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Obzornik.
Hidrografsko proučevanje krasa v Suhi Krajini leta 1954.
V smislu svojega predloga кг. banski upravi od 1. m a j a 1934. j e Higijenski zavod ob sodelovanju tehničnega višjega svetnika ing. Hočevarja,
dr. Jožeta Rusa ter dravske župe skavtov v času od 30. junija do 1. julija
izvršil kartiranje izvirov ob Krki od izvira do Gor. Straže. Ker je v tem času
pričelo deževati, je bilo kartiranje vsled narasle Krke otežkočeno in predvsem ni bilo možno izvršiti m e r j e n j a izdatnosti posameznih studencev. Ravnotako radi kalne vode ni bilo mogoče določiti domnevanih vrotkov v strugi
Krke. Glede stalnosti posameznih izvirov se je bilo treba omejiti na izpovedi
okoliškega prebivalstva; treba bi bilo njih točnost ter obenem minimalno
izdatnost izvirov kontrolirati ob času daljše suše. Izviri so se vrisali v pregledno karto v merilu 1 : 25.000.
Na podlagi teh preddel se je v svrho opazovanja izvirov ob času barvanja v Ponikvah in Podpeški jami zgornji tok Krke do izvira Radešča razdelil na 3 odseke, v kojih so opazovanje studencev prevzeli skavti pod vodstvom slušateljev filozofije z univerze v Ljubljani. Razven ob desnem bregu
Krke se je uredilo stalno opazovanje izvirov Žovkno, Korito, Kompoljska
jama v Dobrepoljsko-struški dolini ter vodnjakov s talno oziroma živo vodo
v Vidmu in Strugah, nadalje izvirov Račne in sicer nad in pod žago ob izviru
Podkaščica, Slakovec in Zelenke ter končno izvira Podlomščice. Nadzorstvo
nad opazovanjem j e vršil ing. Mirko Lindtner, ki j e dnevno obšel vse opazovalne postaje ter pregledal vsako uro odvzete vodne vzorce. Za vsak opazovani izvir so pisali opazovalno polo ter vpisavali na n j o vsakokratni čas opazovanja ter rezultate. Pregled vodnih vzorcev se j e vršil s fluoroskopom
oziroma spektroskopom. Po tako organizirani opazovalni službi se j e dne
20. julija 1934. ob 12. uri izvršilo b a r v a n j e vode v Podpeški jami. Barvanje
se je izvršilo s 4'0 kg fuksina, ki se j e odbral za to, da ne bi to b a r v a n j e
motilo teden dni kasneje izvršenega barvanja ponora Raščice pri Ponikvah,
ki se je barval z uraninom. Rezultat barvanja j e bil negativen ter se na nobenem izviru niso mogle ugotoviti sledi fuksina. Morda se je fuksin prehitro
staložil iz vode ter bi bilo to barvanje potrebno ponoviti z uraninom.
Dne 27. j u l i j a 1934. ob 12. uri se j e izvršilo b a r v a n j e Raščice ob ponoru
v Ponikvah s 4'0 kg uranina. Vodna količina Raščice ob ponoru se je s približnim m e r j e n j e m ugotovila na ca 170 1/sek. Poleg zgoraj navedenih izvirov
se je občasno opazoval tudi pretok Podpeške jame.
Opazovanje studencev ob Krki se j e vršilo redno do 1. avgusta ob
12. uri, nakar so skavti odšli. Podlomščico so opazovali do 30. julija ob 7. uri,
naprej le parkrat dnevno brez odvzema vodnih vzorcev. Izvire Račne in Zelenike so opazovali do 4. avgusta. Izvire Krke j e opazoval do 8. avgusta župan
Podržaj iz Gradička.
Rezultat barvanja Raščice je bil naslednji:
Dne 1. avgusta ob 9. uri so se pojavile prve sledi uranina (vidne s
fluoroskopom) v izvirih Račne istočasno nad in pod žago. Istega dne ob 21. uri
je bila voda obeh izvirov vidno močno barvana in je taka ostala do 2. avgusta
ob 1. uri. Odtlej pa do 2. avgusta ob 11. uri j e bila koncentracija barve najmočnejša, nakar j e obarvanje pojemalo, vendar je bilo 4. avgusta ob 12. uri
še vidno, s spektroskopom pa j e bilo ugotoviti uranin še do 19. ure Od. 1. avgusta 13. ure do 4. avgusta zvečer je opazovanja vršil ing. Lindtner sam.
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Dne 8. avgusta ob 7. uri je opazil ing. Lindtner že s prostim očesom
močno fluoresciranje Krke od izvirov navzdol približno do vasi Krke. S
fluoroskopom j e nato ugotovil uranin v vseh treh izvirih Krke („Pod j amo",
Poltarica in Lipovka) in celo v vodnjaku z živo vodo pri županu Podržaju
v Gradičku. Istega dne ob 10. uri je bila koncentracija barvila v vseh teh
izvirih dokaj močna in barva dobro vidna. Do k d a j j e obarvanje izvirov
trajalo, ni bilo mogoče ugotoviti, ker se j e ing. Lindtner moral radi drugih
poslov naslednjega dne vrniti v Ljubljano.
V izviru Globočec za Zagradcem ni bilo 8. avgusta ob 12. uri z očesom
opaziti obarvanja, s fluoroskopom pa je bil uranin v izviru že močno pozitiven. V strugi Globočca pod jezöm takrat še ni bilo mogoče ugotoviti uranina. Istočasno je bilo opaziti v Krki fluoresciranje vode do Marinče vasi, s
fluoroskopom pa uranin že do Zagradca, medtem ko niže doli še ni bilo sledi
barve.
Dne 9. avgusta z j u t r a j je bila Krka obarvana do Dvora, medtem ko
studenci pri Žužemberku niso izkazali nobenih sledi uranina. (Stavška) Šica
pri Dvoru je bila suha, izvir pod jezom je bil brez uranina.
Dne 10. avgusta je bila Krka obarvana do izpod Soteske; izvir pod
jezom na Dvoru brez uranina, v studencu Pod gozdom, ki izvira v širini do
15 m, je bil ob 10. uri 30 min. v zgornjih 4/5 uranin pozitiven, dočim ga
zadnja petina (jugovzhodno) ni vsebovala (možna 2 oddeljena studenca?).
Studenec št. 36. je bil čist. Studenec Cerkavnik je bil ob 11. uri 15 min. obarvan, uranin ugotovljen s fluoroskopom. Studenec pri Suhoru je bil izsušen.
V izviru Obrh se je ob 11. uri 30 min. ravnokar vidno pojavila barva, po preteku 15 minut je bilo obarvanje že zelo močno. Radešč je bil ob 12. uri
10 min. brez uranina; po preteku 15 minut se je s pomočjo fluoroskopa
mogla komaj opaziti nezanesljiva sled uranina. Pri ponovnem pregledu ob
15. uri je bil uranin v izviru močno pozitiven in viden s prostim očesom. Ob
16. uri je ing. Lindtner opazovanje zaključil. Pri povratku ob jezu pri vasi v
Krki tudi s fluoroskopom ni ugotovil uranina.
Nadaljnje opazovanje oziroma barvanje ponikalnic se je nato vsled
p o m a n j k a n j a sredstev opustilo.
V zvezi z izdelavo projekta za krajinški vodovod j e higijenski zavod
izvršil še 2 manjši barvanji izvira (3—20 1/sek) pri vasi Uzmani, severozapadno od Roba. Kakih 100 m pod izvirom (tik pod mlinom) se voda prične
izgubljati v razpoke in l u k n j e v strugi, studenec se ob suhem vremenu kmalu
porazgubi (pri koti 600 je struga navadno že suha). Nad mlinom severno pod
vasjo Pečki pa izvira ob levem bregu struge Uzmanščice močan studenec
Žvirišče (20—30 1/sek), ki j e predviden za vodovodno zajetje. Domnevalo se
je, da se zgoraj ponikla voda Uzmanščice zateka v ta izvir. Ker je v strugi
tudi ob deževnem vremenu opaziti več manjših ponorov, v koje se izgublja
voda Uzmanščice, se j e 19. septembra 1934 ob 10'45 obarval z uraninom (5 gr)
najbližji, ca 60 m oddaljeni ponor Uzmanščice nad Žviriščem, v kojem se je
barva pojavila ob 11. uri 10 min. ter ostala vidna skozi 20 minut.
Dne 23. septembra ob 9. uri 35 min. se j e obarval z (ca 10 gr) uraninom
glavni ponor Uzmanščice pod prvim mlinom (ki ga vaščani sicer umetno zamaše, da se jim voda v strugi prehitro ne porazgubi) ca 100 m pod izvirom;
v studencu Žvirišče, ki je od tega ponora oddaljen v ravni črti ca 1 km, se
j e kot pričakovano pojavila barva, toda šele 24. septembra ob 10. uri 30 min.
Možno je, da so razmere v dolini zgornje Krke slične onim, ki so bile
ugotovljene ob Uzmanščici: nad naravnimi pragovi v strugi Krke med Vid-
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mom in Sotesko odteka del vode iz Krke in p r i h a j a v številnih studencih ob
Krki zopet na dan. Ker se vsi ti studenci uporabljajo v pitne svrhe ter so
nekateri predvideni tudi za vodovodna zajetja, j e važno, da se morda obstoječe zveze med njimi in Krko ugotove. Y ta namen bi bilo ponoviti b a r v a n j e
z dne 27. julija 1934 tako, da se mesto Raščice barva neposredno Krka pri
izviru in opazujejo vsi izviri ob n j e j do Straže; obenem bi bilo točno registrirati pomikanje barve v Krki.
Ing. Stojan Guzelj.
Kako preprosto ljudstvo rabi predlog „v" in „na" pri krajevnih imenih.
Potovanje j e zdrava, lepa in poučna zabava, polna ravnovrstnih užitkov, ki jih pa seveda vsak po svoje uživa. Predaleč bi šli, če bi hoteli podrobno naštevati vse posamezne vtise in užitke, ki nam jih je nudil ta ali
oni izlet. Primimo tu le za enega izmed premnogih, vzemimo n. pr. le prisluškovanje narodni govorici ob daleč od prometa oddaljenih zaselkih ali
še bolj zapuščenih kmetijah, tam kod na pozabljenem. Mar ni to tudi užitek?
Vsak kdor mnogo potuje, pa ne vedno in zgolj zaradi zabave, ne samo
zato, da mine dan ali da malo na mesto pozabi, mi bo rad priznal, da so tudi
trenutki, ko naletiš — včasih, ne zmerom — na kakega starega originalnega
očanca ali ženico, d r v a r j a ali kožarja in se z njimi pogovarjaš ter vlečeš
na uho njih stavke in besede, nek poseben doživljaj, neko posebno ugodje,
ki vedno zapusti globok vtis. Na tako srečanje se z zadovoljstvom še dolga
leta spominjaš. Da, gorjanci, ti govore vse drugače, kot pa v mestu. Posebno
one je užitek poslušati, ki nikdar niso hodili v šolo, ki se le vsake svete
čase potegnejo kam po železnici, ki nimajo nič opravka z uradnimi spisi in
ne znajo brati časopisov.
Y dolgih letih, ko sem stikal po raznih kotih Slovenije za našim imenoslovjem in lovil še druge pristne ljudske izraze, sem postal večkrat pozoren
tudi na živ, zelo fin občutek preprostih gorjancev pri rabi predlogov „v" in
„na" pri raznih krajevnih definicijah. Ta način je vreden, da ga zabeležimo
in zberemo še druge slične primere.
Prvo „lekcijo" v tem pogledu sem dobil nekoč na Steških planinah, t. j.
senožetih ob poti iz Medvod na znano turistično postojanko ljubljanske okolice Topol, ki j e pa seveda ljubljanski izletniki ne bi spoznali, če ne pristavim
zraven: Sv. Katarina.
Tu nad Stežicami torej ugledam spotoma kmeta — ravno prav mi prideš, si mislim — in brž izrabim priliko, da ga pobaram za razna krajevna
imena. Lepo mi tolmači: Jeterbenk, Rog, Steške planine, Žleb j e itd.
„No in onile hribček, tištale s cerkvico kronana kopa, to je pa Sv. Jakob (806 m), k a j ne?"
Možak se nekam posmehljivo namuzne in pristavi: „Da, da, Vaša mapa
že tako piše in tudi vsi Ljubljanci tako govore, ampak jaz, ki sem tu zrastel,
pa še nikoli nisem slišal pri nas drugače govoriti kakor: to je Brezovica!"
„Brezovica", zavrnem, „je vendar v a s tam zadaj koj za hribom, torej
ne moreta imeti hkrati vas in hrib oba istega krajevnega imena?"
„Ej, zakaj pa ne, gospod? Le poslušajte! Če rečem: «v B r e z o v i c o » ,
potem se to pravi — in pri nas to vsak vé —, da grem v v a s Brezovico; če
pa dém: «na B r e z o v i c o » , to pomeni, da grem na h r i b ali na vrh hriba.
«V B r e z o v i c i » , torej pomeni v vasi, «na B r e z o v i c i» pa na glavi te
golice; Sv. Jakob, to pa velja samo za cerkev."
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„A, tako je ta stvar! Človek se res nikoli ne izuči. No prav hvaležen
sem Vam za ta poduk."
Enajst let je od tega razgovora, kakor mi priča tedanja popotna beležnica, spomin na kmeta na Steških planinah pa mi j e še vedno svetal
Prav sličnega pouka in razlage sem bil deležen tudi v drugih krajih,
zato mi naslednjih primerov ni treba tako dramatično opisovati in jih podam
lahko kar na kratko.
Med Pirčevim vrhom 1372 m nad znanimi Pasjimi ipečmi nad Stahovico
in med južnim lomom Male planine nasproti zija globoka jama, podolgovata
dolina Kisovec 1251 m, ki se prevali čez preval Pri križu 1267 m na severozapad v Konjsko (dolino), levo divjo sodolino Kamniške Bistrice. Ime Kisovec, za dolino, mi je bilo že dolgo znano, za hrib severno nad to dolino, ki
moli iz južnega čela Male planine nad Kamnikom i. s. zapadno poleg kote
1447 m (v spec, karti 1 : 75.000), za to goro pa sem dolgo brskal zaman. Šele
„Korl", premnogim turistom znana korenina s Pajkovega gradu v Stahovici, mi je prav pojasnil, da ima tudi to čelo v južnem lomu Male planine
vprav isto ime Kisovec in da si pomagajo domačini na isti način kakor sem
pojasnil zgoraj pri Brezovici.
Označba „v K i s o v c u" (v Kisovec) se nanaša torej na d o l i n o ,
planino Kisovec z n e k a j hlevi in stani; če pa imajo v mislih p r e j označeno
goro nad dolino Kisovcem, potem govore: „ n a K i s o v e c " (na Kisovcu).
Prav slični primeri so nadalje: „V Z n ó t r n i c a h", t. j. v rebréh, po
skrotju na severni strani pod dolgim rezom med planino Blekóvo 1660 m in
Trupejevim Poldnem 1932 m v Karavankah, i. s. ob zgornjem delu steze od
Trupeja 1001 m nad Brnico, preden prideš na vrh imenovanega reza, dočim
znači: „ N a Z n ó t r n i c a h " mesto na vrhu, oddaljeno dobrih 10 minut
vzhodno od tamarja na Blekóvi 1660m, t. j. p r e v a l med kotama 1691 m in
1750 m, ali z drugimi besedami prelaz iz dola Železnice nad srdjanskimi Hudimi hlevi k Trupeju.
„V M l i n i c i " pomeni: k r a j na razpotju spodaj ob sovodnji Mlinice
1065 m nad Dovjem, k j e r se spajata dola (in potoka) „Za Borovjem" od zapada in „Za Belo pečjo" od vzhoda; „ n a M l i n i c i " pa pomeni: zgoraj na
prevalu (vratih) 1645 m, k j e r se prevali lisani pot z Dovjega v Podrožco, na
razpoti med Plevelnicami 1976 m in Dovško Babo 1892 m. Naši planinski i. dr.
krogi, ki jim to ni znano in ne vedo, da ima naš jezik še sedaj reci in piši
kar d e s e t živih izrazov za gorske prelaze ter mislijo, da morajo vsak
gorski prehod po nemškem vzorcu „posedliti", pa govore že o „Mlinca sedlu"
ali „Mlinskem sedlu" . . .
„V P a š i " j e majhna ravnoba, malo ravnega (sveta) pod pečevitim
kupom zapadno nad Suho zgoraj pri znamenitih tesneli Iglici nad Bohinjsko
Belo, dočim znači: „ n a P a š i " pečeviti kup jugozapadno nad p r e j imenovanim potokom Suho.
„V T n a l u" = v strmcu, strmem klancu občinske ceste iz Mojstrane
proti Vrhu, k j e r se cepita pota v Radovino (Krmo) in Kot (mojstranško prirodno sankališče), „ n a T n a l u " = na vrhu, na robiceljnu, na robu „Tnalu"
zgor omenjene ceste, „ z a T n a l o m" = pa paša k o j zraven južno o n k r a j
Tnala pod Mežakljo.
„V K a l u" (v dialektu „u Kavó) = na severni strani prevala Kala
1112m, zadaj za zaselkom Bornovega lovca, „ n a K a l u " = na prevalu, vrh
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prevala 1112 m, med Osò v jem in Zgornjo dolino Tržiške Bistrice, k j e r ždi
zaselek Bornovega lovca, na križišču potov od Lukca s Plaza pri Tržiču in s
Kofc.
„V P o t o k u " , t. j. če bredem dobesedno po vodi (na zgornjem k r a j u
tesnic Bobna nad Hrastnikom ob Savi), „na P o t o k u " (v dialektu: Na potóc)
= prvotno ime selišča 556 m ob poti s trboveljskega trga proti Mrzlici, ki so
ga sedaj zvrgli v Sv. Katarino po tamošnji cerkvi.
„V B o h i n j s k o B i s t r i c o ali v Boh. Bistrici" = v vodi, v rečici,
„ n a B o h i n j s k i B i s t r i c i " (na Boh. Bistrico) = v vasi (vas), letovišču
Boh. Bistrici.
„V L o g u " = vasica spodaj na desnem bregu tik nad Poljansko Som,
ki nudi t u k a j najdaljše in najugodnejše prirodno kopališče v Poljanski dolini (med vasema V Brodéh in Visokem), „ n a L o g u " = zaselek ob cesti na
levem bregu omenjene rečice bolj zgoraj.
„V T r i g l a v u" (v Triglav) = v gori nekje, splošno, „ n a T r i g 1 a v u" (na Triglàv) = na gori, prav na vrhu gore.
R. Badjura.
Hidrografski institut Mornarice.
Naša Kr. ratna mornarica kupila j e lanjske godine krasnu kamenu
zgradu na Poljudu kod Splita, gdje je smjestila svoj Hidrografski
institut.
Ova naučna akvizicija za Split i naše primorje jedina j e svoje vrsti
u našoj državi. Ona uvelike pomaže geografskom poznavanju naše obale,
pa zato ovdje donosimo kratak prikaz o njoj.
Naš Hidrografski institut Mornarice zapravo j e produženje djelovanja
hidrografskog ureda bivše austro-ugarske mornarice, koji je imao svoje sjedište u Puli.
Njegovo djelovanje je bilo znatno reducirano od god. 1918 do 1929
u našoj državi te je djelovalo kao zasebna ustanova u sastavu Pomorske
vojne akademije u Gružu. Ali kako su rasle potrebe naše ratne i trgovačke
mornarice, trebalo j e proširiti djelovanje ovog instituta. I tako je godine 1929
odvojen od Pomorske vojne akademije u Dubrovniku i prenesen u Split kao
samostalna mornarička ustanova. Godine 1935 j e ušla u sastav ovog instituta
Meteorološka centrala Kr. mornarice. 1937 kupila j e ratna mornarica za ovaj
institut posebnu zgradu gdje je smjestila i još bolje uredila ovu ustanovu.
Hidrografski institut ima sada ove otsjeke: nautički; geodetsko-kartografski;
meteorološki i reprodukcijski. Svrha ovog instituta je da snabdijeva koliko
ratnu toliko trgovačku mornaricu navigacionim sredstvima. U kompetenciju
ovog instituta spada izdavanje i korigiranje svih knjiga nautičke prirode kao
i pomorskih karata, koje se odnose na obalu naše Kraljevine. Osim toga pripada njegovoj nadležnosti podizanje, revidiranje, sakupljanje i izdavanje
svih meteoroloških opažanja na našoj obali, koje izvode stručni organi Kr.
mornarice. Institut ima usposobljeni personal, koji reambulira našu obalu te
sakuplja i s r e d j u j e navigacione podatke da bi ih mogao objelodaniti bilo u
formi kratkih oglasa bilo u novim izdanjima navigacionih knjiga i pomorskih karata.
Pored toga institut izdaje slijedeće periodične publikacije: i) „Oglas
za pomorce" koji izlazi svakog mjeseca od g. 1923, a od god. 1929 razašilje
se u zamjenu za slične oglase svim hidrografskim institutima u Evropi kao
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našim i stranim lučkim uredima važnijih luka. 2) Meteorološki izveštaji sa
sinoptičkom kartom (izdaje se svakog dana). 3. Mjesečni vremenski izvještaji
i godišnjaki.
Institut je reambulirao veliki dio naše obale, naročito batimetriju
plićih kanala i luka, korigirao j e topografiju i izdao 7 karata općeg sadržaja
(kao kartu struja, vezova, zabranjenih sidrišta), zatim tri generalne pomorske
karte, 1 obalnu pomorsku kartu, 6 specijalnih pomorskih karata i 5 planova.
Pored toga publikovao j e popis svjetionika i opis obale Jadranskog Mora
I dio.
Sve ove publikacije institut dostavlja srodnim ustanovama hidrografskih instituta kao i onim, k o j e pokazuju interes za našu hidrografiju.
1. Rubić.
Geološko kartiranje Karavank. Pred dobrimi dvemi leti je bila zaključeno velikopotezno geološko raziskovanje Karnijskih Alp, ki je trajalo približno 10 let. Delo so vršili po enotnem načrtu graški geologi ( K a h l e r ,
M e t z , H a b e r f e i n e r , P e l t z m a n n , S e e l m e i e r in drugi) pod vodstvom prof. H e r i t s c h a . Kot plod tega ogromnega dela j e izšlo nešteto
razprav s številnimi profili in kartami, za zaključek pa obširna monografija
„Die Karnischen Alpen" (1936), v kateri je H e r i t s c h povzel vse rezultate
zadnjih raziskovanj v zaokroženo celoto. Lahko rečemo, da so Karnijske Alpe
danes n a j b o l j preiskana alpska skupina, za katero so bili rešeni skoraj vsi
problemi, kolikor je bilo to seveda mogoče na podlagi današnjih metod.
Z razširjenim obzorjem in pridobljenimi izkušnjami so se lotili graški
geologi sedaj še Karavank, ki predstavljajo vzhodni podaljšek Karnijskih
Alp. Upati je, da jim bo šlo spričo tega delo laže in hitreje izpod rok in da
bodo s podrobnim geološkim raziskovanjem karavanškega ozemlja morda
rešili tudi še kak problem Karnijskih Alp.
Od Karavank j e sicer že precejšen del geološko kartiran, vendar so
geološke karte, kolikor jih je bilo publiciranih, povečini že zastarele (geol.
specialka vzhodnega dela Karavank in Savinjskih Alp j e bila objavljena
1895, medtem ko se j e terensko delo vršilo v letih 1885—1891), na nekaterih
mestih pa tudi nepravilne.
Poročila o geološkem kartiranju Karavank sta do sedaj objavila dva
geologa, Kari Oskar F e l s e r (Bericht über die geologische Aufnahmstätigkeit in den Karawanken im Sommer 1937. Vhdl. geol. B. A. Wien 1938, pp.
103—106) in Hans S e e l m e i e r (Geologische Kartierung in den Karawanken.
Sommer 1937. Ibid., pp. 106—108). F e i s e r je kartiral ozemlje, ki se razteza
med dolino Velike Suhe in grebenom, ki se vleče od Stola proti Slov. Plajberku. Na jugu j e segalo njegovo področje do naše državne meje, na severu
pa do prednožja Karavank, k j e r že raziskuje geolog K a h l e r . S e e l m e i e r
je pa deloval na terenu med Kepo in grebenom, ki se vleče od Golice proti
Kapelični gori južno od Podgorja.
Ta geološka raziskovanja je v izdatni meri podprlo tudi nemško planinsko društvo (D. Ö. A. V.), ki je že ponovno pokazalo pravo razumevanje
za razna znanstvena prizadevanja v območju Alp.
Tudi z naše strani je v načrtu geološko raziskovanje Karavank, in to
v prvi vrsti preučevanje mlajšega paleozoika, ki se razteza med Dovjem in
Koroško Belo.
I. Rakovec.
10
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Ekskurzija Akademskega geografskega kluba v Bolgarijo in v Carigrad. V dneh od 7. do 29. julija 1938 je priredil Akademski geografski
klub v Ljubljani s pomočjo Geografskega instituta ter pod vodstvom podpisanega poučno ekskurzijo v Bolgarijo. Pot ekskurzije j e bila določena
tako, da bi v kratkem času dala udeležencem vpogled v vse predele Bolgarije in njihovo geografsko sliko. Obsegala j e nižavje t. zv. Donavske ploče,
severno predgorje Balkana (Stare planine) s spodnjim delom prodorne doline Iskra, Deli Orman, obalo Črnega morja, Balkan s subbalkanskimi kotlinami, ravnino ob Marici, srednje Rodope, Sofijsko kotlino ter visoko gorovje Rila. Izven Bolgarije je bil vključen še ogled Carigrada z Bosporom
ter v Jugoslaviji ogled Beograda in donavske soteske v Djerdapu. Smer
poti je bila torej naslednja: Beograd—Djerdap—Vidin—Mezdra—Gornja
Orehovica—Trnovo (z izletom v industrijsko Gabrovo)—Varna—Carigrad (s
tridnevnim ogledom mesta ter izleti na azijsko stran v Skutari, na hrib
Camlidža in na otočje Prinkipo)—Burgas—Stara Zagora—Kazanlik—preval
Šipka—Plovdiv (izlet v Bačkovski manastir v Rodopih)—Sofija (z dvodnevno
ekskurzijo skozi Samokov in Čamkorijo na Musala 2925 m)—Niš—Beograd—
Ljubljana.
Za strokovna geografska opazovanja so se udeleženci pripravili že
doma, po poti pa so jim bili skoraj povsod na razpolago neoficielni zastopniki bolgarske geografije. Razen tega so nam bolgarski prijatelji oskrbeli
čim poučnejši in lagodnejši ogled zgodovinskih znamenitosti, kulturnih
ustanov (muzeji in akvarij v Varni, muzeji v Sofiji), gospodarskih zavodov
(kooperativna banka v Vidinu, trgovska zbornica v Burgasu) ter industrijskih
podjetij (v Gabrovem, Burgasu in Kazanliku). Žal j e domala povsod zmanjkalo časa. Povsod, zlasti v provinci, eo bili udeleženci vestno, temeljito in
vsestransko informirani. Zato gre iskrena zahvala celi vrsti ljubeznivih in
požrtvovalnih gg. vodnikov iz vrst bolgarske turistovske zveze (Blgarski
turističeski sojuz) ter članov raznih podružnic Jugoslavjansko-Blgarskega
Družestva. Ta društva, kakor tudi posamezne občinske uprave in mnogi zasebniki so bili pogosto tudi naši iskreni gostitelji. Prav iste naklonjenosti so
bili deležni naši ekskurzisti s strani svojih turških kolegov s carigrajske
univerze.
Pri organizaciji ekskurzije in njenih predpripravah je bila nad vse
dragocena pomoč ljubljanskih univerzitetnih oblasti, nadalje JugoslovanskoBolgarske lige v Ljubljani, Kluba bolgarskih akademikov „Kristo Botev"
v Ljubljani ter Konzulata Kraljevine Jugoslavije v Carigradu. Vsem tem,
kakor tudi vsem onim institucijam in zasebnikom, ki so ekskurzijo omogočili v gmotnem pogledu, gre na tem mestu ponovna zahvala. Saj so nudili
našim mladim geografom priliko, žal tako redko, da z lastnimi očmi pogledajo inalo dalje po svetu, po krajih, ki jih sicer spoznavajo le iz knjig.
Svetozar Ilešič.
t Alojz Knafelc. Dne 26. aprila 1937. je smrt pobrala v 78. letu starosti upokojenega inšpektorja drž. železnic — Alojzija Knafelca (roj. 23. junija 1859).
Ko j e naše planinstvo doživljalo v desetletju pred svetovno vojno
čedalje večji razmah, se je izkazala potreba po priročnih zemljevidih za
turiste. Ker je bil spreten risar, se j e Knafelc lotil tudi tega dela. Tako so nastale dobro znane, praktične in vsakomur umljive turistične karte Karavank
in Julijskih Alp (v merilu 1:75.000). Slednja j e izšla v založbi SPD prvič
1. 1910 ter doživela že štiri izdaje, v kratkem pa izide še peta. Tržaška po^
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družnica SPD je 1. 1912 izdala njegovo „Okrožje Trsta" (merilo 1:50.000), Goriška podr. SPD pa 1. 1914. „Okrožje Gorice" (1:50.000). (Oba originala hrani
Geografski institut ljubljanske univerze.) Generalna direkcija drž. železnic
je izdala (1. 1925.) njegovo železniško karto Jugoslavije (doslej 2 izdaji).
Razen tega je A. Knafelc narisal še karti blejske in kamnogoriške okolice
ter izdelal relief tržaške luke za Jadransko razstavo na Dunaju 1. 1913.
Tako je A. Knafelc v geografiji zapustil sledove kot eden izmed početnikov slovenske kartografije.
V. Finžgar.
Število Židov na svetu 1937. znaša po novih cenitvah okrog 17 milijonov,
od tega 10,270.000 v Evropi (60'4%), 5,100.000 v Ameriki (30%), 940.CC0 v Aziji
(5'5%), 670.COO v Afriki (3'9%) in 30.COO v Avstraliji (0'2%). Y Evropi živi
največ Judov nekako v pravokotniku med mesti Leningrad, Riga, D u n a j in
Rostov, razen tega pa v pasu od Anglije in Nizozemske ob Renu navzgor v
Švico. Po državah so razporejeni tako-le (v oklepaju odstotek od vsega prebivalstva poedine države): Poljska 3,300.000 (9'64%), evropski del Sovjetske
Rusije 2,950.000 (2'2%), Rumunija 1,050X00 (54%), Nemčija (z Avstrijo) 620.000
(0'83%), Madžarska 4.50.000 (5%), Češkoslovaška (stara) 385.000 (25%), Vel.
Britanija 340.000 (0"72%), Francija 280.000 (0'67%), Litva 175.000 (7'37%) in Nizozemska 135.000 (1'58%). V Jugoslaviji smo jih imeli 1. 1931. 68.405 (le 0'49%).
V Ameriki se j e po 1. 1880. s priseljevanjem število Židov nenavadno povečalo, tako da živi danes v Evropi le 3/s vseh Židov, takrat pa jih j e °/io.
Združene države jih imajo 4,500.000 (3'45% prebivalstva), in so torej kot
država na prvem mestu. Kanada jih ima 185.COO, Argentina 275.0000. Na drugih
celinah jih j e znatnejše število še v Palestini, k j e r tvorijo danes že 3/io prebivalstva (400.000).
(Geographische Zeitschrift 1938, 9.)
Novi mrzli tečaj. Dozdaj j e veljalo kot k r a j z najnižjimi zimskimi
temperaturami vzhodnosibirsko mestece Verhojansk ob Jani, k j e r so zabeležili temperature do 70° pod ničlo, povpreček za januar pa j e znašal
—50'4°. Nova metereološka postaja v mestecu Ojmekon ob zgornji Indigirki
(ust. 1933) pa beleži stalno še za 4—7° nižje temperature. Tam so ugotovili
dosedaj najhujši mraz —78°. Poudariti j e treba, da leži Ojmekon mnogo
bolj južno kot Verhojansk. Ne dosega namreč niti 63° severne geografske
širine, dočim leži Verhojansk severno od polarnika. V obeh krajih povzroča
toplotni obrat tako enormno nizke temperature.
Novi kanal med Volgo in Moskvo, ki so ga pričeli graditi 1. 1932 ter
so ga poleti 1937 izročili prometu, j e s svojo dolžino 128 km prvi za 1935. J.
dokončanim Stalinovim prekopom (med Belim in Baltskim morjem) in za
Sueškim kanalom. Prekop pomeni veliko olajšavo v blagovnem prometu,
obenem pa oskrbuje z vodno silo precej moskovske industrije. Tudi zveza
z Leningradom je na ta način za 1100 km skrajšana, kar pa pride praktično
le malo v poštev, ker stari sistem kanalov med Volgo in jezerom Onega ne
odgovarja več sodobnim zahtevam.
Najgloblje vrtanje na zemlji so dosegli v zadnjem času pri Wasco-u
v Kaliforniji, k j e r je Continental Oil Company vrtala do globine 4373 m.
S tem so znatno presegli doslej najgloblje v r t a n j e (nad 3800m) na petrolejskem področju Mac AIroy v državi Teksas.
Najvišja cesta v Evropi j e bila izročena prometu 1. 1937. Veže v višini 2769 m pod Malim Sv. Bernardom alpska predela Tarentaise in Maurienne ob zgornjem toku Isère. Za zračno razdaljo 16 km je zdaj potrebno
le 28 km cestne vožnje, doslej pa je je bilo 226 km.
10*
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Nove železnice v Sovjetski Rusiji. Y letu 1937 se j e dogradila
dolga železnica od Rubzovke na progi Novosibirsk-Semipalatinsk do
industrijskega k r a j a Rider v Altaju (35.000 preb.), razen tega še
progi Karaganda-Balkaš in Uralsk—Ilesk v Kazakstanu. L. 1938. pa se
končala 95 km dolga proga Tomsk—Ćulim.

385 km
malega
veliki
bo do-

N e k a j novih statističnih podatkov.
Nemčija po priključitvi Avstrije. S priključitvijo Avstrije je nova
Nemčija pridobila mnogo ozemlja in prebivalstva, a zmanjšala svojo povprečno gostoto na km 2 . Po podatkih nemškega štetja z dne 16. VI. 1933 in
avstrijskega z 22. III. 1934 znaša prebivalstvo nove Nemčije 72,789.681 na
ozemlju 554.582 km 2 . Rajh j e torej pridobil 6,760.233 preb. na 83.868 km 2 .
Gostota, ki je znašala 1. 1933 v Nemčiji 140 ljudi na km 2 , se je zmanjšala
na 131. Po uradnih cenitvah bi prebivalstvo velike Nemčije do konca 1. 1936.
narastlo na okr. 75 milijonov (135 na km 2 ). Z Dunajem je Nemčija pridobila svoje t r e t j e milijonsko mesto (1,874.130) po velikosti med Berlinom
(4,242.501) in Hamburgom (1,129.307). S priključitvijo sudetskih predelov se
je slika zopet močno spremenila, toda dokončnih podatkov o tem še ni na
razpolago.
(Petermanns Mitteilungen, 4, 1938.)
Albanija je štela 1. 1937. 1,037.856 prebivalcev.
(Mitt. Geograph. Ges. Wien, 7—8, 1938.)
Italijanski Dodekanez je štel po popisu z dne 21. IV. 1936 126.252 preb.,
od tega 114.904 domačinov, 7015 Italijanov in 4333 drugih, predvsem grških
podanikov. Največji med otoki, Rodos, ima 58.961 preb. (od tega 4966 Italijanov), otok Kos 19.691 (479 Italijanov) in Kalymnos 14.897 (106 Italijanov). Ostali otoki imajo pod 10.000 ljudi.
(Geogr. Zeitschrift, 12, 1937.)
Prebivalstvo Japonske znaša po cenitvi japonskega statističnega urada
103,077.000 (za 1. XII. 1937), od tega odpade na samo Japonsko 71,372.000, na
Korejo 23,640.000, na Formozo 5,446.000, na Sahalin 339.000, na Kvantung
194.000, na mandatna ozemlja 70.000 in na inozemstvo 2,016.000.
(Pet. Mitt. 3, 1938.)
Kitajska ima po „Chinese Year-Book 1935/36" 430,394.468 ljudi na
11,168.598 km 2 . Tu pa so še všteta področja, ki se dejansko komaj morejo
računati kot Kitajska, n. pr. Tibet (Sifan) s 679.249 preb., Vnanja Mongolija
z 905.000 in Mandžurija s 33,188.472 preb. Brez njih šteje Kitajska 7,365.618 km 2
s 395,531.747 preb. Vse to so seveda le cenitve. Značilno je, da obsega t. zv.
Osrednja (ali Notranja) Kitajska 90% vsega prebivalstva, a le 37% površine. Izguba zelo važnih obrobnih predelov, kot je Mandžurija, zato številčno le malo prizadene gosto populacijsko osredje Kitajske.
(Geogr. Zeitschrift, 7/8, 1937.)
Francoska Indokina ima po štetju z dne 1. VII. 1936 23,250.000 prebivalcev in sicer po pokrajinah: Annam 5,656.000; Kambodža 3,046.000; Košinšina 4,616.000, Laos 1,012.000, Tonking 8,700.000, Kwang-Čou-van 220.000.
Največja mesta so Saigon s 111.000, Hanoi s 149.000, čolong s 145.000 in Haiphong s 70.000 preb.
(Pet. Mitt. 1, 1938.)
Libija ima po štetju dne 21. IV. 1936 888.636 prebivalcev, od tega
115.637 Italijanov in drugih tujcev. Od 772.999 domačinov j e 84*2% stalno
naseljenih, 11*6% pol-nomadov in 4'2% nomadov, po veri pa 95'3% mohamedancev in 3'6% izraelitov. Prebivalstvo je po pokrajinah (komisariatih) raz-
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porejeno takole: Tripoli 401.971 (od tega 44.511 Italijanov in Francozov),
Misurata 219.285 (le 3065 tujcev), Bengasi 134.150 (34.802 tujcev), Derna 83.436
(32.585 tujcev), južni vojaški teritorij 49.794 (674 tujcev). Mestno področje
Tripoli šteje 101.911 ljudi, od tega 34.506 Evropejcev in 17.133 Židov.
(Petermanns Mitteilungen, 1, 1938.)
Egipt šteje po štetju od 2Ó./27 marca 1937 15,904.525 prebivalcev in
razen tega okroglo 40.000 nomadskih Beduinov. Od tega odpade na province
zgornjega Egipta 6,417.385, na one spodnjega Egipta 7,124.169 preb., in na
governorate Kairo, Aleksandrija, Damiette, Kanal in Suez 2*362.971. Od posameznih mest štejejo Kairo 1,307.422, Aleksandrija 682.101, Port Said 125.907,
Tanta 94,421, Mansura 68.637, Fayum 63.582, Mehala-el-Kobra 62.801, Damanhur 61,791, Asint 59.925, Minia 50,688, Suez 49.669 in Port Said 125.907
prebivalcev.
(Petermanns Mitteilungen, 3, 1938.)
Velika mesta Sovjetske Rusije imajo po uradnih podatkih za sept.
1936 naslednje število prebivalcev: Moskva 3,641.500, Leningrad 2,739.800, Baku
670.000, Harkov 625.400, Kijev 625.000, Taškent 565.300, Gorki (prej Nižni Novgorod) 512.600, Odesa 509.000, Rostov 479.400, Sverdlovsk (prej Jekaterinburg)
450.000, Tiflis 426.300, Stalingrad (prej Caricin) 390.000, Dnjepropetrovsk (prej
Jekaterinoslav) 384.900, Saratov 340.000, Novosibirsk (prej Novo-Nikolajevsk)
310.000, Stalino (prej Juzovka) 272.600, Kazan 271.800, Kujbišev (prej Samara)
271.000, Celjabinsk 263.300, Astrahan 249.700, Omsk 241.500, Voronež 240,000,
Vladivostok 235.000, Arhangelsk 225.800, Stalinsk (prej Kuzneck) 220.000,
Ivanovo 215.400, Magnitogorsk 210.600, Jaroslavl 209.400, Zaporožje (prej
Aleksandrovsk) 204.400, Tula 201.300, Ufa 194.800, Minsk 186.500, Krasnodar
(prej Jekaterinodar) 185.700, Irkutsk 184.200, Perm 167.900, Kalinin (prej Tver)
158.200, Samarkand 154.600, Taganrog 153.600, Nižni Tagil 150.000, Tomsk
141.000, Orenburg 140.600, Nikolajev 139.800, Habarovsk 138.200, Krasnojarsk
138.200, Semipalatinsk 136.400, Orivan 132.400, Vitebsk 130.500, Smolensk 128.000,
Iževsk 125.500, Vorošilovgrad (prej Lugansk) 124.400, Prokopjevsk 121.700.
(Mitt. Geogr. Ges. Wien, 7/8, 1937.)
Belo prebivalstvo v kolonijah. Na podlagi podatkov Mednarodnega
urada dela je I. F e r e n c z i zbral podatke o številu belih prebivalcev v kolonijah devetih držav (Velike Britanije, Francije, Združenih držav, Italije,
Belgije, Nizozemske, Španije, Portugalske in Japonske). V vseh teh kolonijah (izvzemši seveda britanske dominione) j e okrog 1. 1930 živelo 3,721.113
belokožcev, od tega največ v francoskih (1,497.938 ali 40"3%), severno-amerikanskih (1,296.397 ali 34'8%), britanskih (409.924 ali 11%), nizozemskih
(229.667 ali 6'2%), španskih (124.522 ali 3'3%), italijanskih (69.550 ali 1'9%),
portugalskih (73.149 ali 2%), belgijskih (19.282 ali 0'5%) in zelo malo v japonskih (684 ali 0'02%). Pri kolonijah Združenih držav je seveda vštet tudi
Porto Rico, ki pa ima sam 1,147.000 avtohtonega belega prebivalstva. Belokožci, ki pripadajo državni narodnosti, v razmerju z doseljenci iz drugih
držav, so najmočnejši v španskih kolonijah (95% vseh belokožcev), nato
v nizozemskih (92%), francoskih (79'6%), belgijskih (65'1%). Manj kot polovico pa jih je v britanskih kolonijah (42'7%). Od narodnosti, ki imajo
nenavadno mnogo svojih ljudi v tujih kolonijah, so daleč spredaj Španci
in Italijani. Prvih živi v nešpanskih kolonijah 138.820, drugih v neitalijanskih 133.929.
(Annales de Géographie, No. 267, 1938.)

