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ПРИЛОЗИ ЗА ПОЗНАВАЊЕ ТЕРЦИЈАРА У СРБИЈИ.

1. Допуна медитеранској фауни Вел. Мо1<рог Луга.
Чешhим излетима са 9 ацима, а нарочито према једној
повеhој збирци у Геолошком Заводу, коју је при1<упио и веhим
делом и одредио г. Вл ад. I{. Петков и h, другол1едитеранска
фауна из пото1<а Бучвара код В. Мо1<рог Луга улшожена је
још и овим облицима:
Сотzиs

Mercati В1·осс.
" Tarbelianus Grat.
Erato laevis D011.
Mitra recticostata Bell.
Colшnbella curta Duj.
Buccinum Vindobonense Сћ. Mayer.
,,
lyratum Laшk.
Pollia spec.
Pyrula (Ficula) sp. ( cf. condita
Brong).
Cancellaria Saccoi R. Hoer. Auiпg.
,,
spec.
Ceritlziшn lignitaгum Eicћw.
Tuгritella Arc!zimedis Втпg.
Tгoc!zus miliaгis В1·осс.
Tuгbonilla gгacilis Bi-occ.
Natica гedempta Micћt.
Neгita distoгta Ноешеs

Ostгea

Eulima subbulata D011.
Bulla lignaria Liппе
,,
utricula Втсс.
Crepidula шzguijomzis Lаш.
Psamosolen spec.
Рапореа сј. Menardi Desll.
Venus пшltilamella Lаш.
Cytlzerea Pedemontana Ag.
Circe minima Mont.
Cardium flians Bi-occ.
,,
spec.
Lucina colшnbella Lаш.
,,
spec. (aff. dentata Bast.)
Caгdita jouaneti Bast.
,,
Paгtsc!zi Goldf.
Pectшzculus pilosus Liп.
Агса Rollei Ноегпеs
Pecten sp. (aff. substriatus (i'ОгЬ.).
crassissima В1·осс.

2. Принове у војиловачкој другомедитеранс1<ој фауни.

. I{ao

допуна медитеранској фауни овога

забележитн
минисао

,шо

мекушци 1 )

Мигех suЫoгиlaгius Ное1·. Анiпg.
Pleuгotoma Nataliae Ноег. Auiпg.

В.

и

се

детер

:

Conus Bгezinae I-loeг. Auiпg.
Rinf;"icula costata Eicћw.
C!zenopus alatus Eicl1w.

1)

места имају

које сам доцније причпио
Pleuгotoma

,,

Olgae Ј-Јоег. Анiпg.
Soplziae Ноег. Анiпg.
cf. ungпijomzis Lаш.

Cгepidula
сј. utгicula Вгосс.
Thгacia spec.

Bulla
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Масtга

spec.
Tellina сј. doпacina Liп.
Venas Dajaгdini Ноет.
plicata 01111!.

Сiгсе

minima Мопt.
" eximia Н oerпes
Chama gгyplzoides Liп.
Lucina dentata Bast.
А1·са spec. cf. Rollei Ноеrп.
Modiola spec.

maгginata Ноет.

3.
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Медитерански фосили ив околине Доњег Милановца.

24. септембра 1905., по веома рlјавом времену, ишао сам
из Доњег Милановца уз реку Реш1<овицу и на крап<ом размаку
од вароши, у десној обали реке, могао сам 1<онстатовати
преко ЗО м. дебелу серију терцијарних слuјева.

У

доњем

је

делу жути песаI< (он је највеhе дебљине), над њим један
бана~< 1<речњачког облутI<а, па сиви песаI< са нешто мало
глине и поврх свега долази I<рупно 1<речњачI<о облуhе (ве
личине коњске главе) у жуlшастом песку. Цела серија пружа
се с1<оро меридијанс1<:и,
ових слојева чине:

а пада благо у источно поље. Фауну

Ceritlzium scabnmz Olivi
,,
perveгsшn Liп.
Tuггitella spec. (јако изломљена)
Clzeпmitzia peгpusilla Gгat.

Caecum tгaclzaea Мопt.
Neгita picta Fег.
,,
expansa Reuss.
Dentalium spec. (излизан jar(o)
Coгbula cш-inata Dнј.
Venus spec. (из групе scalaгis-Ba

colшnbella Lаш.
сј. dentata Bast.
Caгdium spec.
Сiгсе spec.
Pectшzculus pilosus Liп.
Lit!zodomus avifensis Мауе1·

Lucina
,,

Pecten spec.
Spof1(fylus cгassicostatas Lin.
Ostгea cmssicostata SO\\'.
,,
spec.

steгoti)

Фосили су у опште ретки и рlјаво очувани. Врло је честа

Corbula carinat 1 D11j.,

а нешто чешhи

осталих обли1<а наlјени су по комад

-

Certih.

scabrшn OJiv. Од

два.

Из l{ оре ш ан а, код Мосне близу Д. М ил а но в а ца,
донео је r. др. Д. Ант ул а I<омад плаве глине из које сам могао
одвојити и одредити ове фосиле:
Виссiпит

badense

PaгtscJi

Pleumtoma tun·icula
Natica lzelicina Вгосс.

Вгосс.

Наласком ових фосила несумњиво се потврlјује другомеди
терш-1с1<а старост OiJC глине. Приликом препаровања одвојио сам
и некошшо форамннифера и I<Ј,\\,Ще од неке Coгbula. Форами
нифере нисам

4.

одреi)ИВао;

али

и

uшr

су другомедитерански.

Медитерански фосили ив Си~<ола.

године донео је г. Вл ад. Миш I< ов и h, руд. инжп
у Геолошки Завод Вел. Illкoлe I<омад глине и неко

1902.
њер,

ЛИI<О фосила из Сикола у крајинском округу. Доцније је ову
збирчицу допунио са још

2-3

парчета глине узете

са истог

1*

П. С. Павловиt
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!\\еста. Препаровањем овога материјала издвојио сам и одредио
ове фосиле:

Ancillaria glarzdijormis Lam.
Volata taariпa В011.

Heliastrea Reassana

М.

Ed\'1. et

Наiш.
Milioliпa

ТегеЬrа Ьistгiata Grat.
spec. (иsло.\\љена)
Fusus Ьiliпeatus Partsh.
Textuilat'ia carinata d'01·b.
Natica lzelicina Brocc.
Globlgeгina bulloides d'01·b.
Dentalium badeпse Paгtsch.
Orbulina шziversa d'ОгЬ.
Tnmcatalina Datemplei d'Orb. sp.

5.

Медитерански фосили ив Дубоког Потока
села Трњана.

код

1904. године е!{С!{урзирао сам по тимочком и !{рајинском
округу ради прибирања разних приро)Iнина за Музеј Српске
Земље. Том прили1{ОМ задржао

сам

се

мало

дуже

у

селу

Трњану, па сам у друштву саг. Мих. Рашковиtем оби
шао и Дубоки Поток, где смо прикупили богату збирку, која
је се!\\ тога обогаtена и лепим и обилним пo1{JIOHOI1\ од r.
Рашковиtа. Поред фосила цитираних у књизи "Терцијар Ти
моч1{е Крајине" (стр. 51-53) и у "Приновама" (Геол. Анали,
књ. VI, стр. 301-302) сада могу навести још и ове:

Conus сј. lzшzgaгicas !-!oer.
Erato laevis Dоп.
Marginella minuta Pfeiff.
Miira scгoblc11lata Krl)cc.
,, Partsc!zi Ноегп.

Auiпg.

Buccinшn Hoeпzesi Seшper.
Ршриrа haematostoma Liп.
Cassis mammilaris Gгat.
Cassidaria spec. (фрагменат)
C!zeпopus pes pelecaпi Phil.
Rostellaгia dentata Gгat.
Raпella marцinata Mai·t.
Murex suЫavatus Bast.
,,
Hoemesi d'Апс.
Pyrula (Ficula) spec. (фрагменат).
Fusus virgiпeus G1-at
·
Fusus Puschi Aпllr.

Pleuгotoma

cataplzracta

Вгосс.

Tuггitella Ьicaгinata Eichw.
Turгitella catlzedralis B1·011g.
C!zemnitzia peгp11silla Gгat.

Phasianella spec.

6.

Monodoпta angulata EicЋw.

Natica helicina Broc.
Nerita spec.
Rissoina сј. decussata Moнtf.
,,
сј. Loneli Desl1.
,,
pusilla Brocc.
Rissoa costellata Grat.
Zetlandica Moпtf.
,,
planaxoides Des Монl.
Patella spec,
СмЬаlа caгinata Dнј.
Lutraп·a

spec.

Eгvillia pusilla Phil.
Caгdium sp. ( cf. Tuгonicum Мауе1·)
фрагмент

Ca,-dium sp. (фрагмент).
Lucina Dujшdini Des\1.
,,
exigua Eic\1w.
Nacula сј. пucleus Liп.
Limopsis anomala Eichw.
Pecten spec. (ситан, фрагмент)
Spondylus cгassicostatus Lаш.

Сарматски кат у селу Лапову.

15. октобра 1905. послао ми јег. В. Брза1<ови!1, под
шумар из Рогата, један I{О!\Шд меког, шупљикавог 1<речњака,
који се вади у селу Лапову и од кога се градила нова ресто
рација код железнич!{е станице у Лапову. Ломљењем овог
камена и ва1јељем отиска утврдио сам, да је с арм ат с I< е
ст ар о ст и. Садржи мноштво церита, ме 9 у којима ca!lt упо-
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знао С. pictum Bast. и С. rublginosum Eicl1w., а осим тога и
делове од Caгdium obsoletum и један фораминифер из групе
Miliolida. На једноме излету, 1<0ји сам правио априла 1906. до
Рогота сазнао сам

њ а

1{

:

да се тај 1<речњаl{ вади у месту Гв о

s де

у, у атару села Лапова, идуt.и путем за Рачу.

7.

Сарматски «ат у атару села

Врчина.

Близу састава јаруга, што чине пото!{ Касаповац, у атару
села Врчина, вода је испрала мноштво сарматСl{ИХ фосила.
Међу овима је најчешhи Tapes gгegaгia Partscl1 и Ceгitlzium
pictшn Bast., а сем тога налази се по неки Tгoclzus и фраг
менти од Caгdium'a. На не1<олю<о десетина I<орака идуt.и низ
Ј{асаповац ка Пеt.ини помаља се сиве боје песак у коме су,
што је интересантно, најчешt.и фосили: Buccinum cluplicatum

и Ceгith. disjшzctum Sow. Остали су врло ретки, као: Ceгitlzium pictum Bast. (4 ком.), Тгос!zиs spec., Масtга podolica
Eicћw. (1 ком.), Caгdium obsoletшn Eicl1w. и С. plicatum Puscћ
(у фрагментима), Tapes g1·egaгia Partscl1 (1 комад) и Donax lucida
Eiclн:v. ( 1 комад).

Bast.

8.

Сарматс«и фосили ив Рипња.

Раsгледајуt.и неизложени део геолошке збирке у Музеју
Српске Земље, у намери да утврдим шта је после непријатељске
окупације заостало, наишао сам на неодређени сарматски ма
теријал из атара села Рипња. Скупљан је на екс1<урзији 5. маја
1907. године, 1<рај саме железничке пруге на 1<м. 25·6. Пошто
сам се одлучио да целокуш1у сарматску фауну из целе Србије
у старим. границама изнова проучим, !{ако бих на крају извео
извесне sаюьучке, које сам још раније запазио у погледу стра
тиграфсrшх односа Источне и Западне Србије и у вези са њеним

- изложи-пу
претходно поједине фауне у овим Пр ил о s им а, на начин као
што су раније прю<аsиване под општим насловом Пр ин ов а
раsви11ем у главним басенима ван наше домовине,

Г е ол о шко г

3

а в о д а.

На поменутом месту у Рипњу нан~ао сам:

Colшnbella sc,-ipta Bell.

Naita picta Fег.

Мигех suЫavaius Bast.
Buccinum duplicatшn Sow.
Ceгitlzium mbl,ginosшn Eic!1w.
,,
pictшn Bast.

Астаеа spec.
Hydгobla сј. stagлalis

,,

Spiгмbls

поv.

spec.
Caгdium

disjunctum Sow.
spina Рагtsсћ

Тгос!шs Caeliпae Апdгz.

Bast.

(Amnicola) mutabilis

,,

Modiola

obsoletum Eichw.
maгginata

Eichw.

Spiгoгbls spimlis Eichw.

/1elicifomzis Eichw.

Међ пужеви111а нова врста
групу Хернесових и Ајхвалдових

mutaЫlis долази у
"палудина" (Р. immutata, рн-

Amnicola

П. С. Павловић
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sila, nimpha, avia etc.) Има јако сјајну, купа.сту љуштуру, са
стављену од 5 завојаI<а. Покривена је мноштвол1 финих, уз
дужних црта, I<oje се под великим увећањем виде. Завојци су
испупчени; последњи

заузима

половину

љуштуре

и

јаче

је

испупчен (трбушат). Гротло ОЈ<ругласто, горе мало угласто.
Десни усни обод оштар, унутрашњи не покрива са свим пупаI<.
(Величина: 2·25 мм. вис. 1·10 мм. шир.).
ДесетаI< примера~<а имају јаче прононсиране, готово ре
брасте пруге. Ова се појава у највише случајева истиче на
горњим, почетним завијуцима. Само на не1шм силазе до краја.
ОблиI<е ове издвојио сам I<ao var. costata.

9.

Сарматски фосили ив долине Бабиног Потока у селу
Ритопеку.

ИдуЪи из сел::~ Ритопека низ Дунав - нарочито према по
четI<у аде Хомол11,(1; - јако су развијени жу!шасти пес1<ови са
мноштвом сарматсI<их фосила. Из долине Бабиног Потока,
спроЪ.у села Иваrюва, сакупљао сам у два три маха (1909.
и 1910. год.) Ј\ШТL:ријал и из њега издвојио и одредио ове врсте
ме1<ушаца:

Modiola spec.
Сшdiит obsoletum Eic!1w.
,,
plicatшn Еiс]н~,.
Mactra podolica Eici1w.
Donax lucbla Eici1w.
Soleп subfragilis Eic]1w.
Plzolas spec.
Troclшs spet.
Bulla

Nassa duplicata Sow.
Cerii!1ium pictam Bast.
ntblцinosum Eic]1w.
пodosoplicatшn М.

I-!oe1'11es
"
spina Pa1·tscli
Hydt·obla Frauenjeldi М.
"
veпtгosa Мопt
Lајопkаiегапа Bast.

Ноешеs.

Модиолсr<е љуштуре jaI<o су истроене, тако исто и Troc/шs,
I<оји је уз то и изломљен (али !{ОМади опомињу на Т. sanio
Eicl1w.). Фолас се та!{о исто налази у ситним комадима.

10.

Понтисн:и кат 1,од Умке.

Са својих екскурзија предао ми је г. В.

I{.

Петковиi'i, проф.

неколико I<омада ме1<ушiща са sабелешком: да су нађени на
њиви, којом преки пут (преко пото!{а) води од Ум1<е за Вел.
Моштаницу. По изгледу и л1ешавини мекушаца види се, да их
је вода 1<отрљала и да је у близини граница иsмеlју два неоrена
!{ата. Од с арм ат с!{ их фо с ил а у збирци се налазе:

Ceгitlzium

,,
,,
Tгoc/zus

Caгdium

disjunctum Sow.
гublginosum

(1 ~<ом.)

Eicl1w. (1 ком.)
pictum Bast. (3 I<ом.)
spec. (1 I<ом.)
obsoletum Eicl1w. (1 I<ом.)

47
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У дале!(о се веhем мноштву налазе понт и с 1( и меr<ушци.
Сви су прљави - у блато уваљани. Најчешhи је Ј(рупан мела
нопсис: Ме!. Martiniana Fer., из кога је веhиl\1 делом изва 9 ена
и испрана микрофауна. УЈ(упно одре 9 ени су ови облици:

Orygoceras jistula Brus.,
Melanopsis Martiniana Рег.
,,
Viпdobonensis Fucl1s.
Затим неколико рlјаво очуваних прил1ерю<а из групе Ме!.
и М. pygmaea Paгtscl1, Neritodoпta Stanae Bгus. и рт
једне крупне конгерије - Сопgегiа omit!zopsis или можда Cong.
шzg-ula саргае. Судеhи што је из ова!(о незнатне количине одре

Bouei
iјено

релативно лшого врста, има изгледа, да пе
I<алност бити обилна облицима понтис!(е фауне.

нова ло

Понтис1ш кат у Малом Вучју.

11.

Мал о Бучје је уска коса, I<oja дели Врчин ску од Мало
иванач1<е Pel(e. Кроз њу се има, по проје!(ту железничких инжи
њера, пробити туне;; за варијанту главне железнич1<е пруге.
Она је састављена од пес!(ова из којих су одвојени и одреi_јени
ови фосили:
Papyгotllcca llliгabllis Вп1s.
Oгygoceras Fuclzsi Кittl. sp.
Planorbls Mariпkovici Bгus.
Melanopsis Maгtinia11a Рег.

Nematш-ella spec.
Valvata debШs Fuchs.

Vindobo11e11sis Fuchs.
sегЫса Bгus.

megacantlza Handm.
,,
ajfiпis Handm.
Micгomelania (Goпioclzilus) spec.
Caspia Vujici Bгus.
,,
Fгaшzenfeldi Scliwaг.
и

мноштво

!13-

ломљена).

Limnocardium Tkalaci Brus.
КоsШ Вгнs.

,,
spec.
Pisidilllll spec.

остракода.

Фауна се у главноме

риских

Neritodonta Staтzae Bгus.
Congeria minima Bгus.
"
Pшtscbl Czjz.
Dгeissensiomya spec. ( ситна,

слојева,

са

слаже са фауном рипањских Ј(ОНГе

незнатним

бројем

елемената

беrаљич1<е

фауне и др. доње!(онгерис1<их ло1<алности.

12.

Терцијарни пескови

код

3ющопаче.

Код села Заююпаче веома су јако распрострањени
с1<ови

I<ar<o

у

хоризонталном

та!(о

и

у

вертикалном

пе

правцу.

Они сем тога sаузимају вели!(О пространство ИЗЈ\1е9у атара
Гроц!(е и села Врчина. За одредбу њихове старости важно је
6ило напи фосиле, јер их на вели!(ИМ размацима не садржавају.

Тек 26. јула 1910., идуhи од Врчина за Гроцку, наишли смо
Г. Д. Ант ул а и ја, више саl\юг села Заклопаче, на један усе!(
!(рај друма, са м1юштвом иструлелих и изломљених фосила.
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Из понетог песr,а у Музеју сам одвојио ове облиr,е:

Planorbls spec.
Melanopsis Vindobo11ensis Fнcl1s
serblca Вгнs.
,,"
из групе pygmaea,
а пор_ед тога и фрагменте

једне повеhе 1<0нгерије

и

лимно

нард~Јума. Наласци су ови од врло велиr<е важности, јер до
назуЈу да су поменути песнови понт и сне

13.

ст ар о ст и.

Још један прилошчиfi 3а одредбу поцерског
Терцијара.

Жујовиhевој белешци о

Поцерини

један приложак, на основи проматрања,

и111ам

r,oja

да дода111 још

са111 вршио кра

јем јула 1920 године у хатару села Синошевиhа. За По
цер ин у, у својој Геологији Србије, проф. Ј. М. Жујовиl~
рекао је 2 ): ,,У Поцерини су од терцијара последњи брежуљци
и !(Осањице са којима се она до равне Мачве и Посавине
завршује. Простор заузет овим тереном велики је, али је још
непроучен. До сад су нам из њега познати само понтиски фо
сили из села :Каоне, али је вероватно, да he се овце на\ш и
маринс1<11 неоген".
Испод винограда Псшовиhа, у мали званој Бу гар ин е,
сурвала се ја!(о земља на једном месту. Два пута сам, 21. и ЗЈ.
јула 1920. године покушао да до15е111 до дна ове провалије ; али
ми је напрезање оба пута било узалудно. Увек сам је надишао
с једне или с друге стране. 31. јула, вра1'1ајуlш се са овоm
излета, наишао сам у близини поменуте провалије, на имању
сељаrш Михаилови!ш, на скоро ис1<01шни бунар. Избачени ма
теријал лежао је с једне стране бунара у великој гомили.
Одрасле чељади r<од r,yhe није било; али према даљини избачене
иловаче,

песковите

глине

и

песка

и

на

основи исказа неколи

I<ИХ домаhина, који су у том 1<рају бунаре копали, може се
утврдити овај ред слојева: најпре долази здравица, испод ове

јако песковита глина, па нешто глиновитији материјал, који
затим добија све више песr<а, доr< овај са свим не освоји и
прелази у "живи песак", како га мештани називају. Горњи
само слој, јако пес1<овита иловача, има у себи много трагова
( од калупа, једара и шупљина) од 11шољаI<а. У другом материјалу,
који сам детаљно и 111.икроскоrюм проучавао, вења ни1<аr<вих, па
ни 11111кроорганизама. Иловача је сивr,асто-жуте боје, у којој ка
лупи одударају мрком, лињонитично11I бојом, глиновити је ма
теријал плав1<аст, а песак сив, ситан и сув. Трагови фосила

ис1<ључиво припадају родовиња:
2) Ј. м. Жу јов и

Стр.

283.

Београд,

1893.

h.

Congeгia,

Геолотја Срб11је

I део.

Dгeisseпsia 11

Um-

Топографс~,а Геологија.

•

Прилози за познавање терциј~ра у Србији

(9)
nocaгdium.

На

основи
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њихова облика, 1,роја и броја ребара

и пpel'ita отисцима ю1том изваlјених, са врло великом
вом могло би се реhи, да су то остаци

Conge1ia сј. blшzgalaris Fucl1s
Dгeissensia сј. auгicalaris Fucl1s

Limnocaгdiam

резер

sp.
cf. Aui11geгi FL1c!1s.

Ако би ове одредбе биле тачне слојеви из поменутог
бунара таложили су се у горњем одељку rюumucl{e етаже.

14.

Терцијарна фаунg из села Врмџе у сокобањсном
срезу.

Још пре рата добио
малу збирчицу фосила из

саЈ\1 од г. проф. В.
околине села Вр1'1џе.

Петковиhа
Фосили по

I{.

менутог Ј\1еста налазе се у белом лапорцу, Ј(uји лежи

на ви
сини од скоро 600 Ј\1ет. О самиЈ\1 слојевима изнеi1е г. Пеп,овиh
детаљније подат1<е, пошто је ове (1920) године имао прилике
да понова пропутује и подробније проучи ближу и даљу 01(0-

ЛИl!У Ртња.
У мплој овој фауllи има

и

неколико

нових

облика,

чијим i,e специфичним 1,арактерииа бити речи другом
I<ОI11 ; али ако се добро уоче сви родови ту зс1ступљени,
пада у очи: да је она типа Ј11елшюпсидних лапораца,
Маlјарима близу Сталаhа, Звездану код Зајечар,~ или у

о

прили
одмс1х
као у
Гружи

(у атару села Ра1\1аЪе) итд., јер су туна наlјени:
Огуgосегаs spec.
Plшzoгbls tгшzcatoco11icus поv.

,,

spec.

spec.

Melanopsis Pelkovici поv. spec.
Pгosost!zenia сј. Fuclzsi Pav.

Pseudoamnicola Uгosevi('i 110v.
Nematuгella поv. spec.
Neгitodonta

spec.

spec.

Co11geгia Jaгdovi Bгus.

,,

spec.

Да би у1,азао на фрапантну сличност

преиа

фауни

ме

лс1нопсидних лапораца из Србије и др. бшшш1с1,их земаља,
довољно је упоредити их са сличним познатим облицима
остављајуiш 3а другу прили1,у, сувишне палеонтолошке детаље.
Тако, прво цитирани меr,ушац, који није ближе специ

фикован, Огуg·осегаs spec., долази у групу глаттшх оригоцера,
као што је Огуgссегаs сип1ит Вп1s. из Џепе у Босни. Неодре
lјени планорб: Plaтzoгbls sp., мање затупљен од нове врсте
Рlап. tгшzcatoconicus, по општем хабитусу, сродан је са врстом
PL. Homesi из .малог UЈоштањсI<ог басена у Словеначкој и
Plan. Pavlovici Вгнs. из Звездана Ј{ОД Зајечара. Нова врста
Melanopsis Petkovici долази у групу Melanopsis ргаегоsа, buccinoides, где рачунам и Ме!. Aгsinovi Вп1s. из Звезданског
I{ључа. Из врмџанс1,ог .материјала одвојио сам и три фраг
.мента једне прозостеније. Судеtи по врло финим попречним
цртицама из.lllеђу набора, држиЈ11 да је идентична c,r. Pmsost!zenia Fucflsi Pav., 1,акву сам нашао у сличним слојевима код
села Maljapa близу Сталаtш.

П. С. Павлови\,
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Pseudoamnicola
Stosiciana Brus. и Р.

Uгoseviri n. sp. личи на далматинске Р.
ТогЬагiапа Brus. из Миочиhа у Далма
цији. Nematuгella (по свој прилици нова врста) има велике
сличности са звезданском N. Nikolajevici из Звездана и N.
еЬитеа из Дугог Села у Хрватској.

ycl{a

Neгitodonta spec. је неритодонта ниске
ттојаса. Долази у групу обли~а где и

спирале са три
ВагаkоvШ из

N.

Ловче у Хрватсl{ој и Neгitodonta Zivkovici Brнs. из Звездана.
За сад лш је немогуiню извршити тачну спецификацију, јер
су ми оригинални примерци нестали из музеја, а хрватс1шх
нисам

ни

иNшо.

Од Шl{Ољака издвојио сам преl{о 50 љуштура једне 1,он
герије, коју сам изједначио са Congeгia Jaгdovi Вгнs. (из Жу
пиhа Потоl{а код Сиња) у Далмацији, јер се по облику и ве
личини

с њом

слажу.

Друга, много крупнија l(OI-Jrepиja не може се ближе
одредити, јер је сна изломљена. По очуваном делу опо
миње на фрагменте, icoje је Бр у с ин а нацртао, на таб. XVI!
сл. 19---23 своје Ог а g је, !(ао Congeгia dalmatiпa, и::з Рибари!ы
у /~ашлацији.

Rе s

11

m
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Donnees

110нve1les

sttr

Раг Р.

(\апs

Је

Tertiaire en Serble.

S. Pavlovic.

L'auteш ргеsепtе les Jistes de fossiles, tгoLlves рош· !а ргешiеге fois
des gise111e11ts 11oнveaL1x et йеја сошшs, 11otaш111e11t:
1. Sнрр!ешепt i\ !а fанпе 111ecliteпa11ee1111e II de Veliki Molпi Lнg.
2. Sнрр16шепt а Ја fа1ше ш6ditепап{,сппс II clc Visпjica.
3. Fossiles dtt ММitеrгап<'·еп II c\es c11viгo11s cle Оопјi Milaпovac.
4. Fossiles 1116dit,пa11{,e11s с\е Sikole.
5. Fnssiles 1116dittпaш\e11s dc Dttboki Potok ргеs de Тrпјапе.
6. Le saгшatiqнe а I,apovo.
7. Etage sa1·111atiqL1e с\анs les e11viгo11s cie V1·ci11.
8. Fossiles saгшatiqнes йе Ripaпj.
9. Fossiles sa1"111atiqt1es dc !а vallec _с\е IЗаЬiп Potok i\ Г~itopEk.
10. Etage pontique а Umka.
11. Etage poпtique а Malo Внсје.
12. SaЬ!es tertiaires а Zaklopaca.
13. Епсоге tше ге111агqне sш l'age des teпaiпs teгtiaires ,\ Росегiпа.
14. Раuпе teгtiaiгe с\11 village Vгшdza daпs le distгict de Soko Ва11ја.

II.
ПРИЛОЗИ ЗА ПОЗНАВАЊЕ КВАРТ АРА У СРБИЈИ.

1.

Фауна леса у он:олини Голупца.

Идуhи низ Дунав ка Голубачком Граду, а на месту ив
ме15у Бабине Стене и l{асумбача, раввиј\:I·I је лес, који лежи
непосредно на мевозојским I<речњацима. Не1<олико грудви овога
леса донео сам (21 септембра 1907.) у Музеј и из њега испрао
и одвојио ове ]{Опнене ме1<ушце:
Рира

Hyalina cгistallina МШ!.
,,
fulva МШ!.
Patula гuderata Stt1d. sp.
Helix hispida Liп.
,, costata МШ!.
Cionella lubrica МШ!.
Последња
преко

2.

стотину

је

secale Огар.
m11scon1m Liп.

,, alpestгis Aldeг.
Clausilia laminata Мопt.
,,
pumila Ziegl.
Succiтzea оЫопgа Огар.

врста и најчешtа,

јер

сам

од

ње

нашао

примера1<а.

l{ватарни нанос и његова фауна у бли3ини на:ку
чанс1<е цр1,ве у Поцерини.

I{ад се од на]{учанС!{е цркве пре15е мост на реци Добрави
и поiЈе уз Цариi1 наилази се, на самом путу, равривена жуil1<асто сива песковита глина. Идуhи 25. јула 1920 год. ва ByI<oшиll нисам се могао дуже задржати на томе месту, али сам
још тада запазио, да се у овом материјалу налазе остаци
трошних

неких

пужиhа.

После

5-6

дана,

нарочито

сам из

Синошевиiы отишао на исто место и са г. Да 6 и t ем, сврш.
богословом, са~<упио и донео доста од ове иловаче. Њу сам
у Музеју

мало

просушио,

део потопио у воду из које
редио

ове

сам

после ласно издвојио и од

ме1<ушце:

Limax spec.
Hyaliпa aystalliпa МШ!.
тzitens Micћat1d

"

одвојио не1<е хелициде, а највеhи

Coпalus fulvus МШ!. '
Pщ1ctum pygmae Drap.
Valloпia pulchella МШ!.

. (12)
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Vallonia costata Miill
Coc/zlicopa lubrica Mii!l.
Fruticicola spec.
Pupa (T01·quilla) frumentшn Dгар.
Tac!zea austгiaca Mtihlf.
,,
(Pupilla) пшsсоrит Liпn6
Pupa (!stl11nia) minutissima Hartm.
Осим овога материјала, ~<оји је, и генерично и специ
фично, добро одреiјен, наишао сам још првог пута једну ю~а
уаилију, али ми се она, због испрепуцалог материјала, до 1<у11е

сва распала, и неколи~<о хелицида,
да одредим,

јер

i<oje

такоiје не лигу ближе

су ломљиве љуштуре ја1<0 притис1<ом спљо

штене и деформисане. Али по овоме што је одреiјено фауна
је чисто сувоземна. Осим љуштура од пужева наiјен је и један
1<омад се1<утиhа од не1<ог малог глодара - по свој прилици миша.

Rе s

н ше.

Donnees nouvelles sur le Quaternaire en
Par Р. S. Pavlovic.
L'auteur p1·esente
nait·es

!а

liste de fossiles trouves

daпs

SerЫe:

les

depбts чtiater

еп SerЬie, пotammeпt:

1. Dans le loess aux enviroпs de Golubac,

2.

Daпs

les a!lt1vions

(Jttateгnaiгes ргеs

d'eglise de

Nаkнсапе а

Pocerina:

