
ВУЛКАНСКИ ПЕПЕО у НАШ 0Ј ВЕМЉИ и НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУ- ОСТРВУ од ЕРУЛЦИЈЕ ВЕЗУВА 1631. ГОДИНЕ
Ме^у старим записима наших калуђера помише се да je 7. ■ децембра, у 

среду, )631. год. на три  разна лгеста у )ужној Србијн аадао пепео са небеса 
на зелиьу.Кратке забелешке, Koje салго региструју ову необичну природну појаву. Тако у рукопису манастира Св. Тројице код Пљевље стоји: да тога дана „паде 
прах са небесе на зелиьу“ \\ да ,СИ прах беше јако иеиел чрн" ١. ال  Ь о і щ  :е- вом молитвенику манастира Св. Ђорђа у Тиквешу записано je тога дана؛
долго да ест когда иадна иеиел ото небеса на земли но всей земли“ '.؛ \ ال  једном рукопису у Софијској Библиотеци каже се за тај дан: 
иадна пепел то всей земли, беше снег, се не видегие о т  пепел, и бе земла 
помрачена, јакоже изгорена.“'٥прва два места, где je падао „пепел"*, позната су нам: Пљевља на Ћо- тини' у Санраку, и Полошкона Црној у Тиквешу. ТреПе нам je иепознато, али, 'према језику судећи, и оно ће бити сигурно :-؛егде у и то уПовардарју.Скоро су о OBoj истој појави саопштени и врло значајни подаци за наше и арбанашко приморје на Јадрану, и за друге крајеве Балканског Полуострва. Према писмима католичког владике љешког и скадарског, и надвладике дубро- вачког: 17. (7.) децембра, у среду, 1631. дакле истога дана, падао je пепеоу Jbeiayи Дубровнику,а 'У Валонни у / 'десила се и „друга чудеса",разнета су читава насегьа (ветром). у je пепео почео да пада
дедембра од поноси и делога дана ; π ι ο .и до колена ة\ 

Љ ؛ уб. СтоЈановић, Стари српски записи и натписи, књ. I, стр. 321., бр. 1227.
2 Ibid. књ. IV., стр. 134., бр. 6722. у  Тиквешу има два манастира Св. Ђ орђа: један код Неготина на Вардару, други у Полошком на Црној. Не види се из кога je од ова два ؛молитвеник? Зна се да je раније био у приватним рукама у селу Горној Бошави у Тиквешу (ibid. књ. IV, стр. 91., бр. 6467.). Питаше je : где je  био молитвеник када je добио запис? У ман. Св. Topija код Неготина ни je могао бити, jep je овај подигнут тек 1860. год. Ни у Горној БошаКи, jep' je основана тек 1830. год На молитвенику има запис из 1597. год.) када га je купио некакав non (ibid.). у то доба и све до.пред крај 17. века Полошки мана- с.тир Св. T opija показује видне знаке живота и рада. Молитвеник je 1597. год. купљен за 77.ЛОШКО, и ту je добио запис о пада ѣу пепела.Полошко je крајем 17. века опустело, онда су његове књиге спаш еае у ман. Моклиште, ,такође и у м.ан. Бошаву, ме؛ у њима и молит- веник. Почетком 19. века страдао je ман. Бошава, и тада je молитвеник сачуван од сељака старог села Бошаве (сада Долна Б'ошава), од К 0ЈИ Х  су неки били осниваоци Горне Бошаве (Тиквеш и Рајец, „Н асељ а“ С. к . А. н , КЊ. 17., 1924., в. пом. ، места у регистру).3 Ibid. ΚΗ>. 1, стр. 321., бр. 1229.
 Наши су калуђери, немајући ни ројма о порекоту вулканског пепела) дали ово.че име ب

пепео према изгледу, тачно онако како je то сада у научној терминологіи.



Гласнпк Скоаског Друипана236Народ je био у чуду и престрашен. А Владика љешки и ؛ уже после тога ЙЮЛИО je Бога, нек учини да се то „на ؛ ؟ бро" окрене. Поред Далмације, Арбаније и Грчке, пепео je доспео чак и до Цариграда.Стога су сви Турци били пре- пЯашени, смаТрајуЖи ово као рђав предзнак. Неки саврел؛ени писци, бавећи се после тога о Еезуву, извештавају да je у и околини пепео падао
лога д о « ., кад и у Љешу, чак и да се чула грмљавина Везува. Наводе да je пепео у Дубровникупочео да пада око Износе да je падаои у Панонији,а да je захтватио и до Епа чак и доУзрок oBoj необичној појави у нашој зе، »морима, лежи у вулканској еруп lioja се десила до ؛Полуострву и ОКОЛНИЙ ؛١љи, на Балканской؛
ранпіе на тиренској обали Апенинског Полуострва пре но што je на јадранској обали нашег полуострва, у Љешу и Дубровнику, настала киша од пепела.Уочи ерупције Везува, 15. (5.) децембра 1631. год., од 10  часова ноЖу Настали су учестани и снажни земљотреси, К0ЈИ су код становништва изазвали јаку узнемиреност. Ерупција je, према извештајима очевидаца, почела у саму зору, при сунчевом изласку6) .'ؤر.) децемИз кратера je избио
стуб  густога димадо облака, и овде се раширио у облику пиније. Овај jeоблак брзо постајао све већи, а у једном je тренутку почео вулкан да изба- цује усијано камење и огройіну масу цр н « Необичан се облак толико раширио, да je у околини Везува покрио земљу и море, и дан помра- чио. У 11 часоваерупција je постала много жешЖа отварашем споредних кратерана западној суподини главног. у  OBQM je часу пепео Beh засуо предео 
ка та ,а у  3 часа по поднедостигао и Избациваше усијаних гасова,камеша и пепела непрекидно je и СВОЙ؛ жестиной؛ трајало и наступајуће ноЖи. Око 9 часова следекегд о « , сручиле су се са разних страна вулканског брда велике бујице муљевите кључале воде, и једне су опустошиле равницу Ноле, а друге се преко Портиче и Резине сручиле у й0؛ре. Нешто иза настао

je огроман излив лаве,Koja се, поред других маших, поделила у два главна слива: један je захватио околину Портиче до Торе дел Греко, а други околину Камалдуленског манастира до Торе дел Анунциата, и за непун час сручили се у море, носећи свуда ватрену пустош и с,١١рт. Ерупција Везува трајала je. затим 
jo iu 15д о « .. Пепео je учинио највише пустоши. Источно од Везува до Ариана пепео je покрио земљу за 9 — 18 стопа, достизао кровове кућа. Њиме je цела 
Кампанијапреображена у пустишу. Опустошено je више О Д І 1 0  вароши И' села у околини. ЗахваљујуЖи погодним ветровима, киша од пепела обасипала je оближши само 3 часа, и то првога дана ерупци.Ге; варои؛ je страдалаједино од земљотреса, многе су куЖе срушене..Нико се овоме није надао. Истина, на неколико месеци пред ерупцију осеЖали су се слаби трусови у,околини, али се на њих није обр.аЖала пажша. Две недеље пред ерупцију запажено je да се дно кратера на Везуву издигло и скоро заравнило с ободом, и да je у њему уништена дотадаша бујна вегета- ција, а й؛ есто ње се овде-онде појавчла сумпоровита битуминозна мугьевита

٥ м. Premrou, Pepel iz 1. 1631. Архив за арбанашку старину, језик и етнологију, 1924., ΚΗ>. Il, СВ. ! ., стр. 127-131. Писац наводи и податак из наших записа овде под примедбом ' означен, на К0ЈИ га je упозорио библиотекар и академичар Ј. н. ТомиЖ; друга два нису споменута. Око тог су се податка промакле две Оі ١؛ ашке : .؛ ؛ . je  прочитано као 6. место 7. (децембар). и, да би се тако добијени датум нашег старог, јулијевског календара (6. дец.1 довео у склад с одговарајуЖим датумом григоријевског (17. дец.), додана je разлика од 11 дана. Међутим, 1631. год. била je -разлика између оба календара joui увек 10 дана (од увођења новог календара, 1582., па до 1700. год.). На 7. децембар 1631. год. наших споме- ника треба додати разлику од 10 дана (као што je горе учињено), а тај датум одговара 17. децембру западњачких споменика.
٠ H. Peters, Lehrbuch der JMineralogie und Geologie, Kiel und Leipzig, 1905., стр. 6 6 -7 0 .Земљотрес, који je пратио ерупцију Везува 1631. год., осетио се снажно ٠١ у Дубров- нику, када je „град јако оштеЖен“ (Н. Giessberger, Das Ragusanische Erdbeben von 1667., München 1913., стр. 19).
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ліаса. А на недељу дана пред катастрофу становништво у П0ДН0ЖЈУ вулкана слушало je неку необичну подзелшу вреву. ,Док с у  и салю животиње биле јако узнемирене, околно се становништво Hllje 'страшило. Већина нису никад слу- шали да je Везув кадгод бљувао огањ7. Нико о  ерупцији није могао Ηίΐ наслу- тити, jep je вулкан пре тога пет векова потпуно мировао, цео je био обрастао иј а у самолі je кратеру била висока стара гора'؟ .Ерупција Везува 1631. год. и све шене последице у иајближој околини' носе обележје чисто вулканске акције. Талю су се продукта избациваша управ- љали према закону о тежи и гЈизичкогеограгЈскИм приликалга предела. Усијано je камеше падало око самог кратера. Лава je образовала сливове прелга. ΚΟΗ- фигурацији и нагибу земљишта. Вулкански je пепео, као и избачено камеше, )еднил؛ делом па؛ ао око падина кратера, а даље je од ових захватао непосредну околину, час l-іа Једну час на другу страну, прели правцу и снази' локалних ветрова.Падаше пепела далеко од извора вулканске радљивости није само шена последица, већ у толико више и једне нарочите матеоролошке појаве. Питаше je: како и на К0ЈИ je  начин пепео захватано тако огромне просторије од Везува на обали Тиренског Мора преко Апенинског- Полуострва, Јадранског и JoHCKor Мора и Балкансісог Полуострва до равне Паноније, Црног и Егејског М ора?Преношеше вулканског пепела преко наизменичних и тако пространих морских и континенталних просторија у правцу са Запада на Нсток не може се објасн-ити приземнилі ветровиліа, К0ЈИ су карактеристични за ове крајеве средоземне области у децелібру. Jep у зиму преко целог Средоземног Мора влада низак ваздушни притисак, док се на околним континентима пружа nojac високог ваздушног притиска, који-је особито изражеи на Истоку, у Предшој и Средшој Азији. А над појединим басенема СредОзеліног Мора леже области особито ниског ваздушног притиска, док je ваздушни притисак преко околних полуострва и осталих копнених лиса релативно веПи. Стога у зиму ва'здух струји са свих континенталних страна у област Средоземнога Мора, а ,у  пре- деле појединих люрских басена, као Јадранског и Егејског Мора, струји ваздух такофе с околнога копна؛). Сва ова приземна, доша ваздушна креташа не салю да нимало не одговарају постављеном питашу, већ су у супротности са ШИЛ'1.Покретна снага ерупције je водена пара из унутрашшости земљине, Koja у огромној количини и огромной сі-іагом бива из вулканског гротла управно избачена до висине од више километара, где снага експлозије најзад попусти, и избачени материјал од паре и пепела рашири се у облак у виду пиније. Приликом ерупције Везува 1872. год. стуб водене паре достигло je висину до 8, а 1906. и до 16 ΚΛ1. изнад кратера'٧. Слично се морало десити и приликолг ерупције Везува 1631. год., Koja je' по свим појавама и последицама била много снажнија и већих разліера но последша".До тако велике висине избачени финији вулкански материјал доспе у СЛ0Ј атмосфере са горшим ваздушним креташима. А она су сасвим друкчија од доших. Управљају се према правилу, да у висини преко 4 км. изнад земљине површине П0СТ0ЈИ опште опадаше ваздушног притиска од екватора прем؛  сто- жерницима, што мора проузроковати опште отицаше ваздуха из екваториЈалних предела према стожерним областима. На северној полулопти земљиној ово je  отицаше у зиму лшого јаче но у лето. Брзина креташа ових ваздушних струја у опште je већа изнад люрских површина него преко копна. Под утицајем ро- тације, ове ваздуінне CTpyje на северној полулопти скрећу оя лгеридијанског 
7Под 6 наведено дело, стр. 66.8 Neumeyr -  Suess, Erdgeschichte, Leipzig und Wien, 1920., стр. 43.

9 Alfred Phiiippson, Das iViittelmeergebiet, t-eipzig—Berlin, 1914., C T p . 93.
I . F. Frecti, Allgemeine Geologie I: Vulkane, !.eipzig-B erlin , 1917., стр. 7. Висина кра- тера дотле je била 1335, ватим 1223 м. (стр. 27).Il Ibid. стр. 21—28. Овде упореди epynrrnje од 1631. и 1906. год.



،Гласи,«': Скопског Научноي Друшшва238■правца, 'И имамо југозападне и западне ветрове. у ؛  области Koja нас интересује, у главно، ؛северне географске ширине, .владају у висина^а преко 4 км., а изнад доших ва۶душних струја, стални западни ветрови, КОЈ.И некад узимаіу северни изліефу 40° и 45٥ ؛' е, некад јужкије правце, а главни им je источни правац. У овом се правцу Kpeky и облаци тих висина (цируси)'2. Скоро у средишнол؛ делу ове области географских ширина вршена. су на'Балканской Полуострву и непосредна проматраша ваздушних притисака и CTpyja. у  Јужној србији je утврђено опадање ваздушног притиска са копнених просторија према прилгор- ским странама. Али сем тога je утврђено и опадање ваздушног притиска у правцу са Запада на Исток, Koje je најјаче у зиму. Због прве поделе ваздуш- них притисака имамо у Јужној Србији најчешће приземне ветрове са Севера, североисточни и северозападни ветар. А због друге поделе ваздушних прити- сака на висини од 5 ΚΛ1. иламо преко целе године најчешће ветрове за Запада, северозападни и западни ветар'٥. Ова je горња ваздушна CTpyja са Запада преко средозелше области била л؛оћни разноса(! вулканског пепела од ерупције Везува 63 ا!. год. преко Балканског Полуострва и околних мора.
Вулкански пепео Везува приликол،  ерупције ! 6 3 ! .  год. избачен je у висине преко 4—5 км., захваћен je западнил؛ ветром и понесен доста великом брзинол؛ к источним странама. Ако узмел؛ о да je избациваше пепела отпочело у главной! око 8 часова изјутра ! 6 . (6 . децембра, до области Базиликате, далеке око 120 км. ка Југоистоку, достигао je за 3 часа (4 ؛ 0  К، 'Л. за 1 час). Крећући се у  истом правцу, до Тарента, далеког око 2 4 5  КМ., доспео je пепео за 7 часова (35 км. за ! час). у  .Ъешу, на даљини од 4 5 0  кл؛ ., пепео се појавио после !'6 часова (око 2 8  кл؛ . за ! час). А у Дубровнику, К0ЈИ je удаљен само 3 7 0  Kfti., пепео je пао тек после 2 0  часова ١!8 '5  кл؛ . за 1 час). Међутим, у току од 24 па највише до 3 0  часова (сутрадан изјутра до по подне١, у средшу руку за 27 часова, прешао ja пепео до Пљевље око 5 0 0  км. (1 8 '5  км. за I час), до Полошког око 6 4 0  ΚΛ1. (око 2 3 '5  кл؛ . за ! час), а приближну даљину и до трећег, непознатог лгеста у јужној србији". Не، ١амо податке када се пепео појавио у другим поменутим местима и областима, нарочито када je пао у Цариграду на дажини око !2؛ 0 0  км. ваздушне линије'5.Брзина креташа у разнил؛ размацима времена и простора и до разних л؛ еста изгледа према горшем рачунашу доста иеједнака: варира од !8-5 до 40, у средшу руку 27 км. за ! час. Ова би средња вредност представљала осредшу брзину за западне ветрове, код К0ЈИХ она иде од ! 0  па преко 90 ΚΛ1. за ! час.Према областима и местима где се пепео све појавио (в. карту), види се да je правац горше ваздушше CTpyje од Везува на Исток јако варирао, од Грчке на Jyry до Паноније на Северу, док би прави источни правац захватио средишну област Балканског Полуострва, у главной вардарски део وyжнe Србије са Полошким, а на крајшем Истоку Цариград. Западни се ветар кретао у свим правцима изл؛еђу Југоистока и Североистока, те je тако везувски пепео расејан на Истоку преко знатних географских ширина (преко 8٥ геогр. шир.).Према пруженим подацилга, прва ваздушна CTpyja, Koja je захватила ве-
'2 Hann -  Siiring, Lehrbuch der Meteorologie, IV Aufl. Leipzig, стр. 484 -  497.
'3 Dr Erich Kuhlbrodt, Klimatologie lind Meteorologie von Mazedonien, Hamburg, 1920.
и  И OBO ynykyje на закључак, да се то место се налази источније, дал>е од јужне србије. Скупљач или можда сам издавач старих рукописа Со[؛؛шјске Библиотеке није кашао за потребно, да означи и порекло Osor запиСа, мада му оно тек чини праву вреднОст.
' ти и над Цариградоч. и؛Пошто ce додиије него за пун дан иза ерупције појавио у Полошком, крајем иду- her дана могао ce појавБ ج  другде се помииье ово падање пепела у Цариграду — у осталом и Једино на БаЯканском Полуострву — али без тачног датирања (као под б означено дело, стр. 71.).



239Вулкански деігео на Балканскол؛ Полуосшрву 163؛ , г.5

зувски пепео, ишла je ка Југоистоку, преліа Базнликати и Таренту.''5 Ту je брзина ветра люгла бита најприбл:1'ж'није одређена, а ту се она показује и као највећа (35—40 км. за 1 чЛ Ова je ваздушна струја однела пепео и у Валону, у Грчку ٠أ и на Егејско Море.У току истое дана морао je западни ветар узимати и друге правце, источни и североисточни. Jep се сутрадан по ерупцији Везува пепео појављује и у Полошколг и у Пљевљи, између којих je ра'злика око 2٥ геогр. ширине, а радиуси им преліа Везуву заклаиају велики угао. Даље) изгледа да се у По- лошком и оном непознатом повардарскол؛ Ліесту Јужне србије, мада на веНел؛

TeorpatJcKO распрострањење вулканског пепела од ерупције Везува 16. (6.) децембра 1631. г.
1:12,000.000.1 =  правди и домашај разношеша пепела;2 =  позната места где je пепео падао.удаљењу, пепео пре појавио него у Пљевљи. Jep се пепео прво појавио у Æeiuy (на даљини 450 Км.), дакле у правцу у Главной ка Полошком, чији je правац опет источнији и претходио je ΟΗΟΜ1 североисточнијем ка Љешу, а тек око 4 часа доцније појавио се пепео у ближедг Дубровнику (370 ΚΛ1 . удаљеи), дакле у правцу ка Пљевљи, који je правац знатно североисточнији од правца 

]٥ Исти, југоисточни правац ؛.؛мала je горна ваздушна с т р у ја ؛  ! приликом ерупције Етие на Сицилији 19. јула 1892. год. Тада се дигао , стуб дима до висине 5 . км.؛؛знад кратера (Яакле Преко 8 км.), а о'датле je запЗдним ветрОм понесен ка Југоистоку у виду дугог мрачног облака, К0ЈИМ je сунце било помрачено (под 12 наведено дело, стр. 485.).17 Док je ваздушна струја до Тарента, преко копна, и »؛ала овако знатну брзину, преко ، мора, до Валоне и грчке, она je још више појачана, до бурних ветрова. Отуда су оеамо настала она „друга чудеса“) бура je рушила насе.ъа. А позната je променливост код ових ветрова у опште.



240 Гласнпк Скьпског Друштва ء

ка Љешу. Западни je ветар, нмајући најпре правац југоисток, постелено узи.мао северније Правое, и то у размаци.ма од по неколико чаеова.Ово би могло допринети корекцији брзине западног ветра пре، ма Истону и Североистоку. Ка Југоистоку je ишао брзином од 3 5 — 4 0  км. за 1 час, или близу 10 до преко 11 м. за 1 секунду, преко копнене просторије (до Тарента). Утврђено je да се и ова висока ваздушна струја брже креће преко мора него преКо копна, у правцима пре.ма Североистоку, до ТЬеша и Дубровника؛ ветар je имао да пређе још краћи размак преко апенинскога копна, а остали пут преко јадранскога Мора. Ту би, дакле, имао већу брзину, и пепео би, да je ваздушном струјо-Μ у толіе правцу понесен кад и ка Таренту, имао да се сраз- мерно брже појави у Л е п у  и Дубровнику. Али то није било. Ветар je са пепелол؛ после правца ка Таренту прешао у правац ка Љешу, а тек после тога ка Дубровнику, те до овог ближег места знатно доцније стигао него до Лзеша. Отуда je испало оно јако опаданье брзине ветра са ти,١١ правцима (на 28, па на 18'5 КЛІ. за 1 час). Иста ваздушна CTpyja, Koja je донела пепео Дубровнику, однела га je у Плевљу. Између ова два места ра- здаљина je око 130 км., тај je пут приближно пређен за 7 часова, дакле брзи- 
1-10Μ око 18'5 км. за 1 час, а т у  слю исту брзину добили и од Везува до Дубровника, и од Везува до Пљевље. Међутим, велика je разлика између пута од Везува до Дубровника, и од овога до Пљевље. у првом делу пута имамо између Кампаније и Апулије низак превој Апенина, затим басен Јадранског Мора. А у другом огроман планински бедем између Дубровника и Пљевље, са Дурмитором до висине преко 2 5 0 0  м. Овде je тек могао бити ветар успорен у  главиом до брзине Koja je приближно одређена 5'18ا  км. за 1 час), а до Ду- ёровника je морала бити далеко већа брзина од добијене вредности'«. Значи да je пепео знатно доцније после почетна ерупције понесен од Везува ка Ду- бровнику и Пљевљи, а салго нешто доцније Π.0 ерупцији ка Лешу.Ако узмелго да je пепео ка Лэешу понесен не у 8 часова,' већ тек од оног тренутка, кадаje у 11 часова, отварашем споредних кратера, ерупција постала ، много жешйа, чиме ово ,изгледа врло вероватно, онда се путоваше CKpahyje за3 часа, и тада место 28 добијамо брзину око 34.5 км. за 1 час, Koja изгледа врло приближна. Овиліе се и преліа Полоінком, скраћујући путоваше за 3 часа, брзина лгеша, од 23'5 на 26'5 км. за 1 час, што, узимајући у обзир прелазак преко далеко веће копнене просторије, изгледа такође врло приближно. А према Дубровнику, поред Ο Β 01' закашшеша од 3 часа, морамо узети и оно за- кашшеше од 4 часа после Љеша, затим и задоцшеше од 2 часа сразмерно .брзини до Љеша и раздаљини од овог и Дубровника до Везува, те je тако у правцу ка Дубровнику пепео могао бити понет ветролі тек неких 9 часова после почетна ерупције, чиме добијамо, место 18'5, као најприближнију брзину ветра око 33'5 км. за 1 час. Тим je правцем однет пепео и ка Пљевљи, и до ше je од Везува на OBaj начин израчуната, узимајући у обзир знатан копнени пут, место .18'5 по свему најприближнија брзина била 27'5 км. за 1 час. Овиме добијамо машу разлику између најмаше и највеће брзине, од 26.5 до 40 км. за 1 час. Према томе се и средша вредност брзине преношеша пепела запад- ним ветром доста повеЬава, преко 32'5 км. за 1 час.Како je пепео падао у Љешу од поноћи и целога дана, у Дубовнику од4 часа по понойи па нелога дана, а у Котору преко целог дана, то je ИСТОЧІ-1И правац ветра са скреташем ка Североистоку најдуже 'rpajao. Није, дакле, било 18

18 ТешкоПа je што знамо тач^о сал١ 0 кад се пепео појавио у Дубровнику, а не знамо тачно када je могао бити понесен од Везува и када je стигао у ПЉевљу. Тада бисмо знали најбоље, којом се брзинОм кретао у једној 1-1 другој партији пута. Да видимо један сличан пример. После ерупције једног вулкана у источном делу Исланда, 29. и 30. ліарта 1875. год. појављивао се пепео редом: на ИСТ0ЧН0Ј обали Исланда, на о^али Норвешке и у 
iC T o j географској ширини на ИСТ0ЧН0Ј обали піведске, најпосле у Штокхолму на Jyry. Средша брзин'а преко. Атланског Океана била je 24 м. за Î сек., а преко копна само 14 м. за 1 сек. (под 12 наведено дело, стр. 485.).
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у току једнога дана салю сукцесивног поліераша правца од Југоистока ка Истоку и Североистоку. у  ова два последња правца, и нз.међу ЊИХ, кретале су се преко Везува од извесног часа и једноврс.мене ваздушне струје, Koje .су захватаде и разносиле пепео. Ово je било л١о٢уће тако, што су у великој висини изнад Везува, у разним слојевима атлюсс^ере, тада постојале једноврелгене ваз- душне струје нешто различитих праваца, Koje су у разним виснналіа истовре- мено захватале пепео из везувске пиније. Поред тота, западни je ветар люгао и далеко fia Истоку од Везува такође лгењати правце и тако разносити пепео. А мотле су честице пепела при падању преліа зелпъи из великих висииа, 'било услед попуштања снаге висоісе ваздушне струје, било услед шеног тако про- л١ењено٢ правца, доспети у СЛ0Ј aTMoctJiepe са призелшии ваздушни.ч , и тиме добити друкчије, на јадранској обали у зиму, у глазнол؛ супротне правце кретања према горњој ваздушниј струји’ ؟Тако се на вшие начина да објасиити једноврелено и беспрекидно падање пепела у току дана у ова три места са јако размакнутшч радиусиліа преліа Везуву.Преко Љеша, Полошког и оиог непознатог лгеста у јужној Срб٩ји пренет je везувски пепео далекосежном и снажном горњол! ваздушно.м СТРУЈОЛ! .изнад пространог трупа Балканског Полуострва до Црнога Мора и Царитрада. А трећом, североисточиолі групол! праваца, преко Котора, Дубровника и Пљевље, достигао je Пепео преко великог динаПског свода и Панонску Раві-іицу.І(ако се ни у Љешу, Котору и Дубровнику, нити у Пљевљи, Полошколг и трећем месту Јужне Србије, Пепео не спомиШе даље Од сутрашшег дана по ерупцији Везува, свакако да je главно избациваше пепела извршено у току првог дана и ноћи ерупције, а сутрадан, после излива лаве, да je избациваше пепел'а јако ослабило и тако слабо Т .'؛ ајал0 до улшрења вулкана, и  експлозије су жестином иопустиле, па пепео није више достизао велике висине горших ваздушних струја, да би га далек؟  од вулкана поиеле. Иначе би га западни ветар сваісако понова на далеко cejao у ИСТОЧНИЛ! правциліа.Због особитог дејства западног ветра, и на салюлі Апенинсколі Полуострву, кад се. изузме непосредна, најближа околина Везува, пепео je пад.ао једино на 
ИСТ0ЧН0Ј страни од вулкана. На Истоку од Везува до Арі-іаі-іа, на даљини око 60 км., пепео je у таквој маси нападао, да je затрпао куће до кровова؛ ). Ово- 
ЛИК0Ј количини нападалог пепела на OBoj страни узрок je у постојаности за- падног ветра. А на нашелі полуострву, на тако великој даљини од Везува, највише je пепела нападало у Љешу, и до ісолена (50—60 см. 1. Ту je киша од пепела најдуже трајала на OBoj с'трани. Овде je, на даљини од 450 км., ΛΙΗΟΓΟ више пепела нападало но у Напуљу, који je под самилі Везуво.м, али са западне, до- лазне стране горшега ветра^؛. и  у ΟΗΟΛΙ непознатолг месту јужне Србије, Koje 18 * * 21

18 Ово изгледа за наше Приморье доста вероватно, где са Северонстока дува снажна бура, а са Југоистока шилок. Ово би донекле било с лично случају ко)، ،  се десио при једној ерупцији Мауна Лоа-е на Хавајима у Пацифику. Стуб дима je избачен до 10 км. у вис. ОЕде je захваћен горњил! југозападним ветром и ношен око 10Ù0 км. на Североисток. Тамо .су честице пепела падањем доспеле доле у струју североисточног пасата, и овиме понова враћене на Хаваје, Цео пут од 2000 км. пређен je за 14 дана (под 12 наведено дело.страна 477).2٥ Тако je приликом ерупције Везува 22. априла 1905. год. дувао снажаи југозападни ветар, К0ЈИ je од Еулкана на североисточну страну односио масу лапила до Отајана, где je од овог грубо، ' маТеријала било земљиште покривено слојем 1 2 м. деб.ъине. На супротној, југозападној страни од вулкана пало je само нешто мало пепела, нигде преко 'U метра деб.ъине (пОд І لما' ٥ ؛، аведено дело, стр. 26 -2 7 ).21 На основу оваквих резултата ؛ложе се при про، ١ ١атрању стар؛، х вулкана доћи до корисних закл>учака Утврђујући старе кратере, распрострањење Η.ΠΧΟΒΟΓ туфа и старост ерЈпција, да cè закључивЗТИ и о правцу ветровастарајих, ондашншх геолошких доба. Како су овде у питању погл'авито илансшарннсшалнп то се об؛!.ъе، ч проматрања ирезултата ове врсте може посреднил،  путем утврђивати одела сунчане наземљи и њена pomaiLTijaранијих геолошких доба. Даље, изналазеЪи тање .наслаге вулкац- ског ту، Ј١а у невулканским областима, утврђујућ، ،  старост и карактер њихове седиментације (тересТричНа, маринска или језерска), и изналазеЕ، ،  старе кратере ،؛ туфове у ближим вул- канским областима, могу ce упоређењем TJ,،؛)ова, ЊИХОВОГ распореда ، ،  њихове старости,16
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je још много да.ъе од Љеша, морала je бита доста велика количина нападалог пепела, jep се снег није видео од пепела, а земља je изгледала п.мрачена као изгорела. и овде je морала киша од пепела дуже трајати.Везувски пеПео од ерупције 16. (6.) де^ембрт 631؛ . год. захватио je — услед огромне жестине ерупције и огромне количине избаченог пепела, услед постојаности и далекосежности западног ветра, и нарочито услед шегових знат- них, брзих и једновремених скреташа од главнога правда — огромну просто- рију на Истоку: од Везува до Цариграда у дужину преко 1200 км., а од Грчке до Паноније у ширину до 1١000 клі. Везувски се пепео расуо преко просторије, Koja би у нај، мању руку одговарала површини Балканског Полуострва, округло 50Ö.000 ΚΜ.2, свакако il више” .Ова појава везувског пепела и шегово географско распрострашегве може послужити и као нарочити доказ о метеоролошким приликама над медитеран- ским областима: изнад догвих ваздушних струја у зиму, Koje са континентал- них страна конвергирају према целоме басеі-іу Средоземнога Мора и према гьеговим појединим ИвИЧнилі басенима, прелази снажна висока ваздушна струја .са Запада на Исток, са скреташшма према Југоистоку и Североистоку, и она прелеће како преко морских басеі-іа, тако и преко великих и високих копнених маса, Koje ме٠ђу ове басене дубоко залазе.Тиме постаје јаснији и климатски утидај ових ветрова са Запада на Бал- канском Полуострву. Прелазейи Атлански Океан, западни ветрови зими доносе и отуда извесиу количину 'гоплотне енергије, чији се утицај осећа на телшера- турној подели нашег полуострва све до шегових источних обала٥٥٠Да 1631. год. не представља једно врло мрачно доба за земље Балканское Полуострва, доба тешкога ропства и назадшаштва под Турцима, и да доцније, -од краја 17. па до почетка 19. века, нису под Турцима настала још гора, нај- црша Еремена по балканске народе — ми бисмо 0 ондашшој необичној појави пепела имали несумњиво много више података од савременика из разних кра- јева нашег полуострва, и они би били у већем броју сачувани٠2* Тада би ce
поред објашњења 0 иореклу осамљенпх вулканскпх туфова, знатно д.пунити и горња 

q أآل١٠ة4ة\١ةة ١ةة   с ю  .\١ климска стшьа рашуих геолошких иериода آلة 
расиоред соларне климс, é ؛положај зелиьин 11 њена Kpemavba. 22 23 2422 Ово je највеће распространенье вулканског пеиела Безува. Проматрана су и веИа код других вулкана. Најјача киша од пепела била je после ерупције 1815. год. једног вул. кана на Сумбави у низу Малосундских Острва. Пепео je опустошио цело ово острво, се- верно пао до Целебеса, а западно до Јаве, на чијој источној обали достизао и 1 м. деб- љине. Прорачунато je да je пепео захватио простор, Kojii би био четири пута већи од Бал- канског Полуострва, а количина избаченог пепела 015 آلة \\   ΚΜ.3 (под б навед. дело, стр. 71). Много су већег распространена од паданьа пепела нарочите оптичке појаве у атмосфери, изазване далеко разнесеним вулканским облацима од п.епела и других финијих продуката ерупције. Тако je, после великих ерупција почетком јуна 1783. год. на Псланду, скоро цела Европа била покривена великом маглом, Koja je трајала више од месец дана (под- 10 стр. 32.). А приликом ерупције Кракатоа-е (вулк. острво у Сундском Мореузу између Јаве и С у- ліатре), Koja je после троллесечне жестине кулминирала 27. августа 1883., најфинији су про- дукти ерупције избачени у висине до 34 км., и тамо источним ваздушним струјама над по- лутаром понесеии среджьом брзином од 34ئ/ا  м. за 1 сек.; тако су у току од 122 ا ا  дана окружили земљу 1—3 пута око средине. у  почетку око полутара, затим свуда на земљи..' пролнатране су дуго иза сунчевог заласка особите сутонске оптичке појаве — жућкасти одблесак вулканског праха ношеног ветром у највећим висинама aTMoctjiepe (под دئا٠ стр. 477., под 10 стр. 32.). — пред овим примерима горше појаве са везувским пепелом изгле- дају незнатније; но, ипак, оне према замашности долазе наблизу иза неколико наведених лримера највеКих распространена вулканских облака и кише од пепела. у  осталом, овамо ммамо людерна и у опште новија проліатраіьа, а опажана о ropiboj ерупцији Везува и иенич последицама врло су стара, падају у доба пре близу т-ріі века, када су овакве појазе сла- бије запажане, а о ниховолл се питању онда сасвим дркчије мислило, често и никако.

23 п .  Вујевић, Утицај околних ، мора на тейлпературне прилике Балканское Полуострва. Гласник Српског Географског Друштва, Београд, 1912., СВ, стр. 5 .-1 9 .24 Ипак би за овилла требало joui трагати у старим споменицима, записима, летопи- енча. А вредно би било испптивати и народна предана.
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могла ова појава пратити са Λ1ΗΟΓΟ више подробности и сигурности, и на основу тога могли би се извуйи и опсежнији и, прецизнији закључци25.Ш то слю и до оваквих резултата дошли, треба, колико захвалити бојазни просвећених католичких владика на нашем Јадранском Приморју да ли ће се страшна киша од пепела завршити „in bene", толико одати част нашилг потла- ченим народним калуђерима Јужне србије седалшаестог века, К0ЈИ су без страха прлмили и овакав необичан дар са небеса, и мирно, са дубоком жељом „ве- до؛ ؛ о да ест" и „да се знает", забележили ову необичну природну појаву cpeh- HHjefti потомству.
Војислав с. РадовановіЛ.

LA C EN D R E V O L C A N IQ U E  EN  Y O U G O S L A V IE  ET DANS LA PENINSULE BALKANIQUE LORS DE L'ERUPTION  DU VESUVE EN 1631.L'éruption du Vésuve en 1631 commença le 16 décembre à,؛؛aurore par une émission de cendres, et atteignit vers onze heures du matin son point culminant؛ le lendemain matin vers dix heures commença le débordement de la lave. En partant de ces détails et d'autres semblables, relatifs à l'éruption de 1631, l'auteur, le Dr. Vo'islav s. RadovanoviC, professeur à l'Université de Skoplje, étudie les conséquences de cette action volcanique du Vésuve, qui, grâce à des circonstances météorologiques exceptionnelles, firent, dès la nuit suivante et le lendemain de l'éruption, leur apparition dans la Péninsule Balkanique et sur les mers voisines et surtout sur le littoral de la Mer Adriatique en Dalmatie et en Albanie, et en Serbie du Sud. D'après les témoignages de moines serbes de la Serbie du Sud, le mercredi 17 (7) décembre 1631 „la cendre tomba du ciel" aux alentours de la ville de Pljevlja (au nord de la Crna Gora (Monténégro)), aux environs du Mo- nastère de PoloSko, sur les bords du fleuve Crna Reka (à l’est de la ville de Prilep) et encore en un point du bassin du Vardar. D'autre part, d'après les écrits des évêques catholiques et les descriptions d'autres personnages contemporains, ce jour là même il y eut à LjeS (Alessio) une pluie de cendres qui commença à minuit et dura toute la journée, et recouvrit le sol jusqu'à la hauteur du genou ؛ 
à Kotor (Cattaro) et dans les environs, toute la journée également؛ à Dubrovnik (Raguse) elle commença vers quatre heures du matin. En outre la cendre, portée par le vent qui renversait les maisons sur son passage, tomba aussi à Valona (Avlona) et en Grèce et, au sud-est, atteignit la Mer Egée, à l’est Carigrad (Con- stantinople) et la Mer Noire, et au nord-est la plaine de 'Pannonie. La petite carte ci-dessus représente la répartition géographique de cette cendre volcanique.Le transport de la cendre volcanique du Vésuve de l’ouest à l'est à travers des espaces tour à tour maritimes et continentaux si considérables ne put être effectué par les vents terrestres qui caractérisent cette partie du littoral méditer- ranéen au mois de décembre. Par suite de la violence de l'éruption, la matière volcanique plus légère, projetée en l'air à plus de 4 ou 5 kilomètres, atteignit la couche atmosphérique oir soufflent les courants aériens ci-dessus mentionnés qui, en cette région, vont de l'ouest à l'est et font en outre certaines déviations hors de ce sens principal.D'après la répartition précédemment exposée de la cendre volcanique, on voit que le sens du courant atmosphérique supérieur qui va du Vésuve vers l’est a beaucoup varié depuis la Grèce, au sud, jusqu’à la Pannonie, au nord de la 25

25 Могла бн ce процењивати и количина пепела, Kojy je Везув западним ветром послао у наше зе,١١ље и на Балканско Полуострво с околним морИАіа. Узи، ٠лајући подробније податке l·! с италиіанског копна, а налазећи их можда и даље на источним странама 'од нашег полуострва, тада би се люгла приближно оценити и сва количина избаченог пепела ерупцијом Везува 1631. год. 16»



10Гдасник Скоиског Нсгучног Друшшва244Péninsule Balkanique. Le premier courant atmosphérique qui transporta la cendre du Vésuve au début de !'éruption, principalement vers huit'heures du'matin, alla vers le sud-est avec 'une viteSse moyenne de 35 à 40 kilomètres à 1'heui'e et, pas- sant au-dessus de la région de Basilicata et de Tarente, arriva à Valona, en Grèce et sur la Mer Egée. Au cours de la même journée, le vent d'ouest clrargé de cendre prit les directions est et nord-est. Vu la durée de l'éruption, la varia- tion du veht d'ouest et l'heure à laquelle la cendre- tomba aux autres endroits, il est certain que cette cendre fut apportée par le vent d'ouest allant dans le sens de l'est, vers onze heures, au moment où l'éruption atteignait sa plus grande violence, et qu'elle arriva jusqu'à LjeS (Alessio) à la vitesse moyenne de 34 kilomètres et demi à l'heure, et jusqu’à PoloSko à la vitesse, diminuée par 1’étendue de terre ferme traversée, de 26 kilomètres et demi environ à l’heure. Dans la direction nord-est, la cendre fut apportée par le courant atmosphérique supérieur environ neuf heures après le début de l'érup- tion, et arriva à Dubrovnik (Raguse) à la vitesse d'environ 33 kilomètres et demi à l'heure, et jusqu'à Pljevlja à la vitesse approximative de 27 kilomètres et demi seulement, par sUite de la grande étendue de terre ferme traversée, et de 1'extrême hauteur. La vitesse moyenne du courant atmosphérique supérieur fut de 32 kilomètres et demi à l'heure. Le vent qui dura le plus longtemps fut celui qui transporta la cendre à l'est et au nord-est. Non seulement il y eut des change- ments successifs dans le sens du vent, du sud-est vers l’est et le nord-est, mais de plus, à un certain moment, les courants atmosphériques supérieurs ,simultanés qui reçurent la cendre volcanique et la dispersèrent, s’orientèrent dans ces deux dernières directions et dans celles intermédiaires. La cendre ainsi transportée était le produit de l'éruption du Vésuve au cours de la première journée et de la iruit suivante; dès le lendemain, après la sortie de la lave, le débordement de cendre s’affaiblit, et il n’en arriva plus dans la Péninsule Balkanique.Par suite du vent d'ouest constant, la cendre du Vésuve ire tomba que sur le versant oriental du volcan. Il en tomba le plus entre le Vésuve et Ariano, .où, sur une étendue de 60 kilomètres, les maisoirs furent ensevelies jusqu'au toit. Dans la Péninsule Balkanique il tomba le plus de cendi'e à LjeS (Alessio) où, sur une étendue de 450 kilomètres, elle recouvrit le sol jusqu'à la hauteur du genou, puis en un point du bassin du Vardar où, sur une étendue de 600 kilomètres, elle couvrit entièrement la neige et revêtit la terre d'une couche noire:' la pluie de cend.res avait été de beaucoup moindre à Naples, qui se trouve juste sous le Vésuve, mais à l’ouest de celui-ci, du côté où arrivent les courants atnrosphériques supérieurs. En se basant sur ces résultats on peut arriver â des conclusions utiles pour 1'étude des volcans anciens. Par la connaissance des cratère volcaniques anciens, de 1’étendue de leur tuf et de l’ancienneté de leurs éruptions, on peut également préciser la di- rection des vents des anciennes périodes géologiques d'alors. Comme il s'agit ici principalement de vents planétaires constants, il serait possible, en se basant -sur un grand nombre d'observations et de résultats de cette espèce, de préciser indi- rectement la distribution de la lumière solaire sur le globe et ,la rotation de ce dernier aux époques - géologiques antérieures. De cette manière et suivant cette méthode comparative on peut aussi préciser l’origine des tufs volcanique, isolés.Par suite de 1’énorme violence de l'éruption et de la grande quantité de. cendre rejetée, par suite de la constance et de 1'extrême étendue du vent d'ouest,' et par suite surtout de ses déviations notables, rapides et simultanées, la cendre pr.ovenant de l'éruption du Vésuve en date du 16 (6) décembre 1631, recouvrit une énorme superficie à l'est: du Vésuve à Constantinople sur une longueur de plus de 1200 kilomètres, et de la Grèce à la Pannonie sur une largeur allant jusqu'à 1000 kilomètres; la région où fut répartie cette cendre coïnciderait avec la superficie totale de la Péninsule Balkanique, soit environ 500.000 kilomètres carrés et davantage. ,Ici comme aux autres endroits c-aractéristiques, l’auteur établit une comparaison avec la répartition de la cendre ,des autres volcans du globe sur lesquels on a des données beaucoup plus récentes et enregistrées en toute
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,connaissance de cause. Quant aux présentes données relatives au Vésuve, elles se trouvent parmi les plus anciennes de cette espèce, de sorte que, malgré leurs lacunes attribuables à des circonstances connues, à l'invasion des Turcs et àlacon- -ception (entièrement ditférente de la nôtre) que l'on avait alors des phénomènes volcaniques et météorologiques, elles représentent une petite contribution à la science moderne.Ce phénomène .de l'émission de cendre du Vésuve, et sa répartition géogra- phique, peuvent encore servir comme preuve particulière des circonstances mété- orologiques qui régnent dans les 1'égions méditerranéennes: au dessus des cou- rants atmosphériques intérieurs qui, en hiver, convergent de tous les points du continent vers le bassin de la Mer Méditerranée tout entier, et vers ses divers ba'ssins limitrophes, passe un .fort courant atmosphérique supérieur allant de l’ouest â l'est avec une déviation du sud-est au nord-est; ce courant passe au. dessus de bassins maritimes et de masses continentales considérables et d'une grande altitude. Ainsi devient plus claire l'intluence climatique particulièrement échauffante exercée par les vents d’ouest sur la Péninsule Balkanique jusqu'à ses bords orientaux.


