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Prinove Muzeja Srpske Zemlje.
Od

Р.

S. Pavlovica.

p1·edusгetljivoj pazнji i iskгenoj gostoljublvosti О I а s n i k а
pгi1·odoslovnog dгustva, jestastvenicki шuzej u Beogradu
moze, pod go1-nji111 нaslovom, da нastavi ·- slicno гanijim пekim svojim izdaпjima objavljivaнje belezaka о floгi, fauнi i gei, koje шogu posluziti kao
pгilog za poznavaнje гaznih ыpskih kгajeva u tom pogledu. Ove prethodne zabeleske, osim toga, Ьiсе i zgodaн putokaz za strнcпjake, koji Ьi hteli detaljnije
raditi ovu ili онu g1·t1pн zivotiпja, Ьiljaka, ili izvesпe izнm1·Je pгedstavnike flore
Ш fauпe, sto se tt ovim Pt·iпovaшa pominjн.
Мнzеј za sad objavljнje sашо cetiri pгiloscica, јег је sve оsоЬ!је нjegovo
jos upuceпo па s1·ediva11je zaostalog шateгijala, posle tгogodisнje 11eprijateljske
okupacije, koja је i Мнzеј zпаtпо ostetila н sviшa odeljciшa пjegoviш. Docпije
се 011i, upгava se ншzejska паdа, !Jiti i o!Jilнiji i гazпosti·нcпiji.

Zahvaljujuci

hгvatskog

1. Jedan

interesantaн

trihopter sa Crnog Vrha.r

Маја шеsеса 1912. godiнe гш!о sаш se odazvao pгijateljskoj po11нdi gg.
pi-ofesoгa S. Uгosevica i Vlat!. К. Petkovica, da sa нjima zajedпo нcastvнjem н
ekskнrziji, kojtt sн sa velikoskolcima izvodili ро jagodi11sko111 Стот Vrhu.
Poveo sаш i ргерагаtога Stojadinovica, koji је iшао da se statЋ о ргi!шрlј,шјн
i11sekata i dпtgih fatшistickih pгedrneta.
8. шаја рнt наs је нанео на v1·elo Ladнik, koje јен шегшеrн i cija је
voda, kao sto iше pokazнje, v1·!0 ћlаdпа. Mrezoш sam, iz vode i шнlја, izvadio
пekoliko koшada pizit1ijншa, li11111ca i closta !јнstнга, kako шi se na шеstн u~i-

нekog va\,yatoidнog pttza. Najvecн koliciнн шеtнно sаш н spiritнs а gosp.
Stojadiпovictt ЈЈгешю pazпju: da пekoliko ljustшЋ stavi u vlazпн шahovinн (11
narocito ргiргешlјепim kesicama), kako Ьi ih zive doпeli н Мнzеј.
Razшatrajнci, ро dolaskн tt Beograd, pod !нрош !јнstш-н ovog valvatoi-

nilo,

dпog рнzа, pгiшetio sаш, da опа 11 i је h о 111 о g е 11 а, vec da је sastavljeпa ocl
kameпcica i гaz11il1 01·ga11skih rJelova, опаkо kao sto sebl gгade kucice frigaпidske Јагvе. Stvai· је Ьila н brzo геsепа. Kako, ро povгatku s puta, zivotiпje
behu potopljeнe tt svezн i hlad1ш vodt1, obгatih se гazgledaнjtt istih. Nekoliko
је priшeгaka ostalo н zivot11. Ргvо sto mi је palo u oci: Ьiо је !Јгz pokret
Justuгa. Роlпеtанје пjihovo Ьilo је zпаtпо !Jrze, пеgо sto se Io·ecu -vodeпi ili
sнvozeшнi pнzevi i рос! најшапјiш нvесапјеш zapazio sаш: с!а ljusture i nisu

melџ1safнe, vec l1elikoid11e kttcice ос! iпsekata iz grttpe Tгichopteгa. 1 c!oista

Р. Stајпшапоvа 1-asp1-ava 1) potvrdila је: da sн ljustш·e паt1ене tt v1·elu Lad11 i k u lап1 е ос! Mak Lalila11ovog гоdа Helicopsyc!zc. Оа li је to vгsta Н. sperata
Мс. l" ili koja d1·11ga -- stгucнjak iша с!а kaze?
,
Nаро111еш1сн jos sащр, с!а za роше1шtн vгstн Stајптап veli, с!а је µuz11ata iz oЬ!asti Lнgапа II Svajcaгskoj. Pojava пјена sеvегпо ос! А!ра pod pitaпjem је. lsti је autoг роsшаtгао pet ekseшplai-a, koje sн zivele tt tеспој vodi пе na sнvн ili u vlazi. Dve sit пш 1,нvе zivele 14 с!апа u vodi. I<evelieг,

1860. godiпe, паsао је н јес!110111 plaнiпskoш potoku н Монtе Roпezo па Korzici;':
60 ljнstш-a ос! heli11opsi11e, а ove ро Mak Lal1la1111 сiпе v1·sttt Н. Revelieri.

2. Nova Valvata iz Nove Srblje.
Ос!шаl1 sпize шапаstiга Sv. Nikole, н !Jliziнi sela Siseva, а н bгdu na

desпoj obali 1·eke Tгeske, пајvесе pгitoke Vaгc!at"Ove, пalazi se !еро ozidaп
dенас 11 kristalastom tere1111. Iz пјеgа istice, н velikoj koliciпi, Ьistra, laka

Pat1! Steiн111a1111. Oie Tieг\velt с!ег Gebl1·gsbllche.
!Jiologische Studie. (Ext1-ait des Апна!еs с!е Biologie lacнstt·e.
Fig. 1-5). Bп1xelles 1907.
1)

Olasнik

l1rv.

p1·irodos\ovнog

d1'11stva.

kla~·,
vrlo

Еiпе faнпistisch
Тот ll., р. 66-67,

ПJll'
1"

2
\Jlad11a voda. U potocic11, koji postaje od ove vode, наsао sаш, 24. apгila 1914.
godi11e, pod kаш!;,пјеш 11111ostvo sitпih lj11stut'a jed11og ~it11og puzica, kuji је Ьiо
p1·edmet 11aгocite studije.
Mala ljustut'a је loptastokupasta, glatka, ргоиасна, sastavlje11a od tгi pп1gasta zavojka, koji s11 odvoje11i d11boki111 svom i brzo гastu. Posled11ji је 11ajveci;
gгotlo је okrt1glasto-jajasto. Pe1·isto111 pt'Ost, spoljasпja 11s11a ostra, 111111tгas11ja
usko kalozнa i delimice pokгiva pupak. Visi11a 1·3--1·7 шm. Takva је otprilike
ili пesto шанја i siri11a. Poklopac је okгuglasto jajast, гоzап i пai·aпcaste Ьоје.
Iz lite1-atш·e pozпate s11 шi dve vгste, koje zive t1 izvoriшa Val. alpestris
i Val. тiтшtа. Opisaпi oЫik iz okoliнe Tгeske i111a 11eke slicпosti sa dг11go111,
fгa11ct1sko111, Yгsto111. Роdнdмапје је II oЫiku i doнekle II veliciпi (visiпa V. тi
тшtа Dгр. izнosi 1 111111 11 vi:;e, ргеснik 1 111111). Razlika је н kгој11 рнрkа i poklopc11. Рге111а crtezн i opis11 н Dipijevoj 111011ogгafiji i) fгa11c11skЉ mekusaca Val. minuta Drap. iша сео p11pak otvo1·e11, dok је kod sv. пikolske v1-ste 111111tms11jo111 t1s110111
рнраk 11esto malo zakloнjeп. Iz 01·igi11al11e гаsргаvе D гар а гн о а,'2) koji је анtо1·
ove v1·ste, не vidi se sklop poklopca, 111ecluti111 D i р i, t1 ft·a11c11sko111 tekst11, veli:
da је iste Ьоје kao i ljustшa- t. ј. гоz110 sјајап. Р1·iшегсi valvata sa pomeпнtog
mesta imaju kako је гесе110, poklopac 11aгa11caste Ьоје. Ovaj шi је kaгakte1· рао
н oci jos на sa1110111 tе1·е1ш, kad sa111 Љ skupljao. Od i11teгesa је po111e11t1ti, da
zivoti11ja povlaci za sоЬош poklopac duboko н gгotlo.

3. Skopski krecnjak.
7. Маја 1911. godiнe doblo је g. сiг. Mih. Suskalovic od jedпog гade11ika i M11zej11 poslao komadic sнpljikavog, гdastog k1·ec11jaka, koji је -на јеdној
pov1·si11i ргеvнсе11 ta11ko111 kогош Ьigt'Ovite шаsс. Izшectн supljikave 1\iastopгljave 111ase i ро111е1шtе Ьigгovite povгsiнe kгеспјаk је za deЫji11t1 5 111111 isk1·istalisao. Кгеснјаk potice iz opstiнskog Мајdана kod Кisele Vode u Ыizi11i BaЬi119g D0111a kod Skoplja. Kad sаш, ap1·ila шеsеса 1914. god., Ьiо н Skopljн,
g. Sнskalovic poslao mi је i гacleнika, koji је i kгеспјаk 11asao. То је vгlo t1·ezve11 i ozbllja11 covek, tako da о p1·ove11ije11ciji ovog ka111e11a пе 111oze se posшn11jati.

Ро Ьigгovitoj povгsiпi vide se d ve taнkc i kao поvас okп1glc ploce (11
pгec11iku 15 mш). Јеdна је се!а, а od dгt1ge se t1kaz11je sашо pol11111esecasti
deo, posto је p1·va deliшice pгekгiva. Malo dalje ос! 11jih 11ahodi se sашо poloviнa, od trece vece ploce. Ро pov,·siпi tih ploca 11alaze se tackasti нlпasi, tako
da sva tгi ova oЫika сiне нtisak 11kгаsе11Љ 11ш1шlita, ili oгbltoida. Sve ше је
ovo jako i11te1·esovalo, posto шi јс pozпato da јс dг. S 11 Ь ег t zabelezio iz sela
Sopista belicasti, jed1·i kгеспјаk II kошс је паsао 111111111\itc i 11111ogo oгbl
toida, od kојЉ neki lice на Orb1toi(fes Pгatti (рару1-асаеа) i О. dispaпsa 3.) P1·vo
sto Ьi se moglo poшisliti, to је, da је i ovaj kгеснјаk maгiпskog poгekla. Medutim to пе stoji. I 1910. godi11e, kad sam se 11 Skopljн zadгzavao vise od 20
dана, i ove (1914.) godi11e, posetio sa111 пekoliko pt1ta opstiнski 111ajda11 i нvek
sam t1 k1·ec11jakн 11asao samo 11tiske od рlапогЬа, sto пikako пе ide II p1·ilog
gог11јс111 mislje11ju. Dve sн 111og11c11osti: ili је гесенi komad sпet, svalja11 s Ьгdа
ili da kotшasti oЫici i не potict1 od fo1·aini11ifeгskih lj11stш-a. Менi ovo dгugo
izgleda i verovat11ije. P1-avio sam jeda11 роргеснi pгcsek на tгecem, 11ajvecem
komadt1 i оп 11ije pokazao stг11ktш11 fo1·ami11ifeгskil1 lj11stшa. Менi sc ci11i da s11
11ade11i oЫici sasvim slucajпi, је1· kada se Ьig1·ovita kога bolje гazgleda primetice se vise ovakvih zaokгugljeпЉ шlazcva, koji iшајн p1-avil110 J11c11i oЫik.

4. Suvozemni mekusci iJ~ Treskine Klisure.
Na izletµ koji sa111 24. apгila 1914. godiнe нсiнiо od Skoplja do T1·eskiпe
Юisше Ыizн Siseva, н clп1stvн sa g. Stojadi11ovice111, 111t1zejski111 ргераrаtогош,
sakupio sаш 22 vгste :sнvozemнih шеkнsаса. Raпije је, iz istog шesta, Muzejt1 slao pнzeve g. Jo1·da11 Petгovic prec!. ргоf. skopske gi11111azije. Ovom
ekskш-zijoш p1·i11ovlje11a је fаш1а skoгo za polovi1111 гапiје 11аdе11Љ vгsta. Nisaш
1
) D. D нр tl у I-Iistoiгe нatuгelle des 111ol111sques teпestгes et й' еа11х dонсе
viveпt ен F1·џ11се. VI. Fasc. р. 585~586. ТаЬ. XXVIII fig. 14. Paгis 1851.
2) Dгарара1·11анd R. Pl1. Ј. Histoiгe 11atшelle de 111011. ten·estгe et fluv.
йе la Fi-aJ1cc. р. 42. Pl. 1. fig. 36--:-38. Pat·is 1805.
1 ) Citaj dг. 1. Cvijic. Osнove za geog1·afiit1 i geolol!iiн Mak,чinniiP i Staгe
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nasao samo Xeropblla sfriafa Miill. i Caгtlшsiaпa caгt!111siaпa Miill., posto se i
nisam zadrzavao ka suncu okrenutim mestima, niti н ravnijiш paгtijama Ыize
selн Sisevн. Celokнpni spisak pгilazem ovde, sa napomenom da sн oЬ!ici ra~
nije nadeпi1) staшpaпi oblcпim slovima. Priпove iz 1914. godiпe pecatane su
kнrzivoш.

Tгeskiпa Кlisшa dakle c!ala је ove puzeve:
Daudebaгdia тја

Miill.

Vitriпa шmulшis Venetz.
Hyaliпa glabra Stud.
Hyaliпa пiteпs Mich.
Рнпсtшп pygmaea D1·p.
Pyгamidula mpesfгis (Stнd.) Љр.
Fгнticicola sti·igeJ!a D1·p.
Сатру!аеа lt'izoпa Zgl.
Helicogeпa lнс01·нm Liп.
Tachaea viпdoboпeпsis Fer.
Xerophila stгiata Miill.
Carthнsiaпa caгtlшsiaпa Miill.
Bнlimiпнs detritнs Miill.
Choпdпila 111icгoti·agt1s Рагl'.
Choпdrнla ti·ide'пs Miill.
Acaтztfliпuta aculeafa Miill.

Modicella avenacea Drp.
Spflymdium parгeyssi Pft-.

lstllшia шiш1tissi111a Hai·tm.
ЈsЉшiа salш·eпsis IZeiп!J.
Clausiliastra lamitzata Мопt.

Delima тzov. spec.
Sti·igillaгia striolata Раrг.
Eгicia eleпgans Miill.

Ali пiје od iпteresa sашо Ьгој oЬ!ika, vec 1 pojava izvesпih tipova, koji
su karakteгisticпi za juzпe i zapadne oЫasti. Sa zoogeogгafskog gledista mora
se najpre koпstatovati, da пajvectt veciшt сiпе pнzevi koji su паdепi па severн
- н Sгbiji tt stШ'im graпicama пјепiш. Тн пагосitо isticem, pored ostalil1, i пa
lazak Campylaea ft'izoпa Zgl. - Raпije је osoblto пaglaseпa') pojava jнzпjackog
tipa Не[. lисоrшп Liп., а sada valja istaci i ројаvн klattzilija iz sekcije Delima.
I ako detaljпo jos nije рrонсепа i specifikovana, ipak se za sad moze ронzdапо
reci: da p1·ipada Betge1·ovoj grнpi Moтztenegгiтza. Sгodna је dakle опiш delimama
iz Dalmacije, Сте Gore i Seveme А!Ьапiје opisaпim pod iшeпima Delima catflaraensis (Zgl.) l~ossm., D. umbllicata Boetg., D. Wo!zlbe1edti Molleпd. i D. subcristata Кiist. Poslednja је пadena i tt Srblji па plaпiпi Bist1·i izпad Galicпika i
kod Galicnika. 3) Nova-je delima, za sad пajistocпiji predstavпik роmепнtе grнpe,
пасiепа је н prilicпo velikom Ьrојн (preko 50 ekse111pla1-a) а za kratko vreme
skнpljaпja.

Р. S. Pavlovic.

) 1 пavedeпi н Prilozima pozпavaпjtt 111ekt1saca iz Sta1·e SrЫje
i 1vlakedo11ije. (85 Glas Srpske Kraljev. Akademije.) Beograd 1911.
2
) Prilozi i t. d. str. 107 i Razmat1·a11ja о vгsti Не!. lucomm L. (Olas
sгр. kmlj akad. LXXVII) Beog1·ad 1909.
3
) Pгilozi ... str. 93.
1

