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ш.1) 

1. Пријаб-в-нскм, м:екушци еа Ов-чеr и Јежевог П@'ља'-
0:вом првом nослесра:1ном1 прикаi31У пр'йјаб0н€к-е фауне 

в;еом:а~ ј,€' погребан мaiJliй: увод. FЈ!()четком• 11902. Foдi. -'-"'- у:Ираво 
кад су полагани основи јестаственичког музеја у Бе0rраду -' 
добйјtю €ам, у в11нilе махова, од з:ауЗ1имљив0F музејск'°r по
в~р>'е'Ј\11ика w почасноF Чiйана <Gрискоr reoл0mкor Друшtв1а 

г. д-Ј!iа М.1их. Шу 111.кa:J1.0в1wl!-i Э.\- fcaiдai леw~ц1а1 у Gко'пљу, Ј!Iор-е:п. 
.ц,руrих приiЈЬоднина,, и, раiзне з0ирке ф0tм,л#Ј из: стари'ј'еr 

Тер'I'Ј:и1аЈ>'а, к0ји, Је "Fад-а прон:аi;ен и-змеђу Велеса и, !Штипа. 
на 97'. \Г~шком Зб0р1 ою F!'6вем'брэ.1 1:~2. Г<'УЩ.) dаопштио 
сам' rф~:ве dд!ре:дб~ фау-не:, Која· ј~ FI'aiђ"eн« Uзlмеђf села Nе<::ел:ера, 

и Јагмурлара. Ове одредбrе нав'оди• РЈIЈ!)оф. Ј. Цв иј й t у свој1им1 

Осно1Јама 3ft: iв@if}aфujy и uюлQ'iujy €:ffiiape' GJ,J'§uje а, Make
д(,)}ttJ,je- (KJ,it,t. f, стр>. 2~. Б-е<УFрад, 1926.Ј, 

Ио0ле 'FOFa1 М.уз~еј' је> обогаФi-еw МНОГИМ1 l'l'OBYFM збИЈЈ)Кама 

и (!;а друrиос ме€'Ј1а, ПОЈ\\ttну11е0 обЋасти. Велики и, разнштики 

п0слови у врем~ну с11и1рања\ МузејЩ, поред ов~удице пом:оtiноr 

стр>учFюr особља и литера(fуре и1 дугтрајоог ВеликоF F>атщ, 

· којw је уr1ропаG11ио, миоrе теков•и'l'fе --""- нагl'!али бу ме, да З'а' 
ду>К~ в,Јi>€мена FIЈ!Јекиием1 проучава:нsе до'бивеноr материјала. 

Али осим n0мену11и:,,~ раал0rа1 1110са:0 сам" МОЈЈ>ао· одложити и 

1) Види ~эаније Прилоге, Геол. Анали, књига, VII, д€о 1., стр. 42, 
део 2:, стр. 44. 

2)' Огромно мноштво \<Орала, врло много пужева,. доста шкољака 
и нешто ф6раминифера. 

6* 
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с тога, што поуздано нисам знао: откуда је управо послати 

материјал? Д-ру Шушкало ви t у, који је био и железнич1си 
лекар, фосиле су слали железничари и др. лица, која нису 

много водила рачуна о месту нахођења. Тако сам н.пр. за 

прву. локалност - у размаку од непуних 10 дана - добијао 

тројаке, сасвим различне податке. Такав је случај и са местом, 

за које ми је у први мах јављено да се зове Пречиста, која 

се после изметнула у "Пресвету". Отуд сам, још за турске 
управе, добијао огромно мноштво пријабонс1сих фосила. Пре

свету цитира и проф. Цв иј и ·fi (у профилу на стр. 276. и 
у те1ссту стр. 277.-278., 1. с.). Госп. проф. Цв иј и t имао је 

доброту уступити Музеју цео свој геолош1<0 - палеонтолош1си 
материјал, који му је послужио за одредбу геолошке ста

рости терена. Интересантно је напоменути, да се на свима 

етикетима, где су имена одређених врста, писана ру1сом 

Оп ен хајмо вом, · налази забележена Пречиста, дшс се у 
тексту помиње само Пресвета на левој страни Вардара 

(!. с. р. 277-278.). 
Тек 1921. год. указала ми се прилика да се у Штипу 

задржим неколико дана. Из њега сам направио два повеtа 

излета до Кара-Ормана и села Богословца, где су ме услу
гама својим јако задужили г. г. Лаз ар Тр ип ков и t и пуков. 

Жив. Ранк ов и t. Из оба места сакупио сам уз припомоt 
г. Л. Трипковиtа веома богату колекцију поглавито ме1су

шаца. Ови се на Кара-Орману налазе у ситнозрним пешча
рима, код Богословца у вашювитим. 

Због ископавања и прибирања пикермиске фауне, често 

сам долазио у Велес. 1921. год., поред горњег посла, главну 
сам пажњу посветио Пресветој. Са читавим једним разредом 

и суплентом г. В. Павлов и t ем ишао сам до места које 

које Велешани зову Пресветом, али ту нисам нашао ни трага 

од фосила, док бабунски конгломерат прелази на леву страну 

Вардара. 1922. године правио сам опет један излет из Ве

леса до Градског и сутра дан близу ушtа Црне Реке 

(код Паликура) у тамошњем пешчару нашао мноштво 1сорала 

са 2-3 комада неког рђаво очуваног церита. 1924. године 
са проф. Вл ад. Ла ск а ре в ом и асистентом Пр о ти t ем 
обишао сам нову железничку пругу од Овчепољс1се станице 

па до км. 47. близу Штипа. На 45·2 км. железнички насип 
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усечен је, на дубини од 1 ·28 мет., у јако песковитом лапорцу, 
зеленкасто сиве. боје, који садржи мноштво цер ита и Dia
stoma Oi·ateloupi. Овим лапорцем насут је железнички пут и 
из њега је киша, на многим местима, испрала мноштво фо

раминифера (од којих се нарочито истичу Orthophragmina 
granulosa и stellata). У друштву са топоrрафом Жуковом ЗО. 
септембра 1924. године обишао сам yшtie Бабуне, па после 
окренуо колским путем, што води ка железничкој караули 

бр. 24. На км. 7 од Велеса находи се компактан кречњак са 
врло ретким отисцима шкољака. Испод Шуи.ље он је у хо

ризонталном положају. Близу карауле бр. 24. отворен је 

мајдан камена. У основи његовој је плавкасто сиви, вапновити 

пешчар, без фосила, а преко овога исти кречњак као и на 

првом месту, али са много мање фосила. Приликом обила

жења пруге замолио сам r. капетана К. Му ши цк ог, који 

је Музеј јако задужио прибирањем пикермиске фауне на км. 

4 + 40, да обрати пажњу и на терцијарне фосиле на Овчем 
и Јежевом Пољу, а дао му податке и о вeti познатим местима. 

Објављујуtiи сада проучену фауну мекушаца, напомињем 

да сам избацио добивене наласке из Пречисте (resp. Пре
свете) и оне код yшtia Uрне Реке близу Градског. Унео сам 

места где сам сам вршио скупљања (код с. Боrословца, Кара 

Ормана и са кл. 45·2) а у приложени преглед додао шкољке 
и пужеве, 1,оје је r. Муш ицк и збирао 1,од с. Делисинца, 

Боrословца, на 1,м. 38. (у Сувом Потоку) и са јежева Поља 

сеи ОД Штипа. 

1. 1 2. 1 3. 4. 5. 1 6. 

"' 1:: :,: ::f " <1) ro -..:, "'fs ro 

ИМ!: ВРСТЕ ::f ,:Q 

о ~а :;; 
:s: о N о. 
:,: t:; оо ii:, !:::с,: о u u оо 
:s: о 

('Q ~ 
"':S: ro 

t:; '-- i i "'u о. 
<1) о ~(.) ro q ЏЈ ::,::; ::,::; ...., ::,::; 

]. Tгochus !t_гanellensis Оррепl1. . . - + - - -
2. Velates chmiedlianus Chemnitz - + + - - -
3. Tuггitella sp. - - + - - -

4. 
" 

sp. . •... - - + - -
5. vinculata Zittel. - - - - + -
6. NatЛa (Ampullina) Vulcani Bгongn. + + - - + + 
7. 

" " 
similis Openh .. - - - - - + 

8. 
" " 

cf. latispiгa Openh. - - + - - + 
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1. 1 2. 1 3, 1 4. 1 5. 1 б. 

ИМЕ ВРСТЕ 

9. EJaya,nia $tygis Erong. . • · 
10. Diastoma Gгateloupi d'ОгЬ · 
11. Ceгitliiurл Vivaгii Oppenh. · 
12. 11 plicatum Brong. · 
13. 11 diaboli Broпg. · 

+ + 
14. 11 pentagonatum var. hexa-

gonum Оррепh. · · , · · · · . • -
15. Cerithium cf. semigгanulosщn Lап. · -
16. 11 и~ rруиекрупнихеоценских -
]?. Stгo!Jlbus naticijoпnis Оррепh. · · -
18. ,, cf. Boгelli Вауап · • · · -
19. Rimella labгosa Sow. · · · · · · · -
20. ,1 Retiae Qppenh. · · . . · · -
21. ?Tгitonoides сј. subcostulata Оррепh. -
22. Ficula spec. · · • · · · · · 
li3. Meloпgeµa pyгuloides Grat. 
24. Мигех сј. elonius Oppenh. 
25. Ancillaгia сј. spissa Орр. · • 
26- ,, spec. · · • ... 
21. Mi.tгa сј. ho11ensis · · · · 
28. ,, spec. · · · · · · · · 
29. Pleuгotqma сј. gгa11,conen$/$ Орр. 
30. Conus jaudensis Boussac. · 
31. Ostгea сј. Maгtinsi d'Arch. · · 
32. ,, gfgant,ica Sola11d. · · · · · · -
33. ,, cr. jlabellulaejoгrnis Schaџr. -
34. ,, spec можда горња ,. · 
35. Pecten sp. (cf. tella Oppenh.) 
36. Septijeг сј. Euгydices Вау. · 
37. Агса сј. Cossma,zni Oj)penh. · 
38. Pectuпcцlus Jacquotti Tour. · 
39. Cгassatella Saccoi Uppenl1. · 
40. ,, sulcata Solaпder · 

: -
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Као што се 11з овога прегледа види, највише је врста 

дао Богословац (20), после њега долази Јежева Поље (са 
18 врсr<Ј.), па суви Поток на км. 38·016 (14), Кара Орман (10), 
к~. 45·2 (9) а најмање Делисинце (свега З врсте). Највише 

з~щржавања (у 3 маха) и са много радних Ct-fq.ГЗ~) б11ло је 
код села Богословца а најмање у првој локаЈЈ11Рсти (где и 
број нађених о.блика најмањи). Најбоље су очувани примерци 

~) Одлазеtи н,а ово место, r. Мушиц,f\Ј1 повео је неколико вој

шща и.з своје чете. 
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из Сувоr Потока на 38·016 км., а сразмерно, по разноликости 
родова, нађено је највише у Јежевом Пољу. 

Укупан преглед и пужева и шкољака потврђује: да је 

овде развијена она етажа палеогена, која је по Пријабоi--Iи у 

Северној Италији, и добила сво·е име. Богословац, Јежева 

Поље и Сув Поток садрже и највише еоценских елемената 

( Velates Schmiedelianus Chemn., крупне церите из групе Cer. 
giganteum ит.д.); али није искључено да ће се ови и многи 

други пријабонски састојци наtи и у другим овде поменутим 

локалностима. 

2. Гомбертска фауна у селу Булачанима под Скопском 

Црном Гором. 

10. јуна 1924. године, са r.r. Добр. Стојадино
в и h ем музејским препаратором и учитељем Кр ст ом Сп а
с и Ћем из Була чана, направио сам један мали излет од 

Спасиhеве куtе (у Чурковској Мали), преко Баба Јањиноr 
Гроба, источно од Шатарачке Мале, до Урвина ( састава два 
брдска потока). Ту се налазе слојеви песковито-лапоровитоr 
кречњака са траговима органских . (олигоценских) остатака. 

Одатле смо окренули на запад према Падинама и ишли 

у Страшку Реку*). Овде се појављују палеозојски шкриљци. 

Пошто ми се учинило да неке стене отвореније боје могу 

бити и млађе, испео сам се на једно сто метара у правцу 

Рам ништ а. Пошто сам свуда наилазио кварците, окренули 
смо ка Урдарској Мали. Испод куhе Бож ин а Ст ој ан о

в и h а, у једном нестратификованом пешчару, приметио сам 

мноштво фораминифера и ситне љуштуре од Pectena. Како 

нумулити у Србији пре ратова нису били костатовани, главну 

сам пажњу, наравно, обратио на фораминифере. Ту сам се 

задржао дуго и скупљао их брижљиво са r. Стојадиновиtем 
при чему нам је ревносно помагао и r. Сп а с и h. 

Испослане пошиљке из Скопља стигле су у Београд 

половином јула месеца. Предузео сам одмах препаровање и 

понова се обратио r. Спасиhу, који ми је накнадно са истога 
места послао 4 велика џачиhа. 

4) Она се изнад села зове и Варови та Ре ка. 
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Пре него што бих прешао на приказ проучене фауне 

мекушаца, · ваља ми petiи, да одредбе нису дефинитивне. За 

ово облика што сам до сад могао одредити, дужност ми је 

захвалити пријатељу г. Ф. Кох у проф. загребачког универ

зитита, који ми је ставио на расположење чувену расправу 

Т. Фук с а о вичентинском Терцијару - књигу за којом го

динама трагам по светским књижарама и антикварницама, а 

коју, тако потребну, нема ни Геолошки Завод нити Музеј. 

Пре тога проучавање ишло је околишним путевима, где сам 

се служио подацима тако petiи из "друге руке" (Цителом, 

Хауером, Oppenheim-oм, Кранцом итд.), страхујуtи увек, да 

ли су ми одредбе изведене на тај начин и тачне ? 
У Урдарској Мали нашао сам ове мекушце: 

Lima spec. (вероватно две врсте). 
Јапiга сј. aгcLLata Brocc. 
Pecten BoLLcheгi Dolfuss. 
Агса spec. (неколико врста). 
PectuncLLlLLs oЫiteгatLLS Desh. 
Chama сј. dissimilis Bronn. 
LLLcina omata Ag. 

,, сј. giЬbossLLla Lam. 
Caгdita spec. 
Cгassatella t1·igonLLla Fuchs. 
Caгdium anomale Matheron. 
Discochelix spec. 
Solaгium сј. итЬгоsит Brug. 
Тгос!шs sLLbcaгinatus Lam. 
ТшЬо rnodestLLs Fuchs. 

,, plebejus Fuc\1s. 
,, Sandbageгi Fuchs. 

Neгita spec. 
Neгitopsis гadulaejoгrnis Oppenh. 
TLLггiiella aspemla Brug. 

,, incisa Brog. 
Natica spiгalis Bronn. 

Rissoa папа Fuchs. 
Rissoina sirnilis Fuchs. 

,, pLLsila Brocc. 
Diastorna Oгateloupi d'ОгЬ. 
Ceгithiurn lghinai Micl1elot. 
Tгijoгis peгveгsus Linne. 
Teгebellurn subconvolutшn d'Orb. 
Tгiton Oгateloupi Fuchs. 
Melongena сј. polygonata Brong. 
Typhis spec. 
Mitгa spec. 
Maгginella c,-assula Desl1. 

,, сј. oЫLLsa Fucl1s. 

" 
eгatoides Fuc\1s. 

,, FLLchsi Cossm. 
Ancillaгia spec. 
Pieuгotoma spec. 

,, spec. 
ConLLs alsiosus Brong. 
Асега juliettae Вауп. 
Aaostema Fuchsi Орреnћ. 
Auгicula spec. 

Наtјено је дакле: 10 родова шкољака и 25 гастроподских 
родова. Од првих поузданије је одреtјено 5 врста. Metjy 
осталим биtе знатно веtи број врста (од Arca нпр. најмање 
три, меtј Caгdita-мa две, то исто важи за Caгdiunz, Lucina, 
Pecten, Pectunculus итд.). Љуштуре су, а то важи у опште 

узев за све мекушце, врло рђаво очуване. Да би неке много

бројније представнике шкољака могао генерично разредити, 
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употребио сам пуна два дана на препарацију браве и резултат 

је тога посла остао под знаком питања. Пужеви су и у по

гледу врста и родова многобројнији. На]5ено је 25 родова. 
Врстама је најбогатији сиt~ушни род Marginella (4), па ТигЬо 
(3), Turгitella, Rissoina, Pleuгotoma (са по две врсте). У обе 
групе мекушаца остало је доста неодре]5ених врста, па чак 

и родова. Нисам имао смелости да их генерично издвојим 

због недостатка важнијих делова љуштура њихових и непо

десног материјала за препаровање. Нова скупљања - у исто

добним творевинама, али из друге подесније петрографске 

фације - несумњиво пoвetiahe број и гастропода и бивалва. 

Поучавајуhи булачанске фосилне мекушце и често пута 

упоређујуhи их са данашњим живим (рецентним) пало ми 

је у очи: 

I. да многи родови, као нпр. Solarium, Mitгa, Tгiton, 

Murex, Turbo, живе у топлим мор им а а неки као Tuг

гitella и Caithium делимице. 
/Ј. Об ал ск и с у ст ан ов ниц и: Pissurella, Tгochus, 

ТигЬо, Neгita, Neritopsis, Marginella. Тако исто и Aшicula, 

I<ojy нисам могао ближе спецификовати, живи на морским 

обалама (и у сланџм барама). 

III. У булачанској фауни заступљен је и карниворски 

пуж Natica (~<оји буши љуштуре других мекушаца и живи од 

њихова меса). Пробушених љуштура- и шкољака и пужева

нашао сам доста. 

Узгредице да поменем још један негативан знак. Крупни 

рецентни конуси живе у великим дубинама. У Булачанима 

заступљен је овај род само једним врло ситни.м представ

ником (Conus Alsiosus), као што је данас случај у европским 
морима са ситним Conus mediteпaneus- ом. 

још 1870 год.· запазио је чувени терциолог Т. Фук с 

тропски карактер гомбертске фауне у Сев. Италији. ,,Тај 
карактер огледа се" вели он "у веома великој разноликости 

органскога света у њој, као и у честој појави крупних, бо

гато украшених животињских облика. Ту се находе у огромној 

количини крупни корали, што граде колоније и заузимају 

велике површине, мноштво ехинодерама и веома разнолики 

мекушци. Ме]5у шкољкама падају у очи многи крупни облици 

са дебелим љуштурама као: Ostrea, Spondylus, Chama, Pectun-
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culus а са овима другују неколике 6рсте украшених Venusa 
и Lщ:ina. Од rастропода находе се крупне врсте сщромбуса 

и kщ;uca, са многим украсима на љуштури, врсте Natica 
дебелих љущrура и неисцрпна множина цериша и tЩюхида. 
Међу овима има и ситних облика, упраЈю читав свет сиtушних 

конхила из родова Marginclla, Rissoina. Rissoa и Bulla у 
великој маси обележавајући нарочиту црту у овој богатој 

слици оргащжог света" 5
), 

На једној од седница Српског Геолошког Друштва (10 
новембра 1923 год.) приказао сам расправу Карл а Гр ип а 
Beitrage zur Geologie von Mazedonien (која је изашла у Хам
бургу 1922 год.), задржавајући се нарочито на излагању 

олигоценске формације, која је развијена на ободу Црне 

Горе северно од Скопља. 

Појас старијег Терцијара, судеt.и по подацима које је 

дао Гр ип sa села Љубанце и Црешево ( заселак Вини це), 
максимално је широк до 31 метар, sa то га нису ни запазили 
ранији путници (Жујовић, Uвијиt, Петковић), који 
су се кретали по тим крајевима под много тежим приликама6). 

Ако се упореди булачанска фауна са Гриповом из по

менута два села у скопској Црној Гори излази: да у Љу

банцу и Виничу преовлађују корали што граде колоније, док 

су булачански корали ситни и појединачни ; шкољке код 

Љубанца и Виниче су крупне, као : Ostrea gigantea Sol., 
Lithocardium carinatum Bron., Crassatella etc. Исти је случај 
и са пужевима. Стене у којима се налазе фосили из поме

нуте две локалности су кречњаци, у Урдарској Мали, као 

што је речено, нестратификовани пешчари. Разлика је дакле 

у фацији: палеонтолошкој и литолошкој. Заједничке су врсте 
за све три истодобне локалности: Pecten subdiscoгs d'Arch. 
(= Buucheri Dolf), Lucina gibbosula Lam., Luc. omata Agas. 
и Cerithium lghinai Michelot. 

5) Beitl'ag zщ Keпntniss der Coщ:hylieпfauna des Vicentinicheп Ter
tiargebiгges. !. AЬth. Die obere Schichteпgruppe \rom Gombe1·to, Laveгda 

uпd Sangoпini. Denkschrifteп d. kais. Akad. d. Wisseпscl1aften. Маt11еш. 
пaturviss. Classe Bd. ХХХ, р. 143. Wien 1870. 

6) Грип је (!. с. 17) пробавио у манастиру Св. Николи 8 а у Ви

ничу 7 дана. 
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3. Фосили ив Ваклап-а,ч:е. 

Од 25-27 ,с:еџrембр~ 1923 године судело;ВаQ .. сам у тр,о
дневној екскурзији - од Гроцке, преко 3акл0п:аче и Врчина 
до Белог Потока - коју је, са једним учеником универзи

тет, изводио г. проф. Влад. Ласкарев. Кад смо од села 
Заклопаче окренули за Чуку ударили смо страном која се 

зове С а в ч и t а Б р д о и ту наишли на велике масе жу

тога песка. Пр0ф. Ла ск аре в, који сарађује на изради 

детаљне геолошке карте околине Београда, у једном од 

ранијих излета по овоме крају, запазио је при дну и врху 

поменутог брда много фосила, док у песковитим слојевима 

у средини њих нема, па ме је замолио да нарочиту пажњу 

обратим на фауну ових слојева. Прикупио сам, нарочюо из 

горњег дела, доста материјала. Bet на џрв11 поrщд запазио 
сам да нема разЈЈоrа. разликовати три хоризо,11т,а а и детаљна 

студија довела ме је до истог резултата. 

У горњем нивоу ( обележеном са III) одр~щио с.ам ове 
фосиле: 

Ostгacoda. 

Огуgосегаs sp. (истрвен, не да се 
детерминисати). 

Lymnaea · sp. (дугуљаста, излом

љена). 

Planoгbls сј. Boгelli Bгus. (1 ко

мад). 

Planoгbls Maгinkovici Brus. (нај
чеш\'iи). 

PlanoгЬis Lazici Brus. (2 примерка). 
Melanopsis Vindoborzensis Fucl1s. 

" 
Maгtiniarza Fer. 
sегЬiса Brus. 

,, КtегШ Brus. 
,, pygmaea Partsch. 

Melarzoptic!zya рагаdоха Brus. 

Micгomelania spec. 
Ooniochilas glandalimas Stol. 
Pгosostherzia? scitala Brus. 
НуdгоЬiа сј. BaltШ Brus. 
Valvata leptonema Brus. 
Congeгia sp. (јако изломљена, можда 

Paгtschi Czj. ?). 
Congeria Oittneгi Br-us. 

,, minima Brus. 
Limnocaгdiџ,m (Pontalyгa) spec., (нај

ближа tiгnyeana Lбreпt11., истрвена 

по по13ршини). 

Limnocanliam Veselinovici Brus. 
,, cf. КоsШ Brus. 
,, TгijkovШ Brus. 

Pisidiam spec. (изломљен). 

Кад се ова фауна упореди са осталима ив Србије, пада 

у очи да највише има заједничю1х врста са фауном из бега
љичких · uecJmвa бл11ву Гроцке, даkле да од~овара доњем аон
тцсkо.м, (лц,р~јс/(,QМ) ,хоразоншу. Исти је случај и са песко-
1.щ11,щ при дну С а вч ић а Брда, (обележени са I), јер су 
ту щ1ђене и одр~fјен~ ов~ врсте мекушаца : 
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Planoгbls Maгinkovici Bгus. lvlelanopsis seгblca Brus. 
,, Lazici Brus. 

Melanopsis impгessa Kгaus. 
Virzdobonensis Fuchs. 
Maгtinlana Fer. 

,, pygrnaea Pa1·tscl1. 
Ooniochilus Novakovici Brus. 

glanciulimus Stol. 

" 
n. spec. 

4. Доњепонтиска фауна ив Јариfшшта у атару 
села Врчина. 

(12) 

У два маха - 23. септембра и 16. децемра 1924 год. -
сш,упио сам веома богату фауну, поред железничке пруге а 

испод данашње кантине. Место се зове Јариtиште. За кратко 

време прикупљени су многи пужеви и шкољке и одређени као: 

Огуgосегаs Fuchsi Кit'cl. 

,, jistula Brus. 
,, jilocinctum Brus. 

PlanoгЬis Maгirzkovici Brus. 

" 
" 

veгticillus Bгus. 

Popovici Pavl. 
Lazici Bгus. 

Malanopsis vindobonensis Fuchs. 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

Maгtiniana Fer. 
seгblca Brus. 
pygmaea Partch. 
f(leгici Brus. 
КгапzЬегgегi Brus. 
austгiaca Handm. 
textilis Paгtch. 
Bouii Fer. 

,, megacaniha Handm. 
Melanosteiгa сј. Blanchaгdi Brus. 
Melanoptyhia рагаdоха Stol. 
Ooniochilus glandulinus Stol. 

,, ,, spec. 
P1·ososthenia sp. (изломљена, само 

2 завојка) 
Pгososthenia ? scitula Brus. 

Hydгobla (Раппопа) spec. 
(Caspia) Vujici Brus. 

,, ,, acicula Bгlls. 
Valvata euгistoma BrllS. 

" 
leptoneпza Brus. 
sirnplex Brus. 

,, spec. 
Neгitodonta spec. (истрвена) 
Congиia subglobosa Partsch. 

,, iujovici Brus. 
,, spatlщlata Рагtsсћ. 

" 
rninima Brlls. 
Ьipaгtita Brus. 

,, гатрhорhога Brus. 
,, пzytilopsis Bгus. 

Unio Vasriгhelyi Lorentll. 
Limnocaгdium sp. aff. Schedelianum 

Miinst (у фрагментима) 
Limnocaгdinm Veselirzovici Bгlls. 

,, Ducici Bгlls. 
,, Kosici Bгus. 
,, Jagici Bгus. 
,, TгifkoJJici Bгus. 

Pisidium spec. 

5. Понтиски фосили ив тунела Липа. 

Приликом бушења тунела у атару села Мале Ив ан че 

а на месту званом Л ипе избачена је, и са северне и 

јужне стране велика количина песковито - глиновитог мате
ријала. Августа месеца прошле (1923.) године донео је отуда 
у Музеј г. проф. Вл. Ла ск аре в приличан број фосила, а 

16. децембра исте године - захваљујуtи предусретљивости 
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Одбора за подизање железничке пруге Топчидер - Мала 
Крсна -- правио сам у друштву са музеј. препаратором г. 

С то .i ад ин ов и t ем један мали излет дресином до краја 

овог тунела. На јужној страни портала сакупили смо за 

врло КРс}Тl(О време, са гомила плавкастог, ситног и мало 

везаног глиновитог песка, доста понтиских фосила. Из овог 

материјала и онога, што је раније донео г. проф. Ла ск ар е в 

одвојио сам и одредио ове фосиле: 

Огуgосегаs Fuchsi Kittl sp. 
,, jistula Brusiпa. 

РlапогЬis Maгiпkovici Bгusiпa. 
,, spec. 

Melaпia spec. (из групе Iv1. Escheri) 
Melaпopsis Магtiпiапа Fег. 

" 
Vindoboпeпsis Fucl1s. 

,, теgасапt!ю Напdш. 

,, seгblca Brusiпa. 

,, stгictuгata Bгus. 

" Zujovici Bгus. 
,, Lozaпici Bгus. 

lvielaпoptychia spec. 
Ooпiochilas spec. 

Caspia Vujici Brus. 
,, acicula B1·us. 

Neгitodoпta Zoogгaji Вгus. 

,, Staпae Bгus. 

Valvata spec. 
Сопgегiа Paгtschi Czjz. 

,, Maгtoпjii Loreпtl1. 

" 
" 
" 

miпima Brusina. 
scгoblculata Bгus. 

Dodeгleiпi Bгus. 

Limпocaгdiшn deseгtшn Stol. 

" 
" 
" 

Bmsiпae п. sp. 
Oгimmi Bгus. 

Robici Brus. 
Pisidiam spec. 

У овој фауни врло се често јављају: Orygoceras fistulaBrus, 
Melanopsis Vindobonensis Fuchs, и Ме!. Martiniana Fer., а на

рочито Neritodonta Stanae Brus., која је и врло лепо очувана 
(те се до најситнијих детаља разпознаје цртеж на љуштури). 

Често се јављају Melanopsis Zujovici и Mel. Lozanici Brus. 
На северној страни тунела нисам се могао задржавати. 

Из жуt1щстог песка - који је августа месеца донео проф. 

Ла ск аре в - пропирањем издвојио сам ове мекушце: 

Огуgосегаs Fuclisi Кittl sp. Melanopsis austгiaca Handш. 
,, jistula ·Bгus. сј. Banovaci Bгus. 

PlanoгЬis сј. Maгinkovici Brus. dejensa Fuchs. 
,, поv. spec. ,, megacant!za Напdш. 

Melanopsis impгessa Kгaus. Pгosost/zenia spec. 
,, Vindobonensis Fuc!1s. Caspia Vujici Бгus. 
,, Maгtiniana Fer. Nuitocloпta spec. 
,, sегЬiса Bгus. Сопgегiа miпima Bгus. 

,, mdis Bгus. Limnocaгdium Вгиsiпае п. sp. 
,, pygmaea obessa Bгus. , ,, Oгimmi Brus. 
,, stгictuгata Brus. ,, RoЬici Brus. 

Limrzocaгdium deseгtum Sto!. 
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Овде ј'.е: најчешtи Melarшpsis Mattiniatta !Per.,. па, @нда Mel. 
seг/.JcGa Brы,s. Има доста нернтодЕ>'f•~ата, а;ли с;;у врло рi5,аво 

oчyg:me· и ја:к0' и<1:трв·еrr,е:,. каО' и, МF11оrи1 др. м~кушци, к@јима 

се услед тоrа није м:от-ла~ вр€таt од;ре,щи'Fи. 

Ка.да~ с;;е, и: 0В':1шш n~r.леда: листа~ фоси,ла са\ 00а места 

пада 1 @ЧИ,: 11)) да је петр~тр·а:фскw м-а-rери1јм с;;а. ост,ацим•а, 

фayfie\ ;џюьt-юВ'аН у мор1 ,щ0њеоон11ифскоF хори.з~нrrа, и 2} да 
се фауна плавкастог, мало, rл:иfювтоr песка мн0rо· сла;же са 

фауном најстари1~еr п0энат,0F места у Риињу (иза ошытинске 
механе). Томе с;,у потв;р,ща: Melanopsis Zujovi6i, Mel. Lozanici 
и Neгitodonta Sta'ftae~ В'!)'сТе к·оfе пок. проф. Бр у с Ин а први 
пут овде одредио. 

6. Плиоцеиекй фо-еи,ли ив васео1<а Рам,а;1те у tелу Рипњу. 

Пре почетак Балканскога Рата доносио ми ј:е музејски 
препаратор,. у дв,а-ч11и маха, доста фосила ИВ· Gела Рипња, са 

означењем· да с;;у "из з·а€ е•о ка Брђана, бл и,зу им ања 

Марка• црtв;е'њ•ака." Тек (6, и 7. авгуе·та)1 1~22. године 
могао сам· п'осеiЋти ову локалност, задржатИ' се· подуже и 

сакупити (са г. Стојадиновиt~ем и мојим синовцем Нш,олом) 
велику количину фосила. Тада сам могао - према саопштењу 

рипањског пароха г. Марка ttpoтиf'ia, при чијој. је цркви, дуго 
година,. раније служио Марко црквењак - и rюправиtи име 
ове локалности. 

ФG>с·иле смо з'бирали на щва места: прво на 15 мет. од 
источне ограде Маркова имања,. а после тога готово до са
мога плота. с·вуда су ту развијени пескови са мноштвом 
раз·шх мекушаца. nрво G:e место одликује веt~им бројем 
меланопсида (у тексту означено са 1) а· друго превагом лим
нокардида. (обележено са fIJ. Велику сам пажњу обратио на 
ову рипањGку локалност вeti и с тоrщ, што· је одавде пок. 

проф. ffipyc;:1,r,1,i,a, с;:акупио и, у својој Ико1 н1 оrЈ1>афији, 

објавио велики б,рој: оов:ю<: облика, нар'Очй'то Linitzocardida. 
1. Из пескова кОј'й су удаљенијй од ограде Марковог 

дворишта одвојени су и одређени ови фосилни мекушци: 

Огуgосиаs Fuchsi' Kiftl Sp; PlanoгЬis Lazici Brus. 
,, Jistula· Brus. · Melanict Esclieгi Brong. 

PlanoгЬis verti'ci!Гиs Brus. Melanopsis iinpr·essa Kraus. 
Maгinkovici Brus. 

" 
Vindc•bonensis Fucl1s. 
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Melanopsis Maгtiniatta Fer. 
" Maгtiniana var. гugosa 

На:00111. 

Melanopsis: seгl5ica Brus. 
,, pygmaea Pa:rtsch. 
,, pygmaea o·lJessa BrL!'§. 
,, 

" 
" ,,. 
,, 
,, 

" 
" 

stгictuгata Brm:s. 
гudis IВrus. 

Kгatnbeгgerl Brus .. 
Bauei Fer. 
megacantha Handrп. 
cf.. BanovacJ; Brus. 
attsttiaca Hindm. 
attst,·iaca Hand,. var. 

,, seгblca Brыs. 
Metaooptyhia: spec. 

Oofli{)'Chilus glahdulinus S t0I. 
,, l3гusitiai n. sp. 

Caspia Yu}tdi Brus. 
IVtilvata cyctosttвfna Brus. 

,, l-eptonema Brus. 
Ne,·ltodotita spec. 
C011geгia Schmidti L.or.ent. 

,, ,·amphophom Brus. 
minima Brus. 

" 
scгoЬiculata Brus. 

" 
balaton'ica 

Limnnocaгdiљm O,·immi Brus,. 

" 
" 
" 
" 

deseгtum Stol·. 
Vesellnovici Brus. 
Kosici Brus. 
Roblci Brus. 

Pisidium spec. 
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11. Из друге локалности - опет пескова до саме ограде 

одређени су ови пуже.ви и шкољке. 

Огуgосегаs Fuchsi Кittl sp. 
,, Jistnla Brus. 

PlanoгЬis. veгticillus Brus. 
,, Vujidi Brus. 

" 
solenoёides Br,us. 

Melan:opsls Ma:rtiniana Fer~ 

" 
Vьiidol5onensis, Fuc:hs. 

,, impгessa Kraus. 
,, pygmaea Partch. 
,, stгictuгata IВrus. 

,, Bouez, Fer. 
,, Lozanici Brus. 
,, megacantlia Нandm, 
" sp. 

Miaomelania caгinato-lineata Pav. 
Ooniochi:/;us Bmsinai n. sp. 

R esu.m е. 

Pгosostheni.a' scitula Brus. 
Caspia Vujici Bгus. 
Odontohydгoliia spec. 
Valvata cyclostгema B1·us. 

,, gtad'<lta В:rus. 
Neгitodonta: srec. 
Conge,·ia mytilopsis Brus. 

" 
Oitneгi Brus. 

Limnocaгdiam КоsШ Brus. 
,, Jagici Brus. 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" 

D·исШ Brus. 
RoЬici Bгus. 
Oгimmi Brus. 
VeselitiovШ Brus. 
Oni.atnfn. ПОV. Sp. 

deseгtum Stol. 
Муаеј Сриске Ве1,1ље. 

Materiaux pour f'etude du Tertiaire' e'tt Serbie7). 

ш. 

Par Р. S. Pavlovic. 
1. Мо I u s q u е s р r i а Ь о n i еп s d' О У се Ро I је е t d е Је i еу о 

Ро I ј е. L'auteur dоппе. uпе Iiste des fossiles de six noveaux gisements 
(en Seгble 111eridioпale): 1. Delisiпce, 2. Bogoslovac, 3. Suvi Potok, 38,016 

7) Voi'!: Ann. Gcol. cle !а Penins, Balkanique, tome VII, fasc. 1, р. 42; 
fasc. 2, р. 44. 
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km. du chemin de fer Veles-Stip, 4. 45,2 km. du тете cl1emiп, 5. Jezevo 
Polje NNE. de Stip, et 6. Kara Orman, recueillis par lui шеmе (2, 4, 6) 
et par М. Musicki (1, 3, 5). L'aпalyse de !а fauпe iпdique, que tous ces 
giseшents appJ!'tieпeпt au р1·iаЬопiеп. Les giseшeпts 2, 3 et 5 contieвпeпt 
plus d'element eocenes (Velates Schmiedelianu.m С h е m n, les Cerithes du 
groupe С. giganteшn etc), mais il est tres possiЫe, qLte c!es recherches ulte
rieuгes completeroпt les listes des autres gisemeпt1:'. 

2. Fauпe du horizoп Castell-Gomberto au village 
В Lt l а с а п i d а п s I е s m о n t а g п е s S k о р s k а С r п а G о r а. 
L'auteur а rccпeilli еп 1924 dans les calcaires marneux ct saЬ!eux el 
surtout dans les gres поп stratifies de BLtlacani Ltпe fauпe oligoceпe tres 
riche, mais faiЬ!eme1тt coпscrve, ou il а detem1iпe jusqu' а preseпt 10 
especes de lamellibraпcl1es et 25 de gastropodes ci-dessus eпumerecs et 
caracteristiqLtes рош' се !10rizon. Еп analysaпt cette fauпe ct сп Ја co111-
paraпt avec !а faLtпe. decrite par М. К. G r i рр (Beitr. z. Geologie vоп 
Mazedoпien, НашЬuгg, 1923) et proveпaпte des villagcs Ljubance et Vinica 
daпs les шешеs moпtagпes, l'auteur explique Ја differencc daпs la compo
sitioп de ces fauпcs par les coпditioпs faciales (facies saЫeux et facies 
calcaire coralligeпe). Les especes соmпшпеs роuг tous lcs trois giscmeпts 
soпt Pecten subdiscoгs d' А r с h (- Воисhегi D о I f.), Јљсiпа gibbosula 
L а m., Lис. omata А g а s., et Ceгithium Jghinai М i с 11 е I о t. 

3. F о s s i I е s d е Z а k I ор а с а. L'auteur а etLtdie Ја fauпc, recl!
eillie daпs une seгie puissaпte de saЫes (Savcicevo Brdo), qui se divise 
par uпе intercalatioп de graviers et de saЫes gюssiers еп trois l10гizoпs, 
et а trouve, qa' il п'у а pas de differeпce fauпistique епtгс ces !1orizo11s, 
qui appartienпet tous les trois aux coucl1es а Congeries iпferieaгes et опt 
Ја plus gгапdе ressemЫaпce avcc Је gisemeпt соппu de Bcgaljica pres 
de Grocka. 

4. F а u п е d е Ј а r i с i s t е d а п s I е s . е п ,, i r о п s d u v i 11 а g с 
V r с i п. La liste des fossiles d'uп des giseшeпts les pllls ricl1es et les 
plus caracteristiques puuг les couches 11 Congerics iпfeгieuгes. 

5. F о s s i I е s d е s с о u с h е s а С о п g е r i е s i п f е r i е u r е s 
р r о v еп ап t s d u t u пп е I L i ре. Le deuxieшe tuпel du с!1е111iп dc 
fer Belgrade (Topcider)-Mala Krsпa а pcrce ргеs du vil!age · Mala lvaпca 
les collines de Lipe, qui soпt compossees par d'argiles saЫoпeLtses Ысш1tгеs 
conteпaпtes des fossiles d'uпe parfaite сопsеп1аtiоп, doпt !а liste est dоппсе 
par I'auteur. Les saЫes, qui recouvreпt ces aгgiles, сопtiеппепt des fos
siles, enumeres dans !а seconde liste. Ces fauпcs caracteгiscпt les l10rizo11s 
les plas bas des couches а Coпgeries iпfeгieuгes et опt uпе graпdc геs

sешЫапсе avec le gisemeпt de Ripaпj, celebrc depuis loпgtcшps. 
6. F о s s i 1 е s d u v i 11 а g е d е R i ра пј. Еп 1922 l'autcuг а 

ramasse uп tгes riche mateгiel daпs !а pal'tie da ,,illage 110111111се Г{ашаса, 

pres de !а propriete Marko Crkveпjak, еп deux eпdгoits, doпt ш1 (la liste 1) 
est гiche еп Melaпopsidees et l'autre (la liste ll) еп Liшпocaгdides. 

Niuzej Srpske Zemlje. 
(Niusee d'Histoire Naturel/e de Beogгad). 




