
~ Природњачки музеј 
~с,)" БИБЛИОТЕКА 

11,(5110 ь' 
1(; 

ПРИНОВЕ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ 

ОД 

П. С. ПАВЛОВИЋА. 

Прештампано из Геолошних Анала Балнансног Полуострва 

l{fьиra VII. свесна 2. 

ДРЖАВ!iА ШТАМПАРИЈА 
\{ Р А 1Ь Е В И II Е С Р Б А, Х Р ВА Т А И С Л О В Е Н А ЦЛ 

БЕОГРАД - 1923 



ПРИЛОЗИ ЗА ПОЗНАВАЊЕ ТЕРЦИЈАРА У СРБИЈИ. 1 
1 ј 1 ~ rt ,., 

' 1. ,·медитеранска фауна ив млавсног срева. 

Преrледајуhи и yperyyjyi,:и приновљене збир!(е у Музеју 

Српс!(е Земље, наишао сам на једну пошиљ1<у г. Вл ад. 

Миш Ј( ов и h а, рударсr<ог инспе1пора. То су три мале збирке 
терцијарних мекушаца из млавс!(ОГ среза у округу пожаревач

ком. Медитеранс1<у фауну из села I{аменова сачињавају ове 

врсте: Bucciпum Schoпni R. Нот. et Auing.;: Висе. гestitutianum 
Font., Pyгula cf. comuta Ag. (јако изломљена), Ceгitlzium minu
t,um Ser.,? Мшех spec. ( сачуван само горњи, апи!(ални, део 

љуштуре) и три комада јако истрвене острице, 1<оја најпре 

може бити Ostгea gingensis Sc11Ioth. sp. 
Налазак ове фауне у вези са медитеранс!(ОМ пирулом 

(Pyгula comuta Ag.), 1<0ју је још 1896 год. нашао код Ћов

дина пок. проф. Жив. Ј. Јуриш и Ъ, од великог је интереса 

за распрострањење залива негдашњег Друго медитеранског Мо

ра, 1<оји се са севера увлачило у Србију од Голупца и села ~ 
Вој ило ва. 

2. Сарматс1<а фауна ющ Белих Вода, 

Раније сам при:казао фауну прелазних слојева између 
сарматс1<оr и понтис1<ог 1<ата (3 ап и сн и u и С. Г. Д.; Х, 1900); 
а осим тога и фораминиферсr<и род Semseya наrуен 1<од Белих 
Вода. Сада сам одлучио да пратим фауну из слоја у слој, 

1922 год. дала лш се прилика, да, са г. професором Пет

ков и h ем и његовим ученицима, са~<упим доста материјала 

из нивоа одакле извире, у велИЈ(Ој количини, на ободу маюшше 

долине, онај извор што носи име Б еле Воде. То је вапно-
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вити, жуhI<асти лапорац са мноштвоњ шупљина од фосила. 

:Китом добијао сам позитиве и могао одредити ову фауну: 

Modiola maгginata Eic!1w., врло· крупан облик, нема 

интермедијарних ребара као у Бугл~в·ци. Чест фосил у овој 
лоI<алности. Сагdiит latisulcatum Mtinst., јавља се врло често. 
Много је реiји Caгdium pгotгactum Eicl1w, јер је наiјено само 6 
комада. Mactra podolica Eicl1w. (18 ком.), облиI< позади јако 

извучен. Tapes g-reg·aгia Paгtsc!1 (14 1,ом.),. Tгoc!zus pictus Eichw. 
(4 I<Ом.), Tгoc!zus cf. saгmato-aпceps Sinzow, Bulla Lajonkaiгeana 
Bast. (10 ком.),, и један Buccinum из групе врло издужених 

бую.1,ина. 

Фауна је чисто сарматска и одговарс1 Синцовљевом доњем 

- ервилиском кату. 

3. Сарматска фауна из потока Прњавора I<од манастира 
Раковице. 

Г. проф. Вл ад. К Петков и Ъ уступио ми је сав терцијар

ни материјал, 1,оји је саI<упио, 01побра месеца 1909. год., прили-
1,ом екскурзије за израду детаљне геолошке r<арте околине 

Београда. 

Припремивши материјал за проучавање, из њега сам 

могао одвојити ове врсте: 

Ceгitlziam pictum Bast. 
Тгос!шs spec. 
Bulla tmncata Adaшs 

,, Lajonkaiгeana Bast. 
НуdгоЬiа Fгauenfeldi Ное1·п. 

Rissoa (Mo!zrenstemia) iпjlata Aвdl'. 
Cт-dium 

Rissoa (Mohrenstemia) angulata 
Eicl1w. 

Risson (Mo!zгensiemia) tunicula 
Eicћw. 

Tapes gтegaгia Paгtsch 
Modiola maгg'inata Eichw. 
spec. 

Цернт је врло реда~<-само један 1<01viaд. Од Bulla много 
је чешhе В. Lajoпkaiгeana Bast. Најчешhи је фосил Risoa 
iпjlata And1·., после тога долази R. angulata Eicl1w., треhа 

врста, R. taггicula Eicl1w, много је pei5a. Често се јавља и 

Tapes grega,-ia Paгtscl1. Modiola је у фрагментиња. По свему 

цитираном и овде имамо посла са нижим сарматским нивоом. 

4. Барс~<и пото~<. 

И овај материјал из београдс1<е околине уступио ми је г. 

11роф. Пt"тковиЪ. У њему сам нашао : 
1* 
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Polysiomella aculeata d'ОгЬ. 

,, crispa Lаш. 
Coltшzbella scripta Bell. (1 прим.) 

Виссiпит Verneuillid' О1·Ь. (1 1(0111.). 

: Murex suЫavatus Bast. (2 ,, ). 
Cerithium pictum Eichw. (6 ,, ). 

" mblgiпosum Eicl1v (врло 
1;ест)., 

Troclшs spec. 
Nerita picta Fег. 
Rissoa tnf[ata Апdгz. (често). 

Rissoa angulata Eich,>v. (ређа). 

Hydrobla Fmuenjeldi Hoemes 
(ретко). 

Bulla Lщonkaierana Bast. (17 1юм.) 
Ervilia podolica Eichw .(врло честа). 
Tapes gregaria РагtsсЬ dto 
Caгdium obsoletum Eichw. (доста 

честа). 

Modiola сј. vollzynica Eic!l\>v. (два 

истрвена примерка) 

5. Сарматс1<а фауна ив Сремчице. 

Са својих екскурзија по Посавини, ставио ми је г. Пет

t<овиt на расположење коњаде затворено плавкасте песковите 

глине да му одредим фосиле у њој. Пропирањем на ситима 

и решетима разне честине, одвојио сам и после детермини

сао ове врсте: 

Columbella scripta Bell. (2 еr,сем-
плара), · 

Виссiпит duplicatum Sow. (3 ек
семплара), 

Cerithium picium Bast. (најчешlш 

облик), 

Ceritlzium n1Ьig"inost1111 Eichw. (8 
примера~<а), 

Ceritlzium nodosoplicatum Ноrп. (8 
примерака), 

Bulla Lajo11kai1·ea11a Bast. (б прн
мера~(а), 

HydroЫa acuta Dгар. 
" Frauenjeldi Ног11еs 

striata поv. spec. (3 при
мерка). 

Caгdium obsoleium Ei<.:hw. (чешtи), 
plicatum Eicl1w. (ређи). 

/Иodiola marginata Eichw. ('leшta) 
,, vollzynica Eichw. (ређа). 

Осим тога има доста фораминифера, нарочито из фам. 

Miliolida. 
MetJ гастроподима нашао сам три примерr<а хидро· 

бија-а оне су у опште ретке-које се разликују од познатих 

ми сарматских. Назвао сам је Нуd1·0Ыа striata а 1<араюерише 

се, што на љуштури има врло фине цртице (striae). У том 

погледу опоњщье на А ј хв ал дов у Rissoa tuггltella из Зук овче 
(Lethaea Rossica, III. str. 275. ТаЬ. Х fig. 18); од ње се 

разликује много мањим-бројем завојака и веtим и надувенијим 

последњим завијушом, који опет има оштар обод на гротлу. 

По спиралним линијама опомиње на Фр а у ен в ел до r у Pa
ludina spiгalis (М. Hoernes. Foss. Mo11t1s. d. Wiener-Beckens. 
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1., стр. 536. Тёf. I, Fig. 47), коiа опет има посувраћен и :~адебљао 

усни обод, што није случај код примера1<а из Сремчице. 

По цело1<упној фауни у Срел1 1шци су развијени слојеви 

доњег нивоа сармаШсkе ешаже. 

6. Сарматски фосили И3 Винче. 

Јула месеца 1909. год. прикупио сам, у друштву са г. 

М. Лук ов ићем, нешто сарматских фосила у страни брда 

изнад винчанског гробља. Материјал је жућкасти песак, а мз 

њега сам одвојио и одредио ове врсте: 

Buccinum daplicatum Sow. (8 ком.). 
М11гех suЫavatus Bast, (1 1юмад). 

Pleuгotoma DiJdeгleini М. Ноегн. 

(1 I<Омад), 

Ceгithium pictum Bast. (врло много). 
mblginos11m blc!iw. (cr(o

po тако исто). 
Ceгitlzium disjunctum Sow. (2 при

мерrш). 

Ceгitlzium nodosoplicatum Sow, (1 
примерак). 

Тгос!шs angulatus Eich\1/. (18 1(0Л1). 
Nerita picta Fег. (6 истрвених при

л1ера!(а). 

Hydгobla acata М. Ноегn. (8 ком.). 
Bulla tгипсаtа Adaшs (3 ,, ). 

Bulla Lajonkaieгana Bast. (8 1<ом.) 
ЕгvШа podolica Eicl1w. (доста че

ста, примерци ломљиви). 

Масtга podolica Eicl1w. (десета~<, 

веЈшном поломљених, пример.). 

Dопах lucidus Eichw. (2 комада). 
Tapes gгegaгia Pa1·tsc!i (десетак 

изломљених еr<селшлара), 

Caгdium obsoletum Eichw. (најче

шhи фосил овог места). 

Caгdium plicatum Ficl1w. (1 читав, 
2 изломљена комада), 

Caгdium pгotгactum Eich,,.,, (све 

изломљене љуштуре). 

Modiola voll1ynica Eichw, (3 фраг
мента). 

Сви ови фосили указују : да је и на ово.м .месту разви
јен доњи хориаона7Z сарлштс,<е етаже. 

7. Сарматска фауна И3 ЛО30ВИЧI<ОГ ПоТОI<а. 

Из овог места, које се налази у ритопечком атару, 

узето је неколико примераr<а церита, по I<ојима је одреi.Јена 

старост песку у 1<0ме се налазе. Шкољке су врло трошне 

и тако поломљене, да им се ни род није могао одредити. 

Од церита на9ени су: Ceгit!zium pictшn Eicћw. (најчешtи), 

Са. гublgiпosшn Eicћw. (1 прииерак) и Сег. rzodosoplicatшn М. 
Hoern. (4 фрагмента). 

8. Сарматска фауна са Белог Брда у ритопечком атару. 

Са овог места донео је г. проф. М. Лук ов ић, септем

бра месеца 1922; год., !(ОЈ11адиће Јiапораца, жуtкасте и прљаво 
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њодре боје, са њноштвом поизодвајаних и рtјаво очуваних 

церита. У првом њатеријалу находи се само крупна ервилија 

(Et-v. podolica Eichw.) са отисцима од лишhа. Други је обила

тији сарматскињ врстама и у њему су наtјени и одређени ови 

фосили: Ceritlzium pictum Eichw., Ceriflz. disjuпctum Sow., Eг
i'ilia podolica Eicl1w., Mactra podolica Eic11w. и Cшdium plicatuпz 
Eicl1\v. Највише ил1а церита (Ceгit. pictum Eichw.) а од 1шzољака 
Caгdium plicatum Eicl1w. Најређи је фосил--само двR ситна 

комада -Mactra podo!ica Eich\v. 

9. Сарматска фауна између Ритопека и Плавинаца. 

Из жутог песка, који се налази на путу идуhи из села 

Ритопека низ Дунав ка месту званом Плавинци, издвојена је 

ова фауна: Виссiпшп duplicatum Sow. (10 ситних Ј{Омада); 

Columbella scripta Ве!!. (1 само примерак); Ce,-itfzium pictum 
Bast. (у великоњ броју примерака); Ceritlz. гublgiпosum Eichw. 
( 19 ком., чини прелаз ка Сег. Comperei d' Orb.); Cait!z. nodo
soplicatum М. Hoemes (доста чест); Bulla Јдјопkаiе,-апа Bast. 
(20 комада); Caгdium obsoletum Eichw. (10 ком. у фрагщнтима); 
Card. plicatum Eicl1w. (раздробљених 10 ком.); Tapes g1·egaria 
Pa1·tsch (са изузетком једног примерка, све су ситне--младе--ин
дивидуе, 25 ~<ом.); Donax lucidus Eic11w. (1 примерак), Solen 
subjгagШs Eichw. (2---3 ком.) и Mactra poclolica Eicl1w. (4 
фрагмента). 

10. Сарматс1,и фосили ив Болеча. 

Потичу из два места: испод Јаруге што полази од Горње 

Капије на Раскршi,е и са Болеч1<е l{oce. Са првог места (у 

цементираном песI<у) могла су се запазити два ю1рдијума: 

Cardium obsoletum Eichw. и С. plicatum Eichw.-Ca Болечке 
Косе, као и из првог места, донео је г. проф. JI у 1< ов и h 
више пужева и неколико фрагњената од шкољака, који су 

такоiЈе сарматски ; јер су одреtјени: Bucciпum duplicatum Sow., 
Ce,-i:t/zium pictum Eichw. (најчешhи облик), Cerith. disjunctшn 

Sow. (само 1 комад), Ce,-itlz. 1·uЫgiпosum Eicl1w. (7 ком.), Ce
rith. nodosoplicatum Hbrnes (10 примерака). Од шкоља~<а: 

комади од Mactra podolica Eichw., Cardium olJsoletum Eicl1w. 
и С. plicatum Eic11w, 
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-11. О сарматској. фауни ие Јаrњилскоr Потока. 

Серија сарматских слојева и њихова фауна у Јагњилском 

Потоку двојако ме је интересовала. Прво за то, што проф. 

Ј. М. Жу јов и t, у својим Основи.ма ва Геологију Краљевине 
Србије ( стр. 104-105), поред неоспорно сарм.а тских фосила, 

цитира и корал Heliastraea ainoidea Reuss - чисто м.аринско 

м.едитерански облик и што је, по подацим.а пок. Панте Бог да
н ов и t а не1,адашњег учитеља јасеничког, направљена забуна 
о овој локалности. У расправи О терцијару Тил10ч1tе !{рајине 

(XXIX Глас, стр. 23-24, 57--58) наводе се фосили (6 врста) 

са м.еста званог Богданов Кр а к - на граници јасеничког и 

,'v1алајничког атара - где се спајају Малајнички и јасенички 

Пото~,, па се продужавају у уску юшсуру, која чини десни 

крак Јаг њ и·л ск ог Пот ок а. Леви 1zрак овог потока долази 
опет из малајничког атара. ,,На врху Богдан ов ог l{ рак а 

распрострањен је сарматс1ш 1,речња~, препун љуштурс1 Mactra 
podolica Eichw., поред којих се налазе још, али petJe, и љуш
турице Ef'vШa сј. po(iolfca Eicћw. и парчад неких других, али 

неодредљивих м.екушаца.' Испод овог 1,речњака налази се затим. 

у м.оiшој серији пореtЈани слојеви од разноврсног м.атеријала: 

песак, глина, лапорци итд. Исти је такав материјал распро

страњен и у левом 1,pai<y Јагњилског Потока. У целој овој 

серији нисмо могли наиhи фосила"...... ,,Код саставака левог 

крака Јагњилс1,ог Потока с десним најинтересније је место за 

геолога: овде се јавља и прави фосилни ниво доњег дела 

сарњатске етаже, и у исто време види се и додир кристаластог 

терена с терцијарним. Преко гнајса долази прво крушюзрни 

песак, местилшце шљунковит и с валуцима, па онда настаје 

песковита глина, у којој се јасно распознају две танке жице 

лигнита, затим један ниво модрикасто-плаве глине, препун 

церита (махом Cait!zium Duboisi Hoгnes), па жу!шаст песак с 
доста али веiшном трошних фосила (њеl5 којим смо могли 

разазнати Се,-Шz. Duboisi Ноегn. и Mu,-ex suЬ!avatus Bast.) и 
напослеп<у исти она~,ви слојеви I<al{Be смо виђали у горњењ 
делу Ј а гњ ил с 1< ог Пот о!{ а. I{речњак даю1е с Mactra дodo
lica Eicl1w., који смо разгледали на Богданов о њ Кр а ку, 

чини овде горњи ниво сарматске етаже, а слојеви песка, глине 

(са жицама лигнита) и лапораца долазе у подину његову. 
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Цела. серија издигнута је, усџед набирања под углом од 45° 
(а гдешто и више); пад им је у главноме ка И. а пружаљЕ' 

са .. С: на ј. ',' У истој. књизи на стр. 27., у напомени - цитира 

се да је Жу ј ов и i1 нашао у другом једноАt uoruol{y, који 

навр,ци род им,еном ЈагњилСI<и Поток(?) на врло згодан усек, 

у коме је. проматрао по дину сарњатс1,ог кречњака: ,,доста 

мCJh.J:Iy .серију слојева жутог .. песка, чистог или глин.о витог, 

с једним слојењ лиrнита од 0·2 м. дебљине и 11шоштвом церита" 
и излаже цела фауна, коју је тамо констатовао. 

, Августа месеца 1921. године, долазио сам са г. Мих. 

Рашков и.t ем у село Видро вац. Задржавајуtи се врло кратко 

време на децюј обали. тш,озв. Бар ск о г П о ток а при1,упљао 

сам, у плав1<астим глюювитим песковима и жутим песковиња, 

фосиле, који карактеришу доњи ч1рматски хоризонат. За ,, 
то је време г. Рашков и i1 био љубазан, па је прешао на 

леву обалу његову и у правцу ка Корњету СI<упљао ма

теријал из вапновито пеСI<овитих стена и кречња~,а. Цео 

овај терен и на једној и на другој страни пото1<а клизи 

у врло великом обиму и подводан је. Морали смо се брзо 

вратити у Неготин. 

Екскурзија 26. јула 1922. - у друштву саг. r. Станиславом 
Стефановиtем ·учитељем видровач1шм и Војиславом Стефано
виhем суплентом из Неготина - имала је задатак, да се по моrу11-

ности, утврде разни нивои сарматске етаже, који су ми изгледали 

могуhни према кратком времену трајања прве екс1<урзије. 

Овога пута прешао сам на леву обалу Јасеничке Реке, 

ишао Барским Пото1<ом - левом притоком њеном - до жутих 
пескова и· плав1,асте иловаче у десној обали, па онда прешао 
на леву ·и испео се до платоа Корњета, који је покривен 

младом и местимице проређеном шумом. l{ама~а, 1,речњач1шх 

стена, овде нема нигде развијених; али је 1,ре'iЊiш неоспорно 

развијен ~а малом растојању од површине, {ер се у свим.а 
искрченим њивама находи мноштво кречњач1,t1х комада 

с крупним ·сарМ:атски,'11. ма кт рама. Предст'авнике из фам. Dгeissen
sida - 1,оји би указивали на присуство млађих нивоа _:_ нисам 
нащао и. акq сам џ на тер,ену дуго задржао и пащљиво тражио, 

међу 'гомила~а' избаченqr, камеЈ;Ьа,' које су тамошњи сељаци 
употребµ;ш Ј.{с,!О синоре .qa ·своје ~tовоискрчен~ и ,1,у1,урузом, 
засејане њ11в~ 1 . 

' 1 

1 
t 
1 
f 
! 

1 

' ! 
1 

Ј 
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Одавде см.о окрепули, прешавши Барски Поток у горњем. 

то~,у његовом, преко Тр ше в ин а на Сл а ни Бр е г и онда 

сишли у Ја гњ ил с 1< и Пот о 1<. Јако нагнута, плавкастосива, 

пес1,овита глина, која лежи пре1<0 старих стена, садржи доста 

ситних остреа и корале. У жуt."кастом, крупнозрнои песку 

из ·исте серије слојева наишао саи на једну шупљину. Китом 

сам. извадио отисак и овај је показао, да је ту лежала љуш.:. 

тура од повеhег усамљеног корала. Ови пескови неоспорно 

припадају другој медитеранској етажи. Преко њих, са свим 

1<0нкордантно, належу пес1<0вите глине исте боје, са једним 

слојем угља. То he извесно бити исти слој који и Жу јов и h 
помиње, у својим О сн ов им а, из Јагњилског Пото1,а. Нешто 

ниже идуlщ низ реку, по1,азивали су нам место, где су некад 

предузимати рударски радови, 1<оји су остали безуспешни, па 

због тога и напуштени. 

Из поменутога слоја скупљено је доста материјала и 

издвојени и проучени су ови фосили: 

Murex suьtavatus Bast. 
Cerithium picium Bast. 

" 
Duboisi Homes. 

Troclms сј. marginatus Eichw. 
quadristriatus Dub. 

,, pictus Eichw. 
,, aтzgulatus Eichw. 

Ncrita picta Fer. 
Rissoa inflata Апdгz. 

,, turricula Eicll\v. 
var. striata Eicl1w. 

,, angulata Eich,v. 

Rissoa striata Eichw. (=R. Eiclпval
dz 11. sp.) 

Bulla Layonkaircana Bast. 
trll!zcata Adams 

" Anmicola pll!zctum Eicl1w. 
Ervilia podolica Phil. 
Mactra podolica Eichw. 
Syndosmya inflata Eichw. sp. 
Cт-dium obsolctll!n Eichw. 

,, plicatum Eicћw. 
Modiola marginata Eicl1w. 

,, vollzyтzica Eicl1w. 

У овој фауни најчешhи је облю< Ceritl1ium pictum Bast. 
и Cardium obsoletшn Eichw.; затим долазе Rissoa (Mo!1renster-
11ia) inflata Andrz., па R. angulata Eic]1w., даље ситна Ervilia 
podolica (до триестак комада), Modiola volhynica Eichw. (26 
1,омада). Масtга и Syndosmya изломљене су (десетак комада). 
Врло је реп,а Modio!a marginata Eic.hw. (1 ексемплар) и Мигех 
suЬ!avatus Bast. (2 пример1<а). 

12: Прелазни "сарматс1<0 - понтис1<и слојеви'' у Бео
градс1<ом Подунављу. 

Са главе Лоз ов ичко г Пот о 1< а, 1,рај пута за 3 а кл u-
11 ач у1 1 ·50-2 км. од друма ·- а у атару истqг сел~ - 11щ.щ1џ 
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је г. Мил ан Лу]{ ов и 11. прљаво щуtшасти _1щнг.ломерч1:, са
стављен од ситн.их зрнаца кварца и м_ноштва" одло,ма~{а од 

разних, ситнијих и ]{рупнијих, ме]{ушаца. Сацојци су_ ови ~е:
зани вапновитом супстанцом. Из. шупљ1;1на њ<;гових китом. <;ам 

извадио отисџ,е, по којима сам rюзнао, да ту, имамо мешавину 

сарматС]{ИХ и понтис]{ИХ фосила, јер сам одвојио: · 

· · Cardium obSriletilm Eichw. (у фраг- · Ceгitlzium pictum Bast . 
. ментим_а и доста често) Melanopsis impгessaBonelliSismoп .. 

• На једном ]{Омаду види се и ]{алуп од· не1{е повеi'iе I{ОН

герије. Изломљена је и uо]{варена; али по 1,01-пурама рекао 

бих да је врста Congeria Partsc!zi Czjz. Слојеви у 1юјима се 

ови фосили налазе одговарали би слојевима са сличном фау

нш,1 ]{ОД Б ел их В од а у београдској О]{ОЈЈини. 

Са истог места или из близине, јер на ети]{ети стоји 

истоветна забелеш1{а, 1) донео је г. Лу]{ ов и Ъ ]{ОМаде од 

>I<уЪкастог и пепељастог лапора, ]{Оји садрже мноштво глат]{ИХ 
остракода а од ме]{ушаца: један · округласти лилшо1,ардијум 

са мноштвом ребара и тан]{иМ љуштуром. Он личи на Lim
nocardium desertum Stol. Други је више дугуљаст и опомиње_ 

на оне Брусинине из групе Limпoc. Stoosi (L. Jagici и Лерен
тејов L. Andrusovi) .. Због ]{а]{воЪе материјала не мО>I{е се 
бли}\,е специфи]{овати. На9 ен је и један Pisidium (изломљен). 

Сем тога, заједно са овим люмю]{ардидима, налазе се ]{Омади 

и отисни једног глатког РlапогЫs-а, који се та]{о!је не· може 

ближе одредити. Свакојако, овај и ова]{О одре~ени материјал 

у1{азује на седименте, који су се таложили у мирном и осла-

9еном басену "доњепонтиске етаже". 

13. Терцијар у околини села 3аклопаче. 

Проф. Мил. Лук ов и i'i донео је у Музеј Српс]{е Земље,·· 
са својих ексt{урзија крајем· септембра 1922. год., из атара 

овог села доста материјала са фосилима. 

Прв-о је жути песак, цементом у пешчар везан, изме9у 
Бара и Старог Села. У њему се поред ситних лимнокардија, 

виде шупљине од крупног меланопсиса. Отисак китом изва9ен 
показао је да је то врста Me[anopsis impгe~sa ·кraus. 

1) ,, Крај пута за 3аклопачу (на 11/, -2 књ. од друма). Глава Лозо-
вичког Потока 22, IX 1922 .. гор/ • · · · · · 
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Гастроподи испод цркве у селу тако су ,трошни и по

ломљени, да им се ни род не њоже одредити. 

Нешто су боље очувани фосили из 3аклоr1аче "око Бучја, 
Урвина и Ћелиских Страна". Одреi5ен је Melanopsis impт·essa 

K1·aus, Ме!. Vindobonensis Fucl1s и један ·треtи из групе Ме!; 
Bouei Fer. 

Са северозападне падине Буч ј а, у шкриљастој, јако 

пес1<0витој глини налази се доста отисака и комада једног 

лимнокрадијума, који је јако у дужину развучен. Долази у 

групу Фуксовог L. simplex. Ближе се не люже прецизирати. 

Поред тога из истог материјала донето је и пуно џомада од 

неке веtе конгерије. Можда је Cong. сј. Partsc!zi Czji.; јер је 

у другим I{Омадима са истог места ова врста поуздано детер

минисана. 

Најзанимљивији је жути песак из "Старог Села". Издвојена 
је велика количина мекушаца. Ту су, по свој прилици, раз

вијени прелазни слојеви између сарматских и понтиских, јер 

су детерминисане ове врсте: PlanorЫs Marinkovici Brus., Bagl
ivia streptogyra Bгus., Melanopsis impressa Kгaus; Ме!. Bpuei 
Fer., Caspia acicula Brus., Caspia sp., Buccinum duplicatum Sow., 
Ceт-ithium pictum Bast .. Cer. nodosoplicatum Ношеs; Neritodonta 
Stanae Brus., Coпgeria Martonfi LогеnЉ., Congeria mytilopsis 
Bгus., Cong. omitlzopsis Brus. и Modiola spec. 

14. Фосили ив села Вуца под Авалом. 

Из овог места "према саставу путева" донео је прQф 
М. Лук ов и t неколико крупних Melanopsis Martiniana F ег. 
и из њих су издвојени родови Caspia, Pla11orЫs и неколико 

ситних Limnocardida. Фауна је слична рипањској и оној И:з 
обала потока !{арагача у атару села Врчина. 

15. ПонтисI<и фосили ив l{онопљишта. 

Са својих екскурзија за израду детаљне геолошке карте 

донели су из О1<0лине села Белог Потока под Авалом г. г. 

проф. В. Ла ск аре в и студент С. П. Мил оје ви t и један 

I{Онгломератичан материјал са овим фосилима: 

Melanopsis irnpressa K!'a11s. Melonopsis Bouei Fer 
!} Martiniana Рег. " var. rtl{{OSa 

" 
vщ· ragosa Brµfi, 

Напdщ. 
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Melonopsis spec. 
Neгitodonta spec. 
Сопр;егiа balatonica P:н·tscl1 

" щzgula-caprae Mil11st 
Cong·ei·ia Scfuizidti Loгe11th. 

Limnocaгdiam sp. (сј. dipгosopum 

Вгнs.) 

Limпocaгdium banaticum Fнсћs 

. 1Ј 
cf. Scflmidti Fucћs 
cf. simplex I-"ttcl1s 

16. Прилошци аа повнавање геолошке грађе Београда. 

На углу измеi5у I{раља Миланове и Милоша Велююг 

улице, - пре!(о nута од Касационог Суда и хотела Лондона -
пршш1(ОМ l(Oriaњa темеља нове зграде Јадранс!(е Бшше, зем
љиште је јако у дубину ископано 1). Оно је састављено од 

леса, чија је највеtа дебљина на јужној страни износила 5 
метара (на супротној 3). Под лесом лежи жуrшасти, јако 

вапновити лапорац, !(Оји преливен хлороводонич11ом Ј(иселином 

лнюго пенуша. У 01юм лапорцу наlјено је мноштво отисака 

фосила, I(Оји су одреlјени ова~(о : 

Liпuzaea · cгoatica Kгamb.-GoгJai1. Miaomelania sblaia КгашЬ.-Gогј . 
. ,, rxtensa " ,, ,, spec. 

Plaтzoгbls pгeaponticus КгаmЬ-Gогј. Hydrobla spec. 
" dublus Огуgосегаs levis КгашЬ . .;Gмј. 

Valvata spec. Cш·dium Cekusi )) 

C~rdium cf praepoпticum I{гa111b-Go1·j. 

Најчешhи је фосил Planorbls preaponticus. Од Pl. dublus-a 
нашао car11 само два примерка. Limnaea extensa врло је честа, 
док је лилшеа са надувеним последњим завојел1 њного pelja 
(2 е1(семплара). Род Valvata је рет!(а и рlјаво очувана, те се није 
њогла спецификовати. Поред МИI(ромеланије са пругама ---- које 

се на отисциња, подјачим увеличањем, лепо виде -- находи се 

и друга исто тако дугуљаста микромеланија; али из истог 

разлога није се њогла одредити, 1(ао и Valvata и ред Hydrobla. 
Orygoceras-a сразмерно има доста. Одредио сам само једну 
(глатку) врсту. Згодних пресе1(а нема, да би се њогЈ1_и запазити 

попречни прстенови. : l{ард11да је мало. Одредити се могао 

поуздано сањо један !(ардиуњ. 

· Према целоi<упној фауни, слојеви овога жуlшастог лапорца 
депоновали су се у водама, чије је седименте проф. Горја

нов и h првобитно (1890) означио као преп он ти с 1( е а Ј(оји 
се налазе у 01юлини Загреба !(ОД села Врапча, Чучерја, Хрп~ 

1
) Висина је земљишта, прем1 најновијем ПЈЈану Београда (од 

1920. roA-)1 у' размери 1: 10.0001 115 метара, 
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тиhа итд. Доцније их је 1) схватио 1<ао фацију доњепонтиске 

етаже и изједначио са лирцејским хоризонтом. У Београду је 

ова формација констатована на 1<рају улице Милоша Велш<аг 

(пре1<0 пута кафане "Лепи Изглед") и у улици I{раљице Ната

лије (близу данашње Женс1<е Учитељс1<е Школе). Њу сам, 
1що и оригоцераски хоризонат - на основи проучавања разних 

фауна -- схватио I<ao горњи миоцен, I<ојим се завршава сар

матска епоха. 

17. Горњепонтис«а етажа у Белом Пото«у. 
При грађењу железничке пруге Топчидер - Мал а 

l{ рс на у атару · белопоточком направљен је тунел испод 

I<paryjeвaч1<or друма. Тунел је отприлике 2 ю,1. дугачак. Ле»<и 
на 66 метара испод крагујевачког друма и пролази кроз 

угасито плави, јш<о rлиновиии лапорац. У њему има доста 

фосила, од 1<0јих ми је прве донео г. проф. В. Ла с I< аре в, 
које је прикупио приликом геолоuшоr картирања београдсr<е 

околине. Захваљујуhи r. г. инжињерима lU р епл ов и h у, Б. 

Јов ан ов и h у, ·дим ит рије ви i1 у и Ниш ли h у, ја сам 

имао прилике, 19. новембра прошле (1922 год.), да, уз при

помоh њихову, саr,упим доста фосила из избаченог материјала 

из тунела ( од изласка његовог до 1<лм. 19+900), а осим тога 
r. r. Димитријевиh и Нишлиh послали су у неколико махова 

доста материјала из I<ога сам за сад издвојио, препарисао и 

добио знатан број мекушаца. 

Према извршеним одредбама ту су нађени: 

Valencienrzesia сј. Reussi Neuш. Limnocardium diprosopш11 H1·tts. 
BoШcovicia Maceki Bгtts. pteгop/10rum Brнs. 

: РlапогЫs sp. Congeria cгoatica Brus. 
Limnocm-dium сј. Rog·enlzoferi B!'l1s. ,, zagraЬiensis В1·нs. 

,, zagraЬiense Вгнs. Maгkovici Bt·нs. 

" Okгugici B1·tts. ,, rl10mboidea м. Hoe1'11eS 
,, Majeri М. Hot·нes Dгeissensia auгiculaгis F11chs. 

Pisidium сј. Kra111berge1·i Brtts. 

Bei1 ова и ова~<ва фауна у1,азује на горњи хоризона1' 
понтиске етаже - на хоризонат с Congeria rlzomboidea, који 

се налази у непосредној _околини Загреба у обалама потока 

Округљака. 

1) в. Dг. Goгjanovic - Krambe1·ge1·. Geolog. pregledпa karta I{ralj~
viпe t·Jt·vatske - Slavoвije. (Zова 22. со!. XIV). stг. 42. Zag1·eb 1908 
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R е s u m е. 

Materiaux pour l'etude du Tertiaire en SerЫe. 

Ра1· Р. S. Pavlovic. 

L' auteur preseнto les listes des fossiles et quelqнes l'e11seigne111e11ts 
su1· les teпaiпs te1·tiai1·es dans les e11d1·oits sнivants: 

I. La faнne .mediterraneemze 1) daпs Је distJ"ict de Mlava. 
II. Les fauпes sarmatiques: 2) de ВеЈе Vode (pl'es de Zai·kovo ), 3) de 

Pl'11javor Potok pl'es de Manastir Rakovica, 4) de Bat·ski Potok (Jes eпvi1·011s 
de Belgrade), 5) de S1·eшcica, .6) de Vinca, 7) Potok Lozovicki (p1·es de 
RitopekJ, 8) dн Belo Brdo (Ritopek), 9) de PJavinci (pies de Ritopek). 10) cle 

· ВоЈес, 11) de Jagпjilski Potok (bassiп dн Tiшok). 
111. Les couches ti-ansitoires "sarmato - poniiemzes" des envi1"011s de 

Belgrade: 12) de Lozovicki Potok (Ritopek), 13) des envil'oпs de ZakJopaca, 
14) du village de Zнсе, 15) de I{o110pljiste (pres de Beli Potok). 

IV; Les шateriaнx ронг Ја co11naissa11ce de !а co11stitнtio11 geologiqtte 
de Belgrade. 

V. 17). L' etage pontien superieur de Beli Potok. 
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