
OBZORNIK. 181

Obzornik.
II. zbor jugoslovanskih geografov v Ljubljani. Na sestanka jugoslo

vanskih geografov v Rimskih toplicah dne 12. jun ija  1932 se je  sklenilo, 
da se vrši II. zbor jugoslovanskih geografov 1.1933. v Ljubljani. Zbor se je  
vršil v dneh od 4. do 6. oktobra 1933 pod vodstvom Pripravljalnega odbora, 
ki mu je  predsedoval univ. prof. A. Melik, predsednik Geografskega društva 
v Ljubljani.

Program zbora, ki je  imel svoje seje v predavalnici Mineraloškega 
instituta na univerzi k ra lja  Aleksandra I., je  bil naslednji. D n e  4. o k t o 
b r a  dopoldne so se po otvoritvenem pozdravu sprejela pravila za zbore jugo
slovanskih geografov, nakar je  univ. prof. V. S. R a d o v a n o v i č  (Skoplje) 
podal poročilo o I. skupu jugoslovenskih geografov v Beogradu 1.1927. Sle
dilo je  predavanje univ. prof. B. Ž. M i l  o j  e v i  ć a (Beograd) o nalogah geo
grafije  v naši državi, ki mu je  sledila živahna diskusija. Popoldne je  prof. V. 
B o h i n e c  (Ljubljana) podal geografski oris L jubljanske kotline in mesta 
Ljubljane, nakar se je  vršil ogled mesta. Dne 5. o k t o b r a  dopoldne je  refe- 
riral prof. S. K r a n j e c  (Ljubljana) o problemih naše šolske geografije, dočim 
je  moral referat prof. St j. R a t k o v i ć a  (Zagreb) o istem predmetu radi pre
davateljeve bolezni odpasti. Predavanje prof. K r a n j c a  je  vzbudilo živahno 
diskusijo, v kateri je  prof. P. Š o b a j i č  (Beograd) predlagal resolucije na 
ministra prosvete. Nato je  univ. prof. A. M e l i k  (Ljubljana) predaval o geo
grafiji Bleda in Bohinja. Na zaključku zborovanja so se sprejeli sledeči 
sklepi: izvolil se je  posebni odbor za izdajo velike „Geografije Jugoslavije 
pod predsedstvom univ. prof. P. S. J o v a n o v i č a  (Skoplje); sprejelo se je  
besedilo 4 resolucij na ministra prosvete v zadevi šolske geografije; končno 
se je  sklenilo, da se vrši Ш. zbor jugoslovenskih geografov 1. 1935. v Splitu 
in se je  izvolil pripravljalni odbor pod predsedstvom prof. I. R u b i ć a (Split).

Dne 5. o k t o b r a  popoldne sta se vršili dve ekskurziji, ena v S t r u g e  
na Dolenjskem, druga v Š k o f j o  L o k o  in K r a n j .  Dne 6. o k t o b r a  pa 
se je  vršila skupna ekskurzija na B l e d  in v B o h i n j .

Zbora se je  udeležilo 68 članov iz vseh delov države, poleg tega 38 slu
šateljev geografije. Na osnovi soglasnega sklepa zborovalcev je  Geografsko
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društvo v Ljubljani izdalo tiskano P o r o č i l o ,  ki vsebuje historijat in po
droben potek zbora, tekst Statuta zborov jugoslovanskih geografov, vsebino 
referatov in diskusij, sklepe zbora, potek ekskurzij ter seznam udeležencev. 
„Poročilo“ se dobi pri Geografskem društvu na univerzi v L jubljani po ceni 
25 — Din (s poštnino 26'— Din). S. Ilešič.

Mednarodni geografski kongres v Varšavi 1934.
V dneh 23. do 31. avgusta t. 1. se je  vršil v Varšavi ta kongres kot velika 

prireditev mednarodne geografske unije; v njenem imenu je  izvedel orga
nizacijo Poljski narodni geografski odbor, ki je  sestavil v ta namen poseben 
izvršni odbor z Evgenom Romerjem iz Lvova kot predsednikom ter Stani
slavom Pawlowskim iz Poznanja kat generalnim tajnikom.

Organizacija kongresa se je  izvedla odlično. V notranjem pogledu po 
vzoru dosedanjih mednarodnih kongresov, osobito pariškega iz 1. 1931. (prim. 
Geografski Vestnik VII., 1931., str. 153—155), a v vnanjem oziru še lepše, to 
se pravi, v znamenju slovanske gostoljubnosti. D aljše ekskurzije, trajajoče 
do teden dni, so se priredile bodisi pred kongresom kakor po njem; pa tudi 
nedelja med kongresnimi dnevi se je  izrabila za prav instruktivne ekskurzije 
v varšavsko okolico. Posebno pozornost je  vzbudila razstava poljske karto
grafije, organizirana z razvojnega vidika v prostorih Narodne biblioteke, pa 
razstava geografske književnosti.

Tudi na varšavskem kongresu se je  vse delo vršilo po sekcijah, plenum 
se je  sestal le na otvoritveni in zaključni seji, k jer so se predlagale in 
sklenile mnoge resolucije, ki so jih  predložile sekcije. Tudi nadalje se bo na 
kongresih vršilo delo po v naprej postavljenih in odbranih smernicah, da se 
s tem koncentrira pozornost mednarodne geografske delavnosti na posebna 
izbrana področja. Tako se je  v Varšavi za bodočo dobo postavil na program 
studij agrarne geografije, pa biografija morja in še nekateri problemi poleg 
dosedaj obravnavanih; pojavil pa se je  odpor proti prevelikemu cepljenju 
dela po specijalnih komisijah.

Kar se tiče udeležbe, je  treba naglasiti, da je  bila zelo velika; na Polj
skem pač ni bilo manj udeležencev nego pred tremi leti v Parizu. Zlasti je 
važno, da so se odstranili vzroki nesoglasja med geografi iz nekdanjih „cen
tralnih“ držav in ostalimi ter da so se vrnili v mednarodno unijo tudi nemški 
geografi, ki so spričo tega prišli na Poljsko v zelo velikem številu. Od vseh 
evropskih držav samo tri niso sodelovale na varšavskem kongresu, namreč 
Avstrija, Litva in Albanija.

Na zaključni seji se je  sprejel sklep, da se prihodnji mednarodni geo
grafski kongres priredi na Nizozemskem v Amsterdamu v letu 1938; sklenilo 
se je  namreč, da se kongresi v bodoče vršijo nekoliko bolj po redko, :ia 
štiri leta. ' A. Melik.

Sedmi kongres Mednarodne asocijacije za teoretsko in aplicirano limno- 
logijo se je  vršil od 27. avgusta do 13. septembra v naši državi. Kongres 
se je  otvoril v prostorih Kolarčeve Narodne univerze v Beogradu. Prvi trije 
dnevi so bili določeni za referate, predvsem take, ki so se nanašali na ozem
lje  Balkanskega polotoka. Po zaključku referatnega dela sta se vršili dve 
ekskurziji.

Prvi ekskurziji (29. VIII. do 4. IX.) je  bil cilj Ohridsko jezero, ki je 
po zaslugi prof. Siniše Stankoviča (Beograd) v zadnjih letih zaslovelo radi 
svoje edinstvene faune. Kongresisti so se odpeljali z vlakom do Skoplja, 
nato so pod vodstvom prof. P. Jovanoviča (Skoplje) obiskali Katlanovsko
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jezero. Nadaljevali so pot v avtobusih preko Gostivarja in Mavrova do 
Ohrida. Tu jim je  prof. Stankovič tolmačil glavne hidrografske, faunistične 
in floristične posebnosti Ohridskega jezera. Nato je  ekskurzija krenila na 
Prespansko jezero in .se  vrnila čez Bitolj v Skoplje.

Druga ekskurzija (5. do 13. IX.) je  odšla iz Skoplja z železnico do 
Kosovske Mitroviče. Odtod se je  nadaljevala pot z avtobusi čez Peč, An-, 
drijevico, Podgorico, Skadarsko jezero, Cetinje in Kotor v Dubrovnik. Iz 
Dubrovnika so se udeleženci prepeljali s parnikom v Split, nato pa z vlakom 
v Plitvice. Plitvička jezera so si ogledali pod vodstvom prof. I. Pevaleka 
{Zagreb). V Zagrebu je  bila zaključna seja. Kongresisti so dalje krenili v 
Ljubljano, so odtod obiskali Krško jamo na Dolenjskem in se končno, 
13. IX., razšli.

Poglavitni namen kongresa je  bil, da seznani strokovnjake iz vseh 
evropskih dežel s hidrografskimi prilikami predvsem južnega dela naše 
države. V primeri s tem smotrom je stopil teoretski del, razpravljanje pri 
zeleni mizi, popolnoma v ozadje. Prijavljenih članov kongresa je  bilo preko 
160, kakih 120 se je udeležilo ekskurzij. R. Kenk.

t  W. M. Davis. Dne 5. februarja letošnjega leta 1934. je umrl William 
Morris Davis, ki je  s svojim i deli kot malokdo zapustil široko zaznamovano 
pot v geografski znanosti. Ne morda toliko z obilico svojih razprav, dasi je 
tudi ta ogromna, marveč z idejo, ki je  v njih, s svojim posebnim ppjmovanjem 
geomorfoLogije, ki je  odprlo nove perspektive ter postavilo v ospredje zlasti 
misel ter dejstva razvoja, morfogenetsko pojmovanje reliefa. V tem in s  tem 
je  W. M. Davis postal velik in je  vplival v ogromni meri na razvoj geografije, 
ne samo v domači deželi, marveč povsod po civiliziranem svetu.

W. M. Davis je  bil Amerikanee. Rojen dne 12. febr. 1. 1850. v Phila- 
delphiji je  po svojih študijah prišel najprej v območje geologije in astrono
m ije ter meteorologije. Silno mnogo je  potoval, že v mladih letih si je  mogel 
ogledati dežele domala vseh kontinentov, gotovo pa vsa najinteresantnejša 
področja sveta. Prim erjava raznih pokrajin ter različnega reliefa v zvezi z 
geološko osnovo ga je  polagoma dovedla do geomorfološkega opazovanja in 
proučevanja, k jer se je  končno ustanovila njegova poglavitna delavnost. Ali 
pri tem so njegove študije pokazale povsem novo pot; v nasprotju z dote
danjim pojmovanjem, ki je  vse preveč tičalo v opisu ini vnanji klasifikaciji 
oblik, se je  Davis kmalu povsem obrnil k drugačnemu motrenju, nam reč.k 
takemu, ki gleda sedanje oblike pred vsem kot produkt nastajanja in pre
oblikovanja ter zlasti stremi za tem, da ugotovi, kako in iz katerega po
prejšn jega reliefa so se razvile. In tu je  prišel na idejo „penéplaina“ , na 
predstavo o oni skoro ravni površini, ki jo  končno izdelata erozija ter dè- 
nudacija v višini morske gladine ali le malo nad njo. Kadar notranje sile 
peneplain dvignejo, prično reke vanj vrezavati svoje struge in doline, tem 
globlje, čim višje se je  gruda dvignila; peneplain se spremeni najprej v 
živahno razrezano in razčlenjeno pokrajino, potem se polagoma strmine 
blažijo, vodni tokovi se izravnavajo, višine se nižajo, dokler erozija z de- 
nudacijo zopet ne doseže popolnega uspeha, končnega rezultata, ki je — skoro 
ravna površina, peneplain, kakor je  bil v začetku, izhodišče preoblikovanja. 
In tako je W. M. Davis postavil idejo o geografskem erozijskem ciklu, ki 
je  postala osnova njegovega morfogenetskega pojmovanja.

Te nove, silno produktivne poglede je  postavil W. M. Davis v toku-' 
80ih let, jih izpopolnil v 90tih letih tudi z aplikacijo na relief v Angliji in
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Franciji, kar mu je'odprlo pot tudi v evropsko geografijo, še posebno pa, ko 
je  v 1. 1908/09. predaval po en semester na berlinski ter pariški univerzi — 
sam je  bil profesor harwardske univerze v Ameriki. In tako je  v desetletju 
pred svetovno vojno domala popolnoma zmagal tudi v evropski geografiji; v 
Evropi so vneti učenci objavljali njegov nauk v prevodih, knjigah in raz
pravah, Davisov nauk je  pomenil odkritje in povsod je  krenilo proučevanje 
reliefa na pota, ki jih je  pokazal on. Odtlej je  treba govoriti o Davisovi šoli, 
zlasti seveda v Ameriki.

Pozneje so se z marsikatere strani, zlasti z nemške, oglašale kritike 
Davisovega nauka in njegovih posameznosti. Ali eno moremo reči prav za 
trdno: bistva njegove ideje in njene aplikacije se kritika ni mogla dotakniti. 
Pač je  Davisova metoda, ki je  hotela biti vedno eksaktna, matematično do
sledna, morda marsikdaj preveč shematična, ko je  prenašala idejo geograf
skega cikla v razna področja geomorfološkega preoblikovanja. Tudi je res, 
da se erozijski ciklus ne povrne vselej do iste oblike, iz katere je izšel — in 
potemtakem ne pomeni krožnega poteka —, ker prekinejo in zmotijo shemi 
odgovarjajoč razvoj nove tektonske ali epirogenetske premaknitve, pod
nebne spremembe i. t. d. Toda poglavitno ostane vendarle, namreč razvoj, 
morfogeneza, po onih istih razvojnih stopnjah, ki jim je  Davis dal toliko 
reelnega povdarka z imeni iz življenjskega območja ter jih tako nazorno 
podajal s svojimi blokdiagrami. In v tem pogledu je Davisov nauk ogromno 
oplodil geogTafsko znanost.

Dasi že čez 80 let star, je  Davis delal aktivno še do zadnjega, do zad
njega potoval, proučeval, učil in pisal. Njegova življenjska pot je  bila izredno 
plodna; toda še neprimerno bolj nego po številu del sveti v sodobnost in bo
dočnost po duhu, ki ga je vdihnila z njimi in ki ne pomeni le obogatitve 
marveč požlahtnjenje v najv išji meri. Anton Melik.

Sten de Geer (t 2. VI. 1933). Švedski znanosti je  smrt le prerano 
ugrabila tega zaslužnega delavca, ki je  vse svoje kratko, a plodovito živ
ljenje — umrl je  v 48. letu — posvetil geografski stroki. Rojen 1. 1886. je  
Sten de Geer že 1. 1900. postal docent na univerzi in na visoki komercijalni 
šoli v Stockholmu, z 1. 1928. pa je  postal naslednik O. Nordenskiölda na geo
grafskih stolicah univerze in komercijalne visoke šole v Göteborgu.

Domala vse svoje znanstveno delo je  pokojnik posvetil domači zemlji. 
Pričel je  z geologijo in morfologijo, pa kmalu prešel tudi na kulturnogeo- 
grafska proučevanja in regijonailno - geografske orise švedskih pokrajin. 
Mnogo se je  bavil tudi z metodiko geografske vede („On the Definition, 
Method and Classification of Geography“, Geografiska Annaler 1928). Pri 
tem je  zlasti veliko pozornost posvečal kartografski ponazoritvi. Y tem oziru 
je  ponesla njegov glas daleč preko švedskih meja zlasti njegova originalna 
metoda, po kateri je  prikazal razporediteiv in gostoto prebivalstva na Šved
skem („Karta över befolkninges fördelning i Sverige“, v merilu 1 :500.000, 
izšla 1. 1919. v Stockholmu, obsegajoča 12 listov in 286 strani komentarja).

Načelo te nove metode („pikčaste metode“) je  v bistvu prav eno
stavno. Za vsakih 100 prebivalcev je  vnesel Sten de Geer na dotično mesto 
v topografski karti črno točko s premerom 1‘24 mm in s tem dosegel prav 
nazorno, plastično sliko o razporeditvi in gostoti prebivalstva, ki poleg 
tega povsem odgovarja dejanskemu stanju, česar se o ostalih metodah ne 
more trditi. Slaba stran te metode pa se je  pokazala pri prikazovanju



OBZORNIK. 185

večjih mest, k jer bi grupacija pik po osnovnem principu, pa tudi njih 
združitev v zaključeno črno ploskev daleč presegla površino, ki jo mesto 
v resnici zavzema; to pa je  ne samo nedopustno s stališča točnosti in logi
čnosti karte, temveč tudi tehnično neizvedljivo, ker bi se s tem odvzel 
prostor za vrisanje okoliških krajev Problem je  Sten de Geer dokaj srečno 
rešil s tem, da je  za taka mesta vpeljal znak zamišljene krogle, katere 
prostornina naj bi bila sorazmerna s prostornino vsake posamezne točke 
s premerom 1*24 mm, če si to točko zamislimo kot kroglo. Namesto raz
m erja med površinami je  torej vzel za te primere razmerje med zamišlje
nimi prostorninami, pri čemer pa seveda trpi enostavna nazornost karte. 
Avtorji, ki se v vedno večji meri poslužujejo De Geerove metode, so sku
šali najti druge rešitve, pa večinoma z manjšim uspehom. Ker De Geerova 
karta pravzaprav sploh ne prikazuje gostote, temveč razporeditev prebi
valstva, zaostaja za pravimi gostotnimi kartami, izdelanimi po drugih me
todah, tudi v tem, da se iz nje ne more razbrati relativna gostota (n. pr. 
gostota na km2).

Prednosti Sten de Geerove metode pa so vendarle tolikšne, da je  
našla izredno mnogo odziva. Med drugimi je  H. R e n i e r  izdelal slično 
karto za Bosno in Hercegovino (prim. Geografski Vestnik 1932, str. 159).
V Geografskem institutu na univerzi v Ljubljani smo izdelali po te j me
todi naseljenostno karto Slovenije. Svetozar Ilešič.

t  Dr. Paul Oppenheim, ki je  bil eden najboljših poznavalcev starejšega 
terciarja in njegove favne, je  umrl 19. jan. 1934 v Gross Lichterfelde pri Ber
linu v 71. letu starosti (roj. 28. m aja 1863). Bil je  tako premožen, da se je  lahko 
posvetil izključno samo znanosti in da je  moged velik del svojih številnih 
razprav sam založiti. Več let je  bil prostovoljen znanstveni sodelavec na 
berlinskem geološkem institutu in muzeju. V priznanje njegovih zaslug mu 
je  podelila država 1. 1907. nasilov profesorja. Kot strokovnjak za alpski sta
rejši terciar je  dobival v določevanje tudi favno naših krajev. Tako je  med 
drugim obdelal morski oligocen, ki nastopa pri Poljšici (Die oligozäne Fauna 
von Polschitza in Krain. Ber. über die Senckenberg. naturf. Ges. in Frankfurt 
a. M., 1896) in dognal, da so zastopane tu v glavnem plasti spodnjega in de
loma tudi še srednjega oligocena in da so ti skladi ekvivalentni onim pri 
Gornjem gradu in v dolini Kamniške Bistrice. Za S t  a c h e  j e m  je  pričel tudi 
on proučevati eocen naših krajev. Iz doline Mirne v Istri je  obdelal eocensko 
favno in opisal na podlagi tega tam kajšnje stratigrafske in tektonske razmere 
(Uber Kreide und Eocän bei Pinguente in Istrien. Z. D. Geoll. Ges., 51, 1899). 
Svoje studije je  pozneje raztegnil še na ostalo Primorje, Bosno in Hercego
vino in mogel na podlagi tega postaviti novo izboljšano razporeditev eocen- 
skih skladov (Uber einige alttertiäre Faunen der österreichisch-ungarischen 
Monarchie. Beitr. zur. Pal. Österr.-Ung., 13, Wien, 1901; Uber die Fauna des 
Mt. Promina in Dalmatien und das Auftreten von Oligocän in Macédonien. 
Centralbl. f. Min. etc., 1902; Die Eocänfauna von Besca Nuova auf der Insel 
Vegilia. Vhdl. geol. R. A. Wien, 1914). Ko je  obdeloval eocensko favno iz 
vzhodne Bosne, je  dognal, da je  ta zelo slična oni pri Krminu v Furlaniji 
(Uber eine Eocänfaunula von Ostbosnien und einige Eocänfossilien der Herze
gowina. Jb. geol. R. A. Wien, 1908). Večina njegovih — med njimi najvaž
nejših — del pa se nanaša na starejši teirciar, ki je  razvit v okolici Verone 
in v Vincentinskem gorovju. I. Rakovec.
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t  Franz baron Nopcsa. Dne 25. aprila 1933. se je  končalo življenje tega 
v geologiji in paleontologiji jako pomembnega znanstvenika, roj. 3. m aja 1877. 
Zlasti paleontologija, k jer je  veljal kot ustanovitelj paleofiziologije in kjer je 
slovel širom sveta kot eden prvih strokovnjakov, ga bo težko pogrešala. Kot 
geolog se je  pečail z najrazličnejšimi problemi. Spočetka ga je  zanimala v pre
cejšnji meri hidrografija (Die Mineralquellen Makedoniens. Mitt. Geogr. Ges. 
in Wien, 1908), predvsem kraški problemi. V svojem delu „Karsthypothesen“ 
(Vhdl. geol. R. A. Wien, 1918) je  skušal na primer pokazati, da med G r u n d -  
o v o  in K a t z e r j e v o  hipotezo ni tolikih razlik, kot je  izgledalo na prvi 
pogled. Pozneje se je  pečal večinoma le s tektonskimi problemi. Zlasti se je 
bavil tudi s tektoniko Dinaridov in Jadranske kotline (Geologische Grundzüge 
der Dinariden. Geol. Rundschau, 12, 1921; Zur Tektonik der Dinariden- 
Aipen. Centralbl. f. Min. etc., В, 1928; Zur1 Geschichte der Adria. Z. D. Geol. 
Ges., 82, 1930). Zadnje delo o tektoniki, ki je  izš:lo šele po njegovi smrti, je 
bila širokopotezno zasnovana razprava „Notizen zur Großtektonik der Erde“ 
(Centralbl. f. Min. etc., B, 1933). Kot že rečeno, pa je  bil N o p c s a v prvi vrsti 
paleontolog in kot tak v znanstvenem svetu tudi najbolj znan in upoštevan. 
Za nas so posebno važna njegova dela o vretenčarjih iz krednih skladov 
Istre in Dalmacije (Über die Varanus-ähnlichen Lacerten Istriens. Beitr. z. 
Pal. Geol. Österr.-Ung. u. d. Orients, Wien, 15, 1903; Zur Kenntnis fossiler 
Eidechsen. Ibid., 21, 1908). Znana so njegova potovanja po Albaniji, kamor 
je  zahajal skozi 12 let in o kateri je  objavil lepo število razprav, a ne samo 
o njeni geologiji, temveč itudi o njeni folklori, političnih razmerah itd. Kmalu 
je  postal eden najboljših poznavalcev Albanije in njenih razmer. L. 1925. 
je  postal direktor geološkega zavoda v Budapešti kot naslednik Löczyja sta
rejšega. Čeravno je  zadnja leta vedno bolj bolehal, je  vkljub temu še vedno 
pbjaviljal izsledke svojih studij. I. Rakovec.

Odgovor na pripombe prof. Seidla k oceni razprave o Zlatenski ploči.
V lanskem letniku Geogr, vestnika (IX, 1933, p. 96) podaja prof. S e i d l  
svoje pripombe k moji oceni, ki je  bila objavljena eno leto poprej (Geo
grafski vestnik, VIII, 1932, pp. 149—152). V teh se omejuje le na tri glavne 
moje ugovore. Ker želim prav tako kot on pripomoči stvari do popolnejše 
jasnosti in tako preprečiti morebitna nesporazumljenja, naj bo tudi meni 
dovoljeno odgovoriti na njegove pripombe.

N ajprej popravlja prof. S e i d l  svoje prvotne navedbe glede starosti 
nastanka savskega preloma, tako da se v tem vprašanju popolnoma pri
družuje mojemu mnenju. Ob tej priliki naj še dostavim, da sem prišel v 
zadnjem času do prepričanja, da je  savski prelom starejši in da sega 
njegov nastanek bržkone še v predoligocensko dobo (cf. mojo razpravo v. 
tem letniku Geogr, vestnika, p. 117).

Nadalje opozarja prof. S e i d l ,  da je  profil (sl. 9 na str. 25 njegove 
razprave) preko savske struge na spodnjem koncu odprt, s čimer je  hotel 
označiti, da sega zevajoča razpoka v dolomitu do neznane globočine in da 
je  kamenje, ko je med prehodom preko nekaj desetin metrov dolge zevi 
izgubilo pod seboj dno struge, popadalo v zev in jo polagoma zapolnilo blizu 
do površja (avtor misli nedvomno do višine, v kateri se nahaja dno struge). 
Zevajoča razpoka je  po njegovem mnenju stranski prelom, ki' je  vzporeden 
glavnemu in ki ga poznamo pod imenom savski prelom. Njegov profil pred
stavlja tedaj samo vrhnji oddelek zevi. Priznavam, da je  njegova razlaga 
možna in da prav lepo pojasnjuje nabiranje materiala na dnu savske struge.
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Vendar naj mi bo dovoljeno, da pokažem na še verjetnejšo in nekoliko bolj 
utemeljeno možnost. N ajprej si dovoljujem izraziti svoje pomisleke (ki jih 
v svoji oceni nisem omenil) glede njegove trditve, da poteka tu stranski 
prelom in da je  savska tesen po svojem nastanku zevajoča razpoka, za
sekana v neskladoviti dolomit, ki prihaja od bližnjih Žirovniških peči 
(str. 25 njegove razprave). Dokazov za to nimamo namreč doslej še nobenih. 
Znano je, da se dajo ugotoviti taki prelomi, k i potekajo med enakimi skladi, 
le po značilnih drsah ter po različnem položaju skladov. Drs v savski strugi 
ne moremo več najti, ker bi jih bila Sava že zdavnaj izprala, s položajem 
skladov si pa v tem primeru tudi ne moremo pomagati, ker nastopa na tem 
mestu le  neskladoviti dolomit. S tem pa seveda še nikakor ne izključujem 
možnosti, da more potekati tu stranski prelom, dasi se mi zdi ta možnost 
malo verjetna. D alje naj omenim, da tako široke razpoke (po merilu sodeč 
nad 10 m) ob prelomih nikdar ne ostanejo dalj časa odprte. Drse v glav
nem prelomu, na katere prof. S e i d l  sam opozarja, pa kažejo tudi na pri
tisk, ki je  delovali od strani in ki gotovo ni dopuščal, da bi še k je  v bližini 
(v našem primeru komaj 15 metrov stran od glavnega preloma) nastala ozi
roma se ohranila zevajoča razpoka. Toda tudi v primeru, da bi imeli opra
viti z zevajočo razpoko, je  bila ta v diluviju nedvomno prekrita s prodom, 
ki je  danes ohranjen še na obeh straneh savske struge. Sicer bi si bila Sava 
prav gotovo ubrala svojo pot v mehkejšem materialu, t. j. v miocenski sivici, 
namesto v trdem schletrnskem dolomitu. Radi tega sem mnenja, da je  njena 
struga v tem predelu epigenetskega nastanka. Morebitna zevajoča razpoka 
je  morala biti tudi izpolnjena z diluvialnim prodom. Ker pa je verjetno, 
da je  nastal morebitni stranski prelom, oziroma zevajoča razpoka istočasno 
kot glavni, t. j. savski prelom, tedaj je  morala biti že mnogo poprej za
polnjena z materialom, bodisi rečnim, jezerskim, morskim ali kakršnimkoli.
V tem primeru ni nobenega dvoma, da je gradivo, ki zapolnjuje razpoko, 
mnogo starejše od diluvija.

Končno podaja prof. S e i d l  svoje m išljenje glede mojega ugovora, 
da je  malo verjetno, da bi bili voda in ledniki odtrebili gornjetriadni 
apnenec, ki sedaj m anjka nad paleozojsko predlogo Golice pri Jesenicah. 
Pravi, da je  tudi dachsteinski apnenec Mežaklje na desni strani doline segal 
prvotno tik do ploskve savskega preloma, pa so ga voda in ledniki od
trebili do sedanjega strmega pobočja Mežaklje v dovolj dolgi dobi po mio- 
pliocenski izravnavi gorovja ob panonsko-jadranski razvodnici. Prav isto 
naj velja tudi za usedline, ki so na levi strani doline segale nad trupom 
Golice tja  do prelomne ploskve. Priznavam, da je  njegova domneva pra
vilno zasnovana in da nam na prav jasen način razloži, kako so bile s po
bočja Karavank odstranjene ogromne množine apnenca. Da pa bo njegova 
domneva še bolj utemeljena, naj mi bo dovoljeno navesti še nekaj pripomb 
v izpopolnitev. N ajprej naj izrazim svoje mnenje, da je  bila vloga, ki so 
jo  imeli ledniki pri denudaciji tako ogromnega kompleksa, tako malen
kostna, da se v tem primeru sploh ne izplača govoriti o n jej. O tem nam 
pričajo predvsem terase m lajšega pliocena, ki so ohranjene tudi še v takih 
dolinah, skozi katere se je bil pomikal lednik. V poštev prihaja torej le 
delo vode in drugih eksogenih sil. Nadalje se mi zdi doba od miopliocenske, 
ti j. pontske izravnave sem mnogo prekratka, da bi mogle eksogene sile 
izvršiti omenjeno delo. Sosednje, še dobro ohranjene pontske planote, ki 
se nahajajo na Mežaklji, Pokljuki in Jelovici, kažejo prav nazorno, kako v 
mali meri je  bil pri teh odstranjen apnenec, ki tvori površje planote, če
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tudi so se bile dvignile v postpontski dobi do precejšnje višine. Zato ni no
benega dvoma, da je  bil gornjetriadni apnenec odstranjeni že v predpontski 
dobi. Že v svoji oceni sem omenil, da kažejo gornjeoligocenski skladi med 
Javorniškim rovtom in Savskimi jamami, ki leže neposredno na gornjem 
karbonu, na to, da je  bil paleozoik razgaljen že pred njihovo akumulacijo. 
Začetek denudacije gornjetriadnih apnencev sega torej še v oligocensko, 
oziroma celo v predoligocensko dobo.

Prof. S e i d l  nam je  podal s to svojo razpravo globoko zasnovano delo; 
dolžni smo mu zanj tem večjo zahvalo, ker je to prva razprava o tektoniki 
Julijskih Alp v slovenski geološki literaturi. Tem večja je  njena vrednost za 
nas, ker vsietbuje dva dragocena izvirna profila, enega preko Julijskih Alp, 
drugega preko Karavank, ki prav nazorno kažeta, kako se Ju lijske Alpe 
ločijo po svoji tektoniki od Karavank. I. Rakovec.
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Književnost.
Ivan Vrhovnik, Trnovska župnija v Ljubljani. Ljubljana 1933. 447 strani.
Da imamo podrobno lokalno zgodovino ljubljanskega mesta razmeroma 

zelo dobro proučeno, je  v največji meri zasluga dveh mož, ki nimata samo 
sličnih imen, temveč sta tudi velik del svojega življenskega dela usmerila 
v isto smer. To sta pokojni profesor Ivan V r h o v e c  ter trnovski župnik v 
pok. Ivan V r h o v n i k .  Ni torej zgolj slučaj, da nam je  mlajši med njima, 
Ivan Vrhovnik, nedaivno napisal izčrpno in tem eljito biografsko študijo o svo
jem predhodniku Vrhovcu ( I v a n  V r h o v e c ,  Doneski k njegovemu življe
njepisu in bibliografija njegovih del. Izdala Zgodovinska sekcija Muzejskega 
društva za Slovenijo v Ljubljani 1933). Potem nam je v pričujoči knjigi, ki jo 
skromno imenuje „pisan spomin svojim bivšim župljanom“, zbral in razvrstil 
vse svoje podatke in ugotovitve o svoji nekdanji župniji. Koliko mučnega po
drobnega dela in kritične vestnosti je  bilo za to treba, more oceniti le težko, 
kdor še sam ni imel posla s slično nalogo.

To težko nalogo pa si je  g. župnik Vrhovnik stavil sam ter se ji posvetil 
z vsem svojim požrtvovalnim srcem in z vsemi svojimi velikimi sposob
nostmi. V  zadoščenje naj mu bo dejstvo, da je  njegova knjiga — kakor vse 
njegovo delo — doživela popoln uspeh in celo presegla, lahko rečemo, cilj, 
ki ji ga je  avtor namenil. Zakaj njegova „Trnovska župnija“ je  k ljub skrom
nemu naslovu mnogo več kot običajna župnijska zgodovina, kakor smo jih 
bili doslej navajeni; ne samo po svoji znanstveni kritičnosti in izčrpnosti, tem
več tudi po splošni pomembnosti: označimo jo  lahko kot uspelo monografijo 
velikega dela ljubljanskega mesta. Že kratko, površno listanje po knjigi nam 
pokaže vse mnogostransko bogastvo njene vsebine, skrito pod dokaj skrom
nimi naislovi, kakor: Prostori župnije, njih  priroda in človek; K rak ovo in 
Trnovo, njuni začetki in gosposke; Gospodarsko življenje; Značaj in običaji 
ljudstva; Nezgode; Vojne stiske; Šolstvo in prosveta; Topografija; Svetišča; 
Župnija; Duhovščina; Versko življenje; Dobrodelnost; Iz župnih matic. Geo
graf mora s posebnim veseljem pozdraviti, da se avtor ni — kakor se v takih 
primerih rado zgodi — ustrašil truda, da preskrbi knjigi ne samo posamezne 
geografske in sorodne dopolnitve, temveč obširen geografski uvod izpod pe
resa dr. J. R u s a  (Prostori župnije, njih priroda in človek). Tudi ta uvod
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nudi več, kot bi morda kdo sklepal iz naslova. To je  geografski oris, ki pa 
se marsikje ne nanaša le na teritorij župnije, temveč tudi na teritorij celot
nega ljubljanskega mesta in njegove bližnje okolice. To je  povsem na mestu, 
ker že sama trnovska župnija obsega tudi ozemlje, ki spada sicer politično 
pod mesto, a z geografskega stališča še nima mestnega značaja (naselbine na 
Barju).

Knjigi je  priložen zemljevid župnije v merilu 1 : 35.000. Krasi jo  tudi 
62 slik, med njimi poleg sodobnih fotografij historične slike in portreti. Sploh 
je  tudi zunanje lice (po zasnovi g. J. Plečnika) knjigi le v čast.

Svetozar Ilešič.

Slovenska krajina. Priredil J. M a u č e c .  Risal У. F i n ž g a r .  Merilo 
1 : 150.000. Založba: Klub prekmurskih akademikov. Tisk: Jugoslovanska ti
skarna v Ljubljani.

Pričujoči zemljevid je  tehtno znanstveno delo, ki znači v primeri z znano 
Dimnikovo karto Prekmurja in Međumurja, izdano pred več leti v Mariboru 
v istem merilu, velik napredek v vsakem oziru. Že tehnična izvedba karte je  
neizmerno boljša. Teren je  podan prav plastično. Markantnejše vzpetine so 
imenoma zarisane. Pogrešam le Srečni breg pri Trdkovi. Posebno skrb po
sveča avtor pravilni nomenklaturi. Legenda, ki vsebuje seznam občin s pri
padajočimi kraji, omenja poleg uradnih nazivov, v kolikor niso pravilni, v 
oklepaju pristna domača imena. Karta vpošteva le slednja, ki so v svrho pra
vilne izgovorjave opremljena z naglasi. Nedoslednosti, ki pa so vsaj večinoma 
le tiskovne napake, je  malo. Tako navaja legenda imena Ženavla, Lukačovci, 
Ropoča, Rogaševci, Žiki, karta pa piše Ženavlja, Lukačavci, Ropoče, Rogašovci, 
in žižki.

Maučecov zemljevid prinaša več tudi v pogledu signatur. Poleg znakov, 
ki jih  ima že Dimnik, uvaja nove znake za slatinske vrelce, arheološka 
najdišča, samostane, kapelice in sinagoge. Na karti je  vrisana naša na
rodna meja na severu proti Monoštru. Prav bi bilo, da bi bila ta označena 
tudi na avstrijskem ozemlju v radgonskem kotu, ki je  imel že od nekdaj 
žive vezi s sosednjo Slovensko Krajino. Še manj dosledno je  vpoštevanjje 
narodnostnih in verskih razmer v sami Slovenski Krajini. Ako je  na zem
ljevidu označena že 3% madjarska narodna manjšina v vsaki vasi, čemu 
so potem Nemci omenjeni le v dveh vaseh, kjer tvorijo nad 90% prebi
valstva? Isto velja za kalvince. Evangeličani so označeni v  vsakem kraju, 
k jer so znatnejša manjšina, kalvinci pa le v Motvarjavcih, k jer abso
lutno prevladujejo. Drugod, n. pr. v Središču, niso vpoštevani. Ne glede 
na to je  zemljevid Slovenske Krajine zelo solidno domače delo. Želeti je» 
da bi podobne karte v domači izdelavi imeli tudi za druge predele Slo
venije, kajti doslej jih  še nimamo. R. Savnik.

Albin Prepeluh, Naš veliki socijalni problem — agrarna reforma. Za
ložila „Zveza slovenskih agrarnih interesentov“ v Ljubljani. Ljubljana 1933. 
Strani 136.

Po kratkih uvodnih poglavjih o agrarni reformi v prejšnjih dobah pa 
v posameznih naših deželah pred vojno preide avtor na povojno agrarno re
formo v Jugoslaviji. Popis borbe za izvedbo agrarne reforme je poglavitna 
vsebina te knjige, zlasti pa popis dela in prizadevanja organizacije agrarnih 
interesentov. V drugi polovici knjige je  poleg nekaj polemike in podrobnejših 
sistematičnih podatkov zlasti interesanten pregled veleposestev, ki jih  je  v
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Sloveniji zadel zakon o agrarni reformi. Ta pregled priča kar ob kratkem, 
kako komplicirani problemi so zvezani z izvedbo agrarne reforme. Saj nam 
kaže v glavnem štiri povsem različne kategorije veleposestnikov, in sicer 
a) velike samotne kmetije, ki leže po večini daleč od prometa, v goratih 
krajih, k jer predstavlja celo največja kmetija dandanes komaj tako vrednost 
kot neprimerno manjša posestva v ravnini blizu železnice ali celo v okolici 
večjih mest, potem b) lastniki lesnih-gozdnih industrijskih podjetij, c) lesni 
trgovci ter d) fevdalni veleposestniki, ki so šele prava naša veleposest, pa 
zopet z razliko med Prekmurjem, k jer edino so graščine imele ogromno ob
delane zemlje, ter ostalo Slovenijo, k jer obsega veleposest skoro le gozd.

У načelnem poglavju: Naš veliki socijalni problem in slovenska inte
ligenca (str. 101— 107) opozarja avtor med drugim z veliko vnemo in prav 
gotovo z enako upravičenostjo na potrebo po notranji kolonizaciji. Mislim, da 
bi bilo treba na agrarno reformo gledati sploh samo s tega vidika, toda tako, 
da se ne bi ustavili pri veleposestniškem gozdu, marveč bi sploh ves gozd 
na ravninah in na položnejših gričih ter hribih, k jer je  zem ljišče prikladno 
za njive in travnike, iztrebili in tu ustanavljali nova kmetska naselja, do
tedanje kmetske posestnike pa bi odškodovali z gozdom na najbližjih  vele
posestniških kompleksih, ležečih na takoimenovanem absolutnem gozdnem tlu. 
Morda je  ta misel na prvi pogled fantastična, toda ne smemo pozabiti, da 
ima naša dežela razmeroma prevelik odstotek gozdu prepuščenih tal. Pa ne 
morda le za to, ker je  zelo mnogo neravnega zemljišča in bi morda tla, kjer 
stoji dandanes gozd, za druge kulture ne bila sposobna, marveč zato, ker se 
je  srednjeveško krčenje gozda pri nas prezgodaj nehalo in so hosti ostala tla 
marsikje po povsem slučajnih takratnih fevdalno-posestnih odnošajih. Mo
derna agrarna reforma bi morala pričeti tamkaj, k jer je  nehala srednjeveška 
notranja kolonizacija, ki je  delala največ na račun gozda.

Statistika našega kmetskega posestnega stanja je  res strahotna in 
agrarna reforma je  ena redkih prilik, da se vsaj nekoliko popravi. Ti ple
meniti, pa hkrati povsem realistični nacionalno-socijalni nagibi so vodili 
A. Prepeluha, ko je  sestavljal pričujočo knjigo, na katero opozarjamo geo
grafe, z željo, da bi nam kdo obdelal problem agrarne reforme po zgoraj 
samo nekoliko naznačenih vidikih. A. Melik.

Filip Uratnik, Pogledi na družabno in gospodarsko strukturo Slovenije.
Slovenske poti VII. Tiskovna Zadruga v Ljubljani 1933. Strani 96.

Pod razmeroma skromnim naslovom razvija avtor v prvem delu sliko
o družabni in gospodarski strukturi slovenske dežele, v drugem delu pa 
osvetljuje njene probleme ter kaže na smernice, po katerih je  treba pristopiti 
k njih reševanju, — in to so njegovi pogledi. Noče jih  vsiljevati čitatelju, 
toda zahteva (v uvodu), da tudi drugačno mnenje tem elji na poznavanju in 
vpoštevanju nespornih dejstev, opisanih v prvem delu knjige.

Poglavitno od tega, kar obravnava Uratnik v pričujoči knjižnici, je  
hkrati predmet geografskega proučevanja; moderna geografija ne more in 
ne sme mimo teh problemov, kakor priča že dejstvo, da se na program med
narodnih geografskih kongresov postavljajo vprašanja kakor: agrarna (in 
drugačna) preobljudenost, pogoji za namestitev industrije, načini kmetskega 
gospodarskega udejstvovanja i. t. d.

Uratnik analizira najprej naše demografsko stanje, potem posestne ter 
socijalne razmere, premoženjske in gospodarske odnošaje ter izvede končno 
poskus, ceniti narodno premoženje posameznih kategorij ter celote in podati
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analizo potrošnje ter javnih dajatev. Geografska metoda proučevanja in ob
delave je  sicer druga, ali tudi po naših potih pridemo do istih problemov in 
po večini do sličnih rezultatov. Za njih reševanje se tudi nam odpirajo temne 
perspektive. Pri populacijskem in izseljeniškem problemu bi mogli prista
viti, da je  število Slovencev v primeri z vsemi sosedi že dolgo v močnem za- 
stajanju, da pa je  kljub temu klic zoper izseljevanje — prazen zvok, dokler se 
ne opremi z vsebino konkretnih nadomestil. Bolj kompliciran je  problem 
racionalizacije, vidim pa v soglasju z avtorjem v njem enega najboljših iz
hodov, dasi seveda ostane tudi tu vse le prazno govorjenje, ako ne računamo 
s krepkim gospodarstvom po načrtu.

Zaključki, ki pride do njih F. Uratnik, so v marsičem v nasprotju s 
popularnim prevladujočim mnenjem; o njih se podrobno ne da govoriti v 
kratkem poročilu. P>rav gotovo pa si mora vsakdo želeti, da bi se o njih mnogo 
razpravljalo, toda samo na osnovi konkretnega, na temelju eksaktnega gra
diva. Naša geografija si prizadeva, da sama sodeluje pri tem delu in v  tem 
strem ljenju ji bo ostala sicer drobna Uratnikova knjižica dragocen posve- 
tovalec. A. Melik.

Marijan Salopek, O gornjoj juri u dolini Sedmerih jezera. Rad Jugoslav, 
akad. znan. i um j., 246. knjiga, Zagreb 1933. Str. 109— 118, z 2 profiloma in 
3 slikami.

Geologija doline Triglavskih jezer, našega edinega narodnega parka, 
se je  obravnavala doslej le mimogrede, čeravino sta razvoj malma in pa 
lepota pokrajine sploh že zdavnaj obračala pozornost mnogih raziskovalcev 
nanjo. Zato moramo z veseljem pozdraviti dejstvo, da je  avtor posvetil 
n je j celo studijo. V n jej nam podaja lepo zaokroženo sliko njene geološke 
zgradbe s posebnim ozirom na malmske sklade in njeno favno. Razvoj malma 
je  proučeval zlasti v okolici tretjega, četrtega, petega in šestega jezera. 
Prišel je  do naziranja, da piripada malmska favna Triglavskih jezer kime- 
ridgu (t. j. srednjemu oddelku malma). Apneni skrilavci z roženci v spod
njem  delu malma, ki je  razvit pri četrtem jezeru, bi se po svojem strati- 
grafskem položaju mogli primerjati s skrilavci, tkzv. salcifero Južnih Alp. 
Na ta način bi kimeridge v profilu pri četrtem jezeru sestojal v spodnjem 
delu iz apnenih skrilavcev in jedrnatih svetlorumenih apnencev, ki so brez 
okamenin, v zgornjem delu pa iz gomoljastih rdečih apnencev, ki vsebujejo 
amonite. Svetli apnenci z amonitom P e r i s p h i n c t e s  sp., ki tvorijo  krov 
rdečim gomoljastim apnencem, pa segajo po njegovem mnenju bržkone že 
v titon (t. j. zgornji malm).

K nastanku doline Triglavskih jezer so pripomogli po njegovem  
» mnenju v prvi vrsti tektonska preddispozicija ter manj odporni malmski 

skladi, glaciacija pa je pozneje dolino preobrazila in iz nje ustvarila eno 
najlepših alpskih dolin, ki jo  krasijo številna jezerca.

Opozoriti moram, da sta v tej zanimivi studiji objavljena dva origi
nalna profila, v katerih so malmski skladi podrobnejše razčlenjeni. Poleg 
tega so na koncu razprave pridejane še tri jako dobro posrečene slike.

I. Rakovec.

Walter Kühnei, Zur Stratigraphie und Tektonik der Tertiärmulden 
bei Kamnik (Stein) in Krain. Prirodoslovne razprave, 2, 1933. Str. 61— 111, 
z 2 slikama, 13 profili in 1 geološko karto.
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Franjo Uršič, Prilog geološkom poznavanju zapadnog oboda savske 
tercijarne zone u Slovenačkoj. Geološki Anali Balkanskoga Poluostrva, XI,
2, 1933. Str. 78—98, s 4 profili, 2 tlorisoma in 2 geološkima kartama.

Kakor znano je  bil K o s s m a t po naročilu dunajskega geološkega 
zavoda že pred vojno kartiral poleg radovljiške tudi ljubljansko specialko. 
Sam mi je  pravil, da ima v manuskriptu že popolnoma izdelan ves teren 
obeh specialk na originalkah (1 :25.000), za objavo da mu je  potrebna le 
še enkratna revizija vsega terena in redukcija z originalk na obe specialki. 
Ta njegova namera se je  pričela uresničevati s tem, da je  dobil K ü h n e i  
od njega za disertacijo geološko kartiranje vse severnovzhodne sekcije 
ljubljanske specialke s posebnim ozirom na terciar. V to svrho mu je  bil 
na razpolago tudi ves material, ki sta ga nabrala na tem ozemlju K o s s - 
m a t  in T e l l e r .

Priznati je  treba, da je  K ü h n e 1 svojo  nalogo dobro napravil. Po
drobno je  opisal ves terciar, ga razčlenil na podlagi favne modernim zahte
vam primerno ter zasledoval potek tektonskih dogodkov v mlajšem terciarju. 
Pri tem je  ugotovil, da leže vse miocenske plasti od akvitana do sarmata 
konkordantno, tako da je  meja med posameznimi horizonti mnogokrat po
vsem nejasna. Nadaljnja važna ugotovitev je  ta, da sta bila v akvitanu še 
dva med seboj ločena morska zaliva (kamniška in moiravška sinklinala), 
od burdigala dalje pa, kot kažejo favnistične razmere, le en sam. Dalje je 
dognal, da je  segalo akvitansko m orje še do Bohinja. V Bohinju kot pri 
Moravčah so namreč zastopane oligomiocenske mejne plasti. Da bi mio- 
censko m orje segalo tudi v notranjost Savinjskih Alp, t. j. do izvira Kam
niške Bistrice, kot domneva avtor, se mi ne zdi verjetno. Prodniki kera- 
tofirja pri Podgorju sicer pričajo, da je  obstojala zveza z morjem v burdi- 
galu približno do sredine bistriške doline, toda miocenskih sedimentov ni
mamo v n je j nikjer zastopanih. Zvezo z morjem si moremo predstavljati na 
ta način, da se je  izlivala tedaj Kamniška Bistrica v miocensko morje. 
Kar zadeva tektonske razmere, je  ugotovil, da potekajo na severni strani 
kamniške ter moravške terciarne zone in na severni strani trojanske anti- 
klinale prelomi, ki so nastali že pred oligocenom. Pritisk je  deloval od se
vera proti jugu. Ob nevljiškem prelomu se je Menina planina še v post- 
pontski dobi dvigala.

N ajvečjo vrednost njegovega dela pa predstavlja priložena geološka 
karta, ki je  bila v originalu izdelana v merilu 1 :25.000, v tisku pa po
manjšana na približno 1 :75.000. Opozoriti moram, da je  to prva karta 
slovenskega dela, na kateri je  miocen modernim zahtevam primerno raz
členjen. Žal, da avtor ni ločil tudi še karbona od perma in werfenskih skia 
dov od srednje triade. Nekatere predele (n. pr. med Brišami in Hribom ter se- , 
verovzhodno odtod, dalje na južni strani obeh keratofirskih zon) je  pustil 
avtor popolnoma bele; zakaj, tega v tekstu in v legendi ne pove. Glede 
karbona pri Brišah sem nekoliko v dvomu. Sodim, da imamo tu opraviti 
s psevdoziljskimi skrilavci, ki so petrografsko popolnoma enaki onim na 
šentirrški g o r i Brez dvoma pa je  T e l l e r j e v a  označba (sericitni skri
lavci in gnajsi) na specialki Železna Kapla-Kokra, kamor še sega ta zona, 
napačna. Signature, ki je  na karti vrisana med Žalami in Kamnikom, v le
gendi ni. Morda je  hotel avtor označiti s tem bazalni konglomerat burdigala.

Skoraj ob istem času je  objavil U r š i č  svojo studijo o zahodnem delu 
savske terciarne zone. Tudi n jegovo delo je  osredotočeno na miocen, po
udarja pa, da je  pri tem obrnil posebno pozornost na sarmat. Razlika ob-
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stoji ie v tem, da se je  om ejil na kamniško sinklinalo in da je  pri tem 
tunjiško gričevje obdelal v celoti, medtem ko je  K ü h n e i  proučil samo 
njegov vzhodni del. Od ostalega geološko starejšega dela je  kartiral le 
obrobni del kamniške terciarne zone. Miocen je  po njegovih izvajanjih za
stopan le po burdigalu, helvetu, tortonu in sarmatu. K burdigalu prišteva 
andezitske grohe, k helvetu golški peščenjak in konglomerat, k tortonu pa 
nuliporne apnence, laški lapor in telinski peščenjak.

Če primerjamo rezultate obeh avtorjev, opazimo — ne glede na to, 
da je  K i i h n e l o v a  razčlenitev miocena pravilnejša, ker je  povsem ute
meljena — že na prvi pogled, da se ne krije jo  povsod in da obstoje med 
njim i ponekod precejšnje razlike. Predvsem se razširjenost posameznih ho
rizontov ne ujema pri obeli. V kolikor so te razlike malenkostne, jih mo
remo pripisovati različnemu individualnemu pojm ovanju. Večjih razlik pa 
to več ne opravičuje. V naslednjem naj navedem samo nekaj primerov. 
Sklade pri Križu na jugu od tunjiškega gričevja prišteva K ü h n e i  srednji 
triadi, U r š i č  burdigalu. Po U r š i č u  sestoji greben med Mekinjami in 
Godičem, oziroma še nekoliko severno odtod, na jugu iz tortona, na se
veru iz helveta. Po K ü h n e l u  je  zastopan tu ves miocen razen akvitana, 
in sicer tako, da leži sarmat na sredi, na obe strani, t. j. proti severu in 
proti jugu pa se vrste najprej torton, potem helvet in burdigal. Približno 
isto velja  za predel vzhodno odtod (med Nevljami, Hribom in Brišami), le 
da po K ü h n e 1 u sarmat tu več ne nastopa. Med Hribom in Špitaličem je  
po U r š i č u  razvit v terciarni zoni le dolnji helvet (t. j. po K ü h n e l u  
burdigal) z malo izjemo pri Hribu, k jer nastopa tudi burdigal. Po K ü h 
n e l u  pa je  zastopan v tem delu sinklinale poleg burdigala in helveta tudi 
še ak vitan. Akvitan, ki ga je  K ü h n e 1 označil pri Šmartnem, je  po U r 
š i č u  školjkoviti apnenec. Po K ü h n e l u  sprem ljajo sinklinalo psevdo- 
ziljski skrilavci, po U r š i č u  karditski, t. j. rabeljski skladi, ki nastopajo 
po njegovem  mnenju tudi na šenturški gori. Da U r š i č e v a  trditev ni pale
ontološke utemeljena, sem dokazal že lani (Geogr. Vestnik, IX, 1933, p. 197). 
Poleg tega je  že K o s s m a t  dognal (1913, p. 109), da odgovaa-jajo ti skladi 
ostalim psevdoziljskim skrilavcem v posavskih gubah in na obrobju Jelovice. 
Sicer bi bilo nerazumljivo, zakaj je  na južni strani Savinjskih Alp razvit 
facies, ki je  tipičen za severnejše alpske predele, medtem ko imamo, ne
daleč odtod v Menini planini zastopan južnoalpski facies rabeljskih skla
dov. Zahodna zona keratofirja, t. j. severno od Vobolš je  po K ü h n e l u  
obdana s permokarbonom, po U r š i č u  s sericitnimi skrilavci, oziroma gnaj- 
som. Kdo od obeh ima pri vsem tem prav, bodo pokazala bodoča razisko
vanja.

Poleg tega naj še omenim, da je  U r š i č  pomotoma označil soteske 
sklade pri Podvolovljeku. Po T e l l e r j u  nastopajo tam samo gornjegrajski 
skladi. Prav tako so ti skladi poleg soteških zastopani v dolini Kamniške Bi
strice, a na U r š i č e v i  karti niso vrisani. Werfenske sklade, ki nastopajo 
po T e l l e r j u  v bistriški dolini in drugod, označuje U r š i č  dosledno kot 
sericitne skrilavce in gnajse.

Priznati pa moram, da je  zahtevalo tudi U r š i č e v o  delo, čeprav 
manjše po obsegu, mnogo truda in da moramo biti avtorju za marsikatere 
podatke, ki jih K ü h n e 1 nima, še posebno hvaležni. I. Rakovec.

Alfred Löhnberg, Zur Hydrographie des Cerkniško polje. (Ein Bei
trag zur Karstforschung) izšlo v Mémoires de la Société de Géographie de 
Beograd, Vol. III. Beograd 1934.
13
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Vedno zanimivi in težki problem kraške hidrografije je  z uvedbo 
geoelektrične metode navideznega specifičnega upora postal še bolj zani* 
miv. Na podlagi m erjenj na Cerkniškem polju skuša avtor podati zaklju
čeno sliko o hidrografskem problemu našega polja. Po Kossmatu in Spö- 
dkerju je  nastale» polje  kot posledica enostavnega erozijskega procesa, 
pri čemer je  njegova podolžna smer navezana na tektonski prelom. Po 
Löhnbergu sta se res tako razvili dve tretjini skupnega areala in sicer pre
del z nepropustno osnovo na S, SY, V in JV. Ostali del polja  pa je  v  da
našnjem stanju rezultat površinske erozije in udorov k skrasevanju nagnje
nega gornjega triadnega apnenca. Normalna erozija se v tem delu ob za
padnem in jugozapadnem robu kotline ni mogla razviti. Meja med dolomi
tom in gornjetriadnim apnencem poteka po avtorjevem naziranju ob robil 
terase, ki jo  je  nanesla Cerknišca, od Dolenje vasi do Retja in od tod v 
južni smeri do izvira Tresenca, k jer se stikajo rabeljski skladi in gornje- 
triadni apnenec. Ker se rob terase vleče v ravni smeri v podaljšku prelom
nice Planina—Zelše, sklepa, da je  ta meja določena po isti tektonski dislo
kaciji. Ta terasa, sestoječa iz grušča in proda, je  tudi rezervoar talne vode 
v Cerkniškem polju, kar je  dognal z geoelektričnimi m erjenji. Ostali del 
kotline iz lapornega jezerskega blata pa nima nikake talne vode, čeprav so 
se m erjenja izvršila do 90 m globine in to v deževnem času. V delu je  zbral 
avtor vsa prejšnja naziranja o vzroku poplav na polju, od Kircherja in Val
vasorja do Grunida in Katzerja. Hidrografske razmere tretjega hidrograf
skega nadstropja v Cerkniškem polju vsebujejo bistvene vzroke poplav.

Talna voda terase ima dvojen prinos pri poplavah: i) Pri naraščanju 
padavin zviša tok talne vode radi hidrografske zveze s ponori ob robu te
rase pritok vode v njihove podzemske odtoke. 2.) Talna voda v terasi pre
ide neposredno v jezersko tlo, če je  njegova gladina na robovih dosegla in 
prekoračila 549—550 m. — Poleg tega prinašajo številni potoki znatnejše 
množine vode ob poplavah, ki jo  požiralniki ob robu terase in ob zapadnem 
in južnozapadnem robu Javornikov ne morejo požirati tako hitro kot voda 
prihaja. Ostali del, t. j. a/ 3 polja pa je  nepropusten. V  zvezi s hidrografsko 
mrežo Cerkniškega polja našteva 6 hidrografskih nadstropij, ki naj bi pri
padala kotlini: 1. najvišje nadstropje je  v višini 650m, najvišje nadstropje 
Križne jame. — 2. nadstropje tvori podzemska reka Križne jame v višini 
630 m. — 3. nadstropje v višini 580 m, nivo periodičnih izvirov v obrobju 
kotline v deževni dobi. — 4. dno polja s svojo sedanjo hidrografsko mrežo.
— Do 500 m sega s svojimi podzemskimi tokovi pod jezerom  5. nadstropje. 
Šesto nadstropje pa tvori udom a dolina Raka v višini 480 m. — Posamezna 
hidrografska nadstropja so nastala v 4 morfoloških razvojnih dobah.

Opuščena najvišja nadstropja nudijo še danes tekoči vodi ugodne zbi
ralne žile. Periodično so vsa v ojačeni meri delavna. — Pri tem misli zlasti 
na Križno jamo. Po Löhnbergovi skici podzemskih tokov je  en del Bloščice 
v  zvezi s podzemsko reko v Križni jami, kar pa je  precej dvomljivo, ker je  
temperatura vode v n je j veliko nižja kot pri podzemski Ljubljanici in pa 
ker ne opazimo v jam i nikakih znakov odlaganja. — Ostale podzemske reke 
teko vsaka zase proti Ljubljanskemu barju. Vprašanje je, ali ima res tok 
iz Karlovice zveze le ž Bistro. Iz Planinskega polja  teko po Löhnbergu ta
koj v začetku že trije individualni podzemski tokovi, ki prihajajo tudi lo
čeno pri Vrhniki na dan. Po m erjenjih temperatur Močilnika, Retovja in 
L jubije b i bilo soditi na individualne tokove vsaj v zadnjem delu (razlika
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med posameznimi izviri ob istem času često za celo stopinjo! Rezultate mer
jen j bom skušal objaviti drugo leto). —

Poleg tega je  monografija opremljena s preglednim orografskim in 
geološko-morfološkim opisom, ter s prav številnimi geološkimi in m orfolo
škimi skicami, s karto izohiet, z diagrami številnih merjenj po geofizikalni 
metodi. Tekstu so priložene tudi zelo ilustrativne fotografije morfološko in 
hidrografsko značilnih ponorov.

,Knjiga je  vsekakor značilna, ker nam odpira popolnoma nove vidike 
v raziskovanju kraške hidrografije. Obenem je  po vojni to prvo vfečje delo, 
ki se peča zopet z notranjskim Krasom. France Habe.

Edgar Lehmann, Das Gottscheer Hochland. Grundlinien einer Landes
kunde. Inaugural-Dissertation. Leipzig 1933. 68 strani.

Na pobudo prof. N. Kr e b s a je  n jegov učenec E. L e h m a n n  sestavil 
pričujočo monografijo o kočevskem jezikovnem otoku, in sicer na podlagi lite
rature ter avtopsije. Delo napravi v celoti vtis izčrpnosti, solidnosti in ob jek 
tivnosti, v nasprotju z drugimi spisi, ki smo jih  o  Kočevskem navajeni citati. 
F i z i č n o g e o g r a f s k i  del je  nedvomno prav dobro zasnovan in sestav
ljen. To je  treba avtorju šteti tem bolj v zaslugo, ker je  moral domala vse 
graditi le na lastnih opazovanjih; dasi bo morda treba rezultate še v marsi
čem korigirati, podajajo vendarle v glavnem izčrpno in točno sliko prirodnih 
razmer na Kočevskem. Seveda je  težava obravnavati fizičnogeografske raz
mere tako majhnega teritorija brez vsake zveze z njegovo širšo okolico, ker 
kočevsko ozemlje vendar ne predstavlja tako izrazite zaključene pokrajine, 
kakor avtor — v soglasju z Grothejem in v nasprotju s svojim učiteljem 
Krebsom — ponovno zatrjuje. Kot uvod v fizično-geografski del podaja avtor 
prav posrečeno pregled velikih morfoloških potez nia Kočevskem, posameznih 
podolij in drugih geografskih enot, v katerem bo vsakdo nehote našel dovolj 
dokazov proti trditvi o geografski enotnosti kočevskega ozemlja. Nato prehaja 
pisec na geološko osnovo, na kraške pojave — tu ne omenja jam  — ter 
končno na podrobni morfološki opis kočevskega višavja, ki je  najizčrpnejše 
in najsamostojnejše poglavje v knjigi. Mnogo ne zaostaja za njim odstavek
o klimi in rastlinstvu, k jer je  zlasti razširjenost in kakovost gozda dobro 
obdelana, pri obravnavanju kulturnih rastlin pa se utemeljeno poudarja 
važnost fenoloških razmer in ekspozicije.

V  a n t r o p o g e o g r a f s k e m  delu je  pisec, umevno, manj samostojen; 
to velja zlasti za poglavje o poteku poselitve, ki sloni seveda na dosedanjih 
rezultatih historičnega raziskovanja. Tu podaja pač gradivo iz druge roke, 
vendar bi moral biti pri tem bolj kritičen. Brez osnove n. pr. trdi, da so se 
nemški kolonisti v podolje Podpreska—Trava doselili iz Ložke doline. Rahlo 
slovensko naselitev pred prihodom nemških kolonistov na Kočevsko sicer pri
znava; sploh je  treba poudariti, da skuša v tem in v drugih sličnih vpra
šanjih obdržati neko mero objektivnosti. A li kar se tiče naselij s slovenskimi 
imeni, si često sam nasprotuje, ker meša ustanovitev in poselitev prvotnih 
slovenskih krajev z nekaterimi mlajšimi. Poleg tega niti zdaleka ne navaja 
vseh naselij, ki so — po imenih sodeč — slovenskega porekla. Ime Kočevje 
sicer razlaga iz slovenščine, vendar tudi on ne pozna razlage od „hojka, 
hočevje“ , ki je  po prevladujočem mnenju naših lingvistov (Štrekelj, Skok) 
najverjetnejša. Nadalje so netočna njegova izvajanja o razmerju med nem
škimi in slovenskimi rodbinskimi .priimki v kočevskem urbarju iz 1. 1574. 
Od vseh 136 naselij, ki se nahajajo v tem urbarju, je  bilo po priimkih 8 po-
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polnoma slovenskih (od teh 4 na sedanjem kočevskem jezikovnem otoku), 
31 popolnoma nemških in 97 mešanih z večjim  ali manjšim številom sloven
skih priimkov. Za vasi Morava, Kočevska Reka in Gotenice navaja 
n. pr. le  7% slovenskih priimkov, v resnici jih je  najmanj 26%. Napačne so 
tudi njegove navedbe (po Grotheju) o nekaterih naseljih (n. pr. Gorenja Nem
ška loka, Brezje pri Blatniku, Ribnik itd.), o katerih trdi, da so nastala po 
1. 1574., a so navedena že v omenjenem urbarju. — V odstavku o tipih in 
razporeditvi naselij je  bil avtor seveda prisiljen pustiti še mnogo vpVašanj 
odprtih. Tako nastaja glede kočevskih naselij problem, zakaj im ajo razme
roma tako zelo nepravilne oblike navzlic temu, da gre v pretežnem delu za 
kasno zemljiškogosposko kolonizacijo. Da je  avtor pustil povsem neizrabljene 
podatke franciscejskega katastra, je  kljub razlogom, ki jih  navaja, vredno 
obžalovanja. Saj niso nekateri njegovi podatki, n. pr. domnevanja o velikosti 
hube, nič manj hipotetični. — Zadnji dve poglavji Lehmannove knjige (o go
spodarstvu in prometu ter o razporeditvi in gibanju prebivalstva) prinašata 
mnogo zanimivih podatkov, ki jih je  v  pretežni večini pridobil avtor sam.
—  Na zaključku knjige je  obširen seznam literature, ki sicer ni popoln, a 
navaja vendarle vsa poglavitna dela, tudi slovenska.

V nasprotju z Grothe-jevo knjigo napravlja Lehmannova monografija 
ugoden vtis. Njena geografska osnova je  solidna in ne služi le kot balast 
etnopolitičnim razmotrivanjem. S. Ilešič-Ivan Simonič.

Slovene Studies, izdal L. Dudley S t a m p ,  objavila Le Play Society, 
London 1933, str. 70

Le Play Society — katere namen je, kot piše v predgovoru njen pred
sednik Sir Halford Mackinder, pospeševati in olajševati študentovskim sku
pinam pokrajinske študije na licu mesta, ne da bi jih vzgajali v specijaliste, 
ampak da bi po svoje in iz svoje izbrane znanosti prispevali k skupnemu 
raziskavanju — je  v poletju 1932. posetila našo ožjo domovino s 50 člani ter 
obiskala Bled, Kamno gorico, Bohinj, Vintgar, Kamnik, Gornji grad, Kamniške 
planine, k jer je  bila Solčava kraj njihovega podrobnega proučevanja, Ljub
ljano, Planino in Kranjsko goro, kjer so specijalno študirali Podkoren.

„Slovenske študije“ obsegajo v glavnem Solčavsko pokrajino in bodo 
po  mnenju Mackinderja častno zastopane med društvenimi deli.

Največ člankov sta v knjigi priobčila urednik prof. londonske univerze 
D udley Stamp ter A. Davies, vodji svojih skupin, ostale pa razni udeleženci 
in udeleženke. Zato je  tudi vrednost posameznih prispevkov različna in se v 
n jih  ponavlja že iz prejšnjih poglavij znano. Tudi pisava krajevnih imen ni 
po vseh dosledna in točna; sicer je  večji del prav dobra, le  mestoma so „š, č, ž“ 
zanemarjeni in pa skoro vedno se dobi Savinje mesto Savinja, Bohinje ali pa 
Bohinjska jezero, Tillerjeva dom, Lučnina, Kransjka gora, Potočka Zigalka, 
Erjaceva koca. — Opustilo naj bi se tudi ponekod navajanje nemških kra
jevnih imen, čeprav so jih dobili na stari avstrijski specijalki, saj se na 
str. 33. pohvalno omenja, da nihče od prebivalstva v Matkovem kotu ne zna 
nemški, ampak samo slovenski, čeprav je  avstrijska meja tik poleg. Dodana 
so k slovenskim nemška imena za Ljubljano, Solčavo, Sv. Duha (str. 27), dobe 
se „Steiner Alpen“ na 60. in „Ostkarawanken“ na 62 str. ter Marlburg na 
42. str.

Uvodoma podaja Davies zgoščen in kolikor mogoče točen pregled zgo
dovinskega razvoja Jugoslavije (v katerega se je  sicer v opombi vrinila ti
skovna pomota, da ima naša država 41 m ilijonov prebivalcev) ter članek „Slo
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venija", v katerem podaja na kratko njeno zgodovino, poudarja pa tudi njene 
fizično in prometnogeografske posebnosti ter njeno večjo  internacijonalnost v 
razmerju z ostalim delom države radi njene prometnosti in stikov z zunanjim 
svetom.

O Solčavski pokrajini, katere zemljepisna lega je  bila tujcu dobro 
predočena tudi s skicami, so napisane kratke razprave, najprej o njeni fi
zični legi, ki je  v apneniškem terenu s kraškimi pojavi, preko katerega pa 
se na severni strani vleče silurski pas, ki je  rodo<vitnejši, posut s studenci, 
obrnjen proti soncu in radi vsega tega tudi bolje  poseljen kot vse tri izvirne 
doline Savinjine Matkov kot, Logarska dolina in Robanov kot, ki so na južni 
strani Savinjskega toka, čigar smer je  vzhodna, mnogo bolje tudi kot dno 
doline same, kamor pozimi 4 mesece radi gora ne posežejo sončni žarki kot 
na pr. v vasi Solčavi sami (za šolsko poslopje od srede oktobra do srede fe 
bruarja). Poseben članek podaja etnografske razmere, nadaljnji govori o na
selbinah ter navaja podrobno statistiko iz 1.1931. za solčavsko občino, katere 
m eje se popolnoma skladajo z naravnimi v geografsko enoto. Statistične ta
bele so podane tudi za živino in to za vsako hišo posebej, k jer vidimo, da goje  
največ ovac, koz, govedi, prašičev. Primeroma majhno je  število krav in 
zlasti perutnine, precej pa čebelnih panjev. Razprava o planinskih kmetijah, 
ki so zgodovinsko starejše od dolinskih, se peča podrobno z gospodarskimi in 
socijalnimi razmerami Štirih kmetov v Matkovem kotu. Opazimo pa tu, da se 
število živine nekaterih km etij (1. 1932) znatno razilikuje od uradnega števila 
ob štetju iz 1. 1931, znak, da so poklali ali odprodali, ker je  mestoma manjše, 
drugod pa zopet mnogo večje, znak, da je  naraslo ali pa popisovalcu niso dali 
točnih podatkov. Posebna študija obravnava vas Solčavo samo, ki ni kmečka 
naselbina v pravem pomenu besede, ker ima jako malo zemlje in so prebivalci 
delavci v lesni stroki pozimi, kmetiški delavci poleti, ter slabo hranjeni. 
Žive pa tudi od turizma in zato se dobe moderne stavbe v dolini. Pohvalno 
se omenja šola in izobrazba prebivalstva, ker med njim i nepismenih ni, če
prav je  v šolo z nekaterih kmetij prav daleč. Vrinile pa so se tu (str. 41) ne
prijetne pomote ne samo kot Prešern (s mesto š) ter Aškerc, Finžgar, ampak 
tudi Strilar, Nikolay Zimpki (Zrinski) in Frank Opan (Frankopan). __

Dva članka sta posvečena planinskim pastirskim naselbinam in sicer 
eden Klemenškovi in Robanovi planini, drugi pa kamniški Veliki planini, 
k jer  se opisuje njen relief, struktura, komunikacije, turističen promet, vege
tacija, preskrba z vodo, planšarske koče in življenjski pogoji. Razprava o  
čebelarstvu v Sloveniji obravnava le čebelarje v gornji Savinjski dolini, k jer 
graja zastareli način pridobivanja medu. V prid prebivalstvu bi bilo, da bi 
čebelarstvo komercijalizirali, ker je  sladkor drag, življen je pa težko radi na
zadovanja lesne trgovine in izvoza ovac zaradi bližine avstrijske meje. Na 
koncu obravnava še poseben članek Solčavo kot socijološko enoto in n jeno 
prilagoditev novim razmeram.

Razpravi je  dodan opis vegetacije v Sloveniji ter podrobno naštevanje 
vseh rastlin, ki so jih  izletniki srečali na svoji poti po Sloveniji.

Zanimive monografije o fizičnogeografskih, gospodarskih in socijalnih 
razmerah Gornjesavinjske doline v angleščini se moremo le razveseliti, dasi 
seveda ni brez pomot, ki so nastale v glavnem radi kratkega bivanja eks
kurzije med nami, saj bo širni svet seznanjala z našo domovino in podrobno 
z eno najlepših slovenskih pokrajin.
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Delo krasi (z naslovno na ovitku vred) 16 večinoma jako posrečenih 
risb ter 36 prav lepih fotografij na 12 posebnih prilogah.Vse so živo geo
grafsko pojasnilo pisane besede, da tudi angleščine nevešči bralec more z 
njih razbrati jedro razprav. B. Svetelj.

Boli in ec-Kranjec-Dobida, Naše morje. Založila Družba sv. Mohorja v 
C elju  1933, str. 128. — Knjiga ima tri samostojne sestavke. G eografijo morja 
in kopnega je  napisal V. Bohinec, o borbah za Jadran govori S. Kranjec, 
na umetnostne spomenike Dalmacije pa opozarja v sklepnem delu knjige 
K. Dobida. Geografski del je  na skopo odmerjenem prostoru 40 tiskanih 
strani podan v  zgoščeni obliki pregledno in živahno. Avtor je  razdelil ob
širno snov na 18 poglavij. Uvodoma govori o pomenu morja, nato o znan
stvenih raziskovanjih v Jadranu, o njegovem  postanku, globinah in lastnostih 
morske vode. Prav temeljita so poglavja o življenju v morju, o obali in 
otokih, o podnebju ter rastlinstvu in živalstvu. V sklepnih poglavjih je  govor
o človeku in morju, ribarstvu, solarnah, trgovski mornarici, tujskem pro
metu in posameznih pristaniščih. Zanimivo je , da niso posebni odstavki po
svečeni vinogradništvu, sadjarstvu, rudarstvu in industriji, temveč Bohinec 
na vse to posrečeno kar mimogrede opozarja. Mnogo premalo izvemo v 
knjigi le o vlogi Jadrana in naših posameznih pristanišč za zunanjo trgovino 
Jugoslavije. Značilno je, da prav na to specialno opozarja predsednik Ja
dranske straže I. Tartaglia v uvodni besedi k  tej knjigi, k jer pravi, da „Ja
dran še ni pravi cilj za gospodarske in materialne koristi naše države“ , ker 
so „potrebe in važnost Jadrana narodu na celini premalo znane“ . Seveda bi 
pa kolikor toliko izčrpni sestavek o tem naraste! skoraj za eno knjigo. Zato 
bi bilo škoda, ako naj ostane Naše morje, ki je  prvi slovenski obširnejši 
spis o Jadranu, za dolgo dobo edina knjiga o tem najvažnejšem predelu Ju
goslavije. Bohinčev opis poživlja 13 dobro izbranih slik in karta Jadranskega 
morja. — R. Savnik.

Борввој Ж . Милојевић, Динарско Приморје и Острва у нашој Кра- 
љевини. Географска испитивања. Посебна издања Српске Краљевске академије 
књига XCVI (Природњачки и математички списи, шьига 25), Београд 1933. Str. XIV
+  483, slike, zemljevidi. — Ko je  podpisani pred nekaj leti referiral o Glasniku 
Geografskog društva in v zvezi z njim  o  B. Ž. M i l o j e v i ć e v i  razpravi o 
otoku Hvaru, je  izrazil željo, da naj b i M ilojevićevi spisi h geografiji Dal
macije kmalu dali pobudo za vsestransko pokrajinopisno m onografijo našega 
Primorja. Sedaj je  B. Ž. M ilojevič sam izdal delo, ki je  taki monografiji prav 
blizu, dasi si zanj ni postavil izrecno deželopisnega cilja  in dasi vanj ni 
sprejel razprav o posameznih delih Dinarskega prim orja in otokov, ki jih  
je  bil obelodanil že drugje. Saj najbrž sploh še ni prišel čas za obširnejši 
horološki opis naše objadranske zemlje, kajti treba je  še mnogo po
drobnega dela, ne le geografskega, temveč tudi na polju  geografiji sorodnih 
ved, da bodo ustvarjeni za tako delo potrebni temelji. Med graditelji teh 
tem eljev pa je  prav B. Ž. M ilojevič s svojimi geografskimi irazdskavanji. 
Kajti n jegovo delo ni nastalo samo za pisalno mizo, temveč je  zrel sad dolgo
letnega vestnega dela v terenu. Že 1. 1908. je  bil M ilojevič prvič pod C viji- 
ćevim vodstvom v Dalmaciji, po svetovni vojni pa je  v  teku sedmih let na 
daljših ekskurzijah, ki so čestokrat bile prav naporne, prepotoval vse Pri
m orje in vse naše otoke. Posvetil je  posebno pažnjo ob jadranskim m orfo
loškim problemom, kar je  tem važnejše, ker se je  doslej le malokdo bavil
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z njimi. Tudi ko govori n. pr. o rastlinskem svetu, o gospodarstvu in o na
selbinah, opozarja ob vsaki priliki, kako so nanje vplivale geo- in m orfološke 
razmere. Kljub močnemu poudarku m orfologije in morda prav zaradi njega 
pa so tudi antropogeografska poglavja, ki prinašajo sicer manj novega, 
važna in zanimiva. Tehten je  tudi opis hidrografskih in podnebnih razmer 
pri vsaki pokrajini oziroma otoku; avtor se pri tem ne om ejuje le na suho
parne rezultate meteoroloških letopisov, temveč poroča predvsem o lastnih 
opazovanjih in o tem, kar je  izvedel na licu mesta (izmed mnogih sličnih 
naj navedem n. pr. njegova zanimiva izvajanja o burji v mosorsko-biokovskem 
prim orju na str. 81 s.).

Vsa knjiga je  pisana v preprostem, lahko razumljivem slogu. Besedilo 
pojasn ju je jo  številne kartice in pokrajinske skice, ki so delo A. L a z i č a ,  
Večinoma služijo boljšemu razumevanju reliefa in njegovega razvoja. Pri 
geoloških karticah je  očividno namenoma izpuščena vsaktera topografska 
oznaka; s tem so sicer pridobile na preglednosti, a žal niso čitljive, ra,zen 
če  jih  vzporejamo z dotičnimi odseki specialnih kart. Na koncu je  knjigi 
dodana zbirka slik po fotografskih posnetkih, ki geografijo Primorja in n je 
govih otokov dobro karakterizirajo, in trije zemljevidi, ki pokažejo njegovo 
deželopisno razdelitev in njegove glavne orografske, morfološke in antropo
geografske činitelje.

M ilojevič deli naše jadransko kopno na štiri velike oddelke: vino- 
dolsko-velebitsko, kotarsko-šibensko, mosorsko-biokovsko in stonsko-paštrov- 
sko primorje, pravtako pa tudi otoke na štiri skupine: velebitske, kotarske, 
severno-stonske in južno-stonske otoke. Ta razdelitev dobro odgovarja zem
ljepisnim razmeram in je  želeti, da bi se splošno udomačila. Nekoliko moti le 
razdelitev južnih otokov v severno- in južno-stonske otoke, ker spominja to 
poimenovanje bolj na Veliki in Mali Ston kakor pa na Stonski rat, vrhu tega 
pa tudi še ni odločeno, ali ni pravilnejši naziv za Stonski rat vendarle Pe
lješac. Po opisu vsake pokrajine in posameznih otokov podaja pisec v drugem 
delu knjige dragocen pregled občih geografskih lastnosti Primorja in otokov 
in je  tudi tu. s posebno ljubeznijo opisal relief in njegov razvoj, nato pod
nebje in hidrografijo, pri čemer se ustavlja obširneje pri Jadranskem m orju 
in njegovih svojstvih, končno pa rastlinstvo, kulturne razmere in prebivalstvo.

Tu pa tam moti kaka manjša pogreška. Pravilno ime za Cirkvenico 
je  Crikvenica, za Tinjarošo na Rabu Kamenjak; Jadransko m orje je  na naj
globljem  mestu globoko 1128 m  in ne 1132 m  (gl. Mitt. d. Geogr. Ges. Wien 
55, 505). Vendar so to malenkosti.

Drugi del kn jige (Splošni pregled Dinarskega primorja in otokov) je  
izšel tudi v francoskem jeziku (Littoral et îles dinariques dans le Royaume de 
Yougoslavie, Étude géographique par B. Ž. M ilojevic. Mémoires de la  Société 
de Géographie de Beograd, Volume 2, Beograd 1933, str. VIÏI +  226).

V. Bohinec.

Josef März, Die Adriafrage. Berlin-Grünewald 1933. Kurt Vowinkel 
Verlag. S. 352. , .л  . I.

Nemška geopolitična šola, ki se je  v svojem  glasilu že parkrat bavila 
z balkanskimi in jadranskimi vprašanji, je  dala z Märzovo knjigo brez dvoma 
«n o  najboljših del in najtem eljitejši kompendij jadranskega vprašanja. 
„Znanstveno razpravo iz skupnega področja zemljepisja, zgodovine in po
litike, torej geopolitično dello“ jo  imenuje avtor v simpatično pisanem pred
govoru, pred katerim je  K / H a u s h o f  e r napisal nekam rezerviran uvod.
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Takoj v prvem, poglavju je  „Lice jadranskega vprašanja“ dobro ori
sano z n jegovo „enostavnostjo“ : na eni strani stoje italijanske z a h t e v e »  
ki jim  pri Jugoslovanih ne odgovarjajo zahteve, ampak p r a v i c e ;  ita- 
lijanstva v Dalmaciji ni in tam živeči maloštevilni italijanski element nima 
nobenega znaka manjšine, dočim je  slovansko prebivalstvo v Italiji prava 
manjšina in njegov položaj izrazito manjšinski. Precej koncizen geografski 
opis nato dobro predoči fizična in biogeografska nasprotja obeh obal Ja
drana in pravilno poudarja, da so znaki „italijanstva“  Dalmacije povečini 
skupna last Sredozemlja. Zelo poučni sta poglavji o prometu in gospodar
stvu s številkami in detajli, ki jih  mi sami premalo poznamo in — uvažujemo. 
Obširno V. poglavje o „Narodih jadranskih dežel“ načenja v dnevni pu
blicistiki na jbolj vidno stran jadranskega vprašanja. Z objektivno zgodo
vinsko analizo pokaže resnično razmerje med slovanstvom in roman stvom, 
da je  bil slovanski značaj vzhodne obale (tudi Benečani so nekoč imeno
vali svoje Dalmatince „Schiavoni“ ali pa „Croati“ !) le umetno zatajevan, 
pri čemer je  avstrijska politika takorekoč v svojo škodo sodelovala. Pristno 
slovanskega izvora je  za vzhodno jadransko obalo tako značilni pojav 
kmečke republike, svobodne državne tvorbe na občestveni, zadružni demo
kratični podlagi z močno težnjo po samoupravi in neodvisnosti od tujih 
gospodarjev (Poljica, Krivošije, Grbaljska župa etc.). Samostojno življenje 
v poedinih celicah, ki je utemeljeno v naravi pokrajine, je  značilnost, ki 
bistveno loči vzhodno jadransko obalo od zapadne in zato je  že J. G. K o h '1 
sredi 19. stol. Dalmacijo nazval „maritimno Švico“ . Po temeljitem rešetanju 
raznih statističnih podatkov ugotavlja avtor, da živi na jugoelovanki obali 
(brez Zadra) k  večjem u 10.000 Italijanov, prebivalstvo, ki se „v bistvu ne 
loči od inozemskih Italijanov v mnogih drugih obmorskih krajih Sredo
zemskega morja, recimo v Marseilleu!“ — „Po večini mali ljudje, prebival
stvo, ki fluktuira, z malo ženskami; stare gospoščine je  le neizrečeno tenka 
plast; kmeta, ki edini, z delom vkoreninjen v zemljo, daje res pravico do 
posesti, s par izjemami sploh ni!“ (p. 181— 182). Ti ljudje, ki se ne m orejo 
smatrati za manjšino, pa uživajo v pogodbah zajamčene pravice, „katerih 
bi bile manjšine večine evropskih držav zelo vesele.“ (p. 183). V kričečem 
nasprotju s tem je  zlasti položaj velike jugoslovanske manjšine v Italiji, 
ki ga avtor objektivno predočuje.

Skoro tretjino knjige zavzema VI. poglavje o „Jadranu in jadranskem 
vprašanju v zgodovini“ , ki v podrobnostih zasleduje našo obalo od ilirske 
dobe do danes. D obro poudarja, da je  šele slovanska naselitev bila nase
litev v pravem pomenu, ki se bistveno loči od prejšne mestne kolonizacije 
Grkov in Rimljanov. „Južno slovanstvo zajema svojo moč iz lastnih, s 
kmečkim delom pridobljenih tal“ (p. 228); najstarejše jugoslovanske državne 
tvorbe pa so bile vse ob Jadranu ali v bližnjem zaledju. Tudi Benečani 
so se držali samo stajrih mest, nobenega kraja niso na novo ustanovili in 
nobenega kmeta naselili, v zemljo samo niso vložili nič truda, ampak so 
pustili domačine pod njih župani in jih  jem ali za mornarje in vojake. N aj
važnejši prelom v jadranski zgodovini pomeni Napoleonova doba, ki je  
pometla z Benetkami in odprla pot domačemu elementu, ki se je  v nasled
njem stoletju krepko dvignil in končno osamosvojil. Zadnje faze tega raz
voja od balkanske krize preko svetovne vojne in naslednjih diplomatskih 
bojev do Nettuna so precej podrobno opisane. Med drugim točno poudarja 
avtor, da bi se bila dala odbiti ost londonskemu paktu le, če bi bil Jugo
slovanski odbor pred sklepom premirja dosegel mednarodno priznanje. Za
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poglavjema o Albaniji in o današnjem vojaškem položaju na Jadranu sledi 
še optimistična zaključna beseda, ki spominja poleti 1933. navezanih niti 
med Rimom in Beogradom z željo, „naj bi uspeh ne izostali“

Ogromno materiala je  predelanega v Märzovi knjigi s priznanja 
vredno objektivnostjo, ki je  pri tujcu skoro nismo vajeni in, zato tem bolj 
dobro dè. To je  res geopolitika v najboljšem  pomenu, česar pod to firmo 
žal ne najdemo vselej. Vsestranost je  posebna prednost tega dela tudi za 
nas, ki navadno gledamo jadransko vprašanje le z naše obaile, ne da bi vi
deli tudi dalje na jug k Otrantu in na sever čez Alpe. Razumljivo je  in 
odpustljivo, če najdemo v takem delu tudi pom anjkljivosti; teh je  zlasti 
v zgodovinskih poglavjih precej. Vsekakor bi se ne smela izvajati glago
lica iz „neke albanske pisave v okolici Elbasana“ (p. 242). Londonski pakt 
26. apr. 1915. je  poleg A nglije in Francije podpisala seveda tudi Rusija 
(p. 291) in hrvatski sabor se 6. okt. 1918. ni kar prelevil v Narodno V ijeće 
SHS. (p. 295). Bolj neprijetno pa dirne poleg Haushoferjevega očitka impe
rializma z namigavanjem na „(Marburg u. a.!)“ avtorjeva primera Dalma
cije  s poljskim koridorjem  (p. 189), ki nasprotuje od njega samega postav
ljenim principom. Vse to je  pa človeško in še daleč ne zmanjšuje vrednosti 
Märzovega dela, za katero mu Jugoslovani ne moremo biti dovolj hvaležni.

S. Kranjec.

P. S. Jovanovič, Pregledna geomorfološka karta kraljevine Jugoslavije.
1 : 1,200.000. Zbirka karata Geografskog društva, 3, Beograd 1933.

Po razmeroma kratkem presledku smo dobili za S t e b u t o v o  pedo
loško in H a d ž i j e v o  zoogeografsko tudi še geomorfološko karto naše 
države. Kot priznan geomorfolog je  bil J o v a n o v i č  morda med vsemi naj
bolj poklican, da izdela to težavno delo, ki naj bo na sodobni višini m orfo
loškega pojmovanja. Iz karte je  razvidno, da se je  avtor vneto lotil svojega 
dela. Da je  čim preglednejša, je  uporabil v legendi le najvažnejše m orfo
loške enote. Tako razlikuje predvsem abrazijske, erozijske in eolske oblike. 
Med temi zopet loči čiste, oziroma pretežno abrazijske in erozijske ter mo
dificirane oblike. Slednje so bile preoblikovane zlasti po eroziji, ukraševanju 
in eksaraciji. Tako torej vsebuje njegova legenda oblike, ki so nastale 
pretežno po abraziji, dalje abrazijske oblike, ki so bile preoblikovane po 
eroziji, potem starejše erozijske oblike, nato erozijske oblike, ki so bile 
poleg tega še ukraševane, in mlajše erozijske oblike. K eolskim oblikam 
prišteva puhlične planote ter sipine. Končno navaja še glacialne oblike, ki 
pa so po karti sodeč le faktor, po katerem so se že obstoječe oblike pre
obrazile. Zato bi bilo po mojem mnenju bolje, da se poseben znak za gla
cialne oblike opusti, mesto tega pa se navede znak za abrazijske in erozij
ske oblike, ki so bile modificirane po eksaraciji, ali pa naj bi se ostali znaki 
za modificirane oblike opustili in napravili posebni za ukraševanje iitd. Ome
nim naj pa že tu, da abrazijskih oblik, ki bi bile modificirane samo po 
eksaraciji (na karti je  na primer označen s tem znakom majhen predel v 
severni Metohiji vzhodno od Peči) ne more biti, temveč moramo tu računati 
s predhodno preobrazbo po eroziji, ki je  kasnejša eksaracija ni mogla po
polnoma zabrisati. Za abrazijske oblike, ki so bile pozneje ukraševane, na
vaja avtor dva različna znaka, ne omenja pa, žal, kaj naj eden ali pa drugi 
pomeni. Prav tako sem mnenja, da abrazijskih oblik, k i bi bile preobražene 
samo po ukraševanju, sploh ni, temveč so bile tudi te predhodno preobliko
vane po eroziji. Suhe doline na kraških planotah nam to najlepše dokazu
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je jo . Zato bi bilo potrebno označiti v legendi, da so tudi «tovrstne abrazijske 
oblike dvakrat preobražene.

Iz karte so prav lepo razvidne tri zone, ki s© vlečejo od severo
zahoda proti vzhodu, oziroma jugovzhodu. Severna zona, ki predstavlja 
večjidel mlajše erozijske oblike, je  vezana večinoma le na nižinski predel. 
Le tu in tam je  prekinjena s sipinami in planotami, ki jih  tvori puhlica. 
Srednja zona vsebuje pretežno abrazijske oblike; njim se pridružijo še one, 
ki so modificirane po eroziji ali ukraševanju. Tretja, južnozahodna zona 
predstavlja pretežno erozijske oblike, ki so bile preoblikovane po ukraše
vanju, in je  vezana večinoma na apnenčeve predele. K čistim, oziroma pre
težno erozijskim oblikam prišteva avtor le one predele, ki niso zapadli 
ukraševanju, to je  predvsem eocenske zone v Primorju in paleozojske pre
dele v zaledju.

V prvi vrsti je  treba poudariti, da je  to prva geomorfološka karta naše 
države in da je  radi tega imel avtor z zbiranjem materiala in izdelavo 
karte neprimerno več truda, kot ga je  navadno potrebno pri sestavljanju 
preglednih kart. Za to, da nam je  dal prvo osnovo in pobudo za nadaljnje 
delo, pa mu moramo biti še posebno hvaležni. Da je  severna in južna Srbija 
izborno obdelana, o tem ni nikakega dvoma, saj je  avtor učenec C v i j  i - 
č e v e šole in kot tak ne pozna samo terena dobro, temveč je  bil ta del 
države ves čas tudi torišče njegovega morfološkega udejstvovanja. Mnogo 
težje stališče je  imel pri drugih delih države, k jer imamo v tem oziru še 
skoraj nepreorano ledino. Tu si je  moral avtor pomagati s pičlimi deli, 
kartami, zlasti vzorno P e t k o v i č e v o  geološko karto, ter z orientacij
skimi ekskurzijami. Da je  tu in tam pričakovati kake hibe, je  tedaj samo 
ob sebi umevno. Za Slovenijo, ki je  vsaj v nekaterih predelih nekoliko 
bolje  obdelana, bi si dovolil nekaj pripomb. Neverjetno se mi zdi na primer, 
da bi mogla Ljubljanska kotlina predstavljati abrazijske oblike, ko vendar 
vemo, da morski zaliv v pliocenu ni več segal semkaj. Starejših nivojev 
od pontskih pa nimamo v vsem tem območju (v osamelcih in obrobnem gri
čevju) nikjer več ohranjenih. Na mnogih pontskih planotah, k i jih  tvori 
po večini apnenec, se je  mnogim raziskovalcem posrečilo najti kreme- 
njakove prodnike (Augensteine), ki jasno dokazujejo, da so nastale te le 
po eroziji. Vse abrazijske oblike iz prejšnjih geoloških dob pa so bile že 
davno preobražene po drugih eksogenih silah ali pa so bile prekrite z m laj
šimi rečnimi naplavinami (n. pr. Ljubljanska kotlina, Celjska kotlina). Poleg 
tega vemo, da je  nastalo Ljubljansko p o lje  po eroziji šele v pliocenu in 
da torej tu abrazija tudi v prejšnjih geoloških dobah ni imela nobenega 
deleža. Še manj velja  to za velik del Dolenjske, ki ni bila, razen Krške 
kotline, v terciarju več pod morjem. Nadalje se mi zdi nerazumljivo, zakaj 
šteje k eksarativno preobraženim predelom tudi Jelovico. Doslej še nimamo 
nikakih znakov, ki bi kazali na to, da je  bila tudi Jelovica v ledeni dobi 
pod ledom. Da je  ostal severni del Prekmurja nepobarvan, je  bržkone 
tiskarniški pogrešek. I. Rakovec.

Mladinec Ivan, Indeks jugoslovenskih naselja u Sjevernoj Americi 
{U.S.A. i Kanadi). New York City 1932 (litografija, str. 30).

Marljivi avtor, ki je  že 1. 1925. napisal važno razpravo o številu Jugo
slovanov v Združenih državah Severne Amerike (gl. poročilo podpisanega v 
GV 1926, str. 123 ss.), je  sestavil v tem novem in zelo dobrodošlem spisu 
seznam krajev, ki v njih bivajo naši ameriški izseljenci. Poslužil se je  pri
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tem Statistike društev, ki pripadajo 17 jugoslovanskim podpornim organiza
cijam  v U.S.A. in Kanadi — substrat, ki je  ob dejstvu, da sicer nimamo 
nikake uradne statistike ameriških priseljencev po krajih, brez dvoma naj
zanesljivejši. Avtor navaja, razvrščene po državah, 833 krajev s številom 
članstva vsakega društva (vseh društev skupaj je  2336). Sicer obstajajo, kakor 
naglasa uvodoma, poleg teh društev še od njih odvisne mladinske organiza
cije  in tudi številna samostojna podporna društva, ki niso v zvezi z onimi 
17 središčnimi organizacijami, število krajev z Jugoslovani je  torej brez 
dvoma še mnogo večje, vendar pa imamo v tem seznamu sedaj vsaj neko 
podlago, na kateri se bo dalo graditi dalje. Zanimiv je  n. pr. že rezultat, da 
v državah Delaware, Georgia, Maine, New Hampshire, North Carolina, North 
Dakota, Rhode Island, South Carolina, Vermont in Virginia kakor tudi v 
Kanadskih provincah New Brunswick, Prince Edward Island, Northwest 
Territories, Sascatchewan in Yukon ni organiziranih krajev in da je  potem
takem število naših izseljencev v teh pokrajinah le neznatno. Največ krajev 
z jugoslovanskimi podpornimi društvi, torej tudi največ Jugoslovanov, im ajo 
države Pennsylvania (243 krajev), Illinois (84), Ohio (80), West Virginia (39), 
Michigan (37), Colorado (29), Minnesota (29), Wisconsin (24), California (21), 
Iowa (21), Kansas (21), Washington (20), oziroma v Kanadi Ontario (16) in 
British Columbia (13). V. Bohinec.

Jacques Augarde-Émile Sicard, Yougoslavie, Préface d’Alexandre Mille- 
rand. Paris. Éditions des Portiques. P. 243.

Prijetno pisana knjiga je  informativno publicistično delo pretežno 
zgodovinske vsebine. Začenja z Ljubljano in Slovenci, obujajoč spomine 
na Ilirijo, nato opisuje Zagreb in razlaga „hrvatsko vprašanje“ . D alje ob
ravnava naše kmetijsko gospodarstvo, agrarno reformo, vprašanje kmetskih 
dolgov itd., ter se zavzema za intenzivnejše gospodarske stike s Francijo.
V naslednjih poglavjih opisuje Beograd, oriše zgodovino Srbov do zedinjenja 
in notranjepolitični razvoj Jugoslavije. Posebna poglavja so posvečena Južni 
Srbiji, Bosni in Črni gori ter Dalmaciji, oziroma jadranskemu vprašanju, 
potem rudarstvu in industriji ter verskim razmeram, dočim govori sklepno 
poglavje o zunanjepolitičnih problemih naše države. Seznam literature na
vaja le francosko pisana dela o nas; tudi sicer se pozna, da nista avtorja 
vselej zajemala iz prvega vira. Zato je  marsikaj površno in enostransko 
predstavljeno; napak žal tudi ne manjka, znan križ je  zlasti s transkripcijo 
naših imen. S. K.

Авт. Лазић, Подэемне отоке в хидрографске прилике Цабарског 
в Фатннчког поља у  Херцеговынн. Спелеолошка испитивања. Српска краљев- 
ска академија, Споменик LXXIII, први разред 17, стр. 19—36, Београд 1932.

Premalo nam je znano, kakega podpornika ima raziskovanje našega krasa 
v Srpski kraljevski akademiji. Malokdo pri nas ve, da je ta institucija — še na 
iniciativo njenega bivšega predsednika, pok. J. Cvijića — poklonila že precejšne 
vsote, da se razišče in opiše naš kras, osobito oni v Hercegovini. Med njenimi 
izdanji te vrste nam je še v dobrem spominu izčrpna morfološko - hidrografska 
študija o jami Vjetrenici v hercegovskem krasu med Popovim poljem in jadransko 
obalo (M. C. Р а д о в а но в ић ,  Пећина Вјетреница у Херцеговини, „Споменик“ LXVIII 
Срп. краљ. акад.). Danes pa imamo pred seboj zanimivo A. L a z i č e v o  študijo
o hidrografskih prilikah na Dabarskem in Fatničkem polju. G. Laziča poznamo pred
vsem kot kartografa, vendar nam tudi kot geograf že doslej ni bil nepoznan. Razen
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njegovih študij o Homolju in Zviždu, pokrajinah v porečju Mlave in Peka (v Glas
niku Geografskog društva, sv. 14., 15.), poznamo že od prej njegovo delo na 
hercegovskem krasu, zlasti na področju Popovega polja („Подземна хидрографска 
веза Требшшьице и Дубровачке Ријеке", Гласник Геогр. друштва св. 12; „Понори и 
еставеле у Поповом пољу", Гласник св. 13; „Долина Требшшьице“ , Гласник 
св. 18). V pričujoči študiji pa objavlja rezultate svojih speleoloških proučevanj v 
območju dveh manjših kraških polj vzhodno od Stolca v Hercegovini. Izčrpni 
opis je opremil avtor z 21 mstruktivnimi fotografijami in tločrti votlin. Na uvod
nih straneh nam podaja tudi kratek splošno fizikalno-geografski pregled obeh 
polj in poroča o neuspelem poskusu z barvanjem, ki ga je 1. 1927. izvršil Hidro- 
tehnički oddelek v Mostaru, hoteč ugotoviti domnevano podzemsko hidrografsko 
zvezo Fatničkega polja z Bilečskimi izviri, t. j. s Trebišnjico. Ta zveza pa je po 
Lazičevem mnenju vendarle več kot verjetna; neuspeh barvanja pripisuje le 
nepopolni izvedbi opazovanj. Svetozar Ilešič

Kurt Kayser, Morphologische Studien in Westmontenegro II. Die Rumpï- 
treppe von Cetinje und der Formenschatz der Karstabtragung. Zeitschrift der 
Gessellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1934, H. 1/2, str. 26—49, H. 3/4, str. 81 
do 102, 2 karti in 8 slik.

V lanskem letniku (GV 1933, str 213) smo poročali o prvem delu Kayser- 
jevih  morfoloških študij v Črni Gori. Pričujoči drugi del, v katerem se avtor 
bavi z m orfologijo zapadno-črnogorskega kraškega višavja, ne zaostaja v no
benem pogledu za njim. Glavni del študije proučuje velike morfološke poteze 
omenjenega višavja. Vso pokrajino razčleni avtor v več stopenj: v primorsko 
gorovje (Lovčen, Or jen), v vravnano gorsko pokrajino v višini 900— 1200 m 
z ostanki primarnih gorskih hrbtov („eingerumpftes Mosorbergland“ ) in suhimi 
dolinami v višini 650—800 m ter v nižje stopnjevine v višini 350—500 m (nivo 
„R iječke Nahije“ ) in 150—250 m (Ceklinska stopnja). Ti spodnji nivoji so po 
Kayserju kraške obrobne ravnine („Karstrandebenen“), nastale v glavnem 
po regresivni eroziji kraških vrelcev v starejših fazah razvoja. Osamljene 
vzpetine na njih pa so nekdanji osamelci („humi“ ) sredi teh danes dvignjenih 
ravnin. Tudi dolina Zete je  po avtorjevem naziranju doživela morfološki iraz- 
voj, ki je  docela v skladu z opisanim.

V drugi polovici razprave obravnava avtor male kraške oblike, ki so 
v zapadno-črnogorskem višavju mnogo bolj intenzivno razvite na višjih pla
notah kot pa na nižjih. Med njimi pogreša Kayser prave škrape; namesto njih 
nastopa žlebičje, vrezano med posamezne apniške plasti („Schichtfugen
karst“ ). Zelo pa so razširjene vrtače in uvale. V ečji polji sta samo dve, 
Cetinjsko in Nikšiško; od njih se je  prvo razvilo na osnovi predkraškega 
reljefa, drugo pa je  predisponiraûo tudi v tektoniki.

Kayserjeva razprava je  tem važnejša, ker v zvezi z navedenimi geo- 
morfološkimi dejstvi načenja nekatera osnovna vprašanja kraške m orfologije 
z načelne strani. Tako prinaša nove poglede glede nastanka vravnjenih pla
not v predelih kraške erozije ter zavzema samostojno' stališče do problemov 
kraške hidrografije, pri čemer je  posebno značilno, da odločno odklanja 
Grundovo teorijo o enotnem nivoju kraške vode, kakor tudi prenos shema
tičnega erozijskega „cikla“  na kraški teren. Obširno obravnava tudi na
stanek vrtač in uval. Pri tem v glavnem soglaša s Cvijičevim tolmačenjem, 
dočim je  glede polj precej različnega mnenja, kot je  bil Cvijić. Prav tako 
se bavi z razliko med porastlim in med golim „mediteranskim“ krasom ter 
jo  pripisuje izključno le klimatskim vplivom. Končno tudi zavrača kot pre-
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nagi jene dosedanje ugotovitve kraških m orfologov o razlikah v kraških 
oblikah, v kolikor naj bi imele vzrok v različni kemični sestavi apnenca, 
odnosno dolomita.

Če bi hoteli tu podrobneje podati samo vse one Kayserjeve ugoto
vitve, ki se tičejo kraških problemov na splošno, bi nas to zavedlo predaleč. 
Zato vsakogar, ki se bavi s krasom, le opozarjam o na razpravo, ki ud le 
regionalna geomorfološka studija, kakor bi se morda zdelo po naslovu, 
temveč je  načelnega značaja za premotrivanje krasa sploh.

Svetozar Ilešič.

3  бор ник радова III. конгреса словенских географа в етнографа 
у кральевини Југославији 1930. У име Припремног одбора уредио Павле 
By j ев и h. Београд 1933. 420 страна.

Zbornik je  izšel dve leti in pol po kongresu (primerjaj Geogr. Vest
nik VII., str. 151). A ko se urednik radi tega v predgovoru opravičuje, nava
ja jo č  za vzrok velike težave, ki jih je  imel, preden je  od predavateljev dobil 
rokopise odnosno potem korekture, mu prav vse radi verjamemo, zavedajoč 
se vrh tega, da se takemu-Ie Zborniku končno pripisuje vendarle samo 
funkcija in značaj nečesa post festum. To je  menda poglavitni vzrok, da ga 
je  tako težko spraviti na svetlo, dasi moramo priznati, prelistavajoč mu 
vsebino, da obsega obilo zelo dragocenega gradiva.

Snov je  razvrščena v knjigi tako, da čitamo v prvem delu — ki je  s 
svojimi 363 stranmi vsekakor glavna vsebina — predavanja, ki so jih  imeli 
udeleženci kongresa, in sicer najprej ona z občih sej, nato pa po vrsti iz 
vseh osmih sekcij. V drugem delu je  popis celotnega dela, ki ga je  opravil 
kongres, potemtakem nekak zapisnik, k jer je  posebno važno poglavje o za
ključni plenarni seji, vsebujoče precej dolgo vrsto resolucij, ki jih je  sprejel 
kongres in ki predstavljajo v glavnem težnje, načrte in smernice za bodoče 
geografsko ter etnografsko znanstveno delo pri slovanskih narodih. Končno 
je  v tretjem delu popisana sestava kongresa, bodisi organizacije kot ude
ležencev ter kronološki program in razpored vseh prireditev. Vrh tega ima 
Zbornik dragoceno prilogo v lični fiziški karti Jugoslavije, ki jo  je  v merilu 
1 : 1,000.000 na štirih listih prispeval geodetski general S. P. Bošković, vele- 
zaslužni vodja našega odličnega Vojnega geografskega instituta.

Govoriti podrobno o razpravah, ki jih  vsebuje Zbornik, bi se reklo 
pravzaprav obnavljati poročilo o delu kongresa. Opozori pa naj se vendarle, 
da imamo tu mnogo prav interesantnega gradiva, bodisi prav geografskega, 
kakor tudi iz širokega obm očja sorodnih ved. A. Melik.

Franz Kahler, Zwischen Wörthersee und Karawanken. Mitt. d. Naturw. 
Ver. f. Steiermark, 68, Graz 1931. Str. 64, z 1 tlorisom, 16 profili in 1 geo
loško karto.

Ozemlje med Vrbskim jezerom in Dravo je  bil sicer že P e t e r s  kar
tiral (1854), toda od tedaj ni izšla nobena nova geološka karta, ki bi izbolj
šala to že davna j zastarelo karto. Vsi poznejši geologi so se namreč pečali 
le s posameznimi problemi tega predela. Zato je  toliko bolj hvalevredno, da 
je  pričel K a h l e r  s kartiranjem tega ozemlja, ki je  na videz sicer zelo 
enostavno, v resnici pa nudi mnogo težkoč. Tu naj navedem samo nekaj 
najvažinejših njegovih ugotovitev. Tako je  dognal, da se nahaja na ozemlju 
med Vrbskim jezerom in Karavankami kristalinska podlaga, ki sestoji 
večjidel iz starega kristalinika in njegovih diaftoritov. Domneva, da se be-
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1 jaški granitni masiv nadaljuje še pod Celovško kotlino. Diaftareza se je  
vršila tu že pred gornjo kredo. Po končani diaftorezi so prodrle skozi granit 
v raznih smereh žile porfirita, pegmatita in kremenjaka. Zanimivo je, da je  
tudi on (kot pred njim  S t i n y )  prišel do zaključka, da je  Vrbsko jezero, 
oziroma njegova dolina tektonskega nastanka. Eksaracija dravskega lednika 
je  bila po njegovem mnenju malenkostna. Zato nasprotuje naziranju sta
rejših glaciologov, ki so trdili, da je  bil Vrbsko kotanjo in Rož poglobil 
lednik. Prav tako pa oporeka tudi P e n c k u , ki je  menil, da je  bil kon
glomerat, ki je  zapolnjeval kotanjo, odstranjen šele po ledniku zadnje 
poledenitve.

Na koncu razprave omenja, da je  «moral pustiti še mnogo problemov 
nerešenih. Tako se mu na primer še ni posrečila vzporeditev starih površij, 
planot in teras in določitev njih starosti, dalje podrobnejša razčlenitev glai 
cialnih sedimentov, za kar bi bilo nujno potrebno predhodno raziskovanje 
ozemlja, ki leži severno od Vrbskega jezera.

Pohvalno je  treba omeniti priloženo večbarvno geološko karto, ki je  
zelo podrobno in tem eljito izdelana in ki znači razveseljiv začetek novega 
kartiranja Koroške. Karta tvori pravzaprav jedro njegovega dela, tako da je  
razpravo smatrati le kot obširen komentar. I. Rakovec.

Geologische Karte der Republik Österreich und der Nachbargebiete.
( D i e  O s t a l p e n ,  i h r e  A u s l ä u f e r  u n d  V o r l a n d e  n e b s t  d e n  
a n g r e n z e n d e n  T e i l e n  d e r  f r ä n k i s c h - s c h w ä b i s c h e n  A l b  
u n d  d e s  b ö h m i s c h e n  M a s s i v s . )  Auf Grundlage der von den Mit
gliedern der Geologischen Bundesanstalt: Direktor G e o r g  G e y e r ,  D i
rektor W i l h e l m  H a m m e r ,  H e i n r i c h  B e c k ,  G u s t .  G ö t z i n g e r ,  
E r i c h  S p e n g l e r ,  Her r n .  V e t t e r s ,  L u k a s  W a a g e n ,  A r t h u r  
W i n k l e r  in den Jahren 1922/23 verfaßten Entwürfe im Maßstabe 1 : 750.000 
zusammengestellt und für den neuen Maßstab ergänzt und einheitlich bear
beitet von: H e r m a n n  V e t t e r s .  Herausgegeben und verlegt von der 
Geologischen Bundesanstalt, Wien. 1 : 500.000. 1933. (Izšlo v 2 listih.)

Po dolgih desetletjih smo dobili zopet geološko karto večjega merila, 
na kateri je  obseženo vse slovensko ozemlje. Ko je  v letih 1867—1873 izdal 
H a u e r  geološki zemljevid Avstro-Ogrske monarhije v merilu 1 :576.000 
(v 12 listih), je  hotel s tem javnost opozoriti predvsem na to, kateri predeli 
bivše monarhije še niso geološko preiskani oziroma so še pom anjkljivo raz
iskani in kateri problemi čakajo še nujne rešitve. Tedaj je  bil dunajski geo
loški zavod, ki je  po svojem obstoju med najstarejšimi na svetu, kom aj začel 
z delom im je  pri tem šele pripravljal program za širokopotezno zasnovano 
kartiranje vse države. Od tedaj do danes je  preteklo že nad 60 let. Ogromno 
dela so napravili v tem času dunajski in drugi geologi. Svetovna vojna je  v 
obmejnih predelih pospešila raziskovanje, v ostalih ga ovirala ali celo pre
prečila. Z novimi časi so prišli novi problemi, nove metode raziskovanja. 
Treba je  bilo torej ne samo započeto delo nadaljevati, temveč pričeti tudi s 
podrobnejšim kartiranjem, ki b i šele omogočilo reševati težje probleme. Teri
torij Avstrije je  postal po vojni mnogo manjši, medtem ko se število geo
logov ni v taki meri zmanjšalo. Zato je  delo tem hitreje napredovalo in po 
razmeroma kratkem času v toliko dozorelo, da je  sklenil dunajski geološki 
zavod izdati veliko geološko karto Avstrije v merilu 1 : 300.000. Ker pa je  
imel dunajski kartografski zavod v načrtu izdelati na novo povsem moderno 
topografsko karto Avstrije v merilu 1 : 300.000, kar bi trajalo mnogo let, je
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predlagal zato geološkemu zavodu, naj izda zaenkrat pregledno geološko 
karto v merilu 1 : 750.000. Radi zmanjšanega merila so sklenili, da povečajo 
obseg karte, da torej ne objavijo  samo Avstrije, temveč vse Vzhodne A lpe z 
obmejnimi predeli vred. Sprva so določili, da naj sega južni rob karte nekako 
do Ljubljane, šele pozneje se je  spremenil v toliko, da se je  pomaknil še 
južneje. Tako nam je  torej vprav srečno naključje naklonilo, da smo dobili 
na tej karti tudi še vse slovensko ozemlje. Tekom večletnih priprav in prak
tičnih izkušenj (izšli so med tem prvi odtisi delovne geološke karte v merilu
1 : 750.000) pa so prišli do prepričanja, da karta neprimerno več pridobi, ako 
jo  ob jav ijo  v večjem  merilu, t. j. 1 : 500.000. Topografsko osnovo za to karto 
je  moral kartografski zavod posebej izdelati.

Prve priprave za objavo karte so se pričele že 1. 1921. Redakcija se je 
poverila geologu V e t t e r s  u. Vzhodna polovica karte je  bila zaključena in 
pripravljena za tisk v začetku novembra 1928, zahodna polovica koncem de
cembra 1930. Pri sestavi niso upoštevali samo geoloških kart, ki jih je  izdal 
dunajskih geološki zavod in zavodi sosednjih držav, temveč tudi vse novejše 
karte, ki so izšle kot priloge k raznim razpravam. Mnogo terena se je  za to 
priliko ponovno pregledalo in na novo kartiralo. Pri geološkem proučevanju 
naših krajev so sodelovali naslednji geologi: W i n k l e r  za Furlanijo, Go
riško, Srednje Štajersko in Prekmurje, W a a g e n  za Istro, Notranjsko in 
Dolenjsko, B e c k  za Koroško in Spodnje Štajersko. Karta je  izdelana v več 
barvah in ima zelo obširno legendo. Vseh barvnih znakov je  nad 70, če pa 
upoštevamo, da so posamezne formacije, faciesi in magmatske kamenine ozna
čene poleg barve tudi še s črkami in drugimi signaturami, tedaj je  vseh 
možnih znakov nad 130. Tiskarna kartografskega zavoda, ki je  delo izvršila 
v ofsetnem tisku, je  rabila za to 17 barvnih plošč. Že legenda sama nam 
kaže, koliko dela so imeli z njenim sestavljanjem. Pri tem so morali pre
magati mnoge težkoče, ki jih  nudijo mnogoštevilni alpski faciesi ter različne 
magmatske kamenine v kristalinskih zonah. Priznati je  treba, da se jim  je  
sestava legende, ki bo postala odslej brez dvoma norma tako v  barvah kot v 
signaturah tudi za druge pregledne geološke karte, v polni meri posrečila.

Oglejm o si sedaj nekaj najvažnejših sprememb, ki jih  je  sprejela karta. 
Kristalinik Kozjaka, če primerjamo manuskriptno z novo karto, je  močno 
spremenjen. Na novi karti tvorijo  jedro sljudnati skrilavci in skrilavi gnajsi, 
na jugu, na zahodu in severu ga obdajajo filiti, na severu pa poleg tega še 
skrilavci starejšega paleozoika. Na manuskriptni karti sestavljajo Kozjak v 
glavnem samo sljudnati skrilavci, le v dravski dolini so zastopani gnajsi, 
medtem ko obrobljajo ves ta kompleks eibiswaldski (ivniški) skladi. Slednji 
tvorijo  na n je j terciarno zono, ki loči Kozjak od Pohorja. Na novi karti pa 
sestoji ta zona iz limničnega miocena, ki sega proti vzhodn do Sv. Lovrenca, 
od tu dalje proti vzhodu pa iz morskega miocena. Na severu Kozjaka sega 
limnični miocen po novi karti do Lučan (Leutschach). Po tej karti sestoje Slo
venske gorice v glavnem iz treh delov, na zahodu iz morskega (dolnjega in 
srednjega) miocena, v srednjem oziroma vzhodnem delu iz sarmata, v južno- 
vzhodnem delu pa iz pliocena. Stratigrafska meja med dolnjim, srednjim in 
gornjim  miocenom ter pliocenom se v glavnem sklada z ono na manuskriptni 
karti, le da je  tu limnični miocen ločen od morskega, kar je  za paLeogeo- 
grafijo  posebne važnosti. Miocenska sivica in pesek, ki nastopata na Goričkem 
v Prekmurju, sta na novi karti označena kot pliocen, medtem ko je  pliocen
ski prod, ki je  zastopan po manuskriptni karti pri Martijancih in Bogojini,
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prištet k diluviju. Kar je  starejšega miocena južno od Radgone, je  označen 
na novi karti kot sarmat, južnovzhodno od Ljutomera pa kot pliocen.

Po novi karti sestoji vzhodni del Pohorja v sredini iz tonalitnega g-najsa, 
ki ga obdajajo skrilavi gnajsi in sljudnati skrilavci ter v manjši meri filiti. V 
zahodnem delu Pohorja pa tvorijo sredino kremenjakovi porfiriti, obdani od 
skrilavcev starejšega paleozoika. Slednji m ejijo na jugu še na sljudnate skri
lavce in filite, ki se vlečejo od vzhodnega dela sem. Tako so torej T e  l i e r - 
j  e v e ugotovitve na geoloških kartah (Mozirje in Slovenska Bistrica-Prager- 
sko), prenesene tudi na severni del Pohorja, ki smo ga poznali le iz manus- 
kriptne karte, z edino izjemo, da je  jedro Pohorja tonalitno. Filiti, ki na
stopajo med Labodom, Guštanjem in Pliberkom, pa so na novi karti v skladu 
z novejšo geološko karto (Dravograd) označeni kot skrilavci starejšega pa
leozoika. Isto velja za filite, zastopane pri Prevaljah in Slovenjgradcu.

Wettersteinski apnenci oziroma dolomiti, ki nastopajo po D r e  g e  r ju  
severno od Podčetrtka, so na tej karti označeni kot gornja triada, vzhodno 
odtod v Rudnici pa isti kot srednja triada. Zanimivo je, da se zorna gornje 
triade vleče na novi karti od Pilštajna tja do Podsrede, medtem ko je  po 
geološki specialki zastopam pri Podsredi le wengenski in litavski apnenec. 
Novost je  tuidi, da se od Podsrede proti zahodu, t. j. proti Koprivnici in še 
naprej vlečejo soteški skladi.

Pri Savinjskih Alpah se karta točno drži T e i l l e r  j a.  Poleg tega pa so 
po L u c e r n i  vnesene tudi še würmske morene. Gornjemiocen.ski konglo
merat, ki nastopa po T e l l e r j u  med Savo in Rupovščico, je  na novi karti 
označen kot diluvij, kar je v skladu s K o s s m a t o v o  pregledno geološko 
karto (1 : 350.000). Slednja pa je  precej izboljšana v tem, da je  terciar med 
Radovljico in Tržičem diferenciran. Tako nastopa pri Begunjah oligocen (so
teški skladi), sredino terciarnega gričevja zavzemajo andezitni grohi, morski 
miocen pa zavzema ves vzhodni del. Zanimivo je  tudi, da andezitne grohe 
legenda nove karte nima uvrščene med miocenom, temveč med magmatskimi 
kameninami. Iz nove karte torej ni razvidno, da pripadajo ti v naših krajih 
miocenu. Severno od Gorič je  označen pliocenski prod, kar je  v soglasju s 
S e i d l o v o  geološko karto Savinjskih Alp. V najzahodnejšem delu Ka
ravank je  karbon in deloma terciar manuskriptne karte prištet tudi k si- 
lurju in devonu, v južnem delu celo triadi, kompleks ob Ziljici pa permu.

Po K o s s m a t u  pripada fliš na Tolminskem eocenu, na novi karti pa 
je  označen kot kredni fliš. K temu so prišteti tudi še k redni skladi (volški 
pločasti apnenci oziroma matajurski apnenci z roženci spodnje krede, ru- 
distni apnenci in lapornati skrilavci zgornje krede). Le rudistni apnenci pri 
Robedišču in južno od Sv. Lucije so ohranjeni kot zgornja kreda. Da je  tudi 
neokom označen z modro barvo kot jura, zelo moti, zlasti kadar je  modra 
barva brez signatur. Na jugozahodni strani Matajurja je  na primer nakazana 
v ozki zoni samo modra barva bnez podrobne označbe, tako da iz karte same 
ni jazvidno, ali je  tu zastopana jura ali spodnja kreda. Kreda, ki nastopa v 
okolici Bovca, je  označena kot kredni fliš. Dachsteinski apnenec, ki tvori po 
manuskriptni karti večino gorovja zahodnih Julijskih Ailp pripada po novi 
karti deloma tudi srednji triadi (pri Spodnjem Logu, med Triglavom in Moj
strovko, med Kukom in Krnom) in juri (pri Kaninu, južno od Bovca, pri Soči, 
Krnu). Večino teh nahajališč tudi K o s s i n a t o v a  pregledna karta nima. 
Glacialne tvorbe v Julijskih Alpah so na novo vrisane oziroma posnete po 
В r ti c k n e r j  n , H ä r  11 u in W i n k l e r j u .
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Kot kulm in devon označeni skladi pri Zalem logu na K o s s m a t o v i  
geološki specialki so v soglasju z njegovo poznejšo pregledno geološko 
karto tudi spremenjeni. Ves kulm je  na novi karti prištet k juri (doggerju 
in malmu), devon k triadi (večinoma h gornji triadi), pasoviti apnenci sta
rejšega paleozoika na severni strani Selške Sore pa k srednji triadi.

Komenski skrilavci, ki nastopajo po manuskriptni karti med Sežano in 
storjami, so na novi karti označeni kot eocenske tvorbe, kar je  v skladu s 
K o s  s m a t o v  o pregledno karto1, radiolitni dolomit pa je prištet k spodnji 
kredi. Ti spremembi poudarjam radi tega, ker je  v pregledni kartici, na 
kateri so označeni vsi pripomočki, ki so se jih posluževali posamezni sotrud- 
niki pri sestavljanju karte, vprav ta predel zaznamovan kot nespremenjen 
po manuskriptni karti. Razširjenost gornje- in dolnjekrednih skladov, ki so 
zastopani na vzhodni strani proge Št. Peter-Ilirska Bistrica, se precej raz
likuje od one na manuskriptni karti. Na isti karti prišteva St a c h e  fukoidm 
in hieroglifni fliš k oligocenu, na novi pa je  označen kot eocensko-oligocen- 
sSa tvorba.

Osamelec Goričica na severni strani progi Preserje - Borovnica pri
pada po novi karti k juri, medtem ko po K o s s m a t o v i  pregledni karti 
k triadi. Rabeljski skladi pri Movniku, ki jih je  kot take označil K o s s - 
m a t  na svoji pregledni karti, so na novi karti prišteti k spodnji triadi. 
Prav tako niso upoštevani (ali pa so morda pomotoma izpuščeni) rabeljski 
skladi, ki se po K o s s m a t u raztezajo severno od Grošuplja. Dalje se loči 
nova karta od K o s s m a t o v e  tudi v tem, da je  ves triadni kompleks južno 
od Grošuplja prištet k juri. Ta se vleče še dalje proti jugovzhodu in zavzema 
ves predel, ki je  na cerkniški manuskriptni karti označen kot gornja triada, 
•L j. ves gornjetriadni apnenec med D olnjo Slivnico, Velikimi Laščami, Ve
likimi Poljanami in Krko. Tudi večji del triadnega kompleksa, ki je  vrisan 
na manuskriptni karti Lož-Čabar, je  prištet k juri. Spodnja triada, ki na
stopa po manuskriptni karti med Sodražico in Rakitno, je  večinoma označena 
kot gornja triada. Precejšnja razlika obstoja pri okolici Cerkniškega jezera. 
Po K o s s m a t o v i  pregledni karti tvori kreda južno obrobje, srednja in 
gornja triada pa ves severni in vzhodni predel. Na novi karti pa je  veš 
vzhodni del jurski in sega na severu do vznožja Slivnice, na jugu pa še ne
koliko dalje od Zadnjega kraja proti zahodu. Karbon, ki je  po manuskriptni 
karti zastopan med Čabrom in Osilnico, je  na novi označen kot pefm o- 
karbon, prav tako tudi oni južno od Kočevske Reke. Slednja kompleksa sta 
na novi karti obdana od gornje triade.

Zgornji triadni dolomit, ki nastopa po manuskriptni karti med Mokro
nogom in Bučko in deloma v dolini Krke ter na Gorjancih, je  prištet k srednji 
triadi. Velikotrnski skladi med Krko in Mirno so prišteti na novi karti večji- 
del h gornji triadi, prav tako kasijanski skladi (oziroma školjko viti apnenci 
z roženci po T e l  1 e r  j u) ,  ki so zastopani vzhodno od Šentjanža in severno 
od Št. Ruperta, medtem ko so oni pri Čatežu označeni kot srednja triada. 
Temne skrilave gline in laporji, ki nastopajo vzhodno in zahodno od Šent
janža in pripadajo po T e l l e r j u  srednji triadi, so na tej karti prištete 
h gornji triadi. Novost je, da so na novi karti okoli Krmelja razviti tudi 
soteski skladi.

Kompleks morskega miocena okrog Rake je  na novi karti mnogo več
jega  obsega kot je  označen na pregledni kartici H e r i t s c h a  in S e i d l a .
V severovzhodnem delu Gorjancev je  po H e r i t s c h u  in S e i d l u  označen 
pločasti apnenec z roženci in lapornati apnenec prištet h gornji triadi. Vsa
14
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ostala triada pa pripada njenemu srednjemu oddelku. K tej je  prištet tudi 
prej imenovani pločasti in lapornati apnenec, ki nastopa po H e r i t s c h u  in 
S e i d l u  vzhodno in južno od Št. Jerneja. Oni del krede, ki tvori po novo
meški in kočevsko-črnomaljski manuskriptni karti greben Gorjancev in 
ki se pri Jugorju obrne proti Metliki, je  prištet k srednji triadi. Pač pa so 
gornjetriadni apnenci, ki se raztezajo po obeh manuskriptnih kartah na 
desni strani Krke in se vlečejo še čez Kolpo proti Ogulinu, prišteti k juri. 
Školjkoviti dolomit pri Koprivniku in Zg. MozJju je  prištet k zgornji triadi, 
medtem ko je  školjkoviti apnenec z zgornjetriadnim apnencem vred prištet 
k juri. Morene, ki nastopajo med Risnjakom in Obručem, so povzete iz 
S t a c h e j e v e  manuskriptne karte Rijeka—Delnice.

Vkljub skrbni pazljivosti pa se je  v karto vrinilo tudi nekaj pogreškov. 
Tako je  na primer morski (spodnji in srednji) oligocen pri Poljšici pomo
toma označen kot gornji oligocen (soteški skladi). V predelu severovzhodno 
od Blegaša je  bil ves spodnje- in srednjetriadni del pomotoma pretiskan z 
rjavo barvo. Za enak tiskovni pogrešek je  smatrati, da so litavski apnenci 
pod Velikim Kozjem označeni z olivnozeleno barvo, ki kaže na morski 
oligocen, namesto da bi bili označeni z rumeno barvo in tako prišteti k mor
skemu miocenu. Pri Mokronogu je  ostal del spodnje triade v svetlordeči 
barvi, ker so očividno pozabili pretisniti to barvno parcelo tudi z modro 
barvo. Pri Igu je  ostal na tak način osamelec med Vrblemjami in Kotom brez 
barve, namesto da bi bil pobarvan z modro (jursko) barvo.

Nerazumljivo se mi nadalje zdi, zakaj niso upoštevali K o s s m a t o v e  
pregledne geološke karte tudi v obm očju Savinjskih Alp. Na Šenturški gori 
bi morala biti na vsak način označena srednja in ne gornja triada. Ves 
osrednji del Savinjskih Alp naj bi bil prištet h gornji triadi, kar bi brez 
dvoma bolje odgovarjalo dognanim dejstvom. Prav tako niso bile upošte
vane K o b e r j e v e  ugotovitve, da pripada po T e l l e r j u  označeni bele- 
rofonski dolomit k wettersteinskim skladom.

Kakega pomena je  ta karta za nas, ni treba, mislim, posebej poudar
jati. Vsak, kdor jo  bo dobil v roke, se bo takoj prepričal o njeni vrednosti 
in si tudi predstavljal, koliko dela je  zahtevala njena sestava. V ilustracijo 
naj povem samo, da je  po cenitvi dunajskega kartografskega zavoda na vsej 
karti ca. 50.000 barvnih parcel. Kot je  iz poročil geološkega zavoda (Vhdl. 
geol. B. A., Wien, 1922, 1923, 1924 (1925), 1925 (1926), 1926 (1927), 1927, 1928, 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933) razvidno, niso imeli opraviti samo s tehničnimi, 
temveč v veliki meri tudi s finančnimi težkočami, tako da je  moralo biti 
delo večkrat prekinjeno in se je  celo zdelo, da karta sploh ne bo zagledala 
belega dne. Upajmo, da bo prav kmalu izšel komentar h karti, ki bo  podrob
neje utemeljil številne spremembe, pojasnil nekatere nejasnosti in prinesel 
morda tudi kake popravke. I. Rakovec.

Bolgarske geografske publikacije. Dela bolgarskih geografov so bila 
doslej pri nas skoro neznana. Poznali smo v glavnem le njihovega prvaka 
Anastasa T. Iširkova, pa še tega manj po njegovih geografskih kot po etno- 
grafsko-polemičnih spisih. Zato ne bo odveč, če posvetimo nekoliko po
zornosti današnji geografski vedi pri bratskem bolgarskem narodu.

Do nedavna so bolgarski geografi objavljali svoja dela večinoma v 
publikacijah sofijske akademije (Godišnik in Sbornik na Blgarskata Aka
demija na naukite) in sofijske univerze (Godišnik na Sofijskija Universitet) 
ter v geoloških in etnografskih periodičnih publikacijah. Posebnih publikacij 
bolgarski geografi doslej niso imeli. Izjema so 4 zvezki Geografske biblio
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teke. To so No. 1.: A. I š i r k o v ,  Zapadna Traki ja  ii dogovoret za mir v 
Noji (Neuilly), Sofija 1920; No. 2.: Ž. R a d  e v ,  Prirodna skulptura po visokite 
blgarski planini, Sofija 1920; No. 3.: G. I. K a č a r  o v ,  Peonija, Prinos km 
starata etnografija i is tori j a na Makedonija, Sofija 1921 (historično geo
grafska razprava za predrimsko dobo); No. 4.: Karta na segašnaja Bolgarija, 
Trakija, Makedonija i na priležaštite zemli, risuval, pisal i litografiral 
Aleksandr H. R u s s e t  (Strassburg 1843), s pojasnitelni beleški ot prof. 
A. I š i r k o v ,  Sofija 1924 (važno za zgodovino geografije in kartografije vseh 
balkanskih dežel).

Z 1. 1933. je  začelo Bolgarsko geografsko društvo s svojo redno publi
kacijo  Izvestija na Blgarskoto Geografsko družestvo, katere I. knjiga je  
izšla kot: „Sbom ik v čest na Anastas T. Iširkov po slučaj 35-godišnata mu 
profesorska dejnost“ . S 393 strani obsegajočo publikacijo so bolgarski geo
grafi dostojno proslavili jub ile j svojega prvaka. Zbornik obsega poleg slav
ljenčevega življenjepisa in bibliografije 39 razprav in krajših člankov. Na 
uvodnem mestu je  nekaj razprav inozemskih avtorjev, med njimi kot prva 
A. B u r c h a r d  - ova „Geographische Grundlagen der bulgarischen Kultur- 
entwicklung“ , ki prinaša nekaj interesantnih misli ne samo kar se tiče Bol
garije, temveč tudi za celotni Balkanski polotok. Od slovanskih geografov 
sta v Zborniku zastopana A. G a v a z z i  z nemško pisanim prispevkom „Ein 
Beitrag zur Klimatographie Bulgariens“ in J. K r a l  s prispevkom v narodnem 
jeziku („Češka geografie a Bulharsko“ ). Najdragocenejši prispevek pa je  raz
prava dobro nam znanega balkanskega geografa H. L o u i s - a  („Die eis
zeitliche Schneegrenze auf der Balkanhalbinsel“ ), ki je  zbral vse dosedanje 
rezultate o tem predmetu od južnovzhodnega roba Alp do zapadne Male 
Azije, jih kritično pretresel ter skušal podati prvi pregled diluvijalne pole- 
denitve na našem polotoku, in sicer pod vidikom enotno pojmovane klimatske 
snežne ločnice. — Celotnega Balkanskega polotoka se tiče tudi članek 
A. P e n c k a  „D ie Nordgrenze der Balkanhalbinsel“ . Penck po pravici za
vrača m ejo na Donavi in Savi, ki je  bila slučajna politična meja, in skuša 
m ejo polotoka potegniti nekako po razvodju med Panonsko kotlino na eni 
in Jadranskim, odnosno Egejskim morjem na drugi strani, prizadevanje, ki 
menda nikdar ne bo doživelo zadovoljive rešitve. — Od izvenbolgarskih 
avtorjev sta zastopana še E. O b e r h u m m e r  s prispevkom „Aufgaben der 
Stadtgeographie von Istanbul“ , ki je  pomemben tudi za metodo proučevanja 
mestne geografije na splošno, in K. O e s t r e i c h  z geomorfološko razpravo 
„Kraischte und Erma — Schlueht“ . Naslednji večji del zbornika pa tvorijo 
razprave domačih avtorjev, pisane v bolgarskem jeziku, in to ne le iz pod
ročja geografije, nego tudi iz področja prirodoslovnih ved, etnografije, topo
nomastike, arheologije, zgodovine i. t. d. Med njimi naj navedem naslednje: 
B a t a k l i j e v  L, Zemnopovrhni formi v dolinata na ir. Mâtivir (t. j. desni 
pritok Topolnice, tekoč skozi Ihtimansko kotlino), V a k a r e l s k i  Hr., Projekt 
za blgarski folkloren atlas, В a t e v St., Blgarski tipove v antropologičesko 
otnošenije, G u n č e v G., Fizikogeografski proučvanija v grad Orehovo i 
okolnostta mu, K i r o v  K. T., Prinos km izučavane planinskija klimat na Blga- 
rija, M i k o v  V., Predtrakijskoto naselenije na našite zemi, P e t r o v  P., 
Karstovite blata po Devetaškoto plato, R a d e v  Ž., Epigenetični prolomi v 
dolinata na r. Struma, R a z b o j n i k o v  An. Sp., Vidove naseleni mesta v 
Blgarija (s karto tipov naselij). — Iz zadnjega članka (VI. V a s i l e v ,  Raz- 
kazite na Iširkov) razvidimo, da se je A. Iširkov udejstvoval tudi v leposlovju.

14
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Razen S b o r n i k a  zaslužita še dve novi bolgarski geografski deli 
našo pozornost. Prva je  odličen regijonalno-geografski oris Vakarela, sku
pine vasi v predelu med Ihtimanskim in Sofijskim poljem (Gunčo St. Gunčev, 
Vakarel. Antropogeografski proučvanija, Godišnik na Sofijskija Universitet, 
istor.-fil. fak., kn. XXIX., 8., 188 strani, v prilogi 4 karte in 21 slik). Druga 
pa je  izšla v  berlinski „Zeitschrift der Gesell.sch af-t für Erdkunde“ 1934, 
H. 5/6 (D. Jaranov, Die Siedlungstypen in der östlichen und zentralen Balkan
halbinsel). V prvem delu te razprave nam avtor podaja kratek pregled tipov 
kmetskih naselij ne samo za* Bolgarijo, nego tudi za centralno-balkanske 
predele v G rčiji in Jugoslaviji (s karto). Rezultati njegovih opazovanj so 
močno različni od Cvijiéevih, deloma upravičeno, n. pr. glede „čifliškega 
tipa“ , kakor ga je  C vijić označil med dirugim tudi za bolgarsko ozemlje, ki 
pa danes dejansko ne obstoja več. Vendar se ne more zanikati, da je  mogoče 
velik del nekdanjih čiflikov tudi danes še prepoznati. To je  jasno vsakomur, 
kdor pozna n. pr. Bardovce piri Skoplju, primer, k i ga navaja tudi Jaranov. 
Tudi nekatere avtorjeve trditve, kakor n. pr. da so gručaste vasi na Balkan
skem polotoku zelo slične gručastim vasem, ki jih  opisuje Gradmann za 
Württemberg, je  treba zaenkrat pač sprejeti z rezervo; menim, da so med 
balkansko in nemško vasjo osnovne razlike. — V drugem delu svoje študije 
nam avtor podaja prav dober pregled mestnih naselij z ozirom na njihov 
talni načrt ter nas s tem posredno opozarja, da bi bilo potrebno to delo 
opraviti za ves ostali, tudi za jugoslovanski del Balkanskega polotoka.

Svetozar Ilešič.

H. Renier, Die Niederschlagsverteilung in Südosteuropa. Mémoires 
de la Société de Géographie de Beograd. Vol. I, Beograd 1933.

Kot prvi zvezek nove serije izdanj beograjskega Geografskega društva 
je  izšla gornja razprava na 67 straneh velike osmerke. Poleg tega ima še
4 barvane table z različnimi geografskimi kartami in profili.

Avtor nam je  podal na podlagi 973 dežjemerskih postaj padavinske 
razmere vsega Balkanskega polotoka. Podatke je  vporabil od leta 1876. dalje, 
naslanjal pa se je  tudi na obsežno literaturo, ki j o  na koncu razprave iz
črpno podaja. Podatki so razvrščeni v tabelah po državah, v Jugoslaviji pa 
še po starih zgodovinskih pokrajinah.

Tabla 1. nam podaja karto srednje letne množine padavin na polotoku, 
a tabla 2. s sliko 1. tipične diagrame letnega toka padavin. Na dveh profilih, 
od JZ proti SV vidimo, kako prehaja mediteranski tip v kontinentalnega. V 
prehodnih ozemljih se ta dva tipa interferirata tako, da dobimo tretji „ekvi- 
nokcialni“ tip z maksimom padavin spomladi in predvsem jeseni. V tabli 3. 
nam s 6 slikami poda geografsko razprostranjenost posameznih tipov. Isto 
obravnava v tekstu v poglavjih od A  do F.

V poglavju G je  avtor podal zanimivo statistiko o periodah suše. Iz 
tabele 3. razvidimo na pr., da m orejo biti v Atenah vsi meseci, od aprila do 
oktobra, popolnoma brez dežja. V Sulini ob izlivu Donave pa so bili v 63 letih 
že vsi meseci v letu brez dežja. Najnižja letna vsota padavin more v Atenah 
doseči 116 mm, v Sulini 133 mm.

V poglavju H je  zanimiva slika 4., ki nam predstavlja delež snega na 
vsoti padavin. V višini 800 m je  na pr. v  Dinarskem gorovju sneg soudeležen 
z 20%, v bolgarskih planinah z 30%. V višini 2000 m pa so odgovarjajoče 
vrednosti 60% in 45%.



KNJIŽEVNOST. 213

Potem nam avtor v zadnjih dveh poglavjih razlaga vzroke letne vsote 
padavin v različnih pokrajinah in vzroke njihovega različnega razporeda 
tekom leta. Zelo poučna je  slika 6. v tabli 3., k i nam predstavlja m ejo, do 
koder sega vpliv južnih vetrov. Meja poteka vzdolž hrbta Dinarskega go
rovja, se v Makedoniji obrne proti vzhodu in poteka v  smeri proti Carigradu. 
Južno od te črte prineso padavine vlažni jugozapadni do jugovzhodni vetrovi, 
onstran pa jih  povzroče predvsem vlažni severnozapadni in severni Vetrovi. 
Seveda so poslednji na dolgi poti do Balkanskega polotoka svojo vlago že po 
večini oddali in ne prineso radi tega mnogo padavin. Dalje se obravnava, v 
koliko so v kontinentalnih krajih soudeležene poletne popoldanske nevihte 
na letni vsoti padavin.

Končno skuša avtor v  zadnjem poglavju in z zadnjo tablo 4. razložiti 
geografsko razprostranjenost padavin in njih časovni razpored z različno lego 
depresij in z njihovimi različnimi potmi. Prikazal je  osem različnih vre
menskih situacij in pokrajine, k jer so vsakokrat padle padavine. Na isti način 
sem skušal tudi jaz razložiti krajevno in časovno padavine na Slovenskem in 
v Jugoslaviji v svojih dveh razpravah, ki sta izšli v „Geografskem Vestniku“ 
L VIII. in IX. Reja Oskar.

Dr. Zvonimir Dugački: Problemi ekonomske geografije. Zagreb god. ?
Str. 85.

Pisac je  preuzeo težak zadatak, da prikaže bit, metode i razvoj eko
nomske geografije. Taj posao zahtijeva dobro poznavanje literature, koja  
govori o općim pitanjima geografije, napose ekonomske geografije, te po
znavanje filozofije, kojom  će znati zahvatiti probleme, provagati istražene 
komponente i dati konačno svoj sud. Po opširnom pregledu literature, koju  
je  pisac na koncu knjige naveo, vidi se, da je  on htio da tem eljito zahvati 
svoj zadatak, ali čitajući, nehotice nam se nameće i spoznaja o vrijednosti po
jedinih poglavlja. Tako prvo poglavlje shematski pokazuje mišljenja o zada
cima ekonomske geografije, a njihovu kritiku kao i svoj sud o njima 
izostavlja. Drugo poglavje radije bih nazvao: Pogledi na bit i sistem geo
grafije uopće, je r  se pisac trudi da nadje objekt geografije i da ga definira. 
U trećem poglavlju stiče u glavnom tezu onih, ko ji niječu da ekonomska 
geografija spada bitnom dijelu geografije te onih, k o ji tvrde, da je  ona sa
stavna komponenta geografije. Pisac se pridružuje ovim posljednima, ali ne sa 
mnogo razloga. Medju bolja  poglavlja knjige ide četvrto, k o je  je  obradjeno 
temeljito i iscrpljivo. Peto je  prožeto krasnim mislima, a kad bi bilo sredje- 
nije i malo opširnije te ilustrirano većim brojem  primjera, bilo bi jedno od 
boljih  naših geografskih radova u poslednje doba. U njemu se ujedinio 
dobar stil i lijepo poznavanje predmeta. Ne razumijem, zašto pisac upotrebljava 
ovdje tuđicu „regija“ za već uvedenu i lijepu našu riječ „pokrajina“ (Land
schaft). Šesto poglavlje о metodama ekonomske geografije počinje ab ovo
i spada više općoj nego strogo ekonomskoj geografiji. Metodologiju valja 
više konkretno nego abstraktno prikazati; više primjerima istaknuti negoli 
samo upućivati s višega stanovišta. Doduše u potankosti se tu ne može ići, 
je r  pri obradjivanju problema valja da ga svatko zahvati kao i koliko može, 
ali neke konkretnije upute bi bile ipak potrebne. Jedno u ovom poglavlju 
nisam našao, što je  pisac imao da istakne, naime dvije moderne, ali sasvim 
suprotne struje u današnjoj njem ačkoj ekonomskoj geografiji, to jest struje
A. Grabowskoga i A. Riihla. Gledanja i tumačenja ekonomske geografije su 
sasvim različna kod ova dva naučenjaka. A. Grabowsky gleda gospodarsku
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geografiju prostorno i dinamički. Prožimljući svoje spise sa nebrojeno pri
mjera, pokazuje gospodarsku vrijednost jedne pokrajine, njezinu gospodarsku 
dinamiku i procjenu u relaciji prema čitavom svjetskom gospodarstvu. Za
čudno mi je, da biblioteku, koja  se nazivlje „Weltpolitische Bücherei“ , uopće 
pisac ne spominje, premda u n jo j ima krasnih knjiga ovog sadržaja. Sasvim 
drugo gledište na gospodarsku geografiju ima A. Rühl. On mnogo ističe kul
turni i gospodarski standard jedne zemlje, a onda njezin gospodarski duh. 
On uvodi više gospodarsku geografiju u psihologiju, te otale tumači postanak 
svih konkretnih činjenica. Pisac uopće ne navodi osnovna djela A. Rühla: 
„Das Standardproblem in der Landwirtschaftsgeographie“ (Veröffentlichungen 
des Instituts für Meereskunde, Hft. 6, Berlin 1929), „Vom Wirtschaftsgeist in 
Amerika“ , Leipzig 1927, „Vom Wirtschaftsgeist im Orient“ , „Vom  Wirtschafts
geist in Spanien“ (Verlag Quelle und Meyer, Leipzig). Svakako ove dvije 
struje pisac naše knjige morao je  da istakne pri tumačenju biti i metoda 
gospodarske geografije. —

Poglavlje: Pojm ovi — kauzalitet odveč je  apstraktno. Sa ekonomskom 
geografijom  ima vrlo malo veze. Spada u red filozofskih refleksija. Kad bi još 
svoje dedukcije ilustrirao sa nekoliko primjera, bilo bi zanimljivije, ovako 
valja da se čitalac prilično izmuči dok dokuči neke pojmove. О kartografiji 
je  poglavje sasvim općenito. Malenu vezu ima sa ekonomskom geografijom. 
Isto tako vrijedi za slijedeće poglavlje: о odredjivanju vrijednosti. Na koncu 
ovog poglavlja pisac ističe vrijednost geografije kao one nauke, koja može 
da pokaže komponente budućnosti. Za ovu tezu ne ističe pisac najvažnije 
djelo, koje je  о tomu izišlo, i to A. Pencka „Das Hauptproblem der physi
schen Anthropogeograjphie“ (Sitzungsberichte der Preuss. Akad. der Wissen
schaften 1924.), i k o je  je  dalo mnogo poticaja baš u ovom pravcu istraživanja, 
naročito u ispitivanju potencijalnog kapaciteta stanovništva na jednom teri
toriju. Poglavlje о pomoćnim naukama gospodarske geografije nešto je  bliže 
gospodarskoj geografiji, ali pisac ne označuje sasvim precizno tangente iz- 
medju nje i pomoćnih nauka. Naročito je  slabo istaknuta veza gospodarske 
geografije i nacionalne ekonomije. Zadnje poglavlje govori о razvoju eko
nomske geografije. Prekratak je  pregled, više je  istaknut općegeografski dio 
nego specijalno gospodarski. Da ga je  pisac produžio, bio bi jasniji. Knjiga 
nema zaključka.

Poglavlja u ovoj knjizi nisu zahvaćena organski, već nekako po posve 
ličnom nahodjenju. V idjeli smo da mnoga od njih spadaju više općoj nego 
specijalno gospodarskoj geografiji. Zato i naslov knjige ne odgovara njezinoj 
sadržini. Tačniji bi bio: Pogledi u probleme opće i gospodarske geografije. 
Kad čitam ovo djelo, želio bih, da u njemu nadjem naročito jedno poglavlje, 
koje  bi govorilo о važnijim problemima savremene gospodarske geografije. 
Doduše pisac je  tu i tamo о ovom već i govorio, ali ipak mnogo još toga ne
dostaje. Htjeli bismo da doznamo, koliko su pojedini kulturniji narodi za
hvatili ove probleme i kako su ih obradili. Naročito bi nas interesiralo da 
doznamo, kako se u Rusiji gledaju i obradjuju ovi problemi, ko ji izviru iz 
jednog drugog gospodarskog uredjenja društva. Takova literatura več postoji.

Zadatak, koji je  pisac marljivo obradjivao u ovoj knjizi, pretpostavlja 
poznavanje filozofije, jer raspravljanje о biti i metodama ovakog predmeta 
spada u područje filozofskog prosmatranja. Doduše tko ne filozofira о svom 
predmetu, taj ga dobro ni ne pozna. F ilozofija predmeta nas vodi do pro
dubljenja njenih spoznaja, do doznavanja vrijednosti problema, do iznala
ženja metoda pri njihovom rješavanju. Bez filozofiranja u stanovitom pred-



metu odobravamo utvrdjenu šablonu, kojom  možemo izdignuti materijalne 
istine, ali im ne dajem o novo odijelo, novi put, novu formu.

Pisac je sabrao silnu literaturu о problemima ekonomske geografije, 
ali, je  li u njegovoj duši potpuno jasan svaki problem, to iz ove knjige ne 
doznajemo. On ih dobro ne zahvaća, ne razvija i ne zaključuje. Zato kao što 
su poglavlja postavljena neovisno jedan od drugog, kao ablativi apsolutni, 
tako i neke stavke u poglavljima sadržajno njima pripadaju ali su logički 
labavo povezane. Izgleda nam više nabacano kamenje za jednu gradjevinu, 
nego izgradjena kuća od tog kamenja.

Uza sve ove nedostatke ističemo da knjigu zaslužuje pročitati je r  ćemo 
pomoću nje osvježiti mnoge spoznaje i steći novih. К tomu vrijednost ove 
knjige je  još u tome da je  ona prva svoje vrste u našoj geografskoj literaturi.

Ivo Rubić.

P. Camena D’Almeida, États de la Baltique. Russie. G é o g r a p h i e  
u n i v e r s e l l e ,  publiée sous la direction de P. V i d a l  d e  l a  B l a c h e  
et L. G a l l o i s  Tome V. Paris 1932. Strani 352.

V veliki regionalnogeografski enciklopediji, o kateri je  Geografski 
Vestnik poročal v VIII. letniku (1932, str. 163— 166), je izšla knjiga, ki obrav
nava v prvem oddelku (str. 4—33) baltiške države, in sicer poleg Litve, Latvije 
ter Estije tudi Finsko, vse ostalo delo pa je posvečeno Rusiji (strani 34—352). 
Pričujoča knjiga je  potemtakem v glavnem delo o Rusiji, je  velika moderna 
geografska sinteza o sodobni Rusiji, kakor jih pozna svetovna književnost le 
prav malo. Ne obravnava pa se tu samo evropski del, marveč tudi ostalo, 
namreč Sibirija in oni deli centralne Azije, ki so ruski, tako da ostanejo 
izven okvira te monumentalne knjige samo kavkaške ter transkavkaške de
žele, ki so se opisale pri Prednji Aziji. — Da se vse ogromno ozemlje od 
zapadnih državnih meja pa tja do Tihega oceana in od Severnega Ledenega 
morja tja do državnih meja v srednji A ziji opisuje skupaj, je  v skladu s 
celotno zasnovo velike geografske enciklopedije, ki razodeva živi smisel fran
coske geografske vede za realnost in aktualnost. Pri Rusiji govori za tako 
metodično pot tudi priroda ozemlja — d’ Almeida je  razvrstil svoj opis po 
treh enotah: evropski Rusiji, Sibiriji in srednji A ziji —, še prav posebno pa 
silijo na tako obdelavo antropogeografska svojstva (pomisliti je  treba pri 
tem že samo na sovjetsko gospodarsko politiko, na pr. pjatiletko, ki se ob 
ravnava v knjigi s posebno pozornostjo). Ravno spričo tega preseneča, da se 
v knjigi ne obravnava tudi Kavkaz s Transkavkazijo, marveč se je  pre
pustil knjigi (R. Blancharda), opisujoči Prednjo (in Visoko) Azijo. Ali priznati 
moramo, da tu tako prirodni kot antropogeografski pogoji govorijo za ob
ravnavo pri azijski skupini.

Za francosko geografsko šolo, ki posveča gospodarski strukturi ter 
načinu in oblikam gospodarskega udejstvovanja tako veliko pozornost, je 
pomenil veliko mikavnost ter hkrati kočljive težave ravno opis take gospo
darske enote kakor je  sodobna Rusija. D ’ Almeida se tej nalogi ni prav 
nič izogibal, marveč se je  je  lotil pod devizo, . . .  que tout parti pris, tout sen
timent d’exaltation ou de dénigrement seront absents de ce livre et de sa 
conclusion (str. 3).

D ’ Almeidova knjiga о Rusiji se more postaviti ob stran najboljšim 
delom  te velike geografske zbirke; ogromna obilica podanega gradiva se tu 
z uspehom osvetljuje z najinteresantnejših strani, se podaja na živ, enostaven
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in zanimiv način, kakor je  značilen za francoske geografe. Za ponazoritev 
služi obilica kart, skic in slik, ki jih je  avtor zbral iz najrazličnejših virov. 
Med njimi pričajo lastni fotografski posnetki, da je  avtor sam prepotoval 
Rusijo vse križem, tako evropski kot azijski del, slično kot nam navajanje 
neštetih ruskih književnih del, starejših kot najnovejših, zgovorno pripove
duje, da je d’ Almeida zmožen ruskega jezika, brez česar bi seveda tako 
monumentalno delo sploh ne moglo nastati. Seveda pa je  mnogo gradiva 
moralo ostati neizrabljenega, saj je  mogel avtor o tako neizmerno veliki 
državi podati v eni knjigi vendarle samo sintezo poglavitnega.

Spričo velikega interesa, ki ga more imeti sleherni izmed nas, ne samo 
strokovnjak, na tem, da pozna sodobno geografsko sliko velike Rusije, ne 
moremo pričujočega dela dovolj priporočiti tudi nestrokovnim krogom, jav 
nim ter zasebnim knjižnicam. Za poznavanje Rusije smo dobili z njim vir 
neprecenljive vrednosti. Anton Melik.

Comptes rendus du Congrès international de Géographie Paris 1931.
Union géographique internationale. Librairie Armand Colin. Paris 1932, 1933, 
1934.

To je  poročilo o delu mednarodnega geografskega kongresa 1.1931., ki 
ga je  izdala mednarodna geografska unija pod uredništvom svojega general
nega tajnika Emm. de Martonne-a v treh delih, obsegajočih štiri zvezke, ka
terih najmanjši vsebuje še posebej kot prilogo večje število kart.

Prvi del ima opis vnanjega poteka kongresa ter njega organizacije 
(istrani 1— 142), na kar sledi na straneh 143 do 354 opis dela prve sekcije 
(topografija in kartografija). V glavnem so tu objavljena predavanja ter di
skusije. Poročilo je  izredno dragoceno, zakaj iz njega se vidi sedanje delo 
kartografskega posnemanja, sodobne metode in ideje kartografske vede iz 
vseh civiliziranih držav sveta.

Drugi del vsebuje (v prvem snopiču) poročilo o delu II. sekcije (fiziška 
geografija) na straneh 1 do 728. Tu je  zbranega ogromno gradiva o obrežnih 
in rečnih terasah, o tercijarnih peneplainih in drugih oblikah ter problemih 
morfogeneze, pa o klimatskih kolebanjih itd. V drugem snopiču driugega dela 
(na straneh 729—881) je  poročilo III., to je  biogeografske sekcije.

Tretji del ima poročila antropogeografske (IV.) sekcije, katere delo je  
bilo posvečeno predvsem proučevanju kmetskih naselij — o tem so tu objav
ljena predavanja z diskusijami na straneh 1 do 316 —, potem o problemu, k je 
in kako se naseljuje in namešča industrija, o mestni geografiji, o metodah 
gostotnih kart itd. (strani 317—614). Potem sledi poročilo o delu V. sekcije, 
zgodovinsko-geografske, kjer so se vršila predavanja o izdelovanju znamenite 
karte rimskega cesarstva v merilu 1 : 1,000.000, o starih kartah, njih metodah 
in razvoju itd. (strani 615—746). Končno je  še poročilo VI. sekcije (str. 747 
do 794), ki se je  pečala s problemi bibliografije, s transkripcijo geografskih 
imen, pa s problemi geografskega pouka na različnih stopnjah.

Poročilo o delu pariškega kongresa je tedaj imenitna stvar, dragocena 
knjiga, ki vsebuje skupno nad 2000 strani, pa vrh tega mnoge skice in manjše 
ter velike karte, tudi mnogobarvne. Ker je delo mednarodnih geografskih 
kongresov smotreno organizirano s tem, da je  koncentrirano na nekatere iz
brane probleme geografske vede, ki jih proučujejo po sličnih vidikih stro
kovnjaki v najrazličnejših področjih ter državah, je  razumljivo, da podaja



KNJIŽEVNOST. 217

to-le poročilo izredno dragoceno gradivo, ki se m orejo po njem spoznavati ter 
presojati stremljenja, metode, delo ter uspehi sodobne geografske znanosti. 
Če ne po drugem, bi mogli po tem poročilu, ki nam ostane vir neprecenljive 
vrednosti, presojati ogromni pomen smotreno organiziranih mednarodnih kon
gresov, predstavljajočih mogočne činitelje znanstvenega dela in napredka.

Anton Melik.

Saar-Atlas. Im Aufträge der Saar-Forschungsgemeinschaft bearbeitet 
und herausgegeben von H e r m a n n  O v e r b e c k  und G e o r g  W i l h e l m  
S a n t e ,  in Verbindung mit Hermann Aubin, Otto Maull und Franz Steinbach. 
171 Haupt- und Nebenkarten auf 40 Tafeln, 110 Abbildungen, einführender 
Text und Erläuterungen. Justus Perthes, Gotha 1934.

Menda ni predela z razmeroma tako majhnim teritorijalnim obsegom, 
ki bi bil deležen takšne pozornosti in bi doživel toliko publikacij kakor Po
sarje. Med njim i je  z nemške strani pričujoči atlas največje, reprezentativno 
delo o tem važnem rudarskem in industrijskem področju, katerega usoda se 
ima odločiti v najbližji bodočnosti. Vsebina atlasa je  res bogata. Tvorijo jo  
predvsem številne karte o vseh mogočih pojavih v Posarju. Karte so izdelane 
v metodičnem in tehničnem pogledu odlično; vidi se, da izdajatelji niso šte- 
dili niti s trudom, niti s sredstvi, da b i bilo delo čim popolnejše. Poleg kart 
so zbirali vrsto fotografskih posnetkov od pokrajinskih slik pa do slik umet- 
nostno-zgodovinskega značaja. Končno ,so publikacijo opremili s preko sto 
stranmi teksta, ki predstavlja izčrpno in z neštetimi podrobnimi podatki 
opremljeno m onografijo o Posarju.

Ugoden vtis publikacije moti deloma, zlasti v prvih poglavjih besedila, 
b o lj ali manj skrita tendenčnost. Vendar moramo upoštevati, da bi slična 
publikacija brez propagandnega značaja bržkone nikoli ne zagledala belega 
^пе_ Svetozar Ilešič.

Franz Braun—A. Hillen Ziegfeld: „Geopolitischer Geschichtsatlas“
II izdanje. Izdanje L. Ehlernann, Dresden 1934.

U nizu brojnih geopolitičkih izdanja, koja  su u ovom zadnjem deceniju 
izišla, jedno od boljih je  bez sumnje ovaj atlas. Slijedeći opća načela geopo
litike, koja  hoće da pokaže ovisnost politike о geografskim uvjetima dijela 
zemlje, na kome narod živi, izdavači su iznašli nove metode u prikazivanju 
karata. Kao što život čovjeka i države, koja hoće da napreduje, moramo upu
titi radu, borbi, gibanju, tako i karta ne smije da prikazuje statiku nego 
dinamiku. Kod toga pak valja da karte budu bogate sadržajem, estetične po 
izgledu, jasne i sugestivne. I moramo priznati, da su izdavači ovog atlasa 
uspjeli da sva ova svojstva izraze na kartama. Njima je  pak to virio teško 
bilo, jer su prvi ko ji su u literaturi iznijeli ovakove karte i to bez boja. 
Tonovi crnobijele boje jasni su i pregledni, tako da je  tehnička oprema 
atlasa dobra uza svu jednostavnost. Atlas je  razdijeljen u tri dijela, te pri
kazuje stari vijek u 59 karata na 28 tabla; srednji u 69 karta na 28 tabla; 
novi u 141 kartu na 60 tabla.

Pregledavajući ove karte imao sam ujedno pred sobom i priznati F. W. 
Ptuzgerov historički školski atlas, koji je  dosad doživio 43 izdanja. I našao 
sam medju njima silnu razliku. Putzgerovo djelo tehnički i estetički daleko je  
savršenije, jer je  izradjeno u mnogo boja, dok je  ovaj bez boja, ali je  daleko 
instruktivniji od Putzgerova. Putzger ima manje karata, koje prikazuju stari
i novi svijet od ovoga geopolitičkoga. Putzgerov prikazuje samo statiku, a
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nikakovu dinamiku država. Geopolitički atlas ima na kartama obično pored 
postojećih državnih medja u dotičnim vjekovima još neke krugove, ko ji po
kazuju politična središta (Kraftzentren). Iz tog kruga idu strelice, koje  imaju 
da prikažu silnice (Kraftlinien). Na nekim kartama vidimo koncentrično po
ložene krivulje, k o je  nam pokazuju osvajanje teritorija sa strane neke države 
{Raumpolitik). Gore su redovno označene kao crne plohe, teško premostive 
zapreke, a ceste kao crte, kojima su išle gospodarske i političke smjernice 
prodiranja nekog naroda. Šta se sve ovim silnicama dade pokazati, najbolje 
nam pokauzuju karte kao: nastajanje i nestajanje germanskih država u iranom 
srednjem vijeku; gibanje Normana; crkvena kolonizacija na istoku pomoću 
samostana Cistercita. Ove krasne karte uvjeravaju nas, kako je  metod pri
kazivanja ovih velikih kulturnih dogadjaja u historijskoj geografiji daleko 
zaostajao za ovim geopolitičkim.

Jedno ipak valja zamjeriti ovom atlasu. Shvaćam, da su izdavači u 
središtu svoje pažnje imali Njemačku, a onda ostali svijet, ali razvoj sla
venskih država potpuno su prezrli. A  ipak geopolitik E. Obst svojevremeno 
je  u reviji („Zeitschrift für Geopolitik“ I. god. 1924, str. 5—19) vrlo lijepo 
baš ovim istim metodom silnica prikazao razvoj ruske historije. Isto se dade 
učiniti za poljsku, češku, bugarsku i našu historiju. К tome preveć su upadno 
prikazane poslijeratne posljedice. L ijepe su pak karte, koje pokazuju po
ratne svjetske dogadjaje: kao razvoj svjetskih sila i borba za prevlast. N je
mačka u utakmici sa Engleskom, smjerovi svjetske politike i gospodarstva; 
zone trenja u svijetu (Reibungszonen); gospodarske jedinice i svjetske sile. 
Ove nam karte pomažu, da shvatimo brojne probleme, koji danas muče svijet.

O vaj atlas dobro će doci svakom historičaru kao i geografu, koji se 
bavi historijskom geografijom te geopolitikom. Ivo Rubić.

Arnold Heim, Minya Gongkar. Forschungsreise ins Hochgebirge von 
Chinesisch Tibet. Erlebnisse und Entdeckungen. Verlag Hans Huber, Bern- 
Berlin 1933. 244 strani, 3 priloge, 26 narisov in 147 fotografij.

Velegorje v velikem kolenu Jangtse-a, v bližini kitajsko-tibetanskega 
mesta Tatsienlu, je  bilo do nedavna eno najmanj poznanih in raziskanih 
azijskih predelov. Do 1.1923. imamo o njem le redka, nezanesljiva in naspro
tujoča si poročila. Šele tega leta je  avstralski misijonar J. H. Edgar opozoril 
na to gorovje, zlasti na njegov izraziti, šiljasti najvišji vrh („Gangka“ ), ki 
ga je  smatral za višjega od Mount Everesta. Ekspedicija Sunyatsen-ove uni
verze v Kantonu pod vodstvom švicarskega geologa A. H e i m a , avtorja pri
ču joče knjige, in s pom očjo prav tako švicarskega topografa E. I m h o f a je 
sicer razblinila Edgarjevo fantastično vest o „vrhu devetih tisočakov“ ter ga 
znižala na okroglo 7700 m, vendar pa je  prinesla izredno bogate in intere
santne podatke o pogorju Gongkar, bodisi v topografskem, geološko-morfolo- 
škem, klimatskem, kakor tudi v kulturnogeografskem in etnografskem pogledu. 
Zlasti so važni geološko-morfološki podatki, ki bodo morda bistveno vplivali 
na pojm ovanje vzhodno-azijske tektonike in glaciologije sploh.

Heimova ekspedicija (1930/31) je  sicer podrobno preiskala vse gorovje, 
najvišjega vrha Minya Gongkar pa ni dosegla. Vzpon nanj se je  posrečil šele
1.1932. ameriškim turistom R. L. Burdsall-u in Terris Moore-u. Ob tej priliki 
se je  določila nadmorska višina na okroglo 7590 m.

Potem ko je  bil že objavil prve znanstvene rezultate svoje ekspedicije 
(„Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde“ 1930, Nr. 7/8, 1931, Nr. 7/8), je 
Heim v pričujoči knjigi zbral vsa njena odkritja in doživljaje. Izbral je  ne-



navadno srečno obliko poljudnega potopisa, toda brez senzacij onalnih preti
ravanj, pač pa z instruktivnimi prikazi vseh turističnih, prirodnih in kultur
nih značilnosti pokrajine. Ker je  knjiga poleg tega bogato opremljena s šte
vilnimi risbami in odličnimi fotografijami ter s topografsko skico v merilu
1 :275.000, ni čuda, da je  vzbudila ogromen interes ne samo v znanstvenem 
svetu, temveč tudi v najširšem krogu čitateljev. Pripominjam, da je  vzbudila 
precej pozornosti tudi pri nas. Svetozar Ilešič.

Гласник Г еограф ск ог Друштва, св . XIX., Beograd 1935. Letošnji 
letnik „Glasnika“ otvarja P. V u j e v i ć  z razpravo „Poredjenje podneblja 
u Ohridskoj i Bitoljsko-prilepskoj kotlini“ , v kateri nam podaja prav zani
mive rezultate medsebojnega prim erjanja teh dveh južnosrbskih kotlin, pa 
tudi primerjave obeh s Skopsko kotlino. Važna je  ugotovitev, da se klimat
ske značilnosti Bitolja v marsičem približujejo onim v gorski Ohridski kot
lini, dočim ima Prilep v klimatskem oziru že mnogo sličnosti s Skopsko kot
lino. — S. M. M i l o j e v i č  poroča o zanimivi vodni jami Polamanici v žum- 
berškem krasu ter načenja zanimive probleme glede povprečnega profila 
jam e in glede erozije podzemskega toka, ki jo  označuje v glavnem kot koro
zijo in ne kot mehanično erozijo. — Sledi geografski oris mesta B ijelo polje 
izpod peresa I. R a d u l o v i č a .  Takih deskriptivnih orisov mest je  izšlo v 
publikacijah beograjskega Geografskega društva že precej in je  želeti, da bi 
se publicirali tudi nadalje; s tem bo omogočena čim prej geografska pro
učitev mest na našem jugu po enotnih vidikih. — V nadaljnjem poroča pro
fesor ohridske gimnazije L. J o v a n  č i č  o svojih merjenjih vodne tempe
rature na Ohridskem jezeru, ki jih  je  izvršil v 1. 1927./28. Dasi se podatki 
nanašajo le na površinsko vodo in še to le za dobo enega leta, so vendar 
koristen donesek k  naši limnologiji. — Tudi Prespansko jezero je  v „G las
niku“ zastopano. O njem piše St. J. J a k o v l j e v i č ,  ki pa obravnava vse 
fizikalne značilnosti jezera. — Geografski oris Komov, gorovja med gornjo 
Taro in gornjim  Limom, podaja B. Ž. M i l o j e v i č .  Posebno pozornost vzbu
ja jo  njegova izvajanja o glacijalnem reljefu  in o pastirstvu. — Med ostalimi 
članki sta zastopana še H. R e n i e r  s kratkim izvlečkom iz obširnejšega 
lastnega dela „Die Niederschlagsverteilung in Südosteuropa“  (izdanega v 
Mémoires de la Société cte Géographie de Beograd, vol. I.) in Charlotte 
W e b e r  s člankom „Naselja Zetske oblasti“ , ki je  prav tako izvleček iz njene 
disertacije (Versuch einer Landschaftsstudie des Zetagebietes in Montenegro, 
Dresden 1932). — Serijo člankov zaključuje še zadnje poglavje polemike o 
nekoordinirani rečni eroziji med P. S. J o v a n o v i č e m  in S. M. M i l o j e 
v i č  e m. Na zaključku vsebuje „Glasnik“ , kakor običajno, še pregled geo
grafske literature in geografsko kroniko, iz katere naj omenimo poročilo o
II. zboru jugoslovanskih geografov v Ljubljani in poročilo o delu Vojnega 
geografskega instituta v 1. 1933. Svetozar Ilešič.

Ostala izdanja Geografskega društva v Beogradu. V zbirki „Posebna 
izdanja“ je  izšel 14. zv. (M. L u t o v a c , Stočarstvo na severoistočnim Pro- 
kletijama). Poleg „Posebnih izdanj“ je pričelo Geografsko društvo izdajati 
tudi „Mémoires“ z razpravami v nemškem in francoskem jeziku. Kot 1. zve
zek je  izšlo delo H. R e n i e r a  „D ie Niederschlagsverteilung in Südost
europa“ , kot 2. in 3. zvezek pa francoska izdaja M ilojevičevega dela o našem 
prim orju (B. Ž. M i l o j e v i č ,  Littoral et îles dinariques dans le Royaume de 
Yougoslavie) in Löhnbergova razprava o Cerkniškem jezeru ( L ö h n b e r g ,
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Zur Hydrographie des Cerkniško polje). O teh knjigah poročamo na drugem 
mestu, kakor tudi o J o v a n o v i č e v i  „Pregledni geomorfološki karti Kra
ljevine Jugoslavije“ (Zbirka karata, br. 3.) in o istega avtorja brošuri „Pro
učavanje abrazionih i fluvijalnih elemenata reljefa“ (Uputstva, sv. i).

Geografsko društvo je  nadaljevalo tudi z izdajo svojega Atlasa ilu
stracij. V tej seriji sta izšli sv. l i . (Boka Kotorska, priredila J. L i p o v a c  in
B. Ž. M i 1 o j  e v i č) ter sv. 12. (Velika jezera Južne Srbije, priredil V. S. R a 
d o v a n o v i č ) .  V Mali biblioteki sta izšli sv. 3. (J. K r a 1, Geografski pregled 
čehoslovačke) in sv. 4. (A. I š i r k o v , Bugarska, geografski pregled). S. I.

Hrvatski Geografski Glasnik, br. 5. Zagreb 1934. Zagrebška geografska 
revija, ki jo  izdaja in ureju je prof. dr. A. G a v a z z i , Š6 nikakor ne more iz 
finančne stiske. Zato je  letošnji zvezek izšel samo na 20 straneh. Od tega 
zavzema več kot polovico razprava J. G o l d b e r g  - M. K o v a č e v i č ,  Der 
Schlammregen in Jugoslavien am 3. und 4. Mai 1933. (Ein Beitrag zur Kennt
nis des Scirocco und der Mittelmeerzyklonen). Razprava podrobno obravnava 
v naslovu navedeni izredni pojav, opisuje teritorijalni obseg, ki ga je  bil za
vzel in vzroke, ki so dovedli do njega, predvsem takratno vremensko situacijo.
— Drugi članek je  napisal dr. Zvonimir D u g a č k i .  V njem se bavi s pro-
metnogeografskim pomenom reške in sušaške luke in z njunim medsebojnim 
razmerjem. S. I.

Геолошкн авали Балканскога волуострва. XI. 2., Београд 1933. — Iz 
vsebine: G i l b e r t  W i l s o n :  The geology, Detrology and structure of the Brze- 
će area, Kopaonik mts, Jugoslavia. — В. К. П е т к о в и ћ  — M. П р о т и ћ :  Палео- 
зојик између Млаве и Пека. — F. U r š i ć : Prilog geološkom poznavanju zapadnog 
oboda savske tercijarne zone u Slovenačkoj. — 3. Б е ш и ћ :  Геолошка грађа и 
тектоника Сињавине, Млетичка, Јаворја, Лоле и Бјеле. — Б. М и л о в а н о в и ћ :  
Прилози за геологију западне Србије. — М. Г о ч а н и н :  Прилог геолошко-петро- 
графском познавању планине Гоча н околнне. — М. Г о ч а н и н :  Прилог геолошко- 
петрографском проучавању околине Берана и Комова. — Ј. M i h a j l o v i é :  La 
région séismique de Timok. — С. П. М и л о ј е в и ћ :  Геолошка библиографија 
Балканскога Полуострва за 1930.

Etnolog. Glasnik Kr. Etnografskega muzeja v Ljubljani. V. in VI. 1933.
— Iz vsebine: M ia  B r e j č e v a :  Slovenske noše na Koroškem. — J. R u s ,  
Slovanstvo in vislanski Hrvatje 6. do 10. stoletja. — P. S k o k ,  Študije o 
jugoslovenskem slovarju na osnovi folklore in geografije. — N. Ž u p a n i ć ,  
K fizio-etnični metamorfozi narodov s posebnim ozirom na Jugoslovene. — 
N. Ž u p a n i ć ,  Značenje nekih starih geografskih i etničkih imena na Bal
kanskom poluostrvu.

Časopis za zgodovino in narodopisje. Maribor. XXVIII, 1, 2—4 (Muzej
skemu društvu v Ptuju posvečena številka), XXIX, 1—2. — Iz vsebine: B a š  
F r., Historično-geografski razvoj Ptuja. — K e l e m i n a  J., Hajdina. —
S a r i a  В., Nova raziskavanja po stari Poetoviji. — K o s  М., K postanku ogr
ske m eje med Dravo in Rabo. — I l e š i č  F r., Etimologija imena reke Pes
n ic e .— B a š  F r., Bibliografija o Ptuju.

Izvestja Muzejskega društva v Mariboru II. 1934. — B r a č u n  Fr., To 
in ono o gobah vobče.
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Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. XIV., 1—4, 1933. — Iz vse
bine: K e l e m i n a  J., Pravne starine slovenske v filološki luči. — S a r i a B., 
L jubljanica pri Strabonu.

Prirodoslovne razprave. Knj. 2. Ljubljana 1933. — Iz vsebine: I. R a 
k o v e c ,  Coelodonta mercki Jäg. iz D olarjeve jame pri Logatcu. — W. K ü h 
n e ! ,  Zur Stratigraphie und Tektonik der Tertiärmulden bei Kamnik (Stein) 
in Krain.

Vesnik Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije. II., Beograd 1933. _
Iz vsebine: F. K o c h ,  Prilog geologiji Crne Gore. — F r. š u k l j e ,  Prilog 
geologiji Hrv. Zagorja i jugoistočnog dela Slovenije. — F r. U r š i ć ,  Strati- 
grafski pregled slojeva u okolini Kočevja u Dravskoj banovini. •—• J. P o 
l j a k ,  Prilog geologiji Velike Kapele. — V. Č u b r i l o v i ć ,  Tercijar jugo
zapadnog dela Zagrebačke gore. — V. Č u b r i l o v i ć ,  Geološke beleške о 
Koreničkom i Bilom Polju u Lici. — M. N. P a v l o v i č ,  Beleška о Derdapskoj 
navlaci. — III., 1—2., Beograd 1934. — Iz vsebine: F r . H e r i t s c h ,  Die ober- 
permische Fauna von žažar und Vrzdenec in den Savefalten. — V. Č u b r i 
l o v i ć ,  Prilog geologiji okoline Krškoga. — J. P o l j a k ,  Prilog geološkom 
poznavanju Krndije. — D j .  Z l o k o v i ć ,  Zemljišni pokrivač Grahovog Polja 
u Crnoj Gori. — J. P o l j a k - F r .  Š u k l j e ,  Pliocen Glogovnice i Osjeka u 
Hrvatskoj. — V. S i m i ć , О „Siluru“ u Podrinju. — M. P a v l o v i č ,  O strati- 
grafskim i tektonskim odnosima form acija na listovima Negotin i Kladovo.

Rasprave Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije. Sv. I.: V. S i m i č ,  
G ornji Perm u zapadnoj Srbiji, Beograd 1933. — Sv. II. : В r. M i l o v a n o 
v i č ,  Paleobiološki i biostratigrafski problemi rudista, Beograd 1933. — 
Sv. III.: К. В. П е т к о в и ћ ,  Мајданпек и околина, Београд 1933. — Sv. IV.: 
М. P r o t i ć ,  Geološki sastav i tektonika Stare Planine, Beograd 1934.

Građa za geološku bibliografiju Slovenije. Skupili i sredili: F r a n j o  
U r š i ć  i Sreten P. M i l o j e v i ć ,  Povremena izdanja Geološkog instituta 
Kraljevine Jugoslavije. Beograd 1933. Publikacija vsebuje seznam literature 
po abecednem redu avtorjev in stvarni seznam.

Koch F., Geologija otoka Visa sa 1 geološkom kartom. Povremena izda
nja Geološkog instituta Kraljevine Jugoslavije. Beograd 1934.

Geološka karta Kraljevine Jugoslavije. Izdaja Geološki Institut v Beo
gradu. D oslej so izšli sledeči listi: Okolina Beograda (v merilu 1 : 25.000) ; 
D. Milanovac, Dobra, Niš, Paraćin, Pirot, Sjenica, Vel. Gradište, Zaječar (vse 
v merilu 1 : 100.000) ; Delnice—Sušak, Ogulin—Stari trg, Plitvice, Senj—Otočac 
(vse v merilu 1:75.000). T o l m a č i  so kot „Povremena izdanja Geološkog 
instituta“ doslej izšli k sledečim listom: Pirot (M. Protić-K. V. Petkovič-S. P. 
Milojević), Sjenica (K. V. Petkovič), Sušak—Delnice in Ogulin—Siari Trg 
(F. Koch), Plitvice (F. Koch), Senj—Otočac (F. Koch).

Гласник Етнографског Музеjа у Београду. VIII., 1933. — Iz vsebine: 
Б. Д р о б њ а к о в и ћ :  Воденице на Дрини и на њеним притокама. — Ст. Та н о -  
в и h : Народне мере из околине Ђевђелије. — К. П. М а н о ј л о в и ћ :  Свадвени 
обичаји у Пеки. — М. В л а х о в и к :  Мушка ношња у Васојевићима.

Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. XIV— 1933, Sarajevo. 
Sveska za prirodne nauke. Iz vsebine: Ђ П р о т и ћ :  Испитивања о биолошком
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самочишћењу реке Миљацке. — J. П о п о в и ћ :  Махале (љетни станови) на плани- 
ни Височици. — Е L a t a l :  Stari željezni majdani u okolici Ljubije. — J. П o- 
п о в и h : Љетни станови (махале) на планини Трескавици.

Sveska za historiju i etnografiju. Iz vsebine: Gr. Č r e m o š m i k ,  Vino
gradarstvo i vino u Dalmaciji srednjeg veka. — Вл. С к а p и h : Требшье у 
18. вијеку. — R. Z a p l a t a :  Privredne prilike Bosne i Hercegovine polovinom 
XIX. vijeka. — M. Ž u l j i ć :  Majdan (starinska rudarska kovačnica) — М. С. Ф и- 
л и п о в и Ь :  Примитивна средства за пренос добара и кретање на Гласинцу.

Nove sekcije specialne karte v merilu 1 : 100.000. Za slovensko ozemlje 
so izšli še poslednji listi: Celovec, Dolnja Lendava, Trbiž, Velikovec. — Za 
ostale predele kraljevine so izšle naslednje sekcije: Dubrovnik, Dugi Otok, 
Gacko, Gospić, Knin, Korčula, Livno, Makarska, Mostar, Novi Grad, Omiš, 
O. Mljet, O. Silba, Rab, Sinj, Split, Sušac, Sv. Andrej—Jabuka, Šibenik, Tre- 
binje, Vis, Zadar, Žirje.

V merilu 1 :50.000 so doslej izšle sekcije: Beograd, Bled, Cerknica, 
Ljubljana, Niš, Ogulin, Sušak, Tolmin, Vrhnika, Zagreb, Zaječar (vsaka ob
segajoča po 4 liste).
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Geografsko društvo na Univerzi v Ljubljani prejema v zameno 
publikacije naslednjih društev, institucij in uredništev: 

1. Adelaide, Royal Geographical Society of Australasia, 
Proceedings of the Royal Geographical Society. 

2. Basel, Universitäts-Bibliothek, 
Geografske in geološke disertacije. 

3. Beograd, Direkci ja Seismološkog instituta, 
Annuai re séisinique. 

4. Beograd, Etnografski muzej , 
Glasnik Etnografskog muzeja, 
Posebna izdanja. 

5. Beograd, Geografsko društvo, 
Glasnik Geografskog društva, 
Posebna izdanja, 
Atlas, 
Zbirka karata , 
Mala biblioteka, 
Mémoires de la Société de Géographie. 

6. Beograd, Geološki institut Kral jevine Jugoslavije, 
Ves ni k Geološkog Insti tuta, 
Geološke ka r t e Kral jevine Jugoslavije, 
Povremena izdan ja Geološkog instituta, 
Rasprave Geološkog instituta. 

7. Beograd, Geološki zavod Univerziteta, 
Geološki Anali Balkanskog Poluostrva. 

8. Beograd, Vojni Geografski Institut, 
Specialna kar ta Kra l jev ine Jugoslavije 1 : 100.000. 

9. Beograd, Udružen je rudarsk ih poduzetnika Kra l jev ine Jugoslavije, 
Rudarski i Topionički Vesnik. 

10. Berkeley, Universi ty of California Library, 
University of Cal ifornia Publications in Geography. 

11. Berlin, Gesellschaft f ü r Erdkunde, 
Zeitschrift der Gesellschaft f ü r Erdkunde. 

12. Berlin, Preussische Akademie der Wissenschaften, 
Sitzungsberichte, Phys.-math. Klasse. \ [ 

15. Bern, Geographische Gesellschaft, 
Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft. 

14. Bordeaux, Société de Géographie Commerciale, 
Revue de Géographie Commerciale. 

15. Brno, Pfirodovëdeckâ fakul ta Masarykovi university, 
Spisy vydâvané Prir . fak . 

16. Bucuresti, Societatea Regala Romàna de Geografie, 
Buletinul Societätii Reg. Rom. de Geografie. 

17. Budapest, Magyar Bar langkutató Târsulat , 
Barlangkutatas. 
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18. Budapest, Magyar Földrajz i Târsasâg, 
Földra jz i Kôzlemények. 

19. Buenos Aires, Ministerio de Agricul ture de la Nacion, Direccion de minas 
y geologia, 

Boiletin, 
Publicacion. 

20. Buenos Aires, Sociedad Argent ina de Estudios Geogrâficos, 
„Gaea", Anales de la Sociedad. 

21. Cambridge U. S. A., Association of American Geographers, 
Annals of the Association. 

22. Canton, Le département de Géographie de l 'Université Sun-Yat-Sen, 
The Quar te r ly Journal of Geography. 

23. Casablanca, Société de Géographie, 
Revue de Géographie Marocaine. 

24. Celje, Družba Sv. Mohorja, 
Znanstvene publikacije. 

25. Cluj , Institut de Géographie de l 'Université, 
Lucräri le institului de geografie. 

26. Danzig, Naturforschende Gesellschaft, 
Schrif ten der Naturforschenden Gesellschaft. 

27. Dresden, Verein für Erdkunde, 
Mitteilungen des Vereins fü r Erdkunde. 

28. Firenze, Insti tuto Geografico Militare, 
L' Universo. 

29. F r a n k f u r t am Main, Verein fü r Geographie und Statistik, 
F r a n k f u r t e r Geographische Hefte. 

30. Fre iburg i. Br., Geograph. Inst, der Universitäten Fre iburg u. Heidelberg, 
Badische Geographische Abhandlungen. 

31. Fre iburg i. Br., Naturforschende Gesellschaft, 
Berichte der Naturforschenden Gesellschaft. 

32. Genève, Société de Géographie, 
Le Globe. 

33. Graz, Geographisches Institut der Universität, 
Veröffentl ichimgen aus dem Geograph. Inst. 

34. Graz, Naturwissenschaft l icher Verein fü r Steiermark, 
Mitteilungen des Naturwissenschaft l ichen Vereins. 

35. Greifswald, Geographische Gesellschaft, 
Jahrbuch der Pommerschen Geographischen Gesellschaft. 

36. Halle, Kaiserliche Deutsche Akademie der Naturforscher , 
Leopoldina. 

37. Halle, Sächsisch-Thüringischer Verein fü r Erdkunde, 
Mitteilungen. 

38. Hamburg, Geographische Gesellschaft, 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft. 

39. Hannover, Geographische Gesellschaft, 
Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft. 
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•40. Harkov (Harkiv), Ukrainisches Forschungsinstitut fü r Geographie und 
Kartographie, 

Zapiski Ukrainskogo naukovo doslidnogo instituta Geografii ta 
Kartograf ii. 

41. Heidelberg, Naturhistorisch-Medizinischer Verein, 
Verhandlungen des Nat.- Med. Vereins. 

42. Helsingfors (Helsinki), Geografiska Sallskapet i Finland, 
Fennia, 
Acta Geographica. 

43. Innsbruck, Geologisch-Paläontologisches Institut, 
Publikacije. 

44. Johannesburg, The South African Geographical Society, 
The South African Geographical Journal. 

45. Kairo, Société royale de Géographie d" Égypte, 
Bulletin de la Société. 

46. Kjobenliavn, Det kongelige Danske Geografiske Selskah, 
Geografisk Tidskrift . 

47. Klagenfurt (Celovec), Naturkundliches Landesinuseum für Kärnten, 
Carinthia II. 

48. Klagenfurt (Celovec), Geschichtsverein für Kärnten, 
Carinthia I. 

49. Krakow, Polska Akademja Umiejçtnosci, 
Prace Komisiji geograficznej, 
Prace Komisji dia Atlasu historycznego Polski, 
Atlas historyczny Polski, 
Prace monograficzne komisji f izjograficznej, 
Sprawozdanie komisji f izjograficznej. 

50. Leipzig, Gesellschaft fü r Erdkunde, 
Mitteilungen der Gesellschaft für Erdkunde. 

51. Leipzig, Verein der Geographen an der Universität, 
Mitteilungen des Vereins der Geographen. 

52. Leningrad, Gosudarstvenno Rusko Geografičesko Obštestvo, 
Izvestija G. R. G. O. 

53. Leningrad, Bibliothèque de l'Académie des Sciences de Г URSS, 
Échanges Internationaux. 

54. Lille, Société de Géographie, 
Bulletin de la Soc. de Géographie. 

55. Lisboa, Sociedade de Geografia, 
Boletim da Sociedade de Geografia. . 

56. Ljubl jana , Kr. Etnografski muzej, 
Etnolog. 

57. Ljubl jana, Seminar za Slovansko filologijo, 
Časopis za slov. jezik, književnost in zgodovino. 

58. Ljubl jana , „Misel in delo", kul turna in socialna revija. 
59. Ljubl jana , Muzejsko društvo za Slovenijo, 

Glasnik Muzejskega društva. 

15 
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60. L jub l j ana , Prirodoslovno društvo, 
Prirodoslovne Razprave. 

61. L jub l j ana , Slovensko Planinsko Društvo, 
Planinski Vestnik. 

62. L jub l j ana , Društvo „Napredek", 
Tehnika in gospodarstvo. 

63. London, The Royal Geographical Society, 
The Geographical Journal. 

64. Lund, Sydsvenska Geografiska Sällskapet, 
Svensk Geografisk Arsbok. 

65. Lwow, Naukove tovarištvo IM. Ševčenka, 
Zbirnik Fiziografičnoj Komisii, 
Sitzungsberichte der math.-naturw.-ärztl . Sektion. 

66. Lyon, Société de Géographie, 
Bulletin de la Société de Géographie. 

67. Manchester, The Geographical Association, 
Geography. 

68. Maribor, Muzejsko društvo, 
Izvest ja . 

69. Maribor, Zgodovinsko društvo, 
Časopis za zgodovino in narodopisje . 

70. Marseille, Société de Géographie et d' études coloniales, 
Bulletin de la Société. 

71. Montevideo, Instituto historico y geografico del Uruguay, 
Re vista del Instituto. 

72. Moskva, Geografičeskoe Otdelenie Obštestva Ljubitelei Estestvoznania, 
Antropologii i Etnografii , 

Zemlevedenie. 
73. München, Bayerische Akademie der Wissenschaften, 

Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwiss. Abteilung. 
74. München, Geographische Gesellschaft, 

Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft. 
75. Neuchâtel, Société Neucliâteloise de Géographie, 

Bulletin de la Société de Géographie. 
76. New York, The American Geographical Society, 

Geographical Rewiew. 
77. Nürnberg, Geographische Gesellschaft, 

Mitteilungen und Jahresberichte. 
78. Olomouc, Vlastenecky Spolek Muzejni, 

Časopis Vlasteneckého Spolku Musejmho. 
79. Omsk, N. K. P. Russkoe Geografičeskoe Obštestvo, Zapadno-Sibirskii otdel, 

Izvestija. 
80. Oran, Société de Géographie et d'Archéologie de la Province d'Oran, 

Bulletin tr imestriel de la Société. 
81. Padova, Accademia scientifica Venet o-Trentino-Istriana, 

Atti della Accademia scientifica. 
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82. Paris, Société de Géographie commerciale (Section Tunisienne), 
Revue de la Section. 

83. Peiping, The Geological Society of China, 
Bulletin of The Geol. Society. 

84. Perm, Institut de recherches biologiques et de la Station Biologique a 
Г Université de Perm. 

Izvestija Biologičeskogo Naučno-issledovatelskogo instituta. 

85. Philadelphia, The Academy of Natural Sciences, 
Proceedings of The Academy, 
Year Book The Academy. 

86. Poznan, Wydawnictwo institutu geograficznego Uniwersytetu Poznan-
skiego, 

Badania Geograficzne. 
87. Praha, Československo-jugoslavenska revue, 
88. Praha, Češkoslovenska Společnost Zemepisnâ, 

Sbornik Č. S. Z. 

89. Praha, Krâlovskâ Češka Společnost Nauk, 
Vëstnik Kr. Češke Společnosti nauk, 
Vyrocni zprâva. 

90. Praha, Deutscher naturwissenschaftl ich-medizinischer Verein „Lotos", 
„Lotos". 

91. Praha, Stâtnî Geologicky Ustav Ceskoslovenské Republiky, 
Sbornik Stâtniho geol. Ustavu Č. S. R. 

92. Rennes, Société Géologique et Minéralogique de Bretagne, 
Bulletin de la Société. 

93. Riga, Latvi jas Geograf i jas Biedriba, 
Geografiski Raksti. 

94. Rochefort, Société de Géographie, 
Bulletin de la Société de Géographie. 

95. Roma, Associazione internazionale degli studi mediterranei, 
Bolletino dell' Associazione. 

96. Roma, Reale Società Geografica Italiana, 
97. Sarajevo, Bos.-herc. zemaljski muzej , 

Glasnik Zemaljskog muzeja. 

98. Skoplje, Skopsko naučno društvo, 
Glasnik Skopskog naučnog društva. 

99. Sofija, Blgarskoto Geografsko družestvo, 
Izvestija na Blgarskoto Geografsko Družestvo, 
Geografska biblioteka. 
Bolletino della Reale Soc. G. I. 

100. Sofija, Blgarskoto Turističesko Družestvo, 
Blgarski turist. 

101. Tartu, Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität, 
Loodusuuri ja te Seltsi Aruanded (Sitzungsberichte). 

102. Tartu, Tar tu ülikooli geograafia kabinett , 
Publicaitiones instituti universitatis tar tuensis geografici, 

15* 
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103. Tokyo, Tokyo Geographical Society, 
Journal of Geography. 

104. Trieste (Trst), Società Adriatica di Scienze Naturali , 
Bolletino della Società. 

105. Udine, Società Alpina Friulana, 
In Alto. 

106. Upsala, Geological Institut of the Univ., 
Bulletin of the Geol. Inst. 

107. Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzno, 
Przeglqd Geograficzny. 

108. Warszawa, Wojskowy Instytut Geograficzny, 
Wiadomosci Sluzby Geograficznej . 

109. Washington, U. S. Depar tment of Agriculture, 
Monthly Weather Rewiew, 
Fa rmers Bulletin. 

110. Wien, Akademie der Wissenschaften, Math.-Naturwiss. Klasse, 
Sitzungsberichte, Abt. I. (Mineralogie, Biologie, Erdkunde) . 

111. Zagreb, Arhiv za kemi ju i fa rmaci ju . 
112. Zagreb, Botanički zavod kr . sveučilišta, 

Izvješća Botaničkog zavoda. 
113. Zagreb, Hrvatski Geografski Glasnik. 
114. Zagreb, Hrvatsko prirodoslovno društvo, 

Glasnik Hrv. pr i r . dr. 
Priroda. 

115. Zagreb, Hrvatsko Planinarsko društvo. 
Hrvatski planinar . 

116. Zagreb, Geološki zavod, 
Vijesti Geološkog zavoda. 

117. Zagreb, Jugoslovensko Šumarsko Udruženje , 
Šumarski list. 

118. Zagreb, Narodna Starina. 
119. Zürich, Geographisch-Ethnographische Gesellschaft, 

Mitteilungen. 
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