lovu in si tako olajšali življenje v
tem sicer zahtevnem življenjskem okolju (!ukotsko..., 2008).
Sovjetska arheološka ekspedicija na Vranglov otok je leta 1975 uspela dokazati, da
je bila tamkajšnja kultura bližja paleolitskim Eskimom iz Severne Amerike kot
!ukotskim. Datacije so potrdile, da gre za najdbe iz 2. tiso letja pred našim štejem
in veljajo tako za najstarejšo najdbo kulture paleolitskih Eskimov. Zanimivo je, da
takratni tamkajšnji prebivalci niso živeli v izolaciji, temve so imeli stike tudi s
prebivalci oddaljenih otokov, domnevno celo z Grenlandijo (!ukotsko..., 2008).
xvi
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V obdobje poznega neolitika, to je približno 1000 let pred našim štetjem, sodijo
najdbe skalnih poslikav z desnega brega reke Pegtimel, vzdolž skoraj 500 m dolge
Kajkuulske pe ine, kjer so na dvanajstih skalah naslikane kar sto štiri silhuete, ki
prikazujejo lov na jelene s pomo jo psov ter uporabo olnov, to je kajakov iz kož,
primernih za plovbo po rekah. To je bilo tudi eno izmed prvih re nih transportnih
sredstev na !ukotki. Slike v tem najdiš u prikazujejo tudi plesalce, obdane z
ogromnimi strupenimi gobami. Te ob uživanju povzro ajo halucinacije, kar pri a o
prisotnosti šamanizma tudi v tem skrajnem severovzhodnem delu Sibirije. Podobne
kamnite skulpture zasledimo pri Majih v Latinski Ameriki. Za razliko od bogate
zapuš ine pozne kamene dobe se na !ukotki skoraj ni razvila bronasta doba, z
izjemo v najjužnejših obmo jih, kjer so prebivalci prišli v stik z njo, niso pa je sprejeli.
Na obmo ju Sibirije se je takrat že pri enjala železna doba, ki je tudi za !ukotko
pomenila nov korak v razvoju proizvodnih sredstev in novih družbenih odnosov
(!ukotsko..., 2008).
Slika 18: Neolitske skalne poslikave na !ukotki

Vir: !ukotsko..., 2008
!ukotka je vstopila v železno dobo šele s pri etkom našega štetja, vendar v zelo
omejenem obsegu. V bistvu se je obdobje pozne kamene dobe zaklju ilo šele v 17.
stoletju s prihodom ruskih raziskovalcev (!ukotsko..., 2008).
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Na tem obmo ju so se skozi as formirale številne etni ne skupine, ki so puš ale
svoje sledi v obliki razli nih zgodovinskih spomenikov. Vzdolž obale so tako živeli
predniki Eskimov in obalnih !uk ev. Ti so živeli v stalnih bivališ ih ter se ukvarjali z
lovom na morske živali (!ukotsko..., 2008).
V notranjosti !ukotke, ob rekah Anadir, Majn pa vse do Kolime, so živeli Jukagiri.
Jugovzhodne obale okrožja so naseljevala plemena predhodnic Korjakov in
Kerekov. Notranjost preostalega okrožja so naseljevali predhodniki »kontinentalnih«
!uk ev, ki so se ukvarjali z lovom na jelene. Prehod na nomadski na in življenja,
povezan z migracijami red jelenov, je pomenil za etek novih odnosov znotraj teh
skupnosti. Za staro eskimsko kulturo se predvideva, da je prešla ve razvojnih faz, ki
so dobile ime po lokacijah najbolj karakteristi nih zgodovinskih spomenikov. Te so
bile: okvikska, stara beringomorska, birnikska ter punkunska. Najpogosteje se med
seboj razlikujejo po obliki osti harpun, izdelanih iz kosti, ter po drugem lovskem
orodju. V zadnjo fazo so prešli med 6. in 8. stoletjem našega štetja. Paleogeografske
raziskave kažejo, naj bi se klima nad arkti nimi morji otoplila med 8. in 12. stoletjem.
Takšne klimatske razmere brez daljših poledenitev so omogo ale razmah številnim
živalskim vrstam, ki so živele v tamkajšnjih šelfnih morjih in vzdolž njihovih obal.
Posledi no je cvetel tudi lov ter uporaba kitovih kosti za gradnjo ve jih bivališ ,
kanujev in ostalih uporabnih predmetov. Pri tem niso uporabljali le kosti, ampak tudi
druge dele živali. To je tudi obdobje hitre rasti prebivalstva in naselij na tem
obmo ju. Zaklju ek tega obdobja pa predstavlja drasti en padec temperatur ob
za etku male ledene dobe. Med 11. in 12. stoletjem je postala punkunska kultura del
kulture Tule, ki je združevala grenlandske, kanadske in neoeskimske kulture
(!ukotsko..., 2008).
Prvi pomemben dokaz o razvoju produkcijskih sil takratnih prebivalcev obmo ja je bil
prehod z obrežnega lova in ribolova na morski lov. Drugi mejnik pa predstavlja
pri etek udoma evanja jelenov na obsežnih obmo jih tundre. Tak na in reje jelenov
je prinašal veliko ve je ekonomske koristi kot sam lov nanje, eprav je bil takšen
na in življenja še kako zahteven. Za etki udoma evanja jelenov še niso povsem
prou eni. Veliko je kontradiktornih hipotez; zagotovo velja, da segajo ti za etki v
kasnejša obdobja, kot denimo lov na morske živali, to je predvidoma nekaj stoletij
nazaj. S tem so se spremenili tudi tiso letja trajajo i odnosi v skupnosti, ki se je iz
matriarhalne družbe, ko so se njeni lani ukvarjali z lovom, spremenila v patriarhalno
družbo. Privatna lastnina je bila skupna. V skupnosti so se za eli pojavljati že
zametki vojaške demokracije (!ukotsko..., 2008).
Medplemenske vojne so se na !ukotki za ele ob koncu 17. stoletja in se kon ale v
za etku 18. stoletja. Delno so bile povezane s prihodom ruskih raziskovalcev na to
obmo je. Ti so kmalu ugotovili, da se avtohtono prebivalstvo deli na dve skupini:
stalno naseljene prebivalce ob morju, ki so se ukvarjali z morskim lovom (Eskimi,
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priobalni !uk i, Korjaki in Kereki, ter na nomadske rejce jelenov, ki so živeli v tundri
in gozdni tundri, v notranjosti !ukotke (!uk i in Jukagiri). Ob medsebojnih spopadih
so poraženci obi ajno postali sužnji zmagovalne strani. Posebno ognjeviti so bili boji
med !uk i in Korjaki (!ukotsko..., 2008).
Priloga 9: OBDOBJE KOLONIZACIJE CARSKE RUSIJE
V 16. stoletju je po razpadu mongolske Zlate horde na kanate vojska moskovskih
knezov osvojila kazaški in astrahanski kanat (Strokovna..., 2006). S tem so si Rusi
zagotovili nadzor nad Svileno cesto, dolgo 6.400 km in hkrati najstarejšo znano
trgovsko potjo v loveški zgodovini, ki je predstavljala most med Daljnim vzhodom in
Evropo (Plevnik, 2004) ter si tako utrli tudi pot za Ural in v Sibirijo. Moskovska
kneževina je postala s tem multietni na in mo na vojaška ter gospodarska sila v tem
delu sveta. Številne skupine Kozakov in trgovcev so v tem asu prodirale vse globlje
na sever in na vzhod Sibirije. Gradili so lesene utrdbe, ki so kasneje postale
administrativni centri novih koloniziranih obmo ij. Avtohtono prebivalstvo je bilo
dolžno carju dajati davek, ki so ga imenovali »jasak«. Dajatev je bila v naturalijah,
obi ajno v krznu. Avtohtono prebivalstvo je prišlo v stik z Rusi v prvi polovici 17.
stoletja. Prvi zapisi o !uk ih kot enem izmed najštevil nejših ljudstev v tem delu
Azije seže v leto 1641 oziroma 1642, ko so dacarji in kozaki obvestili carja o odporu
do takrat Rusom neznanih pripadnikov te etni ne skupine, ki so živeli ob reki Alazeja
(!ukotsko..., 2008).
Slika 20: Ruska kolonizacija !ukotke

Vir: !ukotsko..., 2008
Leta 1644 je Kozak Mihajlo Staduhin dosegel reko Kolimo in tam zgradil
Nižnekolimsko zimovališ e. Bil je seznanjen o tamkajšnjih prebivalcih in kmalu pri el
z raziskovanji dežele vzhodno od reke Kolima (!ukotsko..., 2008).
Morska ekspedicija jakutskega Kozaka in dacarja med reko Jano in Ingidirko,
Semjona Dežnjova, Gerasima Ankudinova ter moskovskega veletrgovca Fedota
Aleksejeva Popova je poleti leta 1647 nameravala raziskati obale !ukotke. Pot so
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pri eli v Nižnekolimskem zimovališ u po reki Kolikma s 25-metrsko ladjo s posebno
oblikovanim dnom in jadri iz kož, ker jim je primanjkovalo platna. Spremljali so jih
vojaki in trgovci s krznom, ki so si želeli tam priskrbeti »ribjih zob«, to je mroževih
oklov, pa tudi ostankov mamutovih kosti in kož. Dežnjov je veljal za manj krutega
dacarja, kar mu je v mnogih kriti nih trenutkih ob soo anju z bojevitimi doma ini
poleg prijateljevanja s Tungizijci in Jakuti ter darov v obliki tobaka in vodke ve krat
rešilo življenje. Kljub vsemu je bila ekspedicija neuspešna zaradi plavajo ega ledu,
ki mu ni bila kos krhka ladijska konstrukcija (VujnoviE, 1980).
Slika 21: Ruski lovci na morske sesalce s ko ami v ozadju (levo) in njihova
naselbina ob reki Kolimi (desno) iz 17. stoletja

Vir: Imbert, 1994
Leta 1648 je Dežnjov organiziral drugo ekspedicijo, ki je imela za cilj priti do reke
Anadir, kjer naj bi se skrivala podobna neizmerna bogastva. Finansirali so jo bogati
trgovci, na pot pa so tokrat odrinili s sedmimi ko ami. Štiri izmed njih so se izgubile,
domnevno naj bi zaplule proti Ameriki, trem pa je uspelo obpluti Veliki kamniti rt,
sedanji Rt Dežnjova, ter pripluti do ustja Anadirja, kjer se je njegova posadka
odpravila še na 10-tedensko raziskovanje ob re nem toku navzgor. Tu so prezimili in
naslednje leto zgradili olne za plovbo po reki. To potovanje je bilo dolga leta
neznano. Šele leta 1736 ga je v jakustskih arhivih našel ruski uradnik nemškega
rodu Gerard F. Müler (VujnoviE, 1980).
Na tem mestu je Dežnjov leta 1652 ustanovil Anadirski ostrog. Deset let je od
doma inov poskušal izterjati krzneni davek, vendar bolj ali manj neuspešno. Zato se
je vrnil v Jakutsk. Trgovci so bili navdušeni nad mroževimi okli. Tako so v okolici
Anadirja kmalu iztrebili to vrsto morskih sesalcev ter za eli zapuš ati ostrog.
Razmere so postajale vse bolj kriti ne. Ljudje so se morali znajti sami, dovoza hrane
ni bilo, pla , ki so jih do tedaj redno dobivali, tudi ne. Po ve kratnih na rtih, da bi
zapustili ostrog, se je ta ob koncu 17. stoletja izkazal kot pomembno strateško
izhodiš e za pomorske in druge ekspedicije. Ob odkritju Kam atke so Anadir in
sosednja zimovališ a postala bazne postaje za pot do tja. Ker je bila pot do novo
odkritega polotoka nevarna, saj so !uk i stalno napadali njihove posadke, je bila
vlada primorana najti varnejšo pot (!ukotsko..., 2008).
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Karta 25: Popotovanja S. Dežnjova v 17. stoletju

Vir: VujnoviE, 1980, str. 41
Leta 1725 je tik pred smrtjo car Peter Velik I. izdal ukaz o raziskovanju vseh
nepoznanih obmo ij proti severu in vzhodu evrazijske celine. Kmalu za tem je Vitus
Bering, danski pomorš ak v ruski službi, pri el s pripravami na prvo kam atsko
ekspedicijo. Z Martinom Spanbergom ter Aleksejem !irikovom so pre kali Sibirijo do
Ohotskega morja, od tu pa do Nižne-Kam atske, od koder so leta 1728 odpluli do
Beringovega preliva (VujnoviE, 1980).
Z odkritjem novih morskih poti do Kam atke je Anadirski ostrog ponovno izgubil
pomembno funkcijo kot središ a za obmo je !ukotke in ostal zgolj Ameriki najbližja
evrazijska utrdba. V tem asu se je pri ela tudi vojaška ekspedicija pod vodstvom
Afanasija Šestakova, ki naj bi pokorila !uk e, da bi cesarju »pla evali« davek.
Vendar je ladja doživela brodolom, vojaški odred je bil poražen, Šestakov pa ubit.
Naslednja ekspedicija je krenila na pot 1731 pod vodstvom Dmitrija Pavluckija
Spremljali so ga Korjaki in Jukagiri. Po reki Anadir in Belaji so se uspeli prebiti do
Severnega ledenega morja ter premagali ukotske upornike. Po tej bitki so nekateri
!uk i vendarle za eli oddajati svoj davek, je pa zato prišlo do poslabšanja odnosov
med !uk i in Korjaki ter Jukagiri na drugi strani. Ruske oblasti so od Pavluckija
pri akovale, da bodo pod njegovim vodstvom !uk i, Korjaki in Jukagiri postali lojani
Rusom, a so se vsi poskusi izneverili. Leta 1747 so vojaško posadko napadli !uk i.
Pavluckij je sicer pobegnil, a so ga doma ini prijeli in ubili na vzpetini, ki so jo po
njem poimenovali Majorjeva sopka. Po neuspelih poskusih podrediti si !uk e so se
Rusi sredi 18. stoletja odlo ili za druga no, prijaznejšo politiko. Tako je leta 1778
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major Šmalev v Anadirskem ostrogu razglasil uradni dogovor o premirju s !uk i
(!ukotsko..., 2008).
Karta 26: Izsek karte ruskega Daljnega vzhoda s !ukotko iz 18. stoletja

Vir: Imbert, 1994, str. 29
Od leta 1730 do prihoda angleškega pomorš aka Jamesa Cooka leta 1778 v
Beringov preliv ter zasidranja na Severnem rtu, današnjem Šmidtovem rtu, po
ponovnem odkritju buhte Providenija, so na širšem obmo ju severnih obal Sibirije,
ruskega Daljnega vzhoda in vse do Amerike, potovale številne ruske in druge
ekspedicije. Leta 1730 sta s Kam atke ez Beringov preliv do rta Prince of Walles
na Aljaski (kot ga je leta 1778 preimenoval J. Cook) priplula Ivan Fjodorov z
geodetom Mihailom Gvozdjevom. Leta 1733 so za ele z raziskovanji še druge
ekspedicije, ki so prou evale Severovzhodni prehod in Beringov preliv, kot denimo:
Velika severna ekspedicija, ki je priplula iz Arhangelska do !ukotskega morja ter
Druga kam atska ekspedicija, ki je imela za cilj prou iti kraje ob Tihem oceanu.
Tako je bil do leta 1743 raziskan dobršen del obal Severnega ledenega morja na
severu Sibirije, obale Tihega oceana vse do Japonske in del zahodnih obal Severne
Amerike. Vzporedno z geografskimi so potekala tudi etnološka raziskovanja tam
žive ih avtohtonih prebivalcev (Vujnovi , 1980).
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Tabela 7: Kronološki presek drugih pomembnejših raziskovanj med Severnim
ledenim morjem in Tihim oceanom v 18. stoletju
Leto
1720
1734

Raziskovalec
Ivan Vilegin
Stepan Murajev

Pot
na sever Sibirije
od Arhangelska do Oba

1735

Vasilij Pron jiš ev

sever Sibirije

1735
1737

Dmitrij Laptov
Dmitrij L. Ovcin

po reki Leni
od Oba do Jeniseja

1740

Semjon !eljuskin

iz Jakutska po Leni proti
severu

1741

Dmitrij Laptov

od Lene do Anadira

1741

Vitus Bering

1741

Aleksej !irikov

1760

Nikita Šalaurov

1763

Stepan Andrejev

2. kam atska ekspedicija
- iz Petropavlovska Kam atskega proti
Aljaski
2. kam atska ekspedicija
- iz Petropavlovska Kam atskega proti
Aljaski
Severovzhodni prehod
do tihega oceana
na Medvedje otoke

1764

Nikita Šalaurov

nadaljevanje ekspedicije
do Tihega oceana

Odkritja
Medvedji otoki
skozi Jugarska vrata v
Karsko morje; vzdolž
polotoka Jamal do
72°45´s.g.š.
od zahodnega do
vzhodnega ustja lene
vzhodno ustje lene
neuspešen – naslednjiki
odprave obplujejo Tajmir
na polotok Tajmar
(skrajna severna to ka
Azije - 77°34´ s.g.š.,
1742)
s pasjo vprego in nato
povratek do Jakutska
otok Kayak; tavanje po
Aleutskih otokih; smrt na
otoku Bering v bližini
Kam atke
otok Necker; Aleksandrov
arhipelag ob Aljaski;
postavitev ruskih naselij
na Aljaski
do reke Jane
kartiranje in opis opti nih
pojavov
od Kolime do rta
Šelagskij

Vir: Vujnovi , 1980
V 18. stoletju je Katarina II. v strahu pred izkrcavanji tujcev na ruskem Daljnem
vzhodu ponovno organizirala veliko ekspedicijo z namenom kartirati ta obmo ja in
raziskati Aleutske otoke. Poveljevala sta ji Billings in Sari ev. Po uvedbi
miroljubnejše politike I. S. Šmalova in nato njegovega sina T. I. Šmalova je med
!uk i in novo oblastjo obveljal mirovni dogovor. Ko je Katarina Velika izvedela za te
konflikte, je !uk e oprostila dajatev za obdobje desetih let ter jim omogo ila
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trgovanje brez omejitev, e le ne bodo ogrožali Korjakov. V takratnem ruskem
kazenskem zakoniku je bilo tako za !uk e dolo eno, da lahko oddajajo svoje
dajatve take kvalitete in kvantitete, kot sami želijo. K boljšim odnosom med
staroselci in državo so veliko pripomogli tudi sejmi, ki so se za eli leta 1788 na
obrežju reke Angarke. Kasneje se je ta oblika trgovanja, ki je potekalo v marcu,
prenesla na obrežja Malega Anjuja, kjer so kasneje postavili ostrog. Tamkajšnji
avtohtoni prebivalci so za pot do sejma rabili tudi ve mesecev in pri tem prepotovali
ve kot 1000 km. Rusi so ponujali lipov aj, tobak, železne puš ice, nože in drugo.
!uk i pa najve kožuhovino ter mroževe okle. Pri zamenjavi ni bilo strogih pravil.
Doma ini niso poznali denarja niti vrednosti zamenjanih izdelkov. Zato je Treskin,
takratni guberner Irkutska, leta 1810 objavil pravila za trgovanje s staroselci, da bi se
jim tako prikupil in jih na ta na in podredil. Med drugim so pravila dolo ala: da se
sme trgovati samo v dneh sejma; kdor bi prodajal alkohol v asu trgovanja, mu je
bila odvzeta trgovska licenca; izdelana je bila tabela »ekvivalentnih« zamenjav ter
obvezna darila za doma ine. Treskinove regulacije so veljale vse do leta 1869.
Baron Majdel je nato uvedel denarno pla ilo, to je en rubelj za jelenovo kožo, ker so
bile tamkajšnje kože slabše kakovosti kot drugje. S tem so ukinili tudi darila in !uk i
kmalu niso bili ve zainteresirani za trgovanje (!ukotsko..., 2008).
Glavna opora državi pri pokoritvi tukajšnjih prebivalcev je bila ruska ortodoksna
cerkev, ki je s pokristjanjevanjem pri ela že ob prvih stikih Rusov s staroselci, o
emer je poro al že raziskovalec V. G. Bogoraz. Prvo kapelico so postavili kmalu po
prvih sejmih v Anjujskem ostrogu. !uk i so jo ob sejemskih dneh celo obiskovali,
vendar jim je krš anski nauk ostal tuj. Fedor Matjuškin, udeleženec ekspedicije F. P.
Vrangla, poro a, kako so se !uk i dali krstit ne le dvakrat, ampak tudi ve krat, da bi
ob tej priložnosti dobili tobak in druga darila, potem pa so se vrnili v njihov
šamanizem ter astili številne duhove – kelete. Tako med !uk i le redko zasledimo
sledi krš anstva. Za tukaj žive e Eskime pa velja, da se niso dajali krstiti. Druga e je
bilo s !uvanci, Jukagiri in Eveni, ki so sprejeli rusko vero in jo vnesli med svoje
poganske obrede, si nadeli ruska ortodoksna imena in postavljali ikone v svoja
domovanja. Dogajalo se je celo, da so nekateri ruski raziskovalci sprejemali njihova
prvotna verovanja (!ukotsko..., 2008).
Razvoj ruske trgovine na severovzhodu države je bil mo no povezan z Ruskoameriško družbo, ki jo je ustanovil G. Šelihov, skupaj z brati Baranov, v 80-ih letih
18. stoletja. Po kapitalskem vložku je bila primerljiva z Vzhodno indijsko družbo. To
je bil tudi as, ko se je za ela intenzivna kolonizacija severnih tihomorskih otokov.
Cilj ustanovitelja je bil oblikovati mo no monopolno družbo na obmo ju Severne
Amerike. Bil je prvi izmed ruskih veletrgovcev, ki mu je uspelo preiti iz drobnih
ob asnih trgovanj na obsežna in kompleksna ter trajna komercialna poslovanja. V
kooperaciji z drugimi trgovci je sprva formiral rusko trgovsko in industrijsko družbo z
imenom Severovzhodna družba, poleg še treh drugih, ki so bile locirane na otokih
Pribilova, na Aleutskih otokih in na obalah Beringovega preliva. Zaradi zgodnje smrti
mu ni uspelo združiti teh družb v enotno, kar je leta 1799 storila ruska vlada z
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ustanovitvijo Rusko-ameriške družbe, ki je bila pod njeno kontrolo, vodstvo pa je
prevzel Aleksandr Baranov. Po letu 1810 je k sodelovanju povabil še svojega brata,
Petra Baranova, ki naj bi skrbel za trgovanje s !uk i na reki Anadir. Ker je imel na
voljo bratovo pomo in dovolj kapitala, je želel ponovno revitalizirati opuš eni
Anadirski ostrog. Poskrbel je za zadovoljive bivalne razmere, organiziral trgovanje
na !ukotskem polotoku in ustvaril stabilne pogoje za sodelovanje med Rusi in
!uk i. Na obmo ju sedanjega mesta Anadir je uredil majhen trgovski center, ki so
ga naselili !uk i. S širitvijo naselja je kraj pridobil nove funkcije in tudi ime: NovoMariinsk, danes prestolnica !ukotke. Razvijajo e se gospodarstvo, ki ga je
spodbujala Rusko-ameriška družba, ni cvetelo le na otokih ter vzdolž obal
!ukotskega in Beringovega morja, ampak je zajelo celotno obmo je !ukotke pa tudi
obmo je Ohotskega morja z zaledjem. Monopolna trgovina in prometne povezave s
Sibirijo so oživele gospodarstva malih avtohtonih ljudstev, ki so živela na obmo ju
severovzhodne Azije in v Rusiji ter omogo ile trgovanje z Azijo in s preostalim
svetovnim trgom. Poleg trgovskega je družba imela tudi znanstveno raziskovalni
pomen, saj je pošiljala znanstvene odprave na še ne raziskana obmo ja. Družba je
propadla ob odlo itvi carja Aleksandra II., da leta 1867 proda Aljasko Ameri anom
za 7 milijonov dolarjev, kar je pomenilo 4,7 cente na hektar ozemlja (!ukotsko...,
2008).
Ob koncu 19. stoletja je anjujski sejem izgubil na priljubljenosti in pomenu, kar se je
nasploh zgodilo tudi z rusko trgovino na severovzhodu države. Ameriški lovci na
kite, ki so prvi prišli na !ukotko, so kmalu ugotovili, da je trgovanje z domorodci
lahko zelo donosen posel. Lov in trgovina nista bili nadzorovani, kar je pomenilo, da
ni bilo treba pla evati carinskih dajatev, saj je z delom zaklju ila tudi Ruskoameriška družba, ki je vršila nadzor nad tem obmo jem. Ameriške ladje so lahko
tako svobodno plule ob obalah !ukotke in sosednjih okrožij. Lov na kite je osiromašil
gospodarski položaj staroselcev. Tudi mrože so skoraj povsem iztrebili. Za ele so se
pojavljati nalezljive bolezni in lakota. Poleg tega so Ameri ani na obalah našli zlato,
kar je povzro ilo še »zlato mrzlico« na tem obmo ju. Z ukinitvijo Rusko-ameriške
družbe je sicer ruska vlada prepovedala ameriškim ladjam pluti v notranje vode
!ukotskega morja, ni pa uspela zajeziti ameriških trgovcev in drugih prišlekov, ki jih
je sem prignala želja po hitrem zaslužku. Zato so Rusi leta 1883 organizirali redno
patruljiranje ob obalah !ukotke. Ladjam, ki so jih prestregli, so zasegli tovor in
posadko aretirali. Število prebivalcev na tem obmo ju je po asi naraš alo, vendar ne
dovolj, da bi zaustavilo ameriško emigracijo. Zato so 9. julija 1888 ustanovili
Anadirsko okrožno upravo s središ em v Markovu. L. F. Grinevickij je postal prvi
civilni upravitelj, ki je bil med doma ini priljubljen po svojih humanitarnih aktivnostih.
Že leto kasneje je postavil tudi temelje za Novo-Mariinsko stražnico (!ukotsko...,
2008).
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Leta 1909 je k Anadirskemu okrožju sodil Anadirski in !ukotski okraj. Središ e
!ukotskega okraja je bila Buhta Providenija, od leta 1912 pa Uelen. V nadzorne
organe okrožja so bili vklju eni tudi premožni !uk i in Eskimi.
Konec 19. stoletja so na !ukotko pripeljali tudi prve izgnance. Nekateri politi ni
izgnanci so postali del raziskovalnih ekspedicij, kot denimo V. G. Bogoraz, ki je bil
vklju en v Narodno voljo in je raziskoval življenje !uk ev ter s tem zasnoval
temeljno etnološko delo o življenju in razvoju tega severovzhodnega dela Rusije.
Na prelomu v 20. stoletje so ponovno oživeli sejmi. Odprli so tudi prva javna
skladiš a. Ponovno se je razmahnila ruska trgovina, doma im kupcem pa je bil
zagotovljen brezpla en dovoz tovora z vojaškimi oziroma patruljnimi ladjami iz
Vladivostoka na !ukotko. V tem obdobju se je »zlata mrzlica« lotevala tako ruskih
kot ameriških iskalcev te žlahtne kovine. V tem asu so bile izvedene že zahtevnejše
geološke in hidrogeografske raziskave ter uvedene redne ladijske linije med
Vladivostokom ter rekama Kolimo in Leno (!ukotsko..., 2008).
Slika 22: Pogajanja o prodaji Aljaske (30. 3. 1867)

Vir: Russia´s colony..., 2008
Priloga 10: OBDOBJE SOVJETSKE OBLASTI
Leta 1917 je tudi !ukotko zajela oktobrska revolucija, vendar so bili njeni u inki le
indirektni in kratki. Revolucionarni val je dosegel severovzhod države, ko je
navdušenje zanjo že pojenjalo. Po februarski buržoazni revoluciji se je tukajšnja
oblast zamenjala šele junija 1917. Po oktobrski revoluciji pa so oblast prevzeli oni, ki
so bili odstavljeni junija tistega leta (!ukotsko..., 2008).
Dogodki, povezani z revolucijo, so potekali v posebnih razmerah. Revolucionarnih
organizacij tu ni bilo. Primanjkovalo je proletariata. Sicer redko avtohtono
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prebivalstvo, ki je prevladovalo nad ostalo populacijo, je bilo šele na stopnji prehoda
iz primitivno vodenih lokalnih skupnosti v razredno razslojevanje (!ukotsko..., 2008).
Slika 25: Spomenik Mihailu Mandrikovu v okolici okrožnega središ a Anadir

Vir: Kosar, 2009.
Nova oblast je rabila kar štiri leta, da je bila formalno vzpostavljena. Leta 1919 sta v
Anadir prispela boljševiška poslanca Mihail Mandrikov in Avgust Berzin. Organizirala
sta podtalno mrežo sodelavcev ter 16. 12. 1919 strmoglavila tukajšnjo Kol akovsko
upravo. Bogatim trgovcem so nacionalizirali premoženje, zaplenili orožje in strelivo
ter stornirali vse dolgove upnikom. Januarja 1920 so se trgovci združili in strmoglavili
revolucionarni komite ter likvidirali njihove voditelje. Kasneje so si oblast ve krat
izmenjali boljševiki in kapitalisti. Tudi doma e prebivalstvo se je vmešalo v boj za
oblast, kljub temu da niso imeli jasne predstave o razlogih za državljansko vojno.
Vojna je imela hude posledice za !ukotko. Vodenje in kontrola okrožja, ki sta se
vzpostavljala skoraj dve stoletji, sta bila uni ena. Ogrožena so bila tudi tamkajšnja
proizvodna sredstva. Leta 1920 so boljševiki vendarle prevzeli nadzor nad !ukotko.
Predstavniki centralne oblasti so organizirali pisarne in tako imenovane »celice« ter
nato izvedli volitve za »sovjete« – boljševiška predstavniška telesa. S tem je postala
!ukotka politi no integralni del Sovjetske zveze. Decembra 1930 je sovjetska vlada
izdala dekret o ustanovitvi !ukotskega narodnega okrožja kot neodvisnega subjekta,
sestavljenega iz šestih rajonov, ki je postal del Daljnovzhodne dežele, kasneje
Habarovske dežele in nato še Kam atske pokrajine. Pospešeno se je za ela uvajati
kolektivizacija. Veliko rejcev jelenov je zavra alo prodajo svojih živali državi ter
kolektivizacijo kmetijskih gospodarstev, za kar so morali oditi na delo v gulage ali bili
celo likvidirani. Kljub velikim težavam so med leti 1928 in 1936 na !ukotki zgradili
prva letališ a. S tem se je tudi temeljito spremenil tamkajšnji na in življenja. Glavni
letališ i sta bili Mis Šmidt, takratni Severni rt, in Anadir. Ustanovljena je bila Glavna
uprava Severne morske poti, ki je mo no vplivala na gospodarske tokove v okrožju.
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Pod njeno upravo so bile zgrajene polarne postaje, pristaniš a, industrijska podjetja,
skrbela pa je tudi za hidrografske in geološke raziskave. Tako so med leti 1934 in
1937 odkrili velika nahajališ a kositrove rude na Peveškem polotoku ter kositrovo in
volframovo rudo na obmo ju Iultina. Do leta 1939 je skoraj vse raziskave opravljal
Dalstroj (Glavna uprava za izgradnjo Daljnega severa Ljudskega komisariata za
notranje zadeve ZSSR), ki je bila predhodnica KGB-ja na tem obmo ju.
Slika 26: Letališ e v Mis Šmidtu - neko imenovanem Severni rt

Vir: Korolev, 2007
Po podatkih Ljudskega komisariata za kmetijstvo RSFSR (Ruske sovjetske
federativne socialisti ne republike) je leta 1938 na obmo ju !ukotskega ljudskega
okrožja živelo 18.390 prebivalcev, od tega 12.101 (65,8 %) !uk ev, 1.280 (7,0 %)
Eskimov ter 3.020 (16,4 %) priseljencev. Celotna ribja predelovalna industrija ter
premogovništvo je bilo skoncentrirano v okolici okrožnega središ a Anadir, kjer je
živelo 3.300 prebivalcev (!ukotsko..., 2008).
Z vse ve jim gospodarskim izkoriš anjem okrožja je oblast pospeševala tudi kulturo
in izobraževanje. S tem so boljševiki skušali izkoreniniti ekonomski in kulturni
zaostanek !ukotke. Kulturno udejstvovanje je bilo zasnovano tako, da so po okrožju
potekale »Rde e jarange«. Aktivisti so bili zadolženi za predstavitev dela
doma inom ter hkrati izvajali protiversko propagando, da bi izkoreninili šamanizem.
Med predvojno petletko so kolektivizirali ribištvo in lov. Koli ina rib in ulovljenih
morskih sesalcev in število red jelenov so naraš ale. Ribarjenje se je s priobalnih
obmo ij selilo na odprta morja. V tem asu so vpeljali tudi pisni jezik !uk ev in
Eskimov ter tako skoraj odpravili nepismenost. S tem so se med avtohtonim
prebivalstvom pojavili prvi intelektualci, pri emer je bil ekstremizem prepovedan
(!ukotsko..., 2008).
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V 30-ih letih prejšnjega stoletja, ko so oblasti dosegle najbolj oddaljena obmo ja, so
mladi u itelji, lani Komsomola, za eli z akcijo za zdravo življenje. To je pripeljalo
skoraj do demografske katastrofe. Smrtnost med !uk i, Eveni in Nenci je skokovito
narasla, ker so jim »Komsomolovci« predpisovali umivanje z milom. Zdravstveni
delavci so bili zgroženi nad pojavom, a šele ez as so ugotovili, da milo uni uje sloj
maš obne zaš ite na koži, ki je doma ine š itil pred udori raznih mikroorganizmov.
Tradicionalni na in življenja se je v 30-ih letih korenito spremenil. Nose nice so
morale zapustiti tundro. Namestili so jih v porodnišnice, otroke pa v domove, kjer naj
bi se de ki u ili o reji jelenov, deklice pa o gospodinjskih veš inah. Ko so dosegli
dolo eno stopnjo izobrazbe v »mestnih šolah«, so se le redki vrnili na domove svojih
staršev in opravljali tradicionalne poklice (!ukotsko..., 2008).
Slika 27: Jaranga

Vir: Jaranga..., 2008
Sovjetska oblast je ocenila, da je bivanje v jarangah stvar preteklosti in za ela
preseljevati nomadsko prebivalstvo v hiše, grajene iz opek. Ti so se hitro prilagodili
na topla domovanja in se posluževali medicinske pomo i ter drugih pripomo kov, ki
jim jih je nudila oblast. V povpre ju so se naselja širila vsake deset let in številne
vasi ter za asna nomadska bivališ a so bila tako likvidirana. Danes je ohranjenih le
še 37 takšnih tradicionalnih naselij, ki jim pravijo kar rezervati. Širitev naselij je
povzro ilo, da se je marsikje porušilo naravno ravnovesje. Tako se je populacija
morske favne v priobalnih obmo jih ob utno zmanjšala. Najresnejši pa je bil problem
povezan z avtohtonim prebivalstvom, saj so bili s tem porušeni njihovi socialni, pa
tudi krvno-genetski odnosi. Ob nemškem napadu na Sovjetsko zvezo so na !ukotki
storili vse, da bi im prej usposobili rudnike kositra za pospešeno eksploatacijo.
Tako so bile že konec leta 1941 v rudniku Valkumej proizvedene prve tone te
strateško pomembne kovine. Drugi rudniki so bili v bližini Peveka in Iultina. Rudarji
so bili po ve ini zaporniki. Od takrat je rudarstvo tudi ena glavnih gospodarskih
panog okrožja (!ukotsko..., 2008).
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Slika 28: Odvoz kositrove rude iz iultinskega rudnika, ki je bil pod okriljem
!ukotstroja, podružnice Dalstroja

Vir: Spiridinov, 2003
Med vojno so geologi odkrili, da ima !ukotka poleg kositra tudi velike zaloge zlata in
številnih drugih kovin. Za eli so tudi z intenzivnim izkopom premoga. Kolektivizacija
jelenjih farm je bila v tem asu zaklju ena. Tisti, ki so ohranili rede jelenov v
zasebni lasti, so morali državi pla evati 70 % višje davke, tako da se je število teh
rejcev med vojno mo no znižalo, naraslo pa število onih, ki so se združevali v
sovhoze (!ukotsko..., 2008).
Ob vzpostaviti zavezniškega zra nega mostu leta 1942, med Fairbanksom in
Krasnojarskom, so doma ini v nekaj mesecih kljub izredno zahtevnim razmeram
zgradili letališke steze v Uelkalu in Markovu (!ukotsko..., 2008).
V Rde i jarangi so zbirali sredstva za vojaške potrebe. Prebivalci so jim prinašali
jelene, krzna polarnih lisic, krznene rokavice in denar za tako imenovani Obrambni
sklad. Veliko prebivalcev !ukotke, najve !uk ev in Eskimov, pa je moralo na
fronto, v tako imenovano »domovinsko vojno« (!ukotsko..., 2008).
Že med vojno je bila !ukotka glavna oskrbovalka države s kositrovo rudo. Zaradi
obnove porušene države je oskrba s to rudo po kon ani vojni še pridobila na
pomenu. Problem pa je postajala delovna sila. Po vojni je veliko ljudi dobilo možnost
zapustiti !ukotko. Zapornikom pa niso mogli zaupati vseh del, še posebej, ker za to
niso bili kvalificirani. Tako so se odlo ili, da bodo za eli z materialno stimulacijo dela
na Skrajnem severu. Vse gospodarske in politi ne pristojnosti v rudnikih so bile
takrat v rokah Dalstroja. Izkoriš ali so delovno silo zapornikov, ki so bili pripeljani iz
vseh delov države. Poveljevala jim je vojaška uprava. Dalstroj je imel negativne
posledice na civilno prebivalstvo v okrožju. Sicer z rudno bogato obmo je je dobilo
sloves obmo ja izgnancev. Za celotno pore je reke Kolime so pogosto uporabljali
kar Stalinov izraz »kombinat posebnega pomena« (!ukotsko..., 2008).
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Med »hladno vojno«, od leta 1945 dalje, so imele vojaške enote svoja bazna
oporiš a na obmo ju !ukotke s središ em v Buhta Provideniji. Pove alo se je tudi
število mejnih stražnic. Leta 1947 so ustanovili oddelek civilnega letalstva na
!ukotki. Peveško in Providensko morsko pristaniš e sta v tem asu mo no pove ali
pretovore. V 50-ih letih je bila kolektivizirana prakti no vsa reja jelenov kot glavna
kmetijska panoga na !ukotki, prav tako pa tudi morski lov in ribolov. Pri tem so
oblasti posegale po krutih represivnih ukrepih. Ljudi iz malih naselij so preselili v
ve ja, kjer so bili obi ajno kolhozi ali sovhozi. Nekatera majhna obmorska naselja ob
Beringovem prelivu so bila likvidirana iz politi nih razlogov, ker so ležala preblizu
meje z ZDA. Še posebej tragi na je bila usoda skupine naukanskih Eskimov. Vsi
prebivalci so bili leta 1958 razseljeni na razli ne lokacije: v Uelen, Nunjamo in
Lavrentijo (!ukotsko..., 2008).
Slika 29: Naselje Naukan z vešali iz kitovih kosti in bajdarkami v ozadju

Vir: Naselje Naukan..., 2008
Leta 1953 je bila ustanovljena Magadanska pokrajina, ki je vklju evala tudi !ukotsko
ljudsko okrožje. Dalstroj je takrat prešel pod okrilje Ministrstva za barvno metalurgijo.
Leta 1958 so pri eli z industrijskim pridobivanjem zlata. V 60-ih letih je bila tako
zgrajenih ve ina rudnikov zlata, naselij, industrijskih podjetij, energetskih objektov,
transformatorskih postaj in daljnovodov, cest in drugega. To je tudi obdobje, ko je
število prebivalcev naraslo na približno 100.000 in hkrati obdobje intenzivnega lova
na divjad, kožuharje ter ribolov. Zgrajena je bila bilibinska jedrska elektrarna,
aunska termoelektrarna in egvekinotska hidroelektrarna. Za ela se je razvijati
proizvodnja gradbenih materialov. Pojavile so se tudi za to obmo je ne tradicionalne
kmetijske panoge. V primerjavi z ostalimi naselji se je središ e okrožja Anadir
razvijalo mnogo hitreje. Leta 1965 je pridobilo status mesta. V 70-ih letih je število
prebivalcev že doseglo 12.000 in kasneje celo 20.000. Mesto je tako ponovno
prevzelo funkcijo »vhodnih vrata« za notranjost okrožja. Z anadirskega letališ a so
bile vzpostavljene redne letalske linije med Moskvo, Habarovskim in Magadanom.
Tamkajšnja morska pristaniš a pa so imele linijske povezave s pristaniš i ob
Severni morski poti ter s Petropavlovsk-Kam atskim, Vladivostokom in Magadanom.
Tudi kulturni in izobrazbeni nivo prebivalcev se je dvignil. Leta 1915 je bila na
!ukotki samo ena osnovna šola, leta 1977 pa je bilo že 112 izobraževalnih zavodov,
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med katerimi je bilo 96 srednjih in poklicnih šol z 11.200 šolarji, poleg tega pa so
imeli še 88 knjižnic in 106 kulturnih domov (!ukotsko..., 2008).
Zaradi težkih pogojev dela na ruskem Skrajnem severu so bile pla e na !ukotki
bistveno višje kot povpre ne pla e v državi in v Magadanski pokrajini. Zaradi tega ni
bilo težko v okrožje privabiti kvalificiranih kadrov. Število prebivalcev je tako
naraš alo na ra un priseljencev. Avtohtoni prebivalci so predstavljali le še okrog 5 %
vse populacije. Ugodnosti, ki so jih imeli staroselci (oprema za novorojen ke,
brezpla na zdravila, neomejen vpis na visokih šolah), je privedlo do tega, da so bili
otroci iz mešanih zakonov (prišlekov in staroselcev) registrirani kot !uk i.
Tradicionalne vasi so za ele prejemati posebne subvencije, zaradi esar so se
številni Rusi in Ukrajinci poskušali preseliti tja. V tem cveto em obdobju so se za eli
kazati prvi negativni znaki, ki so napovedovali ekološko in gospodarsko krizo.
Intenzivno izkoriš anje naravnih bogastev v okrožju je privedlo do degradacije
ob utljivega arkti nega okolja. Težka mehanizacija, tovornjaki, terenska vozila in
goseni arji so uni ili vrhnje sloje prsti v tundri, kar je privedlo do erozije prsti in
izginotja krme za jelenje, kot je denimo: »jagel« ali jelenov mah. Po tundri so bila
številna divja odlagališ a kovinskih sodov, opuš enih tankov in pokvarjenih vozil.
Okrožje ni premoglo delavnic, kjer bi jih lahko popravili, zato so jih zavrgli kar tam,
kjer so se pokvarila, in za nadaljevanje poti naro ili nova (!ukotsko..., 2008).
Leta 1977 je bila sprejeta nova ustava ZSSR. Na podlagi te je bil leta 1980 sprejet
zakon, s katerim je !ukotka ponovno pridobila avtonomijo in naziv !ukotsko
avtonomno okrožje znotraj Magadanske pokrajine. !ez dobrih deset let, to je 17. 7.
1992, si je okrožje pridobilo nov status samostojnosti, tokrat že znotraj Ruske
federacije (!ukotsko..., 2008).
Priloga 11: POSTSOVJETSKA

UKOTKA

V 90-ih letih se je za elo množi no izseljevanje s !ukotke. Leta 1989 naj bi tu živelo
ve kot 160.000 prebivalcev, konec 2002 pa le še slabih 58.000 (Gray, 2004).
Slika 31: Kaettin v Bilibinskem rajonu leta 2000

Vir: Gray, 2000
Številni ruski in drugi priseljenci so želeli v tem asu zapustiti okrožje, vendar za to
niso imeli niti denarja niti ne prejšnjih domov, kamor bi se lahko vrnili. Zato je vlada
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pri ela s programi pomo i, da bi lahko zainteresirani prebivalci zapustili !ukotko in
druga obmo ja Skrajnega severa. Kljub temu so na obmo je še vedno prihajali novi
priseljenci, predvsem rudarji in inženirji ter podjetniki, ki so v tem videli svojo
priložnost. Medtem ko so se v mesta že priselili novodobni moskovski podjetniki z
dragimi avtomobili in v obla ilih svetovno znanih modnih kreatorjev, sta se na
podeželju nadaljevala revš ina in propad. Veliko se je spremenilo šele leta 2001, ko
je mesto okrožnega guvernerja prevzel Roman Abramovi in poskrbel za
humanitarno pomo (Gray, 2005).
V 90-ih letih je manjša skupina prostovoljcev z Aljaske zbirala najnujnejše stvari za
preživetje obubožanih prebivalcev !ukotke. Razdeljevali so jih družinam v majhnih
podeželskih naseljih. Kasneje so organizacije, kot denimo AFOC (Alaskan Friends of
Chukotka), ki jo je koordinira Nancy Mendenhall, poskušale poleg hrane in obla il
prebivalce oskrbeti tudi z zdravili in šolskimi potrebš inami ter za ele razvijati
mladinske in izobraževalne projekte. Ob obisku humanitarnih skupin na !ukotki
sredi 90-ih let so bile razmere zelo slabe in se v naslednjih letih niso izboljšale.
Takratni guverner Aleksander Nazarov je s svojim birokratskim pristopom zaostril
pogoje za delo humanitarnih organizacij na !ukotki, eš da ni potrebe zanje. Ko je
bil leta 2000 Abramovi izbran za ukotskega poslanca v državno dumo, je kmalu za
tem ustanovil humanitarni sklad z imenom Upanje pola. Sklad je bil namenjen
po itnikovanju ukotskih otrok ob !rnem morju ter distribuciji hrane in najnujnejših
potrebš in za ukotsko podeželje. S prevzemom mesta okrožnega guvernerja je še
pove al humanitarno pomo ter olajšal postopke pri ustanavljanju odborov Rde ega
križa v okrožju. Najtežji asi za podeželsko prebivalstvo so bili tako v preteklih letih
mimo, še vedno pa je pomo dobrodošla. Pred Abramovi em je leta 2000 svoj
humanitarni sklad, z imenom Polarna zvezda, osnoval doma in Vladimir Etylin, ki je
deloval na zahodu !ukotke, v sodelovanju z ameriškimi humanitarnimi skupinami.
Poseben poudarek je bil namenjen rejcem jelenov, ki so najbolj ob utili propad
sovjetskega sistema tako, da še danes pripravlja projekte in raziskave za
uspešnejšo in tržno naravnano rejo jelenjadi. Poleg naštetih so pomo !ukotki nudili
tudi Native Russian Ministry s sedežem v Anchorageu – koordinatorica Arlene
Wood, skupine iz Fairbanksa na Aljaski, New Hope Methodist-Presbyterian Church s predstavništvom v Providenji, North Slope Borough - Department of Wildlife
Management iz Barrowa na Aljaski in Russian Far East Missions, ki jo je podprla
luteranska cerkev - Missouri Synod, s sedežem v Homeru na Aljaski (Gray, 2005).
Slika 32: Otroci s ukotskega podeželja

Vir: Gray, 2005
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Priloga 12: DEMOGRAFSKE ZNA ILNOSTI RUSIJE IN UKOTKE
V !ukotskem avtonomnem okrožju je 1. 1. 2009 živelo 49.520 prebivalcev, od
katerih je bilo kar 66,4 % mestnega, približno tretjina pa podeželskega prebivalstva
(Federalna..., 2009). V 90-ih letih je prisotna mo na tendenca odseljevanja na druga
obmo ja Ruske federacije (ve kot 2/3 celotnega prebivalstva), ki pa se zadnja leta
nekoliko umirja. Zaradi tega velja navesti še podatke o številu prebivalcev za leto
2002, ki so podrobneje predstavljeni v Tabeli 9. Po navedbah Grayeve naj bi na
!ukotki leta 1989 živelo okrog 160.000 prebivalcev.
Slika 34: Ulica v Providenji

Vir: Toro, 1993
Leta 2002 je bilo v okrožju 55.251 prebivalcev, od tega 29.692 moških (53,7 %) in
25.559 žensk (46,3 %). Mestnega prebivalstva je bilo 37.084 (67%), od tega 20.369
moških (54,9 %) in 16.715 žensk (45,1 %), podeželskega prebivalstva pa 18.167, in
sicer: 9.323 moških (51,3 %) ter 8.844 žensk (48,7 %). !ukotko je v letu 2002
zapustilo 1.518 ljudi (Gray, 2005).
Tabela 9: Število prebivalcev po rajonih !ukotskega avtonomnega okrožja in
njihovih naseljih (2002)
Ime rajona
Anadirski
rajon

Štev.
preb.
8271

Središ!e rajona
Anadir - mesto
Ugolnie Kopi

Štev.
preb.
11753
4025

xxxiv

Naselje rajona

Štev. preb.

Tavajvaam
!uvanskoe
Kan alan
Krasneno
Lamutskoe
Markovo– let.
Otrožnij– ind.
Snežnoe
Šahterskij– let., ind.
Ust - Belaja

/
226
670
120
210
957 / *1201
175
313
360 /*1175
922
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Beringovski
rajon

3245

Beringovski

2081

Bilibinski
rajon

8860

Bilibino

6221

!aunski
rajon

7030

Pevek

5215

!ukotski
rajon

4541

Lavrentija

1333

Iultinski
rajon

4065

Egvekinot

2428

xxxv

Vaegi
Zolotogore–ind.
Nagornij– let.
Alkatvaam
Hatirka
Mejnipilgino
Aliskerovo– ind.
Ambar ik
Angarka
Anjujsk
Burgah an
!im ememel
Da noe
Dalnij -ind.
Ilirnej
Keperveem – let.
Kaettin
Krestovaja
Lesnoe
Mandrikovo – ind.
Omolon
Ostrovnoe
Pogindino
Rau ua
Staduhino – ind.
Start
Širotnij
Uljaška
Ust – Oloj
Vesennij – ind.
Vstre nij– ind.
Ajon
Apapelgino – let.
Baraniha– ind.
Bistrij - ind.
Girgi an
Janranaj
Južnij - ind.
Komsomolskij – ind.
Krasnoarmejskij
Mejni
Promežuto nij
Ritku i
Valkumej – ind.
Zapadnij – ind.
Enurmno
In oun
Lorino
Neškan
Uelen
Amguema
Geologi eskij
Iultin
Konergino

468
102
/
347
356
461
423
/
/
542
/
/
/
5 /*475
295
467
20
/
/
/ /*229
946
360
/
/
/ /*83
/
/
/
/
4 /*120
/ /*379
360
16 /*816
57 /*454
/ /*558
/
241
/ /*371
632 /*1416
/
/
/
509
/ /*500
/ /*41
304
362
1236
628
678
597
/
/
456
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Providenski
rajon

4737

Providenija

Šmidtovski
rajon

2749

Mis Šmidta

2740

717

Nutpelmen
Ozernij
Svetlij
Uelkal – let.
Vankarem
Vosto nij
!aplino
Enmelen
Janrakinnot
Novie !aplino
Nunligran
Sireniki
Ureliki
Billings
Leningradskij– ind.
Poljarnij
Rirkajpij
Ušakovskoe

155
/
/
243
186
/
/
355
358
448
331
505
/
274 /*171
835/*2073
/
915 /*654
8 /*52

Legenda:
/ - ni podatka, ve!inoma izpraznjena naselja
/* 1201 - število prebivalcev leta 2001 ali pred tem
let. – letališ!e
ind. - industrijsko ali rudarsko naselje

Viri: !ukotka..., 2008; Gray, 2005; Interaktivna karta..., 2008
Tabela 10: Gibanje števila mestnega in podeželskega prebivalstva v primerjavi s
celotno populacijo !ukotskega avtonomnega okrožja (1990 in 2008)
Leto

Štev. vsega
preb.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

162135
158056
147930
124351
111422
95769
84451
77917
72245
67010
61613
57534
55309
53137
51410
50707
50526
50484
50263

Štev.
mestnega
preb.
117935
114477
108375
89500
79300
67682
59090
54193
49800
46034
41259
38189
36745
35273
33936
33514
33474
33582
33481

Štev.
podeželskega
preb.
44200
43579
39555
34851
32122
28087
25361
23724
22445
20976
20354
19345
18564
17864
17474
17193
17052
16902
16782

Vir: Število prebivalcev na..., 2008
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Iz Tabele 10 in Grafa 5 je razviden upad števila mestnega in tudi podeželskega
prebivalstva na !ukotki med leti 1990 in 2008, eprav je slednji postopnejši in s tem
manj izrazit.
Graf 5: Število prebivalcev !ukotskega avtonomnega okrožja med 1. 1. 1990 in
1. 1. 2008

Vir: Pahor, 2008 po Število prebivalcev na..., 2008
Delež mestnega prebivalstva je na obmo ju Ruske federacije naraš al že od
konca 19. stoletja in se v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja umiril na približno tri
etrtine celotnega prebivalstva.
Graf 6: Delež mestnega in podeželskega prebivalstva na obmo ju Ruske federacije
(1897 - 2002)

Vir: Mestno..., 2008
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Karta 28: Kartogrami rodnosti za Rusijo in !ukotko med leti 1970 in 2003 (v %o)
1970 – !ukotka (16,9 %o)

1980 – !ukotka (16,1 %o)

1990 – !ukotka (14,3 %o)

2000 – !ukotka (9,7 %o)

2002 – !ukotka (9,8 %o)

2003 – !ukotka (13,0 %o)

Vir: Koeficient rodnosti..., 2008
Rodnost je na !ukotki med leti 1970 in 1990 le rahlo upadala, in sicer s 16,9 %o na
14,3 %o, ter se nato do leta 2000 znižala še za 4,6 %o. Leta 2003 se je povzpela na
13,0 %o, leta 2006 je dosegla 14,15 %o, leta 2007 pa 16,3 %o.
Glede na Daljnovzhodno federalno okrožje je rodnost na !ukotki povpre na, v
primerjavi z zahodnimi predeli Ruske federacije pa sodi celo med višje (Koeficient
rodnosti..., 2008).
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Karta 29: Kartogrami smrtnosti za Rusijo in !ukotko med leti 1970 in 2003 (v %o)
1970 – !ukotka (5,8 %o)

1980 – !ukotka (4,7 %o)

1990 – !ukotka (3,9 %o)

2000 – !ukotka (8,1 %o)

2002 – !ukotka (9,2 %o)

2003 – !ukotka (10,7 %o)

Vir: Koeficient smrtnosti..., 2008
Smrtnost na obmo ju !ukotskega avtonomnega okrožja je med leti 1970 in 1990
upadala in dosegla leta 1990 zavidljivih 3,9 %o, kar je verjetno odraz sorazmerno
mladega, delovno aktivnega prebivalstva, ki se je sem priseljevalo iz ostalih delov
takratne Sovjetske zveze. Do leta 2000 sledi nagel vzpon mortalitete, za 4,2 %o,
nato pa se rast deleža smrtnosti umiri in leta 2006 celo stagnira na ravni 10,67 %o
ter se v letu 2007 ponovno dvigne za 1,61 %o (!ukotsko..., 2008), kar lahko
pojasnimo z nezadostno zdravstveno oskrbo v zadnjih dveh desetletjih ter rastjo cen
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osnovnih življenjskih potrebš in. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da so v okrožju
ostali pretežno priseljenci z najnižjimi dohodki, ki se zaradi starosti ali drugih
socialnih težav (nizki dohodki, alkoholizem in druge odvisnosti) po gospodarskem
kolapsu v obdobju tranzicije niso uspeli odseliti. Sicer je bila smrtnost na !ukotki v
obdobju 1970–2003 med najnižjimi v državi.
Karta 30: Minimalne cene izbranih prehrambenih artiklov po federalnih enotah RF za
marec 2008 (!ukotka: 5.295,7 rub.; Moskva – mesto: 2.231,7 rub.)

Vir: Minimalna višina..., 2008
Karta 31: Povpre ni dohodek na prebivalca (v rubljih) po posameznih federalnih
enotah RF za februar 2008 (!ukotka: 21.724,9 rub., Moskva – mesto:
31.877,6,rub., Neneško AO: 51.784,5 rub.)

Vir: Povpre ni dohodek..., 2008
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Karta 32: Kartogrami naravnega prirastka Rusije ter !ukotke med leti 1970 in 2003
1970 – !ukotka (11,1 %o)

1980 - !ukotka (11,4 %o)

1990 – !ukotka (10,4 %o)

2000 – !ukotka (1,6 %o)

2002 – !ukotka (0,6 %o)

2003 – !ukotka (2,6 %o)

Vir: Koeficient naravnega..., 2008
Po letu 1990 se je !ukotka iz obmo ja z zmernim naravnim prirastkom prelevila v
obmo je z nizkim naravnim prirastkom. Kljub težavnim socialno–ekonomskim
razmeram naravni prirastek ni bil nikdar negativen in eden izmed najvišjih v
Daljnovzhodnem federalnem okrožju in v državi nasploh. Najvišji naravni prirastek
so na !ukotki zabeležili v 80-ih letih, najnižjega pa med leti 2000 in 2002. V letu
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2007 že beležijo porast na 3,85 %o (!ukotsko..., 2008; Koeficient naravnega...,
2008).
Znotraj Ruske federacije se je število migrantov od januarja do aprila 2008
pove alo za 20.200 oziroma za 3,4 % v primerjavi z istim obdobjem lani. Migracijski
prirastek države se je pove al za 12.600 oseb oziroma za 18,1 %, kar gre tudi na
ra un števila registriranih oseb glede na njihovo stalno bivališ e. Tega leta je bilo
11.300 imigrantov iz SND, 1.300 imigrantov je prišlo iz bivših obmo ij Sovjetske
zveze, iz ostalih držav pa 700 oseb. Pove anje števila imigrantov je bilo zaslediti v
vseh obmejnih predelih Ruske federacije, z izjemo obmo ij na meji s
Turkmenistanom in Uzbekistanom (Demografija..., 2008).
Graf 7: Mednarodne migracije v Ruski federaciji za obdobje od januarja 2006 do
aprila 2008 (1000 oseb)

Vir: Demografija..., 2008
Tabela 11: Mednarodne migracije v Ruski federaciji leta 1997 ter med leti 2000 in
2007
Leto

1997

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Vsi imigranti v Ruski
federaciji

597651

359330

184612

129144

119157

177230

186380

286956

iz držav SND

571903

346774

175068

119661

110374

168598

177657

273872

Azerbejdžan

29878

14906

5635

4277

2584

4600

8900

20968

Armenija

19123

15951

6802

5124

3057

7581

12949

30751

od tega:

Belorusija

17575

10274

6841

5309

5650

6797

5619

6030

Gruzija

24517

20213

7128

5540

4886

5497

6806

10595

Kazahstan

235903

124903

55706

29552

40150

51945

38606

40258

Kirgizistan

13752

15536

13139

6948

9511

15592

15669

24731

Moldavija

13750

11652

7562

6391

4816

6569

8649

14090

Tadžikistan

23053

11043

5967

5346

3339

4717

6523

17309
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Turkmenistan
Uzbekistan
Ukrajina
iz drugih držav:
Avstralija

16501

6738

4531

6299

3734

4104

4089

4846

39620

40810

24951

21457

14948

30436

37126

52802

138231

74748

36806

23418

17699

30760

32721

51492

25748

12556

9544

9483

8783

8632

8723

13084

57

27

22

30

42

30

28

38

Afganistan

208

288

107

82

55

60

86

212

Bolgarija

750

245

238

212

125

118

109

207

Nem ija

2379

1753

1962

2692

3117

3025

2900

3164

Gr ija

183

182

150

224

182

200

176

260

Izrael

1626

1508

1670

1808

1486

1004

1053

1094

Kanada

73

50

70

103

87

99

77

118

Kitajska

2861

1121

410

346

212

432

499

1687

Kuba

110

37

22

23

12

17

12

44

Latvija

5658

1785

990

906

819

726

766

887

Litva

1785

945

722

535

339

360

371

537

Poljska

247

61

53

39

48

55

48

96

Sirija

483

358

144

101

56

68

67

93

ZDA

668

439

455

484

518

396

411

578

Tur ija

176

164

144

112

77

86

172

315

Finska

140

83

136

125

141

129

137

172

Švedska

32

14

19

22

16

23

32

39

Estonija

3483

786

534

445

446

432

347

508

druge

4829

2710

1696

1194

1005

1372

1432

3035

232987

145720

106685

94018

79795

69798

54061

47013

146961

82312

52099

46081

37017

36109

35262

31329

Emigranti iz Ruske
federacije
od tega:
v države SND:
Azerbajdžan

4302

3187

1704

1771

1336

1274

1366

1355

Armenija

2578

1519

1114

1098

654

620

686

728

Belorusija

18928

13276

8829

7016

5671

6034

6318

5302

Gruzija

3286

1802

964

939

740

691

593

603

Kazahstan

25364

17913

13939

14017

12504

12437

11948

10211

Kirgizistan

6296

1857

1080

959

656

473

605

668

Moldavija

5715

2237

1385

1234

907

786

636

629

Tadžikistan

2474

1158

827

922

549

434

424

464

Turkmenistan

1532

676

272

251

168

125

112

111

Uzbekistan

7370

3086

1400

1130

717

595

648

722

Ukrajina

69116

35601

20585

16744

13115

12640

11926

10536

v druge države:

86026

63408

54586

47937

42778

33689

18799

15684

297

176

144

146

167

209

167

139

Avstralija
Afganistan

146

25

7

17

2

11

11

12

Bolgarija

668

180

133

156

160

124

116

132
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Nem ija

48363

40443

42231

36928

31876

21458

8229

6486

Gr ija

886

314

190

186

157

155

139

116

Izrael

12873

9407

2764

2048

1733

1745

1408

1202

Kanada

1333

841

725

701

783

628

552

571

Kitajska

1222

658

151

86

154

456

196

56

Kuba

89

27

6

8

8

2

3

5

Latvija

636

365

256

259

226

211

223

271

Litva

1162

376

293

268

282

213

228

276

Poljska

376

135

80

72

57

76

84

77

Sirija

256

54

66

58

55

54

42

38

ZDA

9087

4793

3134

3199

2919

4040

3109

2108

Tur ija

356

104

80

88

60

85

78

78

Finska

923

1142

1110

737

910

737

695

692

Švedska

151

195

162

151

158

110

132

137

Estonija
druge

702

385

321

351

265

225

270

280

6500

3788

2733

2478

2806

3150

3117

3008

Vir: Mednarodna migracija..., 2008
Najve imigrantov prihaja v Rusko federacijo iz držav SND iz Kazahstana, Ukrajine
in Uzbekistana, od drugih držav pa lahko izpostavimo: Nem ijo, Izrael, Latvijo in
Kitajsko. Državljani Ruske federacije se najve odseljujejo v Ukrajino, Kazahstan in
Belorusijo (države SND), med ostalimi državami pa najpogosteje v Nem ijo, ZDA in
Izrael.
Graf 8: Starostni piramidi Rusije za leti 1989 (levo) in 2002 (desno)

Vir: Prebivalstvo po spolu in starosti ..., 2008
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Starostna piramida za Rusko federacijo za leto 1989 kaže na umirjeno rast,
zna ilno za zrelo prebivalstveno strukturo. Ve je število žensk kot moških starih nad
65 let, je karakteristika razvitih držav. Pri starostni piramidi za leto 2002 je viden
upad števila mladih, rojenih od konca 80-ih let prejšnjega stoletja pa do konca
tiso letja. Pri najmlajši populaciji že zasledimo stagnacijo oziroma minimalno rast,
kar lahko pripišemo izboljšanju gospodarskih in družbenih razmer v državi.
!e primerjamo prebivalstvo okrožja po spolu in stanu leta 2002 s celotno državo,
vidimo, da ni bistvenih odstopanj z izjemo poro enih, kjer sta spola na !ukotki
izena ena, za razliko od celotne države, kjer prevladujejo poro eni moški, nekoliko
nižji kot na državnem nivoju pa je tudi delež ovdovelih žensk (Prebivalstvo..., 2008).
Graf 9: Prebivalstvo !ukotke in Ruske federacije po spolu in stanu ob popisu 2002

Vir: Prebivalstvo !ukotskega....,2008; Prebivalstvo Ruske..., 2008
Graf 10: Število žensk na 1000 moških v Rusiji med leti 1897 in 2002

Vir: Ženske..., 2008
Število žensk na 1000 moških v Rusiji, ki je doseglo najvišje vrednosti konec 50-ih
let prejšnjega stoletja, je leta 2002 ponovno rahlo naraslo glede na trend upadanja
po letu 1959. Ta kazalec se je mo no povišal pri mestni populaciji (Ženske.., 2008).
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Do leta 2001 je bila za trg delovne sile v okrožju zna ilna rast brezposelnih. Za
stabilizacijo in izboljšanje ekonomske situacije po tem letu sta zaslužna predvsem
rast obsega industrijske proizvodnje in gradbenih del, ki sta omogo ila odpiranje
novih delovnih mest. Število delovno aktivnega prebivalstva !ukotke je konec
decembra 2007 znašalo 33.268 oseb. Zaposleni v negospodarstvu so delali
predvsem v državni upravi. Njihovo število je glede na predhodno leto upadlo. Na ta
ra un se je pove ala tudi brezposelnost s 1.127 na 1.298 konec decembra 2007. V
gospodarstvu je bilo 32.081 zaposlenih in le 1.187 oseb v negospodarstvu (3,6 %).
Konec decembra 2007 je bilo v okrožju 841 prostih delovnih mest, leto prej pa 892.
Povpre na pla a zaposlenih je po podatkih iz leta 2005 znašala 22.616 rubljev
(!ukotsko..., 2008).
V obdobju med leti 1996 in 2009 je bilo najve registrirane brezposelnosti leta
1999, ko je prišlo do množi nega zapiranja rudnikov in drugih zastarelih industrijskih
Graf 11: Število nezaposlenih v evidencah brezposelnih na !ukotki (jan. 1996 - jan.
2009)

Vir: Federalna..., 2009
obratov. Tega leta je bilo v okrožju 18.900 brezposelnih ali 28,2 % celotnega
prebivalstva. Dne 31. 1. 2009 pa je bilo na !ukotki le okrog 1.100 brezposelnih
oseb, kar je med najnižjimi v primerjavi z ostalimi subjekti Ruske federacije.
Graf 12: Gibanje števila aktivnega prebivalstva Ruske federacije med feb. 2006 in
feb. 2009 (v milijonih)

Vir: Federalna..., 2009
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Karta 33: Število brezposelnih na !ukotki in v drugih subjektih Ruske federacije
31. 1. 2009

Gibanje števila aktivnega prebivalstva Ruske federacije v zadnjih mesecih kažejo na
negativne trende pri nižanju števila delovno aktivnega prebivalstva in pri naglem
naraš anju števila brezposelnih v januarju in februarju letošnjega leta, kar je odraz
najnovejše globalne gospodarske in monetarne krize, ki se bo zagotovo odrazila tudi
na obravnavanem obmo ju.
Tabela 12: Število in delež brezposelnih v Ruski federaciji glede na spol in poselitev
Celotno
prebivalstvo

Moški

Ženske

Mestno
prebivalstvo

Podeželsko
prebivalstvo

(v tiso ih)
Februar, 2008

5308

2791

2518

3269

2040

November, 2008

5289

2901

2388

3307

1982

Februar, 2009

7107

3953

3154

4702

2405

Februar, 2008

100

52,6

47,4

61,6

38,4

November, 2008

100

54,8

45,2

62,5

37,5

Februar, 2009

100

55,6

44,4

66,2

33,8

(v odstotkih)

Vir: Federalna..., 2009
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Iz Tabele 12 je razvidno, da je trend poviševanja med približno 7,1 milijoni
brezposelnih (februarja 2009) v zadnjem letu prisoten predvsem med moško in
urbano populacijo, eprav se brezposelnost nominalno mo no pove uje v vseh
prikazanih kategorijah prebivalstva.
Izobrazbena struktura prebivalcev Ruske federacije starejših od 15 let (Graf 13) se
od konca 50-ih let prejšnjega stoletja izboljšuje. Leta 1959 je bilo prebivalcev z
visoko izobrazbo le nekaj nad 20 na tiso prebivalcev, najve pa je bilo prebivalcev z
nedokon ano osnovno šolo, in sicer nekaj nad 300 na tiso prebivalcev. Ob zadnjem
popisu leta 2002 je bilo prebivalcev z visoko izobrazbo že nekaj pod 160 na tiso
prebivalcev, prebivalcev brez dokon an osnovne šole pa okrog 70 na tiso
prebivalcev. V tem asu zasledimo tudi trend naraš anja prebivalcev starejših od 15
let, ki imajo dokon ano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Tako je imelo leta 1959
dokon ano osnovno šolo nekaj manj kot 230, poklicno šolo 60 in srednjo šolo nekaj
ve kot 50 prebivalcev na tiso prebivalcev. Ob popisu leta 2002 je bilo prebivalcev z
zaklju eno le osnovno šolo nekaj nad 170, s poklicno nad 250 in s srednjo nekaj
manj kot 270 na tiso prebivalcev.
Graf 13: Izobrazbena struktura prebivalcev Ruske federacije starejših od 15 let za
leto 1959, 1970, 1979, 1989 in 2002

Vir: Federalna..., 2008
Na !ukotki je bilo leta 1990 okrog 15.000 predšolskih otrok, ki so bili vklju eni v
vzgojno-varstvene ustanove, leta 2007 le še slaba tretjina kot pred 17 leti. Šolajo ih
se otrok je bilo leta 1990 nekaj nad 15.000, leta 2007 pa se je število prepolovilo
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(Graf 14). Upad števila predšolskih in šoloobveznih otrok je bil najve ji v 90-ih letih,
kasneje se je trend upadanja umiril, pri predšolskih otrocih pa je zaznati celo rahel
porast. Na državnem nivoju (Graf 15) zasledimo podobne trende pri predšolski
populaciji, upad v 90-ih letih pri šoloobveznih otrocih se pojavi kasneje, to je po letu
1995, saj gre za števil nejšo populacijo, ki je rezisten nejša pri odzivu na družbene
spremembe.
Graf 14 in 15: Število predšolskih (Niz 1) in šolajo ih (Niz 2) otrok na !ukotki (a)
in v Ruski federaciji (b) med leti 1990 in 2007

Vir: Federalna..., 2009
Trend upadanja je zaznati tudi pri številu vzgojno-izobraževalnih zavodov v okrožju
in na federalni ravni (Graf 16 in 17). Na !ukotki se je število predšolskih ustanov
znižalo od za etka 90-ih let na slabo etrtino, na državni ravni pa se je nekako
razpolovilo. Število osnovnih izobraževalnih ustanov je bilo deležnih nižjega upada,
le dobro tretjino v okrožju in za dobro desetino na federalnem nivoju, kjer leta 1995
zasledimo še rahlo povišanje v primerjavi z letom 1990.
Graf 16 in 17: Število predšolskih (Niz 1) in šolskih (Niz 2) ustanov na !ukotki (a) in
v Ruski federaciji (b) med leti 1990 in 2007

Vir: Federalna..., 2009
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Slika 35: Osnovnošolke s šolsko zgradbo v ozadju (Ritku i - !aunski rajon)

!ukotka..., 2008
Prebivalstvo okrožja je ve nacionalno. Tu živi okrog 60 pripadnikov razli nih
narodov in narodnosti. Med temi je kar 16 »avtohtonih ljudstev Severa«. To so:
!uk i, Eskimi, Eveni (Lamuti), Korjaki, !uvanci, Jukagiri, Nenci in drugi. Teh
prebivalcev je približno 14.600. To je pretežno podeželsko, svoj as izrazito
nomadsko prebivalstvo, ki se preživlja z rejo jelenov, lovom na kožuharje, morske
sesalce ter z ribolovom. Ob nastanku Sovjetske zveze so bili primorani združevati se
v kolhoze in solhoze, njihovi tradicionalni obi aji pa so vse bolj dobivali le
folkloristi ni zna aj in jih v zadnjih letih poskušajo celo tržiti. V številnih vaških šolah
in kulturnih domovih oživljajo tradicionalne obrti, kjer prirejajo razstave tako nastalih
izdelkov. Poleg predstavitve njihovih obi ajev se ob praznikih pomerijo v
tradicionalnih športnih panogah, kot je denimo metanje sekir, pa vse do dirk s
pasjimi vpregami. Prav !uk i so tudi vzredili svetovno znano pasmo psov – haskije.
Ti so jim v preteklosti služili za vleko ter uvanje žensk in otrok. V prvih desetletjih
prejšnjega stoletja pa se je preko Aljaske ta pasma psov razširila po vsem svetu
(!ukotsko..., 2008).
Slika 36: !uk i

Vir: Gray, 2001
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Uradni jezik v okrožju je ruš ina. Vendar sta v naseljih, kjer živi avtohtono
prebivalstvo, najbolj razširjena jezika !uk ev in Eskimov. Jezika pou ujejo tudi na
nekaterih šolah v okrožju in na anadirskem pedagoškem u iteljiš u. Imajo tudi svoj
radijski in televizijski program, poleg tega izhaja v jeziku !uk ev tudi priloga v
pokrajinskem asopisu »Skrajni sever« (!ukotka..., 2008).
Tabela 13: Narodnostna sestava prebivalstva na !ukotki (2002)
Delež celotnega prebivalstva (%)
Avtohtona ljudstva Severa:

20,0
!uk i

10,0

Eskimi

0,9

Eveni

0,8

!uvanci

0,6

Rusi

66,1

Ukrajinci

9,4

Belorusi

1,3

druge nacionalnosti

3,2

Vir: !ukotsko..., 2008)
Na !ukotki je opazna vedno ve ja asimilacija avtohtonega prebivalstva s priseljenci.
Že v 80-ih letih prejšnjega stoletja je bilo skoraj 20 % mešanih zakonov, pri emer je
bila polovica teh s prišleki, pretežno ruske narodnosti, preostala polovica mešanih
zakonov pa s pripadniki razli nih avtohtonih etni nih skupin in drugih narodov.
Tabela 14: Narodnostna sestava prebivalstva !ukotskega avtonomnega okrožja ob
popisih med leti 1939 in 2002
Štev.
preb.
1939
!uk i
!uvanci
Eskimi
Eveni
Rusi
Ukrajinci
Drugi
narodi

12 111
800
817
5 183
571
2 055

Štev.
preb.
1959
9 975
1 064
820
28 318
3 543
2 969

Štev.
preb.
1970

Štev.
preb.
1979

11 001
1 149
1 061
70 531
10 393
7 049

11 292
1 278
969
96 424
20 122
9 859

Štev.
preb.
1989
11 914
944
1 452
1 336
108 297
27 600
12 391

Vir: National composition..., 2002

li

Štev.
preb.
2002
12 622
951
1 534
1 407
27 918
4 960
4 432

Delež
preb.
2002
(%)
23,45
1,78
2,85
2,61
51,86
9,22
8,23

UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
__________________________________________________________________________________________________________________

Graf 18: Narodnostna sestava prebivalstva !ukotskega avtonomnega okrožja ob
popisih med leti 1939 in 2002

Vir: Pahor, 2009 po National composition..., 2002
Danes med etni nimi skupinami, kot so denimo Jukagiri in !uvanci ni ve
narodnostno istih zakonskih zvez. V mešanih zakonih !uk ev, Eskimov, Evenov in
drugih pa se obi ajno moški priseljenci poro ajo z ženami avtohtonega prebivalstva.
Obratno je zelo redko.
Priloga 13: NASELJA

UKOTSKEGA AVTONOMNEGA OKROŽJA

V Tabeli 15 je seznam krajev, ki so v bazi podatkov brskalnika geografskih imen
Tageo.com za !ukotsko avtonomno okrožje. S klikom na ime kraja pridobimo
podatke o geografski dolžini in širini kraja ter satelitsko karto z oznako položaja kraja
v širši okolici, kot denimo: Aliskerovo.
Karta 34: Prikaz geografskih koordinat in satelitske karte za naselje Aliskerovo

Vir: Tageo..., 2009
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Pri krajih, ki so bili v tem delu že omenjeni, sledi še uporabljen zapis in zapis v
ruskem jeziku. Seznam vsebuje tudi naselja, ki v tem iskalniku niso vnešena, a so
bila omenjena v delu.
Tabela 15: Naselja na !ukotki s seznama geografskih imen brskalnika Tageo.com
Angleški zapis
(poTageo.com)
Achchen
Akanatkhyrgyn
Akkani
Al'katvaam
Alermaut
Alganskaya
Aliskerovo
Alyatki
Alyayevo
Amaama
Amen
Amguema
Anadyr'
Angarka
Annyual'kal'
Antokhina
Anyuysk
Apapel'gino
Apapel'khin
Avan'
Baimka
Baranikha
Berezkina
Berezovo
Beringovskiy
Bilibino
Billings
Bisekera
Bol'shaya baranikha
Bragina
Bystryy
Chaplino
Chaunskaya
Chechen
Chegitun
Chekayrsyn
Chetpokaergin
Chikayevo

Uporabljen zapis

Ruski zapis

Alkatvaam

(!"#$%&$$'

Aliskerovo

(!)*#+,-&-

Ambar ik

('.$,/)#

Amguema
Anadir
Angarka

('012'$
(3$45,"
(30$,#$

Anjujsk
Apapelgino

(367*#
(8$8+!"0)3-

Ajon

(7-3

Baraniha

:$,$3)9$

Beringovskij
Bilibino
Billings

:+,)30-&*#)7
:)!).)3:)!!)30*

Burgah an
Bistrij
!aplino

:1,0$9/$3
:5*%,57
;$8!)3-

!im ememel

;)'/+'+'+!"

Chinaun
Chini
Chirineyveyem
Chonnon
Chukotskoye
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Chulkhek
Chutpen
Chuvanskoye
Druzhba
Egvekinot
El'vuney
Emilin
Enmaat'khyr
Enmelen
Enmitagen
Enmytagyn
Enurmino
Epran
Epyrgel'vin
Etton
Eynenekvyn
Geologicheskiy
Gil'mimyl'
Gornitsa
Gyrgychan
Gytkhelen
Ichun'
Ikalyuren
Ikechurun
Il'khetan
Il'muv'ye
Ilirney
Ilyan'
Imtuk
Inchoun
Innukay
Inymney
Iul'tin
Kabanova
Kalyarik
Kanayyen
Kanchalan
Karganay
Kaygipekun'
Kelyun'ya
Kenegyrgyn
Keniskhvin
Keniut
Keperveyem
Kepin
Keyekan'
Khatyn'
Khatyrka
Kinmankauteser
Kivak
Kolyuchino
Kombinat

!uvanskoe
Da noe
Dalnij

;1&$3*#-+
<$/3-+
<$!"3)7

Egvekinot

=0&+#)3-%

Enmelen

=3'+!+3

Enurmno

=31,'3-

Geologi eskij

>+-!-0)/+*#)7

Girgi an

>5,05/$3

In oun

?3/-13

Ilirnej

?!),3+7

Iultin

?1!"%)3

Kaettin

@$2%%53

Kan alan

@$3/$!$3

Keperveem

K+8+,&++'

Hatirka

A$%5,#$
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Kommunist
Komsomol'skiy
Konergino
Konstantinova
Kovlyuneskin
Koynergirgin
Koz'mino
Krasnaya yaranga
Krasneno
Krasnoarmeyskiy
Krasnyy olenevod
Krepost'
Krestovaya
Kryukovo
Kukun
Kul'telyvik
Kurgak
Kurupkan
Kuyveyem
Kuyviveyem
Kyrgatyr
Kytannay
Kytrytkyn
Labaznoye
Lamutskoye
Lavka integralsoyuza
Lavrentiya
Leningradskiy
Leninka
Leymin
Lil'khekay
Lorino
Malaya baranikha
Markovo
Mayno-amamkut
Mayno-gytkino
Mayskiy
Mechigmen
Melyuveyem
Memino
Meyneryl'kay
Meynynytum
Meynypil'gyno
Mitkulino
Mlelino
Morgorodok
Morokovo
Morport
Morskaya
Mukhomornoye
Mys shmidta
Nagornyy
Nashkunak

Komsomolskij.
Konergino

@-'*-'-!"*#)7
@-3+,0)3-

Krasneno
Krasnoarmejskij

@,$*3+3@,$*3-$,'+7*#)7

Krestovaja

@,+*%-&$B

Lamutskoe

C$'1%*#-+

Lavrentija
Leningradskij

C$&,+3%)B
C+3)30,$4*#)7

Lesnoe

C+*3-+

Lorino

C-,)3-

Mandrikovo
Markovo

D$34,)#-&D$,#-&-

Mejni

D2735

Mejnipilgino

D+7358)!"053-

Mis Šmidta
Nagornij

D5* E')4%$
F$0-,357
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Naukan
Neran
Neshkan
Netekeniskhvin
Neten
Novoye chaplino
Novyy yeropol
Nunligran
Nunyamo
Nutapenman
Nutepel'men
Olovyannaya
Omocha
Omolon
Omryl'kot
Orlovskaya
Oselkino
Ostrovnoye
Otrozhnyy
Ozernyy
Palyavaam
Pekul'veyem
Penkigney
Pereval'naya
Perevalochnaya baza
Perkatkun
Pervoye pole
Petushkova
Pevek
Pil'gyn
Pil'khekay
Pil'khykay
Pil'khyn
Pinakul'
Plamennyy
Plover
Pogyndeno
Polyarnik
Polyarnyy
Pomori
Ponnegyrgyn
Poutyn
Primorskiy
Puoten
Pyatistennoye
Pyatyy kilometr
Pyngopil'gyn
Pyrkanay
Ratmanova
Rauchua
Raupelyan
Ren

Neškan

F+G#$3

Novie !aplino

F-&5+ ;$8!)3-

Nukan
Nunligran
Nunjamo

F$1#$3
F13!)0,$3
F13B'-

Nutpelmen

F1%8+!"'+3

Omolon

H'-!-3

Ostrovnoe
Otrožnij
Ozernij

H*%,-&3-+
H%,-I357
HJ+,357

Pevek

K+&+#

Pogindino

K-0534)3-

Poljarnij

K-!B,357

Providenija
Promežuto nij

K,-&)4+3)B
K,-'+I1%-/357

Rau ua

L$1/1$
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Rene
Rigol'
Romanovskiy
Ruch'ishki
Rumilet
Ryrkaypiy
Rytkuchi
Safonovo
Seklyuk
Seshan
Severnyy

Rirkajpij
Ritku i

L5,#$78)7
L5%#1/)

Šahterskij

E$9%+,*#)7

Širotnij

Širotnij

Sireniki

M),+3)#)

Snežnoe

M3+I3-+

Staduhino

M%$419)3-

Start

M%$,%

Svetlij

M&+%!57

Tavajvaam

N$&$7&$$'

Uelkal
Ugolnie Kopi
Uljaška

O2!"#$!"
O0-!"35+ @-8)
O!BG#$

Ureliki
Ušakovskoe
Ust - Belaja

O,+!)#)
OG$#-&*#-+
O*%" - :+!$B

Ust – Oloj

O*%" – H!-7

Shelagskiy
Shepetkovo
Shitikova
Siginik
Siklyuk
Sin'zrun
Sireniki
Sit'ko
Slava
Snezhnoye
Sobol'kovo
Soldatovo
Starichkova
Staryy mayn
Staryye vayegi
Stroitel'nyy
Tadleo
Tanyurer
Tavayvaam
Tenkergin
Tepken
Tumannaya stantsiya
Tumanskaya
Tunytlino

Upanu
Ureliki
Ushakovskoye
Ust'-belaya
Ust'-chaun
Ust'-mayn
Uten
Utesiki
Utkan
Utvuren-vuk
Uvargin
Vaamochkino
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Vakarevo
Val'karkay
Val'katlen
Val'kelvaam
Val'korkey
Val'kumey
Val'vekvegen
Valkarkoy
Vankarem
Vas'kino
Vayegi
Vel'kalli
Vel'kel'tynup
Velikaya
Verkhniy
Vesenniy
Veyeman
Vilka|
Vilyuneyskaya
Vostochnyy
Vstrechnyy
Vydelennaya
Vyyekvyn
Yagodnoye
Yandogay
Yanrakynnot
Yanrangay
Yegitun'
Yeropol
Yubileynyy
Yulinu
Yuniveyem
Yuzhnyy

Vaegi

P$+0)

Valkumej

P$!"#1'+7

Vankarem

P$3#$,+'

Vesennij

P+*+33)7

Vosto nij
Vstre nij

P-*%-/357
P*%,+/357

Janrakinnot
Janranaj

Q3,$#533-%
Q3,$3$7

Južnij
Zapadnij
Zolotogore

RI357
S$8$4357
S-!-%-0-,"+

Zvezdnyy

Viri: Tageo..., 2009; !ukotka..., 2008; Gray, 2005; Interaktivna karta..., 2008
Slika 37: Naselje Apapelgino v !aunskem rajonu

Vir: Dzyuba, 2001
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Slika 38: Naslje Uelen v !ukotskem rajonu

Vir: Garcia, 2009
Priloga 14: GOSPODARSKA RAZVITOST OKROŽJA IN RUSKE FEDERACIJE
Iz spodnje karte je razvidno, da je bilo okrožje februarja letos s 34.697,7 rublji v
skupini federalnih subjektov z najvišjo povpre no mese no bruto pla o na
zaposlenega. Pred njim so bili le Jamalo-Nenško (51.409,5 rub.), Nenško (39.174,0
rub.) ter Hanti-Mansijsko avtonomno okoržje – Jugra (37.298,3 rub.) in Tjumenska
pokrajina (35.124,6 rub.). Najnižje dohodke na zaposlenega pa so zabeležili v
Republiki Dagestan (8.012,8 rub.).
Karta 36: Povpre na mese na bruto pla a na zaposlenega po posameznih
federalnih subjektih Ruske federacije za februar 2009

Vir: Federalna..., 2009
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Karta 37: Dohodek na prebivalca po posameznih subjektih Ruske federacije
februarja 2009 (v rubljih)

Vir: Federalna..., 2009
Iz zgornje karte, ki prikazuje dohodek na prebivalca po posameznih federalnih
subjektih, vidimo, da so v rangu najvišjih dohodkov: Nenško avtonomno okrožje
(51.312,9 rub.), Moskva – ožje središ e (40.215,5 rub.) ter Jamalo-Nenško
avtonomno okrožje (31.582,2 rub.). Za rang nižje, a pred obravnavanim okrožjem so
še: Hanti-Mansijsko avtonomno okrožje (26.383,2 rub.), Sahalinska pokrajina
(22.901,2 rub.), Tjumenska pokrajina (21.324,1 rub.), Murmanska pokrajina
(21.014,8 rub.), Kam atska dežela (20.510,9 rub.) ter Magadanska pokrajina
(20.052,3 rub.). Najnižji dohodek na prebivalca pa je bil februarja letos v Republiki
Ingušetiji ali Ingušiji (5.446,3 rub.).
Karta 38: Minimalni dohodek na prebivalca za IV. kvartal 2008 po federalnih
subjektih Ruske federacije (po podatkih zbranih 24. 4. 2009)

Vir: Federalna..., 2009
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Po podatkih o minimalnem dohodku na prebivalca v IV. kvartalu lanskega leta (Karta
38) se je okrožje povzpelo na najvišjo raven v državi. Tako je minimalni dohodek na
!ukotki v tem obdobju znašal 9.856 rubljev na mesec, v Ruski federaciji 4.630
rubljev, najnižji je bil v Tambovski pokrajini s 3.493 rublji na mesec.
Tabela 17: Pri akovana življenjska doba v Ruski federaciji za rojene med leti 1992
in 2007
Leto

Vse
prebivalstvo

Moški

Ženske

1992

67,8

61,9

73,7

1995

64,5

58,1

71,6

2000

65,3

59,0

72,3

2001

65,2

58,9

72,2

2002

65,0

58,7

71,9

2003

64,9

58,6

71,8

2004

65,3

58,9

72,3

2005

65,3

58,9

72,4

2006

66,6

60,4

73,2

2007

67,5

61,4

73,9

Vir: Federalna..., 2009
Iz Tabele 17, ki prikazuje pri akovano življenjsko dobo prebivalcev Ruske federacije
rojenih med leti 1992 in 2007, vidimo, da je v letu 2007 pri akovana življenjska doba
dosegla 67,5 let, kar je le za 0,3 leta manj kot pred petnajstimi leti. To dokazuje, da
so se splošne življenjske razmere za prebivalce v državi stabilizirale glede na drugo
polovico 90-ih let, s trendom rasti od leta 2004 dalje. Pri akovana življenjska doba
za žensko populacijo je leta 2007 s 73,9 leti celo presegla raven iz leta 1992.
Tabela 18: Gospodarska rast v Rusiji po posameznih sektorjih (2003 - 2007)
2003
Za celotno gospodarstvo

2004

2005

2006

2007

107.0

106.5

105.5

107.0

107.0

Kmetijstvo, lov in gozdarstvo

106.0

103.6

102.5

105.0

105.5

Ribolov in ribogojstvo

102.1

104.3

99.6

101.6

101.5

Rudarstvo

109.2

107.3

106.3

102.5

102.3

Predelovalna industrija

108.8

106.3

107.1

108.1

106.5

od tega::
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Proizvodnja in distribucija
elektri ne energije, plina in vode

103.7

100.4

103.7

103.2

100.3

Gradbeništvo

105.3

106.9

105.9

115.8

112.8

Grosisti na trgovina in trgovina na
drobno; popravilo prevoznih
sredstev, motornih koles,
gospodinjskih pripomo kov in
izdelkov za osebno uporabo

109.8

110.5

105.1

110.8

105.2

Hoteli in restavracije

100.3

103.1

108.5

109.2

108.0

Promet in zveze

107.5

108.7

102.1

110.7

107.6

Trg nepremi nin, zakup in
nudenje uslug

102.5

101.3

112.4

106.2

115.6

Vir: Federalna..., 2008
Najvišjo gospodarsko rast v letu 2007 je dosegal promet z nepremi ninami, ki je ena
novejših branž, kot je razvidno iz Tabele 18. Sledijo mu: gradbeništvo, gostinstvo,
promet in zveze, predelovalna industrija, kmetijstvo z lovom in gozdarstvom ter
trgovina. Najnižjo rast je dosegla proizvodnja in distribucija elektri ne energije, plina
in vode, kar gre pripisati nizki realizaciji novih infrastrukturnih objektov v RF. Leta
2007 je bila tudi najnižja rast na podro ju rudarstva, kar je posledica pomanjkanja
investicijskega kapitala in nihanja cen surovin na svetovnem trgu. Razlogi za nizko
rast na podro ju ribolova in ribogojstva so v dolo anju kvot ulova rib in morskih
sesalcev v svetovnih morjih ter onesnaženost rek in priobalnih voda.
Iz Tabele 19 je razvidno, da je bila januarja letos predelovalna industrija dale
najpomembnejša dejavnost Ruske federacije z ve kot 22,5 milijarde USD
ustvarjenega dohodka. Sledita ji proizvodnja plina in elektri ne energije z nad 9,1
milijarde USD ter proizvodnja trdih in teko ih goriv z 8 milijardami USD.
Tabela 19: Nominalni obseg BDP (po teko ih cenah) po posameznih panogah v
Ruski federaciji med leti 2002 in 2008 (v milijardah rubljev)
2002
Kmetijstvo, lov in
gozdarstvo

2003

2004

2005

2006

2007

2008

615,5

730.1

850.5

962.4

1 102.9

1 349.7

1 696.3

Ribolov in
ribogojstvo

29,6

61.0

62.5

65.5

69.1

71.4

80.2

Rudarstvo

650,6

785.0

1 426.9

2 084.9

2 528.6

2 890.5

3 362.2

1 690,9

1 976.3

2 687.6

3 521.0

4 272.8

5 265.3

6 366.7

359,6

428.0

566.5

632.5

755.2

900.5

1 087.8

Predelovalna
industrija
Proizvodnja in
distribucija
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elektri ne energije,
plina in vode
Gradbeništvo

522,6

716.2

863.1

1 012.0

1 231.8

1 680.9

2 356.7

Grosisti na trgovina
in trgovina na
drobno; popravilo
prevoznih sredstev,
motornih koles,
gospodinjskih
pripomo kov in
izdelkov za osebno
uporabo

2 207,7

2 589.5

3 040.3

3 649.4

4 726.1

5 848.8

7 535.1

Hoteli in restavracije

89,0

95.1

141.6

170.6

211.2

279.2

362.2

Promet in zveze

993,7

1 261.6

1 662.0

1 925.1

2 283.8

2 733.2

3 413.0

Ban ništvo

298,0

397.6

511.4

759.0

1 050.1

1 386.1

1 696.9

Trg nepremi nin,
zakup in nudenje
uslug

1 029,0

1 259.3

1 421.4

1 848.2

2 311.1

3 141.2

3 999.4

Državna uprava,
vojska, obvezno
socialno
zavarovanje

488,8

651.3

802.5

959.1

1 189.2

1 456.6

1 797.9

Šolstvo

280,3

318.5

400.8

494.1

620.5

766.1

941.8

Zdravstvo in
socialno varstvo

322,3

376.7

473.9

566.3

767.6

964.7

1 135.3

10 830,5

13 243.2

17 048.1

21 625.4

26 903.5

33 111.4

41 668.0

BDP (v tržnih cenah)
[Te aj Banke Slovenije (13.5.2009): USD....1,3623; RUB....43,5957]

Vir. Federalna..., 2009
Ob primerjavi BDP Ruske federacije, izra unanega s pomo jo tržnih cen, za obdobje
med leti 2002 in 2008 in BDP Ruske federacije, izraženega v teko ih cenah (Tabela
20), prihaja tako do razlik, ki so metodološkega zna aja. Za leto 2007 je zanašal
BDP Ruske federacije, izražen v tržnih cenah, 33.111,4 milijarde rubljev, BDP
izra unan po teko ih cenah pa 28.254,8 milijarde rubljev.
Tabela 20: Dohodek, dosežen po posameznih pomembnejših gospodarskih
panogah Ruske federacije (januar, 2009)
Dohodek (v milijon rubljev)

Gospodarska panoga
Predelovalna industrija
Proizvodnja plina in elektri ne energije
Proizvodnja trdih in teko ih goriv
Prehrambena industrija, proizvodnja pija in
tobaka

722.472,2
292.205,0
256.053,2
168.104,8
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Metalurgija

133.635,7

Kemi na industrija
Proizvodnja transportnih sredstev
Elektri na in elektronska industrija
Proizvodnja nekovinskih in drugih mineralnih
proizvodov
Rudarstvo
Industrija celuloze
Proizvodnja gume in plasti nih mas
Lesna industrija
Tekstilna industrija
Usnjarska in obutvena industrija

53.563,9
52.544,5
33.583,1
33.186,8
27.019,3
26.833,8
14.117,9
10.445,9
7.100,8
1.775,0

[Te aj Banke Slovenije (13.5.2009): USD....1,3623; RUB....43,5957]

Vir: Pahor, 2009 po Federalna..., 2009
Priloga 15: RUDARSTVO
Rudnika Majskoe in Kupol sodita med naj bolj donosne rudnike zlata v okrožju, kjer
poleg zlata pridobivajo še srebro. Nova ležiš a zlata so našli še na jugu in v
osrednjem delu !ukotke (Alaska Chukotka..., 2008).
V letu 2009 predvidevajo 40 % rast proizvodnje, kar bi pomenilo proizvedenih okrog
30 ton zlata. V letu 2008 je proizvodnja znašala 21,5 ton, kar je pomenilo petkratno
pove anje glede na predhodno leto. Januarja letos so proizvedli 2.488,6 kg zlata in
22.408,4 kg srebra, za primerjavo z januarjem 2008, ko so proizvedli 255,7 kg zlata
in 815,7 kg srebra, kar pomeni desetkratno pove anje proizvodnje zlata ter
tridesetkratno pove anje proizvodnje srebra v primerjavi z januarjem lani. Od tega
so v zlatokopu Kupol proizvedli 2.229 kg zlata in 21.822,5 kg srebra, v rudniku
Karalveem pa so z lanskih 48 kg zlata proizvodnjo povišali na 139 kg januarja letos.
V zlatokopu Valunistoe pa so v tem asu pridobili 120 kg zlata (!ukotsko..., 2009).
Karta 40: Investicije v rudnike zlata na obmo ju severovzhoda Rusije

Vir: Alaska Chukotka..., 2008
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Na spodnji sliki je rudnik zlata Majskoe, oddaljen okrog 280 km jugovzhodno od
Peveka, kjer je zlato vezano na piritno in arzenpiritno rudo. Vsebnost zlata v rudi je
okrog 12 gramov na tono rude (Alaska Chukotka..., 2008).
Slika 41: Rudnik zlata Majskoe

Vir: Alaska Chukotka..., 2008
Tabela 21: Zaloge zlata na !ukotki glede na tip zalog in metodo izkopavanja
Tip zalog

Zaloge zlata (v tonah)

Metoda izkopavanja

skupne zaloge

527,6/513

rudne žile

389,6/7

površinski kop, ki zajema:

138/507
odprte jame

61,0/364

podzemni kop

62,8/106

hidravli no metodo

2,8/34

sejanje re nih sedimentov

11,4/3

!ukotsko..., 2009
Iz Tabele 21 je razvidno, da je zalog zlata na !ukotki za okrog 530 ton, ki pa so
dostopne s pomo jo razli nih metod pridobivanja. V zadnjem asu se najve zlata
pridobi z izkopom rude iz zlatonosnih žil, saj te predstavljajo 89 % vseh zalog zlata.
Vse manj pa je površinske oblike izkopavanj, ki so omejena na letno sezono.
Tabela 22: Zaloge ter število rudnikov zlata po posameznih rajonih in oblikah
izkopavanj (1. 1. 2006)
Rajon

Oblike in metode izkopavanj Ocena zalog (v tonah) Število rudnikov

Anadirski

skupaj:

22,1 (1,7)

rudne žile

72
1

površinski kop, ki zajema:

71

sejanje reTnih sedimentov

1

hidravliTne metode

1

odprta jama

64

podzemni kop

5
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Bilibinski

skupaj:

65,7 (4,5)

rudne žile

2

površinski kop, ki zajema:

268

sejanje reTnih sedimentov

1

hidravliTna metoda

31

odprte jame

197

podzemni kop
Yioultin

39

skupaj:

26,0 (7,9)

površinski kop, ki zajema:

24
1
9

podzemni kop

14

skupaj:

165,9 (114,2)

rudne žile

78
2

površinski kop, ki zajema:

76

hidravli ne metode

4

odprte jame

62

podzemni kop

10

Providenjski skupaj:

0,4

površinski kop, ki zajema:

5
5

odprte jame
Šmidtovski

24

sejanje reTnih sedimentov
odprte jame
aunski

270

5

skupaj:

31,2 (4,4)

rudne žile

76
1

površinski kop, ki zajema:

75

hidravli ne metode

3

odprte jame

32

podzemni kop

40

Vir: ukotsko..., 2009
Tabela 23: Proizvodnja zlata po posameznih rajonih leta 2005
Rajon

Proizvodnja zlata
(kg)

Delež proizvedenega
zlata v okrožju (%)

Anadirski rajon

1212

26

Bilibinski rajon

780

17

aunski rajon

1040

22

Šmidtovski rajon

1632

35

Vir: ukotsko..., 2009
Iz Tabele 22, 23 in 24 je razvidno, da je z zlatom najbogatejše prav aunsko
obmo!je, najve! rudnikov zlata je v Bilibinskem rajonu, najvišjo proizvodnjo zlata je
leta 2005 dosegel Šmidtovski rajon. Najve! zlata so leta 2004 in 2005 pridobili v
družbah A/S Chukotka Ltd in A/S Polyarnaya Company.

lxvi

!UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
___________________________________________________________________________________________________________________

Tabela 24: Proizvodnja zlata po posameznih družbah na
Ime gospodarske družbe

ukotki leta 2004 in 2005

Proizvodnja zlata Proizvodnja zlata
2004 (kg)
2005 (kg)

A/S Chukotka Ltd

1417

1637

A/S Polyarnaya Company

1020

986

A/S Shahter

414

457

A/S Arktika

188

181

Severnoe Zoloto CJSC

231

356

A/S Mir

234

167

A/S Luch Ltd

97

107

Liga Ltd

106

103

Kristall Ltd

147

132

A/S Polyarnaya Zvezda CJSC

135

188

ZDK Kupol Ltd

155

178

Vir: ukotsko..., 2009
Zaloge bakrove rude v rudniku Pe!anka ocenjujejo na 8,3 milijon ton z 0,61 %
vsebnostjo kovine v rudi. Ocenjenih 1.350 milijarde ton vseh rudnih zalog v tem
rudniku naj bi vsebovalo še 200.000 ton molibdena (okrog 0.015 % tega elementa v
rudi), 435 ton zlata (0,32 g/tono), 5.000 ton srebra (3,7 g/tono) in 159 ton platine ter
njej sorodne kovine (z vsebnostjo 0,12 g/tono). Vrednost bakra na svetovnem tržiš!u
namre! sedaj naraš!a in je že presegla 7.000 USD za tono bakra, kar omenjeni
rudnik umeš!a med zanimivejše investicijske naložbe v okrožju ( ukotsko..., 2009).
Priloga 16: ENERGETIKA
Elektri na energija, pridobljena iz plavajo!ih elektrarn, naj bi bila cenovno
ugodnejša in ekološko manj sporna. Te elektrarne imajo zmogljivost do 35 MWh.
Vgrajene imajo podobne reaktorje, kot so na ladijskih ledolomilcih na jedrski pogon.
Trenutno je v izgradnji peveška plavajo!a jedrska elektrarna. Za pokritje
naraš!ajo!ih potreb okrožja po elektri!ni energiji bi jih rabili !ez 10 (Alaska
Chukotka..., 2008).
Slika 42: Na!rtovana peveška plavajo!a jedrska elektrarna

Vir: ukotsko..., 2007
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Bilibinska jedrska elektrarna je edina tovrstna elektrarna takšnih zmogljivosti v svetu,
ki je zgrajena za polarnikom. Sestavljajo jo 4 bloki skupne zmogljivosti 48 MWh, z
vodno-grafitnim heterogenim reaktorjem kanalnega tipa. Podoben reaktor je še v
Obninski in Belojarski JE (Bilibinska..., 2009).
Slika 43: Bilibinska jedrska elektrarna

Vir: Bilibinska..., 2009
Glavni premogovnik na obmo!ju Beringovskega rajona je Nagornij, ki je leta 2002
uspel prodati 96.000 ton !rnega premoga izven okrožja. Proizvodnja v tem
premogovniku znaša okrog 200.000 ton letno; !e premogovnik obratuje brez
prekinitev, pa nakopljejo do 400.000 ton. Te koli!ine !rnega premoga presegajo
potrebe okrožja in sosednjih regij, kot denimo Kam!atske in Korjaške pokrajine,
kamor so leta 2005 prodali 128.000 ton premoga. Zaloge tega premogovnika
ocenjujejo na 402,7 milijonov ton. Drugi ve!ji premogovnik v okrožju je Anadirskoe,
!igar zaloge ocenjujejo na 233 milijona ton. Tu pridobivajo rjavi premog z letno
proizvodnjo 340.000 ton. Proizvodnja premoga v tem premogovniku in !rnega
premoga v Buhti Ugolnaji se pove!uje. Leta 2000 je proizvodnja v Anadirskoem
znašala 254.000 ton, leta 2005 pa že 342.400 ton. Vseh zaposlenih v tej branži je
bilo leta 2004 le 693 ( ukotsko..., 2007 - 2009; Alaska Chukotka..., 2008).
Tabela 25: Predvideno stanje zalog in obseg !rpanja nafte ter zemeljskega plina na
obmo!ju Anadirskega bazena
Skupno
Obdobje
2007-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2025-2030 (v milijonih ton)
Pove!anje zalog nafte
(v milijon ton /leto)

1

0,8

0,8

0,7

0,6

18,5

Na!rpana nafta
(v milijon ton /leto)

0,2

0,5

0,5

0,5

0,4

10,3

Pove!anje zalog plina
(v milijardah m³ /leto)

0,5

1,5

1,5

1,4

1,4

28

Na!rpan plin
(v milijardah m³ /leto)

0,3

0,5

0,6

0,5

0,5

11,7

Vir: ukotsko..., 2009
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Karta 42:

rpališ!a zemeljskega plina v Sibiriji in na ruskem Daljnem vzhodu z
mrežo obstoje!ih in na!rtovanih plinovodov do leta 2000

Vir: Ilkevich, Kononov, 2008
Tabela 26: Delež porabe energetskih virov v Ruski federaciji leta 1999
Energetski vir
Zemeljski plin
Teko!a goriva
Premog in drugo

Evropski del
(%)

Zahodna
Sibirija (%)
66
20
14

53
20
27

Vzhodna Sibirija
(%)
9
21
70

Daljni vzhod
(%)
10
37
53

Vir: Ilkevich, Kononov, 2008
Kot je razvidno iz Tabele 25 naj bi do leta 2030 na ukotki na!rpali 10,3 milijona ton
nafte ter 11,3 milijard m³ plina. Iz Karte 42 in Tabele 26 lahko razberemo, da je
najve!ja poraba energetskih virov še vedno v evropskem delu Ruske federacije,
najmanj pa na Daljnem vzhodu in na vzhodu Sibirije, kamor sodi tudi obravnavano
obmo!je. Podobno je s prepletenostjo naftovodnega in plinskega omrežja. Na
regijskem nivoju je gostota višja le v Primorski pokrajini in na obmo!ju Sahalina.
Kljub prizadevanjem !ukatske vlade za intenzivnejša vlaganja v to donosno
gospodarsko panogo bo potrebno predhodno dograditi še potrebno infrastrukturo, da
bosta ta zanimiva energenta postala dostopnejša doma!emu in svetovnemu tržiš!u.
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Karta 43: Onesnaženo okolje na ukotki

Vir: Atlas..., 2005 po Geographische Rundschau, 1998
Tudi na ukotki je prisotno zelo onesnaženo okolje, kot je razvidno iz Kart 43 in 44.
Zaradi kislega dežja je s poškodovano rastje predvsem v aunskem rajonu in v
okolici okožnega središ!a Anadir. Skupne emisije leta 1995 sicer niso presegale 800
kg/km², vendar so posledice onesnaženja izrazite, ker gre za ranljivo arkti!no okolje.
Najve! so k onesnaženju prispevale prav temoelektrarne in toplarne, seveda poleg
rudnikov in premogovnikov. V zadnjem obdobju pa onesnaženju prispevajo še
!rpališ!a nafte in zemeljskega plina.
Karta 44: Onesnaženost zraka na ukotki (1995)

Vir: Atlas..., 2005
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Priloga 17: KMETIJSTVO RUSIJE IN !UKOTSKE
Karta 46: Struktura rabe tal v Rusiji in na

ukotki ob popisu 1. 7. 2006

Vir: Perepis 2006..., 2009
Iz Karte 46, ki prikazuje strukturo rabe tal Ruske federacije in ukotskega
avtonomnega okrožja ob popisu kmetijskih površin 1. 7. 2006, je razvidno, da je
evropski in južni del Rusije še vedno najbolj kmetijsko obdelano obmo!je v državi. V
severnih predelih in pretežnem delu Daljnovzhodne regije je obdelovalnih površin
manj kot 0,1 % ali pa to kvoto presegajo najve! za 30 %.
Na ukotki je najmanj obdelovalnih površin v Šmidtovskem rajonu. Najve! teh
površin sestavljajo travniki in pašniki, nekaj je tudi njiv in neobdelanih površin.
V okviru ruskega Skrajnega severa je 1. 7. 2006 ukotka zavzemala 17,9 % vseh
pašnih površin namenjenih paši jelenov, ki so znotraj razli!nih kmetijskih
gospodarstev. Pred obravnavanim okrožjem so le Tjumenska pokrajina (28,4 %),
Jamalo – Nenško avtonomno okrožje (24,3 %) in Republika Saha - Jakutija (20,8 %)
(Perepis 2006..., 2009).
Na spodnjem grafu vidimo, da je najve!ji delež zaposlenih v kmetijstvu na obmo!ju
ruskega Skrajnega severa prav v ribolovu in predelavi jelenjega, ribjega ter drugega
mesa in kož.
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Graf 22: Delež zaposlenih v kmetijstvu na podro!ju lova, ribolova ter predelave
mesa na obmo!ju Skrajnega severa Rusije za leto 2005

Vir: Perepis 2006..., 2009
Julija 2007 so bile denimo v Anadirskem rajonu, kjer je bilo le med 0,1 in 50 %
rajonskih pašnikov namenjenih paši jelenov, štiri kmetijske družbe, ki so se ukvarjale
z rejo jelenov z okrog 68.000 jeleni. V njih je bilo zaposlenih 240 pastirjev ter 103
mladi pomo!niki pastirjev. S pastirji je živelo še 51 otrok, !igar starši so delali v teh
družbah ( ukotsko..., 2007).
Na zahod in jugozahod okrožja sega tudi pas borealnega gozda. Kot je razvidno iz
Karte 47 je ta primerne kakovosti za eksploatacijo le v ozkih pasovih vzdolž rek:
Omolon, Oloj, Veliki in Mali Anjuj, Majn, ob zgornjem toku Anadirja in njegovih
pritokih ter v povirju Velikaje. V širšem pore!ju Omolona, Oloja in Velikega Anjuja ter
nekaterih pritokih Anadirja les uporabljajo za lokalne potrebe. V pore!ju Malega
Anjuja, v zgornjem in srednjem pore!ju Anadirja ter v pore!ju Majna in v povirju
Velikaje se razprostira tudi približno 100-kilometerski pas gozdne tundre, ki je manj
primerna za se!njo. V okolici mesta Bilibino je zelena cona gozda,s katero upravlja
tamkajšnji kmetijsko gozdarski oddelek ( ukotsko..., 2008).
Karta 47: Gozdna obmo!ja

ukotskega avtonomnega okrožja

Vir: ukotsko..., 2008
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Priloga 18: TURIZEM
Na podro!ju re nega turizma so trenutno turistom na voljo spusti po reki: Amguema
Slika 44: Možnosti razvoja re!nega turizma (gorovje Agnautala v ozadju)

Vir: Robin, 2008
(v dolžini 310 km), antalveergin (150 km), Pegtimel (z ogledom neolitskih poslikav),
Ekittiki in njenega jezera (94 km) ter po reki Anadir (od Markova do ustja reke – 300
km). Dolžine poti so prilagojene željam turistov. Izposojevalnice motornih !olnov so
v: Anadirju, Markovu, Ust-Belaji, Amguemi in Egvekinotu ( ukotsko.., 2009).
Obale ukotskega morja in Providenjskega zaliva vsako leto obiš!ejo ladje, ki so v
teh vodah na križarjenju. To so pretežno ameriški, kanadski in ruski turisti, ki jih na
ukotko pripeljejo zve!ine ameriške ali angleške turisti!ne agencije. V okviru teh
križarjenj so tudi obiski naravnih znamenitosti ukotke (Kitova aleja, Ittigranski otok,
Lorinski termalni vrelci, etnografski muzeji na rtu Dežnjov in Nunjamo ter številna
naselja avtohtonih prebivalcev). V zadnjem !asu turisti!ne agencije organizirajo tudi
obiske mesta Anadir ter ekskurzije z motornimi !olni v zaliv Onemen, do estuarija
reke Kan!alan in Anadir ter do ustja reke Velikaja ( ukotsko..., 2009).
V okrožju so tudi možnosti za lovni turizem: lov na belega in rjavega medveda,
polarno lisico, volkove, gosi in najrazli!nejše vrste rac in drugih ptic. Možnosti se
ponujajo tudi na podro!ju turisti!nega sladkovodnega ribolova. Pri tem je glavni
lov na losose in re!ne postrvi. Sibirskega lososa lahko lovijo v estuariju Anadirja,
rde!ega pa na jezeru Majnipilgin in njenih pritokih. Ribolovna sezona se za!ne
konec aprila. Takrat v estuariju reke Anadir prirejajo tekmovanja v ulovu rib pod
ledeno ploskvijo, tako imenovani »Korfest« ( ukotsko.., 2009).
Pomembna oblika turizma je tudi znanstveni turizem, saj v povezavi z geološkimi in
drugimi raziskavami obiš!e okrožje veliko število doma!ih kot tujih raziskovalcev.
Znani so tudi tabori v Šmidtovskem in Iultinskem rajonu, ki so povezani s
prou!evanjem nomadskega življenja rejcev jelenov ter lovcev na morske sesalce.
Arheologi prou!ujejo v okrožju ve! kot 500 najdiš!, ornitologi pa življenje okrog 220
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pti!jih vrst, ki žive na tem obmo!ju.
podro!ij znanosti ( ukotsko.., 2009).

ukotko obiš!ejo tudi strokovnjaki z drugih

Slika 45: Ekspedicija na Vranglov otok (Igor Petrovich in Eliabet Miller)

Vir: Wrangel..., 2008
V sklopu ekstremnega turizma ima ukotka možnosti za razvoj kajakaštva in
sorodnih disciplin, alpinizma, smu!anja, trekinga po tundri s !redami jelenov ali
popotovanje z vle!nimi psi, lov na morske sesalce, pohodništvo, smu!anje in
kolesarstvo. Vse te možnosti za razvoj turizma so za!rtane tudi v Programu razvoja
turizma v ukotskem avtonomnem okrožju 2009–2010 ( ukotsko..., 2009).
Priloga 19: RAZVOJNE MOŽNOSTI OKROŽJA
Glavni makroekonomski kazalci kažejo, da je 20-letna stagnacija na trgu kositra
zaklju!ena, saj se povpraševanje na svetovnem trgu pove!uje, kar daje možnosti za
ponovno eksploatacijo okrožnih rudnikov te kovine, predvsem na azijsko-pacifiškem
obmo!ju. ukotka poseduje 16 % vseh ruskih zalog kositra in z visoko vsebnostjo
kovine v rudi. Pri novih geoloških raziskavah bo lahko prišlo tudi do ve!jih odkritij
zalog zlata, zato okrožje pri!akuje tudi ve!ja državna vlaganja v to dejavnost v
naslednjem desetletju, saj bo rasto!a industrija v Ruski federaciji v prihodnje
potrebovala ve!je koli!ine kositra. Tako si okrožna oblast prizadeva, da bi doma! in
tuj kapital kar najve! investiral tudi v rudnike zlata, ki pa zahtevajo velike kapitalske
vložke. Posebno so zainteresirani za mešane družbe, kot sta družbi Highland GoldMining (v rudniku Maiskoe) in Bema Gold Corp (v rudniku Kupol). Tuje investicije v
rudnik Kupol so leta 2004 znašale 44.5 milijonov USD ter leta 2005 kar 140 milijonov
USD. V rudnik Maiskoe so leta 2004 vložili 82.6 milijona USD, konec 2006 pa 96.2
milijona USD. Profitibilnost teh dveh rudnikov je med 11,1 in 34,4 %, kar je bistveno
višje kot v drugih ruskih rudnikih, kjer je stopnja med 10 in 15 %. Do leta 2020 naj bi
v rudnikih zlata poizvedli 25–30 ton zlata na leto, kar bi prineslo med 600 in 650
milijonov USD. Rudniki so donosni v povpre!ju 20 let, !e gre za površinski tip
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rudnika, ali okrog 9 let, !e gre za žilni izkop. Pri vlaganjih v rudnike zlata je sedaj
zanimiva tudi naraš!ajo!a cena te žlahtne kovine. Obstoje!a okrožna vlada si bo v
prihodnje prizadevala za !imprejšnjo izgradnjo cestnih povezav, ki bo omogo!ala
eksploatacijo novih in že obstoje!ih rudnikov ( ukotsko..., 2009).
Priloga 20: PROMET
Med tradicionalne oblike prometa še danes sodijo vprežni psi in jeleni, v obalnih
predelih ali ob rekah pa prevoz s kajakom podobnimi !olni, ki jih imenujejo bajdarke.
Za plovbo uporabljajo tudi ve!je !olne (bajdari) ter ladje – ko e, ki so jih uporabljali
že prvi pomorš!aki, ko so raziskovali obrežja Severnega ledenega morja in spodnje
tokove sibirskih rek.
Slika 53: Vle!ni psi kot ena izmed tradicionalnih oblik prometa

Vir: ukotsko..., 2008
Slika 54: Bajdarka – iz kož in kosti izdelan !oln

Vir: ukotsko..., 2008
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Slika 55: Ko!a – lahko plovilo na jadra in vesla za plovbo po arkti!nih morjih

Vir: ukotsko..., 2008
Slika 56: Ribiški !oln (»bajdar«)

Vir: ukotsko..., 2009
Zaradi slabih cestnih povezav se na ukotki najve! uporabljajo terenska vozila ali
goseni!arji. Mnogi med njimi so predelava najrazli!nejših prevoznih sredstev.
Slika 57: Ena izmed oblik potniškega prometa v Providenskem rajonu

Vir: Trec, 2004
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Slika 58: Zimnik !ez aunsko gubo (Pevek – Ajon)

Vir: Region 87, 2008
Slika 59: Prehod !ez reko z goseni!arjem

Vir: ukotsko..., 2008
Družba Gold Minning Company, ki je lastnica najve!jega ruskega rudnika zlata v
Ruski federaciji, to je rudnik Kubaka v Magadanski pokrajini ter rudnika Omolon v
Bilibinskem rajonu, je sama financirala izgradnjo cestne povezave med Magadanom,
Omolonom in Kupolom, da bi tako omogo!ila dostavo te žlahtne kovine na svetovno
tržiš!e (Alaska Chukotka..., 2008).
Karta 51: Cestne povezave med rudniki zlata

Vir. Alaska Chukotka ..., 2008
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Tabela 27: Karakteristike !ukotskih pristaniš!
Ime pristaniš a

Globina
pristaniš a
(m)

Upravitelj in druge zna ilnosti

Anadirsko morsko
pristaniš!e

7,5

Anadirskij morski port

Morsko pristaniš!e
Beringovskij

8,5

FGUP Morskoj torgovyj port
Beringovskij

Morsko pristaniš!e Pevek

13

AOAMorskoj ordena »Znak
po!eta« torgovij port Pevek –
bazno pristaniš!e na Severni
morski poti

Morsko pristaniš!e
Providenja

8

OAO Morskoj port Providenja –
svoj !as je bil bazno pristaniš!e za
ledolomilce in tranzitne ladje, z
možnostjo ladijskih remontov

Morsko pristaniš!e Egvekinot

8

OAO Morskoj port Egvekinot

Vir: ukotsko..., 2009
V letu 2008 je bilo na obmo!ju ukotke v morskih pristaniš!ih pretovorjenih 200
ladij, ki so pripeljale 216.900 ton blaga, celoten pretovor pa je znašal 623.500 ton
blaga ( ukotsko..., 2009).
Tabela 28: Pretovor v !ukotskih pristaniš!ih leta 2008
Morsko pristaniš e

Število pretovorjenih ladij

Anadir
Beringovskij
Pevek
Providenja
Egvekinot

51
34
44
46
25

Obseg celotnega
pretovorjenega blaga /
dovoz tovora na ladjah (v
tonah)
189.700 ton / 213.500 ton
135.300 ton / 2.800 ton
167.100 ton /
27.400 ton /
104.000 ton / 600 ton

Vir: ukotsko..., 2009
V Tabeli 29 je predstavljena oddaljenost med posameznimi kraji v okrožju in
Anadirjem, ki jo opravljajo letala in druga plovila v zra!nem prometu. Na seznamu ni
Mis Šmidta, ki je vojaško letališ!e, pa tudi ne helikopterskih vzletiš! in vzletnih ter
pristajalnih stez za ultralahka in športna letala.
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Slika 60: Pristanek letala TU -154 na peveškem letališ!u

Vir: Dzyuba, 2001
Tabela 29: Zra!na pot med Anadirjem ter naselji v okrožju in zunaj njega
Kraj
Moskva
Habarovsk
Magadan
Pevek
Bilibino
Beringovski
Providenja
Lavrentija
Markovo
Egvekinot

Razdalja (v km)
6400
3598
1618
648
626
204
478
526
320
254

Vir: Polar Ekspres, 2009
Slika 61: Helikopterski prevoz je ena izmed najbolj rednih oblik potniškega prometa v
okrožju

Vir: L J Video Engineering, 2008
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Priloga 21: TUJA ZEMLJEPISNA IMENA
»Zemljepisno ime ali toponim je lastno ime, ki je po definiciji ustaljeno in nedvoumno
definira ter individualizira dolo!en objekt ali pojav« (Kladnik, 2007). Zemljepisna
imena (geografska ali krajevna imena) prou!uje toponomastika ali toponimika. Ta
imena delimo na endonime, to so zemljepisna imena, ki dolo!ajo nek topografski
objekt v jeziku, uporabljen na obmo!ju tega pojava, ter eksonime, zemljepisna
imena dolo!enih topografskih objektov v jezikih, ki se ne govore na obmo!ju tega
pojava. Kljub prizadevanjem razli!nih mednarodnih organizacij za standardizacijo
zemljepisnih imen, med katerimi je tudi UNGEGEN (United Nationas Group of
Experts on Geographical Names), ki je bil ustanovljen 1959 in !igar podpisnica je
bila leta 1992 ob vstopu v OZN tudi Slovenija, je raba eksonimov v svetu še zelo
nedore!ena (Kladnik, 2007). V zgodovinski preteklosti je bila uporaba toponimov
povezana s psihološkimi boji za prilaš!anje dolo!enih obmo!ij, bodisi da je šlo za
kolonizacijo, fizi!no ali duhovno prilaš!anje dolo!enega prostora (Kladnik, 2007 po
Cohen, Kliot, 1992 et al.). Poleg tega se ob tem zastavljajo še vprašanja, povezana
z mo!jo, kulturo, lokacijo in identiteto, ki so tesno povezana z zemljepisnimi imeni
(Kladnik, 2007 po Nash, 1999).
»Vsak kraj ali drug topografski objekt naj bi imel le eno uradno ime, ki bi bilo v
transliterirani obliki v latinici zapisano na vseh zemljevidih« (Kladnik, 2006). Obi!ajno
so zapisi v atlasih kompromis med priporo!ili resolucije OZN in prostorom na kartah,
!eprav se geografi zavzemajo za prevladujo!o rabo originalnih imen, za nelatinska
imena pa za zapis v transliterirani obliki. Tej rabi nasprotujejo slavisti, saj se s tem
zanemarja odnos do teh imen v zgodovini slovenskega naroda, pa tudi samo izro!ilo
slovenskega jezika (Kladnik, 2007 po Toporiši!, 1982). Pri transliterirani obliki smo v
znanstvene namene primorani dosledno rabiti diakriti!na !rkovna znamenja, pri
šolski in vsakdanji rabi pa so zaželene bralne in izgovorne poenostavitve (Kladnik,
2007). Da bi avtorica v !im ve!ji meri zadostila vsem navedenim zahtevam, je v
Tabelo 30 vnesla v pri!ujo!em delu uporabljene slovenske zapise, ki jih je našla v
Kladnikovem Seznamu tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (2001),
uporabljenih atlasih in drugi literaturi ali pa je imena delno oziroma v celoti
poslovenila. Tem zemljepisnim imenom je dodala še pre!rkovani ruski zapis, ruski
zapisi v cirilici, ponekod pa tudi angleški zapis, vrsto zemljepisnega imena in
njenega tipa, kot je to ozna!eno v omenjenem Kladnikovem delu, ter kratke
avtori!ine opombe.
Glede na stopnjo in vrsto podoma!evanja tujih zemljepisnih imen lo!ino po Modru
(1972) naslednje tipe:
razlike samo v izreki,
opuš!anje diakriti!nih znamenj,
transkribirana imena s !rkovnimi in diakriti!nimi poenostavitvami,
transkribirana zemljepisna imena, delno z doma!imi kon!nicami, ki v!asih
vplivajo na koren,
imena s podoma!evanjem v korenu in kon!nici,
podoma!ena ve!besedna zemljepisna imena, na katera vpliva raba
ob!oimenske sestavine,
foneti!no zapisan koren z uporabo slovenskih kon!nic,
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prevedena zemljepisna imena – popolni prevodi ter
tradicionalno podoma!ena zemljepisna imena (Kladnik, 2007).
Kladnik (2007) je tipologijo tujih zemljepisnih imen glede na stopnjo in vrsto
podoma!evanja raz!lenil na trinajst skupin. Pri !lenitvi podoma!enih tujih
zemljepisnih imen po pomenskih tipih je omenjeni avtor ta imena razdelil na
naslednje vrste:
celina,
država,
naselje,
zgodovinsko naselje,
kopenska reliefna imena,
kopenski hidronim,
morski hidronim,
podmorske reliefne oblike,
otoške reliefne oblike,
obalne reliefne oblike,
naravna pokrajina,
zgodovinska pokrajina,
pejsaž,
upravne enote razli!nih ravni,
zgodovinske upravne enote ter
drugo (raziskovalne postaje, zgodovinske utrdbe, naravni parki, rudna
nahajališ!a, arheološka, najdiš!a, namišljene države ...) (Kladnik, 2007).
V opombah, ki sledijo tabeli, je avtorica podala metodologijo zapisa uporabljenih
imen, pre!rkovanih ruskih zapisov, vrsto in tip imena, opomb, uporabljenih kratic ter
pod!rtala imena, uporabljena v Atlasu za osnovne in srednje šole (2005). V Tabeli
30 je zajetih 326 podoma!enih tujih zemljepisnih imen, ki so ve!inoma znotraj
ukotskega avtonomnega okrožja, v nasprotnem primeru je avtorica to posebej
ozna!ila. Med temi je 35 tujih imen iz Kladnikovega seznama tujih zemljepisnih imen
v slovenskem jeziku (2001). Iz Atlasa sveta za osnovne in srednje šole (2005) je
uporabljenih 42 zemljepisnih imen ali njenih delov, ki so v Tabeli 32 pod!rtani v
stolpcu Uporabljen zapis.
Tabela 30: Uporabljena tuja zemljepisna imena
Uporabljen zapis

Pre rkovan ruski
zapis

Ruski / ukotski
zapis

Angleški
zapis

Vrsta
imena

Opombe
/ Tip imena

Ajon

Ajon

"#$%

Ayon

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Ajon

ostrov Ajon

o&'($) "#$%

Ayon Island

otoška
reliefna
oblika

otok

Alazeja

Alazeja

"*+,-.

kopenski
hidronim

reka (kjer so ruski
kolonizatorji prišli
v stik s uk!i)

Alganskaja cona

Alganskaja zona

"*/+%&0+. ,$%a

drugo

nahajališ!a platine

-
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Aliskerovo

Aliskerovo

"*1&0-($)$

Aliskerovo

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Alkatvaam

Al´katvaam

"*20+')++3

Al'katvaam

naselje

naselje v
Beringovskem
rajonu

Alkatvaamskaja
cona

Al´katvaamskaja
zona

"*20+')++3&0+.
,$%a

Alkatvaam areas

drugo

nahajališ!a platine

Altajska dežela ali
Altajsko
obmo je

Altajskij kraj

"*'+#&01# 0(+#

-

upravna
enota

dežela RF, okraj
(kraj), 02-B

Ambar!ik

Ambar ik

"34+(510

Ambarchik

naselje

naselje na meji
med Bilibinskim
rajonom in Jakutijo

Amguema

Amguema

"3/673+

Amguema

kopenski
hidronim

reka (498 km)

Amguema

Amguema

"3/673+

Amguema

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Amursko
pokrajino

Amurskaja
oblast´

"368(&0+.
$84*+&'2

Amursk Oblast

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Anadir

Anadyr´

"%+9:(2

Anadyr´

kopenski
hidronim

reka (1150 km) najdaljša v AO

Anadir

Anadyr´

"%+9:(2

Anadyr

naselje

upravno središ!e
okrožja AO

Anadirska planota
ali Anadirsko
višavje

Anadyrskoe
ploskogor´e

"%+9:(&0$;*$&0$/$(2-

Anadyrskoye
Ploskogor´ye

oronim

visoka planota,
višavje; 02-B

Anadirski liman

Anadyrskij liman

"%+9:(&01#
*13+%

Anadyrsiy Liman

morski
hidronim

liman (laguni
podoben zaliv )

Anadirski ostrog

Anadyrskij ostrog

"%+9:(&01# $&'($/

Anadyr fortress

zgodovinsko
naselje

naselbina iz 17.
stol. na ukotki

Anadirski rajon

Anadyrskij rajon

"%+9:(&01# (+#$%

Anadyr District

upravna
enota

rajon AO (okoliš,
okraj)

Anadirski zaliv

Anadyrskij zaliv

"%+9:(&01# ,+*1)

Anadyrskiy Zaliv

morski
hidronim

zaliv

Anadirsko nižavje

Anadyrskaja
nizmennost´

"%+9:(&0+.
%1,3-%%$&'2

Anadyrskaya
Nizmennost´

oronim

nižavje

Ananajveem

Ananajveem

"%+%+#)--3

naselje

naselje ob
istoimenski reki, z
arheološkimi
najdbami

Angarka

reka Angarka

(-0+ "%/+p0+

Angarka River

kopenski
hidronim

reka ob kateri so
zgodovinske
naselbine

Angarka

Angarka

"%/+(0+

Angarka

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Anjujsk

Anjujsk

"%<#&0

Anyuysk

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Anjujsko gorovje

Anjujskoe
nagor´e

"%<#&0$- %+/$(2-

Severnyy /
Yuzhnyy
Anyuyskij Khrebet

oronim

gorovje (Severni in
Južni Anjujski
hrbet)

Apapelgino

Apapel´gino

";+;-*2/1%$

Apapel´gino

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Arakam!e!en

Arakam!e!en

"(+0+35-5-%

Arakamchechen

otoška
reliefna
oblika

otok v Bringovem
prelivu
(267,8 km²)

Arhangelska
pokrajina

Arhangel´skaja
oblast´

"(=+%/-*2&0+.
$4*+&'2

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

kot celina

ime regije; 05-A

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Arktika
Astrahanska
pokrajina

-

-

Astrahanskaja
oblast´

"&'(+=+%&0+.
$4*+&'2

-

The Arctic Area
-
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pokrajina

ime regije

Baranikha

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Belaya

kopenski
hidronim

reka (levi pritok
reke Anadir)

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Beringia

zgodovinska
pokrajina

v zgodovinski
preteklosti
kontinentalno
obmo!je med
severovzhodno
Azijo in Aljasko

>-8(1%/$) ;($*18)

Bering Strait

morski
hidronim

preliv, ožina;
02-A

Beringovo more

"#$%&'()*) +)$%#

Bering Sea

morski
hidronim

morje; 02-A

Beringovski

Beringovskij

>-(1%/$)&01#

Beringovskiy

naselje

rajonsko središ!e
Beringovskega
rajona

Beringovski rajon

Beringovskij rajon

>-(1%/$)&01#
(+#$%

Bering District

upravna
enota

rajon AO (okoliš,
okraj)

Bilibino

Bilibino

>1*141%$

Bilibino

naselje

rajonsko središ!e
Bilibinskega
rajona

Bilibinski rajon

Bilibinskij rajon

>1*141%&01# (+#$%

Bilibin District

upravna
enota

rajon AO (okoliš,
okraj)

Billings

Billings

>1**1%/&

Billings

naselje

naselje v
Šmidtovskem
rajonu

Bistrij

Bystryj

>:&'(:#

Bystryy

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Brjanska
pokrajina

Brjanskaja
oblast´

>(.%&0+. $4*+&'2

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Buhta Providenja

Buhta Providenija

46='+ ?($)19-%1.

Bukhta
Provideniya

morski
hidronim

zaliv

Buhta Ugolnaja

Buhta Ugol´naja

>6='+ @/$*2%+.

Bukhta Ugol´naya

morski
hidronim

zaliv

Burgah!an

Burgah an

>6(/+=5+%

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Centralno
federalno okrožje

Central´nyj
federal´nyj okrug

A-%'(+8*2%:#
!"!#$%&'()*
+%,#-.

Central Federal
District

upravna
enota

federalno (zvezno)
okrožje RF

antalskij

/antal´skij

0$(1$&'2,3*

Chantal´skiy

oronim

vrh (1843 m),
ukotksko gorovje

aplino

/aplino

0$4&3(+

Chaplino

naselje

naselje v
Providenskem
rajonu

aplinskoe

/aplinskoe

0$4&3(2,+!

kopenski
hidronim

termalni vrelci

antalskij

/antal´skij

0$(1$&'2,3*

Chantal´skiy

oronim

vrh (1843) v
ukotskem
gorovju

aunska guba

/aunskaja guba

0$%-(2,$5 .-6$

Chaunskaya
Guba

morski
hidronim

zaliv

aunski rajon

/aunskij rajon

0$-(2,3* #$*+(

Chaoun District

upravna
enota

rajon AO (okoliš,
okraj)

aunsko nižavje

/aunskaja

0$-(2,$5

oronim

nižavje

Azijskotihomorska regija

Aziatsko –
Tihookenaskij
region

",1+'&0$T1=$$0-+%&01#
(-/1$%

Baraniha

Baraniha

>+(+%1=+

Belaja

Belaja

>-*+.

Belgorodska
pokrajina

Belgorodskaja
oblast´

>-*/$($9&0+.
$4*+&'2

Beringija

Beringija

>-(1%/1.

Beringov preliv

Beringov proliv

Beringovo morje

-

-

-

-

-

-
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nizmennost´

(378!((+21'

eljabinska
pokrajina

/eljabinskaja
oblast´

0!&563(2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

e!enska
republika ali
Republika
e!enija

/e9enskaja
Respublika

0!:!(2,$5
;!24-6&3,$

-

upravna
enota

republika RF:
11-B

/im9ememel´

038:!8!8!&'

-

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

/ukotskij
poluostrov

0-,+12,3*
+&-+21#+<

Chukotskiy
Poluostrov

obalna
reliefna
oblika

polotok; 02-B

/ukotskij rajon

0-,+12,3* #$*+(

Chukotsk District

upravna
enota

rajon AO (okoliš,
okraj)

ukotsko
avtonomno
okrožje

/ukotskij
avtonomnyj okrug
(9uk.: /ukotkaken
avtonomnyken
okrug)

0-,+%12,3*
$<1+(+%8()* +%,#-.
(!uk.:0-,+1,$,=(
$<1+(+8(),=(
+,#-.)

The Chukotka
Autonomous
Okrug

upravna
enota

avtonomno
okrožje RF

ukotsko gorovje
/ višavje

/ukotskoe nagor´e

0-,+12,+! ($.+#'!

Chukotskoye
Nagor´ye ali
Chukotskiy
(Anadyrskiy)
Khrebet

oronim

gorovje, višavje

/ukotskoe more

0-,+%12,+! 8+%#!

Chukchi Sea

morski
hidronim

morje; 02-A

/ukotskij
nacional´nyj okrug

0-,+12,3*
($>3+($&'()*
+,#-.

Chukotka
National Okrug

zgodovinska
upravna
enota

upravna enota ob
vzpostavitvi
sovjetske oblasti

uvanske gore

/uvanskie gory

0-<$(2,3! .op)

Chuvanskiye
Gory

oronim

gore, gorovje

uvanskoe

/uvanskoe

0-<$(2,+!

Chuvanskoye

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

uvaška
republika ali
uvašija

/uvašskaja
Respublika /uvašija

0-<$?2,$5
;!24-6&3,$ 0-<$?35

-

upravna
enota

republika RF,
02-B

Da!noe

Da9noe

@$:(+!

-

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Daljnovzhodna
dežela

Dal´nevosto9nyj
kraj

@$&'(!<+21+%:()*
,#$*

Far Eastern Kray

zgodovinska
upravna
enota

upravna enota
(1926-1938),
današnja
Primorska in
Habarovska
dežela

Daljnovzhodna
pokrajina

Dal´nevosto9naja
oblast´

@$&'(!<+21+%:(a5
+%6&$21'

Far Eastern
Oblast

zgodovinska
upravna
enota

upravna enota
(1922 – 1926),
obsegala je 4
gubernije

Daljnovzhodno
federalno okrožje

Dal´nevosto9nyj
federal´nyj okrug

@$&'(!<+21+%:()*
!"!#$%&'()*
+%,#-.

Far Esteren
Federal District

upravna
enota

federalno (zvezno)
okrožje RF (od
leta 2000: obsega
9 federalnih
subjektov)

Dalnij

Dal´nij

@$&'(3*

-

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Dežnevskoe

Dežnevskoe

@!A(e<2,+e

-

kopenski
hidronim

termalni vrelci

Egvekinot

Egvekinot

B.<!,3(+1

Egvekinot

naselje

rajonsko središ!e
Iultinskega rajona

Ekiatapski hrbet

Ekiatapskij
hrebet

B,3$1a42,3*
C#!6!1

Ekiatapskij
Khrebet

oronim

gorovje, hrbet

im!ememel
ukotski
polotok
ukotski rajon

ukotsko morje
ukotsko
narodno okrožje
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Ekonajskaja cona

Ekonajskaja zona

B,+($*2,$5 7+(a

Econai areas

drugo

nahajališ!a platine

Ekug

Ekug

B,-.

Ekug

drugo

rudnik kositra

Elgigitgin

ozero El´gygytgyn

o7!#+
B&'.).)1.)(

Lake El´gygytgyn

kopenski
hidronim

jezero (v kotanji,
nastali ob trku
asteroida)

Enmelen

Enmelen

B(8!&!(

Enmelen

naselje

naselje v
Providenskem
rajonu

Enurmno

Enurmino

B(-#8(+

Enurmino

naselje

naselje v
ukotskem rajonu

Fairbanks

-

-

Fairbanks

naselje

naselje (ZDA)

Geologi!eskij

Geologi9eskij

D!+&+.3:!2,3*

Geologicheskiy

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Geraldov otok

ostrov Geral´da

o21#+< D!#$&'"$

Herald Island /
Gerald Island

otoška
reliefna
oblika

otok (pod
UNESCO-vo
zaš!ito)

Girgi!an

Gyrgy9an

D)#.):$(

Gyrgychan

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Gora dveh
cirkusov

gora Dvuh Cirkov

.+#$ @<-C E3#,+<

Gora Dvuch
Tsirkov

oronim

vrh (1853 m) v
Anjujskem gorovju

Gore
Ukvušvujnen

gory
Ukvušvujnen

.op)
F,<-?<-*(!(

Gory
Ukvushvuynen

oronim

gore, gorovje

Habarovsk

Habarovsk

G$6$#+<2,

Khabarovsk

naselje

naselje; središ!e
Daljnovzhodnega
federalnega
okrožja

Habarovska
dežela

Habarovskij kraj

G$6$%#+<2,3* ,#$*

Khabarovsk Krai /
Kray

upravna
enota

dežela RF, okraj
(kraj)

Hanti-Mansijsko
avtonomno
okoržje ali Jugra

Hanty –
Mansijskij avt.
okrug - Jugra

G$(1) H$(23*2,3*
$<1.+,#-. - I.#$

Khanty-Mansi
Autonomous
Okrug

upravna
enota

avtonomno
okrožje RF;
04-B

Hatirka

Hatyrka

G$1)#,$

Khatyrka

naselje

naselje v
Beringovskem
rajonu

Hrbet Pekulnej

hrebet Pekul´nej

C#!6!1
J!,-&'(!*

Khrebet
Pekul´ney

oronim

gore, gorovje

Hrbet Raritkin

hrebet Rarytkin

C#!6!1 Pap)tkin

Khrebet Rarytkin

oronim

gorovje, hrbet

Hrbet Tenkanij

hrebet Ten´kanyj

C#!6!1
Te(',$()*

Kherbet
Tenkanyy

oronim

gorovje, hrbet

Hrbet Uš Urek!en

herbet UšUrek9en

C#!6!1 F? F#!,:!(

Khrebet Ush Urekchen

oronim

gorovje, hrbet

Hrbet Zolotoj

hrebet Zolotoj

C#!6!1 K+&+1+*

Khrebet Zolotoy

oronim

gorovje, hrbet

Ilirnej

Ilirnej

L&3#(!*

Ilirney

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

In!oun

In9oun

L(:+-(

Inchoun

naselje

naselje v
ukotskem rajonu

Irkutska pokrajina

Irkutskaja oblast´

L#,-12,$5
+6&$21'

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Iultin

Iul´tin

L-&'13(

Iul´tin

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Iultinski rajon

Iul´tinskij rajon

L-&'13(2,3*
#$*+(

Yioultin District

upravna
enota

rajon AO (okoliš,
okraj)

Ivanovska
pokrajina

Ivanovskaja
oblast´

L<$(+<2,$5
+6&$21'

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Jablon

Jablon

M6&o(

Yablon

kopenski
hidronim

reka (desni pritok
reke Anadir)

Jamalo–Nenško
avtonomno
okrožje

Jamalo –
Neneckij avt.
okrug

M8$&+-N!(!>,3*
$<1.+,#-.

Yamalo - Nenents
Autonomous
Okrug

upravna
enota

avtonomno
okrožje RF; 04-B

-

-
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Janrakinnot

Janrakynnot

M(#$,)((+1

Yanrakynnot

naselje

naselje v
Providenskem
rajonu

Janranaj

Janranaj

M(#$($*

Yanranay

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Jeropol

Jeropol

O!#o4o&

Yeropol

kopenski
hidronim

reka (desni pritok
reke Anadir)

Jaroslavska
pokrajina

Jaroslavskaja
oblast´

M#+2&$<2,$5
+6&$21'

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Jukagirska
planota

Jukagirskoe
ploskogor´e

I,$.3#2,+e
4&+2,+.+#'e

Yukagirskoye
Ploskogor´ye

oronim

visoka planota,
višavje

Južni Anjujski
hrbet

južnyj Anjujskij
hrebet

PA()* Q(P*2,3*
C#!6!1

Yuzhnyy
Anyuyskij Khrebet

oronim

gorovje, hrbet

Južnij

Južnyj

IA()*

Yuzhnyy

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Južno federalno
okrožje

Južnyj
federal´nyj okrug

I%A()*
!"!#$%&'()*
+%,#-.

Southeren
Federal District

upravna
enota

federalno (zvezno)
okrožje RF

Kabardino –
Balkarska
republika ali
Kabardinobalkarska
republika

Kabardino –
Balkarskaja
Respublika

R$6$#"3(+S$&,$#2,$5
;!24-6&3,$

-

upravna
enota

republika RF, 02B

Kaettin

Kaettyn

R$=11)(

-

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Kajkuulska pe!ina

Kajkuul´skoj
obryv

R$*,--&'2,+*
+6#)<

-

drugo

reliefna oblika;
pe!ine ob reki
Pegtimel s
skalnimi
poslikavami

Kaliningrajska
pokrajina

Kaliningradskaja
oblast´

R$&3(3(.#$"2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Kalju!inskaja
guba

Kalju9inskaja
guba

R$&P:3(2,$5 .-6$

morski
hidronim

guba, zaliv

Kalužska
pokrajina

Kalužskaja
oblast´

R$&-A2,$5
+6&$21'

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Kam!atska
dežela

Kam9atskij kraj

R$8:$12,3* ,#$*

Kamchatka Krai

upravna
enota

dežela RF, okraj
(kraj)

Kam!atska
pokrajina

Kam9atskaja
oblast´

R$8:$%12,$5
+%6&$21'

Kamchatka
Oblast

zgodovinska
upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Kan!alan

Kan9alan

R$(:$&$(

Kanchalan

kopenski
hidronim

reka (z izlivom v
Anadirski liman)

Kan!alan

Kan9alan

R$(:$&$(

Kanchalan

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

Kara!ajevsko –
erkeška
republika ali
Kara!ajsko!erkeška
republika

Kara9aevo –
/erkesskaja
Respublika

R$#$:$!<+0!#,!22,$5
;!24-6&3,$

upravna
enota

republika RF,
02-B

Karalveem

Karal´veem

R$#$&'<!!8

-

drugo

rudno nahajališ!e

Kemerovska
pokrajina

Kemerovskja
oblast´

R!8!#+<2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Keperveem

Keperveem

K!4!#<!!8

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Kirovska
pokrajina

Kirovskaja
oblast´

R3#+<2,$5
+6&$21'

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Kodiak

ostrov Kod´jak

o.R$"'5,

otoška
reliefna

otok (ZDA)

-

Kalyu!inakaya
Guba
-

-

Keperveyem
Kodiak Island

lxxxvi

/UKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
___________________________________________________________________________________________________________________

oblika
Kolima

Kolyma

R+&)8$

Kolyma

kopenski
hidronim

reka (v Jakutiji)

Kolimsko gorovje
(Gidan) ali
Kolimsko
pogorje

Kolymskoe
nagor´e

Ko&)82,+!
($.+#'!

Kherbet Kolymski
(Gydan)

oronim

gorovje, pogorje;
02-B

Kolimsko
nižavje

Kolymskaja
nizmennost´

R+&)82,$5
(378!((+21'

Kolymskaya
Nizmennost´

oronim

nižavje; 02-B

Komsomolskij

Komsomol´skij

R+82+8+&'2,3*

Komsomol´skiy

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Konergino

Konergino

R+(!#.3(+

Konergino

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Konginške gore

Konginskie gory

R+(.3(2,u! .op'e

Konginskiye Gory

oronim

gore, gorovje

Konus

Konus

R+(-2

Konus

oronim

vrh (1707m),
ukotsko gorovje

Koolen IV

Koolen´IV

R++&!(' IV

naselje

naselje ob
istoimenskem
jezeru v
ukotskem rajonu,
z arheološkimi
najdbami

Korjaško
avtonomno
okrožje

Korjakskij
avtonomnyj
okrug

R+#5%,2,3*
$<1+(+%8()*
+%,#-.

Koryak
Autonomous
Okrug

zgodovinska
upravna
enota

avtonomno
okrožje RF

Korjaško gorovje
ali Korjaško
pogorje

Korjakskoe
nagor´e

R+#5,2,+!
($.+#'e

Koryakskoye
Nagor´ye

oronim

gorovje, pogorje;
02-B

Kostromska
pokrajina

Kostromskaja
oblast´

R+21#+82,$5
+6&$21'

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Krasneno

Krasneno

R#$2(!(+

Krasneno

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

Krasnoarmejskij

Kranoarmejskij

R#$2(+$#8!*2,3*

Kranoarmeyskiy

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Krasnodarska
dežela

Krasnodarskij
kraj

R#$2(+"$#2,3*
,#$*

upravna
enota

dežela RF, okraj
(kraj)

Krasnoe

ozero Krasnoe

o7!#+
R#$2(+!

Ozero Krasnoye

kopenski
hidronim

jezero

Krasnojarsk

Krasnojarsk

R#$2(+5#2,

Krasnoyarsk

naselje

naselje v
Krasnojarski
deželi

Krasnojarska
dežela

Krasnojarskij kraj

R#$2(+5#2,3*
,#$*

upravna
enota

dežela RF, okraj
(kraj)

Krestovaja

Krestovaja

R#!21+<$5

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Kurganska
pokrajina

Kurganskaja
oblast´

R-#.$(2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Kurska pokrajina

Kurskaja oblast´

R-#2,$5 +6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Lamutskoe

Lamutskoe

T$8-12,+!

Lamutskoye

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

Lavrentija

Lavrentija

T$<#!(135

Lavrentiya

naselje

rajonsko središ!e
ukotskega rajona

Leningradskij

Leningradskij

T!(3(.#$"2,3*

Leningradskiy

naselje

naselje v
Šmidtovskem
rajonu

Leningrajska
pokrajina

Leningradskaja
oblast´

T!(3(.#$"2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Lesnoe

Lesnoe

T!2(+!

_

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

-

-

-

Krestovaya
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Lipecka pokrajina

Lipeckaja oblast´

T34!>,$5
+6&$21'

Longov preliv

Proliv Longa

Lorino

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

J#+&3< T+(.$

Proliv Longa / De
Longa Streit

morski
hidronim

preliv (po
Georges
Washington De
Long)

Lorino

T+#3(+

Lorino

naselje

naselje v
ukotskem rajonu

Lorinskoe

Lorinskoe

T+#3(2,+!

kopenski
hidronim

termalni vrelci

Lunnoe

Lunnoe

T-((+!

Lunnoye

drugo

rudnik kositra

Magadanska
pokrajina

Magadanskaja
oblast´

H$.$"$(2,$5
+6&$21'

Magadan Oblast

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Majn

Majn

H$*(

Mayn

kopenski
hidronim

reka (desni pritok
reke Anadir)

Mainits areas

-

Majnickaja cona

Majnickaja zona

H$*(3>,$5 7+(a

Majorjeva sopka

Majorskaja
sopka

H$*+#2,$5 2+4,a

drugo

nahajališ!a platine

oronim

sopka (po majorju
Pavluckiju)

Mali Anjuj

Suhoj (Malyj) Anjuj

U-C+* (H$&)*)
Q(P*

Malyy Anyuy

kopenski
hidronim

reka (738 km)

Mali Diomed ali
Krusensternov
otok

ostrov Kruzešterna

+21#+<
R#-7!(?1!#($

Little Diomede

otoška
reliefna
oblika

otok (ZDA) –
drugo ime: Inaliq

Mamutovo
pogorje

Mamontovoe
nagor´e

Ma8+(1o<+e
($.+#'e

oronim

pogorje (Vranglov
otok)

Mandrikovo

Mandrikovo

H$("#3,+<+

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Marennoja
ploš!ad

Marennoja
ploš ad´

H$#!((o5 4&+V$"'

drugo

rudno nahajališ!e

Markovo

Markovo

H$#,+<+

Markovo

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

Markovski rajon

Markovskij rajon

H$#,+<2,3*,
#$*+(

Markovsk District

zgodovinska
upravna
enota

nekdanji rajon
ukotke

Mejni

Mejny

H=*()

naselje

naselje v
aunskem rajonu

Mejnipilgino

Mejnypil´gyno

H!*()43&'.)(+

Meynypil´gyno

naselje

naselje v
Beringovskem
rajonu

Mis Šmidta

Mys Šmidta

H)2 W83"1$

Mys Shmidta

naselje

rajonsko središ!e
Šmidtovskega
rajona

Moskovska
pokrajina

Moskovskaja
oblast´

H+2,+<2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Moskva

Moskva

H+2,<$

-

naselje/
upravna
enota

mesto, federalni
subjekt RF

Murmanska
pokrajina

Murmanskaja
oblast´

H-#8$(2,$5
+6&$21'

Murmansk Oblast

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Nagornij

Nagornyj

N$.+#()*

Nagornyy

naselje

naselje v
Beringovskem
rajonu

Nahodka

ostrov Nahodka

+21#+< N$C+",$

ostrov Nakhodka

otoška
reliefna
oblika

otok

Naukan

Naukan

N$-,$(

Naukan

zgodovinsko
naselje

izpraznjeno
naselje (iz obdobja
hladne volje)

Nenško
avtonomno

Neneckij avt.
okrug

N!(!>,3*
$<1.+,#-.

Nenents
Autonomous

upravna
enota

avtonomno
okrožje RF; 04-B

-

Mandrikovo
-

-
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okrožje

Okrug

Neraziskana reka

Neizvestnaja

N!37<!c1($5

Neizvestnaya

kopenski
hidronim

reka (Vranglov
otok)

Neškan

Neškan

N!?,$(

Neshkan

naselje

naselje v
ukotskem rajonu

Nižnekolimsk

Nižnekolymsk

N3A(!,+&)%82,

Nizhnekolymsk

naselje

naselje - Jakutija

Nižnekolimsko
prezimovališ!e

Nižnekolymskoe
zimov´e

N3A(!,+&)82,+!
738+<'!.

zgodovinsko
naselje

naselbina iz
17.stol. ob reki
Kolima

Novie

Novye /aplino

N+<)! 0$4&3(+

Novoye Chaplino

naselje

naselje v
Providenskem
rajonu

Nižegorodska
pokrajina

Nižegorodskaja
oblast´

N3A!.+#+"2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Novgorodska
pokrajina

Novgorodskaja
oblast´

N+<.+#+"2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Novo – Mariinska
stražnica

Novo-Mariinskij
post´

N+<+-H$#33(2,3*
4+21'

zgodovinsko
naselje

vojaška naselbina
iz 19.stol. –sedanji
Anadir

Novosibirska
pokrajina

Novosibirskja
oblast´

N+<+2363#2,$5
+6&$21'

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

aplino

-

Novo-Mariinsk
post
-

Nunjamo

Nunjamo

N-(58+

Nunyamo

naselje

naselje

Nunligran

Nunligran

N-(&3.#$(

Nunligran

naselje

naselje v
Providenskem
rajonu

Nutpelmen

Nutpel´men

N-14!&'8!(

Nutepel´men

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Olojski hrbet ali
Olojsko gorovje

Olojskij hrebet

O&+*2,3* C#!6!1

Oloyskiy Khrebet

oronim

gorovje, hrbet

Omolon

Omolon

X8+&+(

Omolon

kopenski
hidronim

reka (1114 km)

Omolon

Omolon

X8+&+(

Omolon

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Omska pokrajina

Omskaja oblast´

X82,$5 +6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Orenburgska
pokrajina

Orenburgskaja
oblast´

X#!(6-#.2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Orlovska
pokrajina

Orlovskaja
oblast´

X#&+<2,$5
+6&$21'

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Ostrovnoe

Ostrovnoe

X21#+<(+!

Ostrovnoye

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

otok
Arakam!e!en

ostrov
Arakam9e9en

o21#+<
Q#$,$8:!:!(

Ostrov
Arakamchechen

otoška
reliefna
oblika

otok

otoka Diomed ali
otoka Gvozdjova

ostrova Gvozdëva

+21#+<$ D<+7"Y<$

Diomede Islands

otoška
reliefna
oblika

otoka Veliki in Mali
Diomed
(RF, ZDA)

otoki Pribilova

ostrova
Pribiylova

o.J#36)&+<$

Prybylov Islands
(Pribilof Islands)

otoška
reliefna
oblika

oto!je

Otrožnij

Otrožnyj

X1#+A()*

Otrozhnyy

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

Ozernij

Ozernyj

X7!#()*

Ozerny

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Paliavaam

Palyavaam

J$&)$<$$8

Palyavaam

kopenski
hidronim

reka (z izlivom v
aunsko gubo)

Paliavaamskij
hrbet

Palyavaamskij
hrebet

J$&)a<$$82,3*
C#!6!1

Palyavaamskiy
Khrebet

oronim

gorovje, hrbet

Pegtimel

Pegtymel´

J!.1)8!&'

Pegtymel´

kopenski

reka (z izlivom v
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hidronim

Preliv Longa)

Pegtimelskij hrbet

Pegtymel´skij
hrebet

J!.1)8!&'2,u*
C#!6!1

Pegtymel´skij
Kherbet

oronim

gorovje, hrbet

Pekulnejski hrbet

Pekul´nejskij
hrebet

Je,-&'(!*2,3*
C#!6e1

Kherbet
Pekul´ney

oronim

gorovje v
Anadirskem rajonu

Pekulnejskoe
jezero

Pekul´nejskoe
ozero

J!,-&'(!*2,+!
o7!#+

Pekulheyskoye
Ozero

kopenski
hidronim

jezero

Penzenska
pokrajina

Penzenskaja
oblast´

J!(7!(2,$5
+6&$21'

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Penžinskij hrbet

Penžinskij hrebet

J!(A3(2,3*
C#!6!1

oronim

gorovje, hrbet

Permska dežela

Permskij kraj

J!#82,3* ,#$*

upravna
enota

dežela RF, okraj
(kraj)

PettimelOleptitinskaja
cona

Pettymel´Oleptytynskaja
zona

J!11)8!&'X&!41)1)(2,$5
7+(a

PettymelOleptitinsky area

drugo

nahajališ!a srebra

Pevek

Pevek

J!<!,

Pevek

naselje

rajonsko središ!e
aunskega rajona

Peveški polotok

Pevekskij
poluostrov

J!<!,2,u*
4+&-+21#+<

Pevek peninsula

obalna
relifna
oblika

polotok

Pirkakajskie
štokverki

Pyrkakajskie
štokverki

!"#$#$%&#'(
)*+#,("#'

Pyrkakayski
Stockworks

drugo

rudnik kositra

Pogindino

Pogyndino

+-!./'.+

Pogyndino

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Poljarnij

Poljarnyj

+01".!%

Polyarnyy

naselje

naselje v
Šmidtovskem
rajonu

Primorska dežela
ali Primorsko
obmo je

Primorskij kraj

"'2+3"&#'% #"$%

Primorsky Krai /
Kray

upravna
enota

dežela RF, okraj
(kraj), 02-B

Privolško
federalno okrožje

Privolžskij
federal´nyj okrug

Volga Federal
District

upravna
enota

federalno (zvezno)
okrožje RF

Promežuto nij

Promežuto8nyj

"+2(47*+9.!%

Promezhutochnyy

naselje

naselje v
!aunskem rajonu

Providenija

Providenija

"+,'/(.'1

Provideniya

naselje

rajonsko središ e
Providenskega
rajona

Providenski rajon

Providenskij rajon

"+,'/(.&#'%
"$%+.

Providensk
District

upravna
enota

rajon !AO (okoliš,
okraj)

Pskovska
pokrajina

Pskovskaja
oblast´

&#+,&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Rau ua

Rau8ua

;$797$

Rauchua

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Republika
Adigeja

Respublika
Adygeja
(Adygeja)

;(&<7:0'#$
=/!-(1 (=/!-(1)

-

upravna
enota

republika RF

Republika Altaj

Respublika Altaj

;(&<7:0'#$
=0*$%

-

upravna
enota

republika RF,
11-B

Republika
Baškortostan ali
Baškirija

Respublika
Baškortostan

;(&<7:0'#$
>$)#+"*+&*$.

-

upravna
enota

republika RF;
11-B

Republika
Burjatija

Respublika
Burjatija

;(&<7:0'#$
>7"1*'1

-

upravna
enota

republika RF

Republika
Dagestan

Respublika
Dagestan

;(&<7:0'#$
?$-(&*$.

Dagestan
Republic

upravna
enota

republika RF; 11B

Republika Daljni
vzhod

Respublika
Dal´nij Vostok

;(&<73:0'#$
?$306.'% @+&*+3#

Republic of Far
East

zgodovinska
upravna
enota

upravna enota
(1920 – 1922);
Zabajkalska,

Penzhinskiy
Khrebet
-

"',+304&#'%
5(/("$306.!%
+3#"7-
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Amurska,
Primorska,
Sahalinska in
Kam atska
pokrajina)
Republika
Hakasija

Respublika
Hakasija

;(&<7:0'#$
B$#$&'1

Republika
Ingušija ali
Ingušetija

Respublika
Ingušetija

;(&<7:0'#$
C.-7)(*'1

Republika
Kalmikija

Respublika
Kalmykija

;(&<7:0'#$
D$02!#'1

Republika
Karelija

Respublika
Karelija

Republika Komi

-

upravna
enota

republika RF,
11-B

upravna
enota

republika RF

-

upravna
enota

republika RF,
11-B

;(&<7:0'#$
D$"(0'1

-

upravna
enota

republika RF,
11-B

Respublika Komi

;(&<7:0'#$ D+2'

-

upravna
enota

republika RF

Republika Marij
El ali Mari El

Respublika Marij
El

;(&<7:0'#$
E$"'% F0

-

upravna
enota

republika RF

Republika
Mordovija ali
Mordvinija

Respublika
Mordovija

;(&<7:0'#$
E+"/+,'1

-

upravna
enota

republika RF

Republika Saha
– Jakutija

Respublika Saha
- Jakutija

;(&<73:0'#$ G$H$3 I#73*'1

upravna
enota

republika RF,
02-B

Republika
Severna Osetija
- Alanija

Respublika
Severnaja
Osetija - Alanija

;(&<7:0'#$
G(,(".$1 J&(*'1
- =0$.'1

-

upravna
enota

republika RF,
11-B

Republika
Tatarstan

Respublika
Tatarstan
(Tatarstan)

;(&<7:0'#$
K$*$"&*$.
(K$*$"&*$.)

-

upravna
enota

republika RF,
11-B

Republika Tiva ali
Tuva

Respublika Tyva

;(&<7:0'#$ K!,$

-

upravna
enota

republika RF

Rirkajpij

Ryrkajpij

;!"#$%<'%

Ryrkaypiy

naselje

naselje v
Šmidtovskem
rajonu

Ritgilskaja cona

Rytgyl´skaja zona

;!*-!06&#$1
L+.a

Rytgyl areas

drugo

nahajališ a platine

Ritku i

Rytku8i

;!*#79'

Rytkuchi

naselje

naselje v
!aunskem rajonu

Rjazanska
pokrajina

Rjazanskaja
oblast´

;1L$.&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Rostovska
pokrajina

Rostovskaja
oblast´

;+&*+,&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Rt Dežnjova

mys Dežnëva

2!& ?(4.M,$

Mys Dezhneva

obalna
reliefna
oblika

rt; 11-B

Rt Navarin

mys Navarin

2!& N$,$"'.

Mys Navarin

obalna
reliefna
oblika

rt

Rt Rubikon

mys Rubikon

2!& ;7:'#+.

Cape Rbuikon

obalna
reliefna
oblika

rt

Rt Šelagskij

mys Šelagskij

2!& O(0$-&#'%

Mys Shelagskiy

obalna
reliefna
oblika

rt

Ruska federacija
ali Rusija

Rossijskaja
Federacija
(Rossija)

;+&&'3%&#$1
P(/("$3Q'1 (;+&&'1)

The Russian
Federation
(Russia)

država

država; 05-A

ruski Daljni
vzhod

Dal´nij Vostok
Rossii

?$306.'% @+&*+3#
;+&&'3'

russian Far East

pokrajina

ime regije RF;
02-B

Sahalinska
pokrajina

Sahalinskaja
oblast´

G$H$0'3.&#$1
+3:0$&*6

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Ingush Republic
(Ingushetia)

Sakha Republic
(Yakutia)

-
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Samarska
pokrajina

Samarskaja
oblast´

G$2$"&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Sankt Peterburg

Sankt-Peterburg

G$.#*(*(":7"-

-

naselje/
upravna
enoa

mesto, federalni
subjekt RF

Severni Anjujski
hrbet

severnyj Anjuskij
hrebet

&(,(".!%
=.R%&#'% H"(:(*

Severnyy
Anyuyskij Khrebet

oronim

gorovje, hrbet

Severni rt

mys Severnýj

2!& G(,(".!%

Cape North

zgodovinska
pokrajina

nekdanja obalna
reliefna oblika današnji Šmidtov
rt

Severozahodno
federalno okrožje

Severo –
Zapadnyj
federal´nyj okrug

G(3,("+-S$3<$/.!%
5(/("$306.!%
+3#"7-

Nothwest Federal
District

upravna
enota

federalno (zvezno)
okrožje RF

Sibirija

Sibir´

G':'"6

Siberia

pokrajina

ime regije RF; 05A

Sibirsko federalno
okrožje

Sibirskij
federal´nyj okrug

G':'3"&#'%
5(/("$306.!%
+3#"7-

Siberian Federal
District

upravna
enota

federalno (zvezno)
okrožje RF

Sireniki

Sireniki

G'"(.'#'

Sireniki

naselje

naselje v
Providenskem
rajonu

Skrajni sever

Krajnij Sever

D"$%.'% G(,("

Far North

Smolenska
pokrajina

Smolenskaja
oblast´

G2+0(.&#$1
+:0$&*6

Snežnoe

Snežnoe

G.(4.+(

Sopka Skalistaja

sopka Skalistaja

&+"#$ G#$0'&*a1

Staduhino

Staduhino

Start

pokrajina

severni predeli RF

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

-

oronim

sopka (kopasti vrh
vulkanskega
izvora Beringovski rajon)

G*$/7H'.+

-

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Start

G*$"*

-

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Stavropolska
dežela

Stavropol´skij
kraj

G*$,"+<+06&#'%
#"$%

-

upravna
enota

dežela RF, okraj
(kraj)

Sverdlovska
pokrajina

Sverdlovskaja
oblast´

G,("/0+,&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Svetlij

Svetlyj

G,(*0!%

-

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Svetloe

Svetloe

G,(*0+(

Svetloye

drugo

rudnik kositra

Šahterskij

Šahterskij

O$H*("&#'%

Shakhterskiy

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

Širotnij

Širotnyj

O'"+*.!%

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Šmidtov rt

Mys Šmidta

E!& O2'/*$

Mys Shmidta

obalna
reliefna
oblika

rt ob naselju Mis
Šmidta (po
Friedrichu Karlu
Schmidtu)

Šmidtovski rajon

Šmidtovskij rajon

O2'/*+,&#'%
"$%+.

Shmidt District

upravna
enota

rajon !AO (okoliš,
okraj)

Tambovska
pokrajina

Tambovskaja
oblast´

K$2:+,&#$1
+:0$&*6

Tambov
(Tambovskaya)
Oblast

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Tanjurer

Tanjurer

K$.R"("

Tanyurer

kopenski
hidronim

reka (levi pritok
reke Anadir)

Tavajvaam

Tavajvaam

K$,$%,$$2

Tavayvaam

naselje

naselje ob mestu
Anadir

Tjumenska

Tjumenskaja

KR2(.&#$1

Tyumenskaya

upravna

pokrajina RF,

Snezhnoye

-
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pokrajina

oblast´

+:0$&*6

enota

obmo je, »oblast«

Tomska pokrajina

Tomskaja oblast´

K+2&#$1 +:0$&*6

oblast
-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Tverska pokrajina

Tverskaja oblast´

K,("&#$1 +:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Tundrska reka

Tundrovaja

K7./"+,a1

-

kopenski
hidronim

reka (Vranglov
otok)

Tuplska pokrajina

Tupl´skaja
oblast´

K706&#$1 +:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Udmurtska
republika

Udmurtskaja
Respublika

T/27"*&#$1
;(&<7:0'#$

-

upravna
enota

republika RF,
02-B

Uelen

Uelen

TU0(.

Uelen

naselje

naselje v
!ukotskem rajonu

Uelkal

Uel´kal´

TU06#$06

Uel´kal´

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Ugolnie Kopi

Ugol´nye Kopi

T-+06.!( D+<'

Ugol´nyye Kopi

naselje

rajonsko središ e
Anadirskega
rajona

Uljanovska
pokrajina

Ul´janovskaja
oblast´

T061.+,&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Uljaška

Uljaška

T01)#$

-

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Uralsko federalno
okrožje

Ural´ckij
federal´nyj okrug

T"$306&#'%
5(/("$306.!%
+3#"7-

Urals Federal
District

upravna
enota

federalno (zvezno)
okrožje RF

Ureliki

Ureliki

T"(0'#'

Ureliki

naselje

naselje v
Providenskem
rajonu

Ust - Belaja

Ust´- Belaja

T&*6 - >(0$1

Ust´-Belaya

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

Ust – Oloj

Ust´- Oloj

T&*6 – J0+%

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Ušakovskoe

Ušakovskoe

T)$#+,&#+(

naselje

naselje v
Šmidtovskem
rajonu

Ushakovskoye

Uškonijske gore

gory Uškonij

-op! T)#+.'%

Gory Ushoniy

oronim

gore, gorovje

Vaegi

Vaegi

@$(-'

Vayegi

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

Valkumej

Val´kumej

@$06#72(%

Val´kumey

naselje

naselje in rudnik v
!aunskem rajonu

Valunistoe

Valunistoe

@$07.'&*+(

drugo

nahajališ e in
rudnik zlata

Vankarem

Vankarem

@$.#$"(2

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Vankaremsko
nižavje

Vankaremskaja
nizmennost´

@$.#$"(2&#$1
.'L2(..+&*'

oronim

nižavje

Velikaja

Velikaja

@(0'#$1

Velikaya

kopenski
hidronim

reka (z izlivom v
Anadirski liman)

Veliki Anjuj

Bol´šoj Anjuj

>+06)+% =.R%

Bol ´shoy Anyuy

kopenski
hidronim

reka (693 km)

Veliki Diomed ali
Ratmanov otok

ostrov Ratmanova

o&*"+, ;$*2$.+,$

Big Diomede

otoška
reliefna
oblika

otok (drugi imeni:
Imaqliq,
Nunarbuk)

Velikore enskaja
cona

Velikore8enskaja
zona

@(0'#+"(9(.&#$1
L+.a

Velikorechinsk
areas

drugo

nahajališ a platine

VerhneJablonskaja cona

VerhneJablonskaja zona

@("H.(-I:0+.&#$1
L+.a

VerkhneYablonski area

drugo

nahajališ a srebra

Vesennij

Vesennij

@(&(..'%

Vesenniy

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Vankarem
-
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Vladimirska
pokrajina

Vladimirskaja
oblast´

@0$/'2'"&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Volgograjska
pokrajina

Volgogradskaja
oblast´

@+0-+-"$/&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Vologodska
pokrajina

Vologodskaja
oblast´

@+0+-+/&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Voronežska
pokrajina

Voronežskaja
oblast´

@+"+.(4&#$1
+:0$&*6

-

upravna
enota

pokrajina RF,
oblast

Vosto nij

Vosto8nyj

@+&*+9.!%

Vostochnyy

naselje

naselje v
Iultinskem rajonu

Vranglov otok

ostrov Vrangelja

o&*"+, @"$.-(01

Wrangel Island

otoška
reliefna
oblika

otok

Vstre nij

Vstre8nyj

@&*"(9.!%

Vstrechnyy

naselje

naselje v
Bilibinskem rajonu

Vzhodna Azija

Vosto8naja Azija

@+&*+9.$1 =L'1

pokrajina

ime regije; 12-B

Vzhodna Sibirija

Vosto nyj Sibir´

@+&*+9.!% G':'3"6

Eastern Sibiria

pokrajina

ime regije RF;
02-B

Vzhodnosibirsko
morje

Vosto8no –
Sibirskoe more

@+&*+39.+G':'3"&#+( 2+3"(

East Siberian Sea

morski
hidronim

morje; 02-A

Vzhodnotundrovski rajon

Vosto8noTundrovskij rajon

@+&*+9.+K7./"+,&#'%
"$%+.

VostochnoTundrov District

zgodovinska
upravna
enota

nekdanji rajon
!ukotke

Zabajkalska
dežela

Zabajkal´skij kraj

S$:$%#$06&#'%
#"$%

upravna
enota

dežela RF, okraj
(kraj)

Zahodnotundrovski rajon

ZapadnoTundrovskij rajon

S$<$/.+K7./"+,&#'%
"$%+.

Zapadno-Tundrov
District

zgodovinska
upravna
enota

nekdanji rajon
!ukotke

Zaliv Kresta

zaliv Kresta

L$0', K"(&*$

Zaliv Kresta

morski
hidronim

zaliv

Zapadnij

Zapadnyj

S$<$/.!%

-

naselje

naselje v
!aunskem rajonu

Zeleni rt

Zelenyj Mys

S(0(.!% E!&

-

obalna
reliefna
oblika

rt

Zgornja Kolima

Verhnej
Kolymy

@("H.(% D+0!2!

-

zgodovinska
upravna
enota

rajon pod
nadzorom
Dalstroja

Zolotogore

Zolotogor´e

S+0+*+-+"6(

-

naselje

naselje v
Anadirskem rajon

Židovska
avtonomna
pokrajina ali
Judovska
avtonomna
oblast

Evrejskaja
avtonomnaja
oblast´

V,"(3%&#$1
$,*+.+32.$1
+3:0$&*6

upravna
enota

avtonomna
pokrajina RF,
oblast; 02-B

-

-

Evreiskaya
Avtonomnya
Oblast

Opombe:

Vir: Pahor, 2009

Anadirsko višavje
= slovensko ime iz Seznama tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (Kladnik, 2001)
Anadirska planota
= avtori in uporabljen zapis
(pre rkovan zapis) e = za približno glasovno vrednost ´e ter je (Sever, Derganc, 2006)
ë = za v ruskem zapisu ozna eno približno glasovno vrednost ´o ter jo (Sever, Derganc, 2006)
š = za približno glasovno vrednost parnega soglasnika š8, to je ruske rke " (Sever, Derganc, 2006)
y = za približno glasovno vrednost samoglasnika i-u, to je ruske rke ! (Sever, Derganc, 2006) ali »trdi i«
´ = za mehki znak ali »jer«, to je rusko rko 6, ki nima glasovne vrednosti (Sever, Derganc, 2006)
e = za približno glasovno vrednost e, to je ruske rke W (Sever, Derganc, 2006)
ju = za približno glasovno vrednost ´u ter ju, to je ruske rke R (Sever, Derganc, 2006)
ja = za približno glasovno vrednost ´a ter ja, to je ruske rke 1 (Sever, Derganc, 2006)
Anadyrskoye Ploskogor´ye = angleški zapis povzet po The Times Atlas of the World (1987) ali na medmrežju (angleški jezik)
oronim
= vrsta imena po klasifikaciji iz Seznama tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (Kladnik, 2001)
visoka planota, višavje = avtori ina opomba ali zapis prevoda (Ožegov, Švedova, 2006; Pretnar, 1964; Sever, Plotnikova,2006)

xciv

AUKOTSKO AVTONOMNO OKROŽJE S POUDARKOM NA PROMETNI POVEZANOSTI IN GEOSTRATEŠKI VLOGI
___________________________________________________________________________________________________________________

02-B
Ajon
(kratice) !AO
FR
ZDA
UNESCO

= tip imena iz Seznama tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (Kladnik, 2001)
= zemljepisno ime s tega okrožja zajeto v Atlasu sveta za osnovne in srednje šole (2005)
= !ukotsko avtonomno okrožje
= Ruska federacija ali Rusija
= Združene države Amerike
= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Priloga 22: DRUGA TUJA IMENA
V tej prilogi je avtorica zbrala druga tuja imena, ki jih je razvrstila v dve tabeli. Tabela
31 obsega poslovenjen zapis osebnih imen, ki so najve krat delno poslovenjen
pre krovan ruski zapis, poleg je zapisan še pre rkovan ruski zapis, ruski zapis,
ponekod še angleški zapis iz uporabljenih virov in kratke opombe.
Tabela 31: Osebna imena
Uporabljen zapis

Pre rkovan ruski
zapis

Ruski zapis

Afanasij Šestakov

Šestakov Afanasij
Fedotovi

!"#$%&'
()$*$"+,
!"#$%$&'(

Aleksandr

Kožuhov Aleksandr
Aleksandrovi

)$*+,$& -."/012#3
-."/012#3$&'(

Alexander A.
Kozhukhov.

poslanec okrožne
dume

Aleksandr Baranov

Baranov Aleksandr
Andreevi

413152$& -."/0152#3
-2#3"5"&'(

Alexander
Andreyevich Baranov

prvi glavni upravitelj
ruskih naselij v
Ameriki (1746-1818)

Andrej Šamilevi

Mingazov Andrej
Šamilevi

6'2718$& -2#3"9
:1;'."&'(

Andrey Sh. Mingazov

namestnik okrožnega
guvernerja, lan
vlade...

Gorodilov Andrej
Viktorovi

<$3$#'.$& -2#3"9
='/%$3$&'(

Andrey V. Gorodilov

podpredsednik
okrožne dume

Dallakjan Aramais
Džaganovi

>1..1/?2 -31;1'0
>*1712$&'(

Aramais D. Dallakyan

poslanec okrožne
dume

Avgust Berzin

-&7+0% 4"38'2@

-

boljševik, sodelavec
Mihajla Mandrikova

Billings

4'..'270

-

raziskovalec
!ukotskega polotoka
v 18. in 19.stol

Dmitrij Anatol´evi
Medvedev

>;'%3'9
A21%$.@"&'(
6"#&"#"&

Dmitrij Pvaluckij

>;'%3'9 A1&.+B/'9

Polukšt Dora
Samuilovna

A$.+/C% >$31
D1;+'.$&21

Dora S. Poluksht

lanica vlade in
na elnica departmaja
za šolstvo...

Malkin Efim
Naumovi

61./'2 EF';
G1+;$&'(

Efim N. Malkin

poslanec okrožne
dume in predstavnik v
svetu federacije
Federalnega zbora
Ruske federacije

Daniljuk Evgenij
Viktorovi

>12'.H/ E&7"2'9
='/%$3$&'(

Evgeny V. Danilyuk

namestnik okrožnega
guvernerja, lan

Aleksandrovi

Angleški zapis
-

Opombe
kozaški polarni
raziskovalec, vodja
vojaške ekspedicije
na !ukotki
(1677-1730)

Kožuhov

Mingazov
Andrej Viktorovi
Gorodinov
Aramais Džaganovi
Dallakjan
Avgust Berzin
Billings
Dmitrij Anatolevi
Medvedev
Dmitrij Pavluckij
Dora Samuilovna
Polukšt
Efim Naumovi
Malkin

Evgenij Viktorovi
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Dmitry Medvedev

-

predsednik Ruske
federacije
Dmitrij Pavluckij
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vlade...

Daniljuk
Ferdinand von
Wrangel

baltiški Nemec,
raziskovalec in astni
lan Ruske akademije
znanosti (1796-1870)

Vrangel´Ferdinand
(Fëdor) Petrovi

=31527".@
!"3#'2152# (!J#$3)
A"%3$5&'(

Fedor Matjuškin

!"#$3 61%HC/'2

-

ruski admiral (17991872)

Fedot Popov

Fedot Popov

!"#$% A$K$&

-

ruski raziskovalec
polarnih morij v 17.st.

Galina Aleksandrovna

Stepanova Glaina
Aleksandrovna

D%"K12$&1 <1.'21
-."/012#3$&21

Gregorij Ivanovi
Šelihov

<3'7$53'9 L&152$&'(
:"5.',$&

L. F. Grinveickij

M. !. <3'2"&'B/'9

L. F. Grinevitsky

prvi civilni upravitelj
Anadirske okrožne
uprave v 19.stol.

Ganzer Larisa
Dmitrievna

<128"3 M13'01
>;'%3'"&21

Larisa D. Ganzer

poslanka okrožne
dume

Gorenštejn Leonid
Eduardovi

<$3"2C%"92 M"$2'#
N#+13#$&'(

Leonid E.
Gorenshteyn

namestnik okrožnega
guvernerja, lan
vlade...

Majdel´

619#".@

-

baron, v drugi polovici
19. stoletja dolo i
pravila o trgovanju z
jelenjimi kožami

major Šmalev

;19$3 :;1."&

-

1778 razglasi
premirje s !uk i v
Anadirskem ostrogu

Mihail Mandrikov

6',1'. 612#3'/$&

-

poslanec Primorske
organizacije
boljševikov in
kol akovskih milic v
Anadiru

Mihajlo Staduhin

Mihajlo Straduhin

6',19.$ D%1#+,'2

-

kozaški raziskovalec
in pomorš ak (? –
1666)

Olga Vasilevna

Vasina Ol´ga
Vasil´evna

=10'21 O.@71
=10'.@"&21

Petr Baranov

A"%3 41312$&

Omrynto Petr
Konstantinovi

O;3P2%$ A"%3
)$20%12%'2$&'(

Petr K. Omrynto

poslanec okrožne
dume

Albitov Petr
Nikolaevi

-.Q'%$& A"%3
G'/$.1"&'(

Petr N. Albitov

poslanka okrožne
dume

Roman Arkadievi
Abramovi

Abramovi Roman
Arkadievi

-Q31;$&'( R$;12
-3/1#'"&'(

Roman A.
Abramovich

bivši okrožni
guverner, predsednik
okrožne dume

Roman Valentinovi
Kopin

Kopin Roman
Valentinovi

)$K'2 R$;12
=1."2%'2$&'(

Roman V. Kopin

sedanji okrožni
guverner

Sari ev

Sary ev Gavriil
Andreevi

D13P("& <1&3''.
-2#3""&'(

Gavril Gavriil)
Andreyevich
Sarychev

pomorš ak, astni
lan Ruske akademije
znanosti (1763 -1831)

Semjon Dežnjov

Dežn!v Sem!n
Ivanovi

>"*2J& D";J2
L&152$&'(

Semion Ivanovich
Dezhnyov

ruski raziskovalec
1605 – 1673)

Sergej Aleksandrovi

Kiljakov Sergej
Aleksandrovi

)'0.?/$& D"37"9
-."/012#3$&'(

Sergey A. Kislyakov

namestnik okrožnega
guvernerja, lan

F. Vrangel

Fedor Matjuškin

Stepanova
Grigorijj Ivanovi
Šelihov
L. F. Grinevickij

Larisa Dmitrevna
Ganzer
Leonid Eduardovi
Gorenštejn
Majdel

major Šmalev

Mihail Mandrikov

Vasina
Petr Baranov
Petr Konstantinovi

Galina A. Stepanova

-

Olga V. Vasina

-

poslanka okrožne
dume
ruski pomorš ak in
trgovec (1747-1795)

poslanka okrožne
dume
soustanovitelj Ruskoameriške družbe

Omrinto
Petr Nikolaevi
Albitov
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vlade...

Kisljakov
Sergej Mihajlovi
Mironov

D"37é9 6',á9.$&'(
6'3ó2$&

Sergey Mikhailovich
Mironov

vodja Sveta
federacije RF

V. G. Bogoraz

Bogoraz Vladimir
Germanovi

4$7$3158 =.1#'5;'3
<"53;12$&'(

V. G. Bogoraz

ruski revolucionar,
pisatelj in antropolog
(!uk i v Sibiriji),
1863-1936

Valentina Vasilevna

Rub enko Valentina
Vasil´evna

R+#("2/$
=1."2%'21
=10'.@"&21

Valentina V.
Rudchenko

poslanka okrožne
dume

Gorin Valerij Petrovi

<$3'2 =1."3'9
A"%3$&'(

Valery P. Gorin

poslanec okrožne
dume

Maksimov Vasilij
Valer´janovi

61/0';$& =10'.'9
=1."3@?2$&'(

Vasily V. Maksimov

namestnik okrožnega
guvernerja, lan
vlade...

Kim Vera Vasi´evna

)'; ="31
=10'.@"&21

Vera V. Kim

poslanka okrožne
dume

Vladimir Etylin

Vladimir Mihajlovi
Etylin

=.1#'5;'3
6',19.$&'(
E%P.'2

Vladimir M. Etylin

poslanec državne
dume Zveznega
sveta RF (2001-2003)

Vladimir Vladimirovi

Vladimir Vladimirovi
Putin

=.1#'5;'3
=.1#'5;'3$&'(
A+5%'2

Vladimir
Vladimirovich Putin

predsednik vlade RF

Sergej Mihajlovi
Mironov

Rud enko
Valerij Petrovi Gorin
Vasilij Valerjanovi
Maksimov
Vera Vasilevna Kim

Putin

Opombe:

Vir: Pahor, 2009

Aleksandr Aleksandrovi Kožuhov = avtori in uporabljen zapis
(pre rkovan zapis) e = za približno glasovno vrednost ´e ter je (Sever, Derganc, 2006)
ë = za v ruskem zapisu ozna eno približno glasovno vrednost ´o ter jo (Sever, Derganc, 2006)
š- = za približno glasovno vrednost parnega soglasnika š , to je ruske rke " (Sever, Derganc, 2006)
y = za približno glasovno vrednost samoglasnika i-u, to je ruske rke P (Sever, Derganc, 2006) ali »trdi i«
´ = za mehki znak ali »jer«, to je rusko rko @, ki nima glasovne vrednosti (Sever, Derganc, 2006)
e = za približno glasovno vrednost e, to je ruske rke S (Sever, Derganc, 2006)
ju = za približno glasovno vrednost ´u ter ju, to je ruske rke H (Sever, Derganc, 2006)
ja = za približno glasovno vrednost ´a ter ja, to je ruske rke ? (Sever, Derganc, 2006)
Alexander A. Kozhukhov = angleški zapis iz uporabljenih virov
poslanec okrožne dume = opombe, funkcija imenovane/-ga

Po podobni metodologiji je sestavljena tudi Tabela 32, ki zajema nekatera
uporabljena imena inštitucij, narodov ali etni nih skupin ter ob ih in drugih imen.
Tabela 32: Imena institucij, narodov ali etni nih skupin ter ob a in druga imena
Uporabljen zapis

Pre rkovan ruski zapis

Ruski zapis

bajdari

bajdary

Q19#13P

beli medved

belyj medved´

beli zajec

zajac-beljak

815?B-Q".?5/

birnikska kultura

birnikskaja kul´tura

Q'32'/0/a? /+.@%+3a

buhta

buhta

Q+,%1

!uk i

uk i

(+/('

Chukchi

avtohtoni prebivalci
!AO

!uvanci

uvancy

(+&12BP

Chuvans

avtohtoni prebivalci
!AO

dežela

kraj

Angleški zapis

Q".P9 ;"#&"#@

vrsta olnov

-

favna (Ursus
maritimus)

-

favna (Lepus
timidus)

Birniksky cultures
-

/319

-

xcvii

Opombe

-

faza v razvoju
eskimske kulture
manjši, globok zaliv

administrativna
enota
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Eskimi

eskimosy

T0/';$0P

Eskimos

avtohtoni prebivalci
!AO

Eveni

eveny

T&"2P

Evens

avtohtoni prebivalci
!AO

Glavna uprava
Severne morske poti

Glavnoe upravlenie
Severnogo morskogo
puti

<.1&2$e +K31&."2'e
D"&"32$7$ ;$30/$7$
K+%'

-

sedež
Severne
morske poti

gleji

gleevye po ty

7.""&P" K$(&P

-

oglejene in šotne
prsti

gleji na
zamo virjenih tleh

gleevo-bolotnye po ty

7.""&$-Q$.$%2P"
K$(&P

-

oglejene in šotne
prsti

grenlandski (polarni)
kit

grenlandskij (poljarnyj)
kit

73"2.12#0/'9
(K$.?32P9) /'%

-

favna (Balaena
mysticetus)

guba

guba

7+Q1

-

zaliv

gubernija

gubernija

7+Q"32'?

-

stara administrativna
enota

jagel ali jelenov mah

jagl´

?7".@

-

flora, vrsta lišajev
primerna za krmo
jelenom

jaranga

jaranga

?3127a

-

bivalni šotor iz
jelenovih kož,
podoben jurtam,
zna ilen za
avtohtone prebivalce
severovzhodne
Sibirije

jarar

jarar

?313

-

nacionalni kulturni
simbol starega,
avtohtonega
prebivalstva
!ukotke

jarmarka

jarmarka

?3;13/a

-

sejem avtohtonega
prebivalstva

jasak

jasak

?01/

-

davek, ki so ga
morali prebivalci
pla evati carju
(obi ajno v krznu)

Jukagiri

jukagiry

H/17'3P

južak

južak

H*1/

-

silovit južni veter

kit grbavec

gorba

7$3Q1(

-

favna (Megaptera
novaeangliae)

ko a

ko

/$(

-

vrsta
ladje

kol akovska uprava

kol akovskaja
administracija

/$.(1/$&0/a?
1#;'2'0%31B'?

Kolchak’s
administration

16.12.1919 jih v
Anadiru strmoglavijo
boljševiki

»kombinat
posebnega
pomena«

kombinat´ osobogo
nazna enija

/$;Q'21%@ $0$Q$7$
21821("2'?

"a special industrial
complex".

Stalinov izraz za
rudno bogato
obmo je pore ja
Kolime

Korjaki

korjaki

/$3?/'

Koryaks

avtohtoni prebivalci
!AO

Lamuti

lamuty

.1;+%P

Lamuts

nekdanje ime za
Evene (even.:
»ljudje oceana«)

liman

liman

.';12

-

obsežni, laguni
podoben zaliv

lisica

lisica

.'0'B1

-

favna (Vulpes
vulpes)

morska svinja

morskja cvin´ja

;$30/? 0&'2@?

-

favna (Phocoena

xcviii

Yukaghirs

avtohtoni prebivalci
!AO

stare

ruske
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phocoena)

(delfin)
Nenci

nency

2"2BP

Oddelek za
izobraževanje in
mladinsko politiko
!AO

Depatament
obrazovanija i
molodežnoj politiki
Iukotskogo
avtonomnogo okruga

>"K13%1;"2%
$Q318$&12'? '
;$.$#"*2$9 K$.'%'/'
U+/$%0/$7$
1&%$2$;2$7$ $/3+71

-

oddelek javne
uprave !AO

oglejeno - podzolne
prsti

gleevo-podzolistye
po ty

7.""&$-K$#8$.'0%P"
K$(&P

-

oglejene prsti

okvikska kultura

okvikskaja kul´tura

$/&'/0/a? /+.@%+3a

permafrost

merzlota

;"38.$%1

-

trajno
tla

pokrajina

oblast´

$Q.10%@

-

administrativna
enota

polarna lisica

pesec (poljarnaja lisica)

K"0"B (K$.?321?
.'0'B1)

-

favna (Alopex
lagopus)

punkunska kultura

punkunskaja kul´tura

K+2/+20/a? /+.@%+3a

purga

purga

K+371

-

snežni vihar

Rde e jarange

krasnye jarangi

/3102P" ?3127'

-

Rde i šotori – oblike
boljševiškega
delovanja na terenu

rjavi medved

buryj medved

Q+3P9 ;"#&"#

-

favna (Ursus arctos)

rosomah

rosomaha

3$0$;1,a

Rusko-ameriška
družba

RossijskoAmerikanskaja
kompanija

R$00'90/$-;"3'/120/a?
/$;K12'?

sejval (kit)

sejval (igasevyj kit)

c"9&1. ('710"&P9
/'%)

-

favna (Balaenoptera
borealis - podvrsta
borealis)

severni finval (kit)

severnyj finval
(sel´djanoj kit)

c"&"32P9 F'2&1.
(0".@#?2$9 /'%)

-

favna (Balaenoptera
physalus - podvrsta
physalus)

severni jelen

severnyj olen´

c"&"32P9 $."2@

-

favna (Rangifer
tarandus)

severni morski lev

sivu (severnyj morskoj
lev)

c'&+( (c"&"32P9
;$30/$9 ."&)

-

favna (Eumetopias
jubatus)

severni sinji kit

severnyj sinij kit

c"&"32P9 c'2'9 /'%

-

favna (Balaenoptera
musculus)

Severovzhodna
družba

Severo-Vosto naja
kompanija

D"&"3$-=$0%$(21?
/$;K12'?

North -East
Company

Ruska trgovska in
industrijska družba
iz 18. stoletja

sibirski haski ali
ukotski vle ni pes.

sibirskij haski
( ukotskaja ezdovaja
sobaka)

c'Q'30/'9 ,10/'
((+/$%0/1? "8#$&1?
0$Q1/1)

-

favna - pasma psov

sivi kit

seryj kit

c"3P9 /'%

-

fauna (Eschrichtius
gibbosus)

snežni koštrun
(muflon)

snežnyj baran

c2"*2P9 Q1312

-

favna (Ovis nivicola)

sopka

sopka

0$K/a

-

kopasti vrhovi,
pogosto
vulkanskega izvora

Sovjeti

Sovety

D$&"%P

Soviets

vladna
predstavniška telesa
v Sovjetski zvezi

stara beringovska
kultura

drevneberingomorskaja
kul´tura

#3"&2"Q"3'27$;$30/a?
/+.@%+3a

ancient
Berigomorsky
cultures

faza v razvoju
eskimske kulture

Nenets

xcix

avtohtoni prebivalci
!AO

Okviksky cultures

Punkunsky culture

Russian-American
Joint Company

faza v razvoju
eskimske kulture
zamrznjena

faza v razvoju
eskimske kulture

favna (Gulo gulo)
trgovska družba v
18. in 19. stol.
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šotni gleji

torfjanisto-gleevye
po ty

%$3F?2'0%$-7.""&P"
K$(&P

Tule

tule

%+."

Upanje pola

Poljus nadeždy

A$.H0 21#"*#P

-

Abramovi ev
dobrodelni sklad

Volgo - Vjatskija
akademija državnih
služb

Volgo-Vjatskyja
akademija
gosudarstvennoj služby

=$.7$-=?%0/+?
1/1#";'?
7$0+#130%&"22$9
0.+*QP

-

visokošolska
ustanova

volk

volk

&$./

zimnik

zimnik

8';2'/

Tule

kulturno
zgodovinske
skupnost
grenlandskokanadskih in
neoeskimskih

winter roads

Opombe:

oglejene in šotne
prsti

favna (Canis lupus)
zimske ceste na
zaledenelih ali
drugih podlagah

Vir: Pahor, 2009

birnikska kultura
= avtori in uporabljen zapis
(pre rkovan zapis) e = za približno glasovno vrednost ´e ter je (Sever, Derganc, 2006)
ë = za v ruskem zapisu ozna eno približno glasovno vrednost ´o ter jo (Sever, Derganc, 2006)
š- = za približno glasovno vrednost parnega soglasnika š , to je ruske rke " (Sever, Derganc, 2006)
y = za približno glasovno vrednost samoglasnika i-u, to je ruske rke P (Sever, Derganc, 2006) ali »trdi i«
´ = za mehki znak ali »jer«, to je rusko rko @, ki nima glasovne vrednosti (Sever, Derganc, 2006)
e = za približno glasovno vrednost e, to je ruske rke S (Sever, Derganc, 2006)
ju = za približno glasovno vrednost ´u ter ju, to je ruske rke H (Sever, Derganc, 2006)
ja = za približno glasovno vrednost ´a ter ja, to je ruske rke ? (Sever, Derganc, 2006)
Birniksky cultures
= angleški zapis iz uporabljenih virov
faza v razvoju eskimske kulture = opombe

c

