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Književnost.
Ferdo Seidl, Zlatenska ploča v osrednjih Ju lijsk ih  Alpah. Glasnik Muz. 

društva za Slovenijo. X. B. 1929, str. 3—29, z 10 slikami.
Vkljub visoki starosti se pisatelj ni bal truda in naporov, ki ga je  za

htevalo pričujoče obširno delo, o katerem lahko smelo rečemo, da predstav
lja  vrhunec njegovega uspešnega geološkega delovanja. V svoji vseskozi za
nimivo pisani razpravi je  zbral mnogo geoloških podatkov, ki jih je  zbiral 
dolgo vrsto let na svojih ekskurzijah po naših Alpah. Številni izvirni pri
spevki so zelo važno gradivo za geološko proučevanje naših krajev, za kar 
mu moramo biti veliko hvale dolžni.

Y uvodu svoje študije podaja avtor najprej pregled, kako so se me
n javala naziranja o tektonski zgradbi Alp. Pri tem se še posebej ozira na 
stališče, ki so ga nekdaj zastopali oziroma ga še sedaj zavzemajo geologi o 
naših Julijskih Alpah, v katerih stopa zlasti Zlatenska plošča v ospredje kot 
najznamenitejši predmet moderne krovne teorije. Y naslednjem poglavju 
opisuje S e i d l  prav nazorno razne dislokacije, v prvi vrsti seveda nariv in 
njegove oblike. Njegov opis pojasnjujejo jasne in točno izdelane slike. Nato 
razlaga, kako so se skladi Vernarja narinili na Triglavova pleča in gorska 
gruda Tolsteca na Vernar. Mimogrede razloži nastanek Velega polja odnosno 
vseh okolišnih planin. Končno preide k opisu Zlatenske plošče same, ki tvori, 
kot že naslov pove, jedro vse razprave. N ajprej opisuje vse važnejše profile
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na obrobju plošče, ki naj bi dokazali, da se nahaja le-ta na povsem tuji 
podlagi. Pri tem je  posebno zanimivo to, da je  S e i d l  ugotovil, da leži med 
Blatom in Krštenico pod wettersteinskim apnencem dachsteinski in da je  pod 
slednjim wengenski apnenec. Tako bi bil torej nariv izpričan tudi še 5 km 
od zapadnega roba v osrčju Zlatenske plošče.

K Zlatenski plošči prišteva S e i d l  z W i n k l e  r j e  m vred še Babno 
goro pri Kropivniku, ker segajo liadni skladi na t.reh mestih pod dachsteinski 
apnenec.

Nato opisuje pisatelj izvorišče plošče ter poda v ta namen točno orisan 
profil od Jesenic preko Golice nekako do Podgorja. Pri tem še posebej opo
zarja na skupino izoklinalnih gub, ki so okrnjene v tektonske luske. Tudi 
stiku med Golico in Mežaklo posveti precejšnjo pozornost. Potem preide na 
W i n k i e r  j e  v o domnevanje o izvorišču Zlatenske plošče, po katerem naj 
bi bila od severovzhodne strani narinjena na sedanjo podlago. Izvaja, da je 
ta način narivanja mehansko nemožen, ker uide pri tem, ko se plošča odloči 
od svoje podlage, ki izvaja potiskanje proti SW, prijemališče in tako tudi 
opora za protipritisk. Ysled tega skuša S e i d l  podati novo razlago, ki bi 
bila fizikalno možna. Po njegovem mnenju se je pojavil tektonski pritisk 
od SW t. j. ravno od nasprotne strani in rinil prvotno paleozojsko podlago 
Zlatenske plošče, ki naj bi se nahajala na istem mestu kot danes, v luske, 
medtem ko se je  plošča sama odločila od svoje podlage. Pod njo pa je  bila 
od pritiska zrinjena njena sedanja paleozojsko-triadno-jurska podlaga. Zla- 
tenska plošča tedaj ni od NE narinjena na tujo podlago, temveč je  od SW 
podrinjena pod njo tuja podlaga.

Tej velikopotezni domnevi, ki rešuje enega najzagonetnejših geoloških 
problemov v naših Alpah sploh, moramo vsekakor priznati, da skuša na zelo 
zadovoljiv način razložiti nastanek Zlatenske plošče in tako pojasniti njen 
sedanji položaj. Pisatelj zasluži za to vse naše priznanje.

Predvsem pa nikakor ne smemo pozabiti, da smo s to S e i d l o v o  
studijo, kakor z vsako drugo njegovo, dobili bogato slovensko terminologijo 
za geologijo in geomorfologijo. N aj omenim izmed mnogoštevilnih le neka
tere važnejše izraze kako* preskok (Verwerfung), preložitev (Dislokation), 
izpodpah (Aufbruch). Za nem. überschoben uvaja izraz prerinjen, za nem. 
unterschoben podrinjen ter pravi, da obsega izraz narinjen oba pomena. 
Po mojem mnenju bi bilo vsekakor dobro, da bi v tektoniki v svrho točnej- 
šega izražanja še vedno razlikovali oba pomena in sicer tako, da bi rabili 
izraz narinjen le v pomenu iiberschoben (prerinjen se mi ne zdi preveč po
srečeno). Tudi pisatelj sam se v svoji razpravi nehote drži tega (str. 27, 28).

Kar se tedaj tiče S e i d 1 o v e domneve o izvorišču Zlatenske plošče, 
moramo povdariti, da je  izdelana v vseh podrobnostih in da nikakor ne pre
korači mej fizikalnih možnosti. Na vsak način pa bi bilo pričakovati, da bi 
nam avtor pri svoji novi razlagi o nastajanju te plošče podal tudi geološke 
razmere onega predela, iz katerega je  prišla tuja podlaga in bila podrinjena 
pod Zlatensko ploščo, da vidimo, k je se nahaja izvorišče Zlatenske podlage 
in v katerem tektonskem odnosu se nahaja sedaj do nje. Kakor hitro namreč 
predpostavljamo, da je  Zlatenska plošča avtohtona, njena podlaga pa ne, mo
ramo v tem slučaju govoriti le o izvorišču slednje in posvetiti predvsem temu 

’ vprašanju čim večjo pozornost. Morda je  v onem predelu najti celo kakili 
novih momentov, ki bi podprli to novo razlago.
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Da bi bila W i n k l e r  j e v a  domneva o nastajanju Zlatenske plošče 
res fizikalno nemogoča, se mi zdi v toliko prenagljena sodba, ker danes vseh 
tektonskih dogajanj, ka j šele tako silnih, kakršnega obravnava pričujoča 
razprava, ne moremo več v vseh podrobnostih zasledovati, ne glede na to, 
da še vedno ne poznamo vseh razmer in prilik, pod katerimi se je  ta proces 
vršil. Zlasti moderni tektoniki razpolagajo danes s takimi trditvami in do
mnevami, ki se zdijo na prvi pogled naravnost bajne, in vkljub temu so na
vadno vsesplošno sprejete, dasi si je  taka in slična dogajanja v podrobnostih 
prav težko predstavljati. S tem hočem samo povdariti, da W i n k l e r j e v e  
domneve še nikakor ne izključujem, dasiravno se mi zdi S e i  d l o v a  zelo 
globoko zasnovana in jako verjetna.

Glede profila savskega preloma pri Mostah (slika 9. na str. 25) bi si do
volil omeniti naslednje. Kot že S e i d l  sam omenja, se njegov profil bistveno 
sklada s profilom A m p f e r e r j  a. Da je torej pričakovati malenkostnih raz
lik, je  tedaj samoobsebi umevno. Bržkone je  ušlo avtorjevi pozornosti, da 
bi moral na dnu savske struge na vsak način izostati aluvialni prod, ki 
ga je, sodeč po merilu na desni strani profila, vsaj kakih 10 m na debelo. 
Sava se namreč udejstvuje v tem delu izključno le z vertikalno erozijo, kar 
je  že iz profila samega razvidno, in je  v tem slučaju vsaka akumulacija iz
ključena. Preden bi prišlo do akumulacije, bi morala preiti Sava k lateralni 
eroziji, o čemer pa ni v tej dolini niti najm anjšega sledu. Lahko je  sicer 
možno, da se s strmega pobočja doline kruši kamenje in pada na dno struge, 
toda Sava ga takoj odnese s seboj.

Prav tako se mi zdi važno glede ugotovitve, kdaj je  nastal savski pre
lom, ki je  pri nas morda eden najvažnejših. Kakor domneva avtor, je  nastal 
šele po miocenski dobi, ker je  miocenska usedlina ob prelomu odrezana. 
Pisatelj to temno sljudnato morsko glino uvršča v gornji oddelek miocenske 
dobe, v sarmat. Pripomniti pa moram, da je, kot je dosedaj na podlagi 
miocenske favne ugotovljeno, bil tedaj pri nas brakičen zaliv in so pristni 
morski sedimenti iz te dobe pri nas izključeni. V miocenski morski sivici, 
ki izpolnjuje dno Radovljiške kotline, in to z Brega nedaleč od savskega 
preloma, ugotavlja S c h u b e r t  nebroj raznih foraminifer, na podlagi k a
terih sklepa z A m p f e r e r j  e in vred, da bi bila ekvivalentna badenski 
sivici, ki pripada tortonienu, tedaj drugemu mediteranu. Toliko glede mio
censke usedline, ki je  oib prelomu odrezana. Savski prelom pa ne seče samo 
miocena, temveč tudi mnogo m lajši diluvialni prod. Y tem se strinjata oba 
profila, A m p f e r e r j e v  in S e i d l o v .  Mislim, da bi bil tedaj celo upra
vičen sklep, ako sta seveda profila v tem oziru popolnoma točna, da je  nastal 
prelom šele v diluviju. Da bi bila ta možnost dopustna, se mi zdi prav tako 
malo verjetno. Bržkone je  savski prelom v tesni zvezi z nastankom L jub
ljanske kotline in bi tedaj segal v mnogo starejšo dobo (oligocen). Nikakor 
pa ni docela izključeno, da se premikanja ob njem obnavljajo in poživljajo 
še v mlajših dobah. Vprašanje starosti savskega preloma je tedaj še vedno 
odprto. Naj slednjič še pripomnim, da je  S e i d l  že v svojem delu „Kamniške 
ali Savinjske Alpe“ (1907, str. 166) dokazal, da je  bil ta prelom že pred gornjim 
oddelkom oligocena izvršen.

Ob savskem prelomu, pravi S e i d l  (str. 27), se je Golica relativno 
dvignila tako, da je  njena paleozojska predloga prišla iz globine v sedanji 
položaj poleg gornjetriadne Mežakle. Da bi od tedaj do danes vode in led- 
niki odtrebili gornjetriadni apnenec, ki sedaj m anjka nad to paleozojsko
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predlogo, se mi zdi malo verjetno. Vedno bolj in bolj se namreč množijo 
primeri, da se v Alpah ugotavljajo nivoji oziroma cela površja, ohranjena 
iz srednjega miocena. N ajstarejša površja pa segajo v Alpah celo v oligocen. 
In da bi slednjič pri vsem tem še lednikom pripisovali kako večjo vlogo, se 
mi zdi pri dosedanjih ugotovitvah o učinkovanju eksaracije ne samo malo 
verjetno, temveč docela izključeno. Večina današnjih glaciologov pripisuje 
lednikom le še toliko učinkovanja, v kolikor se že obstoječe forme preobliko
vali in jim dali značilno lice. Končno bi se tudi nekoliko čudno zdelo, da se je  
levo in desno od Golice še ohranil gornjetriadni apnenec, vkljub temu, da 
so bržkone tudi tam v enaki meri delovale destruktivne sile. Treba bo torej 
za to iskati kake druge verjetnejše razlage. Naj omenim še to, da kažejo 
gornjeoligocenski skladi, ki leže med Javorniškim rovtom in Savskimi ja 
mami direktno na gornjekarbonskih, vsekakor na to, da so morali slednji 
biti razgaljeni vsaj že ob akumulaciji prvih. Morda bi to dejstvo celo pri
spevalo kaj h končni rešitvi, kdaj je  nastal savski prelom.

Kar se tiče nekaterih krajevnih imen, moram pripomniti, da je  za 
Vintgarjev hrib pravilen naziv Hom, kar je  še med tamkajšnjim ljudstvom 
v rabi (odtod tudi Podhom). Na vsak način pa je  pozdraviti, da uvaja 
S e i d l  za dosedanja Sedmera jezera pravilnejše ime Triglavska jezera.

To so tedaj moje misli, ki so me prešinjale ob studiju pričujoče raz
prave in ki naj skušajo nekoliko prispevati k razbistritvi tega velevažnega 
tektonskega problema naših Julijskih Alp. S e i d l u  pa vsekakor ostane 
nevenljiva zasluga, da nam je  pokazal ne samo novo rešitev tega problema, 
temveč da nam je  takorekoč mimogrede podal lepo zaokroženo geološko 
sliko naših Julijskih Alp v povsem moderni luči. I. Rakovec.

Rudolf Badjura, Izleti po Karavankah. S preglednim zemljevidom 
1:300.000. Samozaložba. Ljubljana 1932.

Knjižica obsega samo 32 strani ali vendar podaja že v tej skromni 
obliki vse poglavitne ture, ki jih je  mogoče ali ki jih je lahko napraviti v 
Karavankah, tako da se vpoštevata obe strani, koroška ter kranjsko-štajer- 
ska. Tu se tedaj tujski promet suče ob državni meji, zato je Badjura pridejal 
tudi tri strani splošnih pripomb, vsebujočih navodila za turistiški obmejni 
pr omet, zadaj pa priključil pregled avtobusnih prog, ki pridejo v poštev za 
izletnika bodisi v Jugoslaviji kot v Avstriji. Seveda obsega knjižica popis 
izletov v vseh Karavankah, na obeh straneh državne meje, kakor pač ne more 
biti drugače. Knjižica bo zategadelj zelo dobrodošla izletnikom, geografom 
pa tudi po tem, ker vsebuje obilico toponomastičnih ugotovitev za gorovje, ki 
smo v njem često v zadregi glede zanesljivosti imen. Z lično izdelanim zemlje
vidom, priloženim knjižici, se je  kartograf V. Finžgar z uspehom predstavil 
javnosti.

Kakor čujemo, ima Badjura za Karavanke zbrano in izdelano gradivo 
za kažipotno knjigo v mnogo večjem obsegu, pa je na žalost iz raznih vzro
kov še ne more izdati. To je  nedvomno velika škoda, zakaj kažipotne knjige 
so dandanes nedvomno ne le zelo smiselne, marveč tudi neobhodno potrebne. 
Zakaj, — o tem bi bilo škoda izgubljati besede; opozorim naj, da imamo n. pr. 
za vse slovensko Primorje nove zelo izčrpne italijanske kažipotne knjige s 
strokovnimi sintetičnimi sestavki kot uvodom in da se ugledne strokovne 
avtoritete niso prav nič pomišljale urediti ali celo napisati take knjige. Ako 
hočemo razvijati tu jski promet, bi morali porabiti sleherno priliko v ta na
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men in bi morali z odprtimi rokami pomoči v objavo gradiva, kakor ga ima 
na pr. Badjura zbranega bodisi za Karavanke ali za kako drugo naše 
področje. A. Melik.

Vodnik po Ljubljani. Tujsko-prometna propagandna brošura s situacij
skim načrtom mesta. Uredil in založil reform-reklain-bureau Guido Zupan. 
L jubljana 1931. Str. 261.

Nov moderen vodnik po Ljubljani je  bil že dolgo potreben. Pričujoča 
knjižica nas prijetno iznenadi zaradi okusne opreme in izčrpne vsebine. Se
stavki nas pouče o vsem, kar je  omembe vrednega. Poživljajo jih srečno od
brane slike današnje in pretekle Ljubljane, njenih posameznih delov, monu
mentalnih stavb in spomenikov in zanjo najzaslužnejših mož. Napisi pod sli
kami so običajno tudi nemški, v nemščini so podana na kratko tudi najvaž
nejša poglavja.

Sestavki so v splošnem točni in izčrpni. Nesporno najboljši je  oni del 
knjižice, ki obravnava Ljubljano z vidika arhitektonskega razvoja. Zgodo
vina mesta je  manj sočna, ker je  preobremenjena z letnicami, mestoma je  
tudi netočna ter se slovensko besedilo z nemškim niti ne ujema (prim. ba
kreno dobo in zavojevanje Ljubljane po Napoleonu). Naravnost slabi in po
vršni pa so uvodni topografski podatki. Vzhodna dolžina Ljubljane se še 
vedno navaja po poldnevniku Ferro. Golovec naj bi ležal jugozahodno od 
mesta. Celo podatki ljudskega štetja 1. 1931. (brez vojaštva!) niso pravilni. 
Tudi tu se nemški résumé ne krije s slovenskim besedilom (prim. nadmorsko 
lego Ljubljane, popis Pivke). Nemška nomenklatura (Gradaschzabach, Klein- 
graben, Laibach) nikakor ni dopustna. Avtor sam ne ve, ali bi pisal Laibach 
ali L jubljana, a tudi v slovenski nomenklaturi ne pozna doslednosti. Tako 
n. pr. čitamo na str. 5. Polhograški dolomiti, na str. 6. Polhograjski Dolomiti, 
na str. l i l .  Polhograjski dolomiti. Knjižica, ki naj gre trumoma v roke do
mačinov in tujcev, bi morala biti tudi glede pravih imen zanesljiv vodnik. 
Pri naštevanju grobov naših odličnih mož (str. 121.)manjka ime Josipa 
Stritarja.

Praktični dodatek na koncu knjižice prinaša pregledne sezname ura
dov, društev, časopisov, bolnic, lekarn, zdravnikov, odvetnikov, ulic itd. Ma
lim napakam se je  težko izogniti (navedena je  Naša doba, akademija zna
nosti in umetnosti), a so tako redke, da jih skoro ni opaziti. Bolj vidne so 
vrzeli, da n. pr. ni omenjeno med društvi in revijami Muzejsko in Geograf
sko društvo ter njuni glasili, dalje Društvo za raziskavanje jam  i. dr. Pri
loženi situacijski načrt L jubljane je sicer za orijentacijo dovolj velik, a je 
tiskan na tako slabem papirju, da so mnoga imena ulic in cest razmazana in 
nečitljiva. R. Savnik.

F. Uršič, Krečnjak sa Chondrodonta Joannae Choffat u bližini Kočevja u 
Slovenačkoj. Geološki Anali Balkanskog Poluostrva X, 2, Beograd 1931, 
pp. 126—127, z 1 sliko.

Franjo Uršič, Jurski apnenec z Diceras arietinum Lmk. v okolici Ko
čevja v Sloveniji. Kočevje 1932, pp. 1—3, z 1 sliko.

F. Uršič, Halobia rugosa Giimbel u šenturškim slojevima gornjeg trijasa 
Kamničkih Alpa. Geološki Anali Balkanskog Poluostrva XI, 1, Beograd 1932, 
pp. 74—75.
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Pri Željnali nedaleč od Kočevja je našel avtor v belih radiolitnih apnen
cih več dobro ohranjenih ostankov školjke Chondrodonta joannae Choffat. 
Zaradi tega jih upravičeno uvršča v turonski oddelek gornje krede ter jih 
vzporeja z gornjekrednimi skladi reške okolice ter Velebita. Pri nas je  bila 
ta školjka znana doslej iz tržaške okolice, k jer nastopa v brečijah takozv. 
repenjskih obrežnih tvorb. Po avtorjevem mnenju bi bil to potemtakem po
polnoma drug facies. Vendar se mi zdi to mnenje v toliko prenagljeno, ker so 
našli školjko tudi v apnencih v okolici Planine pri Vipavi dasi druge vrste, 
namreč Chondrodonta munsoni Hill, ki pa je  po P r o t z e n u  le varieteta 
zgoraj omenjene vrste. Zato laliko mirno trdimo, da imamo tudi v Tržaškem 
Krasu zastopan isti facies kot na Kočevskem.

Druga razprava navaja, da je  dobil avtor v sivkastem apnencu kakih 
100 m daleč od železniške postaje Kočevje okamenelo školjko Diceras arieti- 
mum Lam., ki je  značilna za portlandski oddelek gornje jure. Poleg tega je 
opazil v istem apnecu tudi še več ostankov koral. Apnenec je  tedaj koralogen 
titanskega faciesa. Po avtorjevem mnenju se razprostira ta jurski pas vzpo
redno z onim, ki se razteza iz Goriške čez Snežnik in Risnjak v Gorski kotar. 
S temi skladi vzporeja slednjič tudi sklade v dolini Krke nedaleč od Lipovca, 
k jer je  našel L i p  o l d  več brahiopodov in gastropodov. To utemeljuje s tem, 
da jim  tvorijo podlago enaki temni hallstattski apnenci, kot jih je  opaziti pri 
Kočevju, in da obstoji tudi krov na obeh mestih iz enakih rudistnih apnencev.

V razpravi je  ostalo še nekaj napak, med njimi nekaj tiskovnih, od ka
terih pa omenjam radi važnosti samo naslednjo: Ostrea phylladina Lam. bi se 
moralo pravilno glasiti Ostrea phyllidiana L. (Linné in ne Lamarck).

Vsekakor pa je  pozdraviti dejstvo, da se avtor ni bal stroškov in je  kar 
sam založil svojo razpravo, pač redek primer v današnjih težkih časih.

V tretji razpravi omenja avtor, da je  našel v dobljiškem jarku nedaleč 
od Sidraža v grohastih zelenih peščenjakih več dobro ohranjenih ostankov 
školjke Halobia rugosa Giimbel, ki je značilna za carditske sklade gornje 
triade. Po njegovem mnenju se nahajajo enaki skladi t. j. temnosivi pešče
njaki na šenturški gori, k jer prehajajo v lapornate skrilavce.

Na podlagi eksemplarja, ki mi ga je  dal avtor sam na vpogled (obža
lovati je, da ni tudi v tej razpravi priobčil slike najdenih objektov, kot je  to 
napravil v prvih dveh), moram pripomniti, da ostanki nikakor ne pripadajo 
školjki Halobia rugosa. Prav tako ne govori v prilog avtorjevi trditvi pešče
njak sam, v katerem se nahajajo omenjeni ostanki. Peščenjak je  sivozelen- 
kaste barve in precej prhek. Zelenkasta barva izhaja od vulkanskega pepela 
in prahu andezitske lave dolnjega miocena. Takih peščenjakov je  namreč 
najti med miocenskimi skladi skoraj v vseh jarkih kamniškega gričevja.

Brez dvoma bo torej še nadalje obveljalo naziranje K o s  s m a t a  ozi
roma S e i d l a ,  da utegnejo pripadati šenturški skrilavci wengenskim skla
dom. Če se še niso našle značilne okamenine v njih, kažejo pa vsaj tektonske 
razmere več ali manj jasno na to.

Slednjič moram še pripomniti, da mrgoli v tej razpravi tiskovnih napak, 
zlasti v izvlečku, kar napravi ne samo na nas, temveč predvsem na inozemske 
kroge precej neugoden vtis.

Vkljub vsemu temu pa je treba avtorju priznati marljivo nabiranje 
okamenin, neutrudljivo prizadevanje jih čim bolj stratigrafsko izkoristiti ter 
s tem pospeševati geološko raziskovanje naših krajev. I. Rakovec.
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Hermann Protzen, Das Tertiärbecken von Gottschee (Kočevje) in Unter- 
krain und seine morphologische Bedeutung. Vesnik Geološkog instituta kralje
vine Jugoslavije za god. 1931, I, 2, Beograd 1932, pp. 69—123, z geološko kar
tico, 4 profili, 5 slikami in 1 tabelo.

Med geološko najmanj raziskane predele slovenske zemlje spada brez 
dvoma naša Dolenjska. Zato je  tem bolj pozdraviti dejstvo, da smo po dolgem 
presledku zopet dobili obširnejšo razpravo, k i osvetljuje precejšen kos našega 
Dolenjskega Krasa. Avtor je  dobil sicer sprva nalogo, proučiti geološke raz
mere kočevskega premogovnika, določiti starost premoškim plastem in ugoto
viti pomen kočevske terciarne kotline za morfološki razvoj okolice. Toda 
P r o t z e n  se ni omejil samo na terciarno kotlino, temveč je  obenem tudi 
kartiral vse ozemlje, ki se v ca 5 km širokem pasu razprostira okoli kotline, 
da je  tako dobil sigurnejšo podlago za proučevanje terciarne kotline same.

Manuskriptna geološka specialka Kočevje-črnomelj, ki sta jo izdala 
1. 1858 oz. 1859 L i p o 1 d in S t a c h e , se je  po raziskovanjih P r o t z e n a  
izkazala kot docela neuporabna. Vse triadno ozemlje, k i ga navaja manu
skriptna karta za okolico Kočevja, pripada izključno mlajšim formacijam, 
predvsem kredi. Triada se pojavi šele v oddaljenejši okolici, tako n. pr. pestri 
laporji v okolici Mozlja, ki so bržkone ekvivalentni velikotrnskim skladom, 
werfenski skladi pri Kočevski Reki itd. N ajnižji horizont v kočevski okolici 
tvorijo dolomiti in apnenci dolnje krede, ki se nahajajo zapadno in južno od 
Kočevja. Friedrichsteinski gozd sestoji v glavnem iz njih. Nato slede dolnje- 
kredni svetlosivi in bituminozni hamidni apnenci, v katerih je  našel avtor 
školjko Requienia sp. Razprostirajo se okoli Srednje vasi severozapadno od 
Kočevja ter v vzhodnem delu Kočevskega, ki meji že na Belo Krajino. Nad 
hamidnimi apnenci se nahajajo temni pločasti in skrilavi apnenci, ki spadajo 
še v dolnjo kredo. Pas teh apnencev se vleče skozi Rog zapadno od prej ime
novanih hamidnih apnencev. Gornja kreda se pričenja s svetlosivimi in te- 
mnosivimi miliolidnimi apnenci. V teh je  našel P r o t z e n  foraminifere 
Miliolina sp., Periloeulina sp., Guttulina sp., Rzehakina sp., Dactylopora sp., 
Valvulineria sp., Textularia sp., Globigerina sp., Truncatulina sp. in Anoma- 
lina sp. Med vsemi prevladuje rod Miliolina. Miliolidni apnenci obkrožajo ko
čevsko kotlino, nahajamo jih pa tudi na zapadnem robu Friedrichsteinskega 
gozda. Sredino kočevske kotline tvorijo svetlosivi rudistni apnenci. V njih je 
dobil P r o t z e n  mnogo preostankov školjkinih lupin, od katerih opisuje po
drobneje naslednje: Radiolites cf. radiosus d’ Orb., Sauvagesia? sp., Chondro- 
donta (Ostrea) joannae Choffat in C. (O.) joannae var. munsoni Hill. Med 
Friedrichsteinskim gozdom in južnim delom Kočevskega, tedaj med dolnje- 
kredne dolomite in apnence so vrinjeni še temni apnenci, v katerih je  našel 
avtor oogonije rodu Chara. Po njegovem mnenju bi utegnili pripadati k li- 
burnijski stopnji.

V oligocenu je bilo tu glavno gubanje, pri čemer je  nastalo tudi več pre
lomov. Najvažnejši je  dinarski prelom, ki poteka na severovzhodnem vznožju 
Friedrichsteinskega gozda, ki se je  bil ob njem dvignil. Gornjekredni apnenci, 
ki tvorijo v enaki smeri potekajočo sinklinalo, so ob tem prelomu odrezani, 
medtem ko se njih vzhodno krilo polagoma dviga proti Rogu.

Posebej razpravlja P r o t z e n  geološke razmere kočevske terciarne 
kotline, ki je  radi izdatnih premoških plasti še posebne važnosti. Na rudistnih 
apnencih leži povsem diskordantno brečiozni konglomerat, ki utegne po mne
nju avtorja zavzemati 15—20 m debeline. Nad to talino sledi šest premoških
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plasti, ki so ločene po vmesnih plasteh brne in apnenih laporjev. N ajtanjša 
premoška plast, t. j. najzgornejša ali najm lajša, meri komaj 1 m, najdebelejša 
(tretja od zgoraj navzdol) pa 10—18 m. V vmesnih laporjih se je  našla številna 
favna, predvsem polži. Med naslednje opisanimi je  odkril tudi novo subspecies 
(Fossarulus bufici Brus. turritus n. subsp., Lymnaea turrita turrita Klein, 
Lymnaea urceolata pseudopalustris A. Orb., Radix socialis dilatata Noulet, 
Galba armaniacensis armaniacensis Noulet, Gyraulus geminus Brus., G. nedići 
Brus., Planorbis sp., Succinea? sp. indet. in školjki Unio sp. ter Pisidium sp. 
indet.). Krovnino premoškim plastem tvorijo najprej peski, potem laporji, nato 
zopet peski s fosilnimi ostanki raznega drevja, nad njimi se nahaja sivica s 
številno favno (polži Coretus praecorneus Fischer et Tournouer, C. corau 
heriacensis Font., C. cornu cornu Brgt., C. cornu mantelli Dunk., Segmentine 
cf. larteti larteti Noulet, Hemicyla cf. gualinoi Michaud, Galba cf. heriacensis 
Font., Boškovićia? sp. in Vivipara sp.). Nad sivico siede končno še peski, na
plavina in humus. Med vso našteto favno, ki jo avtor podrobno opisuje in ki 
nastopa tako v laporjih med premoškimi plastmi kakor tudi v sivici krovnine, 
sta najvažnejša rodova Fossarulus in Boškovićia, ker sta značilna za pontski 
oddelek. S tem je  tedaj P r o t z e n  izpričal, da je  nastal kočevski premog v 
dolnjem pliocenu.

Rdeča ilovica, ki prekriva pontske plasti, je  tedaj postpontske starosti. 
Po mnenju avtorja bo pripadala bržkone diluviju. Ta ugotovitev se mi zdi 
posebno važna radi tega, ker smo prišli glede starosti rdeçe ilovice, ki se je  
doslej obravnavala že v neštetih spisih, a žal brezuspešno, s tem za korak 
dalje, čeravno še ni povsem izpričana tudi diluvialna starost.

Slednjič primerja P r o t z e n  kočevsko terciarno kotlino še z ostalimi 
terciarnimi kotlinami na našem Krasu, v katerih je nastajal premog. Ugo
tavlja, da je  črnomaljska kotlina prav enake starosti kot kočevska, ker so se 
v tam kajšnjih laporjih, ki nastopajo med premoškimi plastmi, tudi našli polži 
rodu Fossarulus. Krmeljska, šentjanška in sevniška terciarna kotlina so pa 
mnogo starejsé od kočevske oziroma črnomaljske kotline.

Kar se tiče morfogeneze, je  m olala kočevska dolina biti najkasneje v 
pontski dobi poglobljena, da je  moglo v n je j nastati pontsko jezero, kateremu 
se imamo zahvaliti za nastanek premoga. Poglobitev, povzročena predvsem po 
erozijskem in korizijskem delovanju, je  morala segati na vsak način pod gla
dino takratne talne vode, ker bi se sicer na propustnem kraškem apnencu ne 
mogla vzdržati voda. To pa tudi dokazuje, da je  bila pontska izravnava tedaj v 
tem delu že skoraj zaključena. Po zaključku pontske dobe je  nastalo novo 
gubanje. Terciarne plasti so se lahno ukrivile, da tvorijo sinklinalo, hkratu pa 
na več mestih prepočile. Glavni prelom poteka vzporedno s prej omenjenim 
dinarskim prelomom. Ker pa odrežejo še dobro ohranjena površja tudi že 
pontske sedimente, se da sklepati iz tega tudi še na kasnejšo postpontsko iz
ravnavo.

Pričujoča študija ni samo za geologe važen prispevek, ki bo služil 
kot novo oporišče za nadaljnje uspešno raziskovanje naše Dolenjske, temveč 
v veliki meri tudi za morfologe, ker jim bodo na ta način razjasnjeni marsi
kateri problemi, brez kojih rešitve ni bilo moči nadaljevati morfoloških studij. 
Zato P r o t z e n o v o  razpravo prav toplo pozdravljamo. I. Rakovec.

Jacques Ancel: La Macédoine: Son évolution contemporaine. Paris 1930. 
330 str. +  registri.
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Macedonija predstavlja tipični antropogeografski problem. Zato prika
zuje Ancel v zvezi z očrtom prehodnih ozemelj med Šarom in Pindom, Kačani- 
ško sotesko, Preševskim razvodjem, Osogovim, Pirinom in Egeido albansko in 
vlaško migracijo. Po opisu starodavnih prometnih črt preko Macedonije (Mo- 
ravsko-Vardarska dolina in via Egnatia) označi macedonsko gospodarstvo v 
začetku XX. stoletja z zamočvirjenimi in neposeljenimi ravninami in s čif- 
lukom, ki je nudilo še večino prilastkov kulturnega Orijenta in Azije. Umik 
Turčije pomeni tudi umik Azije, kateremu sledi razdelitev Macedonije med 
Jugoslavijo, Bolgarijo in Grčijo, s povprečno gostoto prebivalstva 31, 37, 32 
na 1 km2.

Kakor povsod, se bavi pri j u g o s l o v a n s k e m  delu Macedonije ob
širno s paludizmom, ki nastopa do višine 1500 m. Najhuje divja m alarija v 
suhih letih v goratih krajih, k jer imamo v ozemlju Krive Palanke in Kra
tova 60—70% bolnih, medtem ko jih imamo v kumanovskem ali veleškem ob
močju eno četrtino prebivalstva, v skopskem pa eno petino; v deževnih letih 
divja m alarija najhuje v nižinah, k jer nam kažejo podatki 1923 za Strugo 
80% okuženih. Paludizem in nizke socijalne prilike, ki so v veliki meri po
sledica dogodkov po svetoiljski revoluciji 1903, povzročajo veliko umrljivost,
V zvezi z agrarno reformo in izseljevanjem muslimanov začeta kolonizacija 
se je  vsled nesposobnosti uprave do 1923 ponesrečila, vsa Macedonija je  spre
jela do 1923 samo polovico od tega (720 rodbin), kar sta v istem času prevzela 
Kosovo in Metohija, in še ti kolonisti so propadali. Za uspešno kolonizacijo 
je  bilo potrebno najpreje asanirati pokrajino in zgraditi prometna sredstva. 
Prva dela je  velepotezno vzel v roke higijenski zavod v Skoplju, drugo pa 
vojaštvo, ki je  zgradilo zlasti ob albanski zemlji (Gostivar—Debar) prvo
vrstne ceste. Vseh novih cest v Macedoniji je  1497 km, od teh dvoje avto
mobilskih za dalnji promet: 1. Kumanovo—Sv. Nikola—Štip—Radovište—Stru- 
mica—Dojran; 2. Skoplje—Tetovo—Gostivar—Debar—Struga. Mostov se je 
zgradilo 2743, od teh 66 železnih, 148 betonskih, 1626 kamnitih in 903 lesenih. 
Nadalje se je  začelo z izsuševanjem močvirij okoli Skoplja, s pogozdovanjem 
Ovčega Polja, z gradnjo in restavracijo železnic. Ko je  bila tako kolonizacija 
gospodarsko pripravljena, je  bila tudi upravno osredotočena v Skoplje in 
lahko se je  z uspehom začela znova. Do 1. 1929. je  bilo poseljenih 92.766 ha 
zemlje z 11.293 rodbinami, od katerih jih je  bilo 5128 macedonskih čifčij in 
6265 od drugod; od 1923—1929 je  bilo torej poseljene šestkrat toliko zemlje 
kot 1919—1923 in naseljenih petkrat toliko rodbin. Kolonizacija se je sedaj 
osredotočila na ravnine (okolica Skoplja z Ličani, Ovče polje, severna Pela- 
gonija in južna Pelagonija z Dalmatinci in Tikveš z Vojvodinci). Važno je 
tudi gibanje prebivalstva v mestu; na prvo mesto se je  dvignilo Skoplje, padel 
pa je  Bitolj.

Z istih vidikov je  opisana b o l g a r s k a  Macedonija, k jer pa se vpra
šanje Macedonije iz političnih razlogov raztegne na vprašanje naselitve 
vse bolgarske emigracije. Bolgarija in Grčija sta medsebojno dovolili svo
bodno izselitev verske in narodne manjšine ter določili za izselitev rok dveh 
let. Nato so se izselili iz Bolgarije po Stambolijskega agrarni reformi prizadeti 
črnomorski Grki, a meščanski Bolgari iz Grčije. Po grški katastrofi v Mali 
Aziji 1. 1923. so začeli Grki obenem s pripravljanjem  fromte v zahodni Traciji 
z deportacijo v Grčiji ostalih Bolgarov. Posledica je  bil beg Bolgarov preko 
meje, pri čemer je  zapustilo okoli 50.000 Bolgarov rodno zemljo brez likvi
dacije svojega, v Grčiji ostalega imetja. Mešana komisija pod nevtralnim vod
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stvom, ki je  pozneje izvršila tudi likvidacijo imetij, je  ugotovila 92.878 bolgar
skih beguncev iz Grčije. Komisija DN, ki je  pozneje vodila definitivno nase- 
Itev bolgarskih beguncev v Bolgariji, je  priznala 133.987 kmetskim osebam 
pravico na zemljo; število meščanskih beguncev ni znano. Bolgarska statistika 
navaja za vse begunce iz Tracije, Dobrudže in Macedonije 221.191. Vsled po
m anjkanja zemlje je  pustila Bolgarija begunce v porečju Strume in Meste 
s središči v Petriču in Nevrokopu, kjer je  do danes ostalo središče IMRO. 
Zdravstvene prilike obeh dolin nalikujejo jugoslovanski Strumici; begunci 
so bili naseljeni v predmestjih že obstoječih krajev od Petriča do Čustendila 
v najtežjih stanovanjskih razmerah, deloma brez zemlje, vsled česar so že 
po naravi tvorili tudi socijalno-prevratni element. V interesu miru na Bal
kanu je  bilo treba naseliti končnoveljavno in v znosnih razmerah bolgarske 
begunce, in to v pasu, oddaljenem najm anj 50 km od bolgarske državne meje. 
Zemlja izseljenih Grkov in Turkov ter razdelitev občinske zemlje, izvedena 
1. 1924., za naselitev beguncev ni zadostovala; da so se mogli begunci naseliti, 
so morali misliti na izsušitev močvirij ob Donavi, v subbalkanskem jarku v 
bližini Črnega morja in pri Burgasu ter v Plovdivski kotlini.

Obenem z dodelitvijo povprečno 4 ha zemlje posamezni begunski rodbini 
je  bilo potrebno zvezati kolonizacijska ozemlja po cestah z že obstoječimi 
središči. Začelo se je  osuševanje močvirij okoli Burgasa in Karnobata, speci- 
jelno borbo z m alarijo pa sta povzela nova protimalarična zavoda v Bur
gasu in v Petriču. V zvezi s tem je  bilo ustanovljenih v Podonavju 25 begun
skih selišč okoli Vidina (večinoma begunci iz Dobrudže), okoli Vrače (33), 
Plevna (44), Trnova (27), Ruseja (9), Šumna (28), ob Črnem morju okoli Varne 
(28) in Burgasa (76), pod Srednjo Goro okoli Stare Zagore (17), v Sofijski 
kotlini (8), v Pomaričju v okolici Plovdiva (85) in Haskova (30), pod Rodopami 
pa okoli Pahmaklija (10) in Mastanlija (13). Skoro polovico vseh beguncev 
sprejme črnomorsko ozemlje okoli Burgasa. Do dne 15. II. 1930 je  bilo nase
ljenih 28.249 rodbin in 90% beguncev je  prejelo zemljo.

H kolonizaciji in paludizmu se pridruži pri g r š k i  Macedoniji še ob
sežnejši opis Soluna. Na primeru Kostura je  tipično podana zemljepisna zveza 
med vodovjem in paludizmom. Po lausannski pogodbi je  Grčija naselila s 
pomočjo mednarodnega posojila v Macedoniji 4/s kmetskih beguncev iz Turčije 
(427.297), od meščanskih pa 153.988 oseb. Kmetski begunci so poselili v prvi 
vrsti srednjo in vzhodno Macedonijo, k jer so se izsušila močvirja okoli Drame 
in Seresa ter dolnje porečje Vardarja. Bistvenega gospodarskega preokreta 
prihod kmetskih beguncev v grški Macedoniji ne pomeni; meščanski begunec 
pa je  ustvaril industrijo čilimov, svile in kovinarstvo, tako da je  danes grška 
Macedonija ena najvažnejših balkanskih industrijskih dežel. Središče te, v 
tekstilijah prave veleindustrije je  Solun. Kot luka je  Solun predvsem prista
nišče za grško Macedonijo, ne pa tudi balkansko. Lepo dokazuje to vloga 
Soluna kot jugoslovanskega pristanišča, kar pokaže Ancel s statističnimi po
datki o jugoslovansko-grški trgovini in prometu v času 1921—1929. Dočim je 
bil Solun pred vojno židovsko-turško-orijentalsko mesto, je  postal po 
požaru 18. VIII. 1917., še posebno pa po prihodu beguncev ter izselitvi musli
manov, grško in evropsko mesto. Grki so v zvezi z obnovitvijo pričeli tudi po
polno modernizacijo Soluna.

Kdor bo želel proučiti povojne probleme Macedonije, bo našel v pri
jetno pisani in bogato s slikami in kartami opremljeni Ancelovi knjigi n a j
boljši vir. Franjo Baš.



KNJIŽEVNOST. 159

Heinrich Renier, Zur Siedlungsgeographie von Bosnien und der Herze
gowina. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1931, Nr. 1./2., 
str. 34—38. V prilogi: Karte der Bevölkerungsverteilung von bosnien-Herzo- 
gowina. Merilo 1 : 800.000.

Članek je  pravzaprav le komentar k priloženi karti razporeditve pre
bivalstva, ki jo  je  izdelal avtor po znani De Geerovi metodi pik (vsakih 
50 prebivalcev določenega k ra ja  označuje 1 pika). Najodličnejša lastnost te 
metode je  p l a s t i č n i  prikaz gostote in razporeditve prebivalstva. Karta 
v resnici nazorno ilustrira avtorjeva izvajan ja: naj enakomernejša razpro
stranjenost у obrobnem gričevju nad Posavino ter v kotlinah, navezanost na 
hidrografsko mrežo in dolinske sisteme v goratih predelih ter na polja in 
manjše globeli v zapadno-bosanskih in hercegovskih kraških predelih. Tudi 
gostota je  največja v obrobnem gričevju in v kotlinah, k jer presega po
vprečno gostoto za celotno Bosno (to znaša po Renieru 51, če odštejemo ne
poseljene gozdne in planinske areale, sicer le 37), dočim ostane v kraških pre
delih globoko pod njo. Zanimivo je, da prihaja tudi Renier do zaključka, 
da na Krasu vprašanje vode nikakor ne igra odločilne vloge na naselitev. 
Nadalje je  važna avtorjeva ugotovitev, da so v Bosni (izvzemši kraške pre
dele) le redke sklenjene vasi večjega obsega, da so še te večinoma le mu
slimanska naselja.

Da uporablja Renier rezultate štetja iz 1. 1910. in ne iz 1. 1921., je  znova 
dokaz, kako zelo bi bilo ustreženo geografom z objavo rezultatov novejših 
štetij ne samo po občinah, temveč tudi po njihovih najmanjših sestavnih 
delih. Svetozar Ilešič.

Friedrich Papenhusen, Das Vardargebiet. Ein Beitrag zur Landeskunde 
Mazedoniens. Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Dresden, Jahrheft 
1930. Neue Folge. April 1931. Str. 1—182. 3 karte v prilogi in 11 kart v tekstu.

Nemško-avstroogrska poplava srbskih pokrajin v svetovni vojni je  po
vzročila tudi pravcato poplavo znanstvene literature o 'teh predelih. Marsikak 
nemški znastvenik, ki ga je  usoda tedaj zanesla v balkanske dežele, se je 
čutil poklicanega, da svoja tedanja opazovanja po končani vojni objavi. Tako 
smo dobili o centralnih predelih Balkanskega polotoka vrsto del, ki so pri
nesla deloma mnogo novega gradiva (n. pr. K o s s  in a t o v o  delo: „Geologie 
der zentralen Balkanhalbinsel), deloma pa slone le na rezultatih starejših 
avtorjev, podprtih z nekajterimi lastnimi opozovanji.

V drugo kategorijo spada v velikem delu pričujoča P a p e n h u s e n o v a  
monografija. Zlasti v svojem f i z i k a l n o - g e o g r a f s k e m  delu ne po
meni njegovo delo drugega kakor bolj ali manj spretno in izčrpno kompi
lacijo, zlasti po Cvijiču, Kossmatu in Oestreichu. Originalna pa je  njegova 
omejitev Vardarjeva področja, iz katerega izloči Tetovo, Kosovo, Pelagonijo in 
druge predele, ki sicer hidrografsko gravitirajo k Vardarju. Papenhusen opi
suje torej le Povardarje v ožjem smislu, obsegajoče na severozapadu še Skop
sko kotlino. Celotno področje razdeli v centralno kotlino severno od Demir- 
kapije in v južno Povardarje južno od nje. V orografskem, kakor tudi v geo
loškem in morfološkem poglavju sledi avtor povsem v podrobnosti izsledkom 
starejših avtorjev. Prav tako je  odstavek o hidrografiji pravzaprav le iz
vleček iz C v e j i ć e v i h  „Osnov“, klimatološki pregled pa v glavnem re
produkcija K u h lb  r o d t-ovih izvajanj. Rastlinsko-geografski, zlasti pa še 
zoogeografski odstavek se mora boriti z istimi težavami, kakor v vseh sličnih 
monografijah; pomanjkanje specijalnih študij pa nepodkovanost v botaniki



in zeologiji povzročata v vseh takih primerih neizčrpnost in nepreciznost, 
zlasti pa neko prisiljenost takih odstavkov. Ni samo za pričujočo razpravo 
značilno, da ravno zoogeografski odstavek s svojo naivno deskripcijo deluje 
nekam medlo, če že ne komično. Dejstvo n. pr., da podnevi številni metulji 
obletavajo cvetlice in navajanja „nočnih žabjih koncertov“, pač niso inte
resanten in originalen geografski izsledek. Morda smatra za takega avtor 
tudi pripovedovanje o „den allgemein bekannten Quälgeistern der Menschen, 
den Flöhen, Lausen und Wanzen, die in den unsauberen Wohnungen eine 
zusagende Heimat finden!“ Slični odstavki bi pač morali izginiti iz resnih 
geografskih monografij !

Več originalnih pogledov nudi a n t r o p o g e o g r a f s k i  del knjige, 
v katerem je  zlasti gospodarska geografija razmeroma dobro obdelana, to 
na podlagi oficijelnih statistik in lastnih opazovanj. Tudi v tem oziru pa se 
vidi, da avtor povojne Makedonije ne pozna več mnogo. Če omenim, da sploh 
ne ve za železnico Veles—Štip—Kočane, navajam samo najbolj grobi primer 
nepoznavanju pozitivnega dela naše države v Makedoniji. Odstavek o hišah 
in naseljih pa je  itak zopet povzet v glavnem po Cvijiču in Schultze-Jeni.
V etnografskem odstavku se naslanja seveda predvsem na Weiganda, srbske, 
pa tudi bolgarske avtorje, pozna menda le v seznamu literature. Narodnostni 
tip Bolgarom sorodnega Macedonca je  po avtorjevem naziranju nastal v dobi 
Samuelove države in — dosegel do turške dobe ravno svojo dovršenost. V 
to svrho je  seveda moral avtor zamolčati zgodovino tega predela od Samuela 
do Turkov! Tudi ga ne moti, da govori najprej (str. 101) o tipičnih fizičnih 
znakih Makedonca, da omenja pri tem celo mongolske elemente (str. 103), 
da pa nato zopet poudarja, da so antropološki znaki Makedonca povsem ne
homogeni (str. 102). Dialekt je  seveda malone bolgarski, srbski „otoki“ so 
onstran Crne Gore sploh redki.

Dostojni zaključek v tem smislu je  zadnji odstavek (Die geopolitische 
Bedeutung des Vardargebietes), ki v svoji površnosti in navidezni znanstve
nosti stopa verno v stopinjah nemške geopolitične „šole“ . V dolgoveznem 
modrovanju o važnosti moravsko-vardarske linije pač avtor ne pove nič 
novega. Tudi se zde pretirana avtorjeva izvajanja o grško-jugoslovanskem 
gospodarskem nasprotstvu v Povardarju. Samostojno Makedonijo sicer od
klanja, vendar si v svoji veliki pokroviteljski skrbi za balkanske narode ne 
more kaj, da jim  ne bi nasvetoval nekake balkanske federacije. Kako naj 
bi se ta realizirala, za to se avtor, kakor se zdi, ne smatra kompetentnim in 
v toliko ima prav.

Knjigo zaključuje seznam literature, ki je v splošnem dosti izčrpen. 
Literature v domačem jeziku, zlasti povojne, iseveda ne pozna. Prav tako ne 
pozna novih kart Vojnega Geografskega instituta, ki pomenijo baš za geo
grafijo južne Srbije novo dobo. Zato se tudi ne moremo zadovoljiti z avtor
jevo izjavo, da pisava imen odgovarja avstrijskim kartam 1 :200.000. Kakor 
tekst, so tudi kaTte, skice in tabele večinoma povzete po starejših avtorjih; 
one tri priloge so poleg tega tehnično slabe in metodično nezadostne ter 
bi lahko brez škode izostale.

Dasi avtorju ni odrekati truda pri zbiranju gradiva in sposobnosti za 
marsikak spreten oris pokrajine, je vendar treba povdariti, da Makedonija 
danes ni več v isti vrsti s kakimi maloznanimi izvenevrapskimi pokrajinami, 
ki nudijo snov nekritičnim sintezam in za katere ima svoj pomen vsaka, še 
tako površna in nekontrolirana informacija.

Svetozar Ilešič.
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Dr. Marijan Salopek, Eocenska sinklinala od grada Hvara do Dubovice.
Rad Jugoslav, akad. znan. i umjet. Knj. 241, razr. mat.-prirod. Zagreb 1931, 
str. 69—80, s 6 slikami in 3 profili.

Ker je  prvi del razprave o eocenski sinklinali na otoku Hvaru izšel 
v Geografskem vestniku (III, str. 95—103), smo dolžni seznaniti bralce tudi 
s kratko vsebino drugega dela, priobčenega letos v „Radu“. V prvem delu 
se je  obravnaval le zapadni del eocenske sinklinale, v pričujočem pa ves 
vzhodni del od mesta Hvara do zaliva Dubovice.

Na južnem krilu eocenske sinklinale se nahajajoči kozinski skladi in 
numulitni apnenci ne segajo samo do doline Vrbe E od Hvara, kot je ozna
čeno na manuskriptni karti, ki jo je  izdelal geolog S o h l e ,  temveč še dalje 
na južnem robu fliša do zalivov Malo in Velo Borče pri Milni. Na severnem 
krilu eocenske sinklinale NW od Hvara se vložki numulitnega apnenca in 
kozinskih skladov jav lja jo  lokalno, nastopajoč sicer tudi E od Hvara. Skladi 
so vklenjeni med fliš in kredne apnence. Tudi v okolici Zarač je  ugotovil 
S a l o p e k  lepo razvite numulitne apnence in kozinske sklade. Slednji ne 
pripadajo tedaj jugozapadnemu, temveč severozapadnemu krilu sinklinale, 
kar pa ne velja za numulitne apnence, ki tvorijo obalo med gornjim in dol
njim Zubom od Zarač. Najiv se radi tega ne nadaljuje proti vzhodu in tudi 
kreda ni narinjena na kozinske sklade jugovzhodnega krila sinklinale, kot 
so doslej domnevali geologi.

Nariv krede (na fliš) je v predelu med Podstinom in Milno najbolj 
izražen v Podstinu, toda proti vzhodu postaja ta čimdalje slabši. Vendar pa 
ostane v tem predelu kreda severnega krila v neposrednem kontaktu s fli- 
šem, medtem ko vložki starejših eocenskih skladov le mestoma nastopajo. 
Eocenski pas v okolici Zarač ima značaj navadne prevrnjene sinklinale. 
Poleg nariva je  možno ugotoviti v eocenski sinklinali tudi še številne pre
skoke. Na južnem sinklinalnem krilu se nekateri prečni preskoki tudi mor
fološko odražajo. Predvsem važen je  prečni prelom na južni strani pota v 
Milno, s katerim je v ozki zvezi izvir Vrbe, ki služi mestu Hvaru za pitno vodo.

Liburnijski skladi so v stratigrafskem oziru najznačilnejši del starej
šega terciara na Hvaru. Večinoma jih zastopa apneni facies, po katerem se 
loči razvoj istodobnih skladov v severni Dalmaciji. Glavni alveolinski apne
nec, ki je  v severni Dalmaciji značilen zastopnik srednjega eocena, na otoku 
Hvaru ne nastopa več.

Zanimivo studijo pojasn ju jejo dobro uspeli fotografski posnetki in geo
loški profili. Razprava je  priobčena tudi v „Bulletin international“ v nem
škem jeziku (Die eozäne Synklinale von der Stadt Hvar bis Dubovica) na 
str. 21—24. I. Rakovec.

L j. Djurić, Meteorologija, Novi Sad 1932. Šef vazduhoplovne meteorolo- 
loške službe, kapetan Djurić, je  priredil že drugo izdajo svoje, „vojaške“ me
teorologije. Lahko jo tako imenujemo, saj je  namenjena predvsem vojaškim 
letalcem in vojaškim meteorologom. Zato je  knjiga posvečena praktični me
teorologiji. Prva tri poglavja obravnavajo meteorološke elemente, to je tempe
raturo, zrak (sem je  vključil tudi veter) in vodo v atmosferi, pod čemer raz
ume vlago, oblake, meglo in padavine. V tretjem poglavju obravnava tudi 
oj^tične in električne pojave v atmosferi.

u
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Jedro knjige tvori četrto poglavje, kje:r obravnava atmosferske motnje 
(poremećaje) ali „vremenske" pojave. Obširno razlaga ciklone in anticiklone 
ter njih vpliv na vreme. Opiše vse izsledke moderne meteorologije, s čimer 
je  knjiga na vrednosti mnogo pridobila. Saj so se moderni meteorologi vrgli 
predvsem na praktično stran meteorologije, to je  na sinoptiko. V naši domači 
meteorološki literaturi nimamo še takih spisov in Djurič je  bil prvi, ki je  oral 
ledino na frontološkem polju domače meteorologije.

Frontologija tvori osnovo moderne vremenske prognoze, zato je  tej pa
nogi meteorologije posvetil avtor vse peto poglavje. Meteorologu sinoptiku do
bro služi tudi 24 lepih, jasnih slik vseh vrst oblakov. Knjigo zaključuje osem 
tabel, ki jih meteorološki opazovalec uporablja pri redukciji zračnega pri
tiska in pri merjenju vlage v zraku. O. Reya.

W. Schmid, Norisches Eisen (Beiträge zur Geschichte des österreichi
schen Eisenwesens, im Aufträge der österr. alpinen Montangesellschaft her
ausgegeben, Abt. I, Heft 2). Berlin-Wien 1932, Verlag Julius Springer, Düssel
dorf, Verlag Stahleisen m. b. H. str. VIII +  60 (167—226 des Gesamtwerkes).

Avstrijska „Alpine Montangesellschaft“ namerava izdati ob priliki pro
slave svojega petdesetletnega obstoja zgodovino železarstva na Notranje Av
strijskem pod naslovom „Beiträge zur Geschichte des österreichischen Eisen
wesens“. Prvotno nameravana izdaja dela v 5 zvezkih se je morala opustiti. 
Sedaj izhajajo posamezni sešitki v nedoločenem terminu, od katerih so bili 
doslej že trije najavljeni in sicer razen že zgoraj omenjenega še:

Abt. I, Heft 1.: K. A. Redlich, Die Geologie der inneirösterreichischen 
Eisenerzlagerstättem,

Abt. II, Heft 2.: Kurt Kaser, Eisenverarbeitung und Eisenhandel. Die 
staatlichen und wirtschaftlichen Grundlagen.

V izišlem sešitku, ki je  opremljen s 47 izbornimi slikami, podaja W. 
Schmid kratko zgodovino notranjeavstrijskega železa v stairem veku. Tu 
imamo dva velika revirja železnih rud, ki sta se že izkoriščala v starem 
veku, Hüttenberg na Koroškem in štajerski Erzberg. Kranjskih nahajališč, 
ki so najstarejša v vzhodnoalpskih deželah, Schmid ne omenja podrobno, 
temveč jih navaja samo mimogrede. Zato imamo obsežno knjigo Alfonza 
Müllnerja, Geschichte des Eisens in Krain.

Schmidova izvajan ja se opirajo v glavnem na lastna izkopavanja, radi 
česar je  vrednost knjige toliko večja. Starejše od obeh velikih rudišč v no
tranjosti Norika leži med Hüttenbergom in Neumarktom. Izkoriščali so ga že 
v hallstattski dobi. Svoj višek je  dosegel Imttenbeirški rudarski obrat v rim
ski dobi. Noriško železo in njegove prednosti se navajajo v antični literaturi 
vedno znova in znova. Rimske najdbe iz hüttenberske okolice so osredotočene 
okoli kraja  Semlach, k jer so bile po Schmidu antične Candalicae. Izčrpno 
se peča avtor z organizacijo antičnega rudarstva v Noriku, kjeir navaja za 
ilustracijo antičen rudarski zakon iz Vipasce na današnjem Portugalskem. 
Toda tudi domači napisi nudijo mnogo gradiva. H hiittenberškemu rudniškemu 
revirju pripada prav tako naselbina rudarjev St. Margarethen am Silberberg, 
ki jo izkopava W. Schmid že več let na vzoren metodičen način in ki naj bi 
predstavlja predrimsko Noreio.

Zelo važen je  odstavek, ki je  posvečen najdbam pri štajerskem Erz- 
bergu, saj je veljal Hüttenberg doslej kot ona pokrajina, ki je  dajala v sta-
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rem veku izključno ali v pretežni meri znamenito noriško železo. Schmidova 
izkopavanja so dokazala, da je  bilo v starem veku tudi tukaj obsežno plav- 
žarstvo. Talilnice na Feisterwie-se am Erzberg, dobro zgrajena rimska cesta 
pri Vordernbergu in Friedauweirku, kakor tudi različne posamezne najdbe 
so zadostni dokazi za to. V dodatku obravnava Schmid še nekaj o srednje
veških kovačih iz Altenmarkta ob Vordemberg. Rekonstrukcija sprva ne
razumljivih hišnih talnih načrtov je  bila radi tega mogoča, ker so še danes 
na Gorenjskem, v Kropi in Kamni gorici, žebljarne, ki odgovarjajo popolnoma 
srednjeveškim iz Altenmarkta. Schmidovo delo „Norisches Eisen“ nam je pred
vsem zato dragoceno, ker povdarja avtor vedno znova in znova tehnična vpra
šanja predelave železa, pri čemer so mu pomagali številni tehnični strokov
njaki, predvsem iz rudarskega laboratorija v Donawitzah, ki je  napravil raz
lične analize antičnih kosov žlindre ali troske.

Kakor čujemo, namerava avtor nadaljevati svoja raziskovanja o nori
škem železu in jih raztegniti na kranjsko področje. Manjša izkopavanja, ki 
jih je  izvršil v poletju 1932 na Vačah in pri Podzemlju, so bila že v to usmer
jena. Prav hvalevredno je, da se Miillnerjeva dela še enkrat preizkusijo z 
metodami moderne prazgodovine. B. Saria.

Géographie universelle, publiée sous la direction de P. V i d a 1 d e  l a  
B l a c h e  et L. G a l l o i s .  Librairie Armand Colin, Paris 1927.

To je  velika francoska geografska enciklopedija, po enotnem načrtu 
organizirana izdaja regijonalno-geografskih del, ki naj se v njih objame vsa 
zemeljska površina. Veliko delo se je  pripravljalo že pred svetovno vojno; 
Vidal de la Blache, vodilni mojster francoske geografske znanosti, je  izdelal 
zanj načrt in smernice ter izbral sotrudnike. Rokopisi so se že pričeli pri
pravljati, ko je  izbruhnila vojna in vse delo je  zastalo. Strašna vojna doba 
se je  že bližala koncu, ko je  dne 5. aprila 1. 1918. nenadoma umrl Vidal de la 
Blache. Njegova smrt in pa velike teritorijalno-politične ter druge spre
membe, vse to je  povzročilo, da je  bilo treba z izvršitvijo velikega načrta 
nekoliko počakati. In tako se je  izvedba precej zavlekla, šele 1. 1927. sta izšli 
prvi dve knjigi velike zbirke, ki pa vendarle nosi ime po svojem pokojnem 
inicijatorju in idejnem organizatorju Vidal-u de la Blache, ki ga večina 
sotrudnikov pričujoče enciklopedije označuje za svojega učitelja, zraven pa 
še ime sedanjega vodje in organizatorja L. Galloisa. Doslej, to je  do srede 
1. 1932, je  izšla dobra polovica projektiranih zvezkov.

Celotno delo je  zasnovano na 15 zvezkov; od tega bo sedem zvezkov 
obsegalo po dve knjigi; v celem bo tedaj vsa regijonalno geografska sinteza 
sestojala iz 22 knjig. Zelo poučno je, kako se je  zamislila razdelitev in raz
vrstitev ogromnega gradiva, zakaj v tem se že razodevajo načela in metode 
francoske geografske šole. Tu se upoštevajo fizikalno-geografski momenti, 
kako se ne bi; toda vpoštevajo se tudi antropogeografski činitelji, in sicer v 
popolnoma primerni meri. Zakaj regijonalna geografija ni pretežno opis 
fizikalnogeografskih dejstev, marveč v prav toliki meri tudi antropogeograf
skih; in tudi krepkega vpoštevanja političnih meja se prav nič ne boji, saj 
tolikokrat pomenijo prav določno mejo med deli človeških rok, često tudi 
tamkaj, k jer jim priroda nikakor ni tako določno začrtala osnove. Politična 
meja je  često izraz za ločitev marsikaterih antropogeografskih dejstev na pr. 
gospodarske ali trgovinske enote napram inozemstvu; francoski geografi so

ii'
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naslonili regijonalnogeografske opise v okviru velikih zemljepisnih enot na 
države.

Evropa se je  razdelila na naslednja področja, ki se obravnavajo ločeno: 
P tvo področje je  Velikobritansko otočje ter zraven Nizozemska in Belgija 
z Luksemburgom, torej severnozapadna Evropa na obrežju Severnega morja. 
Drugo je  srednja Evropa s Poljsko in Rumunijo na vzhodu, Švico, Avstrijo 
in Madžarsko na jugu, tretje sredozemski polotoki in četrto Francija, ki je  
sredi med temi tremi področji, peto skandinavske tri države ter končno šesto 
področje, obsegajoče Rusijo. Ali ne samo evropsko, marveč tudi azijsko Ru
sijo ; seveda se tu priključujejo še baltiške države. Ostala Azija se obravnava 
tako, da so eno področje monsunske pokrajine, drugo Prednja Azija, ki se 
nanjo nasloni še opis Osrednje ali Visoke Azije. Amerika se opisuje tako, 
da se najprej v dveh delih obravnava Unija in Kanada, potem pa zase Sred
nja Amerika z Meksiko, in zase Južna Amerika. Afrika se opisuje po dveh 
področjih, prvem, ki obsega severne ter zapadne predele, a drugem, ki vse
buje vzlmdno, ekvatorijalno in južno območje; taka razdelitev tudi zato, da 
se obravnavajo skupaj predeli, k jer prevladuje francoski kolonijalni vpliv, 
ter zopet skupaj območja pretežno angleške oblasti. — V enem delu se 
obravnava Oceanija z Avstralijo; tu se priključuje opis južnih polarnih kra
jev, dočim se je  opis severnega polarnega sveta naslonil na popis skandi
navskih držav.

Do srede 1. 1952. so izšla naslednja dela:
Tome I. Les Iles Britanniques, par Albert Demangeon, professeur à 

l ’Université de Paris. 1927. — Tome II. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, par 
Albert Demangeon. 1927. Tome XV. Amérique du Sud, par Pierre Denis, 
agrégé de l’Université. Prvi in drugi del. 1927. — Tome XIV. Mexique et 
Amérique centrale, par Max. Sorre, professeur a l’Université de Lille. 1928. 
Tome IX. Asie des Moussons (Inde, Indochine, Insulinde, Chine, Japon), pai 
Jules Sion, professeur â l’Université de Montpelier. Prvi del 1. 1928, drugi del 
1. 1929. — Tome Vili. Asie occidentale, par Raoul Blanchaird, professeur 
â l’Université de Grenoble. H a u t e  A s i e ,  par Fernand Grenard, ministre 
plénipotentiaire. 1929. Tome X. O c e a n i e ,  par Paul P r i v a t - D e s -  
c li a n e 1, professeur au Lycée Condorcet. — R é g i o n s  p o l a i r e s  m é 
r i d i o n a l e ,  par Maurice Z i m m e r m a n n ,  chargé de cours à l ’Uni- 
versité de Lyon. 1930. — Tome IV. Europe centrale, par Emmanuel de Mar- 
tonne, professeur â l’Université de Paris. Prvi del (Splošno; Nemčija) 1. 1930, 
drugi del (Švica, Avstrija, Češkoslovaška, Madžarska, Rumunija in Poljska) 
1. 1931.

Od celotne zbirke je  izšlo tedaj dosedaj že precej več nego polovica 
knjig. Vse so opremljene v obilni meri s kartami, skicami ter zlasti s skrbno 
izbranimi fotografskimi slikami. Delo je  temeljito opremljeno z vsem, kar 
more danes pripomoči do zaželjene plastike regionalno-geografskega opisa. 
Mojstri so francoski avtorji v opisu samem; pripovedovanje teče preprosto, 
način izražanja je  enostaven, tu ni onega specializiranega jezika, ki bi se 
razlikoval od sloga in načina pripovedovanja v drugih panogah, znanstvenih 
ali neznanstvenih; vtis imam, da more te knjige s pridom prebirati tudi 
nestrokovnjak in da so tudi zanj ne samo razumljive, marveč tudi prav zelo 
interesantne. Iz celotne zbirke, ki predstavlja danes prav gotovo eno najmo- 
numentalnejših del svetovne literature, je  najprikladneje, da si ogledamo
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nekoliko podrobneje zadnje delo, obravnavaj oče srednjo Evropo, naše ne
posredno sosedstvo, tem bolj, ker mu je avtor danes vsekakor vodilni franco
ski geograf, Emmanuel de Martonne.

V uvodu se označuje bistvo srednje Ev/rope v geografskem smislu; meje 
tega predela ni mogoče podati popolnoma natančno, zato je  postalo običajno, 
da se semkaj računajo države, ki imajo tu svoje osredje, ne pa več one 
države, kot Italija in Jugoslavija, katerih poglavitni del leži izven srednje
evropskega področja. Nato sledi v 1. poglavju splošen opis srednjeevropskih 
značilnosti, na prvem mestu podnebje (francoska iregijonalna geografija 
sploh rada pomakne klimatski opis precej v ospredje). Potem se podaja pre
gled srednjeevropske površine in sicer najprej Alp, potem Karpatov, nato 
Heroinskega predela (Nemško-češko-poljskega sredogorja), iter končno rav
nin, germansko-poljske ter podonavskih. V teh poglavjih podaja de Mar
tonne opis v glavnih potezah, bodisi morfografsko karakteristiko kakor po
glavitna dejstva morfogeneze. Nato se obravnava vodni režim, bodisi v po
vršinski plasti kakor seveda zlasti na tekočih vodah, še prav posebej pa na 
največjih rekah, Renu, Labi, Visli in Donavi. V poglavju o rastlinskem in ži
valskem svetu zavzema opis gozda poglavitni del, na kar se opisuje prebi
valstvo glede gospodarskih osnov na splošno in s perspektive poselitve, dalje 
potek poselitve od predzgodovinskih časov naprej. Razpored narodov in n ji
hovi odnošaji do držav, to se obravnava v zadnjem poglavju splošnega pre
gleda. Potem se podaja podroben geografski opis Nemčije. To je  prvi del.

Drugi del obsega opis Švice, Avstrije, Madžarske, Češkoslovaške, Polj
ske in Rumunije. Shema za regijonalni opis je  običajna; najprej uvodna 
označba države, njenega razvoja, odnosno nastanka ter etnične in etnopo- 
litične strukture, ugotovih prirodnih pokrajin, ki sestavljajo državno ozem
lje, vedno ponazoirjenih tudi s karto, na kar sledi opis po prirodnih predelih, 
v prirodnem ter kulturnogeografskem smislu. Specijalno svojstvo francoske 
sheme pa je  v tem, da se podroben opis pri vsaki državi zaključi s posebnim 
preglednim poglavjem o gospodarskem ustroju celote.

Srednja Evropa je  danes poleg zapada prav gotovo najbolj raziskan 
del našega kontinenta in bržkone vsega sveta. Zato je  moral obdelavo tega 
predela prevzeti prvi geograf sodobne Francije, strokovnjak, ki razpolaga 
z ogromnim znanjem, tako. v teoretičnem pogledu, sa j je avtor velikega 
spl osno-geografskega dela Traité de géographie physique (Paris 1926), kakor 
je  tudi odličen poznavalec srednjeevropskih pokrajin samih. Njegova Cen
tralna Evropa je opremljena v znatni meri z fotografskimi slikami, ki jih je 
posnel sam, iz najrazličnejših koncev in krajev. Nemška kritika mu ni mogla 
očitati niti v podrobnostih znatnejših pomanjkljivosti ali pogrešk, kar pri 
toliki preobilici gradiva ni majhna stvar.' Če so, in k jer so padli kaki očitki, 
temeljijo poglavitno v etnopolitičnem in sploh političnem področju. Toda da 
so se pojavili in se zapisali, temu je  prav gotovo neprimerno manj kriv avtor, 
nego etnopolitični ter politični problemi sami po sebi. Kdorkoli se jih loti, 
kakorkoli jim skuša pogledati do dna, vsakdo bo zadel na ugovore, pa naj je 
njegova presoja še tako stvarna in nepristranska. In de Martonne je avtor, 
ki se vedno in povsod zaglobi do take sodbe; kot geografa-znanstvenika je 
njegova dolžnost, da to stori. Saj je  geografija kakor malokatera veda po 
velikem, poglavitnem delu, reklo bi se lahko, aktualna znanost, ki ne more
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mimo perečih problemov v sodobnih državnih in narodnostnih ter gospodarskih 
dejstvih, ki ležijo s svojim težiščem v političnem območju. Naj izreče avtor 
še tako stvarno točno in nepristransko sodbo, ena stran ostane vedno, k i se 
čuti prizadeto in ki se ji  problem še vedno ne zdi dovolj in objektivno po
dan. Zakaj ta predel zares ne bo nikdar preveč osvetljen, kakor pravi de 
Martonne v preglednem zaključnem poglavju, ki ga je  postavil prav na 
konec knjige.

Z obema deloma de Martonnove knjige o Srednji Evropi je  Géographie 
universelle nedvomno dosegla svoj višek.

Težko čakamo, da izide v tej zbirki knjiga o mediteranski južni Evropi, 
ki so jo prevzeli po smrti Jeana Brunhesa Max Sorre, Jules Sion in Y. Cha- 
taigneau. A. Melik.

Handbuch der geographischen Wissenschaft. Izdaja s sodelovanjem 
številnih strokovnjakov dr. Fritz K I  u t e. Akademische Verlagsgesellschaft 
Athenaion m. b. H., Wildpark-Potsdam. Doslej sta izšla zvezka: G e i s l e r -  
B e h r m a n n - v .  D r y g a l s k i ,  Australien und Ozeanien in Natur, Kultur 
und Wirtschaft, Antarktis in M a u l l - K ü h n - T r o l l - K n o c h e ,  Süd- 
Amerika in Natur, Kultur und Wirtschaft. Dalje izhajajo v sešitkih: P r i  n z - 
W a c h n e r - B u c h a c d - M a r e k - N o w a k - O b e r h i u m m e r - K a n i t e r -  
L a u t e n s a c h ,  Südost- und Südeuropa i. N., K. u. W. F r e y  - v. N i e d e r -  
m a y e r - v .  W i s s m a n n - v .  V u u r e n ,  Vorder- und Südasien i. N., K. u. 
W., B o u t e r w e k - A n g e r - S c h u l t z  -W e g e n e r  - F r a n t z ,  Nordasien, 
Zentral- und Ostasien i. N., K. u. W. in K l u t e - W i t t s c h e l - K a u f -  
m a n n ,  Afrika i. N., K. u. W.

Odkar je  izdal Elysée R e c l u s  svoje epohalno deželopisno delo, je  
Klutejevo podjetje prvi veliki poizkus sinteze sedanjega znanja o zemlji 
na široki podlagi. V zadnjih desetletjih je  človek razkril malone vse še ne
znane dele sveta, obenem pa poglobil poznavanje manj znanih predelov. 
A tudi kot znanost je  geografija, ki je nekdaj kolebala med geologijo na eni 
in med etnologijo na drugi strani, našla svoj glavni delokrog v enakomernem 
opisovanju naravnih zemljepisnih enot z vseh vidikov, torej v deželopisju. 
Morfologija, ki je  bila dolgo časa v središču zanimanja geografov, tako da 
so nekateri videli glavno nalogo zemljepisne vede v reševanju morfoloških 
problemov, se je  umaknila in se zopet naslanja na geologijo, iz katere je 
izšla. Geografija se pa vrača k Humboldtu, Ritterju in Reclusu: najlepši dokaz 
za to imamo v Klutejevi zbirki. Obsegala bo 12 zvezkov, ki so od njih štiri 
posvečeni Evropi, medtem ko jih obravnava šest ostale kontinente, dva pa 
občo geografijo. Zemlja bo v tem delu opisana, kakor pravi podnaslov, po 
svoji prirodi, kulturi in gospodarstvu. Vsak kontinent, oziroma večji del 
kontinenta je  najprej opisan kot celota, podrobnemu opisu pa služijo kot 
podlaga posamezne politične enote, države. Ker države niso vselej tudi na
ravne enote, se vidi ta razdelitev gradiva na prvi pogled nepravilna, toda 
pri podrobnejšem pregledu doslej izišlih zvezkov se uverimo, da avtorji po
vsod opozarjajo na razlike, ki obstojajo med naravno in politično razmejit
vijo posameznih pokrajin; zemljepisni momenti tako nikakor niso zanemar
jeni, temveč še bolj podčrtani. Svoje sodelavce si je  Klute v splošnem zelo 
srečno izbral. Večinoma so to dobri, v nekaterih slučajih celo edini nemški 
poznavalci dotičnih pokrajin, ki so svoje delo opravili z veliko vestnostjo, 
tako da so n. pr. povsod upoštevana tudi najnovejša dognanja in izpremembe.
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Posebna, doslej od nobenega drugega tovrstnega dela dosežena odlika zbirke 
pa so slike, barvne priloge in še posebej številni zemljevidi in diagrami, ki 
podpirajo na kar razkošen način živo besedo in olajšujejo razumevanje v 
nemali meri. V ilustrativnem materialu je  tu ustvarjeno, rekel bi, deželo- 
pisje svoje vrste, ki se postavlja tiskanemu besedilu enakovredno ob stran. 
Posebno dragocena so pojasnila, ki so dodana slikam, tako da nam vstajajo že 
iz njih pokrajine takšne, kakršne so. Kdor bo torej pazljivo pregledal slike 
in prebiral pripadajoče besedilo, bo že od tega imel mnogo užitka in trajne 
koristi. Vendar se zdi, da se je  zgodila pri izbiri barvnih slik marsikateri po
krajini krivica, ker očividno večina teh slik ni bila slikana na licu mesta, 
temveč so mehanično izdelane po fotografijah ali drugih slikah. Te pokrajine 
torej nikakor niso „iskreno doživete, ponižno dotrpljene in pravilno do
umete,“ kot je  to izdajatelj obljubljal v svoji uvodni besedi. P. M a l i k o v e  
slike balkanskih mest in pokrajin vzbujajo brez dvoma napačne predstave 
(sliki Plovdiva in Sarajeva!) in bojim se, da tudi večina njegovih slik iz 
drugih kontinentov ne podaja onih nedopovedljivih posebnosti, ki jih ima 
vsaka pokrajina in ki jih more umetnik ujeti na platno le na licu mesta. 
Mnogo bolje bi bil svet ilustriran — če že z umetniškimi deli — z deli 
umetnikov dotičnih dežel samih.

„Da se zdi geografija mnogokrat suhoparna, je  pomanjkljivost, ki so 
jo zakrivili pisatelji in ne ona sama,“ pravi Klute. Priznati moramo, da so se 
njegovi sodelavci večinoma trudili, da podajajo svojo snov v razumljivi in 
plastični obliki in da se izognejo pretirani uporabi težkih znanstvenih termi
nov. Toda opisu Jugoslavije izpod peresa R. M a r e k a  (Südost- und Süd
europa, str. 141—207) ne moremo prihraniti očitka suhoparnosti. Avtor pozna 
našo državo v glavnem le iz literature, in sicer je  upošteval samo ona dela, 
ki so izšla v nemškem ali kakem drugem svetovnem jeziku, naše obsežne 
literature pa sploh ne pozna. Razumljivo je  torej, da slika, ki jo razvija, ni 
niti sodobna, niti v vsem geografsko točna. Tudi ni pisana z nikako ljubeznijo 
za to „mlado državno tvorbo, stranski rezultat (Nebenergebnis) poraza, ki 
je  zadel osrednje sile na oddaljenih bojiščih (str. 141). Vendar pa je  zbral 
Marek mnogo dragocenega gradiva in je  njegov opis Jugoslavije med najbolj 
resnimi in obsežnimi, kar jih je  doslej izšlo v Nemčiji. Grajati je, da piše 
naša krajevna imena še vedno v stari popačeni nemški, italijanski, madžar
ski in celo turški obliki na prvem mestu, medtem ko navaja pravilne nazive 
le v oklepaju. Važen je  pregled zgodovine znanstvenih raziskavanj naše 
zemlje po tujcih, domača raziskovanja razen onih, ki so bila objavljena v 
neslovanskih jezikih, pa kakor že rečeno, niso upoštevana. Gradivo si je raz
delil Marek tako, da podaja po splošnem uvodu pregled Jugoslavije kot pri
rodne enote, njeno naselitev in gospodarsko življenje, nato pa opis posamez
nih pokrajin. V pokrajinskem oziru razlikuje: 1. južnoštajersko Podravje in 
Međimurje; 2. svet ob Savinji; 3. Ljubljansko kotlino in njeno obrobje 
(Kranjsko); 4. Primorje in slovanske otoke na Jadranu; 5. Visoko H i\atsko 
in njeno prednožje; 6. Dinarske Alpe (?); 7. apnenčaste planote južne Herce
govine; 8. dolino Neretve; 9. zahodno-bosanske triasne planote; 10. bosanski 
centralni pas; 11. Sarajevsko kotlino; 12. severno in severnovzhodno Bosno; 
13. južnovzhodno Bosno; 14. Črno goro; 15. hrvatsko medrečje; 16. Vojvodino; 
17. severnosrbsko gričevje; 18. Srednjo Srbijo; 19. Južno Srbijo; 20. Visoko
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Raško; 21. Južno Raško (Kosovo in Metohijo); 22. severnomakedonsko obmejno 
gorovje; 23. Vardarsko brazdo; 24. Desarecijo; 25. Pelagonijo; 26. srednje- 
makedonsko gorovje in 27. vzhodno Makedonijo. Opis zaključuje seveda z 
nemškega stališča gledani geopolitični pregled naše države. V seznamu lite
rature o Jugoslaviji obžaluje avtor, da še nimamo nobenega v kakem svetov
nem jeziku spisanega obširnega deželopisnega dela o Jugoslaviji. Prav n je
gov spis nas opozarja, da bi bila taka knjiga zelo, zelo potrebna; želeti bi 
pa bilo, da jo napiše geograf, ki bo znal uporabiti tudi jugoslovanske vire.

V. Bohinec.

W. Koppen und R. Geiger, Handbuch der Klimatologie, Berlin, Verlag 
von Gebrüder Bornträger, 1930.

Pod uif'dnišftvom K o p p e n  a in G e  i g e i  a in še s pomočjo 35 drugih 
klimatologov L- vsega sveta so pričeli Nemci izdajati veliki priročnik klima
tologije. Delo je  zamišljeno v petih debelih knjigah; prva knjiga obsega 
splošno klimatologijo, a ostali štirje regionalno klimatologijo. Za vsakega 
klimatologa in geografa je  predvsem važen prvi splošni del. Ta del se zopet 
razdeli na šest zvezkv v, ki so označeni s črkami od A do F in ki so vsakega 
posebej napisali po eden izmed najmerodajnejšili klimatologov.

Prvi zvezek A, ki obravnava „Mathematische Klimalehre und astro
nomische Theorie dei Klimaschwankungen“ , je  sestavil M. M i l a n k o v i č ,  
profesor nebesne mehanike in teoretične fizike na univerzi v Beogradu. V 
prvem oddelku obravnava s pomočjo višje matematike splošne zakone, ka
terim je  podvrženo solnčno žaievanje na zemlji, brez vpoštevanja vpliva at- 
morsfere na solnčne žarke. Ko raztolmači dnevni in letni tok solnčnega žare- 
vanja in njegovo odvisnost od geografskih širin, preide na dosedaj zelo malo 
obravnavan sekularni tok in sekularne spremembe v obsevanju zemlje po 
solncu.

V drugem oddelku obravnava vpliv atmosfere na solnčne žarke ter 
razdelbo solnčne energije, odnosno temperature zraka na zemeljskem po
vršju, neglede na različne teiestrične vplive na segrevanje zraka.

Najvažnejše je tretje poglavje, kier skuša M i l a n k o v i č  s sekular
nim kolebanjem razdelbe solnčne ener^ je  preko zemeljskega površja raz
tolmačiti klimatske spremembe v geološki preteklosti naše zemlje. Iz zgo
dovine astronomije vemo, da se nagnjenost ekliptike menja, in sicer vsako 
leto približno za pol sekunde. Dognano je, da se ta kot v zgodovinskem času 
manjša, in sicer od 23° 54' (1.1100. a. Kr,) na 23° 27' 8" (1. 1900. p. Kr.). Do
gnali so pa že tudi, da se je  kot večal in da znaša kolebanje približno 3°. 
Nadalje tudi vemo, da se od elementov nebesne mehanike tudi ekscentriciteta 
solnca, pod čemer razumemo razdaljo <olnca od geometričnega središča 
ekliptike, točneje, razmerje te razdalje d > polovice velike osi eliptične poti 
zemlje okoli solnca ali ekliptike. Ta ra/dalja  se sekularno veča ali manjša. 
Nadalje menjajo sekularno svoj položaj na ekliptiki tudi ekvinokcijonalne 
in solsticijalne točke, s čemer se menja tudi dolžina perihela, to je  heli- 
ocentrično merjena ločna razdalja med perihelom in ekvinokcijalno točko 
pomladiščem na ekliptiki. Ta pojav poznamo kot precesijo.

Vsa ta sekularna gibanja, prečenja traja  21.000 let, oscilacija eksen- 
tricitete 92.000 let, oscilacija nagnjenosti ekliptike 40.000 let, povzročajo, da 
menja zemlja svoj položaj napram solncu in da se radi tega solnčna energija 
različno -razdeljuje preko obeli hemisfer. Enkrat je  topleje na severni, en
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krat na južni hemisferi. S tem v zvezo spravlja M i l a n k o v i č  pojav lede
nih dob in je  temu problemu posvečen ves tretji oddelek knjige.

Po dolgotrajnem in napornem računanju, ki je  trajalo več let in kjer 
mu je  zvesto pomagal tudi profesor M i š k o v i č , direktor astronomskega 
observatorija v Beogradu, je  prišel M i l a n k o v i č  do zaključka, da se 
njegovi rezultati o razdelbi solnčne toplote v preteklosti naše zemlje — 
računal je  za 600.000 let nazaj — popolnoma strinjajo z glacialnimi in inter- 
glacialnimi epohami, ki sta jih postavila P e n c k  in B r ü c k n e r .  S tem 
je  bila jasno dokazana zveza ledene dobe s sekularnim kolebanjem ime
novanih treh elementov nebesne mehanike.

Vendar se je  M i l a n k o v i č  u s tem posrečilo dokazati le osciliranje 
ledene dobe, to je menjavanje glacialnih in interglacialnih epoh. S to teorijo 
pa se ne da dokazati celotni nastop kompletne ledene dobe v diluviju, od
nosno tople periode v terciaru. M i l a n k o v i č  omenja, da nam moreta to 
razložiti dve teoriji, in sicer W e g e n e r  j e v a  o premikanju kontinentov, 
ki pravi, da posamezni kosi zemeljskega površja menjajo svoje geografske 
širine ali pa druga teorija, ki pravi, da se sekularno menja velika os eklip- 
tike, kar bi povzročalo večjo ali manjšo razdaljo zemlje do solnca.

Drugi zvezek priročnika, k jer obravnava Conrad „Die kliinatologi- 
sclien Elemente und ihre Abhängigkeit von terrestrischen Einflüssen“ in 
tretji zvezek K o p p e n  „Das geografische System der Klimate“ , še nista 
izšla.

Za četrti zvezek D je napisal G e i g e r  „Mikroklima und Pflanzen
klima“ . Pojim mikroklima se je  pojavil v klimatologiji šele v zadnjih letih 
in znači podrobno proučevanje klime na zelo ozko omejenem prostoru, 
včasih na površini samo par kvadratnih metrov. Klimo v dosedaj običaj
ni znači podrobno proučevanje klime na zelo ozko omenjenem prostoru 
nem smislu so nazvali makroklimo. Do zadnjih let se je  v splošnem gojilo 
le makroklimatično raziskovanje. Stremljenje za umnim in modernim go
spodarstvom, predvsem poljedelstvom in gozdarstvom, je  prisililo strokov
njake, da so se pričeli baviti z najmanjšimi spremembami temperature 
zraka v neznatni horizontalni in vertikalni smeri, nadalje z najmanjšimi 
sapicami pred, za, okoli in na vrhu komaj 50 m visokega griča. Vrtnarje 
je  zainteresiralo, k je v obsegu njegovega vrta je  največja nevarnost za 
slano, ali k je se vsede največ rose. Vsa ta dejstva so doprinesla, da se je  
v klimatologiji razvila nova veja, namreč mikroklimatologija.

G e i g e r  nam je  v omenjenem zvezku prvi podal sintezo celokupnega 
mikroklimatičnega raziskovanja. On sam je mnogo raziskoval in je prišel 
včasih do zelo interesantnih zaključkov. V prvem poglavju nam poda oba 
takozvana glavna faktorja mikroklime. Prvi je  segrevanje r a z l i č n e g a  
zemeljskega tla, kakor skalnato, peščeno, prsteno, golo ali s travo pokrito, 
suho ali vlažno, odnosno močvirnato, trdno ali razkopano in razrahljano tlo, 
ter segrevanje neposrednih globljih zemeljskih slojev in pritležnih zračnih 
slojev. Drugi faktor mikroklime nazivlje G e i g e r  i z m e n j a v a  m a s  
(Maesenaustausch). Pri tem misli na izmenjavo majhnih, različno temperi- 
ranih zračnih kvantov, ki jo povzroča večna turbulenca ali nemirnost zraka. 
Seveda, če se zrak segreva, je  izmenjava tem intenzivnejša, kar spoznamo
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na migotanju pritležnih zračnih slojev nad segretim tlom. To povzroča na 
majhnih razdaljah za občutljive rastline zaznatne temperaturne diference.

V drugem poglavju obravnava avtor metode in tehnično stran mikro- 
klimatičnega opazovanja. Radi gornjih dveh glavnih faktorjev nastane ne
posredno nad tlom, največ do višine dveh metrov, samostojna mikroklima, 
ki jo pisatelj nazivlje tudi p r i t l e ž n a .  V tretjem poglavju se bavi s 
klimatološkimi elementi te pritležne klime.

Poleg obeh glavnih faktorjev, različno segrevanje različnega tla in 
izmenjava zračnih mas, povzroča mikroklimate tudi specifična konfiguracija 
tal. Ne mislimo pri tem na velegorja in nepregledne nižave, temveč na ne
znatno gričevje in dolinice. Mikroklima zavisi tudi od najmanjših brazd na 
njivi, od krtin, obcestnih kamnov, samostojno stoječih dreves in poljskih 
stavb. Vse to je  opisano v četrtem poglavju. Prirodo oblikuje v določeni 
meri tudi delo človeške roke. N. pr. postavljanje stavb, zidanje različnih 
tehničnih objektov kakor železniških nasipov, ograj anje njiv itd., vpliva tudi 
na podrobno klimo. Davno nam je  že znan vpliv velemest in industrije na 
klimatske elemente. O vsemu temu čitamo v petem poglavju. Končno je  
šesto poglavje posvečeno proučevanju vpliva rastlinske odeje na klimo, k jer 
obravnava avtor vse možnosti od najmanjše trave do najgostejšega gozda.

Peti zvezek priročnika E obravnava „Einfluss des Klima auf den Men
schen“, in sicer je W. B o r c h a r d t  napisal kot prvi del „Medizinische 
Klimatologie“ , kot drugi del K. W e g e n e r  in W. K o p p e n  „Klima und 
Kultur“ . Od 80 strani zavzema prvi del 63 strani. Zdravnik B o r c h a r d t  
nas po precej obširnem predgovoru, k jer razloži pomen klime za potek raz
ličnih bolezni, uvede najprvo v klimapatologijo. Tu spoznamo bolezni, ki so 
n e p o s r e d n o  zavisne od klime, kakor vročinska kap, solnčarica, solnčne 
opekline, goirska bolezen, zmrznenje, slabokrvnost, nadalje različne avitami
noze kakor rachitis, skorbut, beriberi, pellagra in še nekatere druge. Potem 
loči avtor bolezni, ki so le p o s r e d n o  zavisne od klime, namreč ob kakšnih 
prilikah in v katerih letnih časih pospešuje klima te bolezni. Predvsem so 
to bolezni, ki jih povzroči prehlad, kakor angino, pljučnico, influenco, gripo, 
tuberkulozo, nadalje želodčne in črevesne bolezni kakor kolera, griža in 
tifus, in končno kožne bolezni kakor ošpice ali škrlatinka. Posredno so od 
klime zavisne tudi infekcijske bolezni kakor m alarija, spalna bolezen in še 
druge različne mrzlice. Bolezni, ki imajo veliko geografsko razprostranje
nost, je  avtor podal tudi na kartah, tako malarijo, spalno bolezen, grižo, beri
beri in še neke druge.

Po patološkem poglavju nadaljuje pisatelj s klimatsko fiziologijo in 
klimatsko psihologijo. V prvem pododdelku se bavi z vplivom posameznih 
kimatskih elementov na človeka, v drugem pa obravnava posamezne k li
mate in njih vpliv na človeka. Tako loči tropično obalno in tropično nižin
sko klimo ter puščavno klimo. V zmernem pasu loči poleg kontinentalne 
klime še velikomestno in gozdno klimo, pri anoraki klimi pa severno in južno 
morsko klimo. Na vseh kontinentih pod vsemi geografskimi širinami je  naj
večje važnosti visokogorska klima in kot zadnjo navede avtor še polarno 
klimo. Po tem obširnem fiziološkem poglavju preide končno na klimatsko 
terapijo, to je  na ozdravljujoče ali zdravje poslabšajoče okoliščine posamez
nih klimatov.
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V drugem delu knjige je  obdelal K. W e g e n e r  vpliv klimatov raz
ličnih širin na telo in dušo človeka. Primerja najprvo porabo toplotne ener
gije pri dihanju v tropski in polarni klimi, opiše nadalje vpliv polarne noči 
na človeško dušo in raztolmači nato učinke, ki jih povzroča gorska bolezen. 
Bavi se potem z aklimatizacijskim problemom ljudi, živali in rastlin in iz
nese končno klimatološke momente, ki ali pospešujejo ali ovirajo kulturni 
razvoj človeka v posameznih klimatskih zonah. Vpliv klime na postanek in 
razvoj ter na razpad civilizacij pa je  obdelal W. K o p p e n .  Našteje mo
mente, ki pospešujejo in ki podkopavajo civilizacijo, ter se opira predvsem 
na zgodovinska dejstva iz okolice mediteranskega morja, zapadnega Tibeta 
ter visokih planot centralne Amerike in Peru-a. Vendar pa prihaja do za
ključka, da klimati dežel sicer vplivajo na civilizacijo, da pa se klimatskim 
spremembam v tem pogledu pripisuje prevelika važnost.

Za šesti zvezek je  napisal A. W a g n e r  „Klimatologie der freien 
Atmosphäre“. Pisatelj je zbral aerološke podatke vse zemeljske površine in 
nam skuša podati klimo atmosfere vštevši zračne sloje od morske gladine 
pa do najvišjih višin, iz katerih se je  človeštvu posrečilo z različnimi pripo
močki dobiti podatke o klimatoloških elementih. N ajvečja višina, o kateri 
se avtor upa razpravljati, se nahaja 26 km nad morsko gladino.

S tem zvezkom je  zaključena prva knjiga priročnika, ostale štiri bodo 
obravnavale regionalno klimatologijo in sicer vsaka knjiga po en kontinet. 
N ajprej je  izšla klimatologija Južne Amerike, nakar prihajajo na vrsto ostali 
kontinenti. Dr. Reya Oskar.

Irmgard Pohl, Beiträge zur Landes- und Volkskunde des Jantragebietes 
in Bulgarien. Druck von Ferdinand Bergner in Horn, Niederösterreich, 1932, 
str. 145.

M arljiva avtorica nam podaja v tej knjigi izredno vestno, izčrpno in kri
tično sestavljeno regijonalno-geografsko monografijo. To ji je omogočil poleg 
poznavanja literature, tako inozemske kakor tudi bolgarske (avtorica je vešča 
bolgarskega jezika) temeljiti študij v terenu samem. Zato knjiga niti v enem 
poglavju ne predstaylja le kompilacije, temveč prinaša tako v fizikalnogeo- 
grafskih, kakor tudi v antropogeografskih in celo v fitogeografskih odstavkih 
mnogo originalnega gradiva in samostojnih opažanj. Prav posebno očitna je  
velika kritičnost avtorice v antropogeografskem delu; tudi historični odstavki 
slone na temeljitem poznavanju bolgarske arheološke in historične literature. 
Zanimiva so izvajanja avtorice o krčenju gozdov (zlasti hrastovih) tekom hi
storičnega razvoja. Glede poglavja o naseljih je  omeniti, da P o h i  zavrača 
C v i j i č e v o  trditev, da so vse te vasi malone do danes ohranile obliko či- 
flika. Tudi Cvijičevo ločitev timoškega in starovlaškega tipa v tem predelu 
priznava le v toliko, v kolikoir ta odgovarja razliki med sklenjenimi in raztre
senimi naselji sploh ter upravičeno poudarja, da klasifikacija posameznih ti
pov vasi s pokrajinskimi imeni (n. pr. po Timoku, po Starem Vlahu) ni posebno 
primerna, ker ne označuje nikakega bistvenega znaka dotičnega tipa. Tudi 
obsežna izvajanja o obeh mestih tega predela (Trnovo, Gabrovo) zaslužijo vso 
pozornost. Interesantni so nadalje etnografski in kulturnogeografs-ki odstavki, 
v katerih se avtorica dotakne tudi zanimivega problema, v koliko nam je  zreti 
v orijentalsko-azijatskih kulturnih znakih le sledove turške invazije, v koliko
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pa vpliv predturške dobe (iz Bizanca in s severovzhoda, današnje južne 
Rusije).

Z ozirom na veliko izčrpnost, preglednost in kritičnost knjige je  zelo ob
žalovati, da iz finančnih razlogov ni bila možna objava večjega števila po
jasnjujočih kart in fotografskih posnetkov. Y tem oziru bi ta monografija za
služila mnogo bogatejšo opremo, osobito če upoštevamo, da smo doživeli že 
nemške študije na področju Balkanskega polotoka, ki so bile dokaj manjše ali 
celo problematične vrednosti, a so bile mnogo razkošneje opremljene.

Svetozar Ilešič.

Гласннк Географ ског друш тва, св. VII. Beograd 1931. Na uvodnem 
mestu najnovejšega zvezka „Glasnika“ razpravlja P. S. J o v a n o v i č  o od- 
nošaju med abrazijskimi in rečnimi terasami in poudarja na osnovi svojih štu
dij v beogradski okolici, v Poreču in v Skopski kotlini, da ti odnošaji niso tako 
enostavni, kakor se zdi na prvi pogled, ker ne zavise le od vertikalnega, tem
več tudi od horizontalnega pomikanja erozijske baze, odnosno rečnega ustja. 
— B. B u k u r o v  nam poroča o Adi, veliki vasi panonskega tipa- ob izlivu 
Budžaka v Tiso, ustanovljeni koncem 17. stoletja od Srbov, doseljenih pod 
Arsenijem čarnojevičem. — P. S e r g i j e v s k i  podaja nov način konstru
iranja diagramov za frekvenco in brzino vetrov, J. R o g 1 i č pa nam poroča 
o gospodarstvu in naseljih Makarskega Primorja. — O Gnjilanu, naselju ob 
rečici Dobruši, pritoku južne Morave, nam podaja vsestransko geografsko sliko 
A. U r o š e v i ć  in ugotavlja, da je  naselje bržkone m lajše od okoliških 
kmetskih naselij in izvira iz druge polovice 18. stol. — Sledi nadaljevanje ob
sežne P. V u j e v i č -  eve študije o podnebju Hvara in sicer poglavje o najbolj 
karakterističnih vetrovih: burji (severnovzhodnem vetru), šiloku ali južini 
(južnovzhodnem vetru) ter maištru ( =  „mištral“ ali „maestral“ , severno- 
zapadni veter). Zanimiva so posebno avtorjeva izvajanja o vremenskem ka
rakterju za časa prevladovanja enega ali drugega teh tipičnih vetrov. — 
H. R e n i e r  objavlja pregled svojih ugotovitev o fizičnogeografskih in 
kulturnih osnovah naseljenosti v Bosni in Hercegovini, ki jih je  — kakor 
poročamo na drugem mestu — izčrpneje objavil v „Zeitschrift der Gesell
schaft für Erdkunde zu Berlin“ . — Zanimiva so nadalje S. M. M i l o j e v i ć -  
eva izvajanja o nekoordinirani rečni eroziji, ki predstavljajo nekak kritičen 
pretres P. S. J o v a n o v i č -  eve razprave o tem predmetu v XVI. zvezku 
„Glasnika“. Že v pričujočem zvezku replicira P. S. J o v a n o v i č  in vztraja 
na svojem prvotnem stališču.

Med krajšimi prispevki poroča VI. S k a r i č o sledovih stare migracije 
v srednji Bosni, Em ilija M i l o s a v l j e v i č  pa o podmorskem reljefu Boke 
Kotorske (na podlagi batimetrskih kart 1:80.000). Sledi še izčrpen pregled 
geografske literature, geografska kronika (s poročili v novih topografskih in 
kartografskih delih Vojnega Gegografskega instituta in o novoustanovljenem 
(teološkem institutu Kraljevine Jugoslavije) in društvene vesti.

Svetozar Ilešič.

Посебна издањ а Г еограф ског друш тва, св. 8.—11. Београд 1930, 1931. 
— Osmi zvezek „Posebnih izdanj“ obsega monografijo „ P r i v r e d a ,  
s a o b r a ć a j  i n a s e l j a  u R o ž a  j  u i Bi l i  o r  u“ izpod peresa M. V.
L u t o v c a. Delo, opremljeno z ilustracijami in s karto, nam podaja izčrpno 
kulturno-geografsko sliko o Rožaju, visokem gorskem predelu v povirju Ibra
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(med Metohijo, Beransko kotlino, Novopazarsko kotlino in Starim Kolašinom) 
ter o Bihoru, dokaj nižjem svetu ob Limu od klisure Tifrana na jugu do Ku- 
maničke klisure (pod Bjelopoljskim poljem) na severu.

V devetem zvezku je objavljena razprava K. V. P e t k o v i č a  „S t r a -  
t i g r a f i j a  i t e k t o n i k a  p l a n i n e  B e l a v e  i C r n o g  V r h  a“, va
žen donesek h geologiji južnovzhodne Srbije (Belava in Crni Vrh ležita se- 
vernovzhodno od Suve planine in severnozapadno od Pirota).

Deseti zvezek („P r i l o z i  z a  p o z n a v a n j e  r e l j e f a  u n a š o j  
z e m 1 j  i“) prinaša študije Ljubice V. S i m i ć - M a n j a r i ć  o dolini Ljiga, 
pritoka Kolubare, Jelene D. M a r k o v i ć - M a r j a n o v i ć  o zapadnem 
Potisju, D j. P a u n k o v i č a  o severnovzhodni „podgorini“ Majevice, 
R. B o š n j a k a  o dolini gornje Kolpe (Gorski Kotar in Nizki Kras južno od 
Gorjancev) ter J. R o g 1 i ć a o glacijalnih sledovih na Biokovu.

V enajstem zvezku („P r i l o z i  z a  p o z n a v a n j e  g r a d o v a  u 
n a š o j  z e m l  j  i“) so zbrane geografske študije o Kratovu, starem rudar
skem mestu na eruptivnem ozemlju vzhodne Makedonije (T. D j  o r d j  e v i c), 
o Andrijevici, malem mestecu na Limu med Plavom in Berani, nastalem šele 
v 19. stol. kot lokalno središče Vasojevićev (Svetozar R a i č e v i  ć), nadalje 
o B ijeljini, važnem trgovskem mestu (Desanka D. U r o š e v i č )  ter o Pred
mestju Vojvode Stepe pri Beogradu, vzraslem v glavnem šele po I. 1922 
(Menka V e l j k o v i č ) .  Svetozar Ilešič.

А тлас Географ ског друш тва, св. 1.—7. Poleg „Posebnih izdanj“ je  
beogradsko Geografsko društvo pričelo 1. 1930. tudi z izdajanjem „Atlasa“, 
ki obsega fotografske in umetniške posnetke značilnih objektov na ozemlju 
naše države. Prvi štirje zvezki „Atlasa“ so izšli že 1. 1930. ot> priliki III. kon
gresa slov. geografov in etnografov ter obsegajo naslednje zbirke slik: zv. 1.: 
„ D i n a r s k i  k a r  s t “  (iz zbirke J. Cvijiča); zv. 2.: „ D i n a r s k o  P r i 
m o r j e “ (priredil B. Ž. Milojevič); zv. 3.: „ R e l i e f  J u ž n e  S r b i j e “ (pri
redil P. S. Jovanovič); zv. 4.: „ S e o s k a  n a s e l j a  u j u ž n o j  S r b i j i “ 
(priredil V. S. Radovanovič). Tekom 1. 1931. in 1932. so izšli še 5. zv.: „ P r e 
d e l i  i z  Š u m a d i j e  i J u ž n e  S r b i j e “ (zbirka slikarskih posnetkov 
Ljub. Ivanoviča) ; 6. zv.: I. S  i n d i k , „ S t a r e  k a r t e  j  u g o s 1 o v e n s k i h 
z e m a l j a “ (I. Peutingerova tabla i tipovi srednjevekovnili karata) in 
7. zv.: „ D u r m i t o r “ (fotografije Rad. Simonoviča). — S. 1.

Збирка к а р а т а  Географ ског друш тва pod uredništvom В. Ž. M i -
l o j e v i č a  predstavlja zopet novo serijo izdanj agilnega Geografskega dru
štva v Beogradu. V n je j sta izšli v 1. 1931. A. I. S t e b u t - ova „ P e d o l o 
š k a  k a r t a  K r a l j e v i n e  J u g o s l a v i j e “ (1:1,200.000) in J. H a d ž i -  
eva „ Z o o g e o g r a f s k  a k a r t a  K r a l j e v i n e  J u g o s l a v i j e “ v 
istem merilu, dve odlični, zanimivi deli, ki sta izpolnili občutno vrzel v geo
grafskem pregledu in kartografskem prikazu naše države. S. I.

Гласнвк скопског научног друштва. Knjiga X. Prirodne nauke sv. 4 
Скопска котлива. Skoplje 1931. Naše južno kulturno središče se živahno 
giblje ter postaja vedno bolj žarišče zelo intenzivnega kulturnega dela. 
Ena mnogih prič tega razveseljivega razvoja je pričujoča knjiga, prvi del 
obširne monografije o Skopski kotlini, rezultat dobro organiziranega siste
matičnega proučevanja. Kakor pripoveduje v predgovoru Pera S. Jovanovič, 
urednik Glasnika, ki je  organiziral tudi to široko zasnovano delo, izide v
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bližnji bodočnosti, v naslednjem zvezku tudi drugi del, k jer se bo obravna
valo prebivalstvo in kultura.

Y prvem  delu se obravnava na 282 straneh priroda Skopske kotline. 
Uvodoma poda P. S. J o v a n o v i č  pregledne podatke o obsegu kotline, 
nato sledi razprava M. T. L u k o v i č - a  o njenem  geološkem sestavu in 
tektoniki, obširna in izčrpna, prav tako kakor je  tem eljita razprava P e t r a  
S. J o v a n o v i č a  o reliefu Skopske kotline. Tu se obravnavajo vse njene 
morfološke značilnosti, se analizira vse njeno površinsko lice ter nastanek 
sedanjih  oblik. P a v l e  V u j e v i č  podaja  studijo o podnebju kotline, a 
S t a n k o  K a r a m a n  je  popisal zoološke odnošaje v n je j. D. B. T o d o 
r o v i č  zak ljuču je  obširno kn jigo s pedološkim i razm otrivanji o Skopski 
kotlini.

Knjiga je opremljena z mnogimi risbami in s slikami po fotografskih 
posnetkih, ki so po večini prav dobre in prav taki tudi odtisi, kar je  treba še 
posebej naglasiti. Dobro sta reproducirani tudi priloženi karti, pedološka in 
geomorfološka. Skratka, knjiga je naravnost vzorno urejena in opremljena 
ter dela čast mlademu znanstvenemu Skoplju. Kakor naglasa njen urednik 
in inicijator v predgovoru, je  izšla-pobuda za to delo, ki naj bo šele prvo v 
seriji, iz stremljenja, samostojno proučiti zemlje na našem jugu ter postaviti 
dosedanjim vnanjim, često nezanesljivim virom kritično ob stran nove, samo
stojne domače študije, kar smatra ne le za znanstveno nujno, marveč tudi za 
stvar nacijonalnega prestiža. Ta namen se je  Skoplju odlično posrečil in 
Skopskemu naučnemu društvu moremo na že dosedaj doseženem uspehu samo 
čestitati. A. M.

Naše nove specijalke (i : 100.000), Za slovensko ozemlje so izšli letos 
sledeči listi: Novo mesto, Ptuj, Vrhnika; v tisku pa so: Celovec, Maribor, 
Murska Sobota, Rogatec, Slovenjgradec. — Za ostalo jugosl. ozemlje so izšle 
naslednje specijalke: Bjelovar, Brod, Čakovec, Čazma, D. Miholjac, Đurđevac. 
Karlovac, Kostajnica, Novi Vrbas, Ogulin, Osijek, Pakrac, Petrinja, Samo
bor, Senta, Slatina, Slav. Požega, Sombor, Sušak, Vinkovci, V. Kikinđa, 
Zagreb. ' Z. H.
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