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Прилог за .познавање понтис:ког :ката

1(Горњоаконrерис:ких слојева) у Срб.ији
и Срему
од

Петра Стевановиhа
У овом Прилогу, спремљеном спеuијашю за издање Му
зеја српске земље, дат је преглед врст;~ из 11онтиског ката
'(горњоконгериских слојева) заступљених у музејским збир
кама,

са 1<ратким

"тумачем"

за

сваку локалност из

I<oje

исте

потичу. У другом делу прилога приказана је понтиска фауна
из доњеr дела Колубарског Басена коју сам скупио при
ЛИ[{ОМ геолошког I<артирања ове области као сарад1ш1< Гео
лош~<оr института у Београду (71). Због скромних кредита
I<оји су одобрени за штампање овога пута морали су да изо
стану профили, слике и овис појединих врста, зато се овај
рад

има сматрати као претходни; детаљнији приказ страти
графије, фауне и тектонских односа, ка1<0 понтиског ката
тако и осталих терцијарних наслага које су развијене у Ко
лубарском Басену, даЬу другом приликом.
Дужност и поштовање према његовој успомени налажу

,ми да на овом месту поменем име 1101<. П. Пав JI ов и \1 а,
академика, српског терuиоролога и директора Музеја српске
земље. Богате музејске збирке фосила из 11 медитерана, сар

мата, а нарочито из доњоконгериских (панонских) слојева 11
језерских наслага Србије, његово су дело. !ie могу овде да
набрајам и анализирам поједине радове по1с П Павловнhа
-уосталом, то су учини.1и други, специјалисти, и на другом
месту (70) навешhу само из његове 1Јриступне академске
,беседе онај део који се односи на творевиf1е !{Оје су пр€дмет
овога прилога (5 l. стр. 17):
• Најмлађе неогенс1<е творевине у Србији стиuајем при
лика најмање су познате и проучене. О њима се не могу на
вести ни приближно она,ше и онотше стратиграфске и фау

нистичке појединссти као што је био случај са раннјим чла
новима неогенске elloxe. Овде имамо без мало готово само
оне податr<е које нам је пружио писац првог Геолоищог Пре-

l*

ј

ј

[)
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гшда l{раљевшzе Србије. Али ипак из првог и доцнијих не
довршених радова по~<. проф. орусине поуздано се може
истаhи: хоризонат са Сопgегiа tгiangularis у О!{олини Грош<е
(Црвени Брег, пото~< Дубочај, Орашац). Ту 110 свој прилиuн
ваља уврстити и терцијарне слојеве из Шабач~<е Поцерине.
Поједини наласци меI<ушаuа овда онда слатих Музеју српс1<е
земље допуштају претпоставку: да је хоризонат са Congeгia
гhomboidea р;нвијен у 01<0Ј1ини Обреновца. Граl1ењем жељ.
пруге од Топчидера преко БеЈюг Потока за Малу !{рену, от
!{ривени су последњих дана-у тунелу I<од Белог Потока
СI<оро идентични слојеви и Ci'l истом фауном као у блис1<ој'
околини Загреба (у долини потока Округља1<а)".
Од 1922 го:1. кала је постао анадемиI<, па до смрти
по1<. ГЈ. Павлов и 1:1 се био посветио 11роучавању "доњопон

тиске" фауне из околине београда

(60) и језерске фауне са

Југа, из СI<опске Котлине и Метохије, па и поред тога сти
гао је да прикупи и известан број форама из горњокоРге
риских слојева у Србији и Срему (Гроцка --- Црвени Брег,
Бели Поток - тунел, Мисло}1ин - Жуто Брдо, Сремски l{:1р
ловци, Гргетег). Прикупљене облике је веhином одредио ыш
изузев списка фауне из Белог Потока и нешто оr1ширнијег
рада о слојевима из Гргетега, друго ништа о томе није
публиковао. Сматрам за дужтост да и остале фаунистич1<е
податке (Сремски I<арловuи. МислоlЈИН, Гроц~<а) I<oje је 11ри
I<упио П. Павлов и li, објавим на овом месту пошто су од
значаја за палеонтологију и 11:1леогеографију по11тисr<ог ~<ата.
у Србији и Срему.

Преглед понтиске (горњоконгериске) фауне
заступљене у збиркама Му3еја српске земље
У овом 11регледу обухнаl1ене су ло1<11Јшости у 1<ојима је

утврђен хоризо11ат са Сопgлiа г/zomolюidea М. Hoerпes
оне
још

I<ao

и

у којима се јављају нешто мш1\Ји хоризонти, али 1<оји
увек 11рипс1дају понтисI<ом ~<ату (Гргетег, СремсI<и l{ар

ловци). Фауну из "хоризонтs са Co11geгia triall/]uloгis Paгtsc/1"
изоставио

сам

11ошто

положај

01.юга хоризонта, који лежи

испод "хоризонта са Corџ;aia г!zomlюidea", није још потпуно
јасан. Неки сматрају

да

прип11да 11011тис1<ом кату, као и

"хо"

ризr)нат са Co11,r2aia г!zomfJOi(iea М. Hoemes" (22. р. 156; 51,
р 17), док щ::,уги узи:v1ају да овај хор1вонат припада ш1нон
ским слојевима одн. доњоr<онгерисI<им (31, р. 97; 54). Проу
чавањем потфамилије наЈЈенсиене:с;ида заступљених у хори·

зонту са Соtџ;егiа tгiп,P,'lllaгis, чији је знач;~ј за страт1~графију
I<онrериских слојева истаr<ас) Д Гор ј й нов и Ji (52, 53), може.-
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"Се наћи

дефинитивно

решење Qдносно положаја овог хори·

зон та

у серији 1<онrериских (панонских-+ понтиr1шх) слојева.

Qвora

Што се тиче номенl(латуре слојева ~<оји
су предмет
прилога, употребљавао сам упоредно како назив "пон

тисr<и" тако исто и "rорњо-конrериски слојеви" ма да се
слажем са онима који су против (нарочито Хал а вач 16, р. 62)
назива "rорњо-конгериски". Ово сам учинио зато да би се
избегла забуна, пошто ознака "понтиски
слс>јеве још

није

потпуно продрла

•

за горњоконгерисl(е

у литературу,

3-Sor свога значаја за страти графију понтиских слојева као
и због интересантне фауне која је била предмет веhег броја
<:ту дија, пре него што преi1ем на преглед домаhих локалности
навешhу локалност
жупаније
земље

IO:inigsgnad (Kyralikegy)

Krasso-Szбreпy, која је

:-1аступљена

са

свега

три

у

из бив. мађарске

збир1<,1ма Музеја српске

врсте:

Limnocaгdiam Rotlzi На 1 а v,
Limnocaгdium Sclzmidti М.
Li11111ocaгdium (Badmania) Semseyi На 1а v.

Но

r.

То је у исто време И једина ПОНТИСI<а ЈIО!<алност из !ЈНО
,странства заступљена у музејским збиркама, Фауну Кираљ~<еђа
проучио је Ј. Хал а вач (16) и том приликuм увео у тпе

ратуру назив "ниво са Сопgегiа г!zomboidea" на супрот

L е n z.y

Ное r n е s-y и S. В r и s i п i који су овакве слојеве озна
чавали као • Valeпciennesia хоризонт". Халавачева озна1<а

R.

потисла је ову последњу и у то време биЈ1а IIризната од ве
hине геолога. Фауна из f{ираљкеђа била је предмет и доuни·
јег проучавања, на~)Очито група крупних украшених лимно

кардида које је С. Бр у с ин а изд1зојио у засебан подрод
Bиdmania (27). Р. Хер II ес, који је проучавао ову групу, у
једној инrересантној рас11рави показао је да су обе врсте под
рода Budmania из Кираљl{еlја (Umrzncт-dium Semseyi На 1. и
L, cгista-galli v. R о t h) повезане 11релазниv1 0611ицима како
измеlју себе та1<0 и са Limпocaгdiшn subfeггugineшn
Ное rп е s, те оду д сматра да је издвајање подрuда Budmarzia су
вишно (32). Д. Горја нов и h је поред примерака из Кираљ
кеtЈа проучио и претставни1<е Btldmania из Округља1<а (Budmaтzia histfop!zora В r и s. и Badmaпia Meisf В r t1 s и дошао
до истог ре:~ултата као Р. Хер не с: да су све нрсте под
рода Budmaпia у ствари в;~ријетети једне те исте врсте (35).
Најзад.
понтиску
фауну
из
!{ира.љкеђа проучавао је
и

R.

. ,1.

Ф.

Дре вер ман

кристалних ребара

подрода Budmaпia
Горње подат1<е
што

су

његови

и том приликом изнео своје мишљење

(40)

о начину постан1<а

о

подроду

претставници

у

1<од појединих облика

Budmania

току

навео

прошлог

лета

сам стога
први

пут

наtЈени у Србији (Колубарски Басен) о чему има више п9да
така

у

другом

Округљак

делу

код

овога

прилога.

Загреба, Класично

фосилоносно

место
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понтис1,оr ката (горњоконгериских слојева) претстављено је
у му3ејским збиркама релативно малим бројем врста:

[{obelti В r н s.
Zagrablca ampulacea В r u s.
Planorbls constans В r н s.
Limпocaгdiшn Riegeli М. Н о

Limпocaгdium

Uтпаеа

"
,,
е r п е s

zagгablense

Budmani
Мауегi В r 11 s.

Dгeissensiomya

cгoatica

В

В r 1: s:
r u s.

В

r u s.

За ознаком на етикети "из околине Загреба" налазе с~
у збирци и следеhе врсте које су свакако већим делом из
Округљака:

Zag·rablca Maceki В r 11 s.
,,
cyclostomopsis
Boskovicia ]osep!zi В r 11 s.
Valeпcienmsia sp.

Dгeisseпsi а supeгfoetata В r u s,
Сопgегiа cгoatica В r 11 s.
"
zag·гableпsis В г 11 s.
Umпocaгdium рtегор/zогит В r 11
Limпocaгdium !111пgш·iсит
В r 11 s.
В

r

11

s.

s.

Бивши професор загребачког свеучилишта и кустос Зо
ОЛОШl{ОГ музеја поI<. С. Бр у с ин а први је и до данас нај
боље проучио фауну из Оl{руr.љака. На примерцима из ове
ЛОl{алности утврдио је и описао велики број нових врста и
неколико нових родова (Micromelania, Zag-гablca, Boskovicia,
Lytostoma) После први,.; радова С. Бр у с ине о понтиској
фауни из Округљака (6, 8) у Зпгреб су долазили стручњаци;
из целе Европе да се упознају са том чудном фауном за коју
је Т. F u с h s рекао да би је требало ста11,ни чак у палео
зоиl<, 31{0 би се старост једне фауне одређивала према броју
врста којим је заступљена у давяшњој фауни.
После шеснаест година прикупљаља фауне у Окруrљаку
у:-1 сарадњу многих музејс~<их пријатељА, Бр у с ин а је дао
детаљан опис (8) наi1ених врста све1 а око 70. Доцније је
из овог места одредио још 0l<0 ЗО врста (lit. cit. 27) што са
ранијим износи 0I<O 100 врста. Радопима Д. Горја н ов и 11 а
о Валенсиенезидама (.'34, 52) и не1<и,1 ли:v11-101<арпидама (:Њ)
овај се број врло мало променио та1<0 да је 110 броју врста
О1<руrљак и до данас остао као нс1јбогатија локалност пон
тискоr ката у Панонској Низиј11 Фауна ю Оl<руrљака која
се узима I<ao тип rорњоконrериске фауне одли1<vје се при
суством велиI<оr броја браl<ичних l<ардида, често врло I<руп
них, са оштрим ребрима, поне1,ад ишуче11им у праве лепезе.
Због ве.~шl<ог бгоја кардида R е u s s је у прво време конге
рисl<е (инцесдорфс1<е) с.11ојеве Оl<ругљачкоr типа називiЈо "Cardie11sc!1icfzte11" насупрот нижим хоризонтима I<онгерисю!х сло
јева које је означilвао као .f\Лelaпopsidensc!lic!zten".
Према бpoiv нађених врста са Оl<руrља1<ом може да се
упарени једино Szegzaгcj у Ј. Угарској чију је фауну проучио
Ј. IJ б r е 11 t !1 еу (22, 23).
Дубовац ~<од Карловца у Хрватс1<ој. Из 011е ЈIОl<алности
чију је фауну описао С. Бр у с ин а (21) заступљене су у му
зејској збирци следеhе врсте:
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cronticum В r н s.
Conger-ia croatica В r н s.
Markovici В r 11 s.

Corzgeria rlzomboidea М. Н о
,,
Preradovici В r н s.
Dт·eissensza Rossii В r н s.

Limnocш-dinm

е

r п.

Гроцка (Црвени Брег). Материјал из ове локалности са
купио је П. Павлов и h сам (1923 год.), и заједно са проф.
В. Ласкаревом (септембра 1924 год.). П. Павлов и h је од
редио следеhе врсте чији списак није нигде објавио:

Congeria rlzomboidea М.
,,
cгoatica В r t1 s.
Dгeissensia auгiculaгis

Н ое

Fн

с

r п.

hs

Limnocaгdium сј. Rog;enlzojfeгi В 1· 11
Мауегi М. Но е г п е
Stmzae В r 11 s.

s.
s.

Сива песковита глина у КОЈОЈ су наlјени ови фосили ве
роватно одговара најнижем хоризонту горњоконгериских сло·
јева, пошто се у њој јављају и неки облици из хоризонта са

Congeria · tгiaпgularis Ра r t s с h (н.пр. Limnocaгdiam
В r н s. и Dгeisseпsia auгicularis F нс h s) развијеног врло

Staпae
добро

у околини Гроцке (дубочај, Орешац).
У музејској збирци са истог места налази се велики
број једара од крупн11х лимно1<ардида нађених у јако гвож
lјевитом слоју песка, црвене и жуте боје. Неколико таr<вих
једара П. I1 а вл ов и h је одредио као Limпocaгdiam Sc!zmidti
М. Ное r n е s, али су вероватно у овом материј~иrу заступљене
и друге крупне лимноr<ардиде из групе Limnocaгdium Schmidti
М. Н ое r п е s.

Ј. М.

Црвеном

Z нј

Брегу

ризонта

"сива

одредио

( 19):

о v i (: је у слојевима "понти ске етаже" на
утврдио три хоризонта (12) Из нi1јнижег хо

r1ес1<овита лапора и глине"

С.

Бр у с ин а

је

Dгeisserzsia auriculaгis F u с h s и Limnocaгdiam
Stanae В r н s., из следеhег "црвеног гвожlјевитог песка":
Umnocaгdiam Sc!zmidti М. Ное r пе s. У највишем хоризонту,
слојевима жуhкастог и беличастог песю1, нису нађени НИI<аI<ви
фосили. Бр у с ин а је упоредио слој црвеног, јако гвожl1е
витог, песка ( 19), препуног једара 1<рупних лимнокардида,
са исто таквим седиментима у Ремети-Бачуну I<Од Загреба,
који садрже истоветну фауну (Сопgегiа Sc!zmidti М. Ное r 11.
и лр). Присуство вепиI<е количине гнож!јевитог оксида на
оба места указује на истоветне 110rодбе под којима су се
таложили

ови синхронични седименти. Мора се претпоста
вити јак 11ритищ1ј гвожђевитих нода са обале у току љи

ховог

ствараrьа.

Напред поменуте врсте, одре!Јене од стране П. Павло
в и l1 а (7 на броју), потичу из 11рвог и другог хоризонта (по
Жујовићу) горњоконгериских слојева на Црвеном Брегу I<Од

f'роцке, несумњиво утвр!Јених
boidea М. Но е r пе s.
Бели Поток r<од

те1< напасr<ом Сопgегiа гhom

Београда. У

музејс1«Јј

збирци

налазе

се св11 облиr11-1 поменути у белешци П. Гlанловиhа о "горњо
понтисr<ој" фауни из тунела код Белог Пото1<а

(50),

тако да
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би понављање на овом месту било излишно. Узгред напо
мињем да је свакако омашком у Павловиhевом списку врста
отштампано Boskovicia Maceki В r u s, која врста уопште не
постоји. У питању је, међутим, Zagrablca Maceki В r u s.

Мисло\ин (Жуто Брдо) код Обреновца. П.

Павло ви

h

је скупљао материјал на овом месту 26 јуна 1925 год. а
неке примерке добио је од музејских пријатеља. Одредио је
следеhе врсте:

Valenciennesia Reussi N еа
•
pelta В r а s.

111.

Limnocaгdiшn Zagгablense В r а s.
otioplzoгum В r t1 s.

Limnocшdium

simplex F tt с h s.
сј Riegelei М. Н

Маует-i М. Н о е
Congeгia zagт·aЫensis В r t1 s.

•

Са Бачевице у МисЈЈођину:

Congeria croatica

В

о е

r п.
rnеs

r u s.

Гргетег у Срему. П. Пав JI ов и h је у два маха скуп
љао материјал у Грrетегу. Први пут деведесетих година про
шлог ве1<а. При1<упљени материјал је обрадио у циљу да реши
питање старости ових наслага. Да не бих понављао списак
врста које је одредио упуhујем на његов рад о тим слоје
вима (37), 1926 године П. Пав л о ви h је поново посетио
Гргетег и музејску збирку повеhао са још једном врстом:
Congeп·a Gnezdai В r u s.
На овом месту осврнуi'1у се на питање старости »грге
тешких" слојева на чијем се решењу радило дуже времена. М,

N е u m а у r ове слојеве уврстио је
Ко с h у доњопалудинс1<е (72).

у средње паЈЈу динске (7),
С. Бр у с ин а каже да
.јамачно припадају доњем хоризонту понтиске етаже" (27,
р. 13) ма да не искључује могуhност да је ту зяступљена
фауна из различитих хоризоната "понтискоr ката". П. Пав

А.

лов и

h

узима

да су

.понтиске" старости у смислу тадашњег

схватања назива "понтис1<и", без ближе ознаке да ли су "доњо"
или .горњо-понтиски" (38), Најзад, Н. Андрусов ставља сло-·
јеве у Грrетегу у завршни хоризонат горњоконгериских сло
јеви или II понтисr<оr ката, како он назива ове слојеве (31,
р. l 07). Зато износи и потребне доказе. Андру с ов се при
решавању овог питања послужио упоре!јењем фауне из Гр
гетега са фауном из многих локалности у Панонској Низији.
Испитивања И. Лер ент а ја у околини Блатног Језера у
Ма!Јарској показала су да су глатке вивипаре какве се јав
љ,~ју у Грrетегу веома честе у конrерис1шм (панонским, по
Лер ент ај у) слојевимil балатонске области (43).

Сремски Карловци. П.
тио околину

Павлов и

h

је у два маха посе

Сре:v~ских f{арловаца, заједно са музејским пре·

паратором Д. Ст ој ад ин ов и 11 ем (1925 и 1926 год.), и
прикупио прилично фосила из најближе околине (Караш-Ла
гумови, Лака Стаза, поток Ђубрик).
Све што је напред речено за слојеве у Грrетегу односи
се и на ове слојеве јер су их напред поменути истраживачи
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третирали

1<ао

синхроничне

са

"гргетешким"

велики број заједнич1шх врста.
Из !{араша Лагу.11iова П.

Melanopsis cognata В r н s.
Ту!орота Pi!a,-i /) r 11 s.
Vi11ipm·a sp.
гobusta

1~ r

Ll

ГЈ а вл ов и

пошто

h

је

садрже

одредио:

itlюp:fiu!шs
Neгitodo11ta

Fuc/1si В r 11 s.
sp.
Valenciennesia sp.
Dгeisseпsia cuculata R r 11 s.
,,
Matml/llji В r 11 s.
!

s.

spuгia В гн s.
Ну. гоЬlа syгmica N ен n1.
•
slavonica vitгella В
ZадгаЬlса Rossii В r н s s
Pyгg·ula aff. п. sp. Р ~ v 1.
Go11yoclzilus гissoina В r 11 s.
Litlюglip!шs amplus В r 11 s.

,,

r н s.

Lfпmocoгdi11m Steindaclmeгi В
,,
Оkгиg·Ш В r н s.
Unio Kuk11lje11ici В г 11 s.

r н s.

Anodonta sp.
Pisidium sp.
·ostmcoda

Са Лшсе Ставе:
М elanopsis cogпata В r 11 s.
Tylopoma Pilaгi l-J r 11 s.
Hydmbla syгmica N е 11 ш.
•
slaiю11ica R r н s.
Litlzoglip!шs Fuclzsi В r н s.
amplus В r u s.

Из потока

NC'гitodoпta sp.
\ 1 пlvata sp.
Planoгbls stгiatus В г 11 s.
D1·eisse11sia Matavulji Н r н

s.

Limnocardium simpiex 1" 11 с !1 s
sp.

Ђубршт:

Ј

ydt·obla Rossii В r 11 s.
Zag1·ablca гlzytipol1гa В r

н

s.

Limпocaгdium сј. lzeteгopleumm В r 11
,,
с/. Okmgici В r н s.
Valencieш1esia sp,

s.

I,13 предњих спискова види се да је у Карашу и 'Ьуб
рику П. Пав JI он ић нашао и род Valeпciemzcsia
о u s еа u
кога ранији истраживачи не 110мињу из окоЈiине Сремских
.Карловаца. Онај наЈiазак врЈiо је значајан јер но~<азујt да су
код Сремс1шх КарЈiоваца развијени несумњиво rорњоконrе
риски сЈiојени. На тRј начин мишљење М. Ној м а јер а и
А. Кох R о паЈiудинској старости слојева I<Од Сремских !(ар
.ловаца, засновано на основу присуства великог броја виви пара,
мора дефенитивно да отпадне, пошто је се, према досадашњем
знању
еволуција вапенс11енезила и3вршила у току стварања
i'<онrериских слојеuа (34, 52, 53,). !(рајем понrис1<оr 1<ат,1 у
Панонс1<ом Басену изумрли су последњи претставници потф.

R

Valenciemzesidae.
Ма да су наl~ени примерци рђаво очувани, ипRI< на једном,
где је сачувнн врх са целим сифоном, може се видети: да је
сифонална бразда осредње рювијена, да се на врху налази
снега један завојак. На површини љуштуре набори су слабо
1-нражени та1<0 да је иста скоро глат~<а, по чему би овај об
лик припадао групи Valeпcienпesia pelta В r u s. Међутим,
љуштура је и ориЈiично нисо1<а тако да сифоналня бразда,

1<оја се спушта позади нрха косо десно, за1<лапа велики yrr10
са хоризонталом. По томе би се овај облик приближавао 1<а

Valeпcieппrsia a/ta О о r ј. У Геолошко-пRлеонтолош1<ом музеју
у Загребу им:10 сам прилиt<е да се упознам са свима прет-

10
ставниаимn потфам. валенсиенезида које је обрадио Д. Г' ор·
јан ов и h па ми изгледа да примера~< из Сремс1<Их !{арло
ваца 1Јретставља
нов н:1ријетет.

а1<0

не

нову

врсту

оно у сваком случају

Костолац. Ма да је питање старости наслага ра3вијених
на овом месту још увек отворено, придружио сам !{остолац
осталим

гор11,0I<онгерис1<им

ЈIО1<алностима

ос.~ањ3јуl1и

се је

дино на претпостав1<у Н. Андру с ов а који мисли да су
костоЈ1а 1 ши слојеви можда синхронични са слојевима у Грге
тегу и Сремс1<11м !{арловuима ('25 р. 454) У музејr1<ој збирци
нала:1е се следеl1и обтщн 1,оје је одрепио Сп. Бр у с ин а:

11i111i11atica
sp.

Vi11ipaгa

В

rн s

Dгeissensia seгblca 1:\ r н s.
Limrzocaгdium сј'. simplex !<'tt с

Pгosodacna

!1 s

(Psilodon) sp.

У материјалу кој1-1 је послао инж. Н

ЧолаI<овић

1909 г.

У 1<оли1<0 се 11итање старости ових наслага не би

могло

нашао сам још

следе11е:

sp.

Dгeissensiomya

решити

и

Anodonta sp.

палеонтолошком методом, r10сле детаљног 11роучавања

поново

сакупљене

питање

реши

чавањем
суседним

фауне, остаје једина могућност да се то

директним

повлате

и

проматрањем

на

самом терену, проу

подине костолач1<их слојева

и

односа са

наслаг11ма.

]!

f ра,Ьа
понтиског

за стратиграфију и палеонтологију
ката у доњем

делу Колубарског Басена

Прили1<ом геолошког картирања у сЈЈиву l(олубаре и
Тамнаве (Посавина, Поса во- Тамнава) утврдио сам да се сло·
јеIЈи ПОНТИСl{ОГ ката (rорЊОl<Оl!Ј'ериС1{И) 1,оји су раније бИЈЈИ
по,нати код Обреновца (Мисло!Ј:ш, )!<уто Брдо) шире од овог·
места

према

на

знатном

југу. Са

простору

њима

се

11рема

западу,

заIЈршава

исто1<у, а нарочито

серија неоrених нacJiara

ове области које су се таложиле непрекидно почев од сред11,еr

миоцено
линија

у
овог

заливу

!<Оји

заЈ1ива

се одIЈајао од Парптетиса. ОбаЈЈска

11омерала се у току геоЈЈошког времена

више мање у 11равцу север-југ. Несумњиво је утвр11ено да
се за време таложењс1 горњоконгерис1<их слојева у овој 06,!Јасти

истi-1

налазила

јужније него за

време

II

медитерана

и

д. сармата. Остаје да се утврди д,1 ли ови слојеви иду даље
према југу и од доњоконгериских. Има СЈ1учајена да rорњо
конrериски

слојеви

леже

дискордантно

непосредно

преко

тријаса и горње ~<реде (Памбуr<овица, Тулари). Да ЈЈИ је ово
,r1окална појава трансгресије, ограничене ис1<ључиво на КоЈЈу-

.ry"f~("'

.
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11
рбаски Басен, или она има веhи значај, остаје да се утврди
будуhим истраживањима.
Терени у басену Колубаре покривени су вегетацијом и
културом

те

отуд

прилично

тешки

за

геолошка

испитивйња.

Горњоконгериски слојеви могу се проматрати у дну поточних
долина, песканама и рудницима лигнита. Прили1<ом дуби11с1,их
бушења у равницама око Колубаре и Саве 1<онстантов2ни су
на више места потонули горњо1<онrериСI{И слојеви, кој11 су
доцније по1<ривени квартарним седиментима. Најјужнија тач1<а
у Колубарском Басену,

где сам утврдио слоје~е понтисt<оr
!{ата, налази се у селу Вреоцима, на десној обали ре1<е Пеш·
тана, код Лазаревца, а вероватно да се одавде шире и даље
према југу и истоку. У западно:v1 правцу ови слојеви прелазе
у Шабач1<у Поцерину
Близу Саве садрже обилну фауну која је местимично

нагомилана у праве лума1<еле. Идуhи 1<а југу све су сиро
машнији у фауни што је у вези и са променом седименпта
1<ој,1 постају грубљи и добијају приобалски кяраюер. Ме!Ју
тим, горњоконгериски облици имали су доста нежне љуштуре

и настањивали су се у првом реду на фином муљевитом дну
где су били заштиhени од јаких поr<рета таласа.
Слојеви 11онтиског ката у највеhем делу проматране 06.'1асти

јева

леже

чију

одвајање

конкордантно

фауну

непосредно

још нисам

горњо1<онгериских

r1роучио.

преко

!{ао

п:н1онс1шх

с.~о

полязну тач1<у за

слојева на терену узео сам хо

ризонат ~<оји почиње модрим глинама и садnжи обилну фауну,

типа фауне из О1<руrЈы11<а I<OJI Загреб:1. У овом хоризонту 11ај
чешhи су облици: Conf}.eгia cгoatica В r u s., Umпocaгdiam zagтableпse В r u s. \.'aleпcienrzesia J.!гussi N е u ш. Непосредно ис
под овог хоризонта, готово у целој об.11асти а нарочито бт1 же
нек:1дашњој обали, испољен је 11ескоrзити хорюонат, 1<ат~<ад
нeorv1a моhан (Уб, Гуњеuап и др.), Овnј хори:юнат садржи
ви111е слојев:1 лигнита, 1юне1<ад знатне мо!шост1i (Ј_ункотщ,
слој лигнита до 20 "'1 деб.11,11не), који се е1<сплоатишу у мно

гим рудницима (Велики Црљени, Вреопи, С1<обвљ, Звиздар,
Гуњевап, Радљево). У исту групу по свој прилипи долазе и
наслаге лигнита у Пр1<осав11, Јун1<овцу, Б3рошевцу.
Пес1<овити хоризонат. који у ствари није састављен ис
I{Љ\'Чиво од песка ве!1 у коме има и слојева глиноrштог пес1<а
и г.11111-1е, 11ри11япа

н;:~јдоњем

делу

гор1-ы)1<онгерис1<11х слојева

и .1Јежи изнад слојева са Соrџ:егiја czjzeнi Ное r пе s и Соп
gегiа Pm-tsc!zi С ј
Or,aj хорюонпт може се юначити 1<ао

z z.

пролуrаrшвт1
У !3. Црљенима и Преопима утврдио сам гор·
њо1<онгерис1<е фос11ле у "бранду" 11еп,Јсредно иЈнад угљених
слојева. У сва1<ом случају пес1<ов1пи хоризонат налази се на
прелазу од доњо1<онгерис1,их у гор11,о~<онгериске слојеве. То

се

где

лепо

може

исти, и

проматрати

ако

мање

у Вели1<ом Борку и Шиља1<овuу

моhности, лежи преко хоризонта са

i
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Conяeria Czjzeki М. Но е r n. а испод глинаца са Сопgегiа
_zagrableпsis В r. и др. Што ближе Сави то је овај хоризонат
слабије

изражен

и

без угља, а уколш<о се иде даље према

југу све је моћнији. Својим саставом као да у1<азује на ос
цилације некадашњег залива на прелазу из доњо1<онгериских

(панонских) у горњоконrериске (понтиске) слојеве. Услед ових
осцилација наступало је повремено оплиhавање. У пространим
баруштинама расла је и депоновала се бујна флора (Taxodium
и др.), која је дала данашње наслаге лигнити. После тога са
померањем обалске линије према југу наступило је поновно
продубљивање. Том приликом натиложене су глине са гор
љо1<онгериском фауном, које по 11равилу леже изнад угља.
Доцније су ове глине поп. дејством силне топлоте, која се
ослобо!јавала приликом пожара у наслагамп угљн, местимично
претворене у

праву печену глину,

,,брынд", која се може ви

.пети на више места (В. Црљени, Вреоци, Гуњевнц, Звиздар).
!(од несумњиво горњо1<онгериских слојева у целој об
ласти могу да се утврде два нивоа: нижи, ниво са Congeria
r!zomboidea М Ное r 11. и Corz,geria croatica В r 11 s., који је
састављен од сивкастих песковитих глинаца, са

богатом

ме

стимично добро очуваном фауном (Јазовник), и виши, састав
љен од песковитих стена: песковити глин ци, разнобојни круп

нозрни и ситнозрни пескови. шљунак. У овом другом

нивоу
фосили су рет~<о сачувани услед природе саме стене. У ма
теријалу финијег зрна (песконити глинци) у њему сям нашао
на неколико места Limnocaгc!irшz (Budmania В r u s.) sp. Гlо
своме

састяву

регресију

горњи

ниво

указује ня испуњавање залива

и

Пеrрографс1<и може доста добро да се издвоји од

доњег. глиновитог, нивоа до1< је фаунистичю1 то теже извести.

За упоређење оонтис1<их наслага Колубарског Басена са
другим мести 11а у Југославији могу згодно да послуже нас

(lit.

гле

глиновити, и горњи,

су

:-~аступљена

два

нивоа: доњи,

Ро

1ја!,

и

st1 k 1ј е)

лаге Глоговниuе-Осјека у Хрвпс1<ој

11ес

1<овити, Тякав случај наводи и Хал а вач из ОI<олине Вршца
(дубинс1<0 бушење јужно од Вршца, lit. 11 ).
Пре него што преlјем на преглед фауне и, поје1tи1111х
ЈIО 1 <алности да напоменем да спискови фауне нису потпуни.
Они су резултат одредбе фауне при1<упљене у пролазу, за
време геолош1<ог картирања. Детаљним при1<упљањем у више

махова број врста сигурно he се повеt~ати.
Један део понтис1<е фауне одређ11вао сам у Геолош1<0палеонтолош1<ом музеју у За1,ребу где су ми, захв;1љујуhи
предусретљивости Др. Ј
Пољ а 1< а, I<устоса, стајале на рас11Оложењу оригиналне збирке С. Бр у с ине и Д, Горја
нов и h а. Списа1< у110требљене литературе при одред.би врстя
дат је на крају прилога У пр13ом реду су ми г:ослужила

клпсична

де.~а

(26, 31, 38).

С.

Брусине

(8, 27)

и

Н.

Андрусова
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Дубоко 1<од Умке. Стрми отсеци, састављени од модрих
и жуtшастих глина, који се дижу непосредно изнад корита

Саве, 11рипадају Х('ризонту са
висuко

на

гериских слојева

се

Cong ria

Zsygmoпdlli На

1.

Тек

брду јављnју се и н<1јдоњи хоризонти rорњокон
То су жуlшасти песковити глинци у којима

Congaia

нн.r1ази

Zйf]"Гableпsis В

Једна мања партија

r u s.

ових глинаца 1<оја је отиснута са брда, пошто је терен јако
ручеви г, избијn на самој обали Саве.
МислоЬин 1<од Обреновца. Брежуљ1<аста област око села
Мисло~ина, чија је највеhа надморска висина 2~1 м. (Буко

ви~,),. 110чев

од

нивоа !{ол у баре (око

80

.м. надм. висине) па

до врха БуковиI<а, састављена је од rорњоконгериских, мод
рих, песI<овитих, глинаца који се завршавају са жуhкастим

песковима. Моhност
износи око

140

rорњоконгериске

серије

у

Мислођину

метара.

Још пре П. Павло R и h а (види Iit 62 и 11рви део овога
Прилога) прошао је кроз Мислођин Л. Ло ци, млађи, и на
брлу f';ачевици (к. 155) скупио малу збир1<у фосила из које
је Z. Schreter одредио следеtiе врсте:
Congcгia cгoatica В r 11 s.
zagтaЫerzsis Н r 11

(_ ем

тога

нарочито род

За

Л о ц и

s.

Limnocaгdium Rogenlzofjeгi В
Ругgп!а !1ш1gагiса L 6 r.
Dгeissensia sp.

наводи

да су

r 11 s.

остра коди доста чести

Paracypгia.

време својих екскурзија. сем са Жутог Брда-Кика

и Бn•1евице, где су напред поменути истраживачи прикупљали

материјал, сакупио сам rорњоконrерис1<у фауну још и на овим
местима: у потоку Муминовцу, на сз. I<pajy села, у јарузи
изме!ју Мислођина и

Барича и код мислођинсl{е воденипе на

обали !{олубаре.
У сивим 11ес1<овитим глинцима који су отI<ривени у усе1<у
на левој обали пото1<а Муминовца нашао сам:
Сопg-егiа zagгaЫcnsis 13 r 11 s.
,, vm·. ехtгета D
•
cгoatica В r 11 s.

Umтzocaгdium сј.

r

е

v.

,,
zagгablcпsis В
Planoгbls coпstans В r 11 s.

Dreisserzsia sp.

Limnocaгdiam Steirzdacl111eгi В 1· 11
otioplzonzm В r 11 s.

Riegeli М. Н
simplex F н с 11 s

s.

"
sp.
\1a[enciemzesia pelta

В

ое

r п.

r 11 s.

r 11 s.

У горњем делу, више песковитом, преовлаlјује Coпgeria
cгoatica В r 11 s. у доњем, сивкастим ГЈIИнцима Coпgaia zagгablensis Вг t1 s. Код примерака ове последње врсте обЈIИI<
љуштуре је jaI<o варијабилан. Примерци који се највише у да
љавају од типа !{Оји је установио С. Бр у с ин а добро се по
клапају са Сощ;;егiа ехtгета D r е v ег шап (40). Код оваквих
облика угао између задњег и горњег краја јако је развије11.
Поједини пру1мерuи достижу знатну величину.
Из песковитих глина откривених у јарусзи до Барича од·
ре .1,ио

сам:
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Dгeissensia сј. Salюe В г u s.
Сопg-егiа cгoatica В гн s.
Limпocшdiam

Крупни
су

у

маси,

Из

примерци

та1<0

сивих

мис~ођинске

да

Limпocaгdium

,,
сј.

11раве

песl{ов1н11х

,,

нагомилани

глина

отl{ривених у 11оток\ 1

код

Umпocaгdium Steiпdac!mcгi В г t1
otioplzoгum В г tt s.
Limпoca,

1fi11m Sclzmidti

М.

1-Ј о с

с/ /vlayгi

М.

!·!ое

јuџ.
Zщ;таЬlса sp.
о с г 11.
Р!апогЬls constans
Мiсготе!апiа f(/11ici Вг tt s.

s.
r п.
r t1.

,,

Rieg·eli

од

s.

r u s.

,11ум,шеле.

М.

ri

У 6:шцима са Сопgегiа cгoatia В
одломак

н

cгoatica В

воденице:

Valeпcieппesia Reussi N е 1t ш.
Сопgегiа сгоаtiсп В г н s.
Cong'l!t·ia aoпtica Вг tt s. ЈЈаг
Zagн1/Jieпsis В г t1 s.
сј.

.fen ugiпeum 13 r

Сопgегiа

чине

simpex f tt с 11 s
otiop/zon111z В r tt s

е1<стремитета

неког

В г tt

s.

нашао сам и јелан

r lJ s.

сисара.

Иду!ш одавде IЈрема југу, 11оред дес1н' обпле I{оЈ1убаре,
на отсецима 1<оји

стрмо падају ю1 реш~, може се овде онде
наl1и по кој и фосил из го рњо1<онге ри СЈ(и х слојева а најчешће

Сопgегiа cгotaia Вг u s.
Ивојевац (k. 190) у Лражевuу. У жуl11<астој 11есковитој
глини на

падини брда прс:ма кључу Ко.1Јубаре нашао сам:

Сопgегiа c.f. Grzezdae В r 11 s.
Liпmocaгclium otiop/10г11111 В ,. tt s.
zagтableпsis В r t1 s.
,,
,,
•
vаг.
simplex 1° t1 с 11 s
Сопgегiа zagmblensis В r н s.
Юе 1~е!i М. Ј-1 о сг п.
cгoatica В r 11 s.
,
Nog-en/zofjeгi В r t1 s.
Li1111zocшdi11111 Steiпdaclmeгi 13 r t1 s. ЈlШ.
Valeпciermesiq

Reussi N е

11

rn.

•

,,
pelta 13 r t1 s.

juJJ.

У потоку ис:юд овог фосилоносног места, 110 11уI<отинама
СИlЈI<астих rлинаца, има вла1шастог гипса што ука3ује да је
на

томе

месту не1<ад изl3ирала минерална сум110ровита вода

из

које се и:мучио гипс. Данас на томе месгу нема извора што
је сваr<ако 11оследипа накнадних r1opeмehaja на овој раседној

линији правца ссз.-јји. I<oja иде дуж десне обnле [{олубаре,
почев од Мислоlјина па све до ре1<е Турије r<од Степојевпа.
Јасен2ш, Вранић, Велики Борак. Пошав 1<а истоку, у
правцу Јасенка и 13рани11а, горњо1,он1трис1<и слојеви су раз
вијени у истој фацији r<ao у Мисло\1и11у и Дражевцу. Пошто
цела серија благо тоне према з;1mзду, даI<ле према Колубари,
то се

идући

у

источном

правцу наилази

на

све ниже и ниже

хоризонте, док се најзад, у долини реке Марице и њене при

токе Јасеначке

pel{e,

не појаве на површини доњо1<онгерис1<и

z z

с.тrојеви (хоризонат са Сопgегiа Paгtsc!zi С ј е k и Сопgегtа
Czjzeki М. Ное r пе s.) Идуhи узводно долином реке Марице,
од села

Враниi1а

па

до изворишта, откривени су дољокон

герис1ш слојеви. а у сс1мом изворишту (Смрдан у Мељаку)
испод њих појављују се и доњосарматски кречњэци, који су
пресечени раседом правца сз.-ји. који припада "групи" пе
hанске раселине.

1[ј
Најисточније

према

пеhанској раселини допиру горњо

конгерискн сЈiојеви на Прогону у Враниhу и у Странама из
меt1у Враниl1а и Баhевца, затим у Вел. БорI<у (Цр[{венац). На
овим местима отI<ривени су најнижи хоризонти горњоI<онге
рис1<их слојева, глинци и песl(ови. У пролазу сам нашао не
I<ОЈ1111<0 облика који уюнују на несумњиву горњо1<0нгериску

сгарост ових наслага: у Странама Congeгia zagгableпsis В r u s.;
у Вел. Борку (UрI<венац) преко пескова леже r1есковите г.11ине
са Сопgегiа zagтablensis В r u s. и Umпocaгdium сј. Rieg·eli
М.

Ное r п.
У жуtшастим, јако rвожђевитим, г линцима избаченим из
бунара Радосављевиhа у Јасенку нашао сам:
Limnocaгdiam zagгablensis

13 r

t1

s.

Сопр;егiа zagгablerzsis Н r 11 s

Конатице. У нижем, глиновитом, нивоу који је констан
тован приликом копања бунара Лазиhа у селу близу цркве
нашао

сам:

Li111nocardi11m c.f. Rieg·efi

М. 11 ое r 11 Сопg·егiа zagтatieпsis R ,. 11 s.
с/. Мауегi М. Ное r 11
"
Ј1аг. ехtгета
\1alencieпnesia sp.

t

D r е \'.

У потоку изнад куhе Лазиl1а (у селу близу цркве) Congeгia cгoatica В r u s.
Виши, пес~<овити ниво изrраlјује греду I<oja се диже из
над села (Југов11h, Средељ, Груда новица, Бељевина, Разбугуз).
У изворишту погоI<а Думаче, 11од Разбугузом, у ф11ном сит
нозрном песку нашао сам одломке од Limпocaгdium (Budmania) sp. Нешто боље очуван примерак, али и11а1< недовољан
за одредбу врсте, нашао сам на 2UO метара далеr<о од овог
места у материјалу избаченом из бунара Вл. Симиhа. Овај
ниво горњоконгериских слојева шири се у јужном и југо
источном правцу према Степоје1щу и Баљевцу.
Велшш l!р..ъени и Вреоци. У току прошлог лета обишао
са~1 ближу околину села В. Uрљена у намери да утврдим да л11
горњоконгериски слојеви, који се пружа у из Београдске По
савине на југ до реке Турије и Бељанипе, прелазе и на леву
обалу ових река тј. у атар В. Црљена и Вреоца. Фосили које
ом нашао потnрдили су моју претпостnв1<у. На зnпадној
стрмој 11адини В. Црљена и Брео11а има 1зише 1ют1<011с1 и:-1
којих се ваде
велике количине лигнита. На откривеним
усецима

види

се 1<а1<0

11реко угљоносних слојева леже

jnr<o

поремеl1ени, изломљени слојеви бранда, црвене, жуhкасте и
љубичасте боје сз лимно1<ардидима Овај поремеt,ај одиграо се
дуж раседне линије правца С---Ј. која је у стваои продужење
расеп.не линије која ид!:' дуж десне обале I(олубаре од Мис
ло!1ина до Степојевца. Западно спуштено r<рило са угљем у'f'

t

врlјено је у селу Ско баљу на левој обали Колубаре у нап уш
теном

окну

старог

рудника где

се

први

-

слој угља, моhан

lб

око 2 метра, јавља на дубини од 25-28
ности 4 метра, на дубини од 40 метара.

м.

а

други,

моh

Код Димиhевог мајдана у 8. Црљенима, сада напуште
ног, и у 1~ото1<у Јагодинцу нашао сам више фосила. Сељаци
који .бранд" употребљавају као грађевински материјал, при·
чали су

ми

да су

у њему

на;1азили

врЈIО

крупне

"гранате"

шкољю:. ТаI<ав један примераI< добио сам за време екс
курзије.
Из целокупног рђаво очуваног материјала који сам лри
купио сАм или добио од радника одредио сам:

Limnocm-dium (Budmania В r t1 s) sp. Limnocaгdiam
сј. Okntgici Н r tt s.
1- isidium sp.

сј.

Riegeli

М.

Н.

У музејсI<ој збирци налазе се одломци једног крулноr
Limпocaгdizшz а. Стена је јако гвожl1евита, жуто-мр1<е боје,
На етикети стоји забележено руком ГЈ. Павлови!1а "Нз. врло
интересантно, донео Б. Дробњаковиh; из Вреоца !<Од мајдана

угља

(1922

год.)". Судеhи према криласто извученим ребрима

и величини

шкољке и овај примерак припада ка Limпocaгdium

(Budmaпia В r u s.) sp.
Налред наведене врсте, I<араюеристичне за горњо~<он
герис1<е слојеве, показују да су, супротно ранијем схватању
(63, 67), слојеви "бранда" а с њима у вези и слојеви лигнита,
развијени у В. Црљенима и Вреоцима, rор1-ьоконrериске старо-_
сти. Решење питања старости ових наслага ловлачи за собом
и одредбу старости слојева са угљем који се простиру источно
и јужно од В. Цр.њена (Барошевац, Јунковац, Пр1<осава), за
тим наслага JIИr нита пр~ко !{олубаре (западни део Басена),
у Скобаљу, Радљеву, Гуњевцу и Звиздару, које имају велико
пространство измеl1у река Уба и Колубаре а у којима до да·
нас нису наl1ени никакви фосили.
Околина Новах{:а. У околини села Новака, Памбуконице
Зу1<ава моhне наслага шљунка, песка и агломерата, местимично
са угљем (поток Смр!1 етинац) означавају обалу 11е1<адаш11,ег
залива. Услед природе саме стене фосили су уништени тако
да је било тешко одредити старост овим приобалским седи-
ментима. У Новацима, на Новачком Венцу (170 м.), у фином
жу!шастом пес1<овитом глинцу који је интеркалисан у грубим
седиментима, и:~баченим из бунара Ћирилови!1а, нашао сэм
горњоконrериске фосиле:
Limnocaгdium (Budmaпia В r tt s.)

sp.

LimпocaNiium

Ri('geli

М.

Н о е r 11.

Из истонетне стене ю бунара Танасиh;:; (Новачr<и Венац);
Liпmocaгdium

Изнад

(Budmadia
цркве у

В

r

t!

s) sp.

Coпg·aia zap;гableпsis

Нов,щима у истој

l3 r 11 s

серији l,imnocaгdшm

(Buctmania) sp.
На

жалост

приI<упљени

примерци овог подрода р\јаво

су очувани тако да није било могуl1е одредити врсте. Облн-

17
ком, величином и грађом ребара највише потсеhају иа Limnocшdium (Вшiтапiа) !1istiopl1мa В r u s.
Понтиске наслаге на простору измеЬу Саве и Тамнаве
имяју :татно пространство. У равној области око Колубаре,
према 1<ојој идуhи од обода Басена постепено тону, покри
Вt'Нt' су песковитим, жуhкастим и зелен1<астим глинама, са
лимонитским и Са-конкрецијама (г. плиоцен?). Тако у селу
Вукиhевици, поr<рај истоимене реке, горњоконгериски слојеви
се јављају испод тt'расног покривача (г. пш10цен?) на 26 ме
тара дубине одн. на надморској висини од 110 м. (сиве rЈ1иие

са valencierzпesla Reussi N е u m. и Cong-eгia aoatica В r u s.
у бунару В. Лазиhа). У пространој потонулој области поред
Саве и Колубаре која је испуњена

(старији квартар:

nalis

М ii

М

i пd

е

1-R i s s:

млађи: водени

11.

тарну, терасу,

квартарним

седиментима

слојеви са Co(Ьicula

лес, који

образује

flumi-

нижу, квар

и најмлађи: песак, г лино вити песак колубарске

терасе и алувијум) rорњоконгериски слојеви се јављају на
дубини од 14-20 метара одн. на надморској висини око
65 метара (у Грабовцу, према подацима добијеним од Б. Сте
пановиhа, на дуq. 16 м. у Обреновцу, према подацима М. Лу
ковиt1а, lit. 56, на дубини 14 м.) Ако се узме највиша тачка
на којој се

јављају

r.I<онrериски

слојеви у области између

.;_ :аве .н Тамнаве (брдо Столице у Драгињама, 1<. 291) онда
_,·, је висинсI<а разлика између наслага на овом месту и 1н1то'· НЈ\Лих
слага у Колубаре око :22;; метара. I<ад упоредимо
· ·Ъоннt ·
наслаге у 3ападном и источном делу I<олуб;,рског
&iЧ.\

,

онда

ви.тимо у западном делу постепено ·101ъење са

утне висине од 291 м. све до 65 м. а у источном стрми
отсе1< дуж раседне линије Мисло:1ин-Степојевац.
Јазовв:ик. Најбо1 а гије> фосило11осно место на простору
између Саве и Тамнаве, као и уопште од досад познатих
понтиских локалности у Србији, налази се у селу Јазовнику
у изворном делу потока Јазавице. То је ЈЈева прито1<а Вуко
дража, који се код села ~1 wha улива у Саву. У извори
шту Јазавица је дубоI<о усекла своју слабо разгранату мрежу
у сиве и жућкасте песковите понтисI<е глине, понекад са со
чивима угља, преко којих леже пескови финоrа зрна. Неко
лико кратких изворних ~<ракова потока, сбрас,1Јих у густу бу

кову шуму, откринају нам богато налазиште фосила. По сво

јој природи стена у којој су погребени фосили врло је слична
са стеном из Округљака код Загреба. На истоветност фације
и исти стратиграфски пиво слојева у Јазовнику са онима из
Окруrљака упуhују и фосили који су сви без изу:,етка 34 врсте - нађени раније у Округљаку. Ма да је скупљана
само неколико сати, по броју врста фауна из Јазовника до
стиже нешто више од 1/3 целокупног броја 01,руrљачких об
лика. До сада сам одредио:
Природњачки му.зеј
БИБЛИОТЕКА
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i.br.
'

1:/4Jfi

1

2

18

Valenciennesia Reussi N е tt m.
rhomboidea М. Ное r n.
zagrablerzsis В r t1 s.
,,
croatica В r t1 s.
Dreissensia superfoetata В r t1 s.
Limnocardiштz zagrablense В r u s

1 imnocardium сј. Budmani В r u s.
Limnaea Kobelti В r t1 s.
Lytostoma grammicca В r н s.
Zagrablca сј. ampulacaea В r t1 s.
naticina В r u s.
,
cyclostomopsis В r u s.
Rogenlюjjeri В r t1 s.
Boskovicia Joseplzi В r u s.
Riegeli М. Ное r n.
Micromelarzia cerit!ziopsis В r u s.
сј. Okrugici В r u s.
turitellina В r u s.
bleindac/meri В r t1 s.
scoblna В r tt s.
• (Monodacna) simplex F u с h s
•
dictyoplzora В r 11 s.
otiop/zoтum В r u s.
Hydrobla sp.
prionoplюrum В r u s.
Orygoceras sp.
Baraci В r t1 s.
Planorbls constans В r u s.
diprosopun В r tts.
Pisidiam sp.
pteroplzorum В r t1 s.
Valvata sp.
Maeyri М. Н ое r 11, Bytlzinella? contempta В r u s,
Cypris sp.

Congeгia

У музејској
очуван примерак

збирци

налази

Limnocardium-a

се, сем тога, један рђаво
са комадом сивкасте глине

из бунаµа код школе у Јазовнику (донео проф. М. Лук о
в и h). Упоређењем са другим боље очуваним одредио сам
га као Limnocardium Mayeri М. Н о е r n е s.
Од рода Orygoceras В r u s, који је карактеристичан за
rорњоконrериске слојеве, нађен је сзмо један, рђаво очуван,
примерак (]. 23) као и у Округљаку, који припада групи

глатких оригоцероса. Лерентај наводи случај из Угарске (с.

23)

да се и род Bag/ivia В r u s., која се сматра као доњоконгери
ски облик, јавља тако!1 е у rорњоконгериским слојевима (lit. 25).
Горњоконrериски слојеви у околини Јазовника леже
конкордантно преко доњоконrериских слојева а местимично
директно преко rорњокретацејских мермерастих 1<речњака; у
Туларима преко верфенских слојева. Овај местимични хиатус
може се објаснити тиме да су за време таложења доњосар
матских

зојски

и

доњоконгериских

гребени

преплављена

у

тек

за

овом

седимената

крају

време

неки узвишени мезо

претстављалн острва која су

таложења

rорњо1<онгериских

сло

јева, Да ли то означава издизање моркоr нивоа за време њи
ховог таложења, што би имало за резултат трансгресију, или
је то последица епирuгенетских покрета у ово доба, због ко·
јих су узвишени мезозојски гребени, правца пружања сз-ји,

нешто дубље потонули, остаје да се објас!!и будуhим истра
живањима проширеним на целу област сз. Србије.
Следеhи табеларни преглед треба да послужи за лакше
упоређење понтис1<е фауне из !(олубарскоr Басена са исто
добном фауном из осталих локалности у Србији и Срему као
и са фауном из неких локалности у Хрватској, затим, да на
једном месту покаже које су све понтиске врсте заступљене
у музејс1<им збиркама. Врсте означене са крстиhем постоје у
збирци Музеја српс1<е земље а оне које су означене звезди
цом

познате

су

из

литературе.
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Табеларни преrлед
,rорњоконгериске

фауне

из

Србије и Срема и из неколико локалноетн у
Хрватској.
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Coтzguia ,т·/ютЬоidеа м. Ное
cгoatica В r н s.
Partschi С ј z е k
-Gтzezdai В r н s.
ZagmЬieтzzis В r u s.
Markovici В r u s.
"
Pгeradovici В r н s.

r n е s.

z

..

.
.
.
"

alata

В r н s.
clzilotгema В r н s.
.dactylцs В r u s.

"

spinicrista L о r.
Neymayeri А n d r.
•triangularis Р а r t I с h.
"
slavonica В r tt s.
Dreisseтzsia serblca В r 11 !.
superfoetata В r u s,
Matavulji В r н s.
Sabce В r н s.
"
caculata В r н s.
"
Rossii В r 11 s.
auricularis F u с h s.
"
Dreissensiomya
croatica В r u 1.
•
sp.
Umnocardium zagrablense В r u s.
Sclzmidti М. Н о е r n.
"

..

lzшzgшicuш М. Ное r n.
В r u s.
Fнс Ь s
schedeliaтzum Partscl1
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ИМЕ ВРСТЕ

NOM ОЕ L'ESPECE

32

Limnocaгdium

33
34
35
36
37

•
"
"
•
•.

38

"

39
40
41
42

,
•
•
•

43

"

44

•

45
46

Riegeli М. Ное r n.
paucicostatum D е s h.

Rogenlzojfeгi В r u s.
Mayai М. Ј-1 ое r n.

сј. oгiovacensis В r u s.
Steindaclmeгi В r u s.

Jzemicat·dium

c1·oaticam

"
•
•

ргiо11ор/1отт

"

Stanae

"

Вагасi

ос/1еtор/1огит
Auingнi F' нс

•
hs

otioplzomm

r 11 s.

В

dipгosopum

47

*

53

Юseljaki В 1· t1

s.

Наиет-i М. Ј-1 ое r 11.
Okntg·ici В r u s.
lzeteropleumm В r н s.

56
57

"
•
,,
•

58

59
60

,1

71

+

+

+
+:+

+
*

*

+
+

++

+
1

*

+:
+ -1-

+

+

++ +

+

*

*

*

*

+

*

+

. +·
*

*

++

"

Кlait.i В

r u s.

+

+

*

*
asaphiopsis
*
(Psilodon) Vodopici
Pгosodacna Vutskitsi
61
•
Stuгi С о Ь. ?
62 Limnocardium (B11clmania) Meisi В r н s. *
63
"
• lzistioplzoгa
*
64
sp.
:i:
65 Micromelania Fuclzsiana В r u s.
66
•
monilijега
•
*
67
•
ceritlziopsis •
*
68
•
coelata
•
*
69
•
cf. auriculatum В r 11 s.
*
70
•
сј. laevis F u с h s
*
агсасеит

+
*

+i+

++

++

*

+
s.

+ +1,;,1
++

*

52
55

*

*

apet·tum М ii n s t.
complanatum F нс 11.

54

+

*

*

*

*

"

edentulшn D е s h.
рlет-ор/101 шп В r 11

50
51

*

*
*

+1+1+ +
1

*

simplex !"нс 11 s
Budmani В r t1 s.

48
49

+

*

*

+
i+
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72 Micгomelania tш-гitelina В :r u s.
73
"
scoblna В r u:s.
74
•
dictyoplzoгa В r и s.
7S
"
ptyc!zop!zoгa
"
76
,,
? Fгеуегi
•
77 Bytlzirzia С lessini
"
78
"
pumila
•
79 Pyгgula irzcisa f u с h s
80
"
blcincta L о r.
81
"
Boettgeгi В r u s.
82
"
intennedia •
83
"
IШЩ{Ш-iса L о r.
84
"
аsрега В r u s.
85
"
senatula "
86
"
ceгithio/11111 В г н s.
87
"
ajf. п. sp. Р а Ь !.
88 Hydгobla sp.
89
"
sp.
90
"
Rossii В r н s.
191
"
slavorzica В r н s.
92
•
, vitt·ella В r н s.
93
,
syгmica N е t1 m. :

Lithogliphus ? sp.
95
"
Fuc!zsi В 1' н s.
96
"
amplus •
97 Pisidiam cгassum В r u s.
94

98
•
КгатЬегgегi В r u s.
99
•
sp.
lOO V!'azia асте В r 11 s.
1О l Roblcia pyгamidella В r н s.
102 Bythirzia Clessini В г 11 s.
103
"
pшnila
"
io4 Viџipaгa Sadlen Ра r t s с h.
105
"
lignitamm N е u m.
106
•
ciт·tomaphoгa В r u s·
107
"
spш-ia
•
l 08
"
r·obusta
•
109
"
џimirzatica
"
l 10 Melanopsis defensa f u с h.s
.111
•
Fabeгi Brt1s.

*

1

*

1

*
*
*
*

+
+
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*
*
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*

+
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Melanopsis decollata S t о 1.
•
cognata В r u s.
Valvata variabllis F u с h s
•
Ьicincta
•
•
balatonica R о 11 е.
•
gradata F u с h s.
•
ietzuistriata •
"
sp.
•
Furlici В r н s.
•

Ilici

"

simplex F u с h s
сј. Fuchsi В r u s.
Zagrablca naticina В r u s.
•
ampulacaea В r u s.
•
Maceki
,,
,,
cyclostomopsis.
•
Folnegovici •
•
Rossii
,,
•
rhytiplюra
•
Boskovicia Josephi
•
•
Kuzmici
•
,,
Hantkeni
•
Lytostoma grammica
•
Limnaea Kobelti
•
Valenciennesia Reussi N е u m.
•
alta О о r ј.
,,
pelta В r u s.
•
Broussinae О о r Ј.
•
Кiselja!ci О о r ј.
,,
sp.
Orygoceras sp.
Butlzinella ? contempta В r u s.
Coelacantlzia stigmatica В r u s.
Prosostenia sepulcralis Р а r t s с h.
Tylopoma Pilari В r u s.
Planorbls constans В r u s.
•
сј. transsylvanicus N е u m.
•
jcrmosus В r t1 s.
•
lineolal 11s •
•
Radmanesti F u с 11 s
"
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NOM ОЕ L'ESPECE

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Р!апо: Ьis stгiatus В r u s.
•
clathгatus В r 11 s.
"
Vezici В r u s.
С oгetus Sulekianus В r 11 s.
Gonюc/zilus гissoina В r н s.
Neгitodonta sp.
"
Gnezdai В r н s.

xantozona "
Helix L1ode1'lr:ini Н r u s.
"
ponticus На 1.
Unio сј. atavus Ра r t s с !1.
" сј. Halavatsi В r u s.
"
Kukuljer.tic1
"

+

*

*
*

+
+

!*

*

"

с.ј. baltavaгensis Н а 1.
Anodonta bгandenbuгgi В r u s.?

"

*

*
*

*

+

+
+

Из горњег прегледа види се да је у rеолошко-палеонто
лошким збиркама Музеја српске земље заступљено 47 врста
мекушаца из понтискоr ката у Србији и 38 врста из исто
добних слојева у Срему. У Колубарском Басену нађено
је до сада 40 врста; 5 врста нађено је само у околини Бео
града а 10 врста су заједничке за Колубарски Басен и око
лину Београда. Остале врсте на!јене су искључиво у Колу
барском Басену. Затим, пада у очи да су све врсте које су
на!јене у овом Басену заступљене и у понтиској фауни из
Округ љака, изузев Limnocardium ferrugineam В r u s. Ме!ју
тим и ова врста налази се у околини Загреба (Ремета-Бачун).
Даље, из прегледа се види да фауна из Сремских Карловаца
и Грrетеrа прилично отступа од фауне из Округљака и са
овом има свега неколико заједничких врста. У њој имају

веhе

присуство

више

Vivipara, NPritodonta),

слатководни облици

(Unio, Anodonta,

који су непознати у окруrљачкој фау-

24
ни, док уопште нема крупних, украшених, бракичних лимно
кардида са дебелом љуштуром.

На опис појединих врста из доњег дела Колубарског
Басена као и на тектонске црте Басена, које су изражене у
времену после таложења rорњоконгериских слојева, осврнуhу
се

Музеј српске земље у

Веограду.
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Resume,
Conti·Љution а l'etшle

а

de l'etage pontien (des Couches
Congerie superieures) en Serble et en Syrmie.
Par
Petar Steva11ovic

Catalogue des coquШes fossiles des co11ches а Congerie
superieures qui se trouvent aux collections du Musee d'his·
toire natпrelle serbe а Beograd (гecueillies par Р. S. Ра v 1 о v i с). Daпs се catalogue soпt enumerees toutes les especes

des Mo11usques proveпaпtes de Grotska (\а Culiпe Rouge) et
de Beli Potok (tunпel) daпs les eпviroпs de Beograd, (Је Mislodjiп (]а Colliпe Јаuпе) pres d'Obreпovac dans \а Serble du
Nord; de Grgeteg et de Sremski Karlovci (Laka Staza, Karas et
le ruisseau Djubrik) еп Syrmie, sur les peпtes septeпtrionales et
meridio11ales de Ја montagпe de Fruska Gora.
Sш la fauпe de ces localites, recueiШe et determiпee par
feu Ре t а r Ра v I о v i с, апсiеп Directeur du Musee d'histoire
пaturelle de Beograd, оп п'еп а jusqu'a се momeпt que tres
peu puЬ!ie (v. lit. 37, 50). Еп puЫiaпt ici les autres resultats de
Ја determiпatioп de Р. Pavlovic l'auteur а dоппе, de f1lus, uп
comшeпtaire sur Ја stratigrapl1ie des depбts de toutes des gisemeпts еп particulier.
11 est d'une grande importaпce qu'oп а trouve рош Ја
premiere fois а Sremski Karlovci (!а collectioп de Р. Pavlovic
de 1925 et 1926) le genre Valencieппesia R о u s s е а u propre,
d'apres D. Gorjaпovic, а l'etage superieur des couches а Coп
gerie. De cette fа<;оп оп а coпfiгme !а conceptioп de N. А n d r u s s о v (lit. 31) relativement sш- l'age pontieп des couches de
Sremski Karlovci (et de Gгgeteg aussi) taпdisque Ја сопсерtiоп
de М. N е u m а у r (lit. 7) et А. Ко с h (lit. 72) sur l'age levaп
tiп de ces couches (Paludiпenschichteп) definitivemeпt doit etre
аЬапdоппе.

Le gisement Kostolats (miпe de ligпite), pres de Smederevo aupres de la rive droite de Daпube, dont les couches et
leur fauпe пе s011t pas suffiseшeпt explorees рош qu'oп рйt de"
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terminer l'age geologique de !еш sedfmentation, l'auteur а joint
aux autres locaJites poпtiennes en basant uniqнement sur !а st1p·
positioп de N. А n d r u s s о v (lit. 25, р. 454) qui se decJarait
sur сеЈа comme s'iJ devrait s'agir des coнches synchroniqнes а
ceux-ci de Grgeteg et de Sremski KarJovci.
Рош !а comparaisoп des fанпеs poпtieпnes (des couches
а Coпgerie superieures) proveпaпtes de differents gisemeпt de
!а Serble et de !а Syrmie оп peut servir !а tаЬ!е syпoptique dоп~
пее daпs Је texte serbe. Les especes sigпees avec п+" se trou·
veпt dans les collectioпs du Mussee d'histoire пaturelle serbe а
Beogгad tandisql!e Jes aнtres signees avec ,,*" soпt c91шues de
Ја literrature.
Еп се qui сопсеrпе Ј3 пomeпcJature de ces couches l'auteur а empJoye, avec Је prof. V. Laskarev (lit. 54, 57), рош l'e·
tage superieш des couches а Coпgerie Је пош "J'etage роп
tiеп" он les couches а Congerie superieures" appartenant au
pliocene iпferieш tancJisque pour l'etage i11ferieur de memes
couches le пош "les couches раппопiеппеs" он "Jes couches а
Coпgerie iпferieures" equivnleпtes, d'apres V. Laskarev (lit. 54),
avec Је sarmatien шоуеп et st11,erieuг et le meotien daпs des
regioпs а J'est des l<лграЉеs.
II

Materieaux pou.r la stratigтaphie et palaeontologie de l'etage
pontie:n ( des couches а Congerie superie11res) (lans le Bassin
de Kolubara (Se1·ble dп Nord).

Pendant les travaux sur !а cшtograpl1ie geoJogique daпs
part iпferieшe du Bassin de Kolubara l'auteш а recueiJ!i des
materiaux coпsideraЬ!es coпcerпant Jes couches cle l'etage pontieп (des couches а Coпge1ie sнperieures). Ces couches de ше·
те que les coucl1es а Coпgerie iпfeгieuгes опt uпе vaste eteп
due daпs cette co11t1ee. Jls soпt developpees daпs c1et1x facies:
premierment, Је facies des argiles grisatгes-marпeнses (le пiveau
iпferieur), eпsuite le facies des saЬ!es fiпs et grossiers (Је lliveau
superieur). Vers le sud pres de !а Jigne cotiere d'autrefois il у а
aussi des caiJloutis. Les couches а11 charboп (ligпite) r.l'uпe grande puissaпce apparte1111a11t au ропtiеп de рЈнs bas soпt lies а
нп horizoп sаЬ!е11х surmoпte par des argiles. 11 semЫe que cet
horizon iпdique les osciJ!atioпs du goJfe а la suite du раппопiеп
а cause desquelles s'est formee daпs Ја zone cotiere Ја vaste
etendue couvert de Jacuпes et de marais habltee par ипе vege·
tatioп Juxuriaпte (Taxodium etc.) qui а dоппее les depбts de
!а

Jigпite.

Au vШage V. Crljeni (eпviroп de Lazarevats) dans des argiJes surmoпtaпt les couches au charboп (!а mine de М. Dimic) et cнites par suite des iпceпdies au ligпite (,,Braпt") J'au-
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teur а trouve queJques-uпes des fossiles propres aux couches а
Congerie superieures а savoir: Umnocardium (Budmania) sp.,
Limnocardiшn сј. Rieg·eli М. Ное r n., L Okrugici В r u s., Plsidium sp. qui nous metteпt еп position de dater се gisement
de тете que les autres а,1 ес lignite (SkobaJj, Radljevo, Ub,
Gunjevats, Zvizdar eпtre les fleuves KoJubara et Tamпava; Barosevats, Prkossava etc. sur !а rive droite de Ја riviere Pestan).
Toute Ја fauпe recueillie daпs Ја regioп discute est d'apres
sоп caractere pres de Ја faune pontieпne d'OkrugJjak (environ
de Zagreb en Croatie). C'est Је gisement Jasovпik, 10 km, s.
ое. du meaпdre de !а Save пomme Kupiпski Kut, qui est, d'apres Је пombre des especes, Ја pJus riche de toutes les localites
.poпtieпnes de cette coпtree de тете que de Ја Serble entiere.
Daпs Ја tаЬ!е syпoptique (v. le texte serbe) soпt eпume
rees toutes les espeses proveпantes des JocaJites Jes plus fossiliferes du Bassin de Kolubara (Jasovпik, MisJodjiп, Konatice, V.
CrJjeni). Le recueiJJemeпt de l'auteur jusqu'a се momeпt а doп
ne 40 especes des Mollusques. C'est Congeria croatica В r u s.
qui est entre eux Ја plus frequante а l'egard de пombre d'iпdi
vidus. Les grosses coqui!Jes du subg. Budmania В r u s s i n а
trouvees pour Ја premiere fois еп Serble J'auteur а recolte dans
des quatre gisemeпts: а Koпatice, sur Ја rive droite de KoJubara, а V. Crljeпi (et Vreoci) pres de Lazarevats, епfiп а Novaci
(Novacki Vепас) sur Ја rive droite de Tamnava.
Les depots discutes 011 peut explorer dans des regions periferiques du Bassiп ou iJs sont uniquement decouverts tandisqu'au ceпtre de celui ·ci оп nous les decouvre profoпdement au
dessous des depots quaternairs (de Joess aquatique, des saЫes).
А Ја suite du pontieп une phase сопtiпепtаЈе а eu lieu
·daпs cette coпtree au cours de laquelle se sont formes par Jes
mouvemeпts tectoпiques Jes traits morphologiques priпcipaux de
Bassiп de KoJubara.
M11see d'lzisfoire nat11relle
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