Јован Цвијић
ЛЕДЕНО ДОБА И ГЛАЦИЈАЛНИ ОБЛИЦИ БАЛКАНСКОГ
ПОЛУОСТРВА1
Стари ледници на Рили
Прва област на Полуострву, где су откривени неоспорни глацијални
трагови, јесте гранитски и кристаласти масив Риле. Својом средњом висином
од 1870 m,она представља највеће узвишење Полуострва, мада је највиши
врх (Мусала 2923 m) за неколико десетина метара нижи од Олимпа (2985 m)2
. Рила је најважнији хидрографски чвор на Полуострву, са извориштима Марице, Месте, Искра и Џермена, главног рукавца Струме. Она има заобљене
облике изузимајући партије где су се развијали стари ледници а то су, поглавито, северне и источне стране планинских венаца. Неколико циркова усечено је и на јужним странама Риле; ледници јужних страна спуштали су се на
југ у мали басен Мекомијеса (долина Месте). На Рили су констатована 32
цирка и 192 језерца. Изузимајући неколико језера загађених урнисима, oстала су глацијалног порекла, издубљена у граниту на дну циркова или загаћена
моренама. У цирковима Едиђола и Мусале има по 7 језера (слика 1).
Већина ледника излазила је из циркова и стицала се у горе поменутим долинама. Глацијација Риле имала је облик звездасте глацијације, где
су леднички језици отицали у свим правцима, најмоћнији према северу и
североистоку, у долине Искра и Марице. Овом глацијалном центру прибројавају се родопски ледници, око највишег врха у венцу Белмекена (2640 m)
и бројни ледници Пирина, на југу од Риле, које је проучио П. Јанковић.
Северне падине Риле просечене су са 4 долине, чији водени токови
чине горњи део Исковог слива. Глацијални феномени су нарочито развијени у једној од ових долина и то Црног Искра, која просеца масис од запада
ка истоку. У њу су силазили бројни ледници са гребена Пашанице. Она је
глацијални валов 1,5 до 3 km широк; њего је дно прекривено двема различитим моренама.
Млађе морене. Ове се морене налазе у горњем делу Црног Искра
и спуштају се до 1132 m. Изграђене су од крупних гранитских блокова и
изгледају као моренски бедеми, који се дижу 8-40 м изнад дна валова и
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Прештампано из: Ј. Цвијић, Геоморфологија, ауторизована скрипта по
предавањима, литографија П. Марковић, Београд 1919-1920, стр. 434-459.
Приредио и коментар написао проф. др Драгутин Петровић.
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Стварна висина Мусале је 2925,4 m, а Олимпа 2917,9 m (прим. ред).
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имају дужину од 250 m. Оне каткад леже на црвенкастој глини. То су морене малих ледника, који су излазили из циркова Пашанице и Едиђола и
који нису премашили дужину од 4 km. Лако је разликовати чеоне морене
од ивичних морена ових малих ледника.

Слика 1. – Глацијација Риле

Исте морене виде се у терминалном басену доњег дела долине белог Искра, до висине од 1092 m. Ту се виде крајње или чеоне морене, високе до 10 m; изграђене су од блокова и ситнијег шљунка гранита и мермера,
од песка и глине. Идући низ долину оне поступно прелазе у флувиоглацијални шљунак, у којем је бели Искар усекао терасу од 14 m. Морене и флувиоглацијални шљункови окружени су шљунковитом терасом од 25 m висине, старијом од тих морена. Узводно уз долину Црног Искра налазе се
две групе морена, одвојених од предњих, једне на висини отприлике од
1600 m, друге на доњој ивици циркова а које загађују циркусна језера. То
су стадијалне морене.
Ово су три групе младих морена и ако се пореде са алписким треба
их сматрати моренама вирмске глацијације: оне две групе виших морена
припадају билском и гшичком стадијуму. Ледници који су депоновали вирмске морене нису били довољно моћни да би могли излазити и изван планина.
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Старије морене. Али пре таложења млађих морена, долину Црног
Искра, целом дужином, испуњавао је неки старији ледник, који је проширио и дао јој облик глацијалног валова. Овај је ледник излазио из планинског дела Искове долине и депоновао је своје морене у басену Самокова
до минималне висине од 970 m. Ледници четири притоке Искрове притицали су и образовали један велики ледник дуг око 28 km, од цирка Едиђола до самоковских морена. Иза самоковских морена настала је пространа
раван од шљунка коју Искар просеца; она представља највишу флувиоглацијалну терасу. Ја нисам нашао ничег карактеристичног што би допустило
да се реши питање којој превирмској глацијацији припадају морене у самоковском терминалном басену. Снежна линија ове старије глацијације,
самоковске, достизала је висину од 1780 m (слика 2).

Слика 2. – Профил Црног Искра са моренама.

Снежна линија вирмске глацијације знатно се колебала. Према
трима групама морена може се утврдити снежна граница лопшничког стадијума на 1930 m (вирмска глацијација), стадијум Леве реке на 2100 m
(билски стадијум), стадијума едиолског на 2370 m (стадијум гшниц).
Флувиоглацијални шљункови. Јако су распрострањени у долини
Искра до софијског басена, у долини горње Марице и у долинама њених
притока. Издваја се један покривач од старијег, јаче распаднутог шљунка
који са налази изван данашњих долина које су V облика. Ови шљункови
су, уопште, бар 40 m изнад речних токова и покривају терасе које се виде
око река. Ова широка шљунковита тераса везује се вероватно за неку старију глацијацију.
У данашњим долинама примећују се две шљунковите терасе, једна
на 25 а друга на 14 m изнад речних токова, о којима је раније било говора.
Закључак. Велики гранитски и кристаласти масив Риле, Родопа и
Пирина представља јако развијену глацијацију. Она се одликује:
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1. Особитим богатством циркова, а нарочито малих глацијалних језера; на Рили има више од стотину језера, на Пирину 40-50, што ће рећи више него у малом делу Алпа.
2. Двема глацијацијама. За време најстарије глацијације развили су се
велики ледници у долинама који су излазили изван планина. За време
вирмске глацијације ови велики долински ледници претрпели су три сукцесивна повлачења; у њиховом последњем стадијуму они су били представљени само малим циркусним или висећим ледницима (слика 2).
Стари ледници динарске системе
Динарска система била је изложена интензивнијем залеђавању него
родопски масив и ово је најзначајнија глацијација на Балканском полуострву, нарочито у делу између Неретве и Дрима скоро свака планина која достигне висину од 1300 m показује трагове глацијације, Планине исте висине
имале су утолико више ледника уколико су биле ближе Јадранском мору (
због веће количине атмосферског талога). Трагови великих ледника констатовани су на приморским планинама: Оријену, Ловћену и Кунори (ова последња налази се на левој обали Дрима). Али су најзнатнији ледници на Полуострву констатовани у највишим динарским венцима, који се пружају од
Сарајева до Пећи, као сто су Проклетије, Комови и Дурмитор, чији највиши
врхови прелазе 2500 m; затим Маглич, Волујак, Височица, Трескавица, Чврсница, Бјелашница а које прелазе 2000 m висине. Чак и на северу од Неретве
и планине Чврснице, где се динарска система знатно спушта, откривени си
леднички трагови, мада они представљају незнатнију глацијацију. Такви су
били стари ледници Вратнице, Врања, Троглава, Гњата и Шатора. Најмање
су испитане у глациолошком погледу планине између Велебита и Љубљане;
Овде су потребна нова испитивања и она ће дати важне резултате, који ће
допунити наше глациолошко познавање Балканског полуострва.
Ми ћемо се овде бавити само глацијацијом двеју планинских група,
која ћемо означити колективним именима: Проклетије и Дурмитор, јер су на
њима били развијени највећи ледници на Полуострву. Осим тога ми ћемо
поменути неке особине глацијације Орјена, који лежи изнад Боке которске.
Проклетије и Дурмитор били су изложени интензивнијој глацијацији него што је данашња алписка глацијација. Осим великих долинских
ледника, од којих је један прелазио дужину од 35 km, они су имали и пиједмонских ледника који су се, силазећи са планина, спајали један са другим, ширећи се по околним површинама, други су отицали у тектонске басене на североистоку а један од њих силазио је до 530 m. Мада је глацијација Проклетија и Дурмитора била знатнија него данашња алписка глаци176

јација, она није достизала димензије плеистоценске глацијације Алпа: она
заузима место између данашње и плеистоценске глацијације Алпа.
Ледници Проклетија. Проклетије, које се пружају од Скадра па на
североисток до Рожаја у сливу Ибра, биле су скоро потпуно покривене ледницима и фирном изузев оштрих гребена који су били граница између старијих ледника и нижих планинских венаца који одвајају доње долинске делове. Ледници који су се развијали на североисточним падинама, отицали су
у долине и образовали 4 велика долинска ледника: Плавски у долини Лима,
Пећски у долини пећске Бистрице, Дечански у долини Бистрице и најзад Рожајски у долини Ибра. Два незнатна ледника. спуштала су се са врхова Русулије и Сјенове са једне и Паклена са друге стране и отицали долинама Јабланице и Сужице у Пећску котлину. Ледници са јужних и западних падина
Проклетија отицали су са многобројним долинама, чије се реке уливају у
Дрим и Скадарско језеро, Много мањи него северни ледници, они су још врло мало познати. Проклетије су чиниле, дакле, центар глацијације одакле су
зракасто полазили многобројни ледници у свим правцима (слика 3).

Слика 3. – Велики цирк Грбаје, Проклетије
1. секундарни циркови, 2. мутониране стене, 3. оштри назупчени гребени, 4. клисура на излазу цирка у долини Грбаје, 5. морене једног стадијума вирмске глацијације, 6 долине са уворним ступњем.

Плавски ледник. Најзнатнији био је Плавски ледник. Примајући
многе леднике са северних падина Проклетија, који су текли бочнима долинама као што су Бабино поље, Вусањ, Грбаја, Врмоша и примајући мале
леднике са Визитора, једине који су долазили са севера, он је образовао
моћну ледничку реку, која је заузимала целу горњу долину Лима, од Кучког платоа па све до испод варошице Плава. За време вирмске глацијације
он је имао најмање дебљину од 200 m. Његова дужина премашала је 35 km.
Сишавши до испод Плавског језера, депоновао је ту две различите групе
морена. Плавска котлина са језером испод имена чини терминални басен
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Плавског ледника. Језеро представља удубљење терминалног басена, загаћено моренским амфитеатром (слика 3). Ивичне морене су нарочито развијене између Плава и Војног села и оивичавају језеро на југу. С друге стране
налазе се само овде онде незнатни остаци морена. Прве чеоне морене загађују језеро и на овим моренама подигнута је варошица Плав. Моренски бедеми продужују се и испод варошице до 900 m висине. Они прелазе овде
готово неприметно у плавину и површ од флувиоглацијалних шљункова
која чини највишу шљунковиту терасу Лима. Између морена јављају се два
брежуљчића од рапавог кристаластог кречњака (Градац). Морене су састављене од кварцитних блокова и шљункова и кварцевитих конгломерата
уложених у песковиту глину. Кречњачки блокови су врло ретки.
Око варошице Гусиња запажа се друга серија морена, нарочито на
југу и западу овог места, на висини од 1050 m. Оне су млађе и састављене
су од блокова и кречњачког шљунка; кварцевити облици су врло ретки.
Почев од Плавског басена у бочне споредне долине, наилази се чак све до
циркова, на једну или две групе моренских бедема. Свака споредна долина
одликује се пречагама или стеновитим преградама, које је деле на различите басене. Најбројније пречаге налазе се у Вусањакој долини. Оне су каткад покривене моренским блоковима. Њихове стране окренуте уз долину
блаже су, полиране и са стријама, док су супротне стране окомите.
Позади широког глацијалној валова Плав Гусиње уздиже се крашки плато Кучи, који је био покривен платоским ледником. Овај ледени
покривач испуњавао је преглацијалне вртаче и увале, прекривао је ниске
грабене који су их раздвајали и изливао се у разним правцима. Један од
његових крајњих језика , Рикавац, кретао се према западу, прелазио седло
испод врха Риле и спуштао се ступњевито у долину Врмоше. У подножју
овог одсека, на дну долине, овај је ледник депоновао мале морене које одговарају једној фази повлачења вирмске глацијације.
Пећки и Дечански ледник. Проклетије су просечене у правцу исток-запад двема дубоким долинама , кроз које теку Пећска и Дечанска бистрица; свака је од њих састављена од по два глацијална валова уклопљена
један у други. У долини Пећске Бистрице, у пределу Ругова, притицали су
многи циркусни ледници са планине Копривника, који опкољава ову долину на југу. На северној страни, коју чини Хаила, ледници су били ретки и
незнатни. Извориште Дечанске Бистрице налази се у највишем делу Проклетија, у Богићевици и Ђурђевици, чији врхови достижу а каткад прелазе
2600 m. У овима су пак усечени неколики циркови знатних димензија, одакле су силазили ледници, који су се спајали са малим ледницима јужних
страна Копривника.
Велики ледници обеју Бистрица, образовани стицањем више секундарних ледника, изливали су се у Метохијску котлину. Они су наслагали
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своје морене на ивици котлине, на висини од 530-600 m. Оне леже у околини Пећи на левантинским слојевима. Ово су најниже морене на Балканском
полуострву. У околини Пећи, нарочито до Витомирице, запажају се две
групе моренских бедема, које прелазе висину од 200 м. Непосредно поред
Пећи дижу се најмлађе морене, састављене од кречњачких и серпентинских
блокова и шљунка уложених у песковиту глину. Кварцни блокови су врло
ретки. Северно од Пећи ове морене леже на тријаском кречњаку, чије су
полиране површине са стријама оголићене јаругама; према правцу стрија
кретање ледника вршило се ка североистоку. Изнад ове морене јавља се моренска маса која је много више распаднута, црвенкаста и у којој обилују
кварцевити блокови и облуци. Она се продужује и у басену за 1 км од прилике, даље него претходна морена; то је морена једне старије глацијације
него што је прва. Ова црвенкаста морена са кварцевитим шљунком прелази
у врло пространу плавину Витомирицу која силази чак у долину Дрима.
Рожајски ледник. Краћи и незнатнији од претходних. Он се образовао стицањем више ледника који су долазили из бочних долина и из
циркова горњег Ибра. Ови циркови са издубени као нише (гнезда) у највишој површи Проклетија, на висини од 1800-2000 m. Њу сачињавају платои
Хаиле, Русулије и Сјенове чији највиши врхови не премашују висину од
2200-2300 m. Ледници Руслије а нарочито Сјенове, ледници су крашког
типа, нису отицали право према северу, у долину Ибра, него делимице и
према југу, преко превоја Жљеба глацијалног порекла, и долином Јабланице, не достигнувши дно Метохијског басена.
Долина Ибра и његових притока изнад Рожаја, показују карактеристичну форму глацијалних валова. Кроз њих су се кретали ледници који су
се скупљали (стицали) у рожајском терминалном басену, депонујући многе моренске бедеме који се спуштају до 960 m висине. Ове морене прелазе
даље у шљункове у којима је Ибар усекао две флувиглацијалне терасе.
Могу се разликовати две групе различитих морена мада са мање јасноће
него у околини Пећи.
Глацијација Дурмитора. Североисточни део Црне Горе представља област најинтезивније глацијације на Балканском полуострву: ова је
глацијација обухватала површину од око 3000 km² поштедевши само неке
изоловане висове. Она је ограничена уским кањонским долинама Мораче
и Таре и Никшићким пољем. То је површ са средњом висином од 1400 до
1600 m која се карактерише крашким удубљењима без иједне нормалне
долине. Са ове површи уздизали су се планински масиви, који су били
центри старих глацијација. Најзнатнији су: Дурмитор ,који прелази висину
од 2500 m, Сињајевина, Журим и Морачко градиште који се уздижу до
2300 m. На њима су се развила два главна ледничка типа: крашки и пиједмонтски ледници. Једни су се кретали низом крашких увала, који се пру179

жају обично од сз ка ји, динарским правцем. Испунивши једно од ових
увала они су прелазили пречагу која ју је одвајала од друге и силазила у
ову и тако настављали своје кретање. За време повлачења нестајале су прво партије ледника које су покривале пречаге између увала и ледници су
се разбијали на читаву серију увалских ледника, од којих су најудаљенији
од центра глацијације образовали масе „мртвог“ леда. Такви су нпр. били
ледници Журима, који су се спуштали према Крновом пољу и селу Лукову
и достизали чак до обода Никшићског крашког поља.
Код пиједмонтских ледника спуштале су се ледничке струје са површи и сливале у један пространи ледени покривач. Они су испуњавали
сва крашка удубљења на површини и покривали пречаге, изузимајући највише брегове који су се дизали изнад ледничке површине као нунатци.
Жљебовима и јаругама спуштали су се ови језици према напред поменутим кањонским долинама. Силазећи низ стрме стране ових долина, ледници су дубили кратке глацијалне валове који се утискују између површи и
кањонских долина. Ови висећи валови прекривени су моренама. Ипак чеоних морена нема. Достигавши токове река, врло брзих и богатих водом,
леднички језици, заједно са моренама, бивали су одношени и уништавани.
Али су моренски блокови и шљунак у знатној мери допринели формирању
шљунковитих тераса, које су развијене у басенима и проширењима долина, где се успоравају. речни токови. Најзначајнији је био пиједмонтски
ледник Језара на истоку од Дурмитора (слика 4).

Слика 4. – Дурмитор са Межде северно од Жабљака.
1. велики фирнски басен, 2. стрмо издигнута преглацијална површ у којој су усечени велики фирнски басени и циркови, 3. бедеми морена првог стадијума млађе
глацијације, 4. морене вирмске глацијације.

У овом општем прегледу можемо само поменути неке од главних
ледника ове области. Задржаћемо се само на ледницима Лукова, Језера и
Колашина.
Ђуковоки ледник. Он се образовао у великим и бројним цирковима планина Жијова, Јаворја и Штита које са налазе источно од Никшића у
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Црној Гори. Са овог масива силазило је више ледника који су се, испунивши крашке увале, спуштали у долину Мораче, Комарнице а можда и у Жупу. Али је најзнатнији био Луковски ледник дугачак 15 km, крашки ледник
који је пролазио кроз више увала, гранајући се око високих кречњачких
брегова у праву мрежу; достизао је ивицу Никшићског крашког поља. Дно
овог поља састављено је од флувиоглацијалног шљунка, пореклом из бујица које је хранила сочница Луковског ледника.
Идући путем Никшић–Шавник наилази се на чеоне морене код Лукова на си ивици Никшићског поља. Изнад Лукова код Ивања и Вучјег поља
морене су дебље од 100 m и састављене су од шљунка и блокова распаднутих
кречњака жућкасте боје; оне имају изглед старих морена. Преко ових морена
леже слојеви ледничког муља, који су нагнути ка плавинама. Изнад Ивања
ледник се развио око брега Дажника; увале које леже и са једне и са друге
стране брега испуњене са моренама. Исти појав се понавља и ниже од Дажника, где се наилази на моћне морене у великим увалама Сухог поља, Крновог поља, до реке Бијеле. Састав ових млађих морена разликује се од састава претходних морена не само свежијим изгледом, него још и појавом шљунка од пешчара, шкриљаца и кречњака тамне боје. Један појас моренског материјала, који се пружа од Крновог поља на север према басену Могрог и долини Комарнице, доказује да се Луковски ледник рачвао у два ледничка језика, од којих је један Мокрањски представљао ледник мање моћности. И он је
сам био појачан једним циркусним ледником који се спуштао с планине Војника. У долини Комарнице, око варошице Шавника, развијене су флувиоглацијалне терасе, које су већим делом творевина дурмиторских ледника.
Ледник Језера. Овај је ледник био пиједмонтског типа и представља највећи ледник ове врсте који је постојао у динарској системи.
Изнад једне врло простране површи од 1400-1600 m висине издиже
се масив Дурмитора до 2530 m. Он пружа изванредан пример прелома у
паду, ипак пресек страна масива и површи чини скоро праву линију. Венац
Дурмитора показује динарски правац сз.-ји. Засечен је са свих страна, нарочито на североистоку и истоку, великим глацијалним коритима са пречником од 7-8 km, на чијим су зидовима издубљени циркови. Ледничке реке силазиле су са масива у свим правцима. Најмоћније ишле су на исток и
североисток. Ове стране Дурмитора просечeне су на три места валовастим
удубљењима, која су служила као ледничка врата са три главна ледника,
који су се изливали на површ Језера, Добри до, Жабљак и Медјед. За време
најинтензивније глацијације сви су се ледници стапали на површи Језера у
један леднички покривач од 140 km2 ,од прилике, који је примао још један
ледник са северних страна Сињајевине.
Великом масиву овог пиједмонтског ледника била су прекривена
крашка удубљења и кречњчки брежуљци на површи језера. Дно ових улег181

нућа често је покривено многим кратим моренским бедемима састављеним
од подинских и крајњих морена, брежуљци су каткад мутонирани и углачани, нарочито према Сињајевини, где се на њима виде чак и ератични блокови. Види се из распореда морена да са од овог пиједмонтског ледника полазила два ледничка језика према кањону Таре, одвојеном од површи Језера
гребенима и кречњачким брежуљцима. Оба ледника искоришћавали су усеке на ободу Међужваље и Тпца и спуштали се до тока Таре. Глави ледник
отицао је Међужваљем, чији је обли к валова уништен само у доњем делу
до Тариног тока. У самом валови ледник се рачвао око једног изолованог
кречњачког врха, Пирлитора, који је мутониран, полиран до 80 m висине
изнад дна валова. Дно и стране валова покривене су моренама, које се могу
пратити до високе терасе Тарине. Морене Језера су на површини јако распаднуте; кречњачки блокови и шљунак разликују се једним распаднутим
жућкастим слојем од блокова и шљунка који се налазе у младјим моренама
и који су остали бели и свежи. Ове рецентне морене, које се не распростиру
далеко, окружене су старим моренама. Осим тога, прве се разликују од других својим положајем и уопште већом дебљином, нарочито морене Жабљака, које су боља очуване. Лако се могу издвојити ивичне морене од чеоних,
које престају на површи и не достижу њен обод ни долину Таре.
Најзад једна трећа група морена прати ивицу Дурмиторовог масива, нарочито код трију поменутих ледничких вратница, где су покривене
четинарским шумама. Оне представљају морене ледника који су престајали на излаза /ивици/ масива и одговарају, вероватно, билском стадијуму.
Изнад ових морена налази се, у увалама и цирковима планинских
масива, на једну или де групе сукцесивних морена, које одговарају најновијим повлачењима Дурмиторских ледника. Оне се могу поредити са гнишким моренама, можда чак, што се тиче неколико највиших, и са моренама даунског стадијума.
У вези са разним глацијацијама и стадијума последње глацијације,
постоје три различите групе глацијалних језера. Између старијих морена
или загаћена њима налазе се језера површи Језера, већа него иста. На месту где се стичу падине масива и површ, издубљена су у стени и загађена
моренама најдубљи језерски басени у области Дурмитора: Црно језеро са
дубином од 48 m. Највиша су од ових језера мала циркусна језера.
Колашински ледник. Планине које леже на једној и на другој
страни Таре, од њених извора до Мојковца у Црној Гори, биле су украшене многим ледницима, од којих су се неки спуштали до дна долине. Такав
је случај са ледником који је отицао са крашког платоа Кучи, кроз долину
Веруше, десне притоке Тарине. Он је наталожио на ставама ових двеју река, у једном малом терминалном басену, читаву серију морена, међу којима се могу разликовати морене двеју глацијација. Планина Бјеласица, из182

међу Таре и Лима, чији највиши врхови не прелазе 2150 m, и која је израђена од залених и црвенкастих кварцевитих шкриљаца и танких банкова
кречњака, засечена је бројним цирковима, у којима се налази 14 језера. И
циркови и језера су боље очувани него у динарским планинама које изграђене од кречњака. Обиљем циркова и језера Бјеласица личи високе родопске планине.. Ови ледници су отицали и према Лиму и према Тари. Најдужи и најзнатнији међу њима био је Биоградски ледник, који је наталожио
на десној обали Таре многе моренске бедеме, које загаћују највеће језеро
овог масива, Биоградско језеро. Испод овог језера, у долини Таре, код
Мојковца, налазе се три шљунковите терасе најразвијеније и најбоље очуване у унутрашњости Динарске системе. Задржаћемо се само на Колашинском леднику, на десној обали Таре који је полазио Сињајевине, јер се ту
јасно разликују морене двеју глацијација (слика 5).

Слика 5. – Терминални колашински басен
1. крајње морене и то горе многобројни бедеми млађе или беле морене а испод њих
у усецима Таре оголићена серија старије или црне морене, 2. ивичне морене. На десној страни Плашнице ниски бедеми подинских морена и централна депресија. I и
II глацијални бедеми у валову Плашнице иза којих се виде циркови Сињајевине.

Колашински ледник развио се стицањем неколико циркусних ледника са Сињајевине и отичући кроз долину Плашнице спуштао се до висине од 900 m и долазио до Таре. У долини Плашнице виде се два уклопљена
валова шематски представљена на горњој скици (слика 5). Доњи део ове
долине је типски терминални басен са скоро потпуно очуваним чеоним и
ивичним моренама, које припадају млађој глацијацији. Оне су састављене
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од блокова сивкастог тријаског кречњака и кречњачких шљункова и зелених и црних стена које су често углачане и запране. Овај је материјал претрпан беличастом и песковитом глином. Према њиховом општем изгледу
можемо их назвати "беле морене". На левој обали Плашнице ивична морена има ширину од преко 2 km и висину око 60 m.
Бедеми чеоне морене достижу дебљину од 70 m. Они леже на једној „црној морени" која са одликује тим сто у њој нема великих кречњачких блокова. Она је састављена поглавито од зелених и црних облутака
мелафира, кречњака и шкриљаца; кречњачки облуци су врло ретки. Сви
су ови елементи уложени у црнкастој глини. Нема ни трага од слојевитости. Чести су облуци су стријама. Тара напада све те морене које леже
једна на другој. Дуж њене леве обале може се посматрати на дужини од 1
km, контакт „црних“ и „белих“ морена. Између обеју уметнут је нови
слој који покрива чак и флувиоглацијалну терасу. Ова представља распаднуту површину старе морене на којој су акумулирани муљеви ледничких отока (види профил на слици 5).
Ледници Орјена. На крашкој површи, која лежи северно од Боке
Которске, уздиже се кречњачка маса Орјена, центра старе глацијације.
Њу је открио А. Пенк 1899 г. Пенк је нашао на источним падинама мутониране стене и једну морену (код Црквице) и извео закључак да је ледник силазио до 1000 m висине. На западним странама запажају се трагови три или четири мала ледника који су депоновали врбањску морену
(1100 m) и другу под Субром. Ове прве резултате допунили су доцније
А. Грунд и нарочито Савицки. Према овим студијама једна површ од
102,5 km2 била је покривена старим ледницима. Од 20 испитаних ледничких језика они на западној страни, у ширини од 2-5 km, спуштали су се
до 900 или 1000 m а ови на источној, у дужини од 8-10 km, силазили су
до 600-700 m; ценећи према ледницима на западној падини снежна линија се налазила на 1480 m, а према ледницима на источним падинама на
1300 m. Плавина, вероватно, ледничког порекла лежи на дну Рисанског
залива. Покушавао сам али узалудно, због политичке и војне ситуације,
да обиђем последњих година област 0рјена. Утврдио сам да су ледници
силазили, такође, и према северу у црногорске увале, нарочито у увалу
Цеклића. Осим тога, проматрајући кратку долину која иде од површи
Орјена до Рисна, запазио сам њен валоваст облик; вероватно је један од
ледника Орјена силазио до морског нивоа.
Орјенови ледници били крашког типа. Са овог масива спуштали су
се мали ледници у свим правцима, испуњавајући крашка удубљења на површи. Они представљају праву ледничку мрежу. После повлачења увалских ледника, раздвојени један од другога, депоновали су морене и флувиоглацијални материјал растурен по крашким увалама.
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Стари ледници централних планина на Балканском полуострву
Мада ове планине нису темељно проучаване у глациолошком погледу, ипак са може закључити, по данашњим испитивањима, да су оне биле
изложене незнатнијој глацијацији него Проклетије, Дурмитор, Орјен и Рила.
Осим тога то је била спорадична глацијација ограничена на највише врхове,
на којима са постојали, нарочито, циркусни ледници. Ови су се ледници
ретко спуштали до главних долина а само изузетно су се сливали у један долински ледник. Али ипак постоје знатне разлике између глацијација ових
планина. На Копаонику и Голији на северу централне области Полуострва
констатована су три цирка, у којима су били мали висећи ледници. Није се
могло наћи никаквог трага њиховим моренама, оне су потпуно уништене.
Нешто интензивнија глацијација констатована је на Перистеру изнад Битоља; неколико циркова, једно циркусно језеро, мале морене и једна велика
плавина флувиоглацијалног порекла представљају доказе за њу. На Јакупици, јужно од Скопља, налази се неколико циркова и циркусних језера; морене нису констатоване. Напротив, западне планине ове области, чак и ниже,
имале су леднике: Крчин код Дебра и Осогово. Најинтензивнија глацијација
централне области развила се на Шар планини, на Корабу и Јабланици.
Глацијација Шар планине. После првог открића циркова и морена на овим планинама, Р. Т. Николић их је детаљно проучавао. Он је нашао циркове који су усечени на свим странама Шар планине и забележио
је ту 16 циркусних језера на висини од 1950-2440 m. Сва језера су у стеновитим басенима или а депресијама заграђеним моренским бедемима.
Према овим открићима могу се констатовати само стадијуми вирмске глацијације. Морало се претпоставити, према резултатима добивеним
у Проклетијама, да ће се око Шар планине наћи ниже морене које припадају вирмској глацијацији а можда чак и некој старијој. Ја сам их збиља запазио на Шар планини, у жупи Средској, а нарочито у горњој долини Лепенца у Сиринићској жупи.
Сиринићски ледник. Северозападно од Шар планине пружа со
велика уздужна долина предвојена превојем Превалац на два дела, долину
Лепенца и долину Призренске бистрице. Широки венац Шар планине на
југоистоку од ове долине представља површ од 2000-2200 m висине. У површи су усечени бројни циркови и само због ових циркова и оштрих врхова, који их раздвајају, главни планински венац добио је јако рашчлањен
облик. Из свих циркова спуштали су се многи ледници, који су се обично
завршавали у бочним долинама Бистрице и Лепенца. Само су се ледници
са сектора Шар планине, који лежи између Превалца и села Штрбаца, спајали и образовали ледник горњем делу долине Лепенца. Према имену
области он се може назвати Сиринићски ледник.
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Са превоја Превалца виде се многи циркови, чији су се ледници
спуштали или чак до дна уздужне долине Лепенца. Развивши се у великим
цирковима Велике карпе, ови су ледници текли кроз бочну долину Лепенца која има облик глацијалног валова. На ставама ове долина са уздужном,
дижу се на висини уд 1370 m моренски бедеми, 80-100 m изнад реке, скоро
затварајући бочну долину. Они су састављени поглавито од шљунка и
крупних блокова плавкастих и црвенкастих шкриљаца уложених у песковиту глину. Ово су горње морене, младе и свеже, које се разликују од доњих, на које се наилази у доњем делу долине Лепенца.
Уздужна долина Лепенца зaдржава облик глацијалног валова до
села Штрбаца одакле добија V облик. Прегиб у паду страна глацијалног
валова и преглацијалне долине налази се 100-120 m изнад тока Лепенца.
Идући десном стране долине, наилази се на блокове и шљунак једне ниже
и старије морене: то су блокови залених шкриљаца и једне беличасте метаморфне стене. После пружања од 2,5-3 km, ова морена се завршава неправилним хрпама, које се налазе на висини од 1180 m, скоро 200 m испод
горње морене. Стара чеона морена прелази у шљунковиту раван, у којој су
усечене две терасе: од 20 и 7-8 m, нарочито лепо развијене у селу Јежинцу.
Изнад овог села почиње долина Блаташнице, бочна долина која води цирковима сектора Шар планине, која се зове Дера. Долином Блаташнице текао је ледник, кoји се спајао са главним ледником уздужне долине,
који је депоновао горе поменуте морене. Исте ниже морене налазе се и на
саставу долина Блаташнице и Муржнице са долином Лепенца. У околини
села Штрбаца, Готовуше и Драјковаца нема више морена и долини Лепенца, мада се венац Шар планине одликује цирковима и циркусним језерима.
Његови су се мали ледници завршавали у бочним долинама. На Љуботену
изолованом масиву, чије су северне стране врло стрме, нису се могли развити ледници. као у шарпланинском венцу између Љуботена и Кобилице.
Шљунковите терасе. У горњем делу Лепенчеве долине налазе се
две флувиоглацијалне терасе; изнад њих диже се једна стеновита тераса
често покривена шљунком (слика 6).
Део долине између Штрбаца и Брода је дисиметричан. Одликује се
пространим плавинама флувиоглацијалног порекла које су створили водени токови десних бочних долина. Њиховим утицајем померен је Лепенац
ка јужној обали.
Од Брода до изласка у Косово, код Качаника, долина Лепенца се сужава у клисуру која је усечена у површ језерског порекла од 760 м висине.
Изнад Качаника јављају се исте две шљунковите терасе од 20 и 7-8
м које смо констатовали у глацијалном валову као флувиоглацијалне. Стеновита тераса покривена је јако распаднутим шљунком који је препокривен слојем жућкасте или црвенкасте глине (Црвени брег).
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Слика 6. – Циркови и морене Шар планине: m. морене, 1. и 2.
флувиоглацијалне терасе

Ове плавине и шљунковите терасе нарочито су лепо развијене на
југоисточним падинама Шар планине, у бочним долинама које иде у Вардар. То је појас плавина Полога (Тетовска котлина), који прати југоисточну ивицу Шар планине ограничену скоро праволинијским раседом. Његова дужина прелази 30 км. После плавина које леже југоисточно од Олимпа, ово је највећа шљунковита маса на Полуострву. Сједињујући се ове
плавине чине један непрекидни шљунковити појас, изграђен од шљунка и
блокова од разноврсних стена са Шар планине. Ове су шљункове, дебеле
неколико десетина метара, депоновале реке, од којих главне истичу из
циркова Шар планине.
Ови дебели шљункови само су делимично флувиоглацијалног порекла. У тектонској котлини Полога постојало је у плиоцену језеро. На падинама Шар планине, изнад плавина, виде се језерске терасе; плавине су у
већини постлакустриске. После отицања језера спустио се доњи erozion bazis, флувијална ерозија је оживела са великим интензитетом; Плавине су
се дакле могле образовати и без утицаја глацијалног феномена.
Снежна граница у глацијалној епохи. Осим многих циркусних
ледника, посебно запажених од Р. Т. Николића, био је североисточно од
Шар планине један долински ледник, Сиринићски ледник, дугачак 6-7 km,
највећи ледник на Шар планини. Он је депоновао две групе морена. Ниже
морене налазе се на висини. од 1180 m. Главна група горњих морена, које
су млађе, не прелази висину од 1370 m. Уз долину до циркова јављају се
морене појединих стадијума.
Доње морене имају друкчији геолошки састав него горње. Нама
сигурних знакова, да би се могло одредити, дали треба доње морене сматрати као вирмске или превирмске. Према њиховом геолошком саставу, с
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обзиром на њихову знатну распаднутост, може се претпоставити да припадају некој превирмској глацијацији. Снежна граница ове глацијације налазила се ја на висини од 1690 m. Главна група горњих морена, која се среће
на око 1370 m висине, припада вирмској глацијацији. Снежна граница ове
глацијације налазила се је, од прилике, на висини од 1785 m.
Глацијација Кораба, Крчина и Јабланице. Ове планине се налазе око Црног Дрима и његове десне притоке Радике. Ја сам могао проматрати Стогово (2300 m) само са Мале скале, изнад села Галичника. Оно је
изграђено од шкриљаца у којима су интеркалисани кречњаци. Запажа се
једна површ на висини око 2000 до 2200 m; у њеном северном делу усечена су три цирка Мали циркусни ледници силазили су у бочну долину Мале
реке. Изгледа да је Ј. Дедијер запазио морене на висини од 1510 и 1575 м,
Источна страна Стогова окренута према Корабу, још није проучена. Према
мом личном искуству, на овим падинама треба очекивати да ће се наћи на
најразвијенију глацијацију.
Нешто незнатнија глацијација јавља се на источним странама планине Крчина, која лежи изнад Дебра а изграђена је од шкриљаца и кречњака. Судећи по јако усеченим малим цирковима изгледа да је на овом масиву било само циркусних ледника, који вероватно нису ни силазили чак ни
у бочне долине.
На северу, на масиву Кораба, открио је Р. Т. Николић велики цирк
Ујтакадар усечен у кречњацима. Он личи на велике циркове Дурмитора.
Испод цирка налазе се многи моренски бедеми. После мог првог констатовања старе глацијације на Корабу, долазио са две пута у околину ове планине. Према морфолошком изгледу његове југоисточне стране, Кораб је
морао бити изложен врло интензивној глацијацији. Његов највиши део одликује се искључиво глацијалним рељефом. Речне долине које се спуштају
преса истоку и чије се воде сливају у Радику, представљају глацијалне валове, а нарочито оне око села Шпировице; ту треба тражити наниже морене. Ако се посматрају западне стране Кораба, нарочито из села Васјата, на
њима се виде велики циркови, растављени оштрим врховима, који у месецу октобру, када су покривени снегом, подсећају на групу Dent-Blanch у
Valais-у. На овој страни треба такође тражити морене, нарочито у горњем
делу долино Велештице.
На Јабланици (2312 m) и Малом кућу (2150 m), на левој обали црног Дрима Ј. Дедијер је запазио бројне глацијалне трагове. Најниже морене Јабланице налазе се у долини Бистрице и горње Шкумбе. На северу од
Охридског језера, у клисури Дримовој, запазио сам, на ушћу Боровца, дуг
бедем крупних блокова уложених у песковиту глину, на висини око 700 m.
Изгледа да овај бедем представља крајњу морену једног ледника са Јабланице (слика 7).
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Слика 7. – Глацијални подови Дечанске бистрице.

Шљунковите терасе Љуме и Црног Дрима. Исто као у Рили и
Проклетијама, наилази са у долинама Шар планине, Кораба и Јабланице на
три шљунковите терасе, од којих су две ниже изграђене од шљунка а највиша је усечена у чврстој стени и покривена шљунком. У горњем Лепенцу
средња тераса стоји у тесној вези са моренама и према томе је флувиоглацијалног порекла. Али исте морене се налазе и изван области које су биле
под старим ледницима. Изгледа да су оне обележје климских варијација,
које су се догађале за време глацијалне епохе.
Три шљунковите терасе могу се пратити у долини Црног Дримна и
долинама његових притока, нарочито Радике и Велештије. Оне су боље
очуване на притоци Љуми и Белом Дриму и на ставама оба Дрима.
На изласку из Љумине клисуре, између Ђалича и Коритника, примећују се ове три терасе, од којих је највећа усечена у кречњацима и покривена
кварцевитим шљунком. Ова тераса се продужује на југ и чини дно широке
старе долине, која се може пратити до села Бицана. Дно ове долине служи
сада као развође између Црног Дрима и незнатних Љуминих притока, које су
удубиле своје корито у нижој тераси. После формирања ове терасе, Црни
Дрим је померио своје корито са 2,5-3 km на запад и због овог померања Љума је престала да утиче у Црни Дрим и почела да се улива у Бели Дрим.
Излазећи из клисуре, југоисточно од Бицана, Бели Дрим оставља
на десној страни ову стару долину. Данашња долина је усечена у високој
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тераси. Изнад ње се налазе две шљунковите терасе. На највишој лежи село
Кукуш, на ставама оба Дрима.
Стари ледници Олимпа
Олимп, лежећи на 40 с.г.ш., представља најјужнији планински масив на Полуострву, на коме су констатовани трагови старих ледника. Прва
испитивања каја су вршена само на северним и западним падинама, указивала су на валике типске циркове, нарочито два назвата Мегали и Микри
Козања. Ту су нађени само сумњиви остаци морена. На источним падинама Олимпа најважнијим у глациолошком погледу, није вршено још никакво проучавање, исто тако као ни у горњој долини Литохори.
Али под источним падинама запажен је један врло интересантан појав: постоје велике масе шљунка и конгломерата које чине једну континуелну
зону која се пружа од Планпамона на југу до Mavroieri-а на северу, додирујући на неколико места обалу Егејског мора. Овај појас износи скоро 60 km дужине и 5-6 km ширине а дебљина наслага прелази местимично 200 m. Подина. су. им крупни блокови, величине од 1 m3, који чине неслојевиту масу до
20 m максималне дебљине. Ова је покривена слојевитим шљунковима и конгломератима, који су правилно нагнути од Олимпа према мору. То су, несумњиво, плавине бројних потока чије долине пресецају источне парине Олимпа.
Ови шљункови Литохорског појаса леже на песковима, глинама и слатководним кречњацима вероватно левантиске старости. Моћна шљунковита маса
просечена је раседима правца с-ј., паралелно ободу Олимпа; они секу под
правим углом долине и водене токове, који су депоновали ове шљункове. Под
утицајем ових раседа спушта се шљунковита маса градећи одсек од 20-60 m
према Егејском мору. Ови раседи су квартарне или постквартарне старости.
Ово велико нагомилавање шљунка може се само делимице довести
у везу са климом глацијалне епохе. Ја сам на другом месту изложио разлоге на основу којих се може усвојити да је ово наступило услед младих тектонских процеса, који су се јавили у егејској области непосредно пред и са
време глацијалне епохе.
Општи карактер Балканске глацијације
Две главне глацијације и стадијуми вирмске глацијације
Само се у највишим планинама, које су биле најинтензивније залеђене, могу утврдити две различите групе морена: старе и млађе морене.
Прве су јаче промењене и њихови су моренски бедеми много мање очувани. Осим тога две групе морена у Проклети јама разликују се међусобно и
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по геолошком саставу: старе морене су скоро потпуно без кречњачких елемената, док су млађе састављене, углавном, од кречњачких блокова и
облутака. Изгледа да ова разлика долази једино услед обилатог растварања
и распадања старих морена. Мање је вероватно ду су се ледници прве глацијације развили на површини чији се геолошки састав разликује од геолошког састава области млађе глацијације.
Свуда где се налазе две групе морена оне су тако везане да старије
морене иду даље и спуштају се ниже него морене друге генерације. У глацијалном терминалном басену Колашина, млађе морене леже преко старијих и престају скоро на истој висини. Дакле, разлика у распростирању прве
и друге глацијације била је незнатна, мада је распрострањење прве глацијације било нешто мало знатније. Нема никаквог карактеристичног обележја по коме би се могла изједначити стара балканска глацијација са једном од старијих алписких глацијација.
Осим тога постоје локалне разлике међу старим моренама; није,
дакле, сигурно да све припадају једној истој глацијацији.
Али има довољно разлога да се друга балканска глацијација идентификује са вирмском глацијацијом. Као и у Алпима, то је и овде најмлађа
глацијација. Сукцесивне групе добро очуваних морена иду до циркусних
морена. Изглед млађих је скоро исто такав као и изглед савремених алписких морена. С обзиром на различите групе морена и сукцесивних глацијалних терминалних басена, могу се на Рили, Проклетијама и на Дурмитору издвојити две па чак можда и три стадијума друге балканске глацијације, који одговарају вирмским стадијумима билском, гшничком и даунском. До сада констатоване морене Балканског полуострва одговарају уопште вирмској глацијацији или једној или двема фазама ове глацијације.
Самоковске морене на Рили, рожајске, пећске и плавске продужују
се непосредно у плавину у којој су усечене три терасе . Констатовано је да
вирмске морене Рожаја и Колашина прелазе у средњу шљунковиту терасу;
морене билског стадијума у долини Белог Искра (Рила) стоје у тессној вези са доњом терасом, која је овде на 14 m над Реком.
Осим тога ова три шљунковите терасе запажају се у свима долинама које се налаза у близини планина а које су биле изложене старој глацијацији. Исти систем шљунковитих тераса понавља се и у долинама Марице, Искра и Нишаве на истоку, Лима, Таре и Мораче на западу и у долинама Дрима, Љуме и Лепенца у централном делу Балканског полуострва. И
уколико ове терасе не би биле флувиоглацијалне ипак изгледа да су рефлекс климатских колебања у глацијалној епохи.
Типови ледника. Ми смо реконструисали четири типа ледника:
циркусне, долинске, крашке и пиједмонтске леднике. Два прва типа била
су најбројнија. Добро познати у Алпима они немају никакву нарочиту од191

лику својствену балканској глацијацији. Задржаћемо се само на једном од
њих – Пећском леднику, због особитих топографских и климатских погодаба које су условиле његово развиће.
Овај огромни ледник образовао се у планинској области Ругова,
која је окружена и скор затворена високим планинама са којих су се спуштали бројни ледници, као притоке Пећског ледника. Област Ругова комуницира са Метохијском котлином клисуром Бистрице, којом је отицао
Пећски ледник. Спуштајући се из планинског предела, скоро изолованог,
долином чије је дно било јако стрно, ледник се стропоштавао недалеко од
Пећи у тектонску котлину Метохије, која је заштићена са с. и з. одсецима
високим 800-1000 m, чије је дно на висини од 530-600 m. Метохија се одликује благом климом, виноградима, питомим кестенима и особито укусним воћем, најбољим на Балканском полуострву. Дошавши до обода котлине ледник се нагло топио, немогавши продрети у равницу више од 1
km, чак ни за време прве глацијације. Он је био приморан да на уском простору депонује сав материјал који је вукао собом. Тако створене морене,
које прелазе 200 m дебљине или висине. Услед топографских прилика
Пећски ледник је силазио ниже него иједан у унутрашњости полуострва, а
у исто време његове морене имале су највећу могућност.
Ледници крашког типа, специјалног за ове области, стоје у вези са
нарочитим рељефом динарске системе. Силазећи са планина, где су добијали материјал, они су са ширили преко крашке површи. Пошто није било
нормалних долина, они су испуњавали крашке депресије, вртаче и увале.
Прелазили су и преко нижих пречага које и сада раздвајају ове депресије
једне од других; сталожили су морене у увалама и на њиховим пречагама,
на којима су се често очувале. Са обода крашког платоа полазили су леднички језици, у правцу долина, према крашким пољима и према мору. За
време повлачења, крашки ледник се разбијао на ледене масе испресецане
мутонираним пречагама које је снизила глацијална ерозија. Морене крашког ледника не налазе се само депоноване у узастопним (сукцесивним)
глацијалним терминалним басенима, него раштркане по свим крашким
удубљењима на површи. Такви су били крашки Кучки ледник, чија је ледничка мрежа захватала 115 km2, Луковски ледник, оба у Црној Гори; најзад ледници Орјена код Боке Которске.
Пиједмонтски ледници излазили су кроз долине и крашке депресије и сједињавали су се на суподинској површи у велику ледничку масу. Са
ове пoвршине кретали су се леднички језици према кањонским долинама
које окружују површ. Стропоштавајући се у велике и брзе реке, ови ледници су ишчезавали не депонујући морене у глацијалном терминалном басену. За време повлачења ледника који су хранили ранију велику ледену површину, постајали су самостални и изазвали цео скуп глацијалних појава
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које карактеришу долинске леднике. Једини ледник овог типа који је постојао на Полуострву, био је ледник на Језерима, ис точно од Дурмитора.
Он подсећа, донекле, на леднике који су покривали швајцарски плато за
време глацијалне епохе и на данашњи ледник Маласпину на Аљасци.
Снежна граница. Данас се ниједан врх на Полуострву не издиже изнад Границе вечног снега, али на многим планинама има снежаника, нарочито на њиховим осојним странама Рила, Проклетије и Дурмитор одликују се
богатством својих снежаника. На Рили четинари престају на висини око 1700
или 1800 m. Одатле настаје алписка зона. Стални снежаници јављају се на
висини од 2100 m. Уколико се човек виша пење, снежаници постају све бројнији. У другој половини јуна 1896. г, набројао сам укупно неколико стотина
снежаника на Рили. Неки су мерили до 700 m2. Највећи у цирку Едиђола, изнад највишег језера, има 1000 m дужине а дебљину 8-12 m. Он би се могао
сматрати каофирнски ледник. Исто богатство снежаника посматрао сам у
Проклетијама, крајем јула 1913. г. Сиромашнији бројем били су снежаници
на Дурмитору, кад сам га обилазио у септембру 1897. и 1913. г.
Овим проматрањима стиче се врло јасна слика да највиши врхови
на Полуострву чине као неку предстражу области вечног снега; не прелазећи границу вечног снега, они јој се јако приближују. Незнатно снижавање температуре било би довољно да највиши врхови Риле, Проклетија и
Дурмитора доспеју у зону вечитог снега. Може се приближно одредити
граница вечитог снега, користећи се резултатима глациолошких студија у
Алпима и на Балканском полуострву. На Рили се снежна граница вирмске
глацијације налазила на висини од 1850-1880. m. У Алпима је ова граница
за исту глацијацију била на 1200 m испод данашње. Ако се ова разлика
примени на Рилу, данашња граница вечитог снега осцилирала би између
3050 и 3080 m, и надвишавала би за 130 или 160 m највиши врх. По истом
прорачуну данашња снежна граница налазила би се за 200 или 300 m изнад
Ћирове пећине (2530 m). Да би се глацијација ових планина могла данас
јавити, требало би да не само њихови врхови већ и велики делови њихових
венаца не буду испод снежне границе.
То је био случај за време глацијалне периоде. Али је за време ове
епохе снежна граница претрпела знатна колебања. Врло ниска за време
најстарије вирмске глацијације, она се пела у току сукцесивних стадијума
последње глацијације тако да је на Рили, за време едиђолског стадијума,
који одговара гшничком, достигла висину од 2370-2420 m. Она је била нижа од данашње снежне границе за 660-680 m коју смо малопре одредили.
После првих глациолошких испитивања на Рили и у динарској системи, запажено ја да се снежна граница пењала од запада ка истоку. После открића старих ледника на Орјену, констатовано је нагло пењање снежне границе од приморја према унутрашњости динарске системе. Овај за193

кључак није осетно измењен новијим истраживањима. Ако се упореде висине које су достизале снежна границе у планинама које лаже на истој географској ширини, ослањајући се на синхоничне морене, може се закључити да повишавање снежне границе од запада ка истоку, није било тако нагло као сто се у почетку истраживања претпостављало. Ево колика је била
та висина за време вирмске глацијације на неколико најбоље проучених
планина, које леже на 42° с.г.ш.: на Орјену 1300 m, на Сињајевини 1450 m,
у проклетијама 1550 m, на Шар планини 1740 m и на Рили 1850 1880 m.
И само овим повишавањем снежне границе од запада ка истоку можемо објаснити неке феномене балканске глацијације. Узалуд се тако траже
трагови старих ледника на планинама у источном делу полуострва, које не
прелазе висину од 1800 m. Осим тога, да би на овим планинама могла постојати пространа фирнска поља, из којих би излазили леднички језици, оне би
морале знатним делом својих гребена премашити ову висину. Напротив, на
западу Полуострва могли су се наћи трагови старих ледника у близини Јадранског мора чак и на планинама које не достижу висину од 1800 m. Излази, осим тога, да многе планине које су биле подложне вирмској глацијацији,
нису претрпеле стадијалне глацијације за време којих се снежна граница издизала изнад висине њихових гребена. То значи да циркови и морене ових
планина одговарају само вирмској глацијацији, а не њеним стадијумима.
Пењање снежне границе од запада ка истоку може се објаснити
смо различитим климатским приликама које су владале у правцу са запада
ка истоку. Данас динарски венци у западном делу Полуострва добијају
највећу количину атмосферских талога, утолико више уколико су ближи
мору. У Црквицама, у подножју Орјена, напада годишње око 3,6 m атмосферског талога, на Бјелашници код Сарајева више од 2 m; у центру и на западу полуострва само 600-800 mm. Велико развиће старих ледника у динарској системи и пењање снежне границе у глацијалној епохи са запада
на исток, показује да су атмосферски талози тада били слично распоређени као и данас, већ у глацијалној епохи постојала је разлика између влажне климе динарских и јадранских приморских планина с једне стране и
континенталне и суве климе балканског блока, нарочито његове источне
половине, с друге стране. Изгледа да се таква расподела атмосферских талога може објаснити само претпоставком да је Јадранско море постојало у
глацијалној епохи, бар у главним цртама. Спуштање Јадрана морало је бити преглацијално, изузев уске литоралне зоне са острвима.
Чим је утврђена снежна граница глацијалне епохе, запажено је да
се она подудара са данашњом висином ове границе у Скандинавији на 60°
30' с.г.ш. Ова последња пење се од запада према истоку исто као и снежна
граница глацијалне епохе на Балканском полуострву; на једнаком одстојању од мора налази се иста висина границе вечитог снега. Ако се пореде
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ледници на Орјену са фјордовима, пада у очи велика сличност и поред неких особености због разлика у рељефу.
Следећи преглед показује приближне висине снежне границе која
је одређена познатим начином а према доњим и горњим моренама старије
и вирмске глацијације као и према висини стадијалних морена.
Висина снежне границе у глацијалној епохи:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

У Проклетијама:
Ибарски ледник код Рожаја
према најстаријим моренама..............................................
према вирмским моренама.................................................
стадијум вирмске циркусне глацијације...........................
Пећски ледници.
према најстаријим моренама..............................................
према вирмским моренама.................................................
циркусни стадијум..............................................................
Дечански ледници.
према вирмским моренама.................……........................
Плавски ледници.
Према доњим моренама......................................................
према горњим вирмским моренама……….......................
циркусни стадијуми............................................................
У Комовима (Црна Гора):
према доњим моренама Плашнице
вирмске морене или вирмски стадијум.............................
циркусни стадијум..............................................................
У долини Таре:
Ледници Бијаласице.
према вирмским моренама Биоградског језера................
циркусни стадијум..............................................................
Ледници Сињајевине.
према најстаријим и вирмским моренама Колашина......
Кучски ледници.
према најстаријим и вирмским моренама Верушине......
стадијум Мокро вирмске глацијације...............................
На Дурмитору:
према вирмским моренама Међужваља…........................
према вирмским моренама Шавника................................
билски стадијум…………………………….......................
према другом стадијуму вирмским глацијације...............
Према вирмским моренама Лукова (Журим).................
На Рили:
Снежна граница најстарије глацијације Самокова..........
снежна граница вирмска……………....................….........
снежна граница билског стадијума...................................
снежна граница циркусног стадијума..................….........
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1.470 m
1.600 m
1.850 m
1.300 m
1.400-1.500 m
1.800-2.000 m
1.460 m
1.500-1550 m
1.600-1670 m
1800-2.000 m
1.700 m
1.900-2.000 m
1.500 m
1300-.900 m
1.450 m
1.450 m
1.925-2.050 m
1.400 m
1.480 m
1.780 m
1.925-2050 m
1.400-1530 m
1.780 m
1.930 m
2.100 m
2.370 m

Облици глацијалне ерозије
Планине захваћене старом глацијацијом, окружене са свих страна
глацијалним областима, издижу се као планинска острва са групом нових
облика фрапантне младости везаном за ову глацијацију. Њихова старост се
може прецизно датирати пошто пећске морене леже на левантиским слојевима. Сем тога неке морене на Рили покривене су постглацијалним урнисима, који су бројнији на овом масиву него у ма ком другом делу Полуострва.
Ту се наилази на читаву групу нових облика. проучићемо само најкарактеристичније.
Преглацијалне површи и глацијални облици. Процеси глацијалне ерозије извршени су на површима преглацијалне старости. Ове су биле
дислоковане и засечене долинама и сложеним облицима преглацијалне
крашке ерозије. На тим површима изграђеним у преглацијалу, развио се је
глацијални феномен.
Површи су нарочито лепо развијене и добро очуване у кречњачким
областима Дурмитора и Проклетија. С обзиром на различите висине могу
се разликовати три површи.
Површ Језера, чија висина варира између 1400 и 1500 m, карактерише се преглацијалним вртачама и увалама, показујући само незнатну заталасаност. Ови облици су делом препокривани моренама пиједмонтског
ледника. Она није много модификована глацијалном ерозијом. Њена битна
глацијална црта су висећи валови, који се налазе као уметнути између ивице површи и дна кањонских долина, које је окружују. На висини од 18002000 m, налази се друга површ Русулије и Кучи која је јаче захваћена преглацијалном ерозијом. Она је, такође, обађена радом ледника; циркови су
усечени у њену површину, која је скоро равна, а преглацијални крашки облици су продубљавани ерозијом ледника крашког типа.
Најзад, изнад једне и друге површи нагло се дижу највиши врхови
и динарски венци Проклетија и Дурмитора где се може јасно распознати
једна издигнута површ која је дубоко дисицирана облицима преглацијалне
и глацијалне ерозије.
Изнећемо неке одлике ових глацијалних облика као и њихову везу
са преглацијалним облицима и покушати да одредимо релативан износ
глацијалне ерозије.
Циркови и циркусна језера. Планине полуострва, која су биле
под старим ледницима, одликују се многобројним цирковима, боље очуваним у кристаластим шкриљцима родопског система него у кречњацима
динарске системе. Осим тога први показују необично богатство језера глацијалног порекла, нарочито циркусних језера. Глацијалних језера има и у
динарској системи али су она ретка у поређењу са обиљем језера у родоп196

ској системи која је гранитска и кристаласта. Крашки процеси нису били
заустављени старом глацијацијом, подземно отицање развијало се чак и
под ледницима: оно је спречавало стварање језера у удубљењима која су
продубили и проширили ледници и њихова сочница. Нека језера, која су
створена и поред крашког процеса, била су привремена. Она се познају по
слојевима беличастог кречњачког муља који покрива дно дотичних удубљења. Али чим се у динарској системи јави планина изграђена од непропустљивих стена, а била је под старим ледницима, на њој се налазе брона
циркусна језера. Такав је случај са Бјеласицом у околини Колашина, која
мада је незнатних димензија, садржи не мање од 14 циркусних језера.
Ово богатство циркова а нарочито језера у вези је са њиховим позним постанком. Циркови, мада делом старијег глацијалног порекла, били
су легла стадијалних ледника вирмске глацијације. Тек после нестанка
ових стадијалних ледника, створена је већина језера.
Највише области Риле и Пирина са њиховим бројним језерима,
одговарају у глациолошком погледу алписким областима које су биле
покривене ледницима последњих стадијума вирмске глацијације, тј.,
деловима који леже испод сабирних површина данашњих ледника који су
нижи од циркова и фирнских поља. Услед тога делови Алпа, једнаки по
свом пространству Рили и Пирину, немају тако бројна циркусна језера. У
Алпима већина малих циркусних удубљења, где би се могла формирати
језера, покривена је фиррном и ледницима. Кад би ови нестали Алпи, или
бар њихови делови који су изграђени од кристаластих стена, били би
богатији језерима исто као и Рила.
Има циркова различитих димензија и различите старости. Једни
представљају бујичарске изворишне челенке преобраћене у глацијалне сабирне басене. Они достижу на Проклетијама и Дурмитору пречник од неколико километара а у њиховим зидовима су усечени мали циркови чији
пречник ретко прелази 1 km. Зваћемо их ледничким корутинама. Они су
нарочито послужили као сабирни басени двема глацијацијама. Секундарни
циркови имали су мале леднике вирмског стадијума. Међутим, није био
такав постанак и функција свих циркова малих димензија. Осим напред
наведених малих секундарних циркова, други су мали циркови самостално
усечени и представљају засебне облике у којима су била легла ледника
формирана за време двеју глацијација.
У интимној су вези са цирковима високи подови, који се налазе на
великој висини. На северној и североисточној падини Нећината и Копривника (Проклетије), изнад Пећи, види се једна уска полица на висини
око 1900 m, која се продужује и с једне и с друге стране у цирковима. Јужно од оштрог гребена Планинице, а масиву Комова, види се једна таква
полица, коју зову Бинџа, широка 200-300 m а дугачка више од 1 km, чије
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је дно мутонирано и овде онде покривено моренама. Ови и други подови
налазе се врло високо изнад глацијалних валова и глацијалних рамена.
Они се не поклапају са границом распрострањења стена разне отпорне
моћи и не одговарају слојeвима стена јаче отпорне моћи. Они су у висини циркова или, тачније, они заузимају део падине која лежи између два
суседна цирка. Изгледа да су они формирани деструкцијом оштрих
гребена који раздвајају циркове и представљају дна сраслих циркова назваћемо их циркусним подовима. Највиши катуни динарских пастира налазе се на њима.
Млади облици, који су резултат разоравања гребена који раздвајају
циркове, нарочито су чести у Проклетијама, које се одликују бројним цирковима, стиснутим један уз други; Проклетије представљају планински венац, чији врхови показују најсуровије облике на Полуострву. Оштри гребени који окружују циркове каткада нестају под утицајем нормалне ерозије или обурвавањем који су бројни у областима старе глацијације. Запажају се нарочито две морфолошке последице овог процеса. Општија је једна
друга последица: нестанком оштрих гребена у залеђу циркова стварају се
уски превоји стрмих страна. Низом урниса који су се десили у Комовима,
нарочито између 1860. и 1870. г., створио се један дубок превој, прави
усек, који раздваја два највиша врха овог венца, који прелази висину од
2400 m. У неким деловима Проклетија овај процес је толико узнапредовао
да су ту створени краћи заобљени делови гребена.
Валови и пречаге. Динарске површи биле су пре глацијалне епохе
испресецана дубоким долинама кроз које су се кретали ледници; оне имају
облик валова. Такве су скоро све долине у Проклетијама. Једна долине често представља два валова уклопљена као мања кутија у већу. Могу се издвојити три типа валова, који се везују за три групе различитих долина и
крашких депресија.
Прва група везана је за уздужне долине тектонског порекла; ове
долине су преобраћене у валове, који се одликују великом ширином и одсуством пречага. Такав је валов горњег Лима, између Гусиња и Плава, чија
ширина достиже 1 до 2 km. Стране валова одликују се јако углачаним површинама, а каткад и глацијалним раменима, који се налазе на 180 или 200
m изнад дна. Идући од Гусиња уз долину виде се мутонирана глацијална
рамена која раздвајају два укопљена валова. Изнад углачаних површина
јављају се степенасти подови, који, изгледа, да одговарају етапама преглацијалног удубљивања. Пречага уопште нема. Дно валова је покривено
постглацијалним наносом, у коме је река усекла корито 1-2 m дубоко. Валов допире до плавског терминалног басена са језером истог имена, окруженог појасом морена. Исте црте се виде у валову долине Црног Искра у
Рили, сем језера терминалног басена којег нема.
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Ужи су валови бочних и попречних долина, по правилу са пречагама понекад бројним. Ови валови су ограничени на уске преглацијалне долине, са меандрима које су ледници проширили и преиначили. Такве су долине Проклетија, чије се реке уливају у Лим. Најинтересантнија од ових је долина Вусања или Вруље. Она има два валова. У горњем валову полиране
површине пењу се до 150 m изнад дна и у њему је уклопљен нижи валов чија дубина достиже 50-60 m; овај валов се одликује пречагама дуж целе долине. Површина пречага је просечно за десетак метара изнад рамена најниже
пречаге. Три пречаге су изграђене од тријаског кречњака, док су проширења
долине, која леже између ових изграђена у шкриљцима. Несумљиво да су
ове пречаге изграђене се-лективном ерозијом ледника. Узводно од пречага
налазе се морене. Моренски блокови покривају понекад и саме пречаге, чије
су благо нагнуте и полиране стране окренуте узводно, а стрмије стране низводно. Пречага Сука, у селу Вусању, потпуно затвара долину и диже се изнад дна до 40-50 m висине. Просечена је клисурицом широком само 2 m, која представља низ спојених џиновских лонаца. Клисурица је била у почетку
пећина, бар делимице, јер је један део таванице сачуван и то је било једино
место куда је река могла проћи. Изгледа да је ова пећина преглацијална, она
је потом продубљена интеглацијалном подледничком бујицом а њен плафон
је уништен углавном глацијалном ерозијом. Две друге пречаге у долини
Вруље као и пречага Ветерника у долини Врмоше и једна у долини Грбаје,
изграђене су од кречњака и не разликује никаквим нарочитим особинама.
У ову се групу могу уврстити и висећи валови, тј. уметнути између
површи Језера (на западу од Дурмитора) и дна кањона Таре. Ови широки
облици, усечени на скоро вертикалним странама кањона и чији је наставак
уништен у доњем делу постглацијалним усецањем кањона, изненађују посматрача. Преглацијалне клисуре продубљене су а нарочито проширене
глацијалним токовима који су се хранили са површи Таре.
Трећа група је представљена глацијалним крашким валовима. То
су низови вртача и увала кроз које су пролазили ледници и преобратили их
а валове. Кречњачке преграде са шкрапама између вртача и увала, биле су
стругане, полиране ерозијом ледника, који су се пели уз њихове стране.
Крашке депресије су понекад прекривене моренама. Њихове стране се одликују полираношћу као и у глацијалним валовима нормалних долина.
Глацијални трагови, сем полираности, овде су боље очувани због недостатка удубљења у кречњачким теренима. Са дна крашких депресија,
транформисаних у валове, уздижу се често изоловани високи кречњачки
врхови, са полираним површинама. Око ових врхова рачвали су се крашки
ледници да би се испод њих поново сјединили. Ови изоловани брегови,
истругани радом ледника, су чести у крашким валовима, њихове одлике су
толико постојане да им је дато генетско име стог или стожина.
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Испунивши вртаче и увале, ледник се пео и достизао превоје између увала или превоје који деле крашке области од нормалних долина.
Услед тога су проширени у продубљени превоји бројни у глацијалним
крашким валовима. Када су ови валови залазили у неку површ, као глацијални валови Дурмитора, моћни ледници на изласку су усецали око стога
широке ледничке вратнице.
Преплитање крашких и глацијалних облика. Према последњим
проматрањима који ће бити изнети, навешћемо посебну појаву у динарским
планинама, повезаност крашког и глацијалног феномена. Глацијални феномен се развио у зависности од преегзистентних крашких облика и адаптирајући се у њима изградио посебан тип ледника, чије се кретање и ерозивно
деловање обављало унутар затворених удубљења, издвојених међусобно
пречагама. Осим тога, рад сочнице и ледничких потока био је управљен,
подземним отицањем, према каналима без површинског истицања. Ерозија
ледника и ледничких потока вршила се је, дакле, под друкчијим условима
него у теренима са нормалном ерозијом. Али пошто је глацијални феномен
имао само спорадично појављивање и релативно кратко трајање, његови
утицаји били су само регионални и повремени. Напротив, крашки процес
такао је непрекидно од олигоцена и манифестовао се је у свим деловима
динарске системе. Он је имао много већег утицаја на рељеф него глацијални феномен. Неоспорно је да су чак и у областима старе глацијације велику
улогу имали крашки облици већином преглацијалне старости, нарочито
крашка поља и увале. Јасно се види да су се ледници развили у њима, испунили их до извесне висине и депоновали морене по њиховом дну. Ако се
упореде ови облици са облицима суседних крашких области, које нису биле изложене старој глацијацији, могу се запазити следеће разлике.
Дно и стране удубљења, изложена утицају ледника, заобљени су и
полирани. Они су добили облик крашког валова; крашки облик је проширен а његово дно уравњено. Али, уопште, они нису дубљи од околннх удубљења, која нису била изложена глацијацији, осим на посебним тачкама,
где се запажају локална удубљења везана за утицај ледника.
Ове посебне тачке су пречаге које раздвајају увале и вртаче. Ове
пречаге су ниже него преграде између увала које нису биле под ледницима
; сем тога, полиране и стругане оне изгледају да су снижене глацијалном
ерозијом. Преграде које деле увале узводно и низводно од Торача (Широкар, кучки ледник, итд), толико су снижене глацијалном ерозијом да су се
на крају увале спојиле. Остаци њихових пречага без трагова полирања, поштеђени од ледничке ерозије, налазе се на обема странама Торача. По њима се види да је износ глацијалне ерозије био знатан.
Остали посебни случајеви, где претпостављам да је било глацијалне ерозије, двојаки су. На прелому одсека између гребена Дурмитора
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и површи Језера, тј., на местима где су ледници са Дурмитора достизали
површ и постизали највећу брзину и снагу, налазе се два близаначка крашко-глацијална језера Црног језера, чија је изузетна дубина 48 m. Ова језера представљају преглацијалну вртачу, усечену на граници између
кречњака и пешчара. Вероватно да је она продубљена радом ледника.
Други случај се односи на крашке терминалне басене. То су велике увале, по правилу дубље него друге околне увале. Такав је стадијални терминални басен Мокро, испод Широкара у Кучима, као и увала Тисовица
на планини Прењу у Херцеговини, са вирмским терминалним моренама,
такве су увале Трновица (планина Волујак) у Црној Гори, Рикавац (Кучки ледник), итд. Извесно да су оне продубљене радом ледника, делимично и сочницом и ледничким потоцима.
Најзад, ретко се нађу неоспорни трагови који доказују да су извесни крашки облици постглацијалне старости. Једине вртаче које су очигледно постглацијалне јесу оне које су усечене у кречњачким моренама
(површ Језера), а вероватно и мале вртаче у кречњачком терену покривеном улегнутим моренама (Волујак).
Ова запажања наводе нас и на друге крашке облике, који су вероватно постали испод ледника али на којима није било глацијалне ерозије.
Дно увала, то де рећи корито старих ледника, по правилу је избушено малим вртачама знатно бројнијим него тамо где није било ледника. Такво је
дно увале Широкар, а још боље дно Ћеклићске увале у Црној Гори, где се
зауставио један терминални леднички језик са Орјена. Ове вртаче нису могле бити издубене глацијалном ерозијом, која је у стању само изузетно да
створи левкаста удубљења, Вероватно, да су оне постале испод ледника
под деловањем сочнице. Назваћемо их субглацијалне вртаче. Могуће да су
неке од ових вртача постале и после нестанка ледника.
Тектонски покрети и глацијација
Главни узрок глацијације била је клима глацијалне епохе. Али према истраживањима, која сам вршио 1906 г. у околини Олимпа као и у другим, изгледа да многе балканске планине не би прешле границу вечитог
снега, да није било тектонских покрета непосредно пред глацијалном епохом. За време ових младих издизања неке од планина прешле су снежну
границу не само својим највишим врховима, него понекад и знатним делом својих масива.
Изгледа да су дираске површи, које леже између области јадранског спуштања с једне стране и Метохијска котлине с друге стране, биле
потиснуте. Површ је просечена на истоку дечанским и пећским раседима. Одсек од 700-800 m висине одваја је од Метохијске котлине, по201

кривене левантијским слојевима. Спуштање потолине је плиоцене старости. Али је дно Метохије изнова просечено младим постплиоценим раседима, који просецају левантијске слојеве и отварају пролаз термалним
водама (Баниса код Пећи). На западу динарска се површ спушта у облику
флексуре и тоне под спуштене котлине скадарску и јадранску; она је
просечена само локално уздужним раседима (сз-ји), на пример у долини
Зете, у Бјелопавлићима. Како површ тако и флувијалне терасе Цијевне,
Мале реке, Мораче и Неретве тону било под Скадарско језеро било под
Јадранско море.
У Јадранском приморју има криптодспресија чије дно лежи испод
Јадранског мора. На дну криптодепресије Скадарског језера, уз јз. ивицу,
има много потопљених вртача. Ове криптодепресије као и тоњење флувиоглацијалних тераса, неоспоран је доказ младих тектонских покрета, глацијалних и постглацијалних, који су само продужење ранијих преглацијалних епирогенетских покрета.
Интересантно је утврдити, у вези са претходним проматрањима,
релативни износ постглацијалне ерозије у разним деловима површи. У
глацијалним валовима долина које излазе према Метохијској котлини,
констатује се најинтензивнија постглацијална ерозија. Долине V-облика,
усечене у валовима, достижу дубину од 80-100 m. На обали Јадранског мора интензитет постглацијалне ерозије на најстаријој постглацијалној тераси достиже 40 m на знатном одстојању од Скадарског језера и Јадранског
мора. Износ постглацијалне ерозије на површи различан је према мањој
или већој амплитуди издизања површи али не достиже нигде износ ерозије
на ивицама површи.
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ЛЕДЕНО ДОБА И ГЛАЦИЈАЛНИ ОБЛИЦИ БАЛКАНСКОГ
ПОЛУОСТРВА
– коментар –
У Геоморфологији, литографисаним скриптама по Цвијићевим
предавањима, налази се одељак „Облици глацијалне ерозије и акумулације“. Његов први део, уџбеничког карактера, штампан је 1924. године у првој књизи Цвијићеве Геоморфологије. Други део, под насловом „Ледено
доба и глацијални облици Балканског полуострва“ није штампан. Наиме,
Цвијић је намеравао да напише трећу књигу Геоморфологије у којој „о облицима глацијалне ерозије бави се претпоследња партија“. Свакако да би
овај део био знатно допуњен резултатима Цвијићевих истраживања старог
глацијалног рељефа Триглава, горње Драве и Велепоља, објављених 1922
године. Тиме би Цвијић дао целовиту синтезу својих истраживања старог
глацијалног рељефа Балканског полуострва. Трећу књигу Цвијић је припремао тешко болестан али није успео да је заврши.
Резултате истраживања старог глацијалног рељефа Балканског полуострва Цвијић је објавио у неколико својих радова. Поменућемо само два,
оба на француском језику. Први рад је објавио 1900. године, под насловом
„Ледено доба на Балканском полуострву“3. У њему је Цвијић изнео резултате својих дотадашњих истраживања старог глацијалног рељефа на планинама родопске системе (Рила, Перистер, Шар планина) и динарске системе
(Трескавица, Прењ, Чврсница, Волујак, Маглич, Биоч и Дурмитор). Цвијић
је написао овај рад да би истакао свој приоритет у откривању старог глацијалног рељефа Балканског полуострва. Наиме, после епохалног открића да
на планини Рили и на планинама Босне, Херцеговине и Црне Горе постоје
трагови старог глацијалног рељефа, откривени захваљујући Цвијићевим пионирским истраживањима од 1896. до 1899. године, бројни страни научници
су похрлили да истражују стари глацијални рељеф на високим планинама
Балканског полуострва, ослањајући са на Цвијићева открића. У вези с тим
Цвијић је написао: „Испитивања су била толико брза, готово нервозна, да су
често два проматрача на истом месту старе леднике, независно један од другог, констатовали и то у публикацијама нарочито истичу“.
За нас је значајан други Цвијићев рад штампан 1917. године у Паризу опет под истим насловом: „Ледено доба на Балканском полуострву“4.
3

Cvijić, J. (1900). L’epoque glaciaire dans le Peninsule des Balkans. Annales de
Geographie, IX (46), p. 359-372.
4
Cvijić, J. (1917). L’epoque glaciaires dans la Peninsule Balkanique. Annales de Geographie, XXVI (141), p. 189-218 : (142), p. 273-290.
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Француски текст је истоветан са текстом рада „Ледено доба и глацијални
облици Балканског полуострва“. Цвијићев манускрипт овог рада превео је
на француски језик непознат преводилац. Цвијић је задржао рукопис на
српском језику и, после три године, објавио га у литографисаним скриптама Геоморфологије, уз извесне мање допуне којих нема у француском тексту. Тиме су литографисана скрипта, намењена студентима, стекла наше
пуно поверење да је у њима очувана Цвијићева научна мисао.
Објављујући у целини свој научни рад у скриптама, Цвијић је показао колико је ценио њихову важност за подизање стручног знања студената тадашњег Географског завода Универзитета.
Др Драгутин Петровић
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