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OSKAR REJA: 

POTRESNA OPAZOVANJA V SLOVENIJI. 

Kakor meteorološka opazovanja (glej članek o meteoroloških postajah 

v 1. štev. Geogr. vestnika), tako segajo tudi potresna opazovanja pri nas daleč 

nazaj; vendar pa je šele 1.1895. dunajska akademija znanosti pričela s si-

stematičnim opazovanjem potresnih pojavov. Referenti posameznih kronovin 

so organizirali enotno opazovalno mrežo za celo takratno Avstrijo, potresna 

poročila iz te dobe pa je do prevrata izdala v 11. zvezkih dunajska akademija. 

Koncem 1. 1920. je prešla organizacija za Slovenijo v delokrog takrat 

ustanovljenega „Zavoda za meteorologijo in geodinamiko" v Ljubljani, ki 

je obenem prevzel tudi mikroseizmična opazovanja s potresnimi aparati nek-

danje ljubljanske „Erdbebenwarte". Geodinamski oddelek imenovanega za-

voda ima torej dvojno nalogo : a) opazovanje s seizmografi in b) opazovanje 

potom poročevalcev na deželi. Pri opazovanju pod b) je najvažnejše, da je 

mreža opazovalcev kolikor mogoče gosta. Zato je zavod skušal prejšnjo 

mrežo kolikor mogoče izpopolnili. V prvi vrsti poročajo upravitelji meteoro-

loških postaj, katerih je v Sloveniji 184. Poleg teh so organizirani vsi vodi-

telji osnovnih in meščanskih šol, vsa župnišča, v mestih pa profesorji srednjih 

šol. Vsak poročevalec dobi večje število tiskanih formularjev s potresnimi 

vprašanji, ki jih ob priliki potresa izpolni in pošlje zavodu. Zavod si pa 

pomaga še na drug način. Ob vsakem pomembnejšem potresu prosi polom 

dnevnega časopisja vse one, ki so potres čutili, da to javijo zavodu. Na ta 

način je število poročevalcev narastlo na 1500, od katerih redno poroča 

80 %• Vsa poročila se potem hranijo v arhivu zavoda, kjer tvorijo važen 

materijal za proučevanje tektonike potresnega ozemlja. 

Potresna opazovalnica se nahaja v kleti univerze, 3 m globoko pod 

zemljo, kjer sta na betonski podlagi, ki je vlita še 2'80 m globoko pod 

kletinim dnom, montirani dve pokončno stoječi, prožni, jekleni lameli. Vsaka 

nosi maso v obliki 300 kg tehtajočega kvadra. Ena masa leži po svoji dol-

žini v smeri sever-jug, druga v smeri vzhod-zahod; to sta EW- in NS-

komponenti. Obe sta med seboj v organski zvezi, ena izpopolnjuje drugo. 

S to maso je zvezana steklena pisalka, rahlo sloneča na vedno se vrtečem 

cilindru, ki ga goni posebna ura. Na krog cilindra nalepljeni in s sajami 

nakajeni papir prenaša pisalka potom kotastih vzvodov gibanja zemljine 

površine. Pri naših seizmografih je prenešeno gibanje petdesetkrat povečano. 

Pisalko dviga početkom vsake minute kontaktna ura potom električnega 

toka tako, da nastane na papirju eno sekundo trajajoči prekid. To so takozvani 

časovni znaki, potom katerih lahko natanko ugotovimo začetek potresa in 

njegove poedine faze. Časovni znaki se pri analizi seizmogramov vedno 

korigirajo s pravim astronomskim časom. V ta namen služi precizno izdelan 
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kronometer, katerega dnevno korekcijo dobivamo potom radijo-telefonske po-

staje vsak dan iz Nauena pri Berlinu ali pa s pariškega Eiffelovega stolpa. 

Na tem mestu se zavod iskreno zahvaljuje g. ing. O sa ni, ravnatelju tehnič-

nega oddelka poštne direkcije, ki gre zavodu v vsakem oziru na roko in 

mu je tudi brezplačno uredil radijo-telefonsko postajo. 

Zavod razpolaga še z mnogo večjim seizmografom z maso 1000 kg, 

a ga vsled denarne neprilike ne more montirati. Finančne težkoče, povzro-

čene vsled premajhne državne dotacije, žal tudi sicer ovirajo še uspešnejši 

razvoj zavoda. 

R é s u m é . Les o b s e r v a t i o n s s i s m o l o g i q u e s en S l o v é n i e . — 
En Slovénie, les observations sismologiques sont dirigées par Г Institut de Mé-
téorologie et géodynamique de Ljubljana. Il y a 1500 observateurs environ qui 
sont répartis dans le pays. Sont organisés : les administrateurs des stations mé-
téorologiques, tous les directeurs des écoles primaires et tous les curés. Les 
observations microsismiques se font à Г aide du pendule horizontal d'une masse 
de 300 kos. 


