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БЕШИЋ

ГЕОЛОГИЈА НИКШИЋКЕ ЖУПЕ

(l l р11Јю1·

та6Ј1а

I

и једна гсо1юшка карта)

Исто 1 1110 од !lию11и!шог

Поља

лежи

Никшић.ка )Купа.

Тим именом швива се горњи и средњи део долине реке Гра
чанице. Ова плаховита планинска река има своје извориште
у Враниl{у и то у западном делу Воднога Дола, испод стр

мих кречњачких отсека планинских гребена Рекочице и Сре
бреника. Река тече, даље одавде, према западу односно се
вертзападу ка Никшиiшом Пољу. Када уђе у Никшиhко Поље
Грачашща скреЬе према југу и има свој ток источним обо-,
дом Никшиlшог Поља све до свога ушhа у реку Зету, које
се налази у непосредној близини главнога понора Зете.
У средњем току Грачаница има проширену долину и то
је најпространији и најважнији део Никшиhке Жупе. Река је
само

у

горњем

и

средњем

току

са

сталном

водом,

док

се

у

доњем делу вода лети губи у стари песковити и шљунко
вити флувиоглацијални нанос и овим делом корита .вода тече
када су јаче кише, а· лети скоро никада не долази до Ник
шиhког Поља.

Горњи и средњи део долине Грачанице (Никшиhка Жупа)
је положен између планинских заравни Штитова и Кутскога
Брда са североисточне стране и гребена Преконице, Закамена
и Каблене Главе са југозападнt стране.
Са источне стране
долину затварају стрми отсеци Браника и Корињих Греда, а
на западу је сужена у теснац код селаnливоровиhа. Овај те
снац је усечен у стари ниски плато, обрађен и урезан у три
јаске кречњаке и доломите, и кретацејске кречњаке. Овај
плато је веh јако карстификован. Никшиhка )Купа, односно
терен који је овим радом обухваhен, је дугачка око 16 км.,
док јој највеhа ширина у Миољем Пољу износи једва 3 км.
Никшиhка Жупа, је постала углавном ерозионим радом

Грачанице и многих бујних потока који се у њу сливају. Те
силе су разориле моhни покривач од тријаских кречњака и
доломита,

дебео неколико стотина метара,

па су дошле на

мање отпорне кластичне седименте верфенске и. пермске, који

4

3.

Бешиh

ч1ше 11е110сред11у

подлогу поменутим тријаским кречњацима

и

затим

доломити1v~а,

а

и

на

еруптивно

камење

и

од

тада

формирање доЈiине постало је много брже и Јiа!(ше, и бла
годаре!ш овим стенама )Купа је добила данашњи пространи
облик. f-Ьен ерозиони постанак наговестио је 1'7. l(ocl1 (1933),
који је дао и прве геолошке податке о овој долини основане

на директном проматрању и ја t1y се на његове резултате
осврнути у току даљега излагања, где буде то било потребно.
Видели смо напред да је постана!{ НикшиЬке )Купе по-

· следица

ерозије, али је он предиспониран радијалним поре
меhајима терена и за њено формирање до данашњих облика
ови поремеhаји имају доста велики значај.
Нарочито њен
облик у средишном делу, у селу Дучицама, много је зависан
од

вертикалних

спуштања

седимената

дуж

раседа.

Никшиhка )Купа је и данас изложена силном ра:Јарању

од стране водених снага, а тако је било и за време плеисто
цена и пре њега. Ова ерозија је данас толш{о силна да с го
дине

у

годину

скоро

uсетно

мења

изглед

терена.

Битне морфолошке црте Никшиtше )Куне бил<:' су фор
миране још пре глацијације; то ес може утврдити IIO оста
цима морена, чији су седименти у горњем дс·лу I lиюuи!ше
}Купе врло моhни и добро очувани, нарочито у ес.ну Бјело
шевини и Дучицама. Ове морене, као добр:~ нодЈIОГа вегета
цији, а затим као растресити материјал којн ,na1<0 а1Јсорбује
веhе количине воде, доста слабе мех:1111Ј1шу моl1 еро:шје и у
многоме су сачувале старији терен од д:1.1ыт ра:н1раља. Дуж
северног обода долине, од села I3јеЈюшсшшс до :3аграда, ја
нисам нигде наишао на зш1тније гшщијаЈ111е сед11ме1пе сем
разбацаног крупног кречњачког камења нешто уи1ачаног али
са јасно израженим ивицама. ОбЈiик и положај 01югr1 камења
указује да су то остаци некадашњих
морс11с1шх талога
дуж северног обода Никши!1ке Жупе, Ј<оје је разорила

врло снажна денудација потока Мачка и ње1'ових 1Iритока а
и конфигурацијом терена у позадини )Купе ЈЈрема Штитову,
као и добро очуване морене на њој наводи на 1юмисао да
су овде били развијени глацијални талози. О овоме l1y гово
рити више када будем излагао положај и 11ространство 1шар
тарних сер;имената у Никшиhкој Жупи.
Видели смо_ напред да су на данашњи изглед Никшиlше
Жупе имали уздужни раседи велики значај. Они су пре свега
предиспонирал-и њен постанак и правац уздужне Ol,e. Благо
дареhи тим раседима долина се развила и то на темену једне
моhне антиклинале чија крила данас чине, како hемо видети
у

одељку

бене,

који

о

тектоници,

оивичавају

простране

и

Никшиhку

и југозападне стране.
У току лета 1947 године сам

вµсоке

Жупу

са

планинске

гре

североисточне

,
детаљно

испитивао

гео

лошки састав Никшиhке Жупе и на том послу сам остао
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радних дана. Гледао сам да прикупим што више геолошких

и геотектонских података и што богатији палеонтолошки и
петрографски материјал и да тако употпуним знање о гео
лошкој грађи ове интересантне долине, које сам стекао при
ликом предратних

геолошких

испитивања у

овоме

крају, а

која су била у исто време и почетак мојих самосташшх ра
дова из области геологије.
Никшиtша )!(уна је јединствени геолошки објекат у јуж
ним Динаридима.
Седименти који чине главни геолошки
састав ове релативно ;~убоке и простране долине су необично
богати у фосилима и то понекада још и добро очуваним и
ја сам са највсlшм :,адовољством вршио проNЈатрање ове до

лине и

11ри1<ушы10

палеонтолошку

и

петрографску

грађу.

ЈЬен гео.тю1шш :тачај је врло важан за упоређе~-ье седиме
ната 01<ол11их терена, нарочито кречњака који су у фосилима
оскудни 11.11и их никако немају. Добро и детаљно проучава~-ье
Ниюпиlшс )Купе, у геолошком смисЈIУ, у многоме ће олак
шати или омогуlшти упознавање геолошке граl1е терена и
удаљенијих од ље.
Ово ме је и нав~ло да геоЈiогију и па
леонтологију Никшиhке )Купе детаљније проучим. Наравно
да l1e у том правцу имати још да се ради, јер у фине де
таље_ њене стратиграфије нисам овога пута могао улазити.
Геолошки

део

Геолош!{и састав Ни!{шиtше )Купе, ако се не излази много
из њенога ореола, састоји се из седимената горњега перма,
тријаса, квартара и ерултионих (вулканс!{их) стена. Пермски
и тријаски седименти и еруптивне стене изграlјују моtшу ан-
тиклиналу разЈrомЈЫЂу и поремеhену дуж темена и ерозијом
разнесену до врло знатних дубина, та!{О да је у овој анти
клинали, ка!{о смо видели веЬ напред, и формирана долина.
На простору Ниюuиhке Жупе ја!{О су развијени и врло до
бро очувану 1шартарни седименти_, који се сqстоје из глаци
јалних и флувиоглацијалних талога.

Перм
Најстарији слојеви који су откривени у Никши!шој Жупи
су црни гшшовити

распаднути и нешто битуминозани креч

њаци.
Ови кречњаци су откривени у селу ВасиљевиЈшма и
Доњим Кутима.
Основне податке о 1-ьима и њиховој фауни
дао је F. Кос!1 (1932, страна 29). Приликом мојих испитивања
у Никшиlшој )Купи, обратио сам на ове седименте пажњу и
прикупио нешто

палеонтолошких и геолошких података. Је

дан део од тога палеонтолошкога материјала, !(Оји сам при
купио још пре рата, објавио сам као белешку (1936, страна

80),

а други сам предао В. Сю.ш!1у који га је објавио у сво-

3.
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Бсшиl1

јој краткој паЈ1еонтолошкој белешци (1934, страна 45). Нај
веhи део тога материјала, као и цео онај који сам сакупио у
току лета 1947 године, заједно са прибелешкама о овој перм
ској локалности, уступио сам на обраду Валерији Подгорској
Костиh.
Она је материјал проучила и средила и ре:1ултате
својих проучавања изнела је у овој свесци Гласнию1.
Због
тога је излишно даље њихово описивање на овом месту и ја
читаоца упуhујем на поменути рад.

Тријас
Од свих геолошких формација, које у 1 1ест11ују у саставу

Никшиhке )Kyf1e, најважнији су тријаски сею1ме1пи.

Они у

ствари изграђују у највећем деЈ1у ову лепу д0Јш11у. Утнр!Јени
су сви катови тријаса и чак се може сматрат11, л1а да то ни
сам

могао и палеонтолошки

документовати,

јени у потпуности. Тријаском добу припа; 1 а
еруптивних стена Никшиhке )Купе.

;1,1
11

су m1и

разви

1,01,солидација

Доњи тријас (верфенски слојt:>ви). Л111,11 тријас је
претежно у кластичној фацији, док је CJH'JI,11,11 и 1·орњи ис
кључиво у кречњачкој и доломитичној.,
lpt'1m ()елерофон
~их I<речњака, откривених у Васиљеви!1има 11 Ло11,им Кутима,
леже конкордантно седименти доњеr·а тр11ј;1са 11 то својим
најдоњим делом, сајским подr<атом (проф1и1 11р. Ј и 3).
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КОЈН саы

стрп11:1 ,•,·п.

псрыс:ш бслорофонскн крсчњ,щ11; 2

кампилсrш);

З

! (1.'37,

:3 -

с,11,ј,·1111 ;1·1:1,,·1 :1 тр11ј11с:1 (сајски и
c11c1l11,c1·a тр:ф1с I L';;:!lн,1,,,•11т11 1у1·е11ш1:аЈШ1:
срсдљсl':1 11 1·ор11,сг:1 тр11ј:1с:1; :1
ф,1у111101·л;щ;1Јашrи
6 - сру1п1ш11; Р
p,,c,·m11ll'.

с1ш11 кречњаци

кречњацrr и ;rолошпи
нанос;

Le pгofil geologiqнc syrюptiqнe с!с Niksicka %11р,1. (С,· pгolil е,1 ('11 г1'а!Не сс!нi
ш1 рен modifie et complet~, чне j'ai fэil р11ћ1Iс1· с11 ~ч·;;, ра;;с :',Ј).
I - Ies calcaiгcs de реrЉе ћellcroplюпieus; 2 - lcs c:н1cl1cs 1l11 tri:1~ i11f(~ricш
с!с Seiss et campilieп; З - Ics calcaiгcs gгis с!н tгias ,11оус11, (•ч11il'alcuts clc
g11tcпsteiпs; 4 - les calcaiгcs et dolomitcs dн tгias sщ,с'гiсш с! 111оу\п; 5. /Ј с!србt flt1,,io-g!acial; 6 - les eгнptifs; f\ -·- des fissнrcs clc stгat1f1cat1011
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Белерофонски·кречњаци су откривени на малом простору
у селу Васиљевиhима и Доњим Кутима. На осталом простору
,ове долине верфенски СЈrојеви су најстарији откривени седи
менти терена и као такви заузимају најнижи подински део у

серији слојева Ниюпиlже }!{упе, а најчеп111е је откривен само
горњи верфен. Они се пружају дуж обе стране реке Грача
нице, аЈIИ не чине једноставни појас него су испрекидани и
то на југозападној страни услед спуштан,а терена дуж ра
седа, а на североисточној појас је разбијен пространим изли
вима еру1пивних стена (види приложену карту). Даље с~оро
засебну партију верфена чине појаве у Бранику око извори
шта Грачанице. Због лакшег прегледа у излагању ја сам
дољи тријас }Купе поделио на верфенске појаве Браника,
верфенске слојаве на североисточној страни, верфенске сло
јеве на њеној југозападној страни, затим на посебно прелазну
групу седимената између доњег и средњег тријаса.

1. Верфе11с,си слојеви у Браюшу. Браником назива се она
шумовита вала на источној страни }Купе која је ограни
чена стрмим кречњачким отсецима Корињих Греда, Гребе
ника и ЈV\ораковских Капа и која је једним ваЈЈовитим креч
њачким превојем отворена према Рекочици, Штитоrзу и ста
рим глечерским цирковима који су развијени у Петрову Врху
и Маганику. У најдоњем делу вале, око Блаца, па даље према
истоку до Воднога Дола, откривени су, испод моhне креч
њачке масе, верфенски слојевk На. контакту њих и кречњака
средњега и горњега тријаса извире река Грачаница и то у
западном ободу Воднога Дола.

Терен је овде покривен гу

стом и старам буковом и четинарском шумом и њиховим
хумусом па није могуhе извести 'тачну границу верфенских
слојева према млађим тријаским кречњацима. Ово је отежано
још и тиме што јужно од Воднога Дола провирују на врло

1

ограниченом простору испод хумусног слоја и сувог шум
ског лишhа врло распаднути еруптивни изданци. Али према

конфигурацији земљишта, бујности шуме и влажности терена

ипак се у Бранику

могу са доста тачности

издвојити креч

њаци од кластичних верфенских слојева и еруптивних маса.
Међутим, то је за ове последње врсте стена тешко учинити
па ни са приближном тачношhу. Ради тога сам дао на при
ложеној карти еруптивним стенама нешто веhи простор него
што

се

види

на

терену.

Између села Горњега Маркова и Браника откривен је
профил на коме се види састав и моhност верфенских сло
јева. У· по дини овога профила, који је на неким местима под
осулинама и моренским материјалом, јављају се жути, зелени.
сиви

и

румени

песковити и шкриљасти пешчари некад лиску

новити и са ретким слабо очуваним отисцима од Myophoria.
Beh у горњем деЈrу ових седиманата појављују се плочасти

3.
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сиви

или

модри

Бешиh

кречњаци густи и лапоровити

или песковити,

а затим и ситнозрнf1 сиви пешчари и зелени шкриљци.

кречњаци се јављају у серији

Ови

верфенских седимената у на

изменичном реду са глиновито-шкриљастщ11 слојевима. На
површинама тих кречњака виде се редовно отисци од Nati-

cella costata.
Преко ове серије леже кречњаци излучени у банке
сиве или тамноруменкасте боје, који изграђују онај стрми
отсек измеlју Браника (Блаца) и Горњега Ј\tlоракова.
Ови
I<речњаци

су

скоро

увек

у

доњем

делу

мало

песковити

или

се. јављају као прави пешчари и конгломерати, а леже преко
типских верфенских слојева дуж скоро целе СИ стране Жупе.
Они су у Блацама непосредна подлога тријаских кречњака
Мораковских Капа и Кориљих Греда.

Верфенски слојеви Браника се продужују непосредно у
верфенски појас севеµоисточне и југоисточне стране )Купе,
односно десне и леве обале Грачанице.

2. Верфенс!{ll слојеви 11а североисточној стршш Hlll{Шlltиce
У стрмим отсецима, који се уздижу над североисточ
ном страном Моракова (десна страна реке Грачанице), сло
јеви доњега тријаса појављују се у једном непрекинутом ду

)!{yue.

гачком појасу

подножјем

ових страна и према

лазе у атар села Бјелошевине,

У овом појасу, у подручју
от'кривени су само горљи

западу пре

куда hемо их даље пратити.

села Моракова и Бјелошевине,.
верфенски
слојеви (кампилски

поткат): зелени, модри и сиви глинени шкриљци и
а

затим

лапоровити

кречњаци

и

сиви

ситнозрни

лапорци,

танкоплоча

сти кварцни пешчари који су понекад,а и тамноцрвене боје.
У овој зони нису нигде констатовани сЈюјеви који би фау
нистички или литолопши одговарали сајском поткату. Сајски
седименти се појављују тек западније у селу Васиљевиhю1а
као повлата белерофонских кречњака.

Најбоље откривени
североисточној

профил верфенских

седименати на

страни села Моракова налази се северно од

мораковске цркве, у подножју стране и то у потоку који
долази од Вучјег Дола, то јест једног омањег и косо поло

женог проширења обраслог густом шумом, а које се нала:ш
испод скоро вертикалних кречњачких отсека Мораковских
Капа.
Овај поток, слабе водене снаге, пада у слаповима
пре1<0 серије верфенских слојева који су састављени од пе
сковитих шкриљаца и пешчара сиве или жуте боје са хије
роглифима, затим шкриљастих лапораца и плочастих лапо
ровитих кречњака зелене, модре, жуте или сиве боје. Цела
ова серија има изразито флишни карактер.
Лапоровити и песковити плочасти кречњаци садрже фа
уну врло монотону и недовољно очувану. Најмногобројније
су форме од Naticella costata.

Геолоп1ја Н11к111и!же Жупе
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Са овога места прикупио сам и одредио ове врсте: NaТшЬо rectecostatLts, Geгvillia expoгrecta, Tiro-

ticella costata,
lites sp. ·

Моhност верфенских слојева у овом профилу слободно

процењена износи 20 111.
Они падају на СИ као и цела се
рија седимената која из1·ра! 1 ује десну страну Грачанице. Преко
верфенских слојева леже сиви или тамнорумени песковити
или конгЈIОмератични кречњаци прелазне зоне. На овом про
филу, дакле, од доњега тријаса отворени су само седименти
кампилског нотката (види профил број 2).
'џ

µ ,.,

,!

! !рофнп

бр.

2. --

ГсолОШl(Н щпфнл сезерно од цркве у Горњем Моракову ..

верфенск11 слојеви (каыпилски поткат);
ко11глоыератички кречњаци прелазне групе;

2
сиви и румени несковит11 11
3 - кречњаци: и доло;.шти средњега и горњега тријаса; 4 еруптшз.
Profil gcologiqt1c dt1 terraiп at1 погd de ,l'eglise iI Gorпje Могаkо\'О
1 - les cot1clн,s \verfcпieпncs (le sot1s-etage campilicн); 2 - lcs calcaircs gris
ct roнgcs, saЬlellx et co11glomcгatiq11cs (ilt gгollpe tгaпsitoiгe; 3 - Ies calcaires
et (iolomites dн tгias шоуеп ct s11регiсш; 4 - eгнptif
1 -

\

Видели смо да се појас верфенских седимената проду
жује из Дтьег Моракова према западу у атар села Бјело
шевине, где је

седиментима

прелазна

вeri у источном делу атара покривен силним

кречњачких

кречњачка

морена и добро је видљива

зона о којој

hy

само

горорити у посебном

одељкv.

~1е!1у

у" доњем делу потока званог Слатишњак, који ;гече из
атара села Бјелошевине и Басиљевиhа (Шундиhа), не

јављају се типски верфенски слојеви, како би их овде тре
бало очекивати, него непосредно на белfрофонским кречња
Ј~ИЈ\:fа леже доломитични кречњаци који несумњиво пр-ирадају

средњем тријасу. Ово је последица вериткалних тектонских
покрета терена, који су дуж раседа довели слојеве у не
нормалан ме!Ј_усобни положај и дуж којих су се изЈrиле про
стране еруптивне масе. Тек нешто западније од овога потока,

у имању Риста Шунди11а, јављају се нормално

преко беле-

3.
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Бсш1Јl1

рофонских сивих кречњака верфенски слојеви и то својим
најдоњим делом. Они се шире даље према западу у Гуњачу
(место преко кога води пут од општине на Миољем 11ољу,
иду!ш Вијенцем, за Сеоце и Штитово).

И баш у Гуња,ш је

от1<ривен инструктиван профил на коме се виде односи бе
лерофонских 1<реч1-ьака, верфенских слојева и кречњака сред

љег тријаса (профи бр. 1). И овде серија слојева пада према
СИ. Испољен;,~ су доњи и горњи верфенски слојеви.
Седи. мен ти који щ~Јшадају сајскоме по гкату су песковити и јако
лискуновити 'шкриљци, а затим лискуновити пешчари, нај
чешhе тамноцрвене, жуте и сиве боје; на њиховим се по
вршинама налазе врло слабо очувани отисци од шкољака
Pseudoшoпotis и Myopl1ria (Ps. clarai sp.) Ф. Кох (l. cit. страна
19.) је схватио целу верфенску серију као кампилске седи
менте, пошто он није, услед краткоhе у времену, дета.ъније

проматрао терен.

Сајски слојеви

ПИЈ1ске

и

песковите

плочасте

лискуновите

кречњаке и ови

прелазе по~тепено у кам
седименте

riод~азе под

и

лапоровите

кречњаке прелазне

групе и средњег тријаса оне д}1'ачке косе сгрме према југо3ападној страни, која дели атаре села Сеоца и Васи.тьевиhа .
.Још боље се може проматрати контаr'т белерофонских
кречњя.ка и сајских слојева нешто западно од пута који води
преко Гуњаче, дуж потока који тече од Гуњаче према СЗ
и улива се у поток Мачак.
Овај поток тече у горњем и
средњем делу стално дуж контакта поменути

{ серија

и свуда

се виде врло јасно њихови нормални односи.

Горња граница верфенских слојеьа према к;ечњацима
средњега тријаса је исто тако јасна.
Она се лепо види у
поменутој коси која дели Сеоца од I,3асиљеви1'1а, а најбоље
се може проматрати у западном делу села код куhе Крста
Шундиhа, код старе црквине и гробља у клисурици потока
I<оји долази од Сеоца и улива се у Мачак. У овој I<Јiисурици
:'Су просечени седименти све до к1мпилског потката.
Креч
њаци средњега тријаса леже на ситнозрним и крупозрниi\'i!
конгломератима и правю,r повезаним шљунковитиi\1 облутцима.
Према горе ови конгломерати 1Iрелазе у срL'д1r1стр11јас1<е сиве
креч1-ьаке, а према д:оле у типске кам11илс1<е седиме~п'е до
њега тријаса.
Поменути 1<011гломернти су од густога креч
њака сизе боје, и меlЈу шљунковитим материјалом не~1а онога
који

би био еруптивно~' порекла, ·што иде у 1Iрилог схватан.у

о средњетријаској старости еруптива у Ннкшиl0шој Жупи, о
чему hy говорити у засебном одељ1<у. Ови конгломерати се
налазе веh у бази средњега три јаса; они нису стална појава
у по дини средњега три јаса и сматраы да их заiv!ењу_ју, 1<ао
синхроничне творевине, сиви кречњаци који у Моракову и
Бјелошевини леже преI<о кампилских слојева, а које сам,
како је ве!1 напред наглашено, уврстио у прелазну зону изј
међу кампила и сред1-ьега тријаса.

',
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Верфенски нојас Васиљевиhа завршава се на обали по
тока Мачка. Овде су покривени флувиоглацијаЈrним и рецент
ним

шљуш<ом

овоиэ

данас

плаховитога

планинскога

потока

и ти млади седименти деле верфенске и белорофонске сло
јеве Васиљевиl1а од седимената исте старости и положаја
испољених на 11,его~юј десној страни у Доњим Кутима и Че
линама, ва чије l1e?v10 расматрањl' распрострањења ускоро
пре!ш.
Видели смо веl1 11:111ред да Сiел,'рофонски кречњаци у
ВасиљL'ВИl1ш,1;1 илраl1ују ом:111,у !(Осу, која се протеже дуж
це.1юи1 СL'ла у l!J):1В1ly 11руж:11ы1 CJilJjeвa (С:3-ЈИ) и то од по
тока С1~ати11111,ака до М:1 1 11,а. Она 1(оса јс IIр:'двојена на два
де.t1а ШIIJ'l'l(()\,J Дl'!Iј)СС!Јјом Ј ШЈЈIОМ Ј<рнжl'!Нl Страна И то источни
1н:'i111 H,1_jL'mЩ и :1:ll!ад11н м:111,и l{амещ' 1'.11ави1џ'.
Ј<рижева
Страна јс од меких 11е111ч:1ра и т111ор:ща щтс11l' и жуте боје
са ЛИСl(,У!!ОВИТИМ ЉYCIIИЩli\~a И ОВИ седиме!IТИ

Имају верфен

СКИ хабитус.
Овај појас седимената се продужује и даље
према :-Ја11аду и на терену је означен стрмим али тршзним
ливадама. Нисам могао утврдити старост горе поменутих се
димената због оскудице у фосилима. Он:1 се налазе измеl;у
пермских кречњака а н"има ће веров11тно и припадати.

· Кута,

Са десне стране пото!{а Мачка, средином села Доњих
испод коте 997 ш, _ опет се појављују верфенС!{И сло

јеви: лиску_новити шкриљци, плочасти сиви и румени кварцни

пешчири и сиви лапоровити кречњаци и лапорци.
Они су
директно продужење верфена села ВасИЈьевиhа. Преко њих
леже опет сиви

креч1-ьаци средњега тријаса са својом пре
лазно1v1 зоном у падини и ови кречњаци изграђују стрму
узану и дугачку косу на којој је, кота 997. Цела серија сло
јева пада врло стрмо, С!{Оро вертикално, према СИ, и са те
стране ова коса оивичена је пространом еругпивно?v1 масом

Горњих Кута (профил бр.

3).

У горњој зони верфенских седимената, непосредно испод
тријаских кречњака, налазе се многобројни отисци фосила,
најчеш!'1е од Naticella али скоро увек слабо очувани. Ти фо
силни

остаци

и плочастих

налазе

се

првенствено

сивих и модрих

на

лапорових

површини

лапораца

кречњака и њих је

највише око чесме ПоuЈ!iенш~е. Одатле сам прикупио и од
редио ове фосиле: Апоdопtорhога fassaeпsis, Pseudoшoпotis
sp., Naticella costata, ТшЬо гectecostatus, Tiгo!ites sp.
Сајски поткат испољава се у падини верфенских сло
јева према Паљпотоку и лежи непосредно преко белеро
фонских кречњака Дугога Брда.
Ово брдо, изграђено од
белерофонских кречња, уздиже се средином села Доњих
Кута као језгро верфенске антиклинале (види профил бр. 3).
Поменути сајски слојеви су опет шкриљасти лискуновити пе

шчари или прави шкриљци најчеш!1е тамно-румене боје слични
онима у Гуњачи у Васиљевиhима.

З. Беш11h
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Профил број 3 -- Геолошки профил кроз Доња Кут;~
сив11 перыски кречњаци; 2 верфенскн слојеви сајског и каып11жко1
потката; 3 -·- сиви ~ч,ечњацн средљега трнјаса (сквиБалентн гутенштајна); 4

1 -

- сру11т11в.
Profil geologiqнc dc !Јопја Кнtа
1 - lcs calcaiгes с!с perine; 2 - !es cottc11es \Verfcпieппes cJcs soнs-~tagcs cle
Sciss ct caшpilieп; 3 ·-- lcs calcaiгcs gгis dtt tгias 111оусп (ecitti\'aleп(s de gtttcпsteiпs); -l -- erttptif.
Верфен се из Доњих Кута продужује непрекидно према
западу ка селу Челинима и Заграду и пење се високо уз
превој којим иде пут од села 'Мачка према Заграду.
Дуго Брдо је у целини изграђено од белерофонских
кречњака нагнутих пре:v1а ЈЗ, r<оји су се овде појавили као
језгро тријаске антиклинале. Овакав њихов положај утврђен
је тиме што на њих са обе стране належу верфенски сло
јеви.
Са североисточне стране овога брда тече поток који
се у доњем делу зове Вратло а у горн,ем, према своме из
воришту, Паљпоток.
Поток прави добру границу између
верфенских седимената и белерофонских кречњака ..

Западно и северозападно од Дугог Брда уздиже се
стрма страна. У овој страни је извориште Паљпотока, а горњи
њен део зове се Дуб.
Извор~rи део Пал)потока и околину
Дуба изграl1ују верфенске творевине флишолш<ог карактера,
I<оји припадају кампилском поткату и у које неприметно
прелазе са јски слојеви Дољих Кута. То су зелени, жути или
румени шкриљци некада јако лапороuити, :1атим шкрисъци,
лискуновити пешчари румене и сиве боје и тавкоплочасти
јако лапоровити сиви и модри кречњаци.
Сви се ови седи

менти јављају

:)- слојевима наизменично поре11ани:v1. Детаљни

профил ових слојева одоздо према горе је следеtш:

1 - Врло лискуновити плочасти пешчари \и шкриљци
тамнорумене, сиве и жуте боје са многобројним отисцима
од Myophoria уве!{ слабо очувани. Они леже непосредно на
белерофонским кречњацима Дугога Брда и одговарају сај
ским

поткату;

2 -

Сиви банковити пешчари дебели око

1

метар;

Ј'еолоп1ја li111ш111\1l(c Жупе
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Шкриљасти :1слсни шшорци са честим прослојцима

пешчара и лапораца и са фосилима кампилскога потката. Ови
слојеви су дебели Ol{O 15 метара;

4 -

БаIШI(

IЈ('С!{ОВИТИХ

кречњака

дебео

око

80

СШ и

без фосила;

5 је око

10

6 ---

Слојt:ви 1<ао они под тачком

3.

l-Ьихова дебљина

мt:тара;

Сиви шючасти кречњациб ез фосила слични онима

под тачком ,ј;

7

IIЈ1<риљасти :Јелени лапорци са честим прослојцима

пешчара см1ч11им 011им

под тачком

3,

али са многобројним

фосилима н:,ра:што кампилског потката;

8
М:1сивни бели или сиви нешто мермерасти кречњаци
среДЊ('Ј' и пЈрљег тријаса.
!:; 1ор њега профила се види да је ова серија у фаци

Ј
јатюм

11огЈ1сду истоветна и да се

на основу литолошког са

стана не може у њој извршити никаква подела.

на,,н'.

1lсла серија слојева
1lоједине партије у

сима

и

то

у

индивидуама

чини теме верфенске антикли
серији су необично богате фоси
далеко

више

него

у врстама и ова

страна око изворишта Паљпотока и у Дубу спада меl1у нај
богатије фосилне Јrокалности у Никшиhкој )Купи; фосили
су још и добро очувани. Из богатог фосилног материјала са
тих места издвојио сам ове врсте, које припадају кампил
ском времену доњега тријаса: Pseudoшoпotis sp., Aпodoпto
phora eloпgata, Gervillia iпcurvata, Naticella costata, Natica seшicostata, Natiria sublilistгiata, Tlirbo rectecostatus, Tirolites
haueri, Tirolites toulai, Тirolites sp., Diпarites dalшatiпus.
Преко верфенских слој~ва леже сиви, румени и бели
кречњаци Заграда и Мртињег Брда о којима hемо напред
више

говорити.

Између Дуго.г Брда и села Царина уздиже се релативно
висока и стрма коса која се зове Пријевор.
Она је у гор
њем

делу

од

кампилских

сивих

кречњака,

затим

пешчара

и

лапораца и у овим слојевима налазе се многи фосили међу
којима је Naticella најчешhа, а у најгорњим хоризонтима
Myophoria costata; доњи део верфена, онај који лежи непо
средно на перму Дугог Брда, чине са јски пешчари. Слојеви
падају благо према ЈЗ и чине крило антиклинале којој су,
видели смо, језгро белерофонски кречњаци у Дугом Брду.
Верфенски слојеви Пријевара непрекидно се пружају према
селу Царинама и Ливориhима непосредно испод кречњака
брда Градца и подилазе према западу испод тријаских креч
њака код последњих ливоровиhких куhа, тако да зграде це
.лога овога села леже на верфенским седиментима.

3.
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У верфенским слојевима села ЛиворовиЈ1а најбоље је
откривен профил у долини потока који долази од чесме Бо
танца.
У стрмом отсеку овога пото1<а, северно од куhа,
откривен је верфенски део седимената у моhности око 30
;v1етара. У доњем делу верфенски слојеви су више шкриља
сти, а у горњем песi<овити и лапоровити са честим кампил
ским фосилима; слојеви падају благо према СИ. На њима
належу

сиви

и

црвени

кречњаци и у овим

последњим се виде

амонитски фflагменти.

Врло је интересантна

појава

сајских слојева у бунару

код основне школе у Миољем Пољу.
по причању сељака,· у дну бунара

Овде су се појавџли,
испод флувијатилног
шљунка и песка дебелог око "тридесет метара" лискуновити
и песковити шкриљци и пешчари сајског хабитуса и са
шк0Јькамс1 које карактеришу оваЈ поткат.
Ја сам тај мате
ријал поред бунара прегледао истога лета юща је бунар
био ископан и о томе сам го'ворио на другом месту (1934,
страна 118).

Појаву ових седимената у падини флувиоглацијалног
наноса, веома ниско испод белерофонСl{ИХ кречњака, који се
уздижу непосредно изнад Миоље1· I lоља, ја сам објаснио
раседом дуж којега се је југо:занадни део терена ниско
спустио. Пос.nе поремеЬаја слојева нреглацијална речна еро
зија разорила је све млаl1е седименте до сајских слојева на
које је натаЈТ'Јжен, за време глацијације, моhан флувиоглаци
јални нанос околине Мачка и Миољеr Поља (профил бр. 1).

3) Верфенскu слојева тю југозаиадној сшратт Нuкишhке
Жуие. У доњем делу стрме стране, која се пружа између
Браника и Јаринина Града, щ;пољени су верфенски слојеви:
сиви

или

румени

пешчари,

зелени,

сиви

и

модри лапоровити

шкриљци и танкошrочасти сиви и модри кречњаци.

У овим
слојевима, нарочито на наборитој површини кречњака, јав
љају се многобројни фосили и то најчешhе форме које при
падају врсти Naticella costata. Горњи део ове стране изгра
ђен је од громадастих кречњака и доломита средњега и
горњега тријаса.
Од тих кречњака осипају се јаке осулине
које заједно са остацима морена прекривају велики део вер
фенских седимената ове стране. Верфенски појас је још обра
стао густом буковом шумом, па су само на неким местима
откривени профили за његово проматрање.

Тек изнад последњих куhа села Моракова (југоисточно
од села) отсек је слободан од растреситог материјала, а у
неколико и од вегетације и овде се верфенски слојеви могу
врло добро да проматрају.
Ти стрми отсеци чине стране

!'
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Оне су изграl1ене од верфенских слојева и

то у ,11,011,см делу се јављају типски шкриљасто-песковити
1·1·д11,,1·11ти сајског потката: пешчари, пшриљасти лискуновити
111•11Ј11ари

и

IIрави

лискуновити

румене, зелене и сиве боје.
11лочасти

сиви

и

модри

или

шкриљци

и

Преко њих
румени

ови

седименти су

леже

кречњаци

песковити и
кампилскога

1ютката.
One две фације верфенских слојева могу се, како
lieмo мало даље видети и палеонтолошки разЈrиковати. Се
рија слојева доњега тријаса у подручју Јаринина Града може
се најбоље проматрати са његове западне стране у потоку
који иде од врела Сусједа према селу, а чијом долином
води пут за Турију и Брајовиlшу Пониквицу. Најдоњи сло
јеви, који избијају на површину са обе стране поменутог
потока, су јако лискуновити и нешто песковити шкриљци
сиве, љубичасте или затворено румене боје, који се цепају
у танке плочице са свиластим отсјајем док су им површине
свеже. На површинама плочица запажају се, истина ретко,
отисци од Myophoria али увек слабо очувани.
Поред ових
седимената јављају се и прави меки шкриљци зелене или
румене боје, а затим танкоплочасти ситнозрни кварцни пе
шчари сиве и румене боје, песковити и лапоровити сиви и
тамнорумени кречњаци и сви ови слојеви припадају сајском
поткату. Са леве стране овога потока слојеви провирују само
на

неколико

места

десне стране у

испод

кречњачких

подножју·· брда

морена,

Јаринина

али са

Града,

његове

дуж

пута,

профили су свуда добро откривени и ту се могу лепо про
матрати слојеви доњега и горњега верфенског потката у
њиховом типском алписком развиhу: п_рви шкриљци и пе
сковити шкриљци богати лискун0м 1 а други шкриљци, ла
поровити и песковити кречњаци разне боје и са много кам
пиЈ1ских фосила.
Идуhи даю1е горе од подине према кречњачким оброн
цима на којима лежи стара руина (Јаринин Град) седименти
се мењају и то тако да све више преовлађују прави ситрозрни
сиви, румени

или

жути

кварцни

пешчари

и сиви

песковити

плочасти кречњаци, који су типскога кампилскога хабитуса.
На површини ових кречњака јављају се отисци фосила: шко
љака, пужева и цефалопода кампилскога карактера. На ли
вадама које леже јужно од старе руине Јаринина Града, а
на којима се нала3,k! и врело Сусједа, у плочастим јако пе
сковити
кампилским
кречњацима,
налазе се
многобројни
фосили, од којих су многи и слободни од стена. Најбогатије
место са фосилима налазе се на северном обо~ ових ливада
дуж ивице стрме стране према селу Моракову. Meljy фоси
лима највише има гостопрода а нарочито из рода Naticella
па онда долази род Turbo. Ови фосили су скоро увек слабо
очувани. Из прикупљене збирке са овог места, одр~дио сам
ове врсте: Myophoria costata, М. cf. loevigata, Gervillia ехро-

3.

recta, Naticella costata,
пarites sp.

Беш11h

ТшЬо
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rectecostatL1s,

Tiгolites

sp.

и

Di-

Верфенски слојеви се не шире даље према западу од
Јаринина Града, то јест од поменутог потока којега образује
врело Сусјед, пошто са леве стране овога потока, према
западу, кречњаци и доломити се спуштају до самога речнога

нивоа реке Грачанице и одавде до села Југови!'1а у запад
ном делу Жупе нису, са ове стране Грачанипе, нигде от
кривени. На томе простору терен је дуж раселина спуштен
и

дуж

ниво

њега

I<речњаци

средњега

тријаса

доведени

су

у

реке.

У Југовиlшма су откривени седименти горњег а веро
ватно и доњег верфена.
Доњем делу i1рипадали би песко
вити и лискуновити

шкриљци

румене

сиве

и

модре

боје,

који се на неким местима јављају у доњем делу верфенских
слојева. У њима нисам нашао фосида. Преко ових седимената
леже плочасти пешчари

сиве,

румене и жуте боје и модри

плочасти лапоровити кречњаци.
д 1 кречњацима се налазе
многобројни фосили од ових врста и родова: Pseнdoшoпotis
iпaeqнicostata,
PseL1do111011otis sp., Aпodoпtophora eloпgata,

Gervillia exporecta, Gervilla sp., Hiппites co111ptL1s, Naticella
costata, ТшЬо rectecostatнs, Caelostiliпa cf. werfeпsis, Tirolites sp.
Седименти са јскога хабитуса иду горе отприлике до
средине југовиhког верфенског појаса (до Лакине Лазине) и
неке куhе, подигнуте ободом поља, налазе се на овим се
диментима.

Најбоље откривени профи.1: у овом

верфенском појасу

налази се на граници атара села Југовиhа и Глушјег Села,
нешто западније од манастира Св. Луке.
Овде је њихова
моhност велиi<а, веhа од 200 метара. Слојеви су састављени
од пешчара сиве и зелене боје, песковитих сивих шкриљаца,

лапораца и лапоровитих кречњака зелене, сиве и модре боје,
а пада:ју према југозападу. Ту није откривен доњи верфен
него само кампилски слојеви и хабитус седимената се сасвим
слаже са оним у профилу Лаљпотока и Дуба. Слојеви су и
овде врло богати са фосилима и то је можда најбогатије
место фосилима у целом верфену Накшиhке }Купе и то не
само по броју врста и индивидуа него и ро њиховом добром
стању. Овде се најчешhе виђају међу фосилима шкољке, док
у осталим верфенским локалностима }Купе доминирају пу
. жеви. По фосилоносности њему се опет приближују само
слојеви у профилу Паљпоток-Дуб (ст. 12). Нарочито су до
бро очувани фосили у лапорцим:а и лапоровитим кречња
цима. Са овога места потичу највеhим делом фосили из гор
њег . списI<а Југовиhа, нарочито по броју индиЈшдуа (видн

још и приложену табелу).
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Мале хумке које се уздижу испред села Југовиhа, из
шщ алувијалне равни, су од румених или сивих верфенских
нешчара сајског хабитуса.
Ове хумке су ниске, широке и
под ливадама; нигде није откривен добар профил на коме
би се њихова грађа могла детаљније проматрати.

Нешто одвоЈену партију чине верфенски слојеви Вра
жегрмске Пониквице, које дели од верфена Југовиhа и
Глушјег Села кречњачки појас Закамена и Плоче. Овде су
на

релативно

малом

I<речњаци и лапорци

простору

сиве

откривени кампилски плочасти

боје са

многобројним

фосилима

щ} Natice11a costata, Turbo rectecostatus и Tirolites · sp. Фосили

су и тамо најчешhе слабо очувани. Слојеви имају променљив
пад али углавноме падају према ЈЗ.
Нисам се овога пута
дуже задржавао на испитивању ове ограничне верфенске по
јаве и упуhујем читаоце на мој ранијw' рад (1934, ст. 118).
Северозападнu од Пониквице, у правцу Глушјег Села,
развијен је низ узастопних а дубоких продали и вртача у
чијем се дну појављују и верфенски седименти и те појаве
у неку ру.су везују верфен Пониквице са оним у Глушјем
Селу и Југ9виhима, а одвајају кречњачки појас Закамена

од кречњака·~ и доломита Буавице и Кобиље Главе.

4) Прелавна вона иесковитuх кречњачких конгло.мерата
и кречњаха. У прелазну зону између верфена и средњега
,ријаса уврстио сам нешто песковите кречњаке, излучене у
танке банке сиве или румене боје, затим јако песковите
I<речњаке и праве крачњачке конгломерате.
У свима овим
седиментима нисам нашао ника!<вих фосила. Они леже преко
кластичних верфенскнх слојева и не чине баш 'сталну зону
него се исклињавају и издвајају у дебље и тање партије и
то само у Бранику и у североисточном верфенском појасу
Никшиhк_е Жупе (на десној страни реке Грачанице). У југо
западном појасу верфенских слојева Жупе (лева страна Гра
чанице) тих седимената нигде нема.
У Бранику овој зони припадају кречњаци у стрмом от
~еку који се налази између Моракова и Блаца, где изграђују
једну благу антиклиналу раседнуту са јужне стране. Од овuга
отсека песковити сиви кречњаци пружају се, пре1<0 типских

верфенских седимената, дуж североисточних страна Горњега
и Доњега Моракова и Бјелошевине све до потока Слати
шњака на граници Бјелошевине и Васиљевиhа.
Моhност зоне је различита, Ifегде су дебели и преко
20 метара, а на другим местима њих нема него кречњаци
<:редњега тријаса леже директно на верфену. Најбоље се
могу проматрати у стрмим странама од Бјелошевине до
:Вучјег Дола у Доњем Моракову.
Тамо је лепо откривена
rласиик А З

2
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љихова падина од типских горњеверфенских слојева са мно
гим фосилима кампилског потката. Повлата им је у том про
стору денудована и они су горе слободни.
Са северне и
североисточне

стране

су

одвојени

еруптивним

стенама од

моhних
кречњачких
маса
средњега
и
горњега
тријаса
Мора!(ОВС!(ИХ Капа.
Овде се у њима јављају крупнозрне
песковите

менти

или

праве

заузимају

!(ОНГ Јrомератичне

најгорње

делове

партије и ови седи

зоне.

Зрна песка су од

кречњака.

Северозападно од Бјелошевине, у Васиљевиhима, песко
вити кречњаци и конгломератични прослојци јављају се у
падини кречњачке косе од средњег тријаса, која се пружа
северним крајем села Васиљевиhа и де.тш ово село 'qд Сеоца.
Главни део кречњака у о,вој коси- припада несумњиво сред
њем тријасу, а прелазна зона заузима незнатни подински део

косе. Они су одвојени од оне партије у Моракову и Бјело
шевини белерофонским кречњацима и еруптивном масом
потока Слатишљака. Ми смо се веh напред упознали са оним
изданком од кречњачких конгломерата, који се јавља на гра
ници верфенских слојева. и средњетријаских кречњака у
клисурици северно од куhе Крста Шундиhа, а који припадају
прелазној зони.
Васиљевиhка кречњачка коса се завршава на обали по
Мачка, али на десној страни овога потока уздиже се
опет стрма кречњачка коса на којој је кота 997 и која је
директно продужење васиљевиhке косе. Кота 997 дели село
Кута на два засеока: Доња и Горња Кута. У њеној падини,
опет напосредно преко типских верфенских седимената, могу
се издвојити песковити кречњаци' и то нарочито изнад чесме
Пошhенице. Идуhи даље према западу они се јављају тек са
западне стране Градца изнад чесме Ботанца и овде су засту
тока

пљени са крупним руменим конгломератима,

који

леже

на

типском верфену. На другим местима у Челинама и Градцу
нисам могао у подини кречњака средњега тријаса нигде кон
статовати

седименте

ове

зоне

или

њихове

еквиваленте

него

типски сиви или румени, или чак чисто бели средњетријаски
кречњаци, леже директно на верфенским слојевима. Такав
се однос испољава, на пример, на превоју између села За
града и Челина (Дуб), или још лепше у странама Градца
изнад Ливоровиhа и то у потоку који долази од Ботанца.
Моје схватање о стратиграфском положају ове зоне
изнеhу у сле,цеhем поглављу у коме hy говорити о општем
караюеру верфенских седимената Никшиhке Жупе.

1·\·оло1·11ја !!1шши!~1,с Жуис

19

Ошнта 1,аран:теристи1<а верфенс1<их слојева

Никшиlще Жупе

1J:s горњих излагања, као и из приложене карте, видимо
да су верфенски слојеви у Никшиhкој )Купи откривени на
1н·mшом њеном пространству и у највеhем делу заузимају
11ајдо11,е откривене седименте.
Само на малом простору, у
и·лу Васиљевиhима и Доњим Кутима, откривени су пермски
сиви белерофонски кречњаци преко којих леже нормално
верфенски слојеви и то својим најдоњим сајс1шм хоризонтима.
Повлату верфена на целом пространству чине светлосиви,
румени или чисто бели кречњаци средњега тријаса.
У овој кластичној више флишоликој серији слојева от
кривеној у продору реке Грачанице (Никшиhка Жупа) за
ступљен је цео доњи тријас и у њему се могу издвојити
сасвим јасно, како литолошки тако и палеонтоЈюшки, оба
доњ,отријаска потката: сајски и кампилски. Верфен )Купе се
одликује појавом кречњака. У сајском поткату њих уопште
нема,

док

су_ у

кампилском

заступљени

са

танкоплочастим

сивим, плавим или тамноруменим песковитим или јако лапо

ровитим кречњацима.
лапоровитим

и

Они се увек јављају 1<ао прослојци у

шкриљастим

глющима

или

пешчарима и уве1<

су према овима подређеног литолошког значаја, док су у
riалеонтолошком погледу, као носиоци фосила, најважнији
седименти у жупс1<ом верфену.
С~ски седименти, како смо видели из посебнога изла
гања, откривени су на врло ограниченом простору и то у
потоку Сусједу западно од Јаринина Града и у непосредној
повлати белерофонских кречњака у Васиљевиhима и у Доњим
Кутима и као још несигурна њихова појава у Југовиhима.

Они су у односу на кампилс1<е слојеве још и мале моhно
сти; заступљени су ја1<0 лис1<уновитим ш1<риљастим пешча
рима и песковитим шкриљцима тамноцрвене или плаве боје.
Грубљи кластични материјал се не појављује. Са фосилима
су врло сиромашни. На површини песковитих шкриљаца јав
љају се врло слабо очувани отисци од Pseudomonotis clarai,
Ps. inaequicostata (Васиљевиhи), затим од Myophoria.
Прелаз ових слојева у кампилске је постепен и ја сам
узимао границу између та два потка та, тамо где се појављују
кречњачки прослојци и г.!Iиновити шкриљци. Ова граница је
природна, јер се веh у најдоњим кречњацима јављају· отисци
од фосила Naticella costata и Turbo rectecostatus 1<ао и од
других фосила кампилског потката.
Слојеви кампилског потката, упоређујуhи их са сајским,
су много веhе моhности.
Они су откривени на сразмерно
широком

простору,

а

као

што

смо

напред

видели,

лито

,~юшки се врло јако из.п-,вајају од своје сајске . подине. То·
су у основи глиновити и лапоровити зелени или сиви ређе
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Бешић

румени шкриљци у којима су уложени

прослојци

пешчара

и плочастог кречњака и то тако да су прослојци јаче засту

пљени него
Ј уговиhима,
200 метара.

кречњаци. Њихова моhност је различита. У
западно од манастира, достижу дебљину око

Кампилски слојеви су скоро на сваком месту у Никшиh
I<Ој )Купи богати фосилима и ови се јављају у огромном
броју индивидуа, али по броју врста и ро,цова њихова фауна
није богата. Најчешhе се јављају Naticella costata и Turbo rectecostatus а затим род Gervillia две гастроподске врсте, на
рочито прва, појављују се у огромном броју индивидуа, а
међу њима има и врло лепо очуваних примерака. Претстав
ници ове две врсте појављују се веh у доњим слојевима кам
пила, али су најмногобројнији у средњем делу овог потката,
одакле према горе опет постају нешто ређи.
У најгорњим
хоризонтима кампилских слојева појављују се остаци од
шкољке Myophoria costata, један од најкарактеристичнијих
фосила најмлађих седимената скитскога ката,
али врста
прелази и у најдоње нивое мушелкалка. Овај ниво би одго
варао миофориским банцима (,,Myophoriabiiпke") које су из
двојили у Јужном Тиролу и Алпима Lepsius 1 ), Bittпer (1898),
Wittenburg (1908, страна 253) и други аутори. Али ове нај
горње слојеве ја нисам издвојио од нижих хоризоната кам
nилскога потката Жупе, пошто се литолошки не разликују
од седимената са Naticella-мa, а фосили поменуте шкољке
јављају се у њима доста ретко.
Фосилне врсте које сам сакупио у сајским и кампилским
слојевима у Никшиhкој Жупи дајем.на приложеној табели.

*
- Ми смо видели у посебном одељку положај песковитих
кречњака и кречњачких конгломерата, који се у Бранику и
дуж североисточне стране Жупе до села Челина јављају не
посредно преко кластичне серије верфена. Према своме ха
битусу ови слојеви су и механичког порекла.
Они најверо
ватније одговарају најгорњим хоризонтима скитскога ката_ у
Никшиhкој Жупи и завршавају овај кат, слично ритхофен
ским конгломератима у Јужном Тиролу (Wittenburg 1908,
страна 253 профил I и VII) и као они тамо нису стална зона
у завршној фази жупског верфена. Ови седименти недостају
баш тамо где су развијени

типски кампилски седименти са
и другим врстама овога рода; према чему
би њима и одговарали.

Myophoria costata

Запажа се да у фауни имају претежни карактер гастро

поди са многобројним индивидуама од

Naticella costata

1) Lepsius цитиран: по Wlttenbur~·Y (1908, стр11на 253).

и
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1 ectecostatнs, затим долазе ламелинбрахијате, док цефалоподи

:1аостају иза ових тако

да се у фаунистичком погледу вер

фен наше общ1.сти више приближује верфену Јужног Тирола
него ономе у околини Myha у средљој Далмацији и суседној
југоисточној Хрватској, у којему се јавља поред многоброј
них индивидуа од Naticella costata и ТшЬо rectecostatus још
и врло богата и добро очувана цефалоподска фауна (Кittl,

190;3 ).

У петрографском погледу дољи три јас је типска алпи

сю1 фација.

о·н је богатији у глиновитим седиментима а си

ромашнији у I<речљачким слојевима и пешчарима него на при

мер у Јужном Тиролу и Далмацији, али је то само ло1<алног
:111а 1 1аја, јер у ос11ови он припада алписком верфену.
Према
м11оп1м 1,ру1111им индивидуама од Naticella costata и Turbo reckcosjal.11s мо1·,110 ()11 С(: 11рет1юст:шити да су се седименти
CTIIOf)l1ЛII у IIШ\IO!{OM и lll' MIIOГO дубоком мирном мору, можда
морс1<ом :1ато11у. l la овакву морс1<у средину указује и богат
ство г,11111101штс фине материје мСIЈу седиrу~ентима.

1!остоји и:тесна разлика у хабитусу юме!Ју верфенских
слојева у Никшиlжој )Купи и оних у Северној и Северои
сточној Црној Гори, где се ови седименти јављају скоро увек
у фацији жутих, ·сивих или румених пешчара, слично верфену
околине Сарајева и Југоисточне Босне, чији нам је хабитус
и положај одавно познат истраживањима Bittner-a, Hauer-a и

Mojsisovics-a (1880),

Кittl-a (1903) и других. Ја сам проматрао

.rrетимично верфенске појаве у широј околини Сарајева ради
упоређења са типом жупског верфена и запазио сам да је
овај босански упадљиво сиромашнији са кречњачким и гли
новитим п'артијама него што је жупски.
У Јужној Црној Гори појаве· доњега три јаса налазе се
у Црмници. К. В. Петковиh и Д. Михајловиh (1935) прику
пили су и одредили из тих слојева интересантну цефалоподску
фауну која припада сајском поткату (Mekoceras gracilitas,

М. wetustнs,

Hedenstraemia hyatti,

Pseudosageceгas

multilobaI

tus).

Ова фауна не припада алписком верфенском типу до
љега тријаса него азиском, као и фауна Кчире у Албанији
(Arthaber, 1911). Сајски слојеви у Никшићкој Жупи су от
кривени на ограниченом

простору и они имају

графском саставу и по фауни

типј
стр.

припада и верфен у североалбанској

17).

Граница,

дакhе,

и по

алписки карактер.

табли

петро

Алписком

(Arthaber,

између западног и источног меди

теранског типа дољеrа тријаса иде јужније од албанске табле
и средње Црне Горе, тако да Жупа припада алпиској обла

сти,

а

југоисточна

Црна

Гора

(Црмница)

другој, сличној

11.зиској.
У самој динарској

геосинклинали,

то јест у њеном за

падн0Ii1 делу, који је припадао алпиској области, изгледа ми
да се могу уочити два фацијална типа верфенских творевина:

3.

Бешић

Doпji (гiji!S

(V erfeпsli slojevi)

-

~

о

о.

ё7,

ka;пpil

rл

-~--'

-~

Pseudoшoпotis

Clarai sp. ·
iпaeqнicostata

.

l1i11itidea
sp . . . . .
Aпocloпtophora eloпgata ·
fassaeпsis .
Ресtеп tirolicнs . . .
Myopl10ria costata
cf. costata
laevigata .
cf. lae\rigata
Geпrillia exporrecta
iПCtlГ\Tata .
sp.
Hiпites сошtпs . ,
Naticella costata
Natica seшicostata ·
Natiria sнblilistriata
ТшЬо rectecostatнs
Caelostyliпa cf. \verfe11sis

Tirolites Haueri
Тон!аi

..

sp.
Diпarites dalшatiпus

sp.

l)oпji IOorпjii

+ +
+
+ +
+
+
·+

1

+
+

+

+
+

+

+
+
+ +
+
+
+ +

+ +
+
+
+
+-

кречњачко-глиновити тип релзтивнЈ богат фосилима и пе
сковити а мање кречња шо-лапо;ЈОвити тип, који је сирома
шан у фосилима. Нарочито су у ово~ другом фаци:јалном типу
ретки цефалоподи. Пр&омЕ' типу припадао би верфен срс;;~,ње

Далмације, Југоисточне Хрватске, Херцеговине око Гламоча
(Кittl,

страна 10) и Јабланице (М. Г1аrиовиl1, 1932, страна
I-Iикшиhка }Купа и околина Пивског Манастира у За
падној Црној Гори. Други верфенски тип :1ахватио би Босну,
Стару Рашку, Северну и Североисточну Црну Гору.

1903,

111).

Тријаски r<речњаци
Преко верфенских слојева у НикшиЬкој }Купи JIL'Ж,' 1111 ·
сти кристаласти кречњаци и доломити који IIришщају ср,·.11_
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6ни су врло веЈiике моhности и са

свих страна затварају верфенски појас Жупе.
Ове моhне
1<речњачке масе изграђују. планински простор око Никши\сше
}Купе, а у њеној непосредној околини, у простору чија је
геолошка грађа

овде изнешена,

на основу палеонтолошких

налазишта, ја сам у њима утврдио средњи и горњи тријас.
Али нисам могао издвојити ова два тријаска одељка са си
гурношhу један од другог и то због тога што се оба јављају
у кречњачкој и доломитској фацији скоро истог хабитуса.
Фосили које сам до сад у њима нашао нису још довољни да
би та грnница била бар приближно тачна. Због тога сам по
вукао ва карти

између ова два одељка шематску границу у

правом смислу те речи и дао сам средњем тријасу мало вер-
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тикално пространство и то из разлога што се у кречњачкој

серији јављају врло ниско мегалодусни пресеци и што те
кречњачке масе постају брзо чисте и отворене, обично млеч
не боје.

Средњи тријас

Ани3искЩкат. У доњем делу моhне кречњачке серије,
оном који припада средњем тријасу, заступљени су кречњаци
сиве, румене, светлосиве и беличасте боје. ~у овим кречња
цима стратиграфски и палеонтолошки утврђен је анизиски
кат,

док

суство

за

сада

немамо

ладинскога

палеонтолошких

података

за

при

ка~а.

Сиви 1сречњаци. У стрмој кречњачкој коси која се пружа,
како смо напред видели,

дуж

северног

обода

Васиљевиhа,

између овога села и Сеоца, јављају се пепељасто сиви усло
јени или масивни испуцани кречњаци, који понегде прелазе
у црне партије. Они заузимају најдоњи део средњега тријаса
и

леже

непосредно

ких конгломерата,

преко

песковитих

кречњака

и

кречњач

које сматрам као прелазне творевине из

међу доњег и средњег тријаса.

Сиви кречњаци
понегде

ка.1щитским

нису велике моhности.
жицама и под ударом

Прошарани су
чекиhа

лако се

дробе. Ја у њима нисам нашао никаквих фосила.
Међутим,.
Ф. Кох (1933, страна 16) наводи да садрже неке ситне бра
хиоподе, које он није ближе одредио. Како ови кречњаци
леже у бази тријаских кречњака, Кох држи да he то бити
еквиваленти алписких гутенштајнских кречњака. Они заиста
у серији поменутих кречњака имају тај положај и ми их мо
жемо сматрати само као претставнике најдоње анизиске зоне.

Кох им је на карти дао врло велико пространство које они
никако немају. Његова I<арта је уосталом претрпела мојим
проматрањима врло велике корекције, јер је он кроз Жупу
само прошао и није био у могуhности да се ближе упозна
са њеним стратиграфским приликама. Непосредно продужење
поменуте кречњачке косе у Васисљевиhима је стрмо креч
њачко. брдо које се провлачи средином села Кута и дели ово

село на Доња и Горња Кута; на овом брду је ве!1 поменута
кота 997, а његов положај смо упознали у претходним изла
гањима.
Зона сивих кречњака у брду је нарочито лепо
видљива у његовом југозападном стрмом отсеку изнад чесме

Пошhенице и не иде даље од чесме ка западу, тако да их у
Челинама нисам могао нигде издвојити као сигурне.
Сиви
кречњаци у овом брду су јасно услојени и падају врло стрмо
према СИ под еруптивне масе Кута (види профил 3).
Црве1ш Ј{речњаци ханбулош!{ОГ хабишиса. Партије црвеног
кречњака јављају се на више места дуж обе стране Никшиhке
}Купе и то увек као сочива у светлосивим или беличастим
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l(речња1~има. Најважнија је она његова појава која је откри

вена у КутсI<ом Брду изнад села Кута, одмах изнад купе Ја
l(Ова Ј:шовљевиhа. Ту су откривени непосредно изнад еруп
ти1111их стена.
Боје су црвене и тамно црвене и нешто сло
јевити са глиновитим партијама, а имају типски караI<тер хан
булошl{ОГ кречњаl{а.
Понекада у самом овом l{речњаl{у на
Ј1а:1е се партије беличастих густих кречњака, управо црвени
кречњаци се у овом случају јављају 1(30 мала гнезда у бе
лом густом кречњаl{у. Њихово пространство је врло мало, а
моhност такође. Врло су богат.и са цефалоподима, али нажа

лост фосили се ретко могу ослободити из кречњака, јер су
ови врло компактни.
Међу ослобоlјеним цефалоподима има
највише слабих одломака мада сам уложио доста труда да
дођем до бољег материјала.
Ипак међу прикупљеним мате
ријалом има толико очуваних примерака !{Оји су се могли
лако детерминисати; они припадају следеhим врстама: Ptychites cf. flexuosus, Ptychites sp: ind., Arcestes sp. ind., Moпo
pllyllites sphoerophyllus, Ceratites sp. ind., Nautilus sttbcarolinнs,
Orthoceras шultilaЬiatuш, Atractites cilindricus sp.
Kutsko Brdo

Профил број 4. 1 црвени нефало11одск11 кречњацн (зона Ceгatites triпo
(iosнs; 2 кречњаци и доло~1ити средњег и горњег тријаса; 3 еруптив.

1 -

.

Ccs calcaires roнges ccpJ1alopocles (zoпes Ceratites triпodosнs) 2 caJcaires ct do]oшites dL1 tгias тоуеп et sнpcrieltг; 3 - erl1ptif.

Les

Положај горе поменутих црвених кречњака на терену
је врло јасан. Они леже непосредно на еруптивној маси Кута
(профил број 4). Бочно прелазе у беличасте светле доломи
тизоване кречњаl{е, а ови кречњаци их и покривају.

Слоје

витост им је врло слабо испољена, а падају благо према СИ
као и цела кречњачка серија у Кутском Брду.
Према своме хабитусу и фауни то су_кречњаци ханбу
лошкога положаја, који се у простору Северне Црне Горе
јављају врло често.
Источно од ове локалности, у Сеоцима, леже кречњачки
блокови на еруптивној маси међу којима се налазе и црвени

-
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!{речњаци са цефалоподС!{ИМ фрагментима, !{Оји су истог пе
трографс!{ОГ састава !{ао и они у Куц!{ОМ Брду. Ја нисам мо
гао наhи саму ЈIО!{алност, али она мора да лежи непосредно
на еруптивној маси, јер се на површинама неких парчади на

лазе трагови од еруптива. MelJY овим бло!{овима нашао сам\
на један који изграђују саме цевчице од 1,орала.· Збијене 1,0ралске цеви највише се слажу са врстом Thecosmilia badio-

tica,

али ти корали нису још детаљно одреlјени.

У средини Басиљеви!ше кречњачке масе, баш на путу
који води од Гуњаче за Сеоце, јавља се једна неповезана зона
црвених кречњака врло мале дебљине.
Кречњаци су овде
интензивно црвени и мало пес!{овити, а без икаквих палеон
толошких трагова.

Ови кречњаци немају много сличности са

осталим локалностима жупских црвених кречњака. Они још
немају ни стратиграфски значај и ја их овде само помињем
као појаву и сматрам их старијим од ханбулошких.

Западно од села Кута у Заграду и Ливоровиhима опет

·

се појављује на неким местима фација црвених кречњака.
Тако су ови испољени у Градцу источно од чесме Ботанац.
Овде је њихов положај врло интересантан: у падини профила

јављају се еруптивне масе и верфенски слојеви 1,оје изгра
ђују терен око поменуте чесме.
Верфенски слојеви према
горе

пролазе у румене

шљунковите кречњачке

конгломерате

све чистији од утицаја кампю1скога хабитуса, па тек на овим
конгломератима Ј1ежи сочиво црвених кречња!{а које покри
вају масивни светлосиви и беличасти кречњаци Градца. Цр
вени кречњаци су нешто

слојевити,
никаквих фосилних трагова.

а у њима нисам нашао

Изнад ливоровиh!{ИХ куhа, у потоку !{Оји долази од Бо
танца, опет се јављају у бази кречњака румене кречњачке
партије са неодредљивим цефалоподским остацима.
У југозападној страни )Купе црвени кречњаци се јав
љају у једној дугачкој али испре!{иданој зони дуж ве!1 напред
поменутих дубоких вртача и продали, које се peljajy у правцу
пружања слојева од Пониквице до Глушјег Села и увек је
њихова

појава у доњем

делу кречњачке серије непосредно

изнад верфенских изданака, који се јавља у неким од ових
карсних удубљења.
И ако су у овој зони по јаве црвених
кречњака честе, ја нисам могао у њима наhи ниr<акав фо
силни траг.
Тек на улазу у Никшићку )Купу код м.1ш1-~а,

близу коте
Глава (кота
у

изданцима

713, у
1151),

подножју пространог брда званог Каблею.1
на једно стотину метара· од речног нивоа,

црвених

кречњака

нашао

сам

одломке

од

це

фалопода и опет вр_ЈIО слабо очуване. Само два од њих сам
могао генерично детерминисати и то као Ceratites и Acrochordiceгas. Ови фосилоносни кречњаци леже непосредно на
учюјеним рожнацима и зеленкастим туфовима који овде и-

Геологија !ilшшнћке Жупе
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Јбијају на врло маломе пространству испод кречњака и до
ломита Каблене Главе.
калности имају,

Цефалоподски !{речњаци у овој ЈIО

да!{ле, исти положај који и

они у Кутском

Брду код куhе Јакова Јаковљевиhа.
Југозападно од зоне
црвених кречњака Пони!{вица-Глушје Село, у правцу према
Буавицама, терен је изграђен у највеhем делу од белих до
ломита.
То је широка доЈ1омитична зона Буаваца и Бршна.
Положај црвених кречњака у Никши!шој )Купи је .врло
интересантан и доста јасан. Они леже или на еруптивној маси

1<ао у Кутима и у подножју Каблене Главе или на прелазној
зони између верфенских слојева и тријаских кречњака као
код чесме Ботанац и у селу Ливоровиhима или заузим~у у
серији доње нивое 1{30 у зони Рекочица-Глушје Село, где

се

ипак

није могао

утврдити

њихов тачан

положај према

верфену.
Свешлосиви и беличасти кречњаци. Основну кречњачку
масу средњега тријаса у )Купи чине светлосиви и бели креч

њаци,

који

се непромењено

пењу и у горљи

трија'с.

О13е

кречња!{е је означио Ф. Кох (1933, стр. 16', аналогно оним
у Дурмитору, као езинску диплопорску фацију, али како
hемо из даљег излагања видети, велики њихов део не при
пада само средњем веh и горњем тријасу.
У горњим хори
зонтима горњег тријаса светлосиви кречњаци постају врло
отворене боје и бочно прелазе често у доломитичне партије
беле боје. У доњим партијама светлосивих кречњака чисто
беле партије су ређе. Нисам могао наћи у њиховим доњим
деловима никаквих палеонтолошких остатака, а ни Кох из
њих не помиње фосцле. Њихови доњи делови, они који за
клапају сочива цефалоподских црвеf-шх кречња!{а, припадају
анизиском

!{ату,

али

нисам

могао

утврдити,

на

основу

пода

така које сам досада прикупио, докле горе иде граница.

Из горе изложених факата произилазило би да у )Купи
нису сву да заступљени и доњи хоризонти мушелкалка, тр јест
да су гутенштајнски кречњаци само делимично развијени, а
друга фација ове зоне можда уопште није ни развијена шrи

бар она за сада није могла бити утврrуена. Слични положај
црвених цефалоподС!{ИХ кречњака нашао је и Л. Турина
(1911, стр. 225) у околини Сарајева. Он је открио црвене
птихитске кречњаке на Палежу .који леже непосредно на
верфену и отуда је извео закључак дз. у околини Сарајева
юзргави и бrахиоподски кречњаци се не јављају свуда из
ме!ју верфенских седимената и ханбулопших кречњака како
је то сматрао Китл (1903), него на неким местима леже на
верфену !{речњаци из зоне Ceratites triпodosus. И ја сам за-
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пазио да у подножју Требевиhа, са његове западне стране,.
измеlју верфена
и
ханбулошких кречњака нема других
слојева.

Стратиграфском односу седимената у околини Сарајева
врло .су слични ови у подручју Никшиhке Жупе, јер и овде
сиви кречњаци гу-r:енштајнског хабитуса нису стална зона,
а црвени кречњаци се међутим, на неколико места јављају
као непосредна повлата верфенских слојева. Није искључено
да цефалоподски кречњаци у Никшиhкој Жупи припадају и
средњој анизиској зони (зона Ceratites blпodosus), дакле, да
су старији од зоне Ceratites trinodosus и у том случају они
би имали исти положај који имају цефалоподски кречњаци
на Црвеном )Кдријелу на планини Љубишњи, који су се не
сумњиво стварали заједно са сивим кречњацима у којима се

налазе брахиоподи из зоне Rhiпchoпella
су сочивасто уклопљени (3. Бешиh 1945).

decurtata

у којима

Ладински кат. Ладинском кату свакако припада средњи
део светлосивих и беЈшх кречњака који леже између анизи
ског ката и горњег тријаса. Горе сам веh нагласио да су те
границе

врло

несигурне

и

да за сада немамо палеонтолошких

података за њихово тачније повлачење. Отуда сам на карти
издвојио оба ката средњега тријаса заједно, с тим да им је
и граница према горњем тријасу потпуно шематизована.
Један део доломита, који лежи врло ниско у креч1ьачко~
доломитичној серији припада вероватно ладинском кату, а
силазе

"

чак

и

у

анизиски

кат,

па

можда

на

неким

местима

обухвата цео овај кат. Ово би нарочито важило за оне ·доломитичне партије у поменутој серији слојева, које леже
врло ниско, скоро у најнижим хоризонтима серије. Такви

доломити се јављају у странама изнад Лщзоровиhа, затим у
Југовиhима (на путу за Лазе и Закамен)
изнад Доњега Моракова.

и

у

Вучјем Долу

Горњи тријас
Највеhи део кречњака и доломита, који изгра!Јују стрме
стране НикшиЪке )Купе, као и широку њену планинску око
лину, припадају горњем тријасу.
И горљи тријас је засту
пљен, као и средњи, само у кречњачко-доломитичној фацији.
Ови кречњаци и доЈюмити су непосредно 11родужење оних
из средњег тријаса, а јављају се само светлосиви и бели
кречњаци. У овом тријаском одељку бели кречњаци су јаче
развијени него светлосиви. Оба ова кречњачка типа посте
пено прелазе један у други и то како у вертикалном тако
исто и у хоризонталном правцу и ја их ни овде нисам могао

издвојити један од другог као засебне кречњачке фације.
Кречњаци су најчешhе излучени у дебеле п правилно насла
гане банке, али се појављују и нестратификоване, грудвасте
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11артије.
MelJY белим кречњацима јављају се и партије са
oтнopl'IIO руменим нијансама.
Светлосиви и бели кречњаци постепено прелазе у до
ломити•ше I<речњаке или праве доломите. Нарочито је овај
щн~щв чест код белих партија. Доломитичне кречњачке пар
тије, I<ao и прави доломити, јављају се чешhе у горњим хо
ри:юнтима серије него у доњим. KaI<o је прелаз постепен, а
11артија доломита, у непосредној околини Жупе, не чине веhе
и јасно одвојене делове,

нарочито

чистог

доломита,

то их

11исам на карти издвојио у засебни одељаI<. На терену, који
је испитиван, доломити имају највеће пространство у запад
ном делу Жупе у брду званом Дубрава.
Ово брдо лежи
и:{међу села Облатна и Заграда и на његовој северној страни,
дуж пута од Заграда за Облатио, јављају се знатне масе
боI<сита, које су у интимној вези са доломитима и доломи
тичним кречњацима, а изгледа_ло ми је да преко боксита леже
слабе партије кретацијског кречњака.
Доломитиче партије
изграђују највећи део простора око колског пута Лазе
Облатно.
Од њих је највећим делом и брдо Борова Глава,
положено северно од села Челина.
.
Са леве стране Грачанице, одмах при улазу у Никшићку
Жупу, лежи високо и пространо брдо звано Каблена Глава.
Ово брдо је изграђено, нарочито у свом горњем делу, опет
највише од белих доломита и доломитичних кречњака.

У источној страни Жупе типски доломити се јављају у
простору Турије, дуж пута који води од Моракова за Бра
јовиhку Пониквицу.
Наведене партије нису једине доломи
;ичне појаве које се могу констатовати у странама Никшићке
)Купе, него само оне које су најпространије.
Где се год доломитичне партије појављују у веhем
пространству, оне се позн~у веh издалека по свом врло ка
рактеристичном распадању и морфолошким облицима, који
. дају терену много питомији и блажи пејсаж него кречњаци.
Понекада се наилази на читаве наслаге пржинасто ситног
распаднутог белог доломита, чија парчад имају карактери
стичне равне пљосни и праве ивице, које откривају Щ)иста
лизацију доломита, или су ситни делиhи сахароидне структуре
и без правилних облика.
Доломити, нарочито који су јако
распаднути, служе као врло добра подлога вегетацији, па
. се и по томе добро распознаје терен доломитични од креч
њачког. Интересантно је напоменути јощ да се типски до
ломити који у околини )Купе имају велико пространство,
понашају као нека врста вододржљивога слоја, па се у њима
јављају и повремени извори или се копањем бунара долази
.и.о издани која је стална преко целе године (село Бршно ).

У кречњацима и доломитима горњега тријаса нађени су

многобројни пресеци од

.и

Megalodus-a и то од примерака ситне

средње величине. Међу овим пресецима налази се највиш~

З. Бсшиli

оних који по својим контурама одговарају групи М. triquter.
Ти фосилни остаци се јављају на nише места, а ја Ьу напо
менути само две локалности и то прву на западној страни
брда званог . Дубраnе изнад никшиЬког колског пута и на
сеоском путу који води од ЛиворовиЬа за Облатно преко
овога брда. Друга ,1rо1<аЈшост је на источној страни )Купе у
Бранику изнад Блаца и то опет на путу .од Блаца за Реко
чицу и Штито;зо.
Интересантно је истаЈш да су у кречњач
ким блоковима, !(Оји су уваљени у пржини жупсl(ИХ морена
ови пресеци редоnна појава. Моренски материјал, о !(Оме је
овде реч, пореклом је са Штитова и Рекочице.

Ја нисам нашао никаквих
мегалодонских пресека могуЬе
и доломити припадају горњем
није могуЬе извести детаљнију
бар једним делом, одговарају
горњега тријаса.

других фосила, а на основу
је утnрдити да ови кречњаци
тријасу, али на основу њих
поделу.
Доломити свакако,
алписком главном доломиту

;f;

У атару села Дучица у Дучичкој Гори (Долови, Црље
њак, Сеоца) јављају се преко типс1шх кречњака и доломита
горњега тријаса, беличасти густи кречњаци са шкољчаним
преломом, прошарани понегде финим руменим венама, који
су јасно услојени у тање банке. Ови кречњаци у Црљењаку
леже преко моЬних бокситних маса, тамо где се овај јавља.
Њихова моЬност релативно узевши није велика, а испод њих
се у вртачама и продолима појављују доломитични кречњаци
горњега тријаса. За њих су везани типски карсни феномени,
слични онима какви се јављају у кречњацима горње креде у
подручју долине Зете и Старе Црне Горе. Поменути слојеви
падају врло благо према југозападу, о чему Ье бити говора
у

тектонском

делу

овога

рада.

У горе поменутим кречњацима нисам нашао никаквих
фосилних трагова, па ништа сигурно не могу реЬи о њихо
вој старости, пошто су петрографски подаци ипак несигурни.
Врло је вероватно да припадају и креди. Ја сам их на карти
оставио

заједно са кречњацима и доломитима

горњега три

јаса. За њихову крет~цејску старост говорио би и њихов
положај према бокситима, којима они чине повлату, као што
· је врло чест случај са кредним слојевима у области југоза
падне Црне Горе. Ови боксити означавају и 1<011тине1палну
фазу терена која је :морала бити дужа, о чему говори знатна
моhност и пространство боксита.
I{вартар

Beh сам напред истакао да је Никшиlша Жупа усечена
у један стари и пространи 1<арстни плато са којега се дижу

'

1
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високи планински гребени и косе !{Оји врло често достижу
и прелазе висину од 2000 метара.
Између ових гребена и
·коса

развиле

су

се

простране

I{арстне

увале,

долови

и

вале

које су за време глацијације биле легло мо!ших маса вечног

леда. Овај лед се кретао из виших у ниже пределе. Ј. Uви
јиh (1921), пролазеhи пу'гем од Никшиhа за Шавни!{, конста
товао је у простору )Курима и Луковице једну вели!{у гла
цијаЈшу област, коју он сматра као највеhу и најинтересант
нију глацијацију на Балканском Полуострву.
Јужно од простране журимске планинске области лежи
планинска област Маганика и Штитова, коју од прве одваја
дугачка удољина у којој леже места: горњи ток реке Мрт
вице, Ровачко Дубоко, а затим Баре и Лу!{е Бојовиhа. Ова
удољина је постала ерозијом на граници чистих I{речњака и

флиша горње креде. Планинска област Маганика и Штитова

чини северно и североисточно непосредно залеђе Никши!шој
)Купи. Она је била такође легло знатне глацијације за време
леденога доба и од маганичких коса и гр~бена, као центра
ове глацијалне области, кретали су се глечери у северои
сточни правац према Мртвом Дубоком, у југозападни према
Никшиhкој Жупи, а вероватно и у друге;. правце.
Са јужне и југ.озападне стране )Купе лежи планинска
област Прекорнице у чијем иодручју су се такође развијали
глечери. Са њене југоисточне стране, подножјем Лисца и Ја
ворка, ја сам их још раније констатовао (1934) а источно,
северно и северозападно, према Никшиtжој )Купи, они су
радовима П. Шобајиhа (1926) веh од раније позна:ги.

Глацијација планинских об,лас;ти Маганию'I и Прекорнице,.
која нас овде, у вез11 са :Жупом, нарочито интересује, тек
је I{ОНстатована и њу треба детаљно испитати. Што се тиче

глацијалних

талога у самој

Жупи о њима

је Шобајиh

дао

прва обавештења у горе наведеном раду и ја i'1y се на њих
у даљем излагању освртати где то буде потребно.
У северозападном делу )!{упе, у северном ободу села
Заграда и Облатна, сачувани су мо!ши и пространи кречњачки
моренски бедеми.
Они врло мало заилазе у област чија је
геолошка грађа тще изложена и њихово пространство је се
t:Sерније од ње. Према Шобајиhевом саопштењу морене у За
граду и Облатну су наталожили глече,ри журимске глаци
јалне ьбласти, који су се спуштали са Коњскога између Ро
гозина Врха и Планини!{а и текли даље низ Брезова Брдо и
Стрмац.
Испод ових морена шире се у. Заграду и Обла тну
мала флувиоГЈrацијална поља засута шљунком глечерских по
ТОI{а, који су постајали
јужних ивица.

отапањем

ЈЈеденика

дуж

њихових

За наш терен је много значајнији леденик, који је с,»ла ·
зио са истока у Жупу. Шобајиh је и овај леденик описао и
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сматра, сасвим тачно, да се је спуштао кроз два глацијална
валова: Блаце од Маганика и Тури ју од Прекорнице. Ја сам
још пре рата проматрао област Uiтитова и Маганика као и
планину Прекорницу и констатовао сам да су то сабирне
,{)бласти ових

r лечера.

Источно и североисточно од Штитова· уздижу се про
стране маганичке косе и гребени између којих су многобројна
котласта удуб.1.в~ња. Неки од тих гребена прела:1е висину од
2000 метара и цео овај планински крај има типски глацијални
карстни рељеф. Маганичке косе и дугачке или котласте увале
(циркови) између њих биле су, дакле, сабирна област знатне
глацијације одакле су се глечери кретали зракасто, а наро
чито према југозападу ка Никшиhкој )Купи и према истоку
ка Ровачком Мртвом Дубоком. Ја сам их у ова два правца
констатовао али нема сумње, како сам веh нагласио, да he

се њихови

трагови

наhи и у другим

правцима,

а нарочито

према југу и према југоистоку.

Ледене масе које су' се спуштале из маганичких увала
окренуте

према југозападу силазиле су у Штитово и Реко

чицу, где су обра.~овале доста пространи подински глечер,
који се даље кретао ка Водноме Долу, одакле је повијао
према истоку и спуштао се валовом Блаца и Горњег Мора
кова до у средњу Жупу. Између Блаца и Горњег Моракова
налази се стрма кречњачка пречага преко које се глечер из
валова Блаца стропоштавао у пространи и дубоки мораr<ов
ски валов. Од Воднога Дола па даље према Моракову терен
има изглед типског глечерског валова, дубоког и добро
обрађеног, ужег у горњем .lieлy, а све ширег што се иде
даље валовом према средњој Жупи. Овај глечер је долазио
само до средње Жупе, како је то веh констатовао и Шобајиh.

Глацијација севернога дела Прекорниц~ према Жупи
била је знатно слабија него Маганика и Штитова и онај гле
чер који се кретао кроз кратки валов Турију био је знатно
мањи него маганички, којему је он био само споредна при
тока. Он се код Јаринина Града у Горњем Моракову уливао
у

маганички

глечер.

Ценеhи по огромном моренском материјалу 1,ОЈН .ЈС 1·Ј1с
чер оставио на ·свом крају у селу Бјелошеви1111, l{остиlшма
и Дучицама, затим по врло моhном флувноr·Ј1111щја.111юм на

носу у средњој и доњој Жупи, по добро 0(1ра!Јt~1юм валову
Моракова и Браника (Блаца) 'као и 1ю ћШс1<ом l'щщијалном
рељефу у Штитову и Маганш<у, где је 6нт1 l'J/11111111 сабирна
глацијална област жупских r·ж~Ч('fHI, мож,· 1'1' ,11,щ:та 11оуздано
утврдити да је глацијација била 1ш1t:11шнш1 11 ј11щ1. Шобајић
сматра, узимајуtш у 06:шр шн·1щу r,шрРнн 1ш странама у
горњем делу валова, да _је J!('IO'IНIH 1Јм1,о деf\д,ину око 250
.ме.тара.

l'еологнја Ншшш!ше Жупе
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морене

н

то у !Sјелошевини
и
Дучиtшом
Осоју.
Оне у запа11щ1 ;џ·.11у села Бјелошевине преЈ~азе у чеону морену. Ова
,0111·а.1111а морена је врло свежа и добро очувана; даје из1 ,,,,·д врло скорашњих талога. Основну масу чине пржина и
111·111то крупнији материјал, а у ову су уваљени мањи и веhи
11"ш~-овн и сав је тај материјал углавном од кречњака и до
л11м11та, а много спореднији су верфенски шкриљци и пе11Р1ЩШ или еруптивно камење. Он је неповезан и врло свеж.
Мс1 1 у 1<речњацима се јасно разликују тријаски бели и нешто
м1!рмерасти

кречњаци

са

честим

мегалодусним

пресецима,

.1,ојн заједно са белим доломитима, опет тријаским, чине нэј
ве!1и део морена у средњој и горњој Жупи. Међу овим креч11,ачким материјаЈrом у моренама налазе се парчад и блокови

тамносивог и густог кречњака, који је често и битуминозан
и овај кречњак је типски горњокретацејски.
Тај хабитус
моренског материјала врло јасно доказује његово порекло
од Штитова и Маганика, где су стене горе именованих фор
мација добро развијене и врло моhне.
Li.еони моренски бедем у Бјелошевини је висок и стрм,
а нарочито је добро очувана његова стрма страна окренута
I<a истоку према Моракову од куда је леденик и долазио.
Овај лучни моренски бедем је висок (по Шобајиhу око 20
метара).
Њега је просекла река Грачаница и просек је
релативно врло узан, свеж и са стрмим странама (слика бр.
1). Река је просекла бедем вероватно брзо и то регресив
ном

ерозијом,

пошто је прво водена

маса

пролазила

кроз

порозну и невезану моренску масу и избијала са западне
стране у облику врела. Ипак је морена била загатила воду
Грачанице тако да је иза ње градила плитко језеро. Ово је
зеро је оставило талог врло слабе моhности, који је у хо
ризонталном положају; талог је од врло ситног кречњачког
леска у који је после пробијања морене и отицања језера
река усекла своје данашње корито.
Језерски седименти н~
иду

далеко

уз

реку

него се

налазе

непосредно

уз

моренско

подножје, што значи да је вода била ујезерена само у ма
лом простору иза бедема, а у горњем делу река је, по по
влачењу леденика у планински регион, слободно текла. Пошто
је вода пробила себи пут кроз моренски бедем, језеро је
сасвим отекло.
Да још напоменем да по дну мораковског
валова лежи врло знатан материјал од подинских морена.
Испред горе описане чеоне морене, која је у исто
време и најбоље очувана и највише увучена у мораковски
валов, пружају се други лучни бедеми, мање изражене
форме, још низводно око 2 км. и долазе до села Костиhа
и Миољег Поља и што се иде даље од најисточније чеоне
морене у правцу речног тока све су мање и слабије очу
ване.
Можда бисмо одатле могли извести закључак д,а су
Гласник А-3

3
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Слика бр.

1 -;

чеона морена;

2 -

1

просек реке Грачанице кроз чеону морену;

3-

лева

ивична морена мораковског глечера у Дучићком Осоју; 4 језерски талог;
5 - разбацани глацијални материјал по дну мораковскоr валова
(подинске морене).

се глечери повлачили у махове, да су старији били јачи али
су њихове морене биле изложене доста јакој денудацији
потока последње глацијације, чији глечери нису допира1ш до

границе до које су долазили старији. Од Костиhа и Миољег
Поља, то јест у средњој и западној Жупи, не налазе се мо
ренски трагови.
Овај простор испуњен је дебелим и рела
тивно грубим флувиоглацијалним наносом у коме се, у доњем
делу Жупе око реке, могу разликовати две терасе, које, како
је Шобајиh веh нагласио, одговарају гЈiацијалним стадију
мима. Шобајиh цени да се нижа тераса налази на висиш~ од
7-8 метара над данашњим речним нивоом, а друга се ш:щи
у Ливоровиhима на висини око 20 метара н она је СЈ!нбо
очувана.
И чеоне морене се могу груписати у щн' l'Ј)УПе,
које су подељене широком долином 1ютою1 ( :т1'п111ш,ака.

Западна, старија група одговарала би стнрнјоЈ I тщнјаннји а
источна млађој.
ЕруптиПII(\
Појава еруптив11их

ј~ још из рада Е.

СТt'ЈШ

Tict1P·11 (1

t\TtiHO

11111011
, 1 !',
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узео је неколико примерака еруптивних стена

наноса у Старом Селу,

а њих

је проучио барон

(додатак Тицеовог рада, ст. 104).
Фулон их је
означио као кварцпорфирите.
Ф. Кох (1933) је придодао
еруптивне стене Жупе групи диабазпорфирита. У ранијем
свом раду изнео сам резултате својих проматрања жупских
еруптивних стена: њихово пространство, положај према оста
лим стенама и старост и овде не бих имао ништа да додам,
сем то да су еруптивне стене Жупе, према мојим новим ре
зултатима рада на терену, пробиле сиве гутенштајнске креч
њаке и да преко њих леже мирно црвени цефалоподски
ханбулошки кречњаци, уосталом о геолошком положају пор

v. Foullon

,
;

фирита Северне Црне Горе говорио сам у посебном раду
опширније (1949). Нисам вршио микроскопску анализу и сав
прикупљени материјал са терена уступио сат
митријевиЬу на стручну обраду.

проф. В. Ди

Те«тони«а
Тектоника НикшиЬке Жупе и њене најуже околине је
у основи врло проста. Жупа је усечена у врло моЬну и про
страну антиклиналу којој, осим Жупе, припада планинска
област Војника, Маганика и Прекорнице.
Ова моЬна анти
клинала, у подруgју Жупе, је .изломљена локалним раседима
дуж којих је река Грачаница лакше обрадила своје пространо
и дубоко корито звано НикшиЬка Жупа.
Овакав тектонски положај Жупе уочио је и Ф. Кох
(1933, ст. 14) и нагласио да је Жупа тријаски антикЈшнални
продор, чију језгру чине код ВасиљевиЬа · и Бјелошевине
пермски

вапненци.

Крила антиклинале у којој је усечена долина Грачанице
(Жупа) изграђују простор који далеко излази из ареала чија
је геологаја овде изложена. Овде сам узео само геотектон
ску структуру Жупе, али треба ипак нагласити да је та
моЬна антиклинала најизразитији тектонски чинилац у струк
тури терена који лежи између реке Мораче и НикшиЬког
Поља. Ова антиклинала је дуж дислокационе линије, која иде

ободом зетске долине, налегла на Староцрногорску краљушт
и чини у овом простору чело Кучкој краљушти (види проф.
5). Моје схватање о тектонској структури Северне Црне
Горе, у који предео улази и Никшиhка Жупа, изнео сам у
једној белешци (1948) на коју упуhујам читаоца.

Ми смо видели из излагања у стратиграфском делу да
је лева страна Грачанице простијеr геолошког састава него
десна. Ово је у вези са тектоником терена и то са једном
раселином дуж које се југозападно крило антиклинале спу
стило

и

довело

тријаса у ниво

кречњаке

пермских

и

горњега

и верфенских седимената

и

доломите

средњега

северо-

.

3.
источне

стране.

Бешиh

Овај расед је,

колико сам могао уочити,
ми да је изражен само
у горњем и средњем делу Жупе (проф. бр. 1). Он је на те
рену означен стрмим I{речњачким отсецима Закамена, Заљуiы
и Штитовице. Дуж њега се је испољио дугачки и узани по
јас верфенских слојева у Југовиhима који иде од Манастира
према Лазама и провлачи се измеrуу две партије кречњака
средњег и горњег тријаса. Скоро цео атар села Дучица из
граrуују кречњаци !{Оји имају хабитус горњега тријаса, а
једна доста велика партија можда још мла!Ји, кретацејски.
Положај ових кречња!{а даје утисак спуштених седимената
и отуда је геологија целога атара овога села, !{Оје лежи на
левој страни Грачанице, врло проста и изгра!јена само од
врло локалног карактера и изгледа

I{речњака.

Десна стрт1а долине Грачанице, односно североисточни
део )Купе, геолошки је много сложенији. Овде су испољени
седименти почевши од белерофонских кречњака па све до
горњега тријаса, Ово је североисточно крило антиклинале,
непотонуло и ерозијом разорено до његовога језгра од бе

лерофонских кречњака. У средњем и најширем делу )Купе,
у Миољем Пољу, код основне школе, констатовани су у
бунару дубоко испод флувиоглацијалног наноса верфенски
слојеви. Ти слојеви леже много ниже од белерофонских
кречњ_ака у брду Вијенцу и ако се ови налазе у њиховој
непосредној близини. Данашњи положај тих верфенских сло

јева најлакше је објаснити

помоhу раседа,

који иде југоза

падним подножјем Вијенца и дуж којега је терен око Мио
љег Поља спуштен а после еродован (види проф. 1). Овај
расед се продужуј~ и даље према истоку у Горње Мора
ково (види проф. 5). Таквом схватању противречио би поло
жај слојева у селу Царинама и Доњим Кутима.
У Доњим
Кутима, баш средином села, положена је онижа кеса звана
Дуго Брдо, I<oja је изграђена од белерофонских кречњака.
На ове кречњаке са обе стране леже нормално верфенски
слојеви, тако да је Дуго Брдо у ствари испољено језгро
антиклинале мало полегло према југозападу (види проф. 2).
Југозападно крило ове антиклинале је од верфенских сло
јева који су јако изувијани, а који су опет нормално про
дужење према Миољем Пољу. Ипак прво схватање положаја
верфена у бунару код школе на Миољем Пољу више одго
вара

стварности.

Дуж североисточне стране Жупе провлачи се дугачки
појас од еруптивних стена који пробија гутенштајнске креч
њаке, а на којим кречњаци млаiјега триј11са од гутешuтајна
мирно леже. Еруптив је, као што смо виде.,ш најнре, средњо
тријаске старости. Ове масе су иэбиле дуж старе раселине
која је према истоку означена еру11тннним м11снма и у Сред
њој w Брајовиhкој Пониюшци.
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Прегледни г~олоw~ш профил кроз аНТИl#Ј,lЈИНалу планине flрекорнице и Штитова

(1)

У југозападном делу овога профила, у долини реке Зете, положај еоценског флиша према кречњацима горње креде није још
дефинитивно решен, још не знамо да ли флиш има положај према кречњацима како је претстављено на приложеном профилу
или су кречњаци горње креде навучени на њему дуж раседа и дислокационих линија.

1 -

верфенсrш слојеви;

1 -

Jes

2 -

тријаски кречњаци и доломити; 3
зетске долине;

- кречњаци горње
6 - еруптив.

креде;

4 -

еоценски флиш;

5-

Profil geologique synoptique de l'aпticlyпale des montagпcs Ргеkогпiса et Stitovo.
2 - Jes calcaires et dolomites triasiqt1es; 3 - les calcaires dt1 crctace superieш; 4 еосепе; 5 allнvioп de !а v11llee de Zeta; 6 ert1ptif.

coнcl1es \Verfcnieппes;

алувијон

Је

flisc]1e
Cu
-.:Ј

3.

ав

Бешиh

Антиклинала у којоЈ Је усечена Жупа и поред ових
вертикалних поремеhаја, који су изгледа плитки, сачувала је
јасни и релативно правилни облик. Она је најЈiакше уочљива
у свом источном делу у Моракову (види проф. бр. 5). Нај
сложенији су тектонски односи у средњем делу где је Жупа
и најшира.
Палеонтолошки део

Emmeгicfl sp.
clarai W i t t е 111 Ь 11 r g: р. 25, Taf. III,

Pseudomonotis clarai
1808

Pseudoшoпotis

Fig. 2.
1937 Claraia clarai I,eoпardi: р.58, tav. II, fig. 21-23;
tav. III, fig. 1.
Eшшerich је још 1844 године описао ову врсту и то као
врло карактеристични фосил за сајске слојеве.
Од тада је
врста нађена на врло много места у сајским слојевима Алда,
Бакоњске Шуме и Динарида, тако да је постала најкаракте
ристичнији фосил за овај поткат доњега тријаса алписке фа
ције, па су неки аутори чак доњи верфенски поткат називаЈiи
њеним именом (Clarai сЈiојеви). Њено пространство је дакле
врло

широко.

У Никшиhкој Жупи слабо очуване форме оне врсте
јављају се у доњим песковитим верфенским слојевима, оним
који леже непосредно на белерофонским кречњацима, или се
у серији верфенских слојева јављају у њиховом доњем деЈiу.
·
Онај материјал, који сам сакупио пре рата, пропао је и
сада имам само један једини примерак, крајње слабо очуван
али он носи највише особина ове врсте и нарочито се да
Јiако познати по својим јаким нараштајним браздама, стрмим
према горњој страни љуштуре. Примерак сам придодао овој
врсти само као њој најближи.
Локалност: село Васаљеви!ш (Гуња ча).

Pseudomonotis inaequicostata
1908

Pseudoшoпotis inaeqнicostata

р.

28,

Pseнdoшoпotis iпaeqнicostata М. О. <i о 1 <1 о 11: р.

21,

Taf. III, Fig. 10.

1927

Вепесkе

W i t t е 1111111 г 14:

Taf. II, Fig. 7.

1937

Pseнdoшonotis iпaeqнicostata Ј. ео 11 а 1 (1

i:

р.

70, tav.

IV, Fig. 7.
Две издужене и осредње испу1Ј11t'IН' форме припадају
врсти Ps. iпaeqнicostata. Ilp11мep11,11 су 111111 11/'NY ј1шо сужени.
Уши им

нису

сачуване 1ш 1<0,л.

jt•Jt.1101 а 111н1м1°р1<а, а велики

део и саме љуштуре је О1Ј1'1тlн~в. 1111 11ш11m1111111 се разликују
два система радијаЈЈних ребарв нр 1,1111 11 ~·1нш1. На крупни-
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јим ребрима запажају се низови ситних брадавица, које нису
свуда и добро очуване.

Примерци су нађени у друштву са

Naticella costata.
Локалност: Југовиhи (манастир св. Луке).

Pseudomonotis hinnitidea Bittner
1898 Pseudomonotis
Fig. 9, 10.
1912 Pseudomoпotis
Fig. 47-56.

hinпitidea Bittпer: р.
hiппitidea В

i t t 11

е

r:

716, Taf.XV,

р.

87, Taf. IX,

Један мали издужени примерак, од којега је сачуван
само леви капак, припада овој врсти. Капак је овалан, изду
жен и осредње испупчен. Његова површина је украшена ра
дијалним једноликим и добро развијеним ребрима, која су
оштеhена на веhем делу његове површине.
На ребрима се
једва примеhују трновити израштаји.
Наш примерак припада сипшјој, млађој, форми. Он се
највише слаже са Битнеровим примерком из 'Бакоњске шуме
(локалитет Hidegkut), који је претстављен сликом 47, а који
је он, као и све примерке из поменуте локалности,
као

var.

ове

означио

врсте.

Локалност: Глушје Село (горњи верфенски хоризонат).

Pseudomonotis sp.

iпd.

Највеhи део примерака овога рода из верфенских сло
јева Никшиhке )Купе су слабо очувани. Налазе се великим
делом или у кречњаку или им је површина јако кородована
и орнаментација оштеhена.
Могао сам их само генерично
одредити.

Локалност: Доња Кута (Дуб, извориште Паљпотока,
чесма Пошhеница), Југовиhи (Јакина Лазина, манастир св. Лу1<е), Глушје Село.

Anodontophora elongata Schlotheim

/

1895 Anodontop/10гa elongata То m ma s i: р. 60, tav. III, fig. 21.
1927 Anodontoplzora elongata М. О. О о r d о 11: р. 28, Taf. II,
Fig. 29.
Ова врст.а заступљена је са ч~тири нешто испупчена
1<рупна примерка. Они су глатки и издужени. Задња страна
им је више издужена него
предња, али су обе кружног
облика. Три примерка се налазе на површини плочастог сивог
I{речњака у друштву са другим фосилима из кампилских сло
јева и само је један слободан.

Локалност: Доња Кута (Дуб), Југовиhи (манастир св. Луке)

~о

Anodontophora fassaensis

\Иssтапп

sp.

Anodoпtopfzora fassaensis М. О. G о r d о 11; р. 27, Taf.
II, Fig. 24, 25.
1937 Нототуа fassaerzsis L ео 11 а r d i: р. 32, Tav. I, fig. 5

1927

На површини сивих и румених пешчара, у којима се
јављају остаци од Pseudoшo11otis c1arai сачувани су и отисци
од глат1шх A11odo11topЬora, који највише личе на А. fassaeпsis
и

њихови

отисци

на површини

поменутих

чешhи него они од Pseнdoшo11otis

пешчара

су

много

c1arai.

Локалност; Васиљевиhи (Гуња ча), Доња Кута (у страни
ниже чесме Пошhенице).

1908

Ресtеп

Pecten tirolicus Wittemburg
tiгolicus W i t t еш Ь и r g: р. 23, Taf. I, Fig.

10-13, Taf. II, Fig. 1--3.
1927 Ресtеп tiгolicus М. О. G о r d о 11: р. 27, Taf. II, Fig. 23.
1937 Cfzlamys tiгolica Leo11ardi: р. 77, tav. V, fig. 1, 2, 3.
У једној

плочици

густога

сивога

утиснут један примерак ове врсте.

кречњака наЈiази се

Примерак је врло слабо

очуван, али не оставља никакву сумњу да припада овој лако
уочљивој врст1;1. Љуштура је дебела и глатка сем што се на

њеној задњој страни наЈiазе плитке нараштајне бразде,
су слабо очуване.

које

Доња Кута: (Паљпоток).

Myophoria costata

Zeпk

1895 Myop!zoria costata Тош ша s i: р. 58.
1908 Myopfzoгia costata W i t te ш Ь u r g: р. 34, Taf. V, Fig. 1, 2.
1912 Myop!zoгia costata Frech: р. 6, Textfig. 1, 2 (Neue'
Zweiscl1aler)
1912 Myophoria costata Frech: р. 40 (Leitfoss. d. werfeпerschicЬten ... )
1937 Myophoгia costata L ео 11 а r d i: р. 47, tav. II, fig. ,1.
На површини пЈiочастих сивих и румених кречњака, који
се јављају у Никшиhкој Жупи у најгорњим верфенским хо
ризонтима и који би се можда могЈiи издвојити као треhа
кампиЈiска зона у овој обЈiасти, налазе се врЈiо чести остаци
од Myophoria costata. На неким местима ови остаци су мно
гобројни и изграђују читаве кречњачке пЈiочице, али су на
жалост маЈiо када боље очувани.
Ово су нешто испупчене
ситне троугласте форме, чија је површина украшена карак
теристичним ребрима за ову врсту. Ова врста се у алписком:

ГеоЈiогија Никшиtше Жупе

доњем тријасу

јавља

најчешhе

са

Naticella costata

и ТшЬо

rectecostatus.
Локалност: Царине (Пријевор), Глушје Село, Горње Мо
раково (Јаринин Град).

Myophoria cf. costata

Zeпk

Један ситни троугласти облик, са једноликим и доста'
развијеним ребрима, н.ајвише личи на преставнике врсте Myopl10ria costata. Примерак је једним делом утиснут у ситно
.зрни

жути

пешчар.

Локалност: Глушје Село, у најгорњем хоризонту верфена ..

Myophoria laevigata Alberti
1895
1898

Myoplzoгia
Myoplzoгia

lae1Jigata S а 1ош о 11: р. 165, Taf. V, Fig. 42.
laevigata В i t t 11 ег: р. 707, Taf XIV. Fig.

22-26.
Myop!zoгia laevigata W i t t е 111 Ь н r g: р. 34, Taf. V.
, Fig. 3, 11, 12.
1827 Myop!zoгia laevigata М. О. О о r d о 11: р. 33, Taf. III,
Fig. 2.
1937 Myoplzoгia:taevigata L ео па r d i: р. 41, tav. I, fig. 30-33.

1908

Четири примерка троугласте миофорије слажу се обли
ком са овом врстом. Три примерка се врло добро слажу са
типСким облицима, док је четврти нешто кружан, због тога

што су му предња и задња страна развијене скоро подјед
нако. Примерци су нађени у друштву са Naticella costata у
горњим слојевима кампила.

Локалност: Глушје Село.

Myopl1oria cf. laevigata

А!Ьегti

Један ситни примера~~, од којега је сачуван само леви
највише има сличности са претставницима ове врсте.

капак,

Локалност: Горње Мораково (Јаринин Град).
GerviШa

1927

exporrecta Lepsius

Oeгvillia ехроггесtа М. О. Oordoп: р.

37, Taf. III,

Fig. 14 .
. На површини зелених и сивих кречњака који се јављају
у најгорњим хоризонтима верфенских слојева Никшиhке Жупе
сачуване су многобројне љуштуре Oervillia и међу овим
формама се лако познају узане али јако испупчане форме
малога врха са ситним али густим нараштајним линијама.

3.

Бешиh

Ове форме се, по општој контури највише слажу са обли
цима од G. exporrecta. Наши примерци из )Купе највише от
ступају од типских облика што код њих није развијен онај
олук који иде средином љуштуре од врха до њенога зад
њега

дела.

Локалност: Југовиhи (Јакина Лазина), Глушје Село, Мо
раково (Јаринин Град и код цркве).

Gervillia i ncurvata Lepsias
1927 Gervil!ia incanJGfa
Taf. 14.

М. О.

G

о

rd

о 11:

р.

34, Taf. III,

Један примерак сам издвојио од горњих облика G. exи придодао га овој врсти.
То је широка · форма и
од његовога врха према задњему крају иде широки и плитки
олук. Примерак није, нажалост, потпуно видљив, јер је веhи
његов део покривен кречњачком материјом.

porrecta

Локалност: Доња Кута (Дуб).

Gervillia sp. ind.
На површини танких плочица сивога кречњака налазе
се многобројни отисци од жервилија, који се могх само ге
,нерично

детерминисати.

Локалност: село Југовиhи (манастир св. Луке).

Hinnites comptus Goldf.
1895

Нi1111ites

comptus

То 111

m а s i:

р.

46, tav. III, fig. 3.

Један мало испупчени капак од шкољке, има веhу ду
жину него ширину.
Он је несиметричан; има узани и јако

повијени врх.

Уши су му иrабо очуване али се може утвр

дити да су несиметричне.

Љуштура је украшена уздужним

ребрима на којима се налазе низови ситних брадавица. Са
чувани карактери на капку најбо тье се слажу са горњом
кампилском

врстом.

Локалност: Југовиhи (манастир св. Луке).

Naticella costata
ТаЫа

Мйпstег

1, sl, 4, 5, 6

1895 Naticella costafa Tommasi: р. 66, tav. IV, fig. 8.
1908 Naticella costata W i t t е m Ь и r g: р. 35, Taf. IV, fig. 8.
1927 Naticella costata М. О. G о r d о 11: р. 29,.. Taf. II, fig 32.
1937 Naticella costata Leonardi: р.87, tav. V, fig.18, 19.
Naticella costata има у горњим верфенским слојевима највише пространство и јавља се у многобројним индивидуама,
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Геологија Никшиlше Жупе

тако да је веh одавно позната као најкарактеристичнији фо
·СИЛ кампилскога потката верфенских слојева.

Према резул

татима испитивања Ogilvie Gordon тријаских слојева у _Јуж
ном Тиролу њена горња граница није јасна и врста се Јавља
и у слојевима старијега мушедкалка.

У верфенским слојевима

Никшиhке Жупе:

лапорцима,

песковитим и лапоровитим плочастим сивим кречњацима, она

је обичан фосил и јавља се у великом броју и то може се
реhи свуда где су ови слојеви откривени. Врста се горе пење
све до најгорњих кампилских хоризоната
који чине непо

средну подлогу кречњачкој средњетријаској фацији.

Ниска куhица овога пужа има четири завојка од којих
су прва три мало видљиви, јер их закрива последњи. Ова
инволуција је код неких примерака мања, тако да су старији
завојци код њих нешто слободнији. Широко и овално гротло
је делимично видљиво само код неких примерака.

Форме од N. costata лако се познају по њиховим сна
жним попречним и напред извијеним ребрима, који красе за

вој~<е и по којима је ова врста добила своје име.
гобројним примерцима из Никшиhке

ребрима

велика

различита.

варијабилност,

}Купе

јер су по

Mel-Jy мно

oceha

се у овим

јачини и облику

Највише има примерака чија је површина украшена

са јаким, једноликим или скоро једноликим добро развијеним
ребрима и ове форме сам узео као типске за врсту. Поред
тих облика јављају се и такви код којих су ребра врло танка
и неједнаке јачине, и опет повијена напред. Ове форме се слажу

са оном чију је слику

дао Р. Leoпardi на табли

V под бро

јем 18. Те форме, са танким и нежним ребрима, сматрам да
конвенгирају ка врсти Naticella semicostata од које сам могао

у палеонтолошком материјалу Никшиhке )Купе да издвојим,
као сигурне облике, само три форме. И по величини се облици
од Naticella costata из Никшиhке Жупе разликују;
врло крупних ( слика 1) као и ситних (слика 3).
Локалност: Јављеју се на целом
,слојева Никшиhке Жупе.

простору

има их

кампилских

Natica semicostata Lepsius
1895 Natica semicostata
193.7 Natica semicostata

Тош

m а s i:

р.

Leoпardi: р.

Ов~ врста се разликује од

N. costata

24, tav. II, fig. 9.
86, tav. V, fig. 20.
само својом орна-

ментацщом.
Тако су њена ребра много слабије развијена и
.више размакнута меl-Ју собом. Три r~римерка из моје збирке
имају највише особина ове врсте.

Локалност: Доња Кута (Дуб).

3.

Nati1·ia

suьtilistriata Fгес/1
ТаЫа !, sl. 7.

Natiгia suЫilistгiata

1908

Бешиh

W i t t е m Ь u r g:

р.

35, Taf. V,

Fig. 13.
Natiгia suЬti!istгiata Fгech: р.

1911

1937,"Natiгia

(?) suЬtilistгiata L ео

2, Textfig. 1.
n а r d i: р. 87.

је издвојио у ову врсту ситне форме које се по
љуштуре и гротла слажу са формама од Naticella

Frech
облику

costata.
Форме ове врсте немају на површини ребара (costae}
него само фине нараштајне бразде и ово је главна разюша
којом се облици врсте разЈrш<ују од облика N. costata.
Међу

палеонтолошким

материјалом

Никшиhке

)Купе

издвојио сам два примерка које сам придодао овој врсти.
Оба су ситне форме са танким нараштајним браздама, толико
финим да се л.епо могу проматрати само помоhу лупе. Њи
хова инволуција је нешто веhа него код Фреховог примерка
па се од старијих завојака види само мали део. По величини
и општем изгледу они се добро слажу са оним из Јужног
Тирола, чију је слику дао Витембург на табли V под бро
јем 13. Један наш примерак је делом у стени и није му ви

дљиво гротло, док је код другога гротло потпуно слободно
и добро очувано. Оно је широко, овалног облика и сасвим
се слаже са оним код фреховог примерка.
Примерци из Никшиhке }Купе

потичу из лапоровнтих

шкриљаца и шкриљастих сивих кречњака и на!7ени су у дру

штву са
дакле

у

N. costata
истим

и другим фосил11ма кампилскота потката,

хоризонтима у

којима

ју је Фрех

нашао у

селу Шапаку (Csapak) на Балатонском Језеру и Витембург
у Фелзекхофу у Јужном Тиролу. Леонарди је наводи такође
из кампилских слојева Валсарда (Valsarda) близу Предаца

(Predazzo ).
Локалност: Доња Кута, (Паљпоток, Дуб'.
ТнrЬо rectecostatнs Нсшег
'ТаЫа

1895
1908

ТигЬо гectecostatus

1, s1. 2, 3

Tommasi:

р.

65, ta\1 • IV, fig. 7
р. Зб, Taf. V,

ТагЬо гectecostatus WittembL1гg:

Fig. 15.
1927

ТагЬо гectecostatus М. О.

G

о r сЈ о l1: р.

31, Taf. III,

Fig. 37.
1937

1агЬо гectecostatus Сеопагdi: р.84,

tav. V, flg.16.

У кампилским слојевима Никшиhке }Купе су примерци
ове врсте, поред примерака од Naticella costata, најчешЬи фо

Геологија Никшићке Жупе

, сили
дуа

45

и по броју индивидуа, врло мало заостају иза индиви
горе

поменуте

Форме од Т.

врсте.

rectecostatus

имају три завојка од којих је

тре!ш знатно веtш него оба прва. Средином ових завојака,
који праве торњасту куhицу, иде спирална бразда, а дуж
њене горње и доње ивице р;;}звијене су брадаьице, које су код
неких примерака Јrепо развијене, док се код других једва при
меhују или их нема никако. Ова несталност у брадавицама
условљава међу примерцима Т. rectecostatus из Н. Жупе из
весну варијабилност, али поменута спирална бразда је кон
стантан карактер свих индивидуа ове врсте у нашој збирци.
Јавља се на целом простору Никши!ше )Купе, где су
откривени кампилски слојеви, а нарочито је многобројна у
Доњим Кутима (Паљпоток, Дуб), у Југовиhима (манастир
св. Луке), Мораково (Јаринин Град}.

Coelostylina cf. werfensis

Wittembuгg

1908 Coelostylina weгfeпsis Witteшburg: р. 36, Taf. V,
Fig. 14, 18.
1937 Coelostyliпa 1:verfensis Leonardi: р. 85, tav. V,
fig. 12-14.
На површини једне плочице сивога глиновитога кампил
скога кречњака налазе се у друштву са N. costata торњасте
форме од једног с·итног пужа који се највише приближује

врсти С. werfeпsis.
Ова форма је много распрострањена у
кампилским слојевима Јужнога Тирола.
Локалност: село Југовиhи (Јакина Лазина).

Tirolites haueri Mojsiso))ics
ТаЬ!а

1, sl. 8

Тiгolites /zaueri Mojsisovics: р. 71, Taf. III, Fig.
2-4.
1903 Тirolites lz3ueri К i t t 1: р. 56, Taf. IX, Fig. 8-13.

1882

Овој врсти припада у збирци Н. Жупе један врло добро очувани примерак. Његове бочне благо испупчене стране
су украшене многим плитким, а сразмерно широким ребрима,

која се губе у близини слабо изражене умбиликалне ивице.
Понека ребра носе дуж екстерне ивице танке трнове који
су ретки и неравномерно распоређени.
На унутрашњим за
војцима трнови су чешhи, док их на предњем делу послед
њега завојка и нема; на овом делу завојка су и ребра шира

и слабија. Екстерна страна је широка и мало заобљена.

На

њој се не примеhује никаква структура.

Лобна линија је добро откривена. Њено екстерно седло
лежи целим својим положајем на екстерној страни и ради тога

је широки бочни лоб помакнут

сасвим на екстерну страну.

46

3. Бешић

Kittl је нагласио да је Tirolites
ности са Tir. spinosнs, Tir. cassianнs и
је везан прелазним облицима.

11aueri у најве!юј срод
Tir. tшgid11s и са њима

Локалност: Доња Кута (Дуб).
Т irolites

1903 Tirolites toulai Кittl:

tot1lai Кittl
р. 64, Taf.

Х(, Fig.

11, 12.

Неколико одломака од тиролитеса имају слабо заобљене,
скоро пљоснате бочне стране, I<oje постепено падају према
умбиликалној ивици. Екстерна страна је такође скоро пљо
сната. Примерци имају четвороугласти попречни пресек са
мањом унутрашњом страном. На бочним странама налазе се

ребра, која се губе у близини умбиликалне ивице.

На мар

гиналном кр~у ових ребара налазе се трнови.

Локалност: Доња Кута (Дуб, Паљпоток), Глушје Село.

Tirolites sp. ind.
Има неколико примерака амонита који припадају роду
али се нису могли специфично одредити.
Они су

Tirolites,

само одломци или целе индивидуе, јако кородовани и оште

hени.
Локалност: Доња Кута (Чесма Пошhеница, Дуб),
Југовиhи (манастир св. Луке), Пониквица.

Dinarites da1matinus

село

Неuег

1882 Dinarites dalmatinus Мој s i s о v i с s: р. 8, Taf. I,
Fig. 7-8.
1903 Dinarites dalmafiпus Kittl: р. 18, Taf. II, Fig. 1-11;
Tai. ·ш, Fig. 1, 2.
Од ове врсте сакупљено је неколико примерака. Њи
хове бочне стране су украшене са радијалним ребрима, која
код свих примерака нису једнаке густине и јачине, а код
једнога одломка, који припада последњему завојку, ових ре

бара и нема. Бочне стране су јако пљоснате, а висина цеви
је много веhа него њена дебљина.
Локалност: Доња Кута (Паљпоток).

Dinarites sp. ind.
Три врло слабо очувана
само

генерично

Локалност:
нина Града).

примерка овога рода

могу се

одредити.

Горње

Мораково

·

(лищще

јужно од

·
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Ptychites cf. flexuosus Mojsisovics
1904 Ptyc/zites flexuosus Martelli:

р.

125, tav.

Х,

fig. 4-7.

Два мала примерка, који припадају унутрашњим завој
цима индивидуа, имају пљоснати облик и врло узани умби
ликус.
Њих придодајем овој врсти, али са извесним огра
ничењем.

Локалност: Горња Кута (код куhе Јакова Јаковљевиhа) ..

Ptychites sp.

iпd.

Један пљоснати слабо очувани одломак од крупније
индивидуе Ptychites-a са узаним умбиликусом може се само
генерично одредити. Његова лобна линмја је са пуно лобова
и седала и по њој, као и по узаном умбиликусу и спњоште
ности љуштуре, најближе стоји групи Pt. flexuosus.
Локалност: Горња Кута (код куhе Јакова Јаковљевиhа).

Arcestes sp. ind.
Три одломка ОД овога рода нису се могли специфично
детерминисати. Они сви припащ1ју унутрашњим завојцима.

Локалност: Горња Кута (код куhе Јакова Јаковљевића) ..

MonophyШtes

sphaerophy1Ius Hauer

1

1882 Monoplzyllites sphaeroplzy/{us
Taf. LXXIX, Fig. 1--3.

Мој

s is

о

viсs :

р.

206,.

Три одломка са финим и густим таласастим нараштај
ним линијама несумњиво припадају овој врсти. Њихове бочне
стране су пљоснате, а екстерна уска и заобљена. Лобна ли
нија је на једном примерку добро откривена, очувана и ви
дљива преко целога завојка све до на умбиликалној ивици.
Она се врло добро слаже са лобном линијом коју Мојсисо
виh даје за ову врсту.

Локалност: Горња Кута (код куhе Јакова Јаковљевиhа) ..

Ceratites sp.

iпd.

Један лоше очувани примерак може се само генерично
детерминисати. По својим снажним и ретким ребрима, којих
има два система: _једних који иду преко целе бочне стране
и других

само

до

половине,

који се налазе на ребрима,

'Cer. brembanus.

затим

према

одломак

распореду

најближе

стоји

трнова,

врсти

·

Локалност: Горња Кута (код куhе Јакова Јаковљевића).
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Nautilus subcarolintts MojsisoJJics
ТаЫа

!, sl. 1

1882 Nautilus subcaгoliпus Мој s i s о v i с s: р. 287, Taf.
LXXXIII, Fig. 2.
1887 Nautilus subcaгoliпus На LI е r: р. 12, Taf. III, Fig. 4.
1904 Nautilus subcarolirшs Martelli: р. 131, tav. XII,
fig. 5.
1945 Nautilus subcaгoliпus Беш и h: р. 16. tаЫа Il, sl. 3.
У цефалоподској збирци из Горњих Кута налази се само
један примерак наутилуса, који се врло добро слаже са Мар
телијевим примерком из Бољевиhа крај Вир Пазара у Црм
ници, па чак и по величини. На примерку је сачувана малим
делом и љуштура са њеним финим нараштајима и спиралним
линијама, које се секу под правим углом и праве фину си
тасту

<:труктуру.

Локалност: Горња Кута (код куhе Јакова Јаковљевиhа).

Orthoceras
1887

Oгtlzoceгas

шultilablatum Наиег

m11ltilablatum

На

u е r:

р.

11, Taf. II, Fig. 3-5.

Неколико одломака са округлим пресецима цеви, цен
тралним сифоном и лаганим увеhањем цеви, придодао сам
овој врсти и ако су у лошем стању.
Локалност: Горња Кута (код куhе Јакова Јаковљевиhа).

Atractites cilindricus
1887

Atгactites ciliпdгicus Н

a'u

е

Нтщ

r:

р.

sp.

8, Taf. I, Fig. 7-9.

Има неколико примерака, одломака, који се налазе у
густом тамноцрвеном кречњаку.
Њихови танки и дугачки

роструми

највише се приближују горњој Хауеровој

ханбу

лошкој врсти.

Локалност: Горња Кута (код куhе Јакова Јаковљевиhа).

Literatura
1882

Е.

Мој

s i s о 11 i с s : Dic Cepl1alopodcп cler
d.k.k. geolog. Reicl1saпstalt,

mcditcгaпcп Tгiasp1·01 1 i11z.

АЫ1апdlш1gеп
18iЦ

Е.

1887 F r.

1895

А.

Т

i е t z·e: Geologiscl1e Uebeгsicl1t 11011
geol. Reicl1saпstalt, Bd. XXXlV. \Vieп.

Вс!. Х. \Vieп.

Мопtепеgго. Јаl1гЬнсl1

cl.k.k_

На tt ег : Die Cepl1alopode11 des bosпiscl1eп MLtscl1elkalkes 1 1 оп Њш
BLtlog bei Saraje110. Deпkscl1rifteп d.k.k. Akademie der \Visseпscl1a!"
teп matl1eшat .. паt. Bd. U\T. \Vieп.
То 111 111 а s i : La Fанпа del Tгias iпferiore
clelle Alpe. Palaeoпtograpl1ia ltalica. Pisa.

пе! \lersaпte шeгidioпale

11195 \V. S а l от оп : Geologiscl1e ttпcl palaeoпtologiscl1e Stt1dieп неЬег die Marшolata. Palaeo11tograpl1ica, Bd. 42. Stнttgart. б
11198

А.

В i t t пе r : Beitгage zш Palaeoпtologi~, iпsbesoпcleгe dег tгiadiscl1e11
АЫаgегLtпgеп

1903

Е.

ceпtralasiatiscl1er

Hocl1geblгge.

ЈаlнЬнсl1

Reicl1saпstalt,

Bd. 44.

К

Cephalopodeп сlег оЬеrеп \\lerfeпer

d.k.k. geol.

\Vieп.

Scl1icl1te11 \1011 N\нс
d.lck. geol. 1feicl1sa11stalt, Bd. ХХ. \Vieп.
Маг t е l l i : Cefalopodi triasici di Bolje\lici presso Vir пеl Мопtе
пеgго. Paleoпtograpl1ia italica, 1•01. Х. Pisa.
i t t l : Die

iп Dalmatieп. АЬhапdlнпgеп

1904

А.

1908

Р.

\V i t t е m Ь Lt г g : Beitгage zш Кеппtпis der \\lerfeпer Scl1igl1 !еп
Siidtirols Geologiscl1e t1пd palaeoпtologische АЫ1апdl1шgеп, l1eraнs
gegeben ,1 оп Е. Коkеп. N.F. 13d. VIJI (der gaпze Reil1e XII), Hcft S.
Јепа.

11: Nacl1!rage zн der1 Cepl1alopadeп 1шd Z1veiscl1alerп der bakoResLtltate der 1visseriscl1aftlicheп Erfoгscllltпg des Balatoп
sees, 1 13d. 11 Teil, Апhапg. pelaoпt. Bd. 11!. Wieп.

1911 F. F

ге с

пyer Tгias.

В i t t пе r: LamelliЬraпcl1iateп a11s der Tгias der Ьаkопуег \Valdes.
ResLtltate der \\lisseпscl1aftlicl1eп Erfoгscllllпg des Balatonsees, 1 Bd.
1 teil, Апhапg. Palaoпt. Bd. 11. Wieп.
1912 Ј-'. F r ес 11: Die Leitfossilieп dег ,verfeпer Scl1icl1teп. ResLtltate cler
\\lisseпscl1aftlicheп Erforsclншg des Balatoпsees, 1 Вс!. 1 teil, Апhапg.
Palaoпt. Bd. II. Wieп.
1912 F. F ге с 11 :: Nене Z1Yeiscl1aler t1пd Brachiopodeп atts dem bakoпyer Trias.
Resнltate der \Yisseпschaftlicheп Erfoгschш1g" des Balatoпsees. 1 Bd.
I Teil. Ап!1апg. Palaoпt. Bd. II. Wieп.

1912

А.

Гласник А-3

4

50

3.

Бешиh

1921 Ј. !Јв иј и h: Ледено доба у Проклетијама и околним планинама.
Глас Српске краљ. академије наука, ХСШ, први разред 39. Београд.
1926

П.

Шо бај и

h:

Леденички

трагови

Српског географског друштва. св.

1927

М.

О

g i I 11 i е

О о

rd

оп

: Das

у Никшиhкој Жупи.

Гласник

Београд.

12.

Grodeпer-Fassa- 1шd EппeпeberggelJeit

iп· dеп Sнedtiroier Doioшiten, Ш TeiI. Palaeontologie. АЬћапd!ш1gеп

c!er
1932

М.

geologischeп B1шdesaпstalts,

Bd. XXIV, Heft 2.

\Vieп.

Ра

v 1 о 11 i с: PriJog pozпavanjн geoJogijej okoJiпe ЈаЫапiсс
goviпi. Vesпik Geoioskog iпstit11ta.· Кпј. !, sv. 1. Beograd.

1933 F.

Ко с

1934 3.

Беш и

11 : PriJog geologiji Crne Gore, 11 Niksicka
skog instit11ta, !шј. !!. Beograd.
h :

II

Herce-

zнра. Vesпi!{

Geolo-

Прилог ка познавању геологије Црне Горе. Геолошки

анали Балканског Полуострва, књ.

XII,

.св.

1.

Београд.

1934 V. S i ш i с: Belerofoпska fa!!na Niksicke Z!!pe !! Crrюj Gori. Vesпik
Geoloskog instit!!ta, Јшј. Ш, sv. 2. Beograd ..
1925 К. В. Петков и h и Д.
фауне

значај.

у

слојевима

Геолошки

lv! и'х а јл ов и h :

доњега

анали

тријаса

Балканског

Налазак цефалоподске

Црне Горе,

њене

Полуострва, књ.

одлике

и

св.

2.

XII,

Београд.

1937

Р.

1945 3.

L ео паг d i: 11 Trias iпferiore delle Venezie. Meшorie dell' !stit11to
geologice deJ!a R. Universita di Pado11 a. Vol. XI. Pado11a.
Беш и

h :

Фауна средњега тријаса са !Јрвенога Ждријела на пла

нини Љубишњи, Гласник Државног музеја. Сарајево.

1948 3. Беш и h: Геотектонска струк'тура Северне Црне Горе. Гласннк
Природњачког музеја српске земље, серија А-1. Београд.

1949 3.

Беш и

Црне

h :

Прилог

Горе.

ка

познавању

Геолошки анали

Београд.

ТаЫа

1.
2,
4,
7.
8.

Na!!ti111s sнbcaro1in!!s Mojsiso1 ics
3. ТшЬо rectecostatнs Нанеr·
5, 6. Natice!Ia costata Muпster
Natiria sньtilistriata Frech
Tiroнtes Haнeri Mojsisovics
1

старости '_порфирита

Ба_лканског Полуострва,

I

Северне

юь.

XVIII.

Z. BESJC

RESUME
Structure geologique de Niksicka .Zupa
Daпs s011 etude ен laпgue serbe l'ay.teur а expose ен detail !а structure geologique de Ni~sicka Zupa aussi Ьiеп que sa
structure geotectoнique. Niksicka Zupa comprend la haute et Ја
mоуен9-е va11ee de !а riviere Gracaнica. La vallee пomll/ee Niksicka Zupa, objet de cette etude est d'a peu pres 16 km de loп
geur репdапt que sa plus graпde largeur sur !е territoire de
Miolje Polje et du village de Kuti s'eleve а 3 km seulemeнt.
Niksicka Zupa suit Ја directioп des couches, c'est а dire
Ја directioп SE-EW. Elle est situee entre Ја moпtagпe de Prekorпica_ et ses pentes et Ја moпtagнe de Stitova.
Niksicka Zupa est composee de sediments suivaпts: calcaires bellerophoпieпs permieпs, sedimeпts triasiques, sedimeпts
quarteпaires et roches eruptives.
Les calcaires be11erophoпieпs permieпs etudies precedemmeпt (par F. Koch, 1933 et autres) occupeпt uпе etuпdue tres
Jimitee. 11s опt ete decouverts sur Је territoire des villages de
Vasiljevici et de Doпji Kuti au-dessous de sedimeпts werfeпieпs
et, etaпt Jes roches Jes plus resistaпtes, ils formeнt deux peпtes
loпgues et assez basses: Vijeпac а Vasiljevici et Dugo Brdo а
Doпji Kuti. Ces calcaires soпt de !а couJeur grise presque пoir~,
Ьiеп argileux. et par eпdroits Ьitumiпeux.
Оп reпcoпtre egalemeпt Jes parties argilo-scl1isteuses propremeпt dites et, !е ruisseau Slatisпjak, limite orieпtale des rejetoпs permieпs, coпtient
les vestiges de l10uil1e daпs les parties argilo-schisteuses. Sur
toute Jeur eteпdue ces caJcaires soпt riches еп vestiges fossiles.
Leur fauпe qui а ete recueillie, fut determiпee et etudi ее
par Valerija Kostic-Podgorska (voir sоп etude dans !е cahier
present de "Bulletiп "). Les calcaires etant stratifies forment Jes
bancs miнces qui sont incliпes vers J'SE; ils sont remarques.
daпs Је поуаu d'une anticlynale.
Le couches triasiques soпt de pl,us graпde impoftance pour
la formation geologique de Niksicka Zupa. Tous les trois etages
de trias furent remarques. Le trias inferieur est developpe dans

3.

Је

facies

aJpiqнe typiqнe

des

Бешиh

coнches werfeпieппes:

des gres

qнartzeнx gr1s et roнges, des schistes sаЫенх et шicaces de diverses сонЈешs, de marпes scl1isteнses et des calcaires шаrпенх
de la сонЈеш Ыене он verte et епfiп, des calcaiгes sаЬ!енх et
coпgJomeratiqнes par JesqнeJs Ја serie cJastiqнe se termiпe et qнi
ренvепt etre coпsideres comme Jes sedimeпts traпsitoires eпtre
Је \verfenieп et Је trias шоуеп. II etait possiЫe de distingнer
daпs !а serie des coнches \Verfeпieппe cJastiqнe de poiпt de vне
paJeoпtoJogique aнssi Ыеп qне JithoJogiqнe, Jes represeпtaпts des
svous-etages: de Seisse et campilieп. Le \verfeпieп de Niksicka
Zupa, sшtout Је campilieп est tres гiche еп fossiJes et particн
Jieremeпt еп iпdividнs (voir Је tаЬ!еанх а Ја page 22).

Le trias шоуеп et sнperieur soпt represeпtes da11s Jes facies calcaires et doJomitiques. C'est а Ја рЈнs basse partie dн
trias шоуеп qн'appartieппeпt Jes caJcaiгes gris stratifies qнi reposeпt directeпieпt sur Jes coнches werfeпieппes. Ils soпt p\-rces
par Jes rocJ1es erнptives. Еп pJнsieurs eпdroits de Niksicka Zupa
оп reпcoпtre Jes calcaires roнges de type de НанЬнlоg qнi reп
fermeпt Jes cepJ1aJopodes de Ја zопе Ceratites triпodosus. La
Jeпtille Ја рЈнs iшportaпte se troнve а Gorпji Kнti daпs Је domaiпe de Jakov JakovJjevic, immediatemeпt aн-dessнs de Ја roнte
qнi тепе а Ја шопtаgпе de Lнkavica. Ces calcair~s-ci сопtiеп
пепt Jes vestiges de cephaJopodes et d'apres Jes шateriaux recнeillis furent determiпes Jes especes et geпres sнivaпts: Ptychites cf. flexнosus, Ptychites sp. iпd., Arcestes sp. iпd., MoпophyJ
Jites sphaerophyllus, Ceratites sp. iпd., NaнtiJt1s sнbcarolirшs,
Orthoceras multiJaЬiatшп, Atractites ciliпdricнs sp.
Ces caJcaires cephaJopodes ;reposeпt directeшeпt sur Ја
masse erнptive de Kнti .
. Les calcaires gris clair et Ыапсs dtt trias sнp{rieur опt нпе
eteпdue Ьеансонр рЈнs graпde. Ils passeпt d 'еп bas еп haнt анх
caJcaires dн trias moyeri qнi soпt de тете habltus. Ces calcaires soпt par eпdroits rempJaces daпs Је trias шоуеп par Jes parties doJomitiques qui soпt egaJemeпt gris-cJair or1 Ь!a11cl1es:
Le trias superieur est represeпte par Jes calcяires et doJomites d'uпe coнJeur Ыа11сЈ1е et, moiпs souveпt, ряг les cяlcaires
et doJomites gris-cJair qui сопtiеппепt de trcs fr<'<J11eпtes traces
des rћegaJodoпs.
II п'est pas possiЬ!e d'etaЬ!ir Ја сШkге11с<· с11!г<' ces caJcaires-ci et Jes caJcaires et doJomites сlн tгiac; 111оуе11.
Les sedimeпts quarteпaires daпs la 1·(·1iiш1 ч11е j'ai decrit
1с.1
au poiпt de vне geoJogiqнe, so11t bl('JI !l1'\11·!oppes. Jls sont
represeпtes par Је sаЬ!е fluvio-gJacial с! k 1џн,1iег d'une pнis
saпce tres eJevee aussi CJllt' р:н 11.·s 111mai11<·s p11issa11tes tres
Ьien conservees. (Figure 1).
Les roches eruptives occ11pt'l1I шн· 1\lе1нЈ11е Ьiеп graпde Је
Jong de Ја Jimite пон1-еst tl1.' Nil(
Z11pa. II s'agit Ја des

Геологија Никшићке Жупе

porphyriqнes et
\verfeпieппes aiпsi qне
шesotriassiq11es.

roches

fort effritees
le~ parties les

qнi perceпt
р!нs basses

Les calcaiгes roнges cephalopodes а Gorпji
sш ces гocl1es п'ауапt sнЬi аuснп сhапgешепt
(Voiг le profil 4).
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les
des

coнcl1es
calcaiгes

Kuti reposeпt
par celles-ci.

La strнctшe tectoпiqнe de Niksicka Zнра est simple. Cette
vallee est sitнee da11s uпе aпticlyпale tres еtепdне епtrесонрее
de fissшes de stгatificatioп, doпt l'aile sнd-oнest est baissee
(voir le рrоШ Ј ). Cette aлticlyпale de la directioп diпariqнe
,, s'appuie seloп la ligпe de dislocatioп sш les calcaires stratifies
du cretace sнperieш (voir le profil No. 5). D'apres пotre соп
серtiоп sш la structшe geotectoпique de Sеvегпа Сrпа Gora (le
пord du Moпteпegro), cette ligпe de dislocatioп coпstitнe la liшite eпtre les ecailles: Staro Crпogorska et Кш:kа.

3. Беш и h: Геологија Н11кшиhке Жупе
Z. Ве s i с : Structllre geologiqlle de Niksicka Zupa
ТаЫа

I

2

1

4

5

6
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13.iЛЕРИЈА КОСТИЋ-ПОДГОРСКА

ФАУНА БЕЛЕРОФОНСRИХ RРЕЧЊАКА

НИRШИЋRЕ ЖУПЕ
(Прилог табла

II)

Белерофонски кречњаци у Никшиhкој Жупи откривени
су на малом простору и то у атарима

ceJia Васиљевиhа, До
њих Кута и Бјелошевине. Ова појава перма налази се у је
згру тријаске антиклинаЈ1е, која је разломљена уздужним
раседима и чије је теме разнето. Тако је створена широка

долина реке Грачанице.

Пермске

творевине

остале су очу

ване као узан појас уз североисточно крило антиклинале,
док је југозападно знатно спуштено (по 3. Бешиhу).
Хоризонтално пространство белерофонских кречњака
врло је лако ограничити, јер се јасно одвајају од суседних
формација. Падина им _није позната а преко њих леже кон

кордантно верфенски слојеви (сајски поткат). Пад им је
према СИ.
Иако је ова појава мале моhности (просечно око 50 м.)
ипак

се

могло

пажљивим

проматрањем да изврши њено раш

члањивање.

Најдубљи ниво откривен је у профилу потока Слати
шњака, који дели атар села Васиљевиhа и Бјелошевине. То
су црни глиновити шкриљци са слојевима угља преко којих
лежи слој глиновитог кречњака са доста ретким и слабо
очуваним брахиоподима. Идуhи на више наилази се поново
на глиновите црне шкриљце са дршкама криноида, I<оји се
јављају и у осталим вишим слојевима али не у толикој ко
личини. Овај гЈшновито-шкриљасти слој постепено прелази у
тамне глиновите кречњаке у којима се налази сконцентрисан

палеонтолошкц материјал, који често гради лумакеле. Нај
чешhи су пресеци ситних белерофона али нису ретки и крупни
примерци од Bellerophon peregriпus и В. jaпus, тако да се са
правом могу назвати белерофонски кречњаци.
Самом средином I<oce пружа се један слој јако глина
витог кречњака у којем су најмногобројније шкољке. То би
био и највиши ·хоризонат који смо могли констатовати.

Валернја Ј-(остнh-Подrорска

l l:1

основу

ових проматрања,

белерофонски

креч1-ьаци

l l111m111!1r(_C )Купе могу се фаунистички рашчланити од по-
:1.1шс·

до

пов,r1ате

на:

Ј. црне глиновите шкриљце са прослојцима угља без
фосила;
2. глиновити кречњак са ретким брахиоподима;
3. глиновите шкриљце са криноидима и
4. јако глиновити кречњак са алгама, фораминифери;v1а,
пужевима

и

шкољкама.

Фаунистички i\1атерија.1Ј из поменутих кречњака највеiнн1
делом је прш<упио 3. Бешиh, а делимично А. Павиh и ја.
Они су ми предал-и тај материјал на обраду и о претходним
резултатима до којих сам дошла дала сам прву бсЈrеuшу у
овом "Гласнику" (књ. 1, стр. 111).
У овом раду юнеhу палеонтолошки опис фауне и стра
тиграфсюr положај жупских белерофонсюrх кречњака. Сав
проучени материјал налази се на чувању у Природњачком
музеју српске земље у Београду.

_Палеонтолошки
Steiшnannia

1903
1933

Steiпmanпia
Steiпmannia

део

sp.

sp. К i t t 1: Тf. XXII, Fg. 1, 2,
sp. S i ш i с: ТЬ. VIII, fg. 2.

р.

683,

Овај род јавља се у Салт Ренџу, Хан Ораховици и За
падној Србији. У нашој збирци налазе се у приличном броју
примерци са 2-3 коморе, малих димензија који би одгова
рали Kittl-oвoj Stеiпшаппiа sp.

Cyathocrinus sp.
ТаЫа Ј!,

sl. 14, 15.

Криноидске дршке јављају се у великим количинама.
Оне су махом ситније форме које би највише одговарале
роду Cyat!10cri11us.
Специфична одредба отежана је, јер су сачуване само

·

дршке.

Arch"'aeocidaris sp.
Врло ретко се налазе

одломци

бодљи

који вероватно

припадају Archaeocidaris-y. Док су у белерофонским кречња
цима Јужног Тирола врло честе, у Никшићкој Жупи, као и
у Западној Србији, ретко се налази добро очувани примерак.
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Dalшanella

1911
1933

Da!maпella iпdica
Dalmaпella iпclica

Waageп

indica

F г е с 11:
S i 111 ic::

Тf.
ТЬ.

XVIII, Fg. 1, р. 120.
I, fg. 1, 2, р. 25.
3. Бешиh (1937) али су

Примерке ове врсте одредио је
изгубљени у току рата, тако да he опис изостати.

Tschernyschewia cfr. typica Stoyanow
Tabla !!, sl. 7, 8.

typica (S t о у а п_о w) А 1Ь r ес h t:
290, fg. 3.
1933 Tsc!zemysche1via typica S i шi с, tab. I, sl. 15-18, р. 38.

1924

Tsc!zeгysc/zewia сfг.

р.

Ова врста заступљена је само са два пример!<а. Наши
облици су нешто мањих димензија од оних са Баставског
Брда. Њихове бодље су ситније и врло нежне. Синус је не
што маркантнији него""'код типске форме и доста се прибли
жава ка Tscl1erпysche,via siпнissirna Siшic.

Tscћer11yschewia iпvoluta

Simic

Tabla II, sl. 11.

1933 Tsc/1emysclze1JJia
page 40.

iпvoluta

Siшic;

tab. II, sl. 15, 16,

Овај облик описао је Симиh са Баставског Брда и иста

као да сличне форме нема I у азиским фаунама. Два пример
ка вентралног

капка

поседују_ на,јвише

особина

ове врсте.

,Љуштура им је нежнија него код Симиhевих примерака.
Форма је развучена по ширини. Кљун је јако повијен али
само мало прелази бравни обод, који је много краhи од нај
веhе ширине. Медијална септа и ареа се не виде. Љуштура
је покривена густим радијалним ребрима, која често дихото
мирају и праве задебљања. Нарочито добро се види ово
дихотомирање на чеоном делу љуштуре где су ребра тања
и финија него у висцералном делу где су много дебља. У
ртном делу су тако17 е нежна и ту се понегде види рачвање.

Бодље нису тако густо разасуте и много су ситније од
бодљи на Симиhевим примерцима.

Margiпifera

1924
1933

Maгgiпifeгa
Maгginifeгa

lata

А !Ьгес!zt

!ata Albrect: Taf. I, Fg. 4, р. 291.
!ata S i шi с: Tf. III, Fg. 6, р. 48.

Упоређењем са оригиналним примерцима са Баставског
Брда и описом код A!Ьrec11t-a у нашој фауни констатовали
смо

само

два

примерка

ове

врсте.

Productus (Marginifera) interшedius-helicus
var. шнtabllis Lichaгe1v

А.Ьiс/1

1936 Productus (Maгginifeгa) irzteгmecfius-l1elicus А Ь i с h
mutaЬilis L i с h а r е w: tab. Х, fg. 11-29, р. 70.

vаг.

По карактеру скулптуре и облику љуштуре код ове
врсте Лихарев је констатовао три форме:
1 - форма tнbercu]ata
2 - форма levis
_3 - форма costata.
Код форме tнberct1lata љуштура је благо повијена и по
кривена многобројним грубим туберкулама. Висцерални део
широк и понекад има слабо изражен синус.
Код форме levis туберкуле ·су врло ретке и слабе, а
честе су .концентричне линије. Љуштура је више повијена
од форме tнberculata. Синуса нема или је врло слаб.
Форму costata карактерише појава оштро изражених
ребара на предњој страни љуштуре, која је јако повајена.
У нашој фауни више примерака се одликује каракте
рима форме tнberculata и форме costata иако су све три фор
ме тесно везане међу собом постепеним прелазима.

Prodttctus (Marginifera) interшedius-ћelicus
var. muШspinosa Lichaгew
1936

A.Ьich

Pгodactus (Maгginifeгa) intennedias-/1elicus А Ь i с
maltispiпosa Lichai-ew: Tf. Х, Fg. 7-10, р.

11 vаг.
69.

Овај варијетет карактерише скулптура вентралннг кап
ка. Нарочито се у пределу рта налази врло много танких
туберкула , као и слабе концентричне линије, које се. једва
примеhују голим оком. На самом коленастом прегибу оне
прелазе у танка радијална ребра, која се неправ,илно јављају
и ишчезавају.
'
Несумњива је сродност ове врсте са Рг. iпterшediнs

he]icL1s

AЬich и са

Pr. spinosocostata

AЬich.

Productus kiangsiensis

Кауsег

Tabla 11, sl. S, 6.

1882
1927

Pгodactas kiaпgsieпsis
р. 185.

А voпia

Kayser:

Тf.

? kiaпgsiensis (Ка у s е r)

XXVI, Fg. 6-11,
С

h

а о:

РЈ.

XIV,

fg. 14-16.
У збирци постоји више примерака

љених само вентралним капком.

ове врсте претстав

Они су заокружено· четвр

тастог облика, испупчени, скоро полукугласти. Дужина бравне
ивице је готово као и највеhа ширина љуштуре. Кљун само
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мало прелази преко бравне ивице. На нашим примерцима
нисмо могли видети "falschareu". Уши су мале и прекривене
уздужним ребрима. Површина је глатка, љуштура листаста
и јако седефасто сјајна. Постоје врло благе радијалне линије
са туберкулама. Оне су нарочито честе у висцералном делу,
док их у пределу рта нема, осим једног косог низа, који се
налази при дну ушију.
Ова врста се у свему слаже са Wааgеп-овом врстом

Prodнctus tнmidus из Салт Ренџа. Frech (1916) заступа ми

ш.ъење да приоритет назива ове врсте ипак припада

Kayser-y.

Productus kiangsiensis I<ayseг
var. t~thys Liclzaгe1,v
1936

Pгocluctus kiangsieпsis . Ка у s е r
r е w: tab. IX, fg. 1~ 11, р. 43.

vаг.

tetlzys L i с h a-

Ова врЈiо распрострањена форма у црним I<речњацима
Кавказа, у збирци Никшиhке Жупе заступљена је са 3 при
мерка вентралног капка. Особине које одвајају никшиhке
примерке од типског Рг. kiaпgsieпsis сасвим се поклапају са
разликама које је уочио Чао (подаци по Лихареву 1937) на
кавкаским формама.
Ови облици су више стиснути са стране, имају грубља
ребра, отсуство . сваке спљоштености и малу количину ту
беркула.

Nothothyris sp.
Само један рђаво очуван примерак дорзалног капка на

ђен је у фауни Никшиhке Жупе.· По грађи ребара сачуваних
у чеоном делу могла се извршити одредба рода.

Heшiptychina

1930
1931

(Beecheria) cfr.

Hemiptychiпa suЬ!aevis Ме

Веес/1егiа suЬ!aevis

G rа

suЫaevis Hlaageп

r 1а: Tf. VII, Fg. 5, 6,
u: РЈ. VIII, fg. la-f.

р.

73.

Ь а

Само два примерка вентрашюг капка приближно би од

говарала овој врсти. Љуштура је елиптичног облика, правилно
испупчена и скоро јајастог изгЈrеда. Површина љуштуре је
оштеhена тако да се не може говорити о скуЈiптури. Оба
примерка се налазе причвршhена на једном комаду кречњака
заједно са Eпtalis sp.

А vicula

torqttata nov. spec.
ТаЬ!а

11, sl. 13.

Ова· мала шкољка врло је честа у фауни Никшиhке
Жупе. Углавном су сачувани леви капци, сасвим ретко десни.

Ы)

На л<'вом кап!{у јасно се види 5-7 главних радијалних ре
бара 1вмеlЈУ којих се код свих примерака налазе се!{ундарна
rебра. -Сва ребра су назубљена у виду малих квржица тако
да изгледају као низови lјердана. Нараштајне пруге су са
свим слабе. Унутраrшьа гра!Ја као и брава се не виде, јер
су све прилепљене својt1м унутрашњим делом. Сва ребра се
благо конвексно повијају.
Слична форма је Avicula (Охуtоша) \Vahпeri КiЩ. Раз
лика је у следеhем: број главних ребара поклапа се, постоје
и секундарна ребра и украси, само су нараштајне пруге
много јаче изражене, а главна разлика је· у томе што на
Кittl-oвoj (1903) врсти и на самим ушима се налазе нара
штајне пруге, док се на нашој настављају радијална ребра
са украсима. Затим постQји разлика и у самом облику .ъу
штуре.

Сличност

постоји

и

са

Avicнlopecteп \АсапЉоресtеп)

Grabaн са 7 оштрих ребара али без се1<ундар
них и нараштајне пруге су нарочито добро изражене.

isl1a11!1sie11sis

Nucula .cf. beyrichi

Sc!zaaг

1903 Nacala cf. beyгic!zi Kittl: Taf.XXII,Fg.15-16,p.692.
1930 Nacula cf. beyгic/1i Merla: tv, XI, fg. 27.
Овој ситној врсти припада приличан број примерака.
Најчешhе се налази изврнута тако да се може видети уну
трашња грађа и брава. ЈЪуштура је врло нежна. Величина
наших примерака не прелази више од 5-6 мм.

Aucella (Liebea) hausmanni Goldfass
1878 Aacella cfr. fzaasmaппi Stache: Тf. I, Fig. 18, р. 115,
1927 Aacella rfг. lzausmaппi Ogilvie-Gordo 11: П. ].
Fg. 10,. р. 15.
1930 Liebea haasmaппi Merla: Tav. XI, fg. 18, р. 115.
Ова врста је многобројна у нашој збирци. Има врло
добро очуваних примерака са нежном љуштуром, а има до
ста

и

калупа.

Примерци су издуженог облика, а према врху к_линасто
се завршавају. Бравна ивица је права и задњи крај љуштуре
је лепо извијен у полуr<ружан облик. Цела форма је од са
мог кљуна па до спољашњег обода љуштуре нешто испуп
чена. Нарочито се јасно истичу нараштајне пруге на споља
шњем об~ду. У свему се слаже са описом Ogilvie-Goгdoп.

Pecten (Aviculopecten) trinkeri Stacl1e
1878

Ресtеп (А viculopecteп) tгiпkeгi
р. 105.

8,

S t а с h е:

Тf.

IV, Fig. 6,

61

Фауна белерофонских кречњака Никшиhке Жупе

Ова врста претстављена је у нашој збирци са два при
мерка следеlшх димензија:

II
висина

10

мм

9

мм

ширина

мм
мм

11
10

;;/?

Оба прцмерка су скоро сасвим сачувана. Љуштура је
благо испупчена, округлог облика и са истакнутим оштрим
врхом. Уши су неједнаке. Површина је покривена густим ради
јалним и танким ребрима, међу којима се разликују главна
и секундарна. Нараштајне пруге су јако нежне и јаче су
истакнуте

на

ушима

и

на

странама

љуштуре.

Pecten gumbeli Stac/Je
1878 Pecten gйmbeli S t а с lн: Тf. I, Fg. 5, р. 107.
1927 Ресtеп gйmbeli О g i 1 v i e-G о r d оп: Tf. I, Fg. 2
page 11.

аЬс,

Ова врста заступљена је са неколико примерака у на.
шај фауни. Контура капка је овална. Кљун је јаче извиј~н

и јасно

је

издвојен

од

малих

ушију.

Скулптура

капка је

слична као код Ресtеп comelicaпus St. Пестоје и 14-15 ра
дијалних оштрих и јаких ребара и густе нараштајне линије.
У свему се слажу са описом код Ogilvie-Gordoп.

Pecten sp.
У никшиhкој фауни овај род је заступљен веhим бројем

примерака.

Неки су се могли

с'пецифички

одредити аЈiи је

остао један број који су само одломци ИЈIИ рђави отисци,
тако да се могла извршити само генерична одредба.

Hinnites cfr. crinifer Stac/Je
1878

Нinпites criпifeг

S t а с h е:

Тf.

IV, Fg. 11, 13,

р.

109.

У нашој збирци налази се један примерак делимично
сачуван. Својим јаким и честим нараштајним пругама ствара
ундуЈ1аторну
нарочито

скуЈiптуру, која је у бЈiизини

ивице

љуштуре

изражена.

Од средине љуштуре назиру се СЈiабе радијаЈiне линије,
које се при крају групишу и ту се истичу као широке ра
дијалне траке.

Pleurophorus jacobli Stache
1878
1930

Pleuгoplzoгusjacobli Stache: Tf.
Pleuгophoгus јасоЫi Ме r 1а: Tav.

I, Fg. 30,
XI, fg. 34,

р.
р.

121.

117.

Ва1ер11ја l(оп11!1-Под1'орс1<а
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Од ове врсте налази се у нашој збирци скоро најве!ш
број примерака, који су одлично сачувани. Љуштура им је
благо испупчена, овалног облика и косо извучена. Задљи
део капка према ободу кружно се завршава. На површини
се виде густе и фине нарашт~јне пру~;-е. Са Stache-oвoм вр
стом, из тиролских белерофонских кречњака, потпуно се
слаже.

Cleidophorus sp. Stache
1878
1927

Cleiclop!югus sp. Staclн: Tf. I,
?Cleiclophoгus sp. О g i I v i е-O о r

Fg. 17, р. 118.
d о 11: Tf. I, Fig.

9а,Ь ,.

page 14.
Ова форма је врло честа у црним кречњацима и гради
праве лумакеле. Облик љуштуре је издужено овалан. Ди
мензија је следе!шх:

II
висина
ширина (дужина)

5
15

мм
мм

6
16

мм
мм

Задњи крај је полукружно заобљен. Врх се налази на
самом крају предњега дела љуштуре и јако је увијен. По
вршина љуштуре покривена је финим и танким нараштајним
пругама.

Са
се

описом

Stache-a,

као и код

Ogilvie-Gordon,

добро

слаже.

Conocardium sp. ind. aff. oi:-natum Hamlet
1928 Conocardium omatum

Наш 1е

t: Tf. XII, Fg. 14,

р.

84.

У нашој збирци налази се један примерак који несум
њиво припада роду Coпocardiuш са специфичним особинама,
које га одвајају од свих познатих врста.
Љуштура је врло благо повијена са оштрим и јаким
ребрима који иду од врха љуштуре и украшени су низом
грбица. По величини и скулптури јако се приближава Coпo
cardiuш ornatuш Haшlet али нема средишну бразду, која је
карактеристична

за

ову

врсту.

Edmondia cf. rudis

Мс'Соу

1878 Edmorzdia cf. rudis S t а с h е: Tf. I, Fg. 21.
1927 Edmond)a cf. rudis Ogilvie-Gordon: Tf. I, Fg.6, .
. page 13.
Ова врста је честа али примерци нису добро очувани.
Њен облик, димензије и скулптура сасвим одговарају опису
који је дао Stache и Ogilvie-Gordon.
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Sanguinolites cfr. belleroph<>ntium · Кittl
1903 Sanguinolites
р.

belleгoplzontiurn

К

i t tl: Tf. XXII, Fg. 17,

693.

Ова врста спада међу највеће примерке ламелибранхиата
из наше збирке. Љуштура је овалног облика и косо разву
чена. Максимално испупчење љуштуре је око рта. На повр
шини се виде нежне нараштајне линије.
Са КiШ-овом врстом, из белерофонских кречњака Хана
Ораховице, наш се примерак поду дара, како по облику капка
тако и према односу дужине и висине, иако је нешто мањих

димензија.

Кittl

Entalis sp. ind. aff. multiplicans

Ова врста Scaphopoda врло је честа у кречњацима Ник
шићке Жупе, као и у белерофонским кречњацима Хана Ора
ховице.
Наши примерци су све ситне форме са глатком
љуштуром

или

у

пресецима.

Глатке примерке Хана Ораховице Кittl је означио као
Eпtalis multiplicaпs. И наши примерци по својим особинама
приближују се овој врсти.

Bellerophon peregrinus Laube
ТаЫа

II, sl. 2, 3.

1877

Belleгophon peгegгinus

1927

Веl!егорhоп peгegrinus
12 а Ь, р. 15.

1930

Belleгophoп регеgгiпиs

Stас h

е: Tf. VI, Fg. 5, р. 301.
Ogilvie-Gordon: Tf.I, Fg.

Merla: Tv.

Х,

fg. 8,

р.

154.

У нашој збирци ова врста заступљена је са више приме
рака,

који

су

сами

калупи,

а сачувана љуштура налази се

само местимично. Ради тога било је врло тешко дати дефи
нитивну одредбу. Исто тако и врло важан усни отвор је на:
многим примерцима повређен.

Просечне димензије примерака су следеће:

II
висина

27

мм

ширина

20

"

ширина гротла

28 "
9 "

висина гротлй

28 мм
22
29 "
10 "

Медијално испупчење се једва назире, као и слаба трака ..

l\,iJ1t•p11J,1 l\,н'111!1,l

ll!I\IO\Ji'J(;1

Ова врста 110 Stacl1e-y спада у групу симетричних форми
са у ду бљ еним трагом усека SL!lcati.
Међутим Merla ову групу дели на асиметричне и симе
тричне тако да Bell. peregriпl!S може бити и асиметричан и
симетричан.

У белерофонским
се у великом броју.

кречњаци;v~а

Никшиlше

)Купе јавља

Bellerophon (Cymbularia) janus Stac!1e
Tabla !!, sl. 9, 10

1930 Bellerop!zon (СутЬи!цгiа) јаипs Merla: tav. Х. fg.
26-30, р. 164.
Према ранцјој одредби (1948), поред Bellerophoп реге
gгi1шs, одредила сам још две врсте овога рода и то: Bellerophoп vigilii и Belleгophoп јапнs. Недавно сам дошла до
монографије О. Merla ~1930) и упознала са се његовом но
вом поделом према којој су В. vigilii и В. ja11L1s једна те иста
врста. Према Merli В. vigilii припада групи Bellerophoпtes
syшetrici cariпati, а В. ja11L1s групи 1=Ј. asyшetrici cariпati.
Једину разлику између ове две врсте Мерла поставља
што код В. ja11L1s спољашња усна има обичан белерофонс~<и
усек, а код В. vigilii овај усек се састоји од једног оштрог
испупчења.

У нашој збирци заступљена су оба облика.
Си,нешрич11а фор.ма (Belleropl1011 vigilii Stacl1e). Само два
примерка су сачувана у калупима са слабим траговима љу
штуре. Спољна усна је оштеhена, али се са спољне стране
јасно види траг усека, који се даље продужава средином
испупчења у виду једне истакнуте траке.

Асu.мешрuч,ю фор.ма (Bellerophon janus Stache). У односу
на прву форму ова је много крупнија. Димензија је следеhих ~
висина

ширина·
ширина
висина

Траг усека
љашње

усне

усног
усног

"carina"

целом

отвора
отвора

32
27
21
18

може се пратити

средино~1

Woгthenia

од средине спо

испупчења.

Worthenia cfr. dyadica
1903

мм

Юttl

dyadica Kittl: Taf. XXII, Fg. 24,

р.

695.

Овај облик је нешто ситнији од Кittl-oвe форме. Облика
је вретенастог а има пет завојака. Шавови су нарочито јако

удус15љени.

Скулптура је местимично

сачувана и виде се на
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најистакнутијем делу завојака попречне бразде. Ни један
примерак није слободан толико да би се могао видети базис
и гротло, веh су увек једном страном прилепљени. На једном
комаду кречњака констатовала сам четири примерка ове врсте.

Wortheniopsis sp. ind.
Од ове врсте није ни један примерак сасвим сачуван.
Према распореду линеарних бразди на завојницама ова врста
има врло много сличности са Wortheniopsis kyschertianaefor-

mis Jakowlew (1899) Tf. IV, Fg. 9.

Mttrchisonia (?) sp. Jakowlew
1899

M11гcl1isoпia

(?) sp.

Ј

ak

о

w 1 е w: Taf. IV, Fg. 32,

р.

41.

Примерак .ове врсте поседује шест испупчених завоја
ка који су издвојени јасним шавовима. По броју завојака,

облику и величини сасвим би одговарао горњој, недовољно
одређеној врсти Јаковљева, само што је уништена скулптура
и незна се да ли ~су постојале танке спиралне линије које
наводи Јаковљев.

Епdегlе

Mttrchisonia stachei
ТаЫа

1901

11, sl. 1.

Maгcf7isoпia,,,Jfachei Е
р. 53.

n d е r 1е: Tf. IV, Fg.

2аЬс, Тf.

V,

Fg. 3,

Два примерка из наше збирке по свему би одговарали

овој врсти. На веhем и боље очуваном примерку који одго
вара Enderle-oвoм облику (tab. V, fg. 3) види се само 5 за
војака, а гротло је оштећено и само врх недостаје. Према
опису

Enderle-a

ова врста има око

12

завојака.

На једном нашем примерку се лепо види конкаван облш<

али спајање шава
види бразда.
само

и

гребена

је

кородовано тако да се не

Међутим на другом нашем примерку где су сачувана
три завојка, ово се види јасно као што је претстав-

љено на слици.

У свему

осталом

се

слаже

са

описом

·
"Enderle-a.

Ова

врста није нарочито честа. Досада није нађена у пермским
творевинама код нас.
Према Eпderle-y врста има врло
мало својих сродника у млађем палеозоику и једина СЈIИчност
би била са Murchisonia Iata Gol, само што је та много мања,
а наш примерак је много више удубљен. У старијем палео
зоику

ова

Гласник А-3

врста

има

више

сродника.
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Bellerophon sp.
Скоро у сваком комаду глиновитог кречњака налазе се
пресеци белерофона. То су махом ъirного мање форме од
Bellerophoп peregriпus и В. jaпus и припадају неким ситнијим
врстама. Пqшто се налазе само у пресецима, то се ближа
одредба није могла извршити.

Tretospira dives-uralica Golmvk
1899 1 retospira dives-ura!ica
12, р. 53.

Ј а

ko

\V

1 е w:

Тf.

V, Fg. 11,

Ова врста претстављена је приличним бројем примера~

ка, који су све са~и калупи али основне одлике врсте јасно
се

истичу.

ЈЪуштура се састоји од 4 завојка чије димензије нагло
расту тако да је последњи највеhи и најшири и заузима три
четвртине целокупне висине. Шавови су нарочито удубљени.
На нашим примерцима не виде се линеарне бразде које по
стоје код типске форме.

.1

ralica

Сродне форме су Pleurotoшaria
Vеп.

dives cle

Коп. и

Pl. ou-

Natica cadorica Stac!ze
1877 Natica

cacloгica

Stache: Taf. V, Fg. 6,

р.

47.

Нек'олико одлично сачуваних примерака ове врсте у
свему се слажу са описом код Stache-a. Најчешhе имају три
завојка од којих је последњи највеhи и обухвата горња два.
Нарочито се лепо виде нараштајне Јrи:није.

Natica pusiuncula Stache
1877 Natica pusiшzcula Stac!1e: Тf. V, Fg. 7 аЬс, р. 318.
,1927 Natica pusiшzcula Ogilvie-Gordoп: Тf. I, Fg.15,
page 16.
1934 Natica pusiшzcula S im i с: р. 46.
Ову врло честу врсту из пермских кречњака Нишиhке
Жупе веh је раније описао Симиh. Примерци који се налазе
у нашој збирци одликују се глатком љуштуром са 3-4 за
војка.
се

у

Последњи завојак је знатно веhи од остаЈIИХ и шири
овално

и

широко

гротло.

Наши лримерци се слажу са описом код Ogilvie-Gordoп.
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Catinella depressa
ТаЬ!а

1877
1930

Catiпella
C~tiпella

depressa
depressa

ОйтЬеl

11, s1. 4

Staclн:
Ме

Тf.

VII, Fg. 11,

r 1а: Tav. IX, fg. 17

р.

аеЬ, р.

315.
178.

Према Мерли главна карактеристика овог рода и његове засада једине врсте састоји се у знатном издужењу
последњег завојка и великом усном отвору, који је елипти

чан и чија дужа оса стоји паралелно оси спирале.
Други

карактер

је

у

томе

што почетни завојци нису

избочени и скоро су у равној површини. Три примерк,а наше
збирке са изразитим карактерима које је констатовао Мерла,
придодала сам без двоумљења горњој врсти.

MacrochШna aveН.шoides
ТаЬ!а

1908

de

Коп

II, sl. 12

Macгoclzilina avellaпoides

G й г i с h: Tf.

Х,

Fg. 20,

р.

54.

Ова честа форма из горњег продуктусног кречњака
Raпge-a заступљена је код нас са два добро очувана
при;v1ерка. Идентификација са горњом врстом је очигледна.

Salt

Поседује 6-::-7 глатких завојака, од којих су два по
следња знатно r,е!'ш и обухватају треiшну целокупне висине.
Гротло је на нашим примерцима оштеhено али се види ње
гов издужен овалан облик.

Појава оое врсте у фауни НикшиЈше )Купе .је од зна
чаја за везу са продуктусном фауном (из које досада нису
познати заједнички типови).

TurbonШa

(f:11styI11s)

шontis

crucis Stac!ze

1877 Tarbonilla montis crucis S t а с h е: Tf. V, Fg. 4, р. 313.
1927 Turlюпilla (C!zeпmitzia) moпtis cracis О g i 1 v i e-G о rd о ll: Тf. I, Fg. 14, р. 16.
1930 Eustylus moпtis crll(is Merla: Tav.IX,fg.22,p.187.
ситна

Међу многобројним гастероподима Никшиhке )Купе ова
форма налази се често само у калупима или у пре

сецима.

У ранијим одредбама из ове области Симиh је предо
чио егзистовање ове врсте. Наши примерци имају 5-6 заво
јака

који

су

издвојени

дубоким

шавовима.

Површина љу

штура је глатка.

ј
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Loxonema tortile

Мег/а

1877 Turboпillu sp. Stache: Tf. V, Fg. 5, р. 314.
1930 Loxonema tortile Ме r 1а: Tf. IX, Fg. 23, р. 186.
Ова ситна форма састоји се од најмаље 1О завојака.
Сутурна линија је јасна и удубљена. Површина љуштуре је
глатка.

Потпуно се слаже са описом и примерцима Stache-oвe
Tшboпilla sp. и вероватно љегови примерци припадају истој
врсти.

Tainoceras fugax Mojs.
1877
1,934

Tainoceгas
Таiпосегаs

fugax Stache: Tf.y, Fg. 1 а,Ь,с,
fugax S i 111 i с: sl. 1, р. 46.

р.

29~.

Ову најчешЬу врсту меl1у цефалоподима пермске фауне
Никшиiше )Купе, већ раније је детаљно описао В. Симић
(1934) и понован опис био би сувишан.

Orthoceras sp.
Ј 1 једном комаду нашла сам један танак и спљоштен
одломак Oгthoceras-a дужине око 7 см. На површини љу
штуре се виде јасно истакнута прстенаста ребра. Попречан
пресек и положај сифона није се могао одредити пошто је
примерак деформисан. На уздужном пресеку види се да на
свака два ребра долазе више сеI1ти.
Примерак има највише сличности са Orthoceras cf. cyclophoruш Waageп (Кауsег-а Obercarboпische Fauпa vоп Loping,

Richthofen China IV, Tf. XIX, Fg. 8).

Стратиграфски положај белерофонс1щх кречњака

НИI<ШИЋI<е >-!{упе
Стратиграфски положај белерофонских кречњака Ник
шиhке )Купе може се одредити тачно, када се изврши упо
ређење нађене фауне у овој. области са осталим пермским
фаунама.
"
Најближе Никшиhкој Жупи откривена је и проучена
пермска фауна у Југоисточној Босни, у околини Праче (Хан
Ор~ховица, Суха Чесма, Прекача). У обема фаунама преовла
ђују ламелибранхијати и гастероподи. Али ипак, како се
види из приложеног

списка,

нема

много заједничких врста,

док се извесни облици подударају само генерично:
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Hш{шuf-u{a Жуйа

Прача
Steiпшanпia

Steiпmaпnia

sp.
sp.
Archeocidaris sp.
А vicula wahпeri К ittl
Cleidophorus јасоЬi Stac/ze

sp.
sp.
Archeocidaris sp.
Avicula torqнata поv. spec.
Pleurophorus јасоЬi Staclze
Cyathocriпus

Cyathocriпus

Saпguiпolites bellerophoпtiuш

Saпgнiпolites belleropl1011tiuш

Edmoпdia

Edшoпdia cf. rudis
Nucula cf. beyricl1i

cf. rudis М'Соу
Nucula cf beyrichi Sс!юиг
Bellerophoп sp.
Lохо11еша tortile Мегlа
Wortheпia dyadica Кittl
Entalis шultiplicans Кittl
Orthoceras sp.

М'Соу

Schauг

Bellerophoп suhaeпsis Кittl
Loxoneшa

Wortheпia

sp.
dyadic'a

Кitttl

Eпtalis шultiplicans Юttl

Orthoceras

waageпi Кitt!

Пошто је ве:lш део Kittl-oвe фауне апроксимативно одре
ђен, његове одредбе се не могу сматрати као дефинитивне,
тако

да овако релативно мали. број заједничких
спори да фауне ове две области нису истоветне.

врста не

В. Cu.11uf1 је раније нагласио (1933) да се јасно види
сличност фауне из Праче са фауном белерофонских креч
њака Јужног Тирола. Мали број заједничr<'их врста тумачи
као

.локални

описиване

Ово

колорит•

под

се

или претпоставља

различитим

може

да су

исте

hрсте

именима.

применити и на белерофонске кречњаке

)Купе, јер су заједничке. врсте толико карактеристичне да је
неоспорна иста старост никшиtших и прачанских наслага.
Шта више се и петрографски подударају:
Преко белерофонских кречњака Никши!ше )Купе леже
верфенски сЈiојеви (сајски поткат). Као што се из овога види
стратиграфски положај ових кречњака је исти I<ao код Праче
с том разликом што код нас није позната подина. Значајно
је напоменути и то да ни у једној од ових ЈIОкалности није
нађена коралска зона.

На основу стратиграфске, петрографске и фаунистичке
СЈiичности ових двеју области, може се донети закључак да
фосилоносни кречњаци Никшиhке )Купе одговарају истом

хоризонту белерофонских кречњака као и они код Праче, тј.
одговарају највишим хоризонтима белерофонских кречњака.
Фауна Никшиhке Жупе упоређена са фауном Заиадне
Србије показује да највише заједничких врста има међу бра
хиоподима и то поглавито

међу маргиниферама и чернише

вијама. Упоређујуhи нашу фауну са оригиналном Симиhевом

из Западне Србије
ничке

врсте:

могЈiе су тачно да буду утврђене зајед

В11лср11ја I<ocт11!1-l lо;\горска
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1

Dal111a11ella iпdica ~Vaagen
ТsсЬеrп yscl1ewia typica Stoyano 1.џ
Tscl1eгпyscЬewia iпvolL1ia

Sfmic

Margiпifeгa

lata A!Ьrec/1t
Marg·iпifeгa i11termedia-!1elica Ablc/1
NoЉotyгis sp.
У Симиhевој фауни преовла!јују брахиоrrоди (15 родова
врсте) тако да седам горе поменутих заједничких бра
хиоподских врста, за упоређење не претставља довољан број.
N"\еђу ламелибранхијатима и гастероподима Западне Ср
бије и Никшиhке )[(упе постоји укупно шест заједничких
родова и врста блиских нашима.
Анализом фауне јасно се уочава да су заједничке бра
хиоподске врсте Никши!ше )Купе врло нежне и ситне форме
насупрот крупним брахиоподским љуштурама Баставског
Брда, што говори о различитим биономским условима сре
дине. Исто тако белерофонски кречњаци )Купе и литоЈrошr<и

са

44

се разликују што указује и на различите услове седиментације.

По свом стратиграфском по.тrожају белерофонски кречњаци Западне Србије одговарају нижим деловима белеро
фонсrшх кречњака и то продуктусној зони, а никши!-ша фа
уна

одговараЈЈа би једном

вишем

хоризонту изнад продук

тусног.

Ако се упореди никшиhка фауна са пермским твореви
нама )Кажара и Врзденца види се да ме!ју њима постоји
мало сЈЈичности. Заједничке врсте констатоване су само међу
алгама

и

то:

Gymпocodiuш be!JeropЬoпtis

Mizzia

Pia

\1 eleЬitaпa Schubeгt

То је сасвим разумљиво, пошто је фауна )Кажара само
еквивалент белерофонских кречњака Јужног Тирола и има
сличности са индиском фауном. Ова фауна, која служи као
спона између разнородних фауна Западне Србије и Јужног
Тирола, како каже Heritsc!1, има релативно мали број зајед
нич1шх врста са белерофонским кречњацима Јужних Алпа.
Исто тако велебитска пермска фауна која има изразити
карактер индо-јерменског типа развиhа перма и одго13ара
жажарс!(ој, са никшиhком фауном има само следеhе заједничке

·

врсте:

ТsсЬегпуsсЬе\viа
Margiпifera
Ве!ЈегорЬоп

]ata
sp.

typica

Stоуапон1

Albгecht

Mizzia ve]eЬitaпa Sclmbeгt
Vermiporella \те]еЬitапа Sс!шЬегt
Gynшocodiшn ЬеНегорЬопtis

Pia

-
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Највише сличности никши!ша фауна има са белерофон
ским кречњацима Јужног Тирола. Фауна Никшиiше Жупе
одговарала би треhој групи или горњем делу белерофонских
кречњака из профила 1:3allesta, који је дала О. Gordoп. тј.

кречњацима са :;~лrама, пужевима, шкољкама и ретким бра
хиоподима. Заједнич1шх врста има највише међу шкољкама
и

пужевима

..

В. Симиh је анализирају!ш еквиваленте пермских творе
вина у медитеранској rеосинклинали извео закључак "да је
горњи део белерофонских кречњака у Јужном Тиролу екви
валенат највиших одељака белерофонских кречњака )Кажара,
југоисточне Босне и rорњопермских кречњака из Јадра".
Њима се данас могу додати и највиши одељци белерофон
ских кречњака Никшиhке )Купе. Такав закључак произилази
из истог стратиrрафскоr положаја, сличног петрографског
састава и из великог бро ја заједничких врста:

Нinпites criпifer

Stache

Pleurophoшs

jacobl Stac!ze
Cleidophorus sp. Stac!ze
Nucula cf. beyrichi Sc!zaaг
Edmondia cf. rudis М'Соу
Natica pusiuпcнla Stache
Natica cadorica Staclze
Aнcella hausmaппi Goldfuss
Ресtеп gumbeli Stache
Ресtеп triпkeri

Stache

peregriпнs

Bellerophon

Bellerophoп jaпus

ТаиЬе

Staclze

Turboпilla moпtis

crucis Stac!ze
tortile Metla
Catiпella depressa ОйтЬеl
Tairюceras fugax Mojsisovics
Orthoceras sp.

Loxoпema

Од

21

ничких има
нерично.

По

врсте шкољака и пужева

16,

из наше

фауне зајед

,а остали део фауне углавном се слаже ге-

·

карактеру,

Жупе припада

фауна

истој

ски кречњаци Јужног
индојерменске врсте.

пермских

творевина

Никшиiше

животној заједници као и белерофон
Тирола

где се такоlје ретко ,јављају

Као што Merla закјьучује за белерефонску фауну Јуж
ног Тирола

да аутохтону фауну

чине шкољке, цефалоподи

и пужеви, и да су индо-јерменске врсте

"дошљаци" исто се
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то може реhи и за фауну Никшиhке Жупе. Појава индо
јерменских врста у овом делу Тетиса условљена је трансгре
сијом која се кретала пр~ма западу (Heritsch). Ово надирање
наступило је у горњем перму за време стварања белерофон
сних кречњака и његових еквивалената и у наше крајеве са

собом је донело поменуте "дошљаке".
До сада је утврђено да је Жажар најзападнија тачка
где су пермске творевине развијене по азиском типу, а Нш<
шиhка Жупа била би најисточнија област где је нађена бе
лерофонсжа фауна по типу развиhа у {ужном Тиролу.

V ACER!JA кosш:-PO!IOORSKA

RESUME
La faune de calcaires а Bellerophon NiI-<:sicka .Zupa
L'anпee deшiere М. Z. Besic ш'а confie а l'etude les шa
teriaux fa,uniques decoqverts daпs les calcaires а bellerophoп
du secteur de Niksicka Zupa. J'ai puЫie dans le "Bulletin" (Volume I, page III) ша preшiere пotice sur les resultats preliшi
пaires de cette etude.
Cette fois:ci је dоппе la description paleoп(ologiqнe de !а
fанпе des calcaires а bellerophoп de Niksicka Zupa et је fais
l'aпalyse de leur positioп stratigraphiqнe.
Voici !а liste des fossiles decrits:
Stei11111a11nia sp.
Cyathocri1шs sp.
Archaeocidaris sp.
Dalmaпella indica W ааgеп
Tscherпyschewia cfr. typica Stoyaпow
Tscherпysche,via iпvoluta Siшic
Margiпifeгa Iata A!Ьrecl1t
Prodнctus (Margiпifera) iпterшedius-Ьelicus

A'ьich

v.

пшtabllis

Licharew
Productнs (Margiпifera) iпterшedius-helicus

Ablch v.

11шltispi11osa

Licharew
Productнs kia11gsie11sis
Productнs kiaпgsieпsis

Kayser
Kayser

vаг.

tethys Licl1are\v

N othothyris sp.
Heшiptychina (BeecЬeria) cfr. sнЫaevis W ааgеп
Avicula torquata 110,v. spec.
Nнcula cfr. beyricЬi Schaur
Aucella (Liebea) hausmaппi Goldfнss
Ресtеп (А viculopecteп) triпkeri Stach,e
Pecten gilшbeli Stache
Ресtеп sp.
Нinпites cfr. criпifeг Stache
Pleurophorнs jacobli Stache
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Cieidopl10rL1s sp. Stache
Conocardium sp. iпd. aff. ошаtuш Наш!еt
Edшoпdia cfr. rнdis М'Соу
Sa11gL1i110Шes cfr. !Je1leropl1011tiш11 КiШ
Eпtalis sp. iпd. aff. multiplicaпs КШI
Bellerophoп peregriпus Laube
Be1Ieropr1011 (СушЬн!аriа) јапнs Stacr1e
Bellerop/1011 sp. .
WorЉeпia сfг. dyadica КiШ
Wortheпiopsis sp. iпd:
Mшchisoпia (?) sp. Jakovle\v
Mшcl1iso11ia stachei Eпderle
Tretospira dives-шalica Go!O\\I k.
Natica cadorica Stache
Natica рusiнпсн!а Stache
Catiпella depressa GйшЬе!
Macrochiliпa avellaпoides de Коп.
ТшЬопi!Iа (Eustylнs) moпtis cшcis Stac!1e
Lохопеша tortile Merla
Taiпoceras fugax Mojs.
OrЉoceras sp.
D'apгes Ја fatшe гесuеiШе et 1'examiпatioп de tепэiп Jes
caJcaires а beilerophoп peuveпt etre divises au poiпt de vue
fauпique сошmе sнit:

1° Les schistes argileнx поiгs avec de шiпсеs coнches de
fossiJes;
2° Le caJcaire argileнx avec bгachipodes;
3° Les schistes argiJeux avec criпo'ides; et
4° Le calcaire шаrпеuх avec aJgues, foraшiпiferes, escargots et соqнШеs.
La position stratigraphiqнe de ces calcaires peut etre determinee avec precision si Ј'оп compare Ја fauпe decouverte
daпs Ја diJe regioп анх autres fанпеs permieппes. La fatшe 9е
l')Jiksicka Zнра est рен ressemЫaпte aux fauпes permieппes de
Zazar, Veleblt et de Ја Serble OccideпtaJe, qui soпt caracteristiques du deveJopp<=шeпt iпdo-armeпieп du perme et correspoп
deпt а Ја zопе du Productus de Salt Raпgey. SенЈ IЪorizoп le
рЈнs bas avec des bracl1ipodes а Niksicka Zupa ·correspoпdrait
aux parties Jes pJus hautes de Ја- zопе du Prodнctus.
La fанпе de Niksicka Zupa aiпsi qне ce1Ies du Туго! dн
Sнd et des eпviroпs de Praca (Нап Orahovica) soпt еп etroite
Jiaison geologiqнe. II а ete deja coпstate qне toнte ces fанпеs
correspoпdeпt aux parties les pJus I1autes dн perme sнperieш,
c'est а dire анх parties ан dessus de Ia сонсhе dн Productus
(Heritsch, Simic).
La multitнde des gепгеs et des especes а caractere соm
пшп, demoпtre J'aпalogie des coпditioпs Ьioпoшiques du milieu
charboп saпs
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et les memes coпditioпs de sedimeпtatioп soпt de111011trees par
Ја structure lithologique resseшЫaпte.
L'apparitioп c!es especes iпdo-arпieпieппes de bracvhipodes
de la fauпe du Туго! dL1 Sud et de celle de Niksicka Zupa, 011
coquilles, escargots,cep\1alopodes et aнtres coпstitueпt Ltпe fанпе
autoci1toпe, ~ а coпditioппe, а l'epoque de forшatioп des calcaires а Ьеllегорlюп, la peпetratioп de la rпer vers l'o1гest, qнi
apporta les "поuvеанх ,re1ч1s" шeпtiorшes ci-dessas.
L'оп sait Ыеп que Zazar represeпte le poiпt le plas а
l'oaest, qui ait ete atteiпt par les types iпdo-armeпieпs, taпdis
qне Niksicka Zнра seгait рош le momeнt le poiпt Је plнs а
J'est 011 appaгait la fанпе belleropl1011ieппe daпs la geosyпcli
пale dt1 perrпe superieш de Tetis.
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СТАРОСТ СЛОЈЕВА АВАЛЕ СА ГЛЕДИШТА

МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЈЕ
(ПриЈiоr једна геоЈiошка карта)

Када смо првих месеци
палеонтолошким

радом,

1947

године

предочили

су

нам

почели са микро
многи

геолози да

би се у сваком случају требало позабавити разјашњавањем
старости слојева на Авали. Надајуhи се да hемо тај посао
испитивања привести кра ју, ми смо у ју лу месецу 194 7 го
дине

125

прикупили
пробе.

са

Авале

и

њене

ближе и даље О!{Олине

Сакупљање проба за микропаЈrеонтолошка испитивања,
уопште узев, није тако једноставно, јер у многоме зависи
од растворљивости материјала. Треба настојати да се по
могуhству узме што мекши материјал, да би шлемовање
било олакшано, а уз то још и број микрофосила био довољан и добро очуван.
·
Сакупљање проба у области Авале било нам је отежано
и тим што нисмо знали где се налазе изданци који he пру
жити материјал погодан за наше сврхе. Осим тога морали смо
да пазимо на сваки изданак у контактна метаморфној зони.

По

савету

проф.

др. Б. Миловановиliа

почели

смо са

истраживањем најближих потока југоисточно од Авале а за
тим

смо

прешли

на

даљу

околину.

Колико је било тешко и дуготрајно сакупљање проба
у извесним пределима, види се најбоље из следеhег примера:
код једног усека дугачког 50 метара, r<оји се је састојао
искључиво

од

тврдог

кречњака,

после

дугог

готово

уза

лудног тражења, нађена је једна једина проба у једном слоју
меких лапора дебелом 2 см. и полупокривеном.

Од почетка нам је било сасвим јасно да ова прва са
купљања проба неhе бити и завршна, јер не би дала сасвим
јасну слику. Ово би требало да буде само основЈ будуhих
истраживања, која he једном дати праву слику и која he
током времена бити све више употпуњавана.
Гласник А-3
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То је био почетак наших намера
смо

остали

до

Пошто смо још
димо

и при овим намераu:а

данас.

за· практичне

од августа

сврхе

и

1947

године

почели да ра

од тог времена идемо стално тим

путем, то нам је било немогуhе да објавимо ма какве ре
зултате тадањих сакупљања проба. Исто тако и у будуhе,
овакав рад нам је у догледно време немогуh.
О географском положају

ми немамо потребе да
др. Б. Димитријевиhа.

и литолошком саставу Авале

говоримо,

него

упуhујемо

на рад

Овде смо нашли једну подробну оцену свих досадањих
радова о Авали у стратиграфском погледу.
Изузев Гудовиhа, који слојеве Авале увршhује у 1rap601t,
сви геолози-аутори их убрајају у доњу /{реду.

У свом раду Димитријевиh још једном потврlјује да
кречњаци, лапорци и пешчари Авале nрипадију доњој креди.
Додуше мегафосили дотле нису били нађени, али страти
графс1ш еквиваленти тих слојева садрже типичне карактери

стичне фосиле. На основу ових стратиграфских закључака,
по аналоr"Ијlf, сматрали су ранији писци да је на Авали раз
вијен валендиски а нарочито отривски кат. Голт је само ме
стимице утврђен; сасвим доле, можда је развијена делимично

и горња јура.
Важно је споменути, да је и Димитријевиh вршио ми
кроскопска испитивања да· би преглед палеонтолошких ка
рактера био што потпунији. Међутим разултате су дали.
само извесни кречњаци и лапорuи, док су пешчари били
сасвим без фосила.
Од оних проба које је он испитивао, узеhемо само оне
из ближе околине Авале и са њима hемо се у оквиру овог
рада мало позабавити.

Дими,тријевиh је одређивао микрофосиле:

1 - из Дубоког Потока и пресек ових под микроско
пом потсеhа на фораминифере.
2 -

из Крстатог Потока, исто тако пресек кроз фора

минифере, између којих се јасно распознају текстуларије са
својим дуплим низом· коморица.

3 - из потока Пречице одакле се у кречњачким сте
нама, поред текстуларија, виде још и глобигерине.
4 ::__ из истог потока у близини серпентина где су на
ђене многобројне текстуларије, затим извесне лагениде, међу
којима се јасно запажају нодозарије. Овде су такође нађене
и кречњачке алге као и колоније бриозоа.

5 _,_ из поменутог потока у лапорцима, недалеко од
серпентина, нађене су осим текстуларија и не~е инволутне
форме које потсеhају на роталиде.
·
!
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Старост слојева Авале са гледишта микропалеонтолоrије

6 нађена

је

у железничком усеку у близини Рипња (19,6 км.) ·
богата

фораминиферска

фауна

у

!{Ојој

се јасно

истичу те!{стуларије.

На крају свог крат!{ОГ микропалеонтолош!{ОГ прегледа
ДимитријевиЬ: сам каже: ,,Нема сумње да би детаљна и си
стематс!{а студија авалских слојева у микропалеонтолош!{ОМ

пог леду дала више података и значајних резултата", а затим
нешто даље каже: ,,По!{азало се међутим да се ни ови;v1 на
чином није дошло до не!{ИХ дефинитивних резултата, јер

фораминифере, !{Ојих има тако много у авалским кречња
цима јављају се у микроскопским формама највише у доњој
креди (текстиларије, роталиде, фисурине) али их има исто
и у јури и терцијеру ".
Ипак он мисли да сме да закључи:

,,Присуство фора
миниферских врста, које се иначе највише јављају у доњој
креди и којима обилују авалски !{речњаци утвр!јује само до
садање мишљење о старости ових !{речњака, а појава радио

лари ја у вези са остацима аптиха, нађених у серији лапораца
донекле би подржавала претпоставку и о учешhу творевина
горње јуре у бази авалске седиментне серије".
Ми желимо да у ова микропаЈiеонтолошка испитивања
уђемо још даље и подробније. У сваком случају она пред
стављају базу на којој смо ми почели наша испитивања.
Са АваЈiе и њене бЈiиже околине узеЈiи смо пробе које
су

нам

се

1
2 3 -

учиниле

погодне

и

то:

са аутопута на самој Авали,

из Дубоког Потока
из Султанина Потока 'поток је досада био
имена, а сада га је др. Вихер наз~ао овим именом),
4
из Крстатог Потока,
5
из потока Пречице,

ДО

6
из Степашинова~шог Потока,
7
из потока Драгушице,
8
из Топчидерске Реке, на деоници
16,6 КМ. И
9 - из потока Врановца.

пруге од

22,9

без

км.

Број проба које смо могли добити из појединих изда
нака није тако велики. Још је мањи њихов број био, који
смо могли узети само за наше сврхе. Сви кречњаци су од
мах отпали услед њихове тврдине. На крају су нам остали
са~о врло танки слојеви лапораца на које смо наилазили тек
после дужег тражења, а кадкада и извесни слојеви шкри
љаца, тамо где се није могло наhи ништа погодније за наше
сврхе.

Ово

дуго

тражење

исплатило

нам се

у томе што се

веhи део тог материјаЈiа касније у лабораторији могао шле
мовати помоhу воде, док се је један сасвим мали број проба
морао шлемовати помоhу глауберове соли. ·
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Остатак шлемованог материјила био је релативно велики,
како код шлемовања помоћу воде, та~<о и код шлемовања
помоhу глауберове соли. Испитивање проба под бинокула
ром трајало је сразмерно дуго време, ако се узме у обзир
број проба.
·
Beh са прегледом прве пробе, главни проблем слојева
Авале био је сам по себи решен.
То је била наша прва проба То. П. Ј ., узета са десне
стране Топчидерске Реке код 23 км. близу потока Драгу
шице. Овде се ради о једном пешчару са делимично танким
прослојцима конгломерата и једном танком слојиi'1у лапорца
из којег је ова проба узета. Одабирањем фауне добио се је
знатан број· глобоmруюсана са два ребра, које су без сумње
прекристалисане,

затим

плара Troclюmmiпoides

неколико раза.мана и неколико егзем

irregularis W h i t е.

Тиме је, упркос незнатној и слабо очуваној фауни, јасно
доказано да на АваЈrи има горње креде; једна сuакако изне
нађујуhа. констатација.

Друга проба је узета код 22,9 км. са леве стране Топ
чидерске Реке. Овде се ради о јако распаднутом лапорцу са
релативно богатијом и добро очуваном фауном у којој се
могу као најбитније издвојити следеhе врсте:
Globotruпcaпa roseta
G!оЬоtгuпсапа canaliculata
Textularia f!abe!Ifoгшis

r~eusselta S'Zajnochae
Pleurostoшella subпodosa gigaпtea
Boliviпa incгassata
Boliviпoides decorata decorata
Gyroidiпa exscнlpta
Textulaгia пacataeпsis
Ramu!iпa g·lobt11ifeгa
неколико гимбелина и
неколико глатких

остракода.

Ова фауна пробе То. Р.

2 још јасније него прва проба -

потврђује да слојеви припадају горњој креди, ш, не само то,
него и ближе, да припадају мастрихту.

Слична фауна је То. Р. 3 (код 22,8 ю11.) и То. Р. 4 (1<0д
22,7 км.) као и То. Р. 5 и 6 (код 22,4 км.).
Св.е ове пробе су из ретких

просЈIОјака Јiапорца у на

изменичним наслагама пешчара и кречњака и подре!јених више
мање

плочастих аргилошиста

са

ретким сасвим тюшим про

слојцима конгломерата. За пробу То. Р.
тачно доказати да

припада

мастрихту,

3

не може се више

зато

што

ту нису на

ђени типични фосили ... Овде је нажалост узимање проба из
То:тчидер~ке Реке морало бити прекинуто. Наредни изданак,
КОЈИ нас Је заинтересовао, био је један каменоЈIОМ у долини
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ТопчидерсI<е PeI<e I<оји се налази између СтепашиновачI<ог
ПотоI<а и Драгашице. Ту се ради о наслагама где се сме1-ьују сиви лисI<уновити лапорци са I<речњацима и ретI<им
плочастим аргилошистима (одаI<ле је узета проба Ст. П. 1)
и једном таю<ом СЈ10ју лапораца (одакле је узета проба Ст.

П.
П.

2). Док је
2 садржи

проба Ст. П. 1 без фосила, дотле проба Ст.
врло оскудну и ситну фауну, која се састоји
од г лобошру1ша1iа, ги.нбелшт 1top1tycu11pa, ри:1а.1шна, гло.носпира
и других рiјаво очуваних песковитих љуштура.
Други изданак био је један каменолом одмах десно од
претходног, само са супротним падом сЈ10јева. Овде има више

слојева лапораца него у претходном мајдану. Одавде су узе

те пробе Ст. П.

3, 4, 5, 6, 7

и

8.

Сви су ови изданци дали

сличну, оскудну и кржљаву фауну као проба Ст. П. 2. Као
нарочити елементи нађени су у проби Ст. И. 5 још и Plaп
ПLtliпa aceп 1 L1li11oides, а у Ст. П. 8 дугуљасте радиоларије.
Треlш

изданак

са

леве

стране потока Драгушице, са

стоји се из jar<o убраних кречњака и аргилошиста. Из ових
последњих су узете пробе Ст. П. 9 и 10 у којима је на!јена
фауна истоветна са фауном из пробе Ст. П. 2, само с том
разликом,

диоларија.

што је имаЈ1а

Пробе

још релативно доста округлих ра

Ст. П.

11

Степашиновачког Потока

и 12

су

узете

при излазу из

са леве стране и то из лапорови

тих прослојака у ја[{о убраним слојевима. НЈихова фауна у
целини одговара претходној, само што нема радиоларија.

Све су ове пробе Ст. П. 1-11 -имале глоботрункаску зајед
ницу, што веЈ1 само по себи указује на припадност горњој креди.
Следе!1а фауна горње креде потиче из потока Пречице.
Пробе Пр. П. l и 2 су узете са у.лага једне старе галерије
на десној страни потока и то Пр. П. 1 са ле1_3е и Пр. П, 2
са десне стране галерије, док је Пр. П. 3 /зета са халде
испред галерије.

Пошто се у галерији не ради више то ми
слимо да проба са халде даје 11регле 11; фауне слојева и.з уну
трашњости галерије.

Обе пробе и Пр. П.

l

заједниuу, која се састоји
епистомина, корнуспира и

и Пр. П.

2

у1<азују на истоветну

од глоботрункана, глобигерина,
округлих радиоларија, поуздано

горњокретацејских, али која се није могла детаљније раш
чланити. J\lleђyтиvi проба Пр. П. 3 садржи исI<Јьучиво песко

вите љуштуре. Код ове пробе остаје нерешено то, да ли је
оваква селективна фауна настала утицајем атмосферилија ИЈIИ
се пробо11 захватило примарно лежиште са искључиво песко
витим љуштурама. Ипак је прва претпоставка далеко веро
ватнија.
Друге пробе у потоку Пречици узете су из једног из
данка који се налази директно преко пута халде. То су биле
пробе Пр. П. 4-8 из мекших наслага сивих лиекуновитих
пешчара, док је проба·· Пр. П. 9 узета са истог изданка из
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плочаситх

аргилошиста,

једне

аргилошистне

партије истог

и:щанка.

Од свих ових проба при летимичном прегледу, само
проба Пр. П. 6 садржи кржљаву заједницу глоботрункана и
округлих (овде спљоштених) радиоларија, које јасно потвр
ђују да и овај изданак припада горњој креди.
Па ипак сви досадањи изданци гор1-ье креде леже сраз
мерно близу једни другима.
·
Знатно проширење тога простора дао је аутопут на
самој Авали. Beh у првом изданку аутопута (директно нац
великим м1:1јданом западно од Авале) узете су три пробе ю
наизменичних

наслага пешчара,

шкриљаца,

кречњака

и

неко

ЈIИI<их танких слојева Ј~апораца. Шлемовани остатак ових
проба А. 1, 2, 3 показао је једноличну и слабо очувану фа
уну, чији пресудан фактор, глоботрункане, јасно потврђују
припадност горњој креди. Десна страна овог изданка састоји
се од сивих сасвим црвених слојева, контактна метаморфне
зоне, из којих нисмо могЈIИ добити пробе. Испитивање ових
слојева било би вюкно за студију утицаја контактног мета
морфизма на микрофосиле.
Други изданак на аутопуту састоји се такође из ,наиз

меничних наслага пешчара са сасвим танким слојевима лапо
раца. Из последњих су узете пробе А. 4-9. Овај изданак
чщш са првим и са великим каменоломом праву линију. Од
свих овде узетих проба само А. 6 има микрофосила и то
неколико

широких

ризамина.

Последњи изданак, који је дао изванредно слабу фауну,
налази се у близини оштре кривине према Белом Потоку.
Фауна оставља утисак I<онтактно метаморфног утица ја и
једва се још може распознати. Но ипак сматрамо да смо
овде препознали неколико егземплара ситних глоботрункана
као и Textularia flabeliforшis.
Ма да су резултати ових истраживања далеко од тога

да бу ду потпуни и то из раније наведених разлога, ипак као
њихов значајан допринос остаје следе11е:

1 - Изненађујуhа чињеница је да на Авали и њеној
ближој околини има горње креде.
2 - Утврђено је да се ова горња кр~да, бар у једном
случају, може да одреди као мастрихт (То: Р. 22,9 км.).
3 - Удаљеност од изданка у Топчидерској реци код
км. до последњег изданка на аутопуту у ваздушној ли
нији износи одприлике 5 км. Ово би могло да важи као до

23

каз, да горња креда на Авали није подређена по своме про
странству.

Неопходно је потребно да се читав крај помоl1у микро
палеонтолошких испитивања поново геолошки картира. Да
би се добила што боља слика о целокупном пространству
горње ~<реде у овој области. Било би потребно и испити-
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вање предела јужно од потока Драrушице дуж Топчидерске
Реке, као и неких других места. Можда би једно бројније
узимање проба, у вези са картирањем, дало чак~и детаљније
рашчлањавање слојева горње креде.
·
Што се тиче фацијалног карактера горње креде, на
основу овог малог броја проба, може се без сваке сумње
јасно реhи да припада флишној фацији. У прилог овоме го
вори чињеница да се слојиhи са кречњачким љуштурама,
који су омогућили одређивање горње креде као такве, сме
њују са слојиhима са типичним песковитим љуштурама.
Из тога излази, да је скоро сувишно реhи, да горња
креда припада јужној фацији.
Сама планина Авала, отприлике од аутопута па све до
врха, састоји се искључиво од горње креде.
Старији слојеви (углавном доња креда) јасно су утвр
ђени у Дубоком Потоку у топчидерској долини код 16,6 до
16,7 км., у каменолому преко пута Крстатог Потока, са леве
стране

топчидерске

долине

и

на

железничком

усеку

код

манастира Раковице.
Ми овде неhемо говорити детаљније о овим слојевима
него само толико да највеhи део припада спрудној фацији,
што нарочито отежава одређивање границе између јуре и

· креде.

·

Отстојање између последњег изданка горње креде који
смо ми утврдили и првог изданка доње креде у ваздушној
линији могло би да буде око 1,5 км.
Хтели бисмо сада да се још једном осврнемо на микро
палеонтолошка испитивања Димитријевића. Ми сад можемо
да утврдимо да је он у своје време у шлифовима под ми
кроскопом сасвим јасно имао горљу креду, а да то није
приметио. Није то кривица Димитријевића, веh је то још
један изразит доказ за чињеницу, коју је Вихер стално на
глешавао, да се 'испитивање помоћу шлифовања ни у ком
случају не може упоредити са испитивањем шледюваног ма
теријала. Ми овде неhемо покушавати да помоћу ванредно

слабих слика тумачимо

микроскопске пресеке, тим пре што

нам оригинални шлифови нису на расположењу. Али пошто
је један део његових проба узет из локалности чији је стра
тиграфски положај данас несумњиво утврђен, то· нам је у
овим случајевима лако да накнадно разјаснимо њихову старост.

У вези с тиме нас пре свега интересују шлифови из
Потока Пречице (табла I, слика 2 и 3) за чије смо слојеве
утврдили да припадају горњој креди.
Одмах пада у очи то, да Димитријевић спомиње два
примерка глобигерина. Ако би то заиста биле глобигерине,
онда би старост слојева била од апта на више, јер прве веhе
појаве глобигерина, које смо ми до сада могли да примети
мо,

почињу

тек

од

аптске

зоне"
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-Ве!1 зато не би било мoryhe

ове шлифове

уврстити у

отривски или валендиски кат, а још мање у горњу јуру. То
још јасније показују шлифови у којима је Димитријевиi1 на

шао форме, које потсеhају на роталиде. Ове форме на слици
(таб. I) код Димитријевиhа потсеhају највероватније на rло
ботрункане, у колико то слика дозвољава. У прилог говори
и чињеница да те форме не среhемо у оним rшrифовима из
локалности чија је старост и по нашем мишљењу веi'ш од
горње креде. Да је Димитријевиh тада уместо · шлифова
имао шлемовани материјал, без сумње је да би и он ове

3

слојеве одредио као горњу креду.

На крају хоhемо да се осврнемо укратко још и на на
лазишта горње креде, која смо открили у даљој околини
Авале.
Приликом испитивања неких проба из предела манастира
Раковице за практичне сврхе, показало се да неке од ових

из каменолома на западној страни Стражевичког Брда имају
типичну фауну горње креде. Пробе 9/19 садрже много ра
диоларија, глобигерина и неколико глоботрункана. Једну,
реЈштивно богатију заједницу показује проба 9/20. Она са
држи, поред мноштва глоботрункана, још и текстуларије,
лагене, корнуспире и rлобороталије. Према rлобороталијама

старост ове пробе била би мастрихт. Пробе 9/21, 9/22 и 9/23
садрже само rлоботрункане, а последња проба још и неко
лико rимбелина. О· пространств,у овог дела горње креде не
може се много реhи, јер су пробе узете са релативно маЈюr
простора. У сваком случају, једно детаљније испитивање би
се исплатило зато што је ово други доказ о појави горње
кред~ у околини Београда.
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AfJF DER AVALA VOM STANDPUNKTE
DER JH!KROPALEONTOCOGIE
Iп сlег Gгнрре dег HЫ1e11zuge sйdlicl1 vоп
са. 16 kш. von с!ег I"andesЬauptstadt
11i:\cЬste ЕrЬеЬнпg dаг.
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ЈаЬrеп

\vагеп

die

liieг

Belgrad stellt
eпtfernt,

шit

a11steЬeпde11

Sedimeпte t111d Erllptiva der Gegeпstaпd meЬr O(ier \Veпiger eiп
geЬeпder Uпtегsнсlшпgеп. W as das Alter dег Sediшeпte aпbe
trift, so cliirfte wobl Gшiovic (1875) als Eiпzigeг еiп cfevoпisc/1es
Ьis karlюпisc!zes verпшtet !1аЬеп.

Alle

апdегеп

Анtоrеп

wareп

sicЬ dariiber eiпig
- soweit sie sicЬ шit der Altersfrage йЬеr
Ьанрt lн'scЬaftigt !1аЬеп class iп c!er Hauptsacl1e wol1l Unteг
kгeide 1шd

wolil

пос!1 zшп

Teil et\vas

ОЬегјига iп

frage

kameп.

Alleгdiпgs 111t1ss betoпt ,лтеrdеп, dass die 11аl1еге U111gebш1g der
Avala ЫsЬеr keiп Megafossil geliefeгt !1at, das еiпе direkte Alteгsbestitшшшg erшoglicbl !1atte. So also \\таr шап пш анf Aпa
logiescblйsse анs peirograpЬiscl1 а!шliсЬеп, fossi!fiil1reпdeп SсћiсЬ
tеп iп dег weitereп Uшgebuпg vоп Belgrad angewieseп.
Al!erdiпgs Ьаi Вгапсо Diшitrijevic (1931) iп seiпer petrograpЬiscЬ-шiпeralogiscЬeп ,sн1die iiЬer clie А vala ап Напd vоп
Diiппscliliffeп veгsнcbl, die Alteгsfrage шit Hilfe der Mikrofaнпa
zн klareп. Ег kаш јеdосЬ zн dеш Scblнss, dass die aпgetroffene
Milпofossilfiilirнпg 116cl1steпs die Ьisl1erige Aпsicbl iiber das Alter dег ScЬicbleп ап der А vala bekraftigt. Der reicl1e Iпl1alt der
Scblcbleп vог allem ап Foraшiпifereп \veist пашliсЬ seiпer Aп
sicbl пасh Fоrшеп auf, die 0111 der НанрtsасЬе iп c1er Uпterkreide
vоrkошшеп, die аЪеr аuсЬ анs t4еш Јша 1111d dеш Tertiar Ье
kаппt sind.

Der Анtог, scl1liesst sicl1 a!s6 der Aпsicbl vоп Petko\1 ic ап,
dass iп der НанрtsасЬе v.тоЫ Uпterkreide (Hauterive нпd Valeп
dis) 1111d нпtergeordnet ОЬеrјша аш АнfЬан der А valascЬicbleп
beteiligt sнпd. Allerdiпgs sagt ег: ,,Es bestebl keiп Zweifel dass
еiпе еiпgеЬепdе нпd systeшatiscl1e Studie der А valascЬicbleп iп

но

др. К. Вихер и С. Обрадовиh

шikropaleontologischer Hinsicht, mehr Daten uпd wesentlichere
Resultate ergeben wйrde*.
Wir koшmen weiter unten auf diese Uпtersuchungen посh
eiшnal ~u sprecl1e11.
,
Als wir Апfапg 1947 шit unsereп шikropaleoпtologischeп
Arbeiteп Ьеgаппеп, \vurde uпs bald пahegelegt, uпs docl1 recht
bald mit der Юaruпg des Alters der А valaschichteп zu befasseп.
Wir епtпаhшеп also im Juli 1947 auf eiпer 14 tagigeп Excursioп
iп der пaheren uпd weitereп Umgebuпg der Avala aus uпs geeigпet erscl1ei11e11c!e11 Lagen 125 РrоЬеп.
Wеппеiпе РгоЬепепt11аl1mе fйr mikropaleo11tologiscl1e Zwecke
iп weitgeheпd harteп Schichteп scl1011 ап sich пicl1t gerade eiп
fach ist, so \var sie im Geblete der Avala посh besoпders dadurch erschwert, dass \vir
1) das Gelaпde пicht karшteп, also wir пас!1 geeigneten А uk
scl1lйsse11 erst Iaпge sucheп mussteп,
2) vоп vorпhereiп sarntliche Aufschliisse ausscheideп шus
steп, die im Bereiche der Koпtaktmetamorphose lageп.
Auf Аппаtеп vоп prof. Dr. Milovaпovic suchten wir erst
die Bac'1Iaufe im Sйdwesteп der Avala аЬ, шn uпs aпscЫiesseпd
der weitereп Umgebuпg zozuweпdeп.
Wie schwierig uпd laпgwierig zum Teil die Probeпeпtпahme
in 'dieser Gegenb \var, mag aus der Tatsache erhelleп, dass zum
Beispiel еiпе iп eiпer Ausdehnung von 50 rn aufgeschlosseпe
harte Waпd пас!1 laпgem, fast ergebпislos abgebrocheпeп Sucheп
endlich eine eiпzige Probe aus eineг ha!Ьverdeckten 2 ст machtiger \veicl1eп Mergellage ergab.
Wiг wareп uпs von Aпfang ап· daruber klar, dass diese
erste Probeneпtпahme ш1s keiп endgйltiges klares Вild gеЬеп
wurde. Es sо!Не dies пш das erste Gerippe fйr spatere wieder.holte Веgеlшпgеп Ьildeп, die vоп dieseп ersteп Uпtersuchuпgs
ergebпis а!Љапgеп wtirdeп. So sollte im Laufe der Zeit еiп immer gescl11osseпeres Biid eпsteheп.
,·
So war uпsere erste Absicht - uпd bei dieser Absicht ist
es bls !1eute gеЫiеЬеп !
Schon im August 1947 setzteп unsere Arbeiten fйr die Praxis еiп und der Arbeфaпfa!l hat sich seit dieser Zeit staпdig so
gesteigert, dass auf weiteste Sicht ефе eiпgeheпdere Bearbeituпg
нпd weiteгe Begelшпg ш1111og!Jch erscheint.
Darum haben \\,ir uпs jetzt eпtschlosseп, wenigsteп die vorlaufigeп Ergebnisse dieser ersteп Probeпentпahшe zu veroffeпt
Iicheп, da \vir glauben, d11ss sie schoп in dieser Form wic11tig
genug sind ит dеп Facl1kollege11 zugaпglich gemacbl 211 \\,erdeп.
Ausserdeш zeigt sich hier wieder eiпmal besoпders deutlicl1, wie
die Mikropaleoпtologie dazu berufeп ist, gerade doгt wo es ausgescl11osseп erscheint, auf aпderem Wege weiterzukoшmeп, kla-
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rend einzugreifen uпd wie hier oft zu tiberraschendeп Ergebпis
sen zu ftihreп.
Diese Ergebnisse siпd iп vorsichtiger Form in der beiliegeпden Karte 1: 50.000 eiпgezeichпet.
Daпach ergiЬt sich die
tiberraschende Tatsache, dass еiп erl1eЬ!icher Teil der Schichteп
lm Stideп der Avala uпd die eigeпtliche Avalahбhe se!Ьst auf
Grund seines Mikrofossiliпhaltes der Obeгkreide zuzнweiseп ist.

Es ist dies
vоп А vala.

dег eгste

Naclzweis von Oberkreide

iп

der

Umgebuпg

In eiпem Falle gelaпg es sogar die Mikrofaнпa dem Maastгicht zнzusprecheп.
Es war dies eine Probe vom linken Hang
des Topcider-Flusses etwa gegeпtiber der Mtiпdнпg des Dragucica Baches. Der Fossiliпhalt war ausserts Arteп- uпd Individuenreich uпd enthielt unter aпderem iп der Hauptsache:
Globotruпcaпa rosetta
Globotruпcaпa caпaliculata
Textнlaria flabelliformis
Reнssella sza јпосhае
Flabelliпa delicatissima
Pleшostomella subпodosa gigaпtea
Bolivina iпcrassata
Boliviпoides draco
Cyroidiпa exculpta
Textularia пacataeпsis
Ramнlina globнtifera

Gumbellina (wenig)
Ostracodeп (einige glate)
Abgeseheп vоп dieser Probe war die Fauna aller tibrigen Proben so dtirftig uпd teilweise so schlecht erhalten, dass der Nach\Veis der Oberkreide fast ausschliesslich auf Gruпd von Globotruпcaпeп erfolgte.
Die Facies, in der die Oberkreide hier vorllegt ist wohl
aнsschliesslich Flysch, da maпche РrоЬеп пш Saпdschaler fuhreп
tшd die Kalkschalerlageп пicht allzu hiiнfig zн seiп scheiпen.
Die Kalkschaler se!Ьst sprecheп dafur, dass die Oberkгeide
der sйdlicheп Facies eпstaшmt.
Um die Oberkreide iп Љrеп gапzеп Ausdehпuпg zu erfasseп, wird es пбtig seiп, die gaпze Gegeпd пеu geologiscЬ aut,~
zнпеЬmеп uпd mikropaleoпtologisch zu uпtersucl1e11. Vielleicht
\Vird еiпе iпteпsivere РrоЬеепtпаhше iп diesem Zusammeпhaпg
sogar eine gепанеrе Eiпstt1ft111g der Schichteп der Oberkreide
herbeifuhreп.
Altere Schichteп, wоЫ iп der Haнptsache Uпterkreide \vшde
eiпdeнtig festgestellt:
Im Dubocki-BacЬ, iш Tale des Topcider-Flusses Ьеј km,
16,6-16,7, gegeпuber dem Krstati-BacЬ iп eiпem Steiпbrнcl1 auf
der liпkeп Seite des. Topcider-Tales.

др. К Ннхер н С. Обрадовн!,

Es ist i1ier пicht beabsicl1tigt паl1Рг auf diese Sc11icl1teп
t·iш:t1gebe11.
Nш soviel so11 gesagt ,\lercieп, dass cier gтбsste
Teil iп Riffazies vorliegt, \vas vor а11ет die Festleguпg сiег
cveпt11e1! vorl1ai1cieneп Jurs-Kгeiciegreпze a11sserorde11tlich erscl1џ1ereп dйrfte.

Der Abstaпd z1\riscl1eп сiеш vоп ш1s festgestellteп letzteп
Oberkreicie - ш1d сiеш ersten UпterkreicieaL1fscl1luss diiгfte iп
der Lllftliпie са. 1,5 krп betrageп.
Jetzt 111бс!1tеп \Vir 11ос]1 еiпша! a11i die vorl1eг епуаlшtеп
111ikropaleoпto!og·iscl1eп Uпters11cht111ge11 Diшitrijevic's zшОсk
kошшеп.
Dabei kоппел \Vir g!eic!1 restste!!eп, dass ег seiner
Zeit g-aпz ei11cJeL1tige Oberkreide unter dеш Mikroskop gehabl
hat, ohne es zt1 шеrkеп. Es ist dies keiпe Schu!d Diшitrijevic's,
sonderп еiп schlageпder Be,нeis fiiг die vоп Dг. Wicher iтшег
tшd iшшег \,rieder betoпte Tatsache, dass еiпе Uпtersl!c!шпg· ап
Напd vоп Scl1liffe11 шit eiпer solcheп ап Напd gesc!Jla111111teп
РrоЬеп цicl1t ZLI veгgleicl1e11 ist.
Wir \volleп hieг пicl1t \rersucheп шit ЊЈfе der aussersi
scl1lecl1ten A1)bl!duпgeп еiпе 11acl1traglic!1e Delltuпg dег Schliffe
zu geben, zшпаl die Origiпalscl1liffe ш1s пicl1t vorgeieget1 11аЬеп.
G!Lick!icherweise aber stamшt еiп Tei! dег Proben vоп Loka!itiiteп, dereп stratigrapl1ische Вi11stuf11пg jetzt siпdeutig feststellt.
So ist es fiiг tшs iп dieseп Falleп a11sseгst eiпfach, 111апс!1еs пacl1trag!icJ-1 festzustel!eп.
Iп dieseш ZL1saшшenl1aпg iпteгessiereп ш1s l1ieг \тог allem
die Scl11iffe анs dеш Pгecica-Bach, (TafeI I, AbЬildt111g 2-3) vоп
desseп Scl1ichte11 \Vir feststel!eп koппten. dass sie zш Oberkreide
gel1oren. Es fаШ sofort анf, dass Di111itгijevic zшл Beispie! vоп
dort G!oblgeгiпeп eпv~i!шt. So!!teп es \Viгk!ich Globlgeгiпeп gewesen sein, dапп \viire das A!ter c!er Schichteп schoп vоп vorп
herein geпauer 211 Ьеstiшшеп gev-1ese11. Das erste \veseпt!iche
Auftreteп vоп Globlgeriпeп begi1шt пaшlich iп dег Desl1ayesiZoпe des Uпter Apt. Hauterive, Valeпdis oder gаг Obeгjura
batteп also \топ vorпl1ereiп aнssc!1eide11 шйssеп.
Еiпе пос!1 cleui!ic!Jere Spracl1e aber sprecheп die Sc1!1iffe
iп dепеп Dimitri jevic Fоппеп fa11d "die ап IZota!idae еriппег11".
Diese Fоrшеп dlirfteп пасh Abbllduпg 3 (Tafel 3) bei Diшitгi
_fevic wol1! оhпе Z\veifel Globotruпcaпeп darste!!en.

DаЊг spгicht aoch di<= Tatsac!1e, dass diese Fоrшеп iп аl!еп
dеп Schliffeп, deren Loka!itateп а11с:1 l!nserer Меiпнпg пас11
alter a!s Obeгkreide siпd, fе!Ј!ел.

Wir siпd der festeп Oberzeuguпg, dass Diшitrijevic scl10I1
den Oberkreidecharakter der Fauna 211111 Beispie! iш
Precica-Bach оlше \veiteres erkaшH hatte, wепп ihm statt dег
Schliffe gesch!aшшte РгоЬеп \rorgelegen hatteп.
daшals

.
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Zum schluss wolleп wir посh uЬег еiп gesoпdeгtes Oberkreidevorkomшeп sprecheп, das wir iп der \\reitereп Uшgebuпg
der Avala eпtcJeckt ЬаЬеп.
Gelegeпtlicl1 der Uпtersuclшпg eiпer RеЉе vоп РrоЬеп vоп
Rakovica fur dеп Geologeп Staпislav Lнkovic zeigten eiпige
Proben vom Aнfschlнss No. 9 am Westhaпg der Strazevicko
Brdo еiпе typische Oberkreidefaш1a. Wahreпd alle апdеrеп Рrо
Ьеп im weseпtlicheп с!шсl1 ОlоЬоtпшсапеп gekeппzeic!шet wareп, eпЉielt еiпе eiпzige aнsseгdem 11ocl1 Globorotalieп, l,аgепеп,
Corпнspireп, Textнlarieп etc. Die Globorotalieп duгfteп auf еiп
uпz\veifeЉaftes Maastrichtalter hiп weiseп,
Leider liegeп alle
РrоЬеп verl1a1tпismassig dicllt zнsammeп, so dass uber die Анs
dе11пнпg des Oberkreidevorkoшrпeпs пichts п~Њеrеs gesagt \verdeп kапп.
Immerhiп

,

diirfte sicl1 еiпе паhеге Uпtersuchuпg scl1011 c!esals dles ја der zweite aber wal1rscl1ei11lic'1 пicht
dег letzte Oberkreideaufschluss iп der Umgebнпg ,,оп Beograd
seiп dtirfte.
hа!Ь lohneп,

Geoloska harta Avale
razmer 1: 5.0000
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Др. ПЕТАР СТЕВАНОВИЋ

I<АРДИТСI<И РОДОВИ

И

~TERAИACNA

PARVIDACNA NOV. GEN.

ANDRUSSOV

У ПОНТИС.КИМ

НАСЛАГАМА СРБИЈЕ
(Прилог табла

III--VI)

На овом месту даје се опис претставника двају веома
ретких кардидских родова из понтиских наслага Србије. Ови
се

родови

могу

сврстати

у

групу

тзв. ,,монотипних,, родова,

у коју, по Н. Андрусову спадају Chartocoпcha, Paradacпa и
други претставници плиоценских кардида из области Кавказа
и Крима, мада се данас у оквиру
лази не једна него више врста.

"монотипних" родова на

Ми смо усвојили мишљење Андрусова (1903, стр. 9) да
бракични плиоценски кардиди са територије некадашњег Па
ратетиса

припада ју

различитим родовима 'равним у систему

са Cardiurn одн, Lirnnocardiuш, у које су пре радова Андру
сова средњеевропски геолози убрајаЈш готово све плиоцен
ске претставнике фам. Cardiidae. Нарочито се то показало
оправданим после најновн:је ревизије "монотипних" и других
плио ,енских кардида у <;ССР (А. Еберзин, iп litt.). По ми
шљењу Еберзина поједини родови плиоценских кардида по
стали су путем адаптиuне радијације приликом природног
одабирања у току новије историје некадашњег Паратетиса.
Да би се утврдило порекло веhине кавкаска-кримских
средњеплиоценских кардида потребно је упознати се са фа
уном најинтересантнијег дела Паратетиса фауном Панон
ског Басена, који је претстављао полазну тачку за адаптивну
радијацију морских фауна у току целога неогена. Веl.шна
форама при преласку карпатске препреке у новим условима
знатно се изменила. Постале су многобројне нове врсте и
варијетети кардида које СУ, тако карактеристичне за фауну

кимериског века

Крима, Кдвказа и Рионског Залива (Абха

зија). Међутим показало се да је веhина средњеплиоценских
(кимериских) родова из поменутих области постојала у Па1-юнском Басену још за време доњ~г плиоцена (понтиски век).
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У понтиским наслагама Србије преовлађују претставници
фамилије Cardiidae, како по броју родова и врста, тако и по
броју индивидуа. Овде се могу наiш облици различитих ве
личина, од сиhушних,. као што је "Cardium" otiopl10rum Brus.
до огромних, као Linшocardium penslii Fuc!1s, L. schшidti М.
Ноеrп. а исто тако облици са необичном лепезастом и кри
ластом грађом ребара (Budшaпia histiophora Brus. и др.).

·

Понтиски век у Панонском Басену може се сматрати
веком највеhег цветања бракичних кардида. Због тога су
слојеви овога века, у којима се срета безброј њихових џрет
ставника, дуго времена би.тш издвајани као посебни страти
графски члан под имеиом "кардитски слојеви".
Управо у вези са значајем доњоплиоценске фауне ме
кушаца из Панонског Басена, за објашњење постанка бра
кичних кардида гетске и црноморске провинције и треба по

сматрати овде изнети опис родова Parvidacпa и Pteradacпa.
Први је у исто време и нови добро ограничени род, чији су
претставници за сада наtЈени једино на територији наше

·

државе.

Parvidacna

11. gеп.

Генотип: Paгvidacпa plaпicostata п. sp.
слојеви (хоризонт са Coпgeria rho111boidea1,

Горљи понтиски
Источна Србија,

Кладово (Осојна).
Типична врста налази се у ГеоЈiошко;н институту Срп
ске академије наука (Београд).
Диагноза. Љуштура је издужена, i\!алена, веома танка,

и јако

спљоштена.

Врхови су померени далеко према пред-'

њем крају и не истичу се изнад браве. Попречни гребен
ишi прегиб између предњег и задњег поља љуштуре не по
стоји. Предње поље неосетно прелази у задње. Спољашња
површина покривена је малим б~ојем (до 9) неома широ1<Их
ребара која се постепено шире и расшшњују према, доњем
крају слично као код Phyllocaгdium рlапш11 I) е s h. Предњи
крај је овалан. задњи силно истегнут. Брава је скоро сасвим
редукована. Уочава се само један веома маЈiи кардинални
грбичасти зубиh у десном и један коси готово паралеюш са
бравним крајем зубиi1 у левом капку. Латерални зуби не
постоје. Плаштана пруга без затона.
Поред типичне врсте, судеhи према облику и гра!3 и ре

бара изгледа да нашем роду припада и "Liшпocardiшn" chartacaeнm Вгнs. из Округљака код Загреба. На основу цртежа
·код Брусине (Gradja ... 1897, таб. ХХ, fig. 21-24) дало би се
закључити да "Lim11ocaгdiш11" c!1artacaeш11 Brнs. нема уопште
бравних зуба. Наж~лост Брусина није описао насликане при
мерке веh је учинио само неке опште напомене у вези са
њиховом одредбом. У почетку је држао да је у питању Lim-

1

ј
1

\

1

l<apдJIJ\Cl<II ЈЮЈЏ)~\1 у IIOIITIICJ<IIM наслагама Србиј~

11ocaн\ii1111 сошрlапаtuш Fucl1s а затим L. pelzelni
ес одлучио да га издвоји као посебну врсту.

Brus.

Најза,1,

По грађи браве Parvidacпa се прибЈiижава роду Mo110и то групи М. laticostata п. sp.; по грађи ребара нај
ближа је роду PЬyllocardium а по нежности љуштуре одго
вара роду Paradacпa. У сваком случају изгледа да претставља
веома специјализовани род кардида плиоценске "каспи-бра
кичне" фауне, прилагођен на живот у плиткој али мирној
води у којој се таложе муљевити и финопесковити седи1\>'!енти. Да је заиста живела у плиткој води, као доказ може

z1ac11a

послужит_!-1

њен

пуним отисака
Кладова.

налазак

лишhа

у сивкастим муљевитим глинама рре

на источном делу

Parvidacna planicostata
Табл. Ш сл.

1-5,

табл.

lV,

сл.

п.

греде

Осојне ко,1,

sp.

1-13

Холотип 1-iалази се у Геолошком Институту Српске ака

. демије

наука (Београд).

Типично налазиште: Источна Србија, Кладово (Осо јна),
слојеви са Coпgeria гЬошЬоidеа.
Опис. Љуштура је издужена, овална, танка као папир
и силно спљоштена. Врхови су слабо· развијени; не истичу
се изнад бравпог краја и помакнути су унапред. Предњи
крај

је

полукружан, испупчен и постепено

прелази у ,цоњи

издужени, једва нешто испупчени крај. Задњи крај је кра
так. Спољашња површина покривена, је малим бројем широ
ких ребара која се постепено шире и губе према доњеzv1
крају. Код одрасЈшх индивидуа предња половина љуштуре
готово је сасвим глатка. Од ребара најбоље су развијена два
ребра која су постављена уз линију која одваја предње и
задње поље (линија прегиба). Ова ребра увек досежу до
доњег краја, доI< то није увек случај са осталима. На пред
њем пољу налази се 6-7 широких ребара, на задњем три.
Ребра су раздвојена широким равним интеркосталним по:ьима
која неосетно прелазе у суседна ребра. Лунула и ареа упа
дљиви

али

веома

узани

и

издужени.

Бравни крај састављен је од предњег кра11ег и веома
дугачког задњег дела који се сучељавају под тупим углом.
Брава десног капка има један грбичаст веома слабо разви
јени кардинални зубиh, који је у извесним случајевима са
свим редукован. У левом капку истиче се танак ~ардинални
зуб готово паралелан бравном крају. Исти такође понекад
није развијен. Подупира"!. лигамента не издваја се од осталог
дела браве. Лигаментна бразда заузима треhину задњег дела
бравног краја. Унутрашња страна љуштуре покривена је шиГласник А-3

7

Др. Петар Стевю10в1rћ

роким браздама које неосетно прелазе у суседна унутрашња
ребра. I-Ьихов изглед тачно одговара одговарајуhим спо
љашњим ребрима; протежу се до самог врха. Плаштана
пруга без синуса.
·велнчине:

дужина,

1.

2.

12,80
11,00

мм.

ширина

7,20
6,20

мм.

"

дебљ111111

1,80
1,10

мм.

највеhи примерак)

Ова врста разли1сује се од "Liпшосагdiшп" chartacaeш~,
Вг LI s. јасно развијеним кардиналним зубиlшма, веlшм разме
рама, iаче испољеном тенденцијом расплиљаваља и губљења
ребара. Обе врсте по свој прилици постале су од истог
претка у Панонском Басену. Затим се Parvidacпa plaпicostata
п. sp. преселила кроз Ђердапски мореуз у Гетски басен и
ту задржала (у његовој западној половини), док се Parvi~
dаспа chartacaea В r 11 s. развијала искључиво у Панонском
басену.
Геолошка старост и распрострањење. Горљи понт, сло
јеви са Coпgeria rhoшboidea Источне Србије, ситнозрни пе
скови са Мопоdаспа laticostata Stev., М. pse11docatillt1s Ваг Ь.,
"Arcicardiшn primigeпiшn Е Ь е r s. et S t е v" глине са отисцима
флоре.
Налазишта: I{ладово (северне падине Осојне, код бла
тишта и код чесме крај пута за Корбово).

Pteradacna,

Andгassov 1907

Н. Андрусов је дао само кратку диагнозу овога рода
стр. 211). Л. Давиташвили ју је допунио на пример
цима Pteradacпa ede11t11la D е s 11. са Кер ча и утврдио да су у
сваком капку, супротно мишљењу Н. Андрусова, развијени

(1923,

по један кардинални зубиh у рудиментарном стању (1933,
стр. 66). Због тога и сам назив (Рtегаdаспа = криласта Adacna)
~<оји је дао Н. Андрусов, не одговара више морфологији
браве и требало би га заменити, тим пре што и сам Андру
сов у једном случају (1917, стр. 30) употребљава и други
назив Pterodacпa. Међутим, на основу правила о номенкла
тури ми овде задржавамо назив Pteradacпa, мада се и на

примерцима Р. pterophora В r 11 s. из понтиских наслага Запад
не Србије може констатовати присуство по једног карди·
налног зуба у рудиментарном стању.

!(;1p;111J(CJ(IJ

родОВЈ! у IIOIITIICKШI 11асла1·аш1 Срб11јt'

Вгиs.

Pteradacna pterophora
Табл

lIO-t

Сан!iшп

III,

cf.

шollнskc11

В.

115114

211,

р.

сл.

сс!спtнlшп

е

[)

с11.

1, 2

s 11. Вгнsiпа S.: Fossilc Bi1111c11-

Rad

Јнg.

ZagгclJ,

akacJ. etc.

129.

rieпscl1icl1te11

ЈЈ е

,,011

Ра!. Oestc1·.-Uпg.

188-4

\1,

a11s Oalmaticп ctc.

Лt!асш1 cclcпtнla

fig. 6-1,

таб,

6,

Вгнsiпа

s !1.

Аgгаш

н. с!. Oгicпts,

1-";шпа с!. Coпge

S.: Dic

Kгoatie11.

i11

\Vieп,

Beitг.

р.

1115,

z.

Оео!. н.

tаЬ.

XXIX,

Ы.

Лс!аспа рtегорlюга

R гн s.

Bгttsiпa

S.

Љill. tаЬ.

XXlX, fig.

65, 66.
1897

U11111ocarcliш11
пcogc11skt1

ХХ,

1917

рtеrорlюгшв

111a]akoloskt1

Вг н

fашш

s. Вгнsiпа S.: Огасlја za
JJaJ111acije etc. ZаgгсЬ, tаЬ.

fg. 1.

Ptcrot!acпa ptcгoplюra Вг н

s.

(11оше11 sоlнш). Лвдрусов Н.

По11т11чсский ярус. Геол. Росснн Т.
стр.

lV, 2,

С.-Петербург,

:30.

ЈЪуштура је веома крупна, дебела, делтоидноr или 1,0сотрапезоидноr обЈiика, са гребеном између предњег и задњег
дела; веома разнострана и јако спљоштена. Ртови су слабо
развијени и не истичу се изнад бравног краја; веома су· по
макнути ка предњем крају који је у облику извученог лука.
Слабо развијени предњи крај у односу на остале претставља
једну од битних особина ове врсте. Доњи крај дугачак, прав,
задњи јако развијен, искошен или слабо испупчен. Издуже
ност задњег краја проузрокује криласти облик љуштуре.
Угао доњег и задњег краја приближава се ка 90 степени.
Угао горњег и задњег краја ·у не.ким случајевима криласто
издужен. По овој особини дотична врста је и добила назив
,, pterophorшn".
Попречни греб_ен благог лучног облика дели љуштуру

на приближно је;џiако предње и задње поље. Такав симетри
чан положај гребена претставља такође једну од битних осо
бина ове врсте. Спољашња површина љуштуре покривена је
многобројним слабо истакнутим, овалним или сасвим пљосна
тим ребрима. Интеркосталне, веома плитке бразде исте су
ширине као и суседна ребра. Уз гребен, са обе његове
стране, ребра се јасно истичу; у1,олико се пак од њега при
ближавамо I<a предњем и задњем крају ребра се постепено
изравњавају и расплињују тако да је љуштура глатка (у из
вученом задње-горњем делу задњег поља· увек је глатка).
Број ребара прилично варира; обично на предњем пољу
16-18, на задњем 10-16.
Бравна плочица веома широка (до 7.5 мм.); то је такоl1е
једна од битних особина примера~<а из Србије. Предњи и
задњи део брtвног краја састају се под веома тупим углом
(око 160 степени). У десном капку развијен је један танак
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кардинални зуб који показује тенденцију редуковања. Он је
постављен укосо на бравној плочици. У левом капку испо~
лигаментног подупирача а позади једног тупог кардиналног
зуба постоји плитка јама постављена укосо у односу на
бравни крај. Лигаментни подупирач танак и висок долази до
половине задњег дела бравног краја; од осталог дела љу
штуре одвојен дубоком и узаном браздом.
Унутрашња површина код одраслих индивидуа са дебе
лом љуштуром потпуно глатка или са слабим браздама на
предњем пољу, код млађих форама· покривена е,т~абим ре
брима која досежу до врха. Од предњег веома дубоког и:
w:еравног мишиhног отиска у правцу врха протеже се дебео
и широк избраздани набор (висцерални подупирач). Исти се
висином готово изравњава са бравном плочицом и испуњава
цео простор 'Испод врха. У томе делу љуштура достиже
~,ОО мм. дебљине. Плаштана пруга без затона.
Величина најкрупнијег йрw:мерка:

дужина

75.00

мм.

ширмна

73.0U

мм.

дебљина

10--12

мм.

Облик љуштуре веома варира. Холотип "l,iпшocardiнш"
pterophoшm В r н s. из Черномерца крај Загреба, како се на
слици код С. Брусине (1884) види, није потпуно сачуван.
Примерци из околине Београда и Западне Србије по грађи

ребара,

развиhу

гребена, врхова и. облику љуштуре слаж.r

се са холопитом. Проучавање браве показује да "Liпшосаг
diнш" рtеrорhогнш В r н s. припада роду Рtегаdаспа. По обли
ку љуштуре, редукцији предњег краја и ширини бравне пло
чице ова врста се приближава роду Arcicardit1m. Међутим,
присуство по једног карданалног 'Зуба и веома карактери
стичних набора испод бравне плоче на унутрашњој страни
љуштуре, који се запажају и код Pteradacпa edent11la D е s h.,
јасно показују да је у питању једна Pteradacпa. Међутим, то
не искључује могуlшост да су се од таквих типова понти
ских птерадакни развили први претставници рода Arcicardium.
Старост и распрострањење. Горњи понт, слојеви са Coп
geria ·гhoшboidea у Западној и Северној Србији; у глинЬвито
лапоровитим седиментима (колубарски тип понта).
Налазишта: Јазовик, Ћуковине, МисЈIОђин, Барич, Бели
Поток.
Наласци птерадакни западно од Карпата у понтиским
наслагама Србије, показују да порекло кимериских форми
(средњи плиоцен) из кримско-кавкаске провинције, као Pteradacna edentula D е s h. (табл. VI, сл. 1-3) и Р. praeedentнla Е Ь е r s.

треба тражити у групи старијих претставника рода
Pteradacпa из Панонског басена (доњи плиоцен, nонтиски кат).
Карактеристично је да А. Еберзин, који није имао
рукама материја:л из Панонског басена, износи мишљење да

(in litt)

r

Кардитсю1 родови у понти ским слојевима Србије

1О 1

су се обе постојеhе врсте рода Pteradacпa из кимерских на
слага Керча и Кубана развиле од горњопонтиских (босфор
ски поткат) Dictacпa ех gr. iпcerta (А. Еберзин: О "монотип
ных" podax etc ... iп litt.). Врсту "Limпocardiuiп" pterophorum
В r u s. из Панонског басена, по његовом усменом саопштењу,
треба сматрати као сЈiучај хомоеморфије и не доводити је у
сродничке односе са понто-1<аспискиМ: формама птерадакни
(Р. edeпtula D е s !1. и Р. praedeпtula Е Ь е r s., зато је у поме
нутом раду и не помиње. Међутим, описане форме из Србије
показују јасно да "Umпocardium" pterophorum В r u s. припада
роду Pteradacпa. То би за сада био једини поуздан претстав

ник овога рода

из Панонског басена.

Што се тиче форама

из Черномерца и Округљака, које је С. Брусина издвојио
као Adacna edeпtнla D е s h. изгледа да исте претстављај_у
младе облике врсте Pteradacпa pterophora, код којих још нису
јасно диференцирани зуби.
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Понтискн кат Србије и суседних об11асп1. Тезисн.

Гласюш Српске А1<адемијt. наука књ.

1 св. 1-2, 1949 Београд.
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Табла Ш
Сл.

1-----5.

РагРiс!аспа p!aпicostata п. s р. Источна Србија, Кладо
во (Осојна); горњопонтиски слојеви. Сл. 1а хо
Јrотип. Десни капак споља, увеЬано Х 1 /1, Сл. 110

--- исто изнутра, увеhано ~3 / 10 . Сл. 2а --'- паратип,

десни капак МЈ_Iаде индивидуе споља.
Сл. 2в

-

исто изнутра.

Сл.

УвеЈшно х 2 /1·

3 ----

паратип,

леви
капак одрасле индивидуе С!!ОЉа увеi~ано х~/,. Сл.
4а -- паратип. леви капак младе инЈЈ,ивидуе спо.ъа
са јаче израженим ребрима увеЈ1ано 2 / 1 . Сл. 4в исто изнутра. Увеhано ' 01\. Сл. 5а -- .11еви капак
споља, са ребрима која ес губе. Уве!1а110
С.т1.
5в од исте индивидуе сломљене :1а време фо
тографисања, брава са слабим ю1рди11ал11им зубиЈ1ем.

~/t·

Fig. 1--5

РагРiсlаспа p!aпirostata п. s р. Serbie oгie11talc (Osoi11a,
Юаdо\то); Coнches po11tie1111es. Fig. la -- !1olotype,
\ralve dexterieшe, VL!e exterieшe. х~/ 1 gr. 11at. I_;-ig.
1Ь -- Љiс!. vt1e iпtегiеше, Х" 3 / 10 . Fig. 2а -- рагаtуре,
\laJve dexterieшe d'нп јеш1е i11di\Тiclt1s, \ll1e ехtегiеше
х 2 /1· Fig. 2Ь - Љid. \ТL!е iпtегiеше. f'ig. 3 - paratype,
\таЈ\Те gaL1cf1e d't!П i11di\Тidt1S pJt!S
\ТL!С exterieшe,
Х 1 / 1 . I-'ig. 4а рагаtуре, \ТаЈ\Те gat1cr1e d'1111 iпcii\li
dнs p!L!S јеш1е, х 2 /1· I:;-ig. 4l) -- Љid. \ТL!е iritcrieшe.
Х 20 / 7 • Fig. 5а \lal\le gaнche а\Тес dcs cotes dispaгaissaпt, Х 2 1 • Fig. 5Ь Љid. Le ћонi de cl1aгпiere.
L'iпdi\lidн casse aL1 сошs dн ргоссs pl10tograp!1iqL1e.

age,

Сл.

6. ----

Fig. 6. -

Pteгadacrza рtегор!zога I3 гн s. Западна Србија, Јазоп
ник, слојеви са Co11geria ·гhoшboidea. Леви капа~,
споља

(исти капак је претстављен

бли

сл.

V,

Рtегаdаспа рtегор!zога I3 г LI s. Seгbie occicleпtaJe, JaSO\Тпik, coнches а Сопgегiа rl1oшboi(iea. Val\ТC gaнcl1e,
\ТL!е ехtегiеше (Ја теше val\le, \lt1e i11tcril.:'шc, est figuree sш Ја рЈа11с!1е V, fig. 2).
Табла

Сл.

1-5.

и:1нутра на та

2).

Раг1!idаспа p!aпicostata

IV
g е 11.

е

t s р.

11 о

v .,

1·енотип и

холотип; десни капак, с.-кардинални :1уб, !а

-

лига

ментна аr;юфиза; горњи понт (слојеви са Сопgегiа
гl10111boidea), Источна Србија, Кладово (Осојна);
Увеh.: сл. 1, 2, 4 Х 7, сл. 3 Х 6, сл. 5 ХБ.

Fig. 1-5. Pan1idacna planicostata g еп. е t s р. 11 о \Т., geпoiype
et holotype; valve droite, с -deпt сагс!iпаЈе, Ја - apophyse ligaшeпtaire; ропtiеп sнрегiеш (coнcl1es а Co11geria rhomboidea), SerЬie oгieпtale, К!a(iovo sш Dа
пнЬе. Grossis: .fig. 1, 2, 4 Х 7, fig. 3 Х 6, fig. 5 ХБ.
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С11.

6-13.

РаГЈЈiсiаспа plaпicostata

g е 11.

е

t s р.

по

l ();)

v.,

генотип

и холотип; леви капак. Хоризонт и локалност· исти;

Увеi1. сл. 6, 8 Х 3, сл. 7 Х 3,5, сл. 9, 10 Х 7, сл.
11-13 Х 6. ·
· Fig. 6-13. Parviclacna planico:,tata g е п. е t s р. 11 о v., geпotype
et holotype; valve g·aнcl1e. Giseш: Юadovo (Serbie
orie11tale), couches а Co11geria rl10111boidea (potieп st1perieш, plioce11e iпferieш); Grossis: fig. 6, 8 Х 3,
fig. 7 Х 3,5, fig. 9, 10 Х 7, fig, 11-13 Х 6.
Табла
С1.

1.

V

Рtегаdаспа рtегор!zога В r u s. Десни капак, изнутра. Ја
зовник. (По саво-Тамнава); слојеви са Coпgeria rl10111-

boidea.
Fig. 1.

Pteгacfacna рtегор!zога В r н s. La valve dexterieшe. Jaso,1 пik (Posa,ro-Ta11111ava); couches а Co11geria гhoш

boidea.
Сл.

2.

Pterac!acпa рtегор!zога В r u s.
исте индивидуе као под

Леви капак,

изнутра, од

la.
Fig. 2. Рtегас!аспа рtегор!zога В r u s. La ,,aJve siпistre c\u тете
iпdivic.iu. Jasovпik (Posavo-Taпшava); cot1cl1es а Coп
geria rhoш])Oidea.
·табла

VI

(Сви облици у природној величини)
forшes figшees daпs la graпdeur пaturelle

Toutes les
Сл.

1, la.

Pteгadacna edeпtula D es h. Камиш-Бурун, Керч на
Криму (СССР 1; кимериски кат (средњи плиоцен);
леви

капак

одрасле

индивидуе

сл.оља

и

И3Нутра.

Fig·. 1, la. Pteгaclacna ecleпtula D е s h. '"кашiсh-Вошонп, Kertcl1
(U. de SSR); etage сушшеriеп (plioceпe шоуеп); val,re
gaнcl1e d'iпdividu adнlte, vне iпterieure et extereiшe.
Сл. 2, 2а. Ibld. Леви капак млад:е индивидуе споља и изнутра.
Fig. 2, 2а. !Ьic.i. Valve gaнche d'tш iпdividu јеuпе, vue iпtегiеше
et exterieшe.
Сл. 3, За. Ibld. Десни капак одрасле индивидуе споља и из
нутра.

F!g. 3,

За. !Ьiр.

et

Valve droite

exterieшe.

d'uп iпdivic.iu

adulte, vue

iпterieure

l)r. РЕТАR STEVANOVIC

RESUME
Les genres de Cardiides dulcicoles: Parvidacna n. gen. et
Pteradacna Andrussov dans les couches pontiennes de la
Serble
1;auteur decrit les represeпtaпts de deux geпres tres rares
des Cardiides dulcicoles daпs les couches poпtieпnes de la SerЬie, ой predomineпt les represeпtaпts de !а famille Cardiidae.
Оп у reпcoпtre aussi Ьiеп des formes meпues telles que le "Carclium" otiop/zorum В r u s, que de tres graпdes, telles que Limnocardium schmidti М. Ноеrп; et autres. Оп у trouve egalement
c!es specimeпs а hautes cбtes еп forme d'eveпtail et d'aile (Badmania fzistiophora В r u s \et autres).
C'est precisement еп liaisoп avec l'importaпce que la fauпe
des шollusques du pliocene iпferieur du bassin Рапоniеп preseпte
pour l'explication de l'origine des Cardiides saumatres des regioш,.
gethiques et de !а Мег Noir, qu'iI faut coпsiderer !а descriptioп
ci-preseri_tee des genres: Parviqqcлa et Pteradacna. Le premieг
est еп. тете temps uп genre пouveal! dont les represeпtants.
п'опt ete decouverts рош !е momenf qне sur le territoire de
Yougoslavie.

.

Parvidacna

п. gеп.

Geпotyp~: Parvidacпa plaпicostata 11. s р. Оп !е reпcoпtre
daпs Је ропtiеп superieur (couches а Coпgeria rhomboidea}, de
la Serble Orientaie, pres de Кladovo.
L'espece typique est coпservee а l'Iпstitнt Geologiqнe de
1' Academie des Siences Serbe а Belgrade.
Diagпose. La coquille est alloпgee, petite, tres plate et шiпсе.
Les crochets sont portees еп avaпt saпs depasser la charпiere.
Elle n'a pas d'aretes eпtre ses parties aпterieure et posterieure.
La surf~ce exterieure de !а coquille est couverte de cotes рен
пomoreuses (jusqu'a 9) et tres larges qui еп s'elargissant progressivemeпt, disparaissent vers Ја partie iпferieure, ideпtique-
mens aux cбtes du PhyUocardium plaпum D е s h.
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L'extreшite aпterieure de la coquille est ovaJe, taпdis que
la posterieure est alloпgee. La charпiere est presque eпtiereшeпt
redнite. L'оп п'у reшarque qu'uпe deпt cardiпale tres petite et
bosselee daпs la valve droite et J'autre oЫique et а peu pres
parallele а !а charпiere daпs Ја valve gauche. Les deпts laterales
пе soпt pas developpees. L'eшpreiпte palleale п'а pas de si1шs.
Oatre l'espece typique, а се geпre appartieпt, d'apres !а

strucЉre

cбtes, le "Lirnnocardium" chartaceum В r н s. (9 шш
d'Okгнgljak pres de Zagreb. D'apres les figures daпs
l'oнvrage de S. Brнsiпa ( l 897 tab. ХХ, fig. 21-24), Ја charпiere

des

de large)
dн

Limnocardium

c/zartaceuпz' В

r н s.

п·а

pas de

deпts.

C'est

dош

шаgе que Brнsiпa п'ait pas decrit cette espece daпs le texte ой
il пе fait qне qнelqнes гешаrqнеs; ан debнt il coпsiderait ces
forшes-ci сошше etaпt le Limnocaгdium complanatam F u с 11 s et
plнs tard le L. pelzelпi В Гн s~ Епfiп il decida d'etaЫir uпе пou
velle espece: 1е Limпocaгdium с!zагtасешп В r u s.
D'apres Ја structшe de charпieres Је geпre Paгvidacпa
s'approche du gеше Мопос!аспа (dн groupe М. laticostata S t е v.);
d'apres !а coпstrнctioп des cбtes - dt1 geпre P/Jilocaгdi11m; еп
fiп, d'apres Ја miпce coquille, il s'approche du genre Paradacпa.
Еп toнt cas il coпstit11e le geпre tres specialise des Cardiides
plioceпes.

Parvidacпa
ТаЫ.

plar1icostata

ffl, fig. 1-),

tdЬI.

п.

sp.

1\1, fig. 1--13

Le Holotype est сопsегvе а l'Iпstitut Geologique de l' Academie des Sieпces Serbe а Belgrade.
L'eпdroit de la decoнverte: pres de Kladovo (Serble Orieп
tale), daпs les couches reпferшaпt .des coпgeries rhoшboYdes.
Description de се geпre. La coquille est ovale, alloпgee,
plate et ·шiпсе соmше uпе feui!le de papier. Le bord aпterieur
est сопvехе, le bord iлferieш est tres pet1 cnпvexe; quaпt а
l'extreшite posterieure, elle est courte. La partie aпterieure de !а
coquille des iпdividнs plus graпds est presqнe eпtiereшeпt lisse.
Cette -partie de la coquille reпferшe de 6 а 7 cбtes larges taпdis
qне la partie posterieur~ еп сошрrепс! 3. Пе larges iпterstices
separeпt les cбtes. La lшшlе et l'area soпt пettemeпt visiЫes
Ьiеп qu'elles soieпt tгes etroites et loпgues.
La charпiere est сошроsее de !а partie aпterieure сошtе
et de l'at1tre partie posterieure tres Jo11gt1e. La val\1 e droite preseпte uпе deпt Ьosselee et imperceptiЬ!e, qui chez certaiпs speciшeпs est completeшeпt reduite; daпs Ја valve gaucl1e uпе
petite deпt oЫique est presque parallele а la cl1arпiere. Cette
deпt-ci egaleшeпt se redнit quelque fois. L'apophyse ligaшeп
taire пе se distiпgue pas de l'autre partie de !а cћarпiere. La
loпgueur du silloп ligameпtaire а ш1 tiers da la partie posterieшe
de !а charniere. Les cotes iпterieu'res atteigпeпt le crochet de
11 coquille.

др. Петар Стеnановиt;

]()(;

1Ji111c11sio11s:

lопgасш

lагgеш

cpaisscнг

1.
12,80 111111 7,20 111111 1,80 111111 (sрес!шеп Је pJL1s gros)
2.
11,00 "
6,20 "
1,10 "
Cette espece (iiffere d11 Limпocaгdiшn с!югtасеит В r 11 s.
par les deпts cardiпales пеttешепt deveJoppees, par cles diшeп
sioпs plas gгaпdes et раг les cбtes qai опt ш1е tепdепсе pJL1s
ассепtнее а Ја redactioп. Ces deLix especes provieппeпt tres
рrоЬаЬ!ешепt d'Lш 111е111е aпcetre daпs Је Bassiп Pai1011ie11. Plas
tarct l'espece РагЈ!iсiаспа plaпicostato 11. s р. se depJa<;a vers Је
bassi11 getl1iqнe (partie occideпtale): репdапt qне Ја Рап;idаспа
c!zartacea Вг 11 s сопtiпна а exister daпs Је Bassiп Pa11011ie11.
L'age' gt'0Jogiq11e est ete11dL1e. Оп reпcoпtre cett<:' espece '
dat1s Је ропtiеп s11регiеш et daпs les coнches rепfегшапt des
coпgeries rl10111bo1des (SerЬie OrieпtaJe) aiпsi qне daпs Jes saЬ!es
argilellx а graiпs fiпs qlli rellfeгшeпt сп шеше teшps !а Мопо
(!аспа laticostata S t е v., М. pseuc!ocatillus В а г ћ; А гсiсагс!iшп
pгimigeпiшn Ећ е r s. е t S t е v. et aLitгes.
L'eпdroit de !а decouveгte: Юactovo (Оsојпа), daпs !а Serћie Orieпtale.

Le

geпre

Pteradacna,

Апс!гиssоЈ!

1.907

La descriptioп sнcciпcte de се gепге а ete faite par N.
Aпdгussov (1907, 1917, 1923), репdапt que !а diagпose pl11s
detail!ee dll gепге а ete etaЫie раг С. Davitacl1vili (1933). Etaпt
do1111e q11e l'etнde de !а сЈ1аг11iеге des speci111e11s du Limnocaг
clium рtегор!zогшп В r Ll s. de Seгble (,coucl1es poпtiques) а de111011tree q11e сене espece appaгtieпt aL1 gеше Pteгadacna А 11d r 11 s. et qL1e Brнsiпa Ј'а decrite tres iпсошрЈеtешепt, оп preseпte
ici Ја descriptioп р!нs detaillee de J'espece еп qL1estio11.
Pteradacna pterophora
ТаЫ. Ш,

fig. 6, t

1Ы.

Вгиs.

V, fi{. !, 2

(Voiг Је sy11011i111iqнe daпs !е

texte sегЬе).
La соqнiШе est epaisse, grosse, fort pJate et de fогше delto'ide он trapezo'idale. I~es crochets peu visiЬ!es soпt portees
\ 1 ers J'extreшite aпterieшe
qнi est tгes peu developpee. L'extгe
шite posterieшe est alloпgee. L'aпgle posterieш de !а coquille
а 90°. L'aпgle de l'extгeшite sнрегiеше et iпferieuгe est ctaпs certaiпs cas alloпgee еп forшe ct'aile; de la le 110111 de l'espece" pteroplюra ". L'arete fort developpee, separaпt Ја partie allteгieшe
de Ја partie posterieure, divise Ја coqllille еп dенх parties pгesqL1e
egales. Les cбtes exterieшes soпt пошЬrенsеs, гопdеs он toнt а fait
lisses, celles епtошапt l'arrete soпt le шiенх deveJoppees; celles
se rapprocl1aпt des ћord aпterieш et posterieur se redнiseпt progгessiveшeпt. La partie aпterieure гепfогше de 16 а 18 cбtes,
taпdis qlle !а partie posteгieшe еп porte de 10 а 16.
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La ligaшeпt (l'apophyse) est tres laгge (jusqu'a 7,50111111). Daпs
lii \1 alve dгoite se disti11gt1e t1пе deпt cardiпale, оЫiqне et шiпсе,
tnпdis que !а valve gauche rC:пferшe uпе deпt cardiпale bosselee,
egaleшeпt шarquaпk. Derriere chaqLie deпt cardiпale se trot1vC:
ш1 alveole pet1 profo11d. L'apopl1yse ligaшeпtaire est sерагее cle
l'aLitre partie de !а coqt1ille рзr 1111 silloп profoпd. La sшface
i11terieшe de !а coqLiille est со11\·егtе de cбtes pet1 visiЫes qLii
s'eteпdeпt шсше jt1sqн',ш cгocl1et .. De !'ешргеiпtе 111Lisculaiгe
,шt(~rieшe tгes profoпck jнsqн'n11 ciesso11s d11 crochet s'ete11de11t
des pils calcaires rLigt1e11x et tres шassifs, рl1епоше11е egaleшeпt rешагqне da11s l'espece Рtегас!аспа ес!епtи!а D е s !1. de !а
regio11 poпto-caspie1111C:.
Les di111e11sio11s cies speciшeпs plнs gгaпcis: !опgеш ---- 75
шш; lагgеш 73 пiш; epaissC:ш -- 10 ou 12 111111. Ln forшe
de !а coqнille est tгes \1 юiаЫе. Вгнsiпа а рн coпstateг !а preseace dн lюlotype "Umnocaгcfium" рtегор/1оги 1 11 Вг 11 s., ctapгes
les speciшeпs а cl1arпieгe рС:11 visiЫe, ша! coпseгves ck Сегпо
шегес pres de ,~agreb. Nos speciшeпs teшoig11C:11t d'Ll11(:' шa11iere
co11vai11qнa11te еп fa\ 1 e11r сiн geпr~ Рtегас!аспа. II 11онs sешЫе
qlle !'Ас!аспа ес!епtи!а D е s 11 de Сегпошегс nppnrtiC:11t aнssi а
l'espece Рtегаdаспа рtетр/10га 1:3 г 11 s., sен!ешС:пt il s'ngit !а des
fогшеs јенпеs.

L'age geologi(Jt1e et l'eteпdнe. Оп troнve les гeprese11ta11t
de cette espece ciai1s Је po11tie11 sнрегiеш, les coнches а coпge
ries гt10111l)OJdes (!а SerЬie cle l'oнest et с!н пorci, анх e11viro11s
de Belgrade) daпs les co11cl1es агgilо-шагпенsеs (le ропtiеп с!н
type de КоlнЬага).
_
_
L'e11droit de !а decoнveгtc: Jazov11ik, Ct1kovi11a, Mislodjiп,
Baric, Beli Potok.
La presC:11ce cles· repres<:'11tщts d11 geпre Pteгnciacпa Апс!гн
sоv d_aпs les coнcl1es poпtiqнes а l'ollest des СаграЉеs deшoпtre
qlle c'est parшi les cardiides dt1 Bassiп Рапопiеп qu'il fallt chercl1er l'origiпe des represeпtnнts kiшшerieпs сiн gеше Рtегас!аспа
(Р. ec!eпtula D е s 11 et Р. ргаееdепtи!а Е Ь ег s). Le geнre Рtега
.с!аспа existait daпs ces rcgioпs !1i<:'п nvaпt (l'etage po11tiq11e) qlle
,daпs Је Bassiп d'Енхiп (l'etage kiшшerieп).
Iпstitut Oeologique с!е !' Uпi\!ersite
д Belgгacfe

1 \

II. Стеванови h: Карднтскн ро.:юви у понтисюш наслагаil!а Србије
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AЛEKCAI-IJLAP ЋИРИЋ

MASTODON PENTELICI Gaud. et Lart.
(1 ЈриЈiог
Примерак лобање
,сецу

1948

године

у

табла

VIJ-\111!)

ове врсте

чувеној

нађен је у септембру ме

локалности

проф.

Лас!{арева

званој Белушка, у којој је експедиција Природњач!{ОГ музеја
српс!{е земље вршила истраживања. Лобања је нађена испод
песковитог и лапоровитог слоја у црвеној глини са још не
коли!{О крупних сисарс!{ИХ костију. Наш је примерак интере
сантан због одличне очуваности, тако да му се може посма
трати готово свака !{ОСТ. Једино сутуре нису све от!{риве1-(~
на фронтышом и паријеталном делу лобање, те се стога

.не могу одвојити фронталне од паријеталних !{Остију, него се
само наслућују. Лобања је услед пластичности глине поти
снута с десна у лево и изгубила је вели!{и део базе лобање,
што hемо доцније видети.

Посматрањем базе лобање установљава се да нед оста ју
кондили О!{Ципитали са форамен магнумом, егзокципитална и
басиокципитална кост. Исто тако недостају була тимпани!{ум
у којој је смештена бубна опна. Врло је интересантно то
што су горе наведене кости сасвим изгубљене и то тако, да
је егзокципитална !{ОСТ, која се граничи са С!{вамозном и су

прао!{ципиталном однета баш по сутури, која раставља ове
кости од егзо!{ципиталне и због тога су супраоrщипитална
сквамозна и алисфеноидална !{ОСТ сасвим очуване. Базиокци
питална кост је исто тако по сутури одвојена од басисфено
идалне и уништена. Посматрајући овај уништени део, види
се једна симетрична слика контура, чија граница иде од сре
дине

супраоrщипиталне

кости

њеном

границом,

затим

грани

цом С!{вамозума са обе стране, па границом алисфеноидалних
костију с обе стране и завршава се на граничној линији ба
зисфеноидеума према базиокципитале.
На бази лобање постоји очуван3. само супраокципитаЈша,
басисфеноидална и пресфеноидална кост.
Супраокципитална кост се граничи паријеталном, сква
.мозном и базиокципиталном кости. Врло је дебела. Нарочите
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у11ада у очи веома снажно ра:-шијена фоса нухалис, која је
јL·д11ом преградом поде,ъена на два дела. Поменута фоса
служи за везивање лигамента мускулус нухалис (вратног ми
ши!1а) који је био, суде!iИ по фоси нухалис, врло снажан,
јер је морао да држи, срюмерно телу, дугачку и тешку
главу у хоризонталном положају. И цела супраоципитална
кост неравна је од отисака ра:ших лигамената, !{Оји су имали
за задатак да помогну вратном 1шши!1у. Сама кост је нр,10
дебела, те одговара својој улози.
Басисфеноидална кост је на проксималном делу нешто
мало оште1'1ена. По облику се веома добро слаже са дотич
ном кости дивље свиње, чију лобању им3м при руци, С3МО
што је много веhа. Сутуре које је огранич3в3ју од алисфе
ноидалне кости не могу се јасно видети, 3ли се кост с3свю1
издваја својим обликом. Исто т3ко и пресфеноидална кост

је од претходне јасно издвојена обликом.
Сквамозна
уоквир3ва

кост,

која

чини базу јабучној кости и која

слушни канал, врло је широког распрострањењ3.

Граничи се са паријеталном, алисфеноидалном, егзокципита,1ном (!<оја је однесена) и супрао1щипиталном кости. И3_ус3ев
према супраокципиталној и егзо1щипит3Јшој кости, сутуре
нису ј3сне, те се не може пову!ш ј3сна граница с1шамозне
према суседним костима. J---f3 овој кости се н3лази врло добро

очувана фоса гленоид3Ј1ис, удубљење које служи за артику
лацију доње вилице. Ова фоса има изглед жљеба по коме
се доња вилица кре!1е у правцу н3пред-на:1ад.
Алисфеноидална кост је исто тако нејасно издвојена
као и претходна. Лобања је нретрпела услед пластичности
материјала, који ју је покрио,

потисак

с лева

у десно, при

чему је нарочито настрадала десна страна са алисфеноидеу
мом и ор.битосфеноидеумом. Сутуре су уништене. Ову кост
опкољавају орбитосфеноидална, скв3мозна, ос тимпа.никум
(која је уништена), басисфеноидална, пресфеноидална, ос -пте
ригоидеум и ос палатинум. Све ове граничне кости су врло
нејасно издвојене на нашем примерку. На алисфеноидалној
кости нарочито упада у очи јако развијен форамен овале,
кроз који прола~и тре1'1а гра113 нервус тригеминуса, која има
улогу нервације коже лица.

1

if

'-,

·

Птеригоидш1 кост овде даје материјал за импозантну
фоса месоптеригоидеа, где су смештени носни отвори, који
су исти код свих пробосцида. Птеригоидна кост граничи се

басисфеноидалном, пресфеноидалном, алисфеноидалном и па

латинском кости. Границе су према првим трима јасне, због
самог облика дотичних костију, док је према паmtТинуму
нејасна.
Палатинум, који са магзиларном ~<ости гради непце,
ограничен је магзиларном, птеригоидном, алисфеноидалном
и југалном кости. Граница се према магзиналној кости по-

(
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мало назире, а према осталима није одреl1ена. На нашем
пример!{у је на палатинској кости врло добро развијен про
цесус налатинус, који чини најчвршhи део непца. Он тече
паралелно

са

ивицом

алвеола

и

са

ивицом процесус алвеола

риса и:s !{Ога расту зуби. Упада у очи на проксималном делу

.

овога 11роцесуса форамен постпалатинум.
Мапиларна кост, која има задатак да носи зубе, је на
рочито масивна. 3уби су смештени у један нарочити гребен
- нрсщссус аЈшеоларис. Посматрано са стране, магзи.'!арна
кост до сутурс, !{оја је врло јасно юражена према премаГ3и

Јiарној

кости,

1й>ссдујс

два

форамена инфраорбитале анте

риуса, 1{рш које щю.11а:н· 11рва и друга грана нервус триге
минуса. )lоњи форамсн jt· врло широк и сигурно кроз њега
пролазе и I{рвни судови 1{оји дају крв тщу. Магзиларна кост
је огрющчена 11рема1·:шлар1юм, f5а:~ашюм, фронталном, орби

тосфеноидалном, јабу~1ном

и 1шлати11с1<ом ~<ости.

Сутуре су

јасне према премагзиларној и 11юа. 1 111ој ~<ости.

ПociViaтpajyhи са стране лобању са п)рљом ви.тrицо;-,1,
могуhе нам је да опишемо орбитосфеноидну и јабучну кост.

Обадве орбитосфеноидне кости су јако 1юЈюмљене, али
парчад нису изгубљена. Потпуније је сачувана лева. 01-рани

чена је магзиларном, алисфеноидалном, сквамозном, фронтал
ном и југалном кости. У бази орбитосфеноидне кости наЈ~ази
се велики форамен оптикум, кроз који је пролазио очни
живац. Испод овог форамена почиње канаЈrис инфраорбита
лис, који иде испод јабучне кости и избија на магзиларну
кост у виду два форамена. Кроз овај канаЈI пролазе и крвни
судови који имају улогу да дају крв лицу.
Јабучна кост је ограничена магзиларном, палатинском и
орбитосфеноидном. Десни јабучни лук је сачуван, док је леви
поломљен све до ос сквамозума и изгубљен. Прелом иде по
сутури, која и:щваја сквамозум од јабучне кости па до базе
одакле се ос југале издваја као јабучни лук. Због притиска
пластичне глине овај је јабучни лук био услед истезања леве

стране главе поломљен и уништен. Десна страна се скупљала
и ту је, сре!10м, ја?учни лук остао читав, само што се раз
двојио ,tia сутури према сквамозној кости и подвукао се
испод

ње.

Посматрана одозго глава је нешто мало спљоштена и
доста искривљена удес1ю. Нарочито је спљоштена и у лево
развучена паријетаЈrна и сквамозн:а кост.
, Паријетална кост је састављена од две кости разбијене
по сутури сагиталис, која је на нашем примерку врло разви

јена. Од супраокципиталне кости јасно се одваја сутура лам
боидеа. Према с1шамозним костима сутура је само донекле
видљива, али је довољна да покаже да је ова кост врло
широка. Судеhи по нејасно израженој сутури короналис, по
којој је састављена са пари.јеталном фронтална кост, парије-
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тална у односу на фронталну и назалну кост заузима на
нашем примерку више од половине лобање. Она је на'рочито
спљоштена

према

супраокципитале.

Ос фронтале је према паријеталној ужа најмање два
пута. Сутура је према вазалној кости јасна, док се према
паријеталној једва назире. Шав који одваја леву од десне
половине фронталне кости не може се чак ни назрети. Фрон
та.тша кост се граничи са сквамозном и орбитосфеноидалном.

За задњи крај орбита фронтале даје процесусу посторбита
лис фронталне, који је пропао на левој орбити.
Носна кост је јасно одвојена сутурама од фронталне и
премагзиларне кости. Сам носни отвор ограничава вазална и
премагзиларна кост. Носна кост прави 110 сутури и носном
отвору један гребен, а по сутури премагзиларе даје залив,
тако да, посматран одозго,

носни отвор има срцасти облик.

Овај носни отвор је потребан ради тога, што се по зидовима
отвора налазе многобројна удубљења, која су држала лига
мент за огромне мишиhе сурле. Сутура, која одваја носну
кост од премагзиларне, доста је јасно назначена.
Премагзиларе је ограничена носном и магзиларном ко
сти, врло изразитим сутурама. Почевши од носног отвора
идуhи сутуром по средини премагзиларних костију лева и
десна половина ове кости је јако испупчена. и веh од фора
мен инфраорбитале почињу да се помало удаљавају један од
друге, да би се у пределу испод алвеоле М 1 одвојиле и
пошле у страну и на горе. Премагзиларне кости су ту оште
hене тако щt на наrµем примерку

не постоје кљове.,

Посматрајуhи зубе на нашем примерку запажа се да је
siп. испао; m~ је потпуно развијен, а 111 3 тек из
бија. Интересантно је напоменути по чему закључујем да су

m1 dext. et

на нашем примерку развијени млечњаци, а не дефинитивни
зуби. За такав закљу чак постоје три разлога:

1 - Чељуст на нашем примерку није сасвим развијена,
пошто је М 3 у избијању.
2 - Глеђ зуба Ш~, а и m0 , уколико је избио, покри
вен је јако цементом, док је код дефинитивних зуба гле!ј
слободна.
3 - Упоређењем m2 нашег примерка са М 2 примерка
са Самоса, означеног од Шлезингера као краниум С, долази
се до закључка да је распоред грбица на нашем примерку
готово

истоветан

са

распоредом

овог

самоског

примерка.

По градњи зуба наш се примерак разликује од Оаudгу
евог примерка из Пикермиа, јер овај последњи има зиго
донтни карактер, тј. грбице које граде гребен распоређене
су

му

праволиниски.

Развиhе грбица
за леви и десни зуб.

на велешком примерку је истоветно
На зубима можемо јасно разликовати

m2

по два гребена, јако развијени талон на задњем делу о~адва
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1<оји би се могао сматрати 1<ао гребен, те би укупно
била три гребена. На предњем I<pajy зуба такође је развијен

m2 ,

талон.

Јасно

се

виде,

уздуж

посматрана,

два

деЈта

зуба:

спољни, неижватан11, виши део који се зове постритни и
унутрашљи, ижвата111н1ретритни нижи део. Ова два дела
изразито одваја једна осовинска линија. На сваком гребену
имамо четири Ј'рбицс 11 то по две срасле, али тако да се
могу поЈ\,1ало расЈлr1ковати, Оне две, које припадају пострит,.
ном делу, неижватанс су 11 нр,110 високе, доI< оне, 1<оје при
падају претритном, врло су 1111c1<t' 11 ижватане, Нарочито на
првом гребену оретрит1ш )lt'O jt' 11>1шат,ш толи1<0, да се до
бија утисак да је тај )!,('о ј\'дн:1 1pii1щ:1.
[ Ј,ингу,11ул-1 се 11а ЈЏ'Сll<Јм 111 1, :,:н1:1ж:1
с11ољнс· стр:111е,
Cl'

:1

11<'111то

u1:1C1нjt·

Ј~,обро са

са уI1утр:1111њс и Сl1реда, док

:1:Щ!l,('М )Џ',!!У јt·дв;Ј щmмt·l1\ljt',

11:!

наро 1 1нто

! ia

,ll('H()M

111~ IЈ,Нl!Гулум

Ct' ВП't) ·пшо нр, 1 ю л,tJ1ipo :1,;111:1ж:1 са c11tJ,11,11t· н 11\Jl'Л.IJ,l' стране,
lll'll!Tl) cmH11JJl'

1.lма

110

1:1;1,11, 11.1)1\

(<('

С:!

)'Јј\'Тр::11111,С'

стр:111(' ЈН.' IШДИ.

ут11с;11, ;1,;1 ј1· уст·,11, 1101н·1,н·l1ај11 110·1·<шуо у мап11ларс.
У с11:11mм е,11уч:1ју :т 011:~;ща :1,\1\J:t наж11 да су им щш1·у,I1у11ш
1џра 111л1 са с110,11,111· страш· и с11ре;~а. И11п•рссшп110 јс да су
1·1н31щ1· на 11остритним ;џ·ло1шма гребена I<од обадва ,3уба
ј:шо ра:1маю1ути једна од друге, тј. назад и напред, тако да
јс ме!1у11ростор на простритном делу врло велики, док је на
претритном делу врло мали, управо једва постоји. Ова1<ав
распоред грбица условио је да претритне грбице са постри
тним праве фигуру сличну слову V чији је отвор (шири крај)
увек споља. Димензије зуба на нашем примерку су следеt1е:
('t'

најпећ11 дужина

m 2 dext,

ширина на прпоы гребену
ширина на другом гребену

најпећа висина

51;±

М/.!

35,9
42,3
25

"
"

најв,сћа дужина

m2

siп.

ширина на првом гребену
ширина на другом гребену
највећа висина

50,8 мм
36,7 "
42
25,1 "

Као што се из димензија види, зуби нису подједнаке
величине. Опште узевши леви зуб је нешто мањи од десног.
Упоређењем димензија зуба велешког примерка са зу
бима примерка I<oje је LIЈлезингер означио као В, А и С
видимо следеhе резултате:
Наш је примерак ш 2 краhи од примерка В за 1 мм од
А за 6 мм, а од С дужи за 2 мм. Од примерка В наш 111 2 је
ужи на другом гребену 3а 2,5 мм, од А шири за 7,5 мм, а
од С шири за 3 мм. Такоi1е је од В виши за 2,5 мм, за А
није дата висина, а од С је виши за 1,5 мм.
Мерење димензија лобање показује ове резултате:
Према дужини главе

ивице

десне

алвеоле

за

од окципиталне 1<ости до предње

ш1

наш

примерак

дужина лобаље код В износи
дужина лобање код А износи
дужина лобање код С износи
Гласник А-3

износи

403

579 мм
600 "
341 "
8

мм.
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према томе наш је примерак краhи од В за 146 мм, од А за
197, а од С дужи за 62 мм.
По дужини фоса месоптеригоидеа наш примерак је 99,6
мм; дужина код В је 160 мм, код А је 57 мм, код С је 23 мм.
Наш примерак је краhи од примерка В за 21 мм, од А за
30 мм, а од С је шири за 4 мм.
Ширина лобање код слушног отвора износи за наш при
мерак 198 мм, за В 270 мм; ширина за А на бази јабучног
лука је 450 мм, а за С је 179 мм. Наш примерак је ужи од
В за 72 мм, од А за 252 мм, а од С је шири за 28 мм;
Највеiш ширина носног отвора код нашег примерка је
83 мм, код В је 125 мм, r<од А је 200 мм, а за С је 79 мм.
Носни отвор нашег примерка је ужи од В за 42 мм, од А
за 117 мм, а од С је шири за 4 мм.
Судеhи по димензијама горе наведеним, велешки се при
мерак приближује примерку чија је лобања код Шлезингера
означена као "краниум С".
Узимајуhи у обзир облик лобање и димензије и распо
ред грбица на зубима и њихове димензије, закључујем да
велешки примерак припада врсти Masfodoп peпte!ici. Положај
носног отвора и бунодонтни карактер зуба управо га иден
тификују са примерцима ове врсте из Самоса, тако да се о
нашем примерку, као специјалном ,варијетету, не може го
ворити.

Положај носног отвора и карактер зуба Годриевог при
мерка из Пикермиа, јако се разликује од велешког, самоских
и марашког примерка. Зуби Годриевог примерка имају зиго
донтни карактер тј. грбице су му поређане у паралелне гре
бене. Носни отвор му је јако пов:Учен назад према супраок
ципиталној кости, тако да му је париетална кост јако сужена.
Због тога се облик лобање јако разликује од облика горе
поменутих примерака. Према томе врЈrо је интересантно то
што су самоски и марашки примерци одређени као типични
Mastodoп Peпte!ici. Можда би билQ прикладније да пикерми
<;ки примерак као најраније опасани остане типичан М. Peпte
!ici, а остали да буду варијетети.
Места досадашњих, налаза Мастодон Пентелици су:
Пикерми, Самос, Марага, Велес и Солун.
Наш примерак се чува у Природњачком музеју српске
земље у Београду.
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MASTODON PENTEL!Cl

et

Ан шois de sepleшbre de l'аппее derпiere а eie ckcotJ\reгt
les aгgiles гонgеs de l'eпdгoii пошше "Belнska", рге,s d.Ll
village Doпji Oгizari анх e11viro11s de Veles, - Је cral!e at1

daпs

шaxillaire sнperieш caracteгisaпt l'espece сЈе Mastodoп peпlelici.
Les os basilaires c!u сгапе sоп½ еп graпde paгtie aпeaпtis. Les
os supгaoccipital, basisp!1e110Иal et prespheпo!dal soпt coпseгv('s.
Les анtгеs os soпt eg·ale111e11t plнs он шoins coпseгves. Вiеп
soнveпt les sнtшes sерагапt ces os пе soпt pas Ьiеп clecoнvertes.
Vн d'еп haнt, le сгапе est ш1 рен aplati et assez c!eforшe' \reгs
!а droiie, се qнi est !а сопsеqнепсе de !а plasticite des argiles.
Les deпts 1111 dext. et siп. soпt toшbes dehors, !а 111 2 est
сошрlеtешепt developpee, репdапt que !а m3 est еп tгаiп de
ронssег.

La coпstatatioп qне c'est les deпt~ de lait qнi soпt de\reloppees et поп pas les de11ts регшапепtеs, s'appнie sш les faits
s11ivants:
1. Le 111axillaire dн speci111e11 еп qнestioп л'est pas co111plete111e11t developpe, !а deпt 111 3 etaпt daпs le stade de deпtitioп;
2. L'eшail de !а · 111 2 aiпsi qне celнi de la 111 3 (si elle а
poL1ssee) est coLlvert d'нпе сонсЬе epaisse de ci111eпt, taпdis qlle
l'eшail des deпts регmапепtеs п'est coнvert de гiеп;
3. La сошрагаisоп faite eпtre la 111 2 dll specimeп et de !а
111 2 de l'exemplaiгe de Samos, designe par Schlesiпg·eг сошше
"сгапiш11 С" понs iшpose !а coпclasioп qae !а dispositioп des
cнspides des molaires de поtге speci111e11 est pгesque ideпtique
avec celle du sресiшеп de Saшos.
Les deпts soпt divisees еп deux parties Ьiеп distiпctes:
pretrite et postrite.
La deпt gaнche est 1111 рен moiпdre que !а deпt droite.
Еп jugeпt par les diшeпsioпs des deпts, dн сrапе et par
!а loпgeur de fossa mesopteгiguidea, пotre sресiшеп s'approche
de l'exeшplaire doпt le сrапе est desigпe par Schlesiпger comme
,,сгапiuш С".

Маs(щ\011 pcпtclici
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1 ':1111t-111 l:1i1 l:1 co11clнsio11 а !а base de !а forшe dн
с1:11н·, <k;; <li11н·11sio11s tlcs cleпts et de dispositioп de !еш cuspi,k:;
1рн· k sр(·сiшсп de Veles appartieпt а l'espece de

p1·11klici.
lio11 1k l'0t1vertшe пasale et le caractere bн11odo11li1p11· 1lt-s 1k11ls <!с ес sресiшеп l'ideпtifieпt preciseшeпt avec
k:; sp1·cimt·11i; 1!1· cette espece de Saшos, si Ьiеп qне !'оп пе
p11i:;:;1• р:11!1·1 <k 110tre sресiшеп сошше d'uпe variete speciale.
l .1· ;;p1'ci111c11 de Gанdгу, decouvert а Pikerшi, diffeгe Ьiеп
р:11 l:1 po::itio11 de l'oнvertнгe пasale et le caractere des deпts,
11
,. ,·111plaiгcs de Veles, de Saшos et de Maras.
1 t·s 1le11ts du sресiшеп cle Gaudry опt le caractere zygotl1111li111н·, c'cst а dire qне les cuspides soпt disposes еп ligпes
р.11 :1l!<'·lt·s. L'o11verture пasale de cet exeшplaire est portee Ьiеп
t·11 aпii_·rc veгs l'os s11pгaoccipital de sorte que l'os paгietal est
pl11s ~troit. C'est рош cette raisoп que la forшe d11 ега.пе differe
co11siL!eraЫe111e11t des сгапеs des speciшeпs шепtiоппеs ci-dessus.
Раг сопsеqнепt il est iпteгessaпt de savoiг poшq11oi les speci111c11s de Saшos et de Maras sont deterшiпes сошше Mastadoп
peпtelici typiqнe. II serait шieux peut-etre qне le sресiшеп de
Pikerшi · decrit le plus tot, soit Mastodon peпtelici typiqнe et
que les autгes speciшeпs пе soieпt que les varietes.
fv\;1:.11нlo11
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ЈЕЛЕНА Д. МАРКОВИЋ

ФОСИЛНА ФЛОРА БИГРА ДОЛИНЕ ГРАДАШНИЦЕ
КОД СОКО БАЊЕ
(Прилог табла

Река

Градашница,

лева

IX-XIII)

притока

Моравице

(Источна

Србија), по дужини речног тока (свега 5 км) и мале коли
чине воде спадала би у безначајне планинске потоке какви
се на ободу Сокобаљске Котлине чешhе сретају. Међутим,
због бигреног водопада, званог Рипаљка, она је привукла
пажњу наших ранијих испитивача, нарочито Ј. Цвијиhа, те
је постала опште позната. Спомиње се по свима школским
уџбеницима као највеhи водопад у Србији. Вода се стро
поштава преко високог бигреног отсека од 15 метара, затим
преко веhег броја нижих отсека (0,50-7 м), градеhи читаву
серију бигрених водопада, који се померају узводно.
Како се у бигру наилази на отиске лишhа, стабала,
'<:

\

плодова и др., почев од 1946 г. у неколико наврата саку
пю~а сам ову фосилну флору, коју сам затим одредила у
намери да he унети више светлости при проучавању саме
долине Градашниџе, а нарочито за датирање, односно за
стратиграфију квартара и постквартара.
Данашње врело Градашнице се налази у Озренским Ли
вадама на апсолутној висини од 490 м. Речица сада извире
из црвеног, добро повезаног конгломерата, преко кога леже
груби кречњачки конгломерати слабо повезани. Река носи
готово

константну

количину

воде

у

току

године

са знатним

количинима калциумбикарбоната, који се и данас таложи.
Протиче преко мале заравњене површине састављене од
бигра у којој је корито усечено око 1 м и оно је малог
пада. На излазу из Озренских Ливада, а при улазу у своју
клисуру, чије су стране састављене од масивних кретацеј
ских баремских кречњака ургонске фације 1 } наилази се на
1)

В.

К.

Петков и

С. Акад<смије наука,

1935

г.

h:
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165,

Издање

l :v

rcг.r·=-1,_,н·пм
•,- ~

о

_ ( L,

1,/',I
~

УЗДУЖНИ ПРОФИЛ ГРАДАШНИЦЕ

5аремсkн kреч.<;,.;,/.

Конгломерат

: -_ -_- r

Рипаљkа

но

~

450
Белавоиа

1

~

420

5'00
490

~
..

325

450

R

Понтисkн лапорн

'(D

бигар.

:са
(D

:,::

"'

Речни шљунаk

11

песаk

р

'=-'
,;.,

"':,,

'О

400

1

,JSO

1 -,

1- \

1

'

~
\ 1---/~

-_
~
- \ -_-___ Ј
"11'1-111Ј..'1-_'1"

\ - -

1

.·

---1,1'1· -1--,.
- ' , -\ -1
_\/\
' \1, \--r -1'-"-1-- '1/ -\
- 1_\\
/,,-/
\--\-:;
/ \ t \; . Ј

?/)О

:&s

о
t,J

300

. 1"
,-- /\

-. . '

1

.:: ___________ ..:.
- - ·- - -

'
295
:

•..

....•.
4'' ••••. ,, •._--- ···«-

о

5

. нзраgнла:
РГЗМЕРFЈ

285

1) за gужине

21 за внс11.'fе

3 см f км

2 мм. !Ом

ЈЕЛЕffЛ МЛРК08!1h

::s:

:,r

•

121

Фосилна флора бигра долине Градашнице код Соко Бање

стрм отсек, преко кога се река стропоштава градеhи споме
нути водопад. О овом слапу је Ј. Цвијиh забележио 1 }: ,,Вода
ове речице је богата са (НСO 3 ) 2 , да јој је корито дужином
од неколико стотина метара бигром постављено и у том
току њеном наилази се често на мање отсеке, који су нај
више 2 м високи. Под Озренским Ливадама је група високих
отсека, који чине прави слап и управо се зову Рипаљка. Она
се састоји

од

отсека

11

чија целокупна

висина износи око

40 м. Највиши је од
5 м висине, а остали

њих висок 11 м, под њим је један од
су мали, 0,50-2 м високи. Састављени
су од бигра или су кречњачки отсеци превучени дебелом
кором врло стврднутог бигра. . . Последњи отсек од 11 м
висине обливен је бигром, који с њега као слив виси. Вода
се

зато

више

распрскава

и

запенушена,

стропоштава

се

у

буч ницу уз велики пљ у сак".

Од водопада кроз клисуру, па све до уЈiаска у Соко
бањску Котлину, Градашница има веЈiики пад и знатно еро
зивно дејство. Највеhи пад река има од водопада до лактастог
скретања из правца И-3 у правац С-Ј. Овде на релацији од
375 м, од изохипсе 460-420 2 ), пад износи 10,6¾, што пак значи
да на 100 м дужине просечно пењање терена износи 10,60 м.
Од Јiактастог скретаља :цо улаза у котлину пад је смањен
и прибЈiижава се нормаЈiном. На овом делу бигар је врло
много еродиран и истањен тако да је ·местимично оголиhена
кречњачка подлога. У овом делу клисур~ око извора Бела
Вода, сретају се по дну долине, 2-4 м изнад нивоа реке,
заостале острвасте површине од бигра, а при том показују
и веI1е богатство у врстама од бигрева Рипаљке.

Од

ИЗЈiаска из клисуре, која

местимично

потсеhа на

кањон, Градашница тече готово све до ушhа у Моравицу
кроз понтиске глине, у којима је усекла своје корито обра
зујуhи ниске терасе и аЈ1увијалну раван. Осим на заравни и
у I<лисури, Градашница је сталожила биrар и на овим мор

фолошки најмлађим елементима рељефа. Али за разлику од
бигра горљег и средњег тока, овај бигар не садржи никакве
отиске флоре. Оставља утисак измењеног и најчешt1е прета
ложеног бигра.
Главне локалности на којима се фосилна флора може
проматрати и сакупљати јесте околина водопада Рипаљке,
затим Бела Вода, која лежи за читавих 30 м ниже од Ри
паљке. Треба споменути да бигар Рипаљке претставља горњи
хоризонат, док фосилна флора код Беле Воде се налази у

1)

Ј.

2)

Топографска карта размера

Цв иј и

h:

Геоморфологија

Института Краљевине Југославије.

11,

1 : 50

стр.

75,

Београд,

1926

г.

ООО, издање Војног Географског

Јелена Д. Марковић
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његовој падини. Уочава се и петрографска разлика између
две локалности: бигар Рипаљке је црвенкаст, трошан, крт и
ломљив, има све особине површинског слоја, док је бигар
око Беле Воде беличаст; чврст, са свеже очуваним отисцима
лишrш. Петрографска разлика изме!1у ова два у различито
време наталожена слоја, затим разлика у комбинацији биљ
них врста доводи до закључка да је регресивна ерозија не
једнако дејствовала на бигрени слој приликом разарања. Тако
су горње бигрене насЈrаге у средњем току морале бити дебље,
па су од котлине до лакта изнад Беле Воде еродиране и
испране, те су сачувани само подински делови. Напротив,
дејство регресивне ерозије до бигрених наслага око Рипаљке
још није допрло, те су осим слојева у падини сачувани. и
по вла тни.

Имам утисак да је долина Градашнице и у средњем
току била цспуњена слојем бигра знатне дебљине, а да је
он током времена испран и разнет. На сличан начин Ј. Цви
јиh1) тумачи постанак бигреног водопада Бука на Крчиhу
код Книна, где каже: ,,Била је дакле једна периода јаке
бигрене акумулације и тада је доюrна насута до 30 метара;
затим је тај бигрени под еродирс1н скоро за 20 метара до
. оне бигрене равни која чини дно,, данашње· долине; у њој
има нов усек, који местимично допире до кречњака као под

логе бигра".
Ово

Цвијиhево

гледиште,

примењено

на

долину Гра

дашнице пружа следеhу слику:

1)

Јака

акумулациона

фаза

ствара бигар

до

40

м де

бљине у горњем и средњем току од улаза у клисуру до водо
пада Рипаљке;

2)

Бигрени под је еродиран готово преко

30

м од улаза

у клисуру код Беле Воде, па све до почетка серије слапова
код

3)

'

.

лакта;

Спирање

и

одношење

бигра

је потпуно оголитило

кречњачку подлогу у кањону изме!ју Ковиљаче и Мале Чуке,
а

исто

тако

се

местимично

види

подлога

и низводно од кар

сног врела Бела Вода.

ЗахваљујуЈш ерозији и денудацији према изложеном
систему, омогуhено је посматрање фосилне флоре из вре
менски

два

различита

нивоа

и

то:

Старији хоризонат бигра код Беле Воде

I
II

Млађи хоризонат бигра на Рипаљци.

1)

Ј.

Цвијић:

Геоыорфологија

II,

стр.

73,

Београд

1926

г.

,
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I Фосилна
Fagus sp.
Acer caшpestre

флора

Беле

25 отисака
7 + 1 нejacai-i

Асег Pseudoplataпнs

7

отисака

Cerylus А vellaпa
Tilia sp.
Populus а!Ьа
Salix sp.
Carpiпus Betulus

7

"

4 отиска
4
"
3
"
2+1 нејасан
2 отиска

Carpiпнs orieпtalis
Ulmus caшpestris
Alпus glutiпosa
ViЬurпum Opulus
Viburпum Lапtапа
? Sorbus tormiпalis

Acer tataricum
Acer Visiaпii
Ostrya sp.
Свега

2
2
1
1

"
"

Воде

отис.

отис.

34,2¼
11 ¾
9,6¼
9,6°/0
5,5¼
5,5¼
4,l°!u
4,1¼
2,7¼
2,7¾
2,7¼
1,4¼
1,4°/0
1,4¼
1,4°/0

1

"

1
1

"

1,4°/о

1

"

1,4¾
100,1¼

73

отиска

Из приложеног списка се види да одре!јена збирка из
травертина подлоге садржи 73 примерка отиска лишhа, ме!ју
којима се јавља 17 врста различитог листопадног дрвеhа.
Фосилна флора локалности Бела Вода изражена у працен
тиме oмoryhyje да се стекне слика о вероватности б_иљног
покривача за време стварања травертина.

Долази се до за

кључка да је у то време околина била обрасла .нешовuшо.м
шуснОАt, у којој је процентуално највише била заступљена
буква (испод 50¼), затим клен, јавор и леска. Осим тога,
расла је липа 1 брест, граб, жешља итд. док је од шибља
била заступљена чибуковина и црни граб (,, грапчина" према
локалном називу). Најзад, иако· је клисура врло уска, те где
данас поред реке нема ни једног јединог дрвета, у време

таложења бигра топола је била заступљена са 5,5¾, врба
са 4,1 ¼, док је црна јова била заступљена са 2,7¼,

II

Фосилна

флора

Рипаљке

Fagus sp. отисци лишhа
40 отисака
Fagus sp. плод (купола шишарке) 1 отисак
Cory lus А vellaпa
12+ 1 нејасан
Acer Pseнdoplataпus
5 отисака
UJmнs sp.
5
Tilia tomeпtosa
3 отиска
Salix sp.
1 отисак
Popнlus а!Ьа

Caгpiпus orieпtalis

1
1

"

57, 1¼
отис.

1,4°/ 0

18,6¼
7,l°lo
7,1¼
4,3°/0
1,4° / 0
1,4°!о

1 ,40 io

------"---------Свега

70

отисака

99,8¼
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Поред отисака лишhара збирr<а садржи још и:
Стабло барске трске

отисак

Cladophora

1

примерак

Сакупљене и одређене врсте лисних отисака, изражене
у процентима, указују да је за време таложења повлатног
слоја травертина Рипаљке биљни покривач сачињавала 6унова
шу.на. То сведочи с једне стране велики проценат отисака

буковог

лишhа

са

плодом,

који

достиже

58,5¼,

а с друге

стране мали број осталих врста дрвета. Поред леске, која је

заступљена са 18,6¼, срета се још само ,јавор, брест, липа
и по r<оји граб. Поред воде, уз реку, расла је врба и топола.
Присуство Cladop/10гae и стабла барске трске, која се иначе
у множини сретају у бигру на самом терену, указују да се
вода разливала и да је земљиште било подводно.

Стање данашње флоре у I<Лисури Градашнице
и код Беле Воде
Падине клисуре од
стављене су

400

до

680

м апсолутне висине, са

од љутог кречњака са врло мало tегга гossa на

површини, обрасле су вегетацијом облика шиба. Преовлађује
црни граб (Сагрiпиs oгieпtalis), који је заступљен са 90¼.
Поред тога се срета: Vibumum Lапtапа, Согу!иs Л vе!!апа, Crataegus monogyna, л.оsа сапiпа, Syгiпga vulgшis - заступљене са
4¼. Јавља се по који усамљени: Fгaxinus Omus, заступљен
са 3¼, Асег moпspessulaпum, Асег campestгe и ViЬигпит Opu!us
- 3¼. И ова остала флора, заступљена са 10¼, такође је у
облику шиба. Не срета се у клцсури Градашнице ни један
једини грм.

За данашњу флору око Беле Воде се може реЬ:и да је
заступљена мањим бројем врста него 'ранија. Док је флора
бигра показала 17 врста и то претежно листопадног грмастог
дрвеhа, дотле садашња флора пока3ује юмењену слику. Број
врста је смањен на 10, а шибље је заступљено са 94¼. На
против, 33 време стварања травертина, свега 11
је отпадало
на шиб, а огромну веhину од 89~/0 је сачињавало грмасто
дрве1'1е, док је данас слика потпуно обрнута. Може. се 3а

¼

кључити да данашња листопадна шума показује осиромаше
ње и потпуну редукцију и ишче3авање појединих врста др
вета,

која

су

преовлађивала

у

мешовитој

шуми

3а

време

депоновања травертина. Ово нарочито важи 3а букву и јавор.
Данашња флора Рипаљ!<е и И3Ворноr дела Градашнице
Кад се дође у горњи ток Градашнице, почев од Рипаљ1<е
(апсолутна висина 450 м) до њеног највишег скаршhеног ю
вора (550 м апсол. висине) наилази се на друкчији састав

·
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земљишта. На овом ме!јупростору Озрнеске Ливаде су са
стављене од растреситог материјала: плиоценских језерских
конгломерата и бигра. Ме!јутим, кречњачки оквир увале
Озренске Ливаде од 450 до 680 ;,1 апсолутне висине има исти
састав као клисура Градашнице (баремски кречњаци).
1) На I<речљачком оквиру изнад Рипаљке, на Јефтином
Камену и на падинама Меч јег Врха (450-680 м апсолутне
висине) норед Caгpiпus oгienta!is-a, који је заступљен са 80()/ 0 ,
срета се још: А сег campesiгe, Ггахiпиs Omus, Cгatae,gus топо
gупа сrзе у обли!{у шиба. Од грмља се срета: Tilia coгcla
ta и Согу!иs Со/ита (диволеска према локалном називу). На
Мечјем Врху грмови сачињавају само 5¼ а на Јефтином Ка
мену 20¼, што значи да 80--95°/ 0 у оба случа;а сачињава
ситна вегетациiа облика шиба,

:,;') Поред Градашшще кроз бигрену котлини цу поред
реке расте: Salix а!Ьа и Popu!us пigга.
3) J:-la падинама Озренских Ливада на подлози конгло
мерата, почев од садашњег врела Градашнице (490 м апсо
O

лутне
срета

висине)
се

па

до

мешовита

највишег скаршhеног извора

шума

(550

м),

са:

Ouerct1s

Pseudoplataпus
caшpestre
ViЬшпuш Opulus
Tilia tomeпtosa
Corпus saпguinea
Fraxirшs Огпнs
Carpinнs BetL1lt1s

Acer
Acer

ceпis

Quercнs sessilis

Ulmas laevis
Sorbнs torшinalis

Г:agus sp. (по које дрво)
Corylнs А vellaпa
Crataegнs шопоgупа

Rosa canina
Између шуыарака са шшеденом флором, налазе се про
планци

претвор~ни

у

ливаде

Садашња флора горњега тока Градашнице око извора
такоlје показује отступаље од оне којом је била обрасла ова
околина за време таложења бигра. Број врста је остао углав
ном ,исти, врло мало је повеhан, али је измењен љихов од
нос. Место букове шуме, заступљене са 58,5¼, данас постоји
мешовита шума у којој је буква потпуно истребљена и јавља
се тек по која младица.
Изнад водопада Рипаљке, где је ја време травертинске
фазе доминирала буква, данас са 80¼ преовлаlјује граб са
ограниченим бројем грмова Coгylus Со!игпа (диволеске) и
црне

липе.

3ахључю<
Упоређујуhи данашњу климу са оном
ња

травертина

лих периода

у

долази

се

до

закључка

из доба таложе

да

се

токо~1

ll~ину

постквартару нису догађале велике климо(е

промене. Напротив, одржавање шумског покривача

од пост-
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I<Вартара, кад је бигар таЈiожен, до рецентног доба, а без
нарочитих промена, указује да знатнијих кЈiимских коЈiе

бања није било. Извесне четинарске форме, r<oje би укази
ваЈiе на захЈiадњивање, нису на!Јене, а одржавање готово
истих облика листопадне шуме говори о незнатно измењеним
условима за егзистенцију биља од постквартара до данас.
Тако се ·могу уочити шумске сукцесије I<роз
тар одељене временски једна од друге и то:

постквар

1) фаза .мешовите шу.не, о чему пружа податке травер
тинска наслага код БеЈiе Воде;
2)

фаза

бу1сове шу.ие

нарочито

изражена

у

бигру Ри

паљке;

3) данашња шума. која на подручју БеЈiе Воде показује
осиромашење у врстама, а код Рипаљке потпуну редукцију
букове шуме и преЈiаз на мешовиту ксеротермну шуму._
Несумњиво је да на померање границе букве у доба ин
тензивнијег

насељавања,

утичу и други

узроци и то:

ства

рање крчевина у циљу добијања зиратног земљишта, поди
зање људских насеља у више регионе, утица:ј сточарства итд.
Једном речи, економски узроци крајем постквартара и у
рецентно доба биЈiи су вероватно од утиц~а коЈiико и сама
клима.

ПаЈiеоботаничка проучавања флоре Источне Србије веома
су оскудна, ма да се за ову област може реhи да обиЈiује
травертином. Једина студија (П. Черњавски: ПостгЈiацијаЈiна
историја Власинских шума, 1938 г., Београд стр. 70) ове
врсте из Источне Србије, ВЈiасина, обухвата постквартар.
Међутим, иако прибЈiижне географске ширине са Градаш
ницом (Власина 42° 41', Градашница 43° 30' до 43° 45') вла
синска тресава лежи на надморској висини од 1200 м, те
се потпуна паралеЈiисања не могу изводити. Ипак, из табеле
коју писац прилаже а која се односи на шумске сукцесије,
долази се до сазнања да је на географској ширини од 41°
до 45° у ЈугосЈiавији, затим такође у Источним Карпатима,
као најмлађа фаза била фаза бу1сове шуме. Додуше, ова
фаза обухвата регион од 800 до 1500 м апсоЈiутне висине,
док се фаза букве у доЈiини Градашнице односи на апсо
лутну висину 450-680 м, што је у вези са кЈiимом једне
клисуре. Међутим, баш из овога стиче се утисак да је у
доЈiини Градашнице доња граница букце биЈiа нижа у доба
таложења мЈiађег травертина.
Иста табела показује да је фази букве, I<ако у Југосла
вији (Власина, Катланово) такође и у Карпатима, претходила

фаза мешовите шуме са комбинацијом четинара и лишhара у
сва три случаја. Вероватно да временски овој фази одговара
и мешовита шума Беле Воде, која је постојала за време
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таложења старијег травертина подине, а за коју је изложено
да се карактерише искључиво комбинацијом листопадне шуме.
На приложеним таблама XI-XIII претстављено је неко
.'IИI<О биљних отисака из Јrокалитета Бела Вода,.а на таблама
ЈХ--Х са Рипаљке.
Из Природњач!{ОГ .нузеја срйс!{е зе.мље
у Београду

Табла

IX

сл. 1 Согу!11s Avellana
сл. 2 Fagus sp.
сл. 3 Fagнs sp.
сл. 4 Acer Pseudoplatanus

Табла Х
сл.
сл.
сл.

1 Fagus sp.

2

Ulшus

3 Fagl!s (купола шишарке)
Табла

сл.
сл.
сл.
сл.

1

XI
orientalis

Сагрiпнs
Pseнdoplataiшs
ViЬшаnшл Laпtana
Corylнs А vellana

2 Acer
3

4

Табла

сл.
сл.
сл.
сл.
сл.

XII
1 Acer Pse11doplatan11s
2 Tilia
3 Salix sp.
4 Fagнs sp.
5 Fagнs sp.
Табла

сл.

1 Pop11!11s

а!Ьа

XIII
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RESUME
Flore fossile du travertiп de la vallee de Gradasnica,
·
pres de Soko Banja
La гivieгe Gгadasпica est ш1 afflueпt de g-auche de Ја Morivica Serble Orieпtale). Elle preпd sa source а tше altitнcie
de 490 шеtгеs. La loпgueur de sоп cours пе depasse pas 5 km .
. Si elle п'etait сошше par sa cascade d'eaux de traveгtiп пош
шее "Ripal_jka", elle пе serait qu'tш rнisseau s:fe шопtаgпе sans
iшportance, tel' qне les пошЬгеuх sur les coпfiпs de la vallee
eпcaissee de Soko Banja.
Daпs sоп cours, superieur et шоуеп, sa vallee est гevetue
d't1пe cot1che de travertiп d't111e epaisseur atteigпaпt 40 шеtгеs.
Sous l'actioп des erosioпs fluviales cette cot1che de travertiп aete erodee et le travertiп de base р!нs апсiеп, шis aiпsi а пн,
se distiпgue au jourd 'hui сошше. localite "Bela Voda". Daпs le
cours superieur, pres de !а chute de Ripaljka, la сонсЬе de travertiп est Ьеансоuр plus epaisse, de sorte que !а flore recнeillie
et deterшiпee appartieпt а !а сонсhе sнperieure.
I Flore fosslle de Bela Voda
Fagus sp.
25 eшpreiпtes
34,2¼
11 ¾
Acer caшpestre
7 1 рен visiЬ!e
Acer Pseudoplataпнs
7 eшpreiпtes
9,6¼
Cerylus Avellaпa
7
9,6¼
Tilia sp.
4
5,5°/'о
·4
Popнlus а!Ьа
5.5¼
"
Salix sp.
,,
4.1¼
3
Carpinus Bett1lt1s
2 eшpreiпtes+ 1 peu visiЬ!e . 4, 1°!о
Carpint1s orientalis
2 eшpreiпtes
2,7¼
Ulшus caшpestris
2
2,7¼
"
Alnlls glt1tiпosa
2,7°1о
2
"
ViЬur1шш Opullls
1 eшpreiпte
1,4¼
ViЬurnt1111 Lantana
1
1,4¼
"
Sorbus torшiпalis
1,4¼
1
Acer tatiricuш
1
1,4¼
"
Acer Visiaпii
1,4¼
1
1,4¼
Ostrya sp.
1
"
100,1 °!о
au total 76 eшpreiпtes

+

Гласник

А-3

9
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II Flore fossile de Ripaljka
Fagus sp. empreintes des
feuilles
Fagus sp. fruit (coupole
du сапе)
Cery Ius А v е11апа
Acer. Pseudoplataпus
Ulmus sp.
Tilia Stomoпtosa
Salix sp.
Populus а!Ьа
Carpi11L1s orieпtalis

40

empreiпtes

1
12

empreiпte

5

5
3
1
1
1

au total 70

soit

57,l°lo

eшpreiпtes+l рен visЉle
empreiпtes

"
"

empreiпte

"
eшpreiпtes

1,4°1о

] 8,60 0 /
7,1¼
7,1¼
4 ' 3°/о
1'4°/()
1,40 /о
1,40;0
99,80/о

foгet aux arbгes а feuiJiages cadL1c, qui existe aL1joнгd'l1t1i,
deшoпtre !а рrеdошiпапсе de broL1ssai11es (94¼), Је laboн
grissemeпt et Ја dispaгitioп totale de ceгtaiпes especes d'агЬгеs
(hetres, pJataпes).

La

110L1s

Il ressort des dоппееs do11t оп dispose, qu'il п'у а pas eu
d'importaпts cl1aпge111eпts climatiques au сошs dll Postquateг
пaire, mais il est toutefois possiЫe de distiпgнeг Jes successioпs
forestieres suivaпtes:
1. La pl1ase de !а foret шixte, qlli se шaпifeste paгticнJie
dans Је travertiп de Ве!а Voda;
2. La phase de Ја fmet de hetres, doпt оп гепсопtге Jes
eJemeпts daпs !а couche dн travertiп de Bela Voda;
3. Le foret actuelle qui demoпtгe daпs !а геgiоп de ВеЈа
Voda l'appauvrissemeпt еп especes, et, pres de RipaJjl,a, - !а
reduct'ioп de Ја foret de hetres aiпsi qне sоп evolнtioп vers Ја
reшeпt

foret

шixte xeгotherшe.

taЬ!eaux ci-joiпts represeпteпt
empreiпtes de plaпtes de Ја Joca]ite Ве]а
de Ripa]jka IX; Х.

Les

XI, XII, XIII
Voda, taпdis

q·uelqнes
qне сенх

Б. ЋИРИЋ

СПИСАК СЕНО НСКИХ ФОСИЛА И3 РЕВИР А
УГЉЕНОГ РУДНИКА РТАЊ (И. СРБИЈА)
У лето 1947 год. наЈiазио сам се као члан екипе проф.
К f1еткови!1а, у области угљеног рудника Ртањ (Источна
'Србија).. Тамо сам провео месец дана. За то време прикупио
сам и за рачун Музеја омању збирку кретацејских фосила,
нарочито гастеропода. Одређивање, које сам започео још
исте јесени на вежбама у Геолошком заводу, коначно сам
завршио у јануару 1949 године, те је збирка пренета у При
родњачки музеј" Српске земље на чува~,ье.
Детаљним проучавањем ове обЈiасти нарочито су се ба
вили В. Петкови1'1 и К. ПетковиЈ1. У многим њиховим радо
вима из ове области могу се наhи знатно опширнији спискови
фосила и стратиграфско рашчлањавање терена. Због тога hy
се ја ограничити само на томе да дам списак фосила са ко. јима се обогаhују збирке Музеја, уз неке мање напомене.
Сви фосиЈiи су горње-1<ретацејске
а карактеришу госавску фацију.

(сенонске)

старости,

'·

Гастеропода

Acteoneila
Acteoпella gigaпtea Sow. У нашој збирци налазе се три
списка примерака ове врсте. Сви потичу из подине "V" слоја
угљеног

рудника

Ртањ,

где

су

врло

чести поред осталџх

кретацејских гастеропод~. До сада је Музеј располагао само
са једним егземпларом ове врсте, који је раније нађен у Су
гуљан Потоку.
Acteoпella

sp.

Један

примерак

из

ове збирчице, иако

врло добро очуван, нисам могао да уврстим ни у једну врсту
описану у делима цитираним на 1<рају. По својим димензијама

и спољашњем облику, највише личи на Acteoпella gigaпtea
али од ње је јасно одвојена веhим бројем за,војака и
начином њиховог увијања, тј. обликом самих завојака. На
ђена је у потоку Врело код Бучја.

So\v.,
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Clauconia
До сада је у Музеју постојала само мала збирка (шест
егземплара) врсте Glaucoпia cfr. kefersteiпi Zek. из околине
Пирота (Чумина Чесма). Овој збирчици могу да се прикључе
сада глауконије из Источне Србије, међу којима се налазе

·

следеhе врсте:

Glaucoпia Coquaпdi

d'Orb. var.

cariпata

Rep.

Заступљена

је са шест добрр очуваних примераr~а.

Glaнcoпia

Coqнaпdi

плара из наше

из

збирк:е

Чумине Чесме

Zek

Четири егзем

готово су истоветни

са примерцима

var.

(околина

kefersteiпi
Пирота).

Сви

они,

без, сумње,

припадају овој врсти,

Glaнcoпi::-,

Coqнaпdi

d'Orb. var. excavata d'Orb.

Од ове

врсте нашао сам само један примерак.

Сви примерци овога рода нађени су у падини угљеног

слоја

"V".

·

Ceritћiшн
само

Међу примерцима овога рода могао сам да издвојим
две врсте, заступљене са по више примерака. То су:
Cerathiш11 epagogшn Tauscl1. и
Cerathiuш balatoпicuш Tauscbl
И они потичу

претходног

из исте локалности

из које и примерци

рода.

Volнta

Volнta (VolutiliЉes) cf. s·epteшcostata Forbes.

У МОЈОЈ

збирци налази се знатан број I ситних пужева са јаким уз
дужним ребрима,. високим и узаним гротлом и огромним
последњим завојком у поређењу са осталима, који се врло
тешко могу да одвоје. Тек на узду}~ном пресеку, види се да
их има још 4-5.
·
Ма да наши примерци показују велику сличност са Pyrgulifera ,Bocki М. Palfy rдатој код К. Пеп<овиhа 10, страна
165, сл. 29), ја нисам могао да их идентификујем ни са њом,
»ити са иједном врстом пиргулифера датој у литератури са
1<ојом располажем. · Највеhа сличност постоји између наших
примерака и V. septeшcostata. Нарочито .се слаже са РеЉо
овим примерцима (8, страна 177, табла XI, сл. 18, 19, 20).
Очигледна је сличност са Раlfу-евим егземпларима ове врсте
(5, страна 340, табла XXVII, сл. 7), но наши примерци су
знатно мањих димензија. Највеhи наш примерак једва да
.достиже величину њиховог најмањег. Уз то и извесна друга

мања

отступања

указују

да се можда ради о сасвим новој

врсти.

Нађени су, заједно са церитима у падини угљеног слоја" V".

Списак сенонских фосиЈЈа из ревира угљеног рудЈ!ИI(а Ртањ
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Pyrgulifera
Pyгgulifera

Ноrп. Само један примерак ове збир

Picl1leri

чице и то са окрњеним врхом, припада несумњиво овој врсти.
И он потиче

из исте локалности

из које и претходни род.

Nerita
Neгita Goldfнsi Zek. Измеiју ситних гастеропода из по
дине "V" угљеног ,~лоја, могао сам да издвојим три типска
егземплара ове врсте, сасвим идентична са сликама I<од Zekeli-a, Golclfнs-a и Оррепl1еiш,а.
Поред ових гастероподских родова и врста у збирци
се налазе и неколш<о примерака других класа, који су за
сада могли да бу ду само генерички одре\јени. Ту долазе:

Laшellibranchiata

Gryphea sp. Један врло крупан и добро очуван приме
рак овога рода наlјен је на брду Косару, изнад Лештарског
Поткопа.

В

r

а

c.h i

о ро

dа

Rhyпcl1011ella sp. Из исте Јюкалности потичу и више
uримерака ринхонела, слабо очуваних, редовно без фрон
талног дела.

Any1ozoa
Cyclolites sp. Два врло добро очувана примерка овог
хексакорала, на\јени су на путу између Бучја и Зубетинаца.
Један од њих (крупнији) показујЕ: велику сличност са С. depressa Reuss., али му је горња страна избоченија него код
поменуте врсте. Стари музејски егземплар врсте Cyclolites
depressa наlјен је такође код Бучја. Други примерак је са
свим округао, избочен као и први и са сасвим равном базом,
без централног удубљења, које се јавља код првог примерка
и примерка С. depressa.
. 1
•
Сви се примерци чувају у Природњач1<ом музеју српске
земље у Београду.
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МИЛАН ИЛИЋ

ОПШТА

I{APAI{TEPИCTИI{A ПЕГМАТИТА

ПЛАНИНЕ

БАБУНЕ И ОI{ОЛИНЕ ПРИЛЕПА И I{ОРИСНИ
МИНЕРАЛИ I{ОЈИ СЕ У ЊИМА НАЛАЗЕ
Још 1946 године имао сам задатак да у релативно крат
ком времену, заједно са помоlшик9м-геологом В. Русиhем,
прегледам сва налазишта корисних лискуна у обиму планине
Бабуне и у околини Прилепа, у којима су Немци за време
окупације радили било на ист,раживању мусковита било на
вађењу овог корисног минерала.
Наша су испитивања) према томе, имала углавном општи
информативни карактер и то:
1) Да истраже стање у коме се та веh позната и отво
рена

лежишта

корисног

лискуна

налазе,

а

исто

тако

и

да

процене могуhности и изгледе за·даљи рад на њима и
2) Да процене могуhности за истраживање нових нала
зишта лискуна у обиму прегледаног терена.

Тај смо посао ·обавили за месец дана и то у времену
од 13 ју ла до 13 августа исте године. Затим је знатна коли
чина прикупљеног материјала (проба) обрађена и то углав
ном оптички, често врло детаљно, по универзалној методи
Федор ов а (8). Интересовање многих подручја наше при
вреде за корисне лискуне, а исто тако и за корисне фелд
<:пате, данас је врло велико. Из тих разлога одлучио сам, по
одобрењу главног геолога Савезне управе за геолошка испи
тивања, В. Микинчиhа, да сређене податке својих истражи
вања у напред поменутим теренима објааим.
Пошто је приликом истраживања лискуна истовремено
запажено и неколико значајних концентрација корисних фелд
спата, то је и тај материјал,. као минерална

сировина, дели

мично приказан, уз опис појединих налазишта корисних

ли

скуна, а затим и сумарно у посебном одељку, под насловом

,,Корисни фелдсиаиш".
Док су, с једне стране, појаве корисних лискуна у испи

тиваној области доста честе (местимично врло озбиљне) и
веh дуго познате, с друге пак стране, о њима је тако мало
и непотпуно цисано, да се може реhи да смо стварно били
скоро без икаквих података таквог карактера, који би дали
бар приближну слику о природи и опсегу тих појава. Архив-
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ски подаци о радовима које су Немци за време ,Ькупације
извршили нису пронађени, али се на терену vод веhине на
лазишта јасно види да је окупатор заиста радисf врло фор
сирано и да је извадио велику количину лискуна.

У петрографско-геолошком раду Л. Мар и 1'1 а

·

(7) који

обухвата знатан део нашег терена, налазимо доста података

о геолошкој грађи те области, као и о минералном саставу
појединих присутних стена. Уз опис разноврсних минералних
жица, аутор такође помиње и пегматитске жице неколико
локалности, без детаљније обраде ових стена. Illтo се тиче
саме

генетске

повезаности гранита и минералних жица, аутор

указује на значајну појаву да се главни састојци жица мести

мично јављају у разним· количинама и у биотитском граниту,
и на крају вели дословце: ,, У колико су поједине минералне
жице и пегматитске жиле везане за инјекције у веh консо
лидованој стијени, или за хидротермалну фазу, остаје да се
ријешава детаљним проучавањима".

Терен обухваћен нашим испитивањем захвата скоро
целу површин~ постављену једним листом топографске кар
те 1: 100.000 и то јужну половину листа "С,сойље-Велес"
и северну половину листа "Прилей-Бишољ". Ваља притом

напоменути да ми нисмо, с обзиром на додељени задатак,

скроз прешли означени простор, већ смо се, идуiш за лиску
ном, пребацивали од једног бившег радилишта до другог, која
су

често

знатно

размакнута.

Најсевернија тачка овог терена јесте село Нежилово;
које се налази северно од Богомиле, а најјужније село Шта11,ице, које се налази јужно од Прилепа. Из овог произилази
да појаве корисног лискуна прате један врло простран пла
нински терен, који је у битности једнообразног геолошког
састава. Означена област, ме!јутим, претставља само један
део лискуноносног терена, јер се овај простире и северно
од Нежилова и Богомиле и јужно од Штавице код Прилепа.

· Ако се осврнемо на сва позната налаз·ишта лискуна у
овом делу Македониј(; и узмемо у обзир геолошки састав
шире области, јасно се види да лискуноносни терен уствари
претставља једну одређену зону правца СеЗ-ЈЈИ. Није по
знато докле се зона простире у правцу еез, пошто овај
терен није искартиран ни довољно геолошки проучен, док
она на ЈЈИ допире чак до Витолишта и пружа се и јужније
од овог села (види слику 1). Ширина зоне прилично. варира,
али често достиже и 20 км.

Лискуноносни терен и лискуноносне стене
У обиму планине Бабуне и у околини Прилепа, лискуна
носни терен чине ортогнајсеви и њихова непосредна околина,

која је изграђена од кристаластих шкриљаца и других стена
високог кристалинитета: микашиста, циполина, мермера, pelje
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нмфнболита и других шкриљаца. Као што је у преходном
1ю1,лш3љу речено, продуктиван терен ове области претставља
зону одређеног пружања и једноликог геолошког састава.
Beh описана зона лискуноносног терена правца ССЗ-ЈЈИ
уствари је зона ортогнајсева или боље речено, зона старих
гранита, који овде показују свој одређен обим простирања.
Ортогнајсеви показују различити стадијум шкриљавости, по
чев од скоро нормалних алкалигранита па све до најшкри
љавијих и ситно убраних ортогнајсева. Фелдспати често узи
мају веhи пораст, те стена прелази у порфироидне, односно
окцасте варијетете.

Граница између незнатно шкриљавих партија ових стена
гранита и партија више шкриљавих и најинтензивније Шl{ри
љавих претставника ортогнајсева, који стварно далеко

-

преовлађују, не може се ни приближно повуhи.

Beh

и сама

та појава убедљиво доказује да се овде у битности налазимо
испред једне исте стене, на једном истом врло пространом
старом масиву. Различити видови шкриљавости потичу, веро

ватно, од различите отпор1'ости појединих простора у обиму
масива или, можда, од неједнаке интензивности преображај
них фактора на разним местима. Не бих могао да прихватим
претпоставку

да

се

ту

ради

о

стенама

различите

старости.

Најчешhи су мусковитски ортогнајсеви, али се cycpehy и
врсте са оба лискуна, ретко и са амфиболима. Могло би се
реhи да у овој области (провинцији стена) ортогнајсеви са
мусковитом или у којима преовлађује мусковит претстављају
нормалну стену, а да су врсте са два лискуна, биотитске и
амфиболсl{е нешто базичније фације.
На сл. 1 приказана је цела зона ортогнајсева у овом
делу Македоније

и то у оном облику и у .оним размерама,

како је ми замишљамо, према постојеhим подацима. Она је
највеhим делом израђена према карти Л. Мариhа, делом према
личном зацажању и запажањима геолога Љ. Бариhа. У делу
северно од Нежилова I<од Богомиле зона је извучена сасвим

апроксимативно, јер за ту област, као што је веh напоменуто,
немамо довољно података. Тај терен, та пространа зона, у
границама како је на слици само приближно претстављена,
носи

сва

до

сада

позната

маl{едонска

лежишта

корисних

лискуна, која су од практичног значаја.

Лискуноносне
узев,

ови

су

стене су искљ учи во пегматити.

пегматити

различитог

минералошког

У опште
састава

и

различитих геолоШl{ИХ облика. Они су час крупнозрни агре
гати l{Варца и лискуна, без и једног видљивог другог састојка,
час агрегати кварца и фелдспата са мало или без лискуна,
час агрегати кварца и фелдспата са доста лискуна. Често су у
појединим, чак и релативно пространијим деЈювима и моно
минерални

или

скоро

мономинерални,

што

претставља

чајне к,онцентрације корисних минералних компонената.

t

зна

Сем

\
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тога, запажена је на неколико места врло интересантна појава
крупног примарног епидота, кадкад обилато заступљеног, на
чему hемо се касније више задржати. Квантитативан однос
присутних минерала често јако варира и у једној истој пег
матитској жици. Величина зрна такоlје показује осетније разлике. Прелази пегматита у аплите и чисте кварцне масе
жичног облика (кварцпегматите) запажени су на више места
(слика 4) ..
Пегматити најчешће леже у самим ортогнајсевима, а има
их и у микашистима у непосредној 01~олини ортогнајсева. Они

најрадије образују жице одређених праваца и различите моh
ности, а местимично показују и друге облике.
су или управни,

односно

скоро

управни

Правци жица

на зону

ортогнај

сева, што претставља најчешhи случај, или су паралелни,
односно приближно паралелни са зоном, што се ређе запажа.
Према- томе, пегматити ове области веhином се пружају у
правцу И-3 и пониру скоро вертикално у своју подлогу
или падају врло стрмо према С или Ј.
Од укупно 31 проматрања, у обиму · испитаног терена,

добили смо, у п'огледу
интересантне

пружања

пегматита,

следеhе врло

податке:

Пружања И-3
Пружања С-Ј

20

случајева

4

Неодређеног пружања

7

Неодређено пружање односи се на пегматите који нису

жичног облика као и на неке жичне пегматите, који су или
сасвим повађени или рударским радовима доведени у таКЈЗО

стање, да пружање жица није више видљиво.

1

Моhност жичног пегматита варира у широким границама,
почевши од 10 см. па све до 12 м. Чести су случајеви да и
једна иста жица у погледу ове вредности толико варира у поје
диним својим деловима, да је врло тешко и приближно оценити
њену средњу моhност. Интересантно је напо.менути да су
најчешhе жице са средњом моhношhу од 2 м. )Кице мање

моh1-юсти су такође" честе, док су оне преко
Од укупно 31 проматрања
деhе случајеве:

2 м. врло ретке.

у овом смо погледу

Моhности од 12 м.
Моhности од 4 м.
Моhности од 3 м.
Моhности од 2 м.
Моhности од 1 м.
Моhности испод 1 м.
Неодређене моhности

1
1

2
11
7

имали сле

жицу
жицу
жице
жица
жица

3

жице

6

жица

Треба напоменути да се ови подqци односе само на
пегматитске жице на којима је за време окупације или и пре
рата рађено, јер су иначе жице испод 1 м. (до 50 см.) да-

•
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леко бројније. Оне се веiшном запажају у непосредној око
лини бивших радил'ишта. Неодређена моhност односи се на
веh повађене жичне пегматите или на пегматите који нису
жичног облика.
Накнадним испуњавањем пуr<отина и пространијих шу
пљина

у

ортогнајсевима

и другим околним стенама, пегма

тити су кат1<ад задобили и такве геолошке облике, које
не можемо на·звати жицом. Ради тога ми смо у испитиваној
области разликовали жичне и масивне пегматите. Ови по
следњи
)бразују пространија еруптивна тела неправилних
облика, која час окружавају комаде околних стена, а час се
опет рачвају и расплиl1у у свима правцима (сл. 8). Супротно
матичној стени, у којој се јављају, пегматити редопно пока
зују, знатно смањену шкриљавост.
Димензије као и о6Јrици
масивних пегматита приказани су детаљније у опису поједи-

них налазишта.
Зависност појава

·
пегматита од

обима

простирања ор

тогнајсева јасно указује да су ове две стене у тесној генетској

вези. Лискуноносне пегматите треба схватити као накнадне
инјекције остатка магме, односно врло киселе диференцијате
исте магме која је претходно дала и присутне првобитно
алкалиграните (сада претежно ортогнајсеве). И сами алкали
rраюл:и су, као што је речено, веh киселе стене, те се може
закључити

да

су

повољне

услове

за

постанак

,ТЈежишта

ко

рисних лискуна пружили кисели диференцијати киселих гра
нита. С друге лак стране, ово нам искуство показује да у
Македонији корисне лискуне треба тражити једино у под
ручју алкалигранита и ортогнајсева, првенствено у муско
витским врстама

и да у том
оваквог

или у оним у којим мусковит преовлађује,

циљу

треба

пажљиво

претражити

све

терене

састава.

Зависност лис~<уноносих пегматита од минералошког са
става матичних ортогнајсева, односно од ,самог састава ли
скуноносног терена, такође се убедљиво потврђује.
се

наиме

да

лежишта

корисних

лискуна,

преко

Запажа

пегматита,

махом носе баш они делови зоне лис1<уноносног терена, који
и сами обилато садрже мусковит. Обративши нарочиту пажљу
на ове значајне појединости ми смо констатовали да од 31
на

терену

проматраних

лискуноносних

пегматита

у мусковитском ортогнајсу ·
у ортогн~су са. оба лискуна
у

мусковитском

микашисту

у

микашисту

два

са

·

леже:

18
7
5
1

лискуна

Нашим испитивањем није се, међутим, показало да и
сами пегматити имају извесне зоне у подручју алкалигранита

или

ортогнајсева,

наиме,

у

свима

односно лискуноносног

деловима

испитиваног

терена.

Они

лискуноносног

се,

терена
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тако

произвољно

јављају,

да

се

заиста у том

погледу не

може извуhи никакво опште правило. Су деhи по самом раз
мешта ју

пегматита у односу на у1<упну масу ортогнајсева,
бар како te данас на терену види, изгледа да Је стварање
киселих диференцијата произилазило из више сасвим поиз

двајаних центара, који су се држали час ободних делова
гранитског масива, а час орет, можда и чешhе, прате и
остале делове матичног еруптива. На појединим местима до
бија се утисак да је пегматитска маса, као очврсли остатак

магме, формирана на самом месту издвајања; тј. да није прет
ходно кретана и пренашана · у нове просторе. Тад се прика
зује у виду веhих, или мањих громадастих тела у граниту
или у облику једног проширеног корена чија се здепасто
прстаста продужења нагло завршавају у граниту (види сл. 7).
Расподела лискуна у појединим лискуноносним пегма
титима, као што се из описа појединих налазишта детаљније
види, је врло различита.
У неким пегматитима лискун се
држи само ободних делова ових стена.
У тим случајевима
показу ју се релативно правилне и моЬне лискунске зоне дуж
граничних површина између пегматита и матичних стена, а

· саме пег_матитске жице _тада потсеhају на симетричне рудне
жице. Такав мање-више правилан распоред лискуна одржава
се кап<ад и на дужим линијама, али су _те линије веlшном
местимично испрекидане. Интересантно је напоменути да се
код неких жица, истина врло ретко, та симетричност не огледа

у размештају лискуна, веh је изражена
суп-шх састојака (види сл. 6).

преко других

при

У многим пегматитима Јшскун радо образује лискунске
оазе или гнезда различите величине, која су произвољно раз

мештена у свим деловима у пегм<1титима.

Ова би се гнезда

могла с~ватити као местимични мономинерални агрегати или

1
1

као фације чистог лискуна у пегматитима.
Као треhи случај расподеле лискуна у испитиваним пег
матитима

можемо

узети

доста

честу појаву

да се лискун

јавља у читавоџ п.:гматитској маси и то у облику појединач
них каткада врло крупних и ретких кристала. У неким је пак
пегматитима

;

расподела лискуна различита у разним деловима.

Н:ајве!1е концентрације лискуна
показују симетричне
жице, што је и сасвим разумљиво с обзиром на размештај
лискуна у њима. Рад на вађењу лискуна, код оваквих појава,
је у многоме олакшан и, пре свега, потпуно одређен.
Са
мало радника може се тада остварити велика продукција.
Квалитет лискуна код ових појава је, међутим, махом лошији
и то због тога, што су с једне стране, кристали лискуна,
услед веhе концентрације, по правилу ситнији и, с друге
. стране, што су I-Ia ободу пегматитских маса били изложени
великим прит,исцима, те су знатно деформисани. Средњи ква-

'
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литет лискуна добија се из гнезда која леже у унутрашњим
деЈювима пегматита, а најбољи квалитет и највеhе плоче дају
појединачни кристали,
нарочито они
који
су
обавијени
кварцом.

Код веhине налазишта пегматити су праI1ени јаловим
кварцним жицама, образованим искључиво од кварца (кварц
пегматити), и жицама аплита.
Констатовани су и директни
прелази пегматита у аплите (сл. 4). У области Пл'=твара, а

, исто тако и на многим другим местима лискуноносни пегма
тити радо прелазе у чисте квардне партије (кварцпегматите),

које су

често

врло простране.

Нарочито су

интересантни

директни прелази пегматита у аплите (види сл. 4), који су
запажени у налазишту о::шаченом као Црнуш IJ., Тако јасне
односе између пегматита и аплита приметио сам једино на

источном

ловца),

подножју

Шутице

где су још

(близу Буковика код

повољније изражени.

Аранђе

Ти су подаци веh

приказани на састанку Српског геолошког друштва
тити Букуље, 5).

(Пегма

Ти пратиоци махом служе као одличан путоказ прили
ком истраживања лискуноносних пегматита, те су многа веh

позната налазишта и откривена захваљују!ш присутности ових
стена. Нарочито је значајно да јалове кварцне жице радо
допиру

до

површине ,терена,

док

пегматити

са концентраци

јама корисних лискуна могу лежати и дубље у матичној
стени у непосредној близини око јалових- кварцних жица или

у њима самим. Јалове кварцне жице треба схватити као уда

љене (периферне) најкиселије диференцијате у којима је ства
ран

искључиво

кварц,, вероватно, при

нешто

нижим

темпера

турама. У појединим случајевима кварцне жице се појављују
к~о пространији делови (мономинерални агрегати) сложених
пегматитских

жица.

Кратак опис главних стена иа воне. лискуноносног
терена

што

шкој

У петрографско - геол'ошком раду Л. Мариhа (7), као
је веh напоменуто, налазимо доста података о геоло

грађи

као и о минералошком

саставу

појединих при-·

сутних стена знатног дела зоне приказане на CII. 1. Прома
трањем шире области т.ј. пребацивањем од једног до другог
лискуноносног

пратили

центра

продужења

на

великом.простору, ми

истих

смо

уствари

основних стена, односно продуже

ња терена који је свуда и у свему доследно сличног састава.

Гро терена приказаног на сл. 1, у деловима које смо
ми проматрали, израђен је од ортогнајсева. При томе су
најчешhи мусковитски ортогнајсеви, т.ј. они у којима је му
сковит

маша

или

једини

биотит.

лискун или он по код<Џчини далеко над

Затим

се

cycpehy

,и врсте са оба лискуна у
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приближно подједнаким количинама, ретко и такве у којима
биотит преовлађује, а сасвим ретко и врсте са амфиболима.
Микроскопском испитивању подвргли смо поједине прет
ставнике поменутих ортогнајсева и ево њиховог детаљнијег
минералошког

састава:

Myc1coвumc1(ll

1)

оршог!iајсевu.

а)

Примерак

узет изнад

ceJia

Присада код налазишта корисног лискуна које је озна

чено

I<ao

"Црвена стена

I".

Стена је светЈiосива до беличасте

боје. Често је гранитског изгледа са тек назначеном шкриља

вошhу. са''стоји се од ортокласа, албита, кварца., велике коли
чине

мусковита,

а

затим епидота, зоизита, апатита и циркона.

б) Примерак узет изнад

ceJia Дреновра, западно од к. 1099.
Стена је светлосиве боје са жутим мрљама од лимонита.
Гранитског је изгледа али доста шкриљава. Састоји се од
микроклина, ортокласа, албита, кварца, много мусковита; и
тек по које љуспице распаднутог биотита, а затим епидота,
зоизита и циркона. Албит се приказује у два вида или у
облику посебних, самосталних зрна у стени или у облику
гнезда у микроклину, где је очевидно постао извлачењем 3.71битске компоненте из првобитно заједничке фелдспатске масе.
Оршопшјсевu са два лuс!(уна. Примерак узет близу
Дреновца од стене у којој делимично лежи лискуно

2)
села

носни пегматит. Стена је тамно сиве боје и врло шкриљава,
са крупним кристалима свежер фелдспата у једној основи
која у свему подсеhа на микашист. Састоји се од ортокласа,
албита, мусковита, биотита, кварuа, а затим епидота, зоизита,
сфена, апатита, циркона и калцита, Мусковита и биотита има
у приближно подједнаким количинама.

3) Бuomumc1(ll оршогнајсевu. Примерак узет из· камено
лома близу Свињске Реке (испод Свињске Главе). Каменолом
лежи поред пута Велес-Прилеп на км. 43,800. Стена је врло
свежа,

боје

тамносиве, јако шкриљава.

Показује истакнута

свежа зрна белог фелдспата у једној тамној осно~-!1 са вели
ким садржајем биотита. Састоји се од мш<ролина, албита,
ортокласа, кварца, биотита, мало мусковита, а затим епидота,
зоизита, апатита, сфена и циркона.
Истраживања Л. М а ри h а на примерцима са Бадимаша
(јужно од Плетвара), Стене (источно од Присада), Малог Му
коса, из слива Студенице и др. потврђују да су ортогнајсеви
и из тих локалности у битноме истог састава и да, с обзи
ром на учешhе лискуна, показују исте типове.
Интересантно је напоменути да GЈртогнајсеви у поједи
ним случајевима излазе из обима приказане зоне и узимају
сасвим неодређено простирање. Тада показују изузетно поја
чану шкриљавост, те су махом добро услојени и често тако
интимно

удружени

са

микашистима, да

се

заиста

на

терену
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приказују као нешто различито од нормалних ортогнајсева
(ортогнајсева из зоне). Под микроскопом, међутим, показују
исти минералопши састав и скоро идентичну природу поје
диних састојака као и нормаЈrни ортогнајсеви. Тако, на пример,
близу села Дреновца, у непосредној околини налазишта ко

рисних

лискуна, сусре!Јемо моhнију серију врло шкриљавих

тамносивих, дволискунских микашиста, која местимично пре

Јrази у јако шкриљаве ортогнајсеве исте боје.

Микроскопска

испитивања су показала да се ове две стене у' погледу мине
ралошког

састава

разликују једино

по томе, што ортогнај

севи, поред иначе свих осталих истих састојака, tадрже још
и фелдспате у ко,1Јичини и у облику I{ao и код нормалних
ортогнајсева. У неким случајевима преображај стена је до
стигао такве размере, да се више не може реhи да ли су то
орто

или

парастене.

Из напред

наведених разлога ми смо, у колико се то
недовољно повезаних проматрања на те

·д'ало закључити из

рену, с обзиром на општу граlју, простирање, а нарочито
начин залегања, доста јасно разликовали две врсте ортогнај
сева старије и мЈrађе ортогнајсеве. Старији ортогнајсеви
су више и дубље метаморфисани, те су у њима новозадоби
јене особине више изражене од првобитних-гранитских. То
су дакле праве метаморфне стене код 1<0јих се једва назире
првобитно пореюю. Они су добро услојени и местимично
тесно везани за неке микашисте, а осим тога имају и обим
простирања који је независан од зоне млађих ортогнајсева.

Млађи ортогнајсеви су, заједно са неметаморфисаним или
делимично метаморфисаним партијама (гранитима), накнадна
млађа интрузивна творевина у терену микашиста, старијих
ортогнајсева и других старијих стена. И поред тога што и
млађи ортогнајсеви показују многе ступњеве шкриљавости,
све до најинтензивнијих, они су ипак, у свим случајевима,
сачували јасан гранитски изглед.

Пошто у партијама правих гранита (т. зв. ,,прилепског
гранита") нема откривених лежишта корисног лискуна, то
ове

стене

нисмо

као што је

микроскопски

испитивали,

ве.h напоменуто, довољн.о

али

јасно

се на те рену,

види да оне са

ортогнајсевима из зоне (млађим ортогнајсевима) чине у сва·
ком погледу одређену геолошку целину.

У раду Л. Мариhа (7) налазимо да ове стене, уопште
узев, садрже следеhе састојке: микроклин, ортоклас, албит,
анортоклас, кварц и биобит као битне састојке. Од според
них састојака констатовани су апатит, титанит, циркон и
рутил. Местимично се појављују у различитим количинама
гранат, епидот и зоизит. Као чести, ,међусобно повезани и
углавном нагомилани у фелдспатима јесу мусковит, серицит
и

каолин.
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Минералошки састав лискуноносних

пегм.атита и опис

појединих састојака
Као једна од битних карактеристш<а испитиваних лискуно
носних пегматита јесте чињеница да су они у свима налазишти
ма релативно једноставног минералног сасгава, у многоме јед

ноставнијег него матична стена. Као што је раније веЬ: уне
I<олико напоменуто, лискуни, кварц и фелдспати, који иначе
у погледу квантитативног односа варирају у свим размерама,
су једини минерали који у читавој овој области изгра\Јују
ове творевине.
У пегматитима неких локалности појављује
се у веЬој или мањој количини још и примарни епидот, и
то је све.

Ако се при томе осврнемо на опште сазнање да су пег
матити, с обзиром на СВОЈУ генезу, носиоци многих, чак и
ретких

минерала,

заиста

се

пред

испитивачем

пегматита

из

опе тако простране области пој:;Ј.вљује као један од најинте

ресантнијих

проблема

објашњење те тако доследне

ставности у саставу ових стена у спим познатим

једно

налазиштима.

Шта више, као што је веЬ напоменуто, оне су ·У појединим,
каткад и релативно пространијим деловима чак и мономине
ралне или скоро мономинералне, што претставља значајне
концентрације корисних минералних компонената. Лежишта
корисних лискуна, а исто тако и веhе концентрације корисних
фелдспата, уствари најчеuЉе претстављају мономинералне
партије у испитиваним пегматитима. Нарочиту склоност за
груписање у што чистије и најпространије мономинералне.
агрегате показује кварц. Због тога су честе пегматитске жице
које

се у појединим

деловима

или; и скроз

приказују

као

чисте кварцне жице (кварцпеп1атити).
Пошто је решење горе постављеног проблема ствар
дуге и обимне студије целе области, као и специјалне обраде
материјала, то hемо се у овом раду, с обзиром на наш за
датак, осврнути на детаљнији опис појединих присутних пег

матитских минерала као таквих, а исто тако и на објашњења
услова при којима су се они стварали, што проистиче из са

мих

парагенетских

односа

у

појединим

заједничким

агре

гатима.

Фелдсиаши. Из групе фелдспата заступљени су микро
I<лин и албит. Боје су беле или ружичасте. При томе је ми
кроклин махом једини или водеhи фелдспат, док се албит
тада, ако га и има, приказује као сасвим подре\1ен састојак
и, што је нарочито интересантно, као врло карактеристичан
примешан

пратилац

микроклина,

пошто

он

уствари

разно

лико прожима или проткива саму масу овог калиског фелд

,

спата. Албит се наиме тада извлачи из микроклинске подлоге
у виду најситнијих мрља, усамљених група ламела, читавих

поворки ламела
Гласник А-3

и пространијих

гнезда.

У неким

гнездима

10
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ламеле достижу такву ширину да се могу детаљније и оп
тички испитати. Издужена гнезда и испрекидане зоне албит

ских ламела веhином су размештене на различито размакнутим

међусобно паралелним равнима. Ова појединост очевидно
указује на утицај ПЈ)Ј-!Тиска на издвајање албитске компоненте
из првобитно хомогене заједничке масе једног сложеног фелд

спата

(калиско-натрис~<ог фелдспата са тек нешто калције).
Ако се осврнемо само на најьеhе I<онцетрације фелд
спата, које би и са практичног становишта могле да буду
значајне, тада запажамо да је у њима тај карактеристичан
однос између микроклина и албита стално скоро исти с том
разликом, што је албитска компонента у микроюшнској под
лози количински различито испољена. Просечно узев, албит
ска се компонента у овом погледу креhе између 1 и 5% од
укупне масе фелдспата. Та су налазишта детаљније описана
у прегледу појединачних лискуноносних дегматита под: Даб
ница, Бабуна 1, Присад (Падишта), Кокре (Пештерница) и
Кокре (Ћосаво Гумно - пегматит II).
У неким пак случајевима албит изузетно достиже тако
велику

количину,

да

у

овом

погЈiеду

надмаша

микро клин.

Такву појаву запажамо у наЈiазишту Црнуш II.
Ту је сад
водеhи фелдспат албит, док микроклин задобија подређену
улогу. Просечно узев, албита у овом наЈiазишту има преко

60¼,

а микро клина испод

40¼.

Алб ит се овде често при

казује као плагиоклас са узаним и изувијаним ламелама, дакле
као знатно деформисан састојак. У партијама где микрокЈiин
ипак још местимично преовлађује, албит се и у овом наЈiа

зишту цојављује као примешани пратилац микроклинске
масе, у виду ламела и ширих гнезда у самој маси овог ка
лиског фелдспата.
У деловима у којима 'преовла!јује аЈiбит
види се пак супротна слика: у облику мрља као и веhих
неправилно

оивичених

површина

микроклин

се

извлачи

из

албитске основе.

У селу Дреновцима сусреhемо једну врло интересантну
крајност у погледу односа између микроклина и албита у
лискуноносним пегматитима. Испитивани примерак претставља
фацију богату фелдспатом, која се често запажа у пегма
титу овог најзначајнијег налазишта лискуна у проматраној
области. Стена је скроз беле боје и релативно ситнијег зрна.
Под микроскопом се приказује као крупнозрни агрегат ал
бита,

кварца,

мале

зрна ортокласа.
цани

или

и

количине

микроклина

и

тек

по неког

Сви су ови састојци у великој мери

сасвим

испу

изломљени.

МшсрОl{ЛUН. Детаљном обрадом микроклина по универ
залној методи Федор ов а (8) добили смо следеhе опште
податке:

Карактеристична решеткаста грађа овог фелдспата ве
hином је врло живо изражена. Оптичке су деформације честе
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и каткад знатне. Помрачује таласасто, али се скоро у свим
плочицама могу наhи и хомогене партије.
Обично је свеж.
Нарочито је карактериснично да показује цепљивост у три
правца по (010), (001) и (1502); при томе је по (1502) врло
тешка, у виду ретких,· кратких и грубих цртица, али је че

сто запажамо заједно са цепљивошhу по (010), када ове две
цеi1љивости, према нашим мерењима, стоје једна према дру
гој пад углом од 88 степени. Као пример навеш!1емо податке
за две такве цепљивости запажене на фелдспату из лиску
ноносног пегма тита налазишта Црн уш II:

S 1 - 21 83 70 S 2 - 72 83 19 -

Ј_
Ј_

(010) (1502) -

Да микроклин

може

микроклин
микроклин
у неким

- N 4°
- Е 1°

V = - 84°
S1 / \ S2 = 88°
2

случајевима

показивати

цепљивост по макродоми веh је позната и од појединих ау
тора описана појава. Н. Roseпbusch (10. стр. 721): ,;Веома је
распрострањена, нарочито у фојаитским стенама, 11шrc!1isoпit
c«a цепљивост по једној стрмој макродоми (801) или (701),
која је код ортокласа описана".
Ф. Туhан (12, стр. 603):

,, Кадикад се
(701)".

зна развити и тзв. мерчисонитска калавост смје

ром

Угао оптичких оса негативан и варира у уским грани
цама. Ова вредност код свих мерења (укупно 5), кретала се

V

између 81 и 84. Средња вредност 2
износи 82. У случајевима
када се опажају обе оптичке осе добија се угао од 81, што
приближно одговара средњој вредности свих мерења.

Албаш. Код општег описа фелдспата

веh

смо

напоме

нуЈiи да албит у лискуноносним пегматитима по количини јако

коЈiеба и да је веhином ·заступљен минималним ИЈIИ мањим
количинама у односу на калиски фелдспат. Сем тога он се
појављује у два вида и то: 1) махом као примешани састо
јак у маси микроклина, и 2) ретко и као посебан, самоста
лан састојак у стени. Детаљном микроскопском обрадом по
универзалној методи Федор ов а констатовано је да је овај
фелдспат и у једном и у другом случају истих особина.
Веhином је свеж и хомоген, али је често механички де
формисан (изломљен, испрепуцан или са изувијаним ламелама).
Код крупнијих посебних зрна, детаљнија оптичка испитивања
могла

су се. извршити

сасвим

успешно

и релативно

лако, док

код оних албит'а, који су примешани у микроклину, обрада
је скопчана са веЈiиким тешкоhама, јер су ламеле махом су
више

узане

или

су

уз

то

и

недовољно

осетљиве

према

по

мрачењима.

У опште узев садржај анортита у испитиваним ал битима
кретао се, од О до 10¼, али је веhином испод 5¼, Средњи
фелдспат, аритметичка средина и свих испитивања, био би
албит са 4¾ ан. Угао оптичких оса позитиван и колеба из-

Милан Илиh

148

међу 78 и 8~ Средња вредност угла оптичких оса из свих
мерења (укупно 5) износи 8 l. У случа ју када су опажане
обе оптичке осе добија се угао од 82, што приближно од
говара средњој вредности свих мерења.

Лис/{уни уойшше. Ако се осврнемо · на све прегледане
пегматитске жице као и друге пегматитске облике, и ако
узмемо у обзир све запажене претставнике из ове групе си
Јrиката, без обзира у којој су количини они заступљени и
од коликог су практичног значаја, можемо закључити да у
испитиваним стенама постоје четири врсте јасно

лискуна и то:

скун,

и

4)

1)

бели

мусковит,

пластични

2)

биотит,

лискун.

3)

различитих

црни пластични ли

Пошто

лабораториска

обрада овог материјала, која изискује упоредна,. врло пре
цизна и дуга хемиска и оптичка испитивања, није извршена,
то hемо се задржати само на макроскопском изгЈrеду ових
минерала,као

и

на

!јеним из теренског

неким

врло

интересантним подацима, сре~

бележника.

Мусковит је при томе најкрупнији, најчешhе, односно
најраспростраљенији лискун, а осим тога и једини који обра
зује веhе концентрације. Он је тако ре!н:1 присутан у свим
лискуноносим

пегматитима,

док

се

остале

врсте

лискуна

по

јављују тек местимично и то kao сасвим подре!Јени пратиоци
мусковита. Од укупно 31 запажања на терену нисмо имали
ниједан такав случај да је лискуноносни пегматит, ако уопште

садржи лискуна, био без мусковита, тј. да је овај лискун
сасвим изостајао или да је његову водеhу улогу преузимао
неки од других лискунских минерала. Мусковит је при том
једини юзалитетан лискун читаве .испитиване области, пошто
заиста једино он местимично испуњава све услове корисног
ЛИСI<уна.

Мус,rоват. Као што је код прегледа лискуноносних стена
испитиване области веh описано, расподела мусковита, као
јединог квалитетног лискуна је углавном тројака: l) муско
вит је сконцентрисан у релативно прзвилне и каткад моЬније
зоне на ободним деловима пегматитских 1кица; 2) мусковит
је сакупљен у веhа или мања гнезда, која су мање више
произвољно растурена у свим делови11,1а у пегматитима, и

3)

мусковит показује појединачне кристале у маси стене. Сем
тога, у неким је пегматитима расподела мусковита различита
у разним деловима стене. Величина појединих кристала ши
роко варира у свима овим сЈrучајевима, али су изгледа, нај
крупнији појединачни кристали у стени. И у једном истом
налазишту, у истој пегматитској маси, величинљ мусковитских
кристала знатно варира, што је и сасвиv1 разумљиво с обзи
ром

на

саму

природу

пегматитског

стварања.

Површине мусковитских плочица,
цепањем појединих

кристала,

које се могу добити

а које смо ми на бившим ра-
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дилиштима запазили и мерили, креhу се од

1-225

см 2 •

Ако

се

имали

смо

пло

осврнемо

на

сва

мерења

у

овом

смислу,

чице следеhих димензија:

1Х1,2Х2,2><З,ЗХЗ, ЗХ5, 5Х5, 4Х6, 5Х6,5Х7,

5 Х 8 , 6 Х 8 , 7 Х 8 , 8 Х 1О , 1О

Х

1О , 1О

Х

15 , 1О

Х

20 , 15

"<>

Х

15 .

'

Ваља напоменути да су плочице површина изнад 8 Х 10 врло
ретке и постоје само у неким од налазишта.
У опште узев,
може се реhи да су плочице у тоЈшко pel1e у колико су
веhих површина.
Само се по себи при том разуме да и код истих повр
шина плочица пресудни значај за њихову вредност има сам

I<ВаЈштет мусковита. Ако се не обазремо на локалне дефор
мације неких налазишта, као и ha неке мањевише изузетне
особености, ми у погледу квалитета можемо углавном раз
ликовати три врсте мусковита: сребрнастобели, безбојни и
бледозелени до кадифастозелени мусковит. Кадифастозелени
мусковит у тањим плочицама махом тако!је губи боју, те
постаје потпуно безбојан.
Сребрнастобели мусковит често достиже велике кон
центрације и радо се појављује у виду зона на ободним
деловима пегматитских жица. Лако је цепљив и приликом
цепања махом се љуспа и круни у необично танке и ела
стичне плочице. Квалитета је најслабијег. Безбојни и кади
фастозелени мусковит су, могло би се реhи, приближно истог
квалитета, мада је ипак кадифастозелени варијетет можда
нешто бољи. Ове врсте лискуна, нарочито кадифастозелена,
показују глатке и равне плочице, а приликом цепањ~ не на
гињу произвољном љуспању и круњењу. Осим тога, на ква
литет утичу још и испуцано(::т и општа деформација поједи
них кристала, а исто тако, као што смо веh описали, и сам
начин размештаја мусковита у појединим деловима пегматит
ске

масе.

Биотит. Црни лискун примеhен је у тек неколико ли
скуноносних пегматита и то: у Црнуrпу II као нормалан

биотит,

док

(пегматит

II,

у

Прилепцу

пегматит

III)

них врста. Појављује се

и махом

у ситнијим

и

у

неким пегматитима Штавице

у облику мање или више пластич
увек

у

сасвим

кристалима.

Нешто

малим

количинама

веhа количirна, а

исто тако и изузетно крупнији кристали, примеhени су у
Прилепцу. Интересантно је најзад напоменути да црни ли
скун, било да је у виду нормалног биотита или у облику
шrастичних врста, веhином прати оне пегматите или пегма
титске фације које садрже епидот,

те су вероватно ова два

минерала, парагенетски узев, у некој тешњој вези.
Црни Пластич1ш лис1сун. Овим називом, као што је уз
опис биотита веh напоменуто, обухватили смо све оне одлике
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црног лискуна које мање или више

биотита.
детаљна
шњење

отступају од нормалног

Од нарочитог научног интереса биhе несумњиво
обрада овог заиста чудног лискуна као и разја
шта

заправо

претставља,

аЈ!и се и макроскопс:ки види

да он није више нормалан биотит. У међувремену ми смо за
ову минералну врсту задржали онај назив, који смо и у те
ренској · бележници употребили ц р ни пл а с ти ч ни ли
ск у н. Она се заиста од нормалног биотита у битноме раз
ликује у томе, што је мюьег сјаја, кожастог изгледа и што
је како на дебљим плочама тако и на најтањим љуспицама
врло пластична, тј. плоче и љуспице без ломљења задржавају
све оне деформације, које се изазивају савијањем или гужва
љем. Црни пластични лискун могао је постати једино неким
преображајем нормалног биотита, јер се ова два минерала
парагенетски исто понашају.
Највеhа количина црног пластичног лискуна запажена·
је у налазишту код Пршrепца. Ту местимично образује доста
крупне кристале и појављује се слично као и мусковит.
Бели йластични лиСЈсун. У свему је. истих особина као и
претходни, само је сад бледозеленкасi'е боје као код нор
малног, односно најчешhег мусковита испитиване области.

Примеhен је једино у налазишту близу села Рувци, где
се појављује заједно са истобојним мусковитом и на исти
начин. Носилац лискуна је овде претежно чиста, кварцна
жица (кварцпегматит) која само местимично показује мањи
садржај лискуна. На први поглед ни мал:о се не разликују
ове две врсте присутног лискуна, и тек савијање.м љуспица
запажамо да су једне еластичне а друге пластичне, тј. без
ломљења задржавају све деформације, које се изазивају са
вијањем или гужвањем. Бели пластични мусковит постао је
о~евидно преображајем нормалног мусковита.
Ейидош. Појава епидота у испитиваним лискуноносним
пегматитима је релативно доста честа. То је минерал редовно
жутозелене боје, махом крупан (у Пештерници су поједини
кристали епидота преко 1 м. дуги и· 10 см. широки, каткад
и са правилно развијеним појединим пљоснима.

Присуство епидота констатовано је у Црнушу (Црн.уш II),
Прилепцу, Пештерници (КокреЈ, на Ђосовом Гумну (Кокре
- пегматит I и II) и у Штавици (пегматит I, III и IV). Ве!ш
ном се појављује у малим и минималним количинама, али је
местимично и изузетно обилан састојак. Највише је заступљен
у Пештерници (Кокре) .где истовремено показује и најкруп
није кристале. У приличној количини има га такође и у
Црнушу (Црнуш II), али је ту нешто ситнији.
Ако се осврнемо на сам начин како се овај епидот овде
појављује као и на односе које он показује према околним
пегматитским

минералима,

а

исто

тако

и

на

његову

мести-
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мично огромну (пегматитску) крупноhу, долазимо до важног
сазнања да у таквим минералним парагенезама може бити
само пр'имаран минерал.
Ова су откриhа у толико интересантнија што су појаве
примарног епидота у пегматитима уопште врло ретке._ Шта
више, за наш случај, у обиму испитиваног терена; као што
се из горњега прегледа јасно види, не би се чак могло ре!ш
ни да су тако ретке. Ми смо их констатовали у 8 лиску
новитих пегматита, каткад међусобно врло удаљених, а у
некима (Пештерница, Црнуш II) су и тако изражене, да се
епидот заиста приказује као један од главних састојака.
Код А. Н. Лабунцова (1, стр. 115) налазимо да се
епидот -З(Са, Fe) (А!, Fe) 2 Si 2 0 8 Са (ОН) 2 појављује као
редак минерал у пегматитским жицама Северне Карелије. Ту
је запажен само у неким микроклинским жицама са ка
рактеристичним црвеним микроклинима. Стварање епидота,
према схватању аутора, изгледа да се догодило при крају
пнеуматолитске и на почетку хидротермалне фазе, нешто
раније или истодобно са џилбертитом. Истодобна присутност
калцита са епидотом уr~азује да су ту играли улогу и кар
бонатски раствори.
За наше пегматите са примарним епидотом нарочито је
карактеристично да они, поред мусковита, веhином садрже
и биотита (Црнуш II) или црног пластичног лискуна (Приле
пац, Штавица), који је свакако постао преображајем биотита.
Присуство црног лискуна указује да су ти пегматити ства
рани на вишим температурама, највероватније на температури

измеlју

600-500

степени. То би по Фер см ан у

( 4,

стр.

258)

одговарало фазама D и Е (пегматоидна). На тој температури
могли су се. стварати сви присутни минерали, а биотит само
делимично. Стварање биотита наиме само делимично залази
· у фазу D у којој се и завршава, јер његово главно ства
рање иде у фазе више терпературе (изнад 600 степени).
Тиме се у исто време може објасни.ти и чињеница да је
биотит у испитиваним лискуноносним пегматитима врло ре
дак и да је, ако се и местимично појављује, присутан само
са

малим

количинама.

Кварц. Очевидно претставља најраспростраљенији и нај
обилнији састојак испитиваних пегматита.. Скоро у свима де
ловима проматране области, пегматити су често, као што је
веh више п_1та наглашавано, у појединим својим пространијим
партијама

или

каткада

кварца (кварцпегматити),
ових

стена

кварц

и

скроз

изграђени

искључиво

а могло би се реhи,

далеко

надмаша

укупну

од

и код веhине

количину

свих

осталих састојака.
После детаљног прегледа свих минерала који више или
мање изграђују приказане пегматите, заиста уочавамо извесно
велико материјално сродство између тих пегматита и њихове
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матичне стене (ортогнајсева).
матитима не налазимо

сама матична стена.
ресантно,

пегматити

веh се многи од њих

ни

Илиh

Ми наиме у испитиваним пег

један

минерал који

не садржи и

С друге стране, што је нарочито инте
не

носе

све

минерале

матичне

стене,

делимично или и сасвим повлаче.

Од

битних састојака ортоклас се повлачи сасвим (или се своди
на тек понеко зрно), а биотит скоро потпуно.
Албита је
знатнq мање. Епидот се своди на тек местимичне појаве, док
сви споредни састојци сасвим изостају.
Количински расте
микроклин,

нарочито

кварц.

Детаљнији опис појединих нала3ишта
У овом одељку приказана су сва прегледана налазишта

корисних лискуна у обиму испитиваног терена.
Пошто су
ова налазишта бројна (види сл. 2) разноврсна и различите
практичне

вредности,

а

многа

од

њих

садрже

и

подналази

шта, то су описана појединачно, према теренском бележнику
и оним редом, којим су и на терену стварно проматр;:ша.
Најшири појам налазишта претстављају атари појединих села,
а подналазишта су појаве у атару једног истог села.

ПлеШвар. У атару села Плетвара, ЈИ од села, на север
ном делу планине Дрена, откривена су два налазишта ко

рисних

лискуна,

од

којих је једно

означено

као "Дубоки

Дол", а друго као "Бадимаш".
Дуб01сu Дол. У левој обали речице Дубоки Дол, у гор
њем њеном току, запажа се пространија кварцна жица. )Кица
почиње

у

самом

кориту

потока

у

коме

се

према

истоку

нагло исклињава и своди на моhност од пола метра. Пру
жајуhи се према западу, она се одмах шири и веh на врху
корита достиже моhност. око 2 м. Кварцна жица лещи у му
ско~зитском ортогнајсу.
На самом свом почетку ова жица није лискуновита.
Овде се приказује као компактна маса чистог кварца (кварц
пегматит), која привидно не даје 1<арактер пегматитске тво
ревине. На десетом метру од корита речице ?!{ица веI1 до
стиже моhност око 8 м., а на двадесетом метру око 12 м.
На дванаестом метру од корита речице запажа се прва по
јава лискуна у жици.
Дужина жица од потока до њеног
краја према западу износи око 50 м.
На педеiетом метру
њена моhност износи 11 м. Ту се нагло губи јер јој проду
жење на површини није видљиво, пошто се несмањеном

моhношhу понире у гнајс.
1<линасто
дубини.

веhи

сужава

У самом кориту речице жица се

не само у правцу

пружања,

веh и према

На двадесетом и четрдесетом метру ове жице постоје
раскопи, нарочито на четрдесетом метру, где дубина

Општа карактеристика пегматита планине Бабуне
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Прегледна карта налазишта корисних лискуна у обиму нланнне
Бабуне и околини Прилепа.

раскопа достиже и до

4

м.

Kar<o

на површини жице тако и

у раскопима јасно се види да лискун лежи искључиво у
кварцној подлози, те у овим деловима кварцна жица прелази

у двоминералне

пе:гматите,

који су крупнозрни агре

гати образовани искључиво од кварца и лискуна. Други
минерали нису примеhени. Лискун се јавља или у облику
усамљ~них крупнијих кристала, свуда унаоколо заклопљеним
кварцом, или у облику групе лискунских кристала (гнезда)

Милан

154
у кварцној подлози.

Илиh

Највеhа гнезда запажају се у делу ра

скопа на четрдесет и шестом метру жице. Уколико се може
видети,

према

стању

у

коме

се

раскоп

сада

налази,

изгледа

да се овде гнезда везују у једну обогаhену зону од око 2 м.
широку и око 6 м. дугу. Зона се у правцу запада простире
и даље, где жица још није отворена. Дубина зоне видљива
је у износу од 2 м., али се њен завршетак у правцу дубине
не

може

поуздано

констатовати.

Концентрације лискуна или лискунске фације приказују
се овде као крупнозрни агрегати изграђени претежно од кри
стала лискуна, који дају плочице просечне површине 5Х5 см.
Ретко се могу добити и плочице површина до l0Xl0 см.
Кристали су великим делом деформисани и често испрепу
цани, Лискун припада искључиво мусковиту; лако се цепа,
али се притом веhином круни и љуспа, те се у преради могу

добити само ситније плочице.
јединачно

у

квар:Цу

нису

Кристали који се јављају по-

веhих

димензија

нити

су бољег

квалитета.

За ову жицу може се уопште реhи следеhе: садржи
велику количину лискуна. У зонама веhих концентрација
може се поуздано узети да лискун чини 80¼ од укупне
присутне масе. Лискун је слабијег квалитета и може послу
жити само за јевтине прераде.
За време окупације Немци су кратко време радили на
овој· жици.
Извезли су неколико товара лискуна и око де
сетак товара ищзађеног материјала лежи поред жице. Кому
никативне прилике су врло неповољне.
Стрмим коњским

путем

налазиште

је

удаљено

око

7

км. од аутомобилског

пута код Плетвара. Од Плетвара до железничке
Прилепу има око 10 км.

станице у

Бади.иаш. На планини зв. Бадимаш, источно од к. 1418,
у сеоским ливадама, налази се пегматитска жица, која је из
грађена од кварца и мале количине лискуна.
Жица има моhност 2 м. и лежи у врло шкриљавом и
трошном мусковитском ортогнајсу. Жица је приступачна про
матрању само на једном мањем раскопу. Пружање јој се не
може пратити због тога што је терен свуда покривен.
Лискун је мусковит. Кристали су ситни: највеhе плочице
достижу површину 3Х3 см., али су веhином још мање. Ова
жица према томе, није од практичног интереса.
У непосредној околини приказане жице запажају се и
многе тање. или дебље жице јаловог кварца, али ове нису
отворене, те се не може констатовати да ли у појединим
деловима

садрже

и

лискуна

или

не.

Дабница. Око 1 км. СИ од Дабнице, на путу између
Св. Петке и села, на месту зв. ,,Момин:ок", проматрана је
пегматитска жица која лежи у ортогнајсевима са оба лискуна.

·
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Жица се пружа у правцу ССИ-ЈЈЗ. Њена просечна мо!шост
износи око 2 м. Према ССИ жица се исклињава и затим губи
у маси ортогнајсева.
У раскопу се види да жица нема велику дубину у отво

реном делу. Њена просечна дубина овде износи свега око
Видљива

дужина

жице

износи око

1,5

м.

м., а срачуната њена

30

укупна кубатура не прелази 70 м 3 •
Жица се приказује као крупнозрни агрегат фелдспата,
кварца и лискуна. Фелдспат је заступљен највеhом коли
чином. и може се узети да у изградњи жице учествује са
сигурних 50¼. Лискун је мало заступљен, а сем тога он је
расут по целој маси жице, те не показује богатије концен
трације или обогаhене зоне. Лискун је кадифастозелене боје,
а у тањим плочама сасвим провидан. Величина кристала ва
рира, али су махом ситни, са плочицама до 2Х2 см. и мањ11х

површина. Нешто крупнији кристали врло су ретки.
Пегматитска жица Дабнице је у погледу лискуна сасвим
безначајна. Она је нешто интересантнија због великог садр
жаја фелдспата, јер се многи њени делови могу искористити
као сировина у индустрији порцелана. Уколико се макроскоп
ски дало проценити, фелдспат у свима партијама жице при
пада претежно калиским врстама, највероватније микроклину.
Према процени на отвореним деловима жице, као и према
материјалу избаченом на халди, може се узети да би ова

жица могла дати око 50¼ од укупне њене масе које чистог
фелдспата или и пегматита употребљивог за порцеланску
индустрију.

Детаљном микроскопском обрадом једног примерка фелд
спата ружичасте боје из Дабнице· I<онстатовали смо следеhе:
фелдспат је у основи микроклин са интензивно израженом
решеткастом грађом.

Местимично се појављује у малим коли

чинама и албит као примешани пратилац микроюшна. Албит
образује усамљене групе ламела или шира гнезда у микро
клинској подлози. Албит у гнездима каткад показује и тако
моhне ламеле, да се оне веh могу и детаљније оптички испи
тивати.

а)

S

Микроклин:

79 17 78 - j_(00l)

-микро клин

6)

D1
D2

В1 ,2-

19 73 83 16 75 85 18 73 83

-N 4°

= -81 °

Албит:

1 (010) -O°lo an -N 5°
(Ul0) -1¼ an NNE 4°

Ј_

~ Ј_

2 \/

(010) -0% an N 4

Аритметичка средина из

~

2 V1 = +80°
i12 = +82°

2

0

D и В -О¼ an.
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Налазиште је удаљено од Прилепа око 6 км., а од ауто
мобилског пута око 2 км.
Горно Село (Негре). На брду званом Негре, између села
Мажујчишта и Забрдчана, ЈИ од к. 989, у атару горносел
ском, налази се моhнија жица пегматита, која се приказује
као агрегат кварца и лискуна. )Кица се пружа у правцу И-3
и лежи скоро вертикално у мусковитском ортогнајсу. Видљива
њена дужина износи око 70 м. Дебљина жица ја·ко варира
како по дужини тако и према дубини. У опште узев, њена
моhност варира између 1-3 м. те се може узети да прQсечно
износи око 2 м.
У свом завршном делу према западу ова се жица рачва
и затим исклињава у ортогнајсној основи. На источном крају
она се истанчава и затим понире у ортогнајсу.

За време окупације овде је доста рађено и то искљу
чиво дневним r<опом. У средњем делу жица је отворена до
дубине око 15 м., али се на
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сковита. Лако се цепа и да Је

лих
по~ршина. Највеhе плочице имаЈу површину 5Х5 см.,
али су веhином испод тих димензиЈа. У опште уз е в, наЈчешn
·
i-.e
•

су површине зх2 см.
Појав~ лискуна на f:ierpey

у многоме Је слична ОНОЈ у Дубоком

Долу

код

Плетвара, с

том разликом што жица у Ду
Сл. 3 Попречни профил лисrsуно
носне пео~атитске жице на Негре-у
Жиuа је отворена до дубине од 16 :11.
У најгорње11 њеном делу ,юhности је
1,5 м., а у најдоњем 3 м.

боком

Долу

садржи

више

и

крупније лисr<уне. Мусковит у
пегматитској жици код Негреа
такође образује омања и доста
ретка гнезда, али се чешhе јавља
у виду усамљених кристала у компактној кварцној основи.
Налазиште је удаљено око 1 км. од колског пута, а за
тим око 10 км. од Прилепа. Терен је· без шуме и воде.
Дреновцu. Источно од Дреноваца, изнад самог села, на
месту зв. Порте, налази се веhи рудник лискуна. Лискун је

1!'ј7

Општа ,карактеристика пегматита плашшс !,абу ве

на овоме месту био откривеи још пре рата, али су експлоата
цију вршиЈ~и једино Немци за в,реме ок~тпације, почев од 19'!Ј2
године до Јесени 1944 године. Рађено Је и дневним копом и
поткопима. Постоји 5 поткопа, који су сада делимично за
рушени.
Према ис1<азима мештана, у доба најинтензивније
е1<сплоатације, дневно је овде вађено 500-600 кг. лискуна.
, Лискун се налази у пеrматитс1<ю1 жицама. Пегматитс1<е
жице

овде

1 шне

заправо

један

веома

интересантан

сплет

жица различите моhности, које се често сливају у једно за
једнич1<0,

веома

прощирено тело,

а затим

наново

рачrзају,

обавијајуhи притом пространије масе микашиста. Цео овај
систем жица има правац пружања И-3 и видљив је на ду1 жини 01<0 50 . м. )Кице се простиру скоро вертикално према
дубини.

Како у правцу

пружања

тако и према

дубини систем

ових жица час. ,~се шири, чс1с опет сужава, варирају!ш у мо!1-

ности од 1-10 м.

Појединачне жице, 1<оје се на поrзршини'

виде као rзрло узане, у дубини се, међутим, као не1<е гране

сливају у моi'н~а стабла, која у отворентл профилу дају по
вршину и до 10 Х 10 м.
Почеп од истока где се најпре види само једна уса
мљена жица, која на површини показује моhност од 4 м., жица
се затим према западу, грана и поједине се гране убрзо на.
ново сливају у заједничка стабла. Ова се појава такође за
пажа и према дубини.
Пегматитске жице су изграl1ене претежно од кварца,
нарочито у њиховим површинским деловима. Затим се запа
жа 1у и партије које поред кварца садрже и лискун, а исто
тако и делови са кварцом, фелдсщ1том и лискуном. Нарочито
су богате са лискуном оне партије пегматита које садрже и

фелдспате, мада има и изузетака.

Каткада и чисте ~шарцне

масе показују богата лискунска гнезда.
Детаљним микроскопским испитиваљем примерака који
претстављају фацију богату фелдспатом, која се често за
пажа у пегматиту овог налазишта, добили смо врло интере
сантне податке.
Стена је скроз беле боје и релативно сит"
нијег зрна.
Под микроскопом се приказује као крупозрни
агрегат албита, кварца, мале коЈшчине микроюшна, и тек по
неког зрна ортокласа. Сви су ови састојци у великој мери
испуцали

или

и

сасвим

изломљени.

Албит:

D 1 -18 72 90 -Ј__ (010) - l°lo ап - SИI 1½0
D 2 -14 76 89 - Ј__ (010)- 7¾ ап - тачно
S 1 -76 27 67 - Ј__ (001)-0¼ an - N 1°
S 2 -73 25 73 - _L (001) - l°lo ап -SE 5°
В 1 , 2 -74 16 87
[001]-l°lo an-SW3°
Аритметич1<а средина из D, S и В -

2 V1 =
2 V2 =

1 ½ °!о an.

+ 84°
+ 82°
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Лискун је искључиво мусковит вр,110 доброг квалитета.
Мусковит образује гнезда у унутрашњости пегматитских
маса или се јавља у појединачним кристалима. У последњем
случају лискун је у стени ређи али његови кристали могу
тада добити велике димензије. У опште узев, величина кри
стала овде јако варира. Највеiш кристали које смо ми запа
зили дају плочице са површином од 10 Х 10 см. Најчешћи
су, међутим, они кристали чије плочице износе 6 Х 8 см.
и

мање.

Пегматити овде леже у микашистима и услојеним орто
гнајсевима.
Обе стене показују јаку шкриљавост и високи
кристалинитет, а садрже обе врсте лискуна.
Под микроскопом се овај микашист састоји од муско
вита,

биотита,

кварца, титанита и калцита.

Кварц је скон

центрисан у поједина гнезда.
Уопште узев стена показује
више мусковита него биотита.
Услојени пак ортогнајс ми
кроскопски се састоји од ортокласа, албита, мусковита, био
тита,

кварца,

а

затим

епидота,

зоизита,

титанита,

апатита,

циркона и калцита. Мусr<овита и биотита има у подједнаким

количинама.
Стена је тамносиве боје и врли шкриљава, са
крупним кристалима свежег фелдспата у једној основи која
у свему потсећа на микашист.
'
Терен је без шуме. За време радова грађа је доношена
из Прилепа. Воде има довољно. Од железничке станице у
Браилову налазиште је удаљено око 8 км.
Од села до ста
нице постоји колски пут који је у добрш11 стању.
Радне
снаге има у селу и она

је

вична

у пословима

око

вађења

лискуна.

Љуша. На јужном подножју' планине Љуте, око 500 м.
С од Дреновца, честе су пегматитске жице мале моhности (10
до 30 см). )Кице леже у ортогнајсевима са оба лискуна. На
најмоћнијој жици, чија моhност не прелази 75 см. вршени су
за време оr<упације истражни радови, али изгледа да није
било повољних резултата. Жица се састоји највеhим делом
од кварца, а садржи местимично и фелдспате као и муско
вите. Кристали лискуна су врло ретки и ситни. Највећи за
пажени кристал дао је љуспице површине 3 Х 2 см.
ЦрNуш. Назив Црнуш носи један шири простор, који је

припадао напуштеном селу Црнушу: Налази се СИ од Дре
новца, а удаљено је од њега око сат и по хода. Ту је ра
ђено на вађењу лискуна на три места, која су означена као
Црнуш I, Црнуш II и Црнуш III.

Црнуш !. Налази се најјужније од брда зв. Белутраг,
у речици близу постојеће рударске куhе. Ту се налази једна
ужа пегматитска жица на којој је доста рађено за време
окупације. Она је у источном делу на дужини од 1О м. са
свим исцрпљена. Правац пружања пр~осталог дела жице је

Општа карактеристика пегматита планине [,аб уне
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И-3 и на површини је видљива на дужини око 50 м. !Ъtш1
моhност просечно износи око 2 м. У источном делу она ct
рачва у две жице, од којих је једна дебела 1,5 м., а друга
1 м. Убрзо се обе жице сливају у једну заједничку масу
жи·чног облика, која местимично достиже моhност до 5 м.
Према западу она се истанчава и клинасто завршава. На
отвореном делу жице види се да њена дубина није· велика
и да, просечно узев, не прелази 2 м.
Жица је агрегат кварца, фелдспата и лискуна (муско
вита). Лискун није заступљен веhом коЈшчином а осим тога
ни

кристали

нису

крупни

-

плочице

не

прелазе

величину

ОД 5Х5 см.
Пегматитска жица лежи скоро вертикално
ском

у мусковит

микашисту.

Пут од налазишта до села Дреновца је врло тежак.
Транспорт се може вршити једино коњима. Околни терен
делимично је покривен младом шумом. Боде има само у
зимским и у кишним месецима. Радна снага може се узети
из села Дреновца.
Црнуш 1!. Налази се око 500 м. северно од Црнуша 1.
на левој обали поточиhа. Ту је откривена једна мо!ша и врло
интересантна пегматитска жица. Радило се за време окупа
ције и извађена је прилична I<оличина добро'г лискуна. Баi1 ење

лискуна вршено је дневним копом.
Пегматитска жица показује интересантан облик. Она се
јавља у виду једне пространије масе, која се великим делом

провлачи између блокова шкриљаца или каткада и потпуно
заклапа делове ових стена. Сем тога, скоро у свима прав
цима, пегматитска маса пружа жице мале моhности. На повр
шини се види да цео овај сплет има општи правац пружања
И-3. Главна пегматитска жица на површини има моhност до
3 м. и видљива је на дужини од ЗО м. Око те г.лавне жице
јављају се многе танке жице аплита и пегматита, које се,
што се у отвореном профилу лепо види, све сливају према
дубини у једну моhну пегматитску масу (Биди сл. 4).
У овој локалности пегматит се састоји од крупних кри
стала фелд,спата, кварца, мусковита, мало биотита и приличне

количине зеленожутог епидота.
зује велика нагомилања

и то

Фелдспат местимично обра

тако да се

овде може вадити

и овај користан минерал као узгредан продукат, али је пре
тежно натриски фелдспат.
Микроскопским испитивањем фелдспата из овога нала
зишта сазнајемо да је он у основи албит са чисто изувија
ним ламелама. Ту је сад, што иначе ретко запажамо у про
матраној области, водеhи фелдспат албит, док микроклин
задобија подређену улогу. Просечно узев, албита има преко

60¼, а микроклина тек испод 40¼. Албит је у сваком по
г леду знатно

деформисан с_астојак.

У партијама где микро-
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а =
g =
р =

аплит

11усковитски ортогпајси и мусковитски

микашист

пегматит

Сл. 4. Отворени профил на бившем радилишту Uрпушу Н. Jia слици се пиди
сливање жичних облика пегматита као и ашшта у једну пространу пегматитску
масу; а = аплит. Легматит лежи делом у мусковитском ортогпајсу а де.1ом
у

мусr<овитском

микашисту.

КЈIИН ипак још местимично преовлађује, аЈ1бит се и у овом
наЈiазишту појављује као примешани пратилац микрокЈiинске

масе - у виду JiaмeJia и ширих гrrезда у самој маси овог
1
каЈiиског фелдспата. У '' деЈiовима у којима преовЈiађује аЈiбит
види

се

пак

неправилно

супротна

оивичених

слиr{а:

у облику мрља као и веlшх

површина

микроклин

се

извЈiачи

из

албитске основе.
·микроклин:

S1

s2

--

21 83 70
72 sз 19

- (010) ј_-(]502)

-

МИКј)ОКЈ!ИН N 4о
МИI<ј)ОКЈ!ИН Е 1°

2 V= -84°
S 1 /\ S 1
88

,=

Мусковит је тако1Је чест. Образује гнездаста нагомилања
или се јавља у појединачним кристалима. Квалитета је доброг
али се не могу добити нарочито велике плоче. Највеi1а плоче

имају површину од 7 Х 8 см. Биотит је врло редак.
Пегматитска жица лежи вертикално у микашистима и
ортогнајсевима са мус1{овитом.
Црнуш 111. СЗ од Црнуша II, на Јiевој обали поточиl1а,
налази се једна кварцна пегма·ритска жица, која у појединим

деловима носи мусковит. Жица се пружа правцем И-3, а
њена просечна моhност износи 1 м. На површини је видљива
н,а дужини око 10 м., колико је раскопана радовима за време
окупације. Интересантно је напоменути да ова жица,, ван
радова, само местимично допире до површине,

hим
до

делом

јер се

најве

простире у околним стенама и то сасвим близу

површине;

местимично

се

грана.

1б Ј
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)Кица лежи скоро, вертикално у микашистима и орто
гнајсевима са мусковитом. Она садржи велику количину ли
скуна (мускощпа) али су кристали, поштоРје жица здрузгана,
често напукли. Најкрупније плq11:е могу изнети до 4 Х 6 см.
Прасад. Око 500 м. источно од 1<0те 1011 на месту зв.
Падишта (јужни страна Мукоса), налази се једна пегматитска
жица мање моhности. На отварању ове жице рађено је у
више махова, те је великим делом скроз раскопана. Због
тога се не може утврдити њена моhност. Изгледа да се она
креhе између 1 и 1,5 м. Може се констатовати да жица има
општи правац пружања И-3 и да стрмо пада према југу.
Жица се углавном састоји од калиског фелдспата и мало
кварца. У преосталим деловима пегматита лискун није запа
жен, осим веома ретких и ситних кристала, који су без
практичног значаја. Изгледа да су партије са садржајем ко
рисног лискуна (мусковита) повађене.
Од практичног интереса могао би бити калиски фелд
спат, који овде местимично образује претежно фелдспатске
масе. Проценом на терену констатовано је да ова локалност
може дати око 10 вагона које чистог фелдспата које пегма
тита са мало· кварца употребљивих за индустрију порце
лана .. У овај прорачун узета је и прилична количина веh
изваlјеног материјала.
·
Фелдспат је чисте беле боје. Под микроскопом се за
пажа да је у основи микроклин у коме је примешан албит.
Натриског фелдспата, просечно узев, има око 5¼. Алб ит
образује гнездо и мрље у микроклинској маси.
а) Микроклин:

S

-14 81 79 -

(010) -

микроклин

- S 5°

2 V = -82°

б) Албит:

D1 -11 7z,9 88 -J_(0l0) - 11¼ an тачно
· D 2 -16 74 89 - Ј__ (010) 4°/ 0 ап тачно
2 V2 =
В 1 , 2 --77 18 78[001)-11°/ 0 an-NE2°
Аритметичка средина из D и В - 10¼ ап:

+ 78°

Пегматитска жица лежи у гранитском гнајсу, углавном

мусковитском, а садржи и малу количину биоти.та.

Налазиште има врло неповољне комуникативне прили!{е
у делу тере1џ1 до Присада. Оно је од Присада удаљено Ol{Q
4 км и може се до овог места доhи само пешице или л:шше

'

натовареним

коњем.

.

Небрегово. У атару ce,;ia Небрегов:=ь испитиване су по
јаве лискуноносног пегматита на трима местима, од којих
су два на планини и на малом међусобном растојању - ЦрГласник А-3

11

.

.
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вена Стена
пољу

I

и Црвена Стена

недаЈiеко

од

Црвена Стена

ceJia.
!. На

II,

док је треhе

месту званом

-

Стеже

-

у

Црвена Стена, на ју

жној страни Мукоша, констатоване су појаве Јiискуна и пег
матита маЈiог пространства. Пегматити-се у овој Јiокалности
јављају у облику гнезда и издужених сочива у мусковит
ским гранитским гнајсевима, који су беЈiе боје и који мести

мично преЈiазе у гнајсовите граните (види ur. 5) ..
Пегматит се састоји од кварца, фелдспата и

Јiискуна
(мусковита). Мусковит се ретко појављује и то у виду усам
љених али врЈiо крупних кристала, чије плочице могу до

стиhи и
Постоји

Х 20 см.
За време окупације овде је рађено.
један веhи раскоп и један поткоп дужине 5 м.
Пошто су пегматитске масе малих димензија, не изгледа да
би ово налазиште могло да буде од веhег практичног ин

10

тереса.

а= пегматит

Ь ~ ~1усковитсrш гранитски гнајс

Сл. 5.
Стена

!.

Изглед отворсн:1г дела. пегматнта у бившеы радилишту Uрвена
У облику гнезда и издужених сочива пеп1атит лежи у мусковит
ско~1 гранитскоы гнајсу (незнатне шкрнљавосrиЈ.

Комуникативне прилике су врло рђаве. Налазиште лежи
*на висини изнад 1000 м., а може се приhи .једино козјом

.
Црвена Стена 11. Од налазишта Црвена Стена I удаљено

стазом..

је

1

км.,

у правцу

села

Дреновца.

У постојеhем

види се да је овде пегматитска жиuа моhна

1

м.

скоро хоризонтално у мусковит~ком ортогнајсу.

раскопу

и да лежи

1(;:)

Општа карактеристика пегматита 11лаш111с !)абу не

)Кица се састоји од веома крупних кристала ~шарца и
фелдспата и веома ретко пuказује ситне кристале мусковита.
Налазиште није од практичног значаја.

Стеже. Нешто више од 1 км. североисточно од Небре
гова, близу коте 735, на месту званом Стеже, налази се по
јава лискуна (мусковита) у кварцним пегматитима. У овој је
локалности рађено за време окупације, те постоје два усека
од којих је нарочито простран онај на западној страни на
лазишта.

Мусковит носи кварцна жица (кварцпегматит), који
лежи вертикално у окцастом мусковитском ортогнајсу. Ду
жина жице на површини износи 60 м, а њена моiшост .про
сечно 2 м. Поред ове главне жице, налази се и једна друга
жица која малим делом избија на површину. Она је једним
делом отворена у усеку на јужној страни налазишта. Њено
је пружање С-Ј, а пада према истоку под углом од 25

степени.

'

Уопште узев,

обе присутне

држај лискуна (мусковита),
минерала овде свуда

мисани.

2 Х2

жице показују велики са

али су кристали овог

ситни и често

корисног

више или мање дефор

Најчешhе су' љуспице чија површина не прелази

см.

У жицама овог налазишта мусковит се јавља

на неко

лико начина: образује појединачне кристале агреговане у
заједници са кварцом; изгра!1ује сочива мањих размера; фор
мира узане зоне (до 10 см), које се састоје искључиво од
лискуна и које могу достиhи и веhе дужине и то тако, да
у овим случајевима те зоне потсеЬају на посебне жице у

кварцним жицама. Осим тога, ове' зоне немају одређено ме
сто у укупној

пегматитској маси.
Оне се показују час на
ободу жице, на граничној површини између пегматита и ор
тогнајсева, час се држе средине жице,

а

час

опет неодре

ђено у било којем делу опште масе.
Општи закључак за лежишта корисног лискуна у овој
локалности био би следеhи: мусковита има доста. Лако се
могу извадити велике количине. Квалитет слаб. Не 111огу се

добити скупље прерађевине, јер су кристали ситни и љуспице
осетно деформисане.
Бабуна
зната

су

У обиму планине Бабуне,

два

налазишта

корисних

у ужем смислу,

лискуна,

на

по

релативно

кратком међусобном растојању, од којих смо једно означили
као Бабуна I а друго, као Бабуна II.
~
Ба6уна !. Поред самог друма Прилеп-Велес, на 17,5 км.
од Прилепа, на месту званом Рајчева Н·жва, налази се једна
веhа и врло интересантна пегматитска жица.
На отварању
ове жице доста је рађено. Овде је још пре рата вађен ли
скун. Према исказу мештана, за време окупације није рађено
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у овој локалности. Рудник је заиста доста запуштен. Према

тим радовима, који се и сада јасно виде, ваl3ење лискуна је
вршено једним делом дневним копом, а другим, у дубљим
партијама, поткопима. Постоје два Ћоткопа од којих је један
знатно

срушен.

Жица се пружа у правцу С-Ј, а пада према И под
углом од 40 степени. Њена моhност износи 2 м. Главни ра
скоп дневног копа је у правцу пада жице, тако да 3е она у

овом смеру ОТ!\ривена на дужини око 70 м. А затим, даље
према И жица веl1. дубоко понире у гнајсеве, те је експлоа
ција у овом делу вршена поткопима.

Пегматит овог налазишта, уопште узев, састоји се од
калиског фелдспата, кварца и мусковита. Изузев мусковита,
кварц и фелдспат радо образују веhе концентрације, тј. де
лове· жице који су изграђени претежно или и искључиво од
једног од ова два минерала.
Таква појава нарочито је зна
чајна због тога, што се на лак начин из жице може добити
прилична количина фелдспата у чисгом или скоро чистом
стању (са врло малом примесом кварца, што у индустрији
порцелана није штетно). Што се тич~ мусковита, може се
реhи да је овај састојак присутан са малом количином. Ли
скун образује ретке и често врло крупне усамљене кристале,
било у фе.тrдспатским или у кварцним фацијама жице. Кпа
литета је врло доброг.
Нарочито је важно напоменути да пегматитска жица у
,
ово Ј

локалности

носи

I
корисна

два

минерала,

калиски

'
<релд-

спат и мусковит, што, разуме се, рентабилност pa,r:;a у мно
гоме повеhава.
Може се узети да користан фелдспат чини

око

50¼

видљиви
жица

ове

од укупне
део

масе жице.

· Ано

узмемо у обзир само

жице, --може се срачунllТи де би

локалности

са

тог

дела

могла

дати

пегматитска

сигурних

70 Х 10 Х 2 = 700 мз.
2
фелдспата или

1.750

тона или

175

вагона.

Калиски фелдспат је чисте беле боје. Припада микро
клину са јако истакнутом решеткастом грађом. Местю.ш,1н:о
се појављује и незнатна примеса албита, али, уопште узев,
количина натриског фелдспата не прелази 2п;0 • Албит је скон
центрисан у поједине мрље или омања гнездашца у микроклину

•
Микроклин:

1

зрно

S 1 -18 78 77 - l_ ( 010) S 2 -76 82 16 -1_ (1502) -

микроклин

-

микроклин -

SW 5°
1
W 2 S1

2

л S2

= 88°
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2 зрно
S-14 82 78 -

(010) -

микроклин

SSE 49

2V

) (јГ1

82°

Пегматитска жица лежи у му.сковитском ортогнајсу који
у појединим деловима показује обе, врсте лискуна.
Гна јс jt
јако шкриљав, местимично и трошан, што олакшава отва
рање

жице.

Место је ненасељено.
околних

села

Радна снага може се добити из

као и из Прилепа.

Грађе има у непосредној
околини. Комуникативне прилике су врло повољне. Налази
ште је поред самог аутобуског пута Прилеп-Велес. Најближа
железничка станица је у Прилепу и она је удаљена 17,5 км.

Бабугю II. Поред самог друма Прилеп-Велес, на 21,5 км.
од Прилепа, на месту званом "Момино!{", !{ОД Абди-Пашиног
Хана, налази се ру дник .'IИС!{уна !{Оји је са пре!{идима још
пре рата дуго радио. За време О!{упације радио је непре!{идно.
Постоје многи поткопи !{Оји су делимично порушени.
Површински делови жице су веh извађени и то до те мере,
да

она сада није приступачна површинском проматрању.
Пошто је дневно отварање ишло са жицом у правцу њеног

пада, може се из ширине qтвора закључити да моhност жице
не прелази 2 м., да жица пада стрмо према северу и да се
пружа у правцу И-3.

Сл. 5а.

Мусковит из пегматита 1<од Аб.ди-Пашиног Хана поред
пута Прилеп-Велес (из књиге Ф. Тупана, 3).

Из избаченог материјала, а исто тако и на местимично
заосталим

деловима

жице,

види

се

да

се пегматитска жица у

овој локалности састоји од кварца, руменкастог фелдспата и
мусковита. Мусковит је у дебљим плочама кадифастозелен
и уопште врло доброг квалитета. )Кица лежи у мусковит

ском ортогнајсу. На самом руднику подигнуто је више згра
да, али су ове за време борби теже оштеhене.

lбб

Милан

Илиh

Кайиново. У атару ceJra Капинова, недалеко од ,Богомиле
постоје две локалности у I{ојима је откривен користан лискун
и то: Капинов Крст и Локва.

Кайшюв J{pciJl. На 1 <I<м. североисточно од села, на месту
званом. Капинов Крст, налази се рудник на коме је за време
окупације стално рађено и извађено доста лискуна. У доба
максималне експлоатације ваtјено је овде по 300-400 кг.
лискуна

дневно.

Осим веhих раскопа постоје и три штош1е од којих је
најдужа

средња,

чија

дужина

износи

око

90

м.

Најнижа

штолна је испуњена водом, док су друге две делимично по
рушене.

Штолне

су

отворене

пружања жице (И-3)

једна испод друге у правцу

са малим размаком у правцу севера,

тј. према паду жице. Јасно се дакле може закључити да је
жица имала опште пружање И-3 и да је стрмо падала
према

северу.

Из преосталих, површини блиских, делова пегматита види
се да је носилац лискуна скоро чиста кварцна жица, која само
местимично садржи и фелдспате руменкасте боје. Лискун се
јавља у веhим концентрацијама у облику низа гнезда. Гнезда
прате граничне површине измеlЈу пегматита и околног мика
шиста. Овакве концентрације лискуна ИЈIИ зоне лискунских
гнезда достижу каткад и проширења чија запремина износи

м. 3 Таква лискунска гнезда су образована скоро само од
лискуна, са врло малим садрЯ(ајем руменкастог фелдспата и

1-2

кварца или, каткада, и, без ових пратиоца.

Ли~кун је мусковит који у дебљим масама показује ка
дифасто зелену боју. Кристали су веhином крупни са плочи
цама чије површине износе 15 Х 15 см.· Најчешhе су површине
од б Х 8 см. Па ипак, овде је лискун слабијег кв::~литета и
то због тога, што су накнадним набирање;v1 кристали дефор
мисани

и

плочице

напукле,

те

се

у

преради

мора

рачунати

са плочицама мањих површина. Ово лежиште, према томе,
могло је дати само јевтиније прераде.

Осим тога, жица је највеhим делом извађена. Пошто су
штолне порушене, није се могло констатовати колико је ли
скуноносног пегматита преостало и са чиме се још има рачу

нати. У зграда/½а које су ту подигнуте, а делом су порушене,
налази се око 4--'5000 кг, извађеног лискуна.
)Кица лежи у мусковитском микашисту виског криста
линитета. Око рудника има довољно шуме за грађу. Радне
снаге има довољно у Капинову kao и у окощшм селима и
она је вична овом послу. Воде у руднику такође има до
вољно. Налазиште је у даље но од железничке станице у Бо
гумили око 4 км.
Лоl{ва.

Око

500

м. северно

од Капинова,

на месту зв.

Локва, налази се такође лежиште лискуна, које је откривено

1()7
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године и на коме се за време окупације радило нешто

више од годину дана. Дневна производња лискуна износила

је просечно око 50-60 кг.
Носилац лискуна је једна претежно чиста кварцна жица,
која само местимично, нарочито у периферним деловима, са
држи и мало руменкастог фелдспата. Користан лискун јавља
{:е такође у периферним деловима жице у појединачним гне
здима

или

и

дужим

зонама

у

виду

лискуноносних

жица.

Гнезда су мањих димензија, каткад развучена и испрекидана,

а континуелне жице не прелазе дебљину од 40 см., просечно
су око 20 см. У лискунским гнездима као и концентрацијама
било којег облика често се запажа и руменкасти фелдспат
у мањим количинама и нешто I<варца. У главној маси пегма
тита, тј. у централном делу жице, који је изграђен искљу
чиво од кварца, јављају се сасвим ретко, и усамљени кристали
лискуна. Пада у очи да је овај лискун из кварцне зоне масе
веhином далеко бољег квалит~та него онај из лискуноносних
гнезда

и

зона.

:Жица лежи у јако убраном мусковитском ортогнајсу.
Она се пружа правцем И-3 и стрмо пада према се1:1еру.

Просечно узев, њена моhност износи око 2,5 м.

:жица је

једним раскопам отворена у правцу њеног пружања на ду
жини од око 20 м. и она је на тај начин највеhим делом
извађена.
Око ове главне жице запажа се у ортогнајсевима још и'
неколико танких пеrматитских жица (5-20 см. моhне) истог
пружања, које су, насупрот. главној ~ици, изграђене претежно
од мусковита и руменкастог фелдспата са мало или сасвим
без кварца. Ове споредне жице местимично показују и веhа

проширења (до 40 см.}, која су такође изграђена' од муско
вита. и руменкастог фелдспата.
У свим овим случајевима, како код главне жице тако и код
споредних, лискун је мусковит. У дебљим плочицама он је
кадифастозелене боје, док је у тањим љуспицама сасвим
провидан и безбојан. Кристали из кварца дају лискун одлич
ног

квалитета,

док

су

они

из

гнезда

и

зона

накнадним

по

кретима више или мање деформисани и са пукотинама, те се
код прера,це често ломе и круне. Највеhе плочице које се
овде могу добити имају површину 8 Х 10 см., али су нај

чешhе оне које имају површину
Од железничке станице

љено колским путем око
Нежuлово.

Село

5

5Х6

см. и мање.

у Богомили налазиште је уда

км.

Нежилово

налази

реке Бабуне, северно од Богомиле.

се у горњем току

Источно

од Нежилова,

на удаљености око 1 км., на врло стрмом планинском отсеку,
који носи назив Момин, откривене су две пегматитск~ жице
на кратком међусобном растојању·. Јужнију смо означили као
Момин I, а северну као' Момин II .
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Мо.тш /. Моhност пегматитске жице износи око 70 см.
)Кица се састоји од кварца и руменкастог фелдспата. Му
сковит није примеhен. Једном истрагом она је просечена у
правцу пада до дубине од 3 м. али без резултата. Жица се
пружа ·у правцу И-3 и пада према северу под углом од 45
степени. )Кица лежи у крупнозрном мусковитском ортогнајсу.
Мо.мин ЈЈ. Пегматитска жица има такође правац пружања·
И-3 и пада стрмо према северу. Њена моhност износи 1 до

1,5 rvf. Жица се састоји у централном делу од кварца са тек

по неким кристалом фелдспата и мусковита, док су њени
ободни делови изграђени претежно од фелдспата са малим
садржајем мусковита ы кварца. Моhност овог 1 периферног
·дела износи просечно око 20 см. Жица се, према томе, при
казује

као

типска

симетрична

жица, у којој су се мењали

услови стварања почев од периферије према централној маси.
Мусковит се пак, у колико га има, јавља у узаним гне
здима или испрекиданим дужим зонама на самој граничној

површини између пегматита и ортогнајса. Ортогнајс је једар
и од бојених састојака има мусковита и хлорита.

:Жица

је раскопам отворена по пружању од око

40

м.

Лискун је мусковит. Уопште узев, може се реhи да жица
носи малу количину лискуна. Лискун је уз то већином и си
тан, ређе се могу добити плочице 5 Х 7 см. Изузев усамље
них кристала у самој кварцној маси, који дају лискун доброг
квалитета, сав остали лискун је највеlшм делом деформисан,
те

се

дуж

прслина

ломи

и

круни.

Комуникативне прИ':fiике су врло неповољне. Железничка
станица у Богомили удаљена је коњским путем око 1О км. Радне

снаге има. Грађе такође има.
Момин
око 200 м.

I

удаљен је

у

'

ваздушној линији

од

Мамина

II

Габровншf. Село Габровник налази се јужно од Богомиле.
Око 500 м. јужно од Габровника, на једној стрмој коси,
на месту званом Попова Њива, налази се рудник лискуна на
коме је за време окупације рађено око 2 године. Сада се ту
види један раскоп око 100 м. дуг и врло дубок. Тим раско

пом жица је отворена по њеном пружању и тако
да је по

изваl3ена,

целој дужини неприступачна проматрању.

На источном делу раскопа налазе се три поткопа и то
један испод другог, који су испуњени водом и знатно затрпани.

Носчл:щ лискуна је пегматитска. жица врло богата квар
цом, а садржи и нешто руменкастог фелдспата. Како лежи
лискун у жици не може се проматрати

на самој

жици, по

што је она дубоко извађена и затрпана обурваним материја
лом. На избаченом материјалу, међутим, запажа се да му
сковит лежи у кварцној маси, да у овој образује усамљене
(појединачне) кристале -или појединачна гнезда са веhом кон-

1(i\J
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центрацијом мусковита такође у кварцној основи. Мусковнт
је доброг квалитета. У дебљим плочицама показује ка;~ифа
стозелену боју, а у тањим је безбојан. Сасвим је чист и даје
веома глатке површине. Величина кристала јако варира. У
избаченом материјалу може се видети да се могу добити

плочице површине
Према стању
сада

налази

ово

6Х8
у

см. али су веiшном мањих површина.
коме се

лежиште,

5

из

титске

жице

као

и

њене

Ј

_,,5'т-

гледа да је највеiш део пегма
пар

тије са најбољим лискуном веh
и·звађен. Око ове главне жице,
у непосредној њеној

околини,

честе су јалове кварцне жице,
чија је моhност један метар
и

мања.

Из

правца

преосталщ,

види

се

, углавном
врло

раскопа

делова

да

главна

и

из

пегматита

жица

има

пружање И-3 и да

стрмо

пада

према

севе

ру.

Њена моhност варира од
0,75-2 м. Може се узети да
је средња моhност око 1,5 м.
)Кица лежи у окцастом
ортогнајсу, који се састоји од
калиских · фелдспата,
кварца,
мусковита,

хлорита

и

епидота.

Гнајс је, нарочито око
жице, јако шкриљав.

саме

Комуникативнепри~икесу

Сл.

6-

Попречни пресек симетричне

пегматитске

жице у бившем ради

лишту у селу Нежилову (Момин II).
Укупна :,юhпост жице износи 1,5 м.
а.= ободни делови (око 20 см про
сечне мо!шости) који су изграђени
претежно

од

фелдспата

са

машш

садржајем мусковита и кварца; б

-·

0

врло неповољне. Налазиште је

преостали

удаљено од најближе желе-·
зничке станице у Богомили стр

по неким кристалом фелдспата и му

мим коњским путем око

Грађе

има

у

даљој

1О

км.

односно

централни

део

жице изграђен је од кварца са тек

сковита. Жица лежи у мусковитском
ортогнајсу.

околини.

1?адне снаге ИЈV)а довољно. Она је веh обучена, јер је ра
дила на вађењу лискуна.

У делу терена између самог налазишта лискуна и села,
ортогна јс еви су често испресецани· аплитским жицама разли
читих праваца, чија дебљина варира између

10-50

см.

Беровце. У околини Прилепа, између села Беровца и
Алинаца, на брдашцу званом Омец, североисточно од 1<. 717,
налази се једна моhнија кварцна жица, која у појединим де
ловима носи ситан лискун. На овој жици рађено је за време
окупације од 1942 до краја 1943 године и то искључиво
дневним

копом.

Милан Илиh

Жица је дубоко отворена у правцу њеног пружања
скоро на целој западној половини, док· источни део стоји не
дирнут,

пошто

изгледа не садржи

повољне

концентрације

лискуна.

Са малим повијањем жица се пружа у правцу И-З, а
пада стрмо у западном делу према југу, док у источном делу
понире вертш<ално према дубини. Моtшост жице такође ва

рира: највеhа је на источној страни и ту износи око 2.20 м. За
тим одржава дебљину од 2 м. и иза тога, у западном делу, по
чиње да се сужава и поступно исклињава. )Кица лежи у круп
нозрном мусковитском микашисту високог кристалинитета.
)Кица се састоји· од сивог и делом руменкастог к·варца.
Фелдспат уопште није примеhен. Лискун се местимично по
јављује и то у два вида:

1) Као општи састојак у кварцном пегматиту.

У овом

случају је ређи састојак и неравномерно расут у кварцној
подлози. Величина кристала јако варира, површине плочице
креhу се од сасвим малих до 5 Х 4 см.

2) У виду линскунсК{!Х концентрација и то искључиво
на ободу пегматита, тј. на граничним површинама између
жице и ·микашиста. Концентрације се везују у дуже обога
hене зоне на периферним деловима жице, које су меlјутим
мале моhности. Дебљина ових зона не прелази 10 см. а ко
леба између 3 и 10 см. Зона се местимично толико истањи,
да

та

места

практично

можемо

узети

као

њене

прекиде.

Лискун је мусковит зеленкасте боје, највеhим делом дефор
мисан и испуцан те се лако ломи и круниr Кристали су

ве

hином малих димензија, ретко се ,могу добити љуспице по-·
вршине 6 Х 8 см. ·
Укупна видљива дужина жице у правцу њеног пружања
износи око 70 м. Уопште узев, жица није од веhег прак
тичног значаја.
. Терен је без шуме и }оде. Налазиште је удаљено од
на3ближе железничке станице у Галичанима колским путем
око 3 км. Радне снаге има довољно.
fl

Г!рилейец. Село Прилепец лежи у западном
планине Коњарника, јужно од Прилепа.

подножју

Јужно од манастира Прилепец, око 1 км. далеко од ма
настира, на месту званом Голо Бреже, налазе се остаци једне
мање пегматитске ·жице.
Пошто је жица радом за време
окупације скоро сва. извађена, то се о њој може говорити
једино на основу избаченог материјала и тек местимично
преосталих делова у једном раскопу. Раскоп је дубок око
2 м. и дугачак око 40 м. Из ове су жице Немци извадили
најбољи лискун. Извађено је укупно око 250 кгр. лискуна.
Жица је затим исклинила и сви радови да се нађе њено про
дужење били су безуспешни.
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)Кица је имала пружање И-3 и лежала је вертикално у
ортогнајсу са оба лискуна.
Гнајс је јако шкриљав и Јrако
се

круни.

Уколико се да констатовати према избаченом матери
јалу, 9ва се жица састоји од кварца (највише), фелдспата,
мусковита, црног пластичног лискуна (измењеног биотита) и
зеленкастожутог епидота (ретко).
Мусковит образује посебне кристале различитих димен
зија у кварцној или фелдспатској основи. Најве!ш изва!јени

кристали дали су плочице површине
стични

лискун "1е

мање

см.

Црни пла

заступљен и ситнији је,

а јавља се

СЛ>Ј,ЧНО као и мусковит.

25

Терен је без

Х

20

шуме.

Налазиште је

удаљено од најближе железничке станице. у Прилепу кол
ским путем око 9 км. Радне снаге у селу има довољно.
Ко,сре. Село Кокре налази се југоисточно од Прилепа,
у источном подножју планине Коњарника. Појаве лискуна

су откривене на два места и то: на брду званом Пештер
ница и на месту званом Ћосаво Гумно. На Ћосовом Гумну
налазе се три пегматитске жице на блиском међусобном ра
стојању, које смо озна~шли са

и

I, II

Пегматитска жица

III.

лежи најниже и најближа је селу, жиц~ III је највиша и
најудаљенија од села, до1< жица II лежи изме!1у жица I и III.
Растојање измеlју налазишта I и III је око 200 м.

I

Пешшерница. Налази се око

500

м. јужно од села. Ту, је

одавно познато лежиште лискуна на коме је, међутим, мало
рађено за време окупације. Лискун носи пегматит који се
јавља у таквом облику да га не можемо назвати жицом. Пег-
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Сл. 7. Изглед једног дела отвореног пегматита у бившем радилишту на
Пештерници. Профил са леве стране "западног раскопа". На сл1щи се виде
прстаста продужења пегматита која се сва сливају у једну централну г.~авну масу. Отворена ширнна главне масе .износи 6 м. а отворена ви
сина 3,5 м. Пегматит лежи у ортогнајсу са два лискуна али преовлађује
мусковит.

1Т2
матит наиме овде показује неправилно тело,

које се у свим

правцима провлачи између партија ортогнајса, ширећи се и
сужавајући се у гнај~ној маси. Како према површини тако и
у

другим

правцима

ова

главна

маса

пегматита

пружа прста

ста про цу жења различите моћности и различитог састава.
Прстасти продужетци се час одмах исклињавају или се неки
пружају по 20-30 м. па се затим исклине или пониру у
гна јену основу.
,
У овом налазишту, како се сада види, раlјено је много.
Сви су се радови углавном сводили на истраживања у раз
.ним правцима и то најчешће дубљим раскопима.
Постоје и

· два ·поткопа који су доста порушени. Најдубљи раскоп на
лази се на јужној страни брега и он је дубок око 5 м. Из
овога

раскопа

воде

и

зарушени

поткопц.

Нарочито је карактеристично да је пегматитска маса
различитог састава у разним њеним деловима. Постоје пар
тије, нарочито оне ближе површини, које су изграђене пре
тежно од кварца са мало или без фелдспата.
Затим има
партија које су изграђене од подједнаких количина кварца
и фелдспата као и партија које су искључиво фелдспатске.
У неким деловима. пегматит садржи и велику количину не
обично крупног зеленкастожутог епидота, чији поједини кри
стали у профилу показују површине преко 1 м. дуге и 10 см.
широке.

Лискун такође прати само поједине партије пегматита.
Местимично је и више заступљен али је тада ситан и не
може дати љуспице површина преко 2 Х 3 см. Крупнији кри
стали су ретки и јављају се у облику појединачних кристала.
Најкрупнији који су запажени могу дати плочице са 8 Х 5 см.
Уопште узев, лискун се може окарактерисати следећим: ис
юьучиво мусковит; добар квалитет; мала количина v{ претежно
ситни

кристали.

Налазиште би могло добити у значаЈу због великог са

/

држаја калиских фелдспата. Приближним срачунавањем нашли
смо да оно може дати око 25¼ фелдспата од укупне запре
(мине пег·матита. По приближном прорачуну то би изнело око
700 тона или 70 вагона, које чистог фелдспата које фелд
спата са малим садржајем кварца употребљивог за фабрикацију порцулана. Запажају се фелдспати двојако обојени:
бели и руменкасти. Гро фелдспата чине фелдспати беле боје.
Под микроскопом се запажа да је испитивани фелдспат
истакнутом мрежастом грађом.

у основи микроюшн са јако

У микроклину су често

размештена врло

чак и мрље албитског састава.
размакнутих

паралелних

ситна гнезда или

Гнезда се држе произвољно

равни.

Микроклин:

S-86 7 85-J_(00l)

микроклин

WSW7° 2V=-82°.
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] 7?,

Комуникативне прилике врло неповољне. Место је у да
љено од колског пута око 2 сата и до пута- се може до!ш

једино лакшим товарима. Најближа железничка станица је у
Прилепу која је у даље на
Радне снаге има довољно.

око

4

сата.

Шуме и воде нема.

Ћосаво Гу,нно. Око 1,5 км. западно од села, на источним
падинама Паничишта, на месту званом Ћосаво Гумно, налазе
се три изданка пегматита, које смо означили са I, II и III.
Пег.матит !.
Појава мањих размера и без практичног
значаја. )!{ица се састоји од фелдспата, кварца, мало зелено
жутог епидота и мало мусковита.
(површине љуспица l Х 1 см.).

Пег.натит

II.

Мус1<овит је врло ситан

Слично као на Пештерници, пегматит се

овде јавља у облику

једног неправиЈшог тела које се про,

влачи између партија ортогнајса те се час шири час сужава
и у свима правцима пружа прстаста продужења.
Прстаста
продужења веhином се нагло сужавају и исклињавају било
у ортогнајсу испод површине или пак, сасвим сужена (од
0,20 до 0,50 м.), избијају на саму површину.
На овом је пегматиту за време окупације доста рађ<;:но.
Налази се један раскоп око 5 м. дубок и око 8 м. широк,
а из раскопа води и један дужи поткоп који је скроз испу-

а= пегматит

Ь

=

ортогнајс

Сл. 8 -- Изглед раскопа у бившем радилишту "пегматит Il''
Гущ1у. Пегмзтит се приказује у облику неправилног тела, које
између партија ортогнајса, и у свиы правцима пружа прстаста
Та се продужења веhиноы нагло сужавају и исклињавају било
тогпајсу или пак сужена избијају и на површину тла. Ширина
пегыатита износи 4 м, а висина скоро 5 м.

на Ћосовоы
се провлачи
ттрОЈ\ужења.
у самом ор
главне масе

М11Ј1ан Иш1l1

њен водом. На око 5 м. испод раскопа отворен је још један
дужи поткоп -који је вероватно тражио доње продужење
пегматита.
Највећа ширина пегматитског тела је у самом
раскопу и она износи око 4 м. Пегматит лежи у ортогнајсу
са оба лискуна али преовлађује мусковит.
Пегматит се састоји од фелдспата, кварца, зеленожутог

епидота и мусковита.

Фелдспат је

час бео,· час

руменкаст

(белог и руменкастог фелдспата. има у приближно подједна
ким количинама).
Поједини делови пегматита изграђени су
искључиво од фелдспата. Проценом на терену ово би нала
зиште могло дати око 500 тона фелдспата које у чистом
стању које агрегата са малом примесом кварца.

Мусковит је кадифастозелене боје. Кристали су ретки
али често доств. крупни.
Највеhе љуспице имају површину
од 8 Х I О см. Колико се може од ока оценити ово налазиште
садржи

мању

количину

лискуна

и

то

средњег

квалитета.

Микроскопско испитивање фелдсџата показало је да он
у основи припада микроклину. Тек местимично у овом кали
ском фелдспату примешана су ситна гнезда албита са врло
узаним

ламелама.

Пег.иаишт 111.
На овом налазишту пегматит је скроз
поваt1ен.
Види се једино неколико већих раскопа и велика
количи~w одбаченог материјала, а испод раскопа, на око 5 м.
ниже налази се и један дужи поткоп. Поткопом се вероватно
тражило доње продужење пегматита али без успеха.
На основу из.баченог мутеријала, кэ.о и на основу облика
самог раскопа, види се да је пегматит имао сличан облик и

састав као и пегматит

II са том· разликом, што је ова маса

била богатија лис1,уном и што је лискун бољег квалитета.
Пегматитска маса несумњиво била је и мања од масе II. Маса
је лежала у истом ортогнајсу.

Штавица.

Штавица лежи јужно од Прилепа.

То је у

исто време и најјужнија тачка до које смо стигли приликом
овог истращиваља лискуноносн~х стена. У штавичком атару,
на месту званом Буков Дол, на око 4. км СИ од села близу
коте 1468, налази се више мањих појава пегматита, које смо
ми, почев. од највиших према нижим, означили бројевима I,

II,

ш и

rv.

Пег.натит !. Пегматитско тело лежи у мусковитском ор
тогнајсу.
Оно се прстасто рачва у свим правцима.
Једним
дубљим раскопам главна маса пегматита је веh извађена.
Пегматит

се

састоји

највише

од

кварца,

а

затим

од

белог фелдспата, зеленожутог епидота и мусковита. Муско
вит је изгледа био доброг квалитета и крупан, али је лежи
ште

углавном

исцрпљено.
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Око пегматитске масе честе су аплитске жице мале
моhности (од 20-40 см.) и различитог пружања. Аплити су
каткад јако шкриљави.

Комуникативне прилике врло неповољне. До колског
пута води стрма пешачка стаза, чија дужина износи око 5 км.
Најближа железничка станица је у Прилепу, у даље на је око
15 км. Воде и шуме нема. Радне снаге има довољно у
оближњим селима.
Пег.иатит 11. На око 20 м. испод пегматита I, у једној
дубљој вододерини, једним дугачким раскопам извађена је
скоро сва пегматитска >Ј5:ица једва око 1 м. моiша и која је,
с обзиром на· правац раскопа, имала пружање исток-запад
и скоро вертикално лежала у мусковитском ортогнајсу.
)Кица се састоји претежно. од кварца са малим садржа
јем фелдспата. Овде онде запажа се и по неки кристал му
сковита

и

сасвим

ретко

и

ситни

vристали

црног

пластичног

лискуна.

Пег.натит III. Јавља се у облику жице чија је моiшост
просечно 1 м. Пружа се у правцу С-Ј и стрмо пада према
истоку. Састоји се од кварца, фелдспата, зеленожутог епи
дата и мало муско вита; сасвим ретко сусреће се и црни
пластични

лискун.
Мусковит се јавља у усамљеним ситним
кристалима. )Кица није од практичног значаја.

За време окупације вршени су истражни радови. )Кица
је

раскопам

отворена

по

правцу

пружања

на дужини око

30

м. )Ки:.~:а се налази у истој вододерини као и пегматит
на 100 м. испод ове.

Пег.матит f\1. На почетку првог поточиhа код

к.

II,
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налазе се неколико паралелних пегматитских жица мале моi1ности (10-50 см.) које се у правцу пружања час шире час
сужавају. Правац пружања је И-3 и стрмо падају према
северу. Једним дубљим раскопам ,жице су отворене по пру
жању на дужини од 10 м. Жице се састоје од кварца, феЈIД
спата, зеЈ,еножутог епидота и мало ситнијег лискуна, те нису
од веhег практичног значаја. )Кице леже у мусковитском
ор то гна јеу.

Рувце. Југозападно од Прилепа, на 300 м. северно. од
села Рувце, на месту званом Бели Камен, почев од сеоског
пута па према И, у једном великом пашњаку, налази се читав
сплет

многих

l}Варцних

жица

различитог

пружања

и

разЈш

чите моhности. Поврщина терена испресецаног оваквим жи
цама износи око 2 хектара. Моhност појединачних жица
варира од 1-3 м. Местимично се жице тако укрштају, д_а
образују пространије кварцне масе, које тада губе облик
жице. )Кице леже у мусковитском ортогнајсу.

Милан Илиh

I Ia истраживању лискуна у овој локалности рађено је
:щ време окупациије свега око 15 дана пред крај рата. PeзyJII..
тати ових истрага нису били повољни. Површинским плит
ким отварањем на неколико места костатовано је да кварцне

жице местимично показују мање количине е1шскуна и то
тако слабог квалитета, да је заиста без икакве практичне
вредности.

Лискун је мусковит кадифастозелене боје. Најкрупнији
кристали дају љуспице површине 3 Х 5 см. али су махом
ситнији. Љуспице су веiшном пласти.чне (бели пластични
лискуни).
Терен је без шуме и воде. Најближа железничка ста
ница у Прилепу удаљена је колским путем око 10 км. Радне
снаге

има

довољно.

ПраI<ТИ'fНИ вначај испитиваних налавишта лискуна
Као што се из прегледа појединих налазишта види, у
обиму планине Бабуне и у околини Прилепа ређа су лежи
шта корисних лискуна која су и сада од вeiler практичног

значаја. Немци су за време рата интензивно експлоатисали
на свим местима где су шта нашли не обазиру}ш се на тро
шкове рада нити пак на квалитет лискуна. Многе жице су
веh потпуно исцрпљене или брзим радом доведене у такво
стање, да се могу сматрати као потпуно искоришilене.
Налазишта која би још могла дати веhу количину до
брог лискуна следећа су: Дреновци, Црн уш II и Бабун{!, на
рочито Дреновци, чије су залихе још увек довољно велике
и које по нашем мишљењу, заист.а претставља најозбиљније

налазиште корисног лискуна у читавом qвом крају. Од нешто
мањег значаја је налазиште Црнуш II. Ако се узме у обзир
да се овде може добити и користан фелдспат као узгредан
продукт, онда се рентабилност рада у овој локалности у
многоме повеhава. Налазиште Бабуна I могли бисмо пре озна
чип1 као највеће и најповољније лежиште корисних фелд
спата, које узгред може да да и извесну количину одличног
лискуна.

Налазишта у Плетвару, Небрегоrзу (Стеже), Црнушу

I,

Uрнушу III и донекле Капинову могу дати велику количину
лискуна, али је лискун слабијег квалитета. Овај се лискун
може употребити само за јевтиније прераде, те експлоата

ција оrзих лежишта

може да дође у обзир

само у случаје

вима вeile потребе за јевтиним врстама лискунских прерада.
11,

'

I{орисю1 фелдспати

Налазишта корисних фелдспата су релативно доста че
ста и чине саставни део оних истих пегматитских жица које'

носе и лискун. Пошто су фелдспати далеко јевтинији мате-

Општа карактеристика псrматнта ш1а11н11с 1,абуне
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ријал, комуникативне прилике су, међутим, од пресу д1101'
значаја код процене да ли је једно налазиште фелдспата у
датом

тренутку

корисно

или

не.

Детаљан опис појединих пегматита са лежиштима ко
рисних фелдспата дат је уз опис појединих локалности.
Овде hемо дати само преглед оних налазишта у којима смо
могли, бар приближно, да проценимо резерве овог корисног
минерала. Ваља притом напоменути да ни из једног од тих
налазишта није извршено опробаваље материјала (техничка
проба), које разуме се игра пресудну улогу код процене
употребљивости и квалитета ове врсте сировине.

Даб ница . : · · ·
Бабуна I

87 ,5 тона
, 1750
"
100
"
700
"

· · · ·

Присад (Падишта)
Кокре (Пештерница)
Укупно фелдспата

. ·

2627,5

тона

Комуникативно, међутим, најповољније лежи налазиште
Бабуна I, које је у исто време и са највеhим резервама, те
га стварно можемо означити као једино које испуњава све
услове веhег и значајнијег лежишта корисних фелдспата у

овом делу .Македоније.
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RESUME
MILAN ILIC

Caracteristique generale des pegmatites de Ia montagneBabuna et des environs de Prilep et les mineraux utils
qui se trouvent dans ces pegmatites
L'auteur decrit les gites des micas utiles (les muscovites)
que les coпceпtratioпs avaпtagetises des feldspaЉs potassiques de !а moпtagпe ВаЬuпа, des eпviroпs de Prilep et des
ale11tours du village Bogomile (RP de Macedoiпe). La regioп
ci-iпdiquee est соппuе depuis loпgtemps comme terraiп producfif et iпteressaпt, reпfermaпt des gisemeпt de mica gros, propre
ан traitemeпt techпiqнe, mais !'оп п'а pas sнffisammeпt ecrit sur
<:ette геgiоп, еп taпt qt1'e11semЫe geologique et petrograpl1iqнe.
Avaпt !а guerre Је mica у etait expJoite. At1 cours de J'occupatioп, les Allemaпds опt pousse activemeпt l'oнverture de gites
et еп опt extrait de graпdes qнaпtites de mica.
Еп vert11 des prospectioпs de terraiп effectнees sur tше
pl11s graпde eteпdue, de l'iпspectioп de !а plнpart des gites
ouverts de micas utiles et de feJdspaths potassiques, aiпsi que
des resultats de J'etude еп Jaboratoire cles шateriaux recнeillis
(faite geпeraleшeпt sеЈоп Ја methode optique et Је pl11s souveпt
sе!оп ·!а methode tшiverselle de f''edorov) -- l'auteur tire les

aiпsi

coпclusioпs geпerales suivaпtes:

Les terraiпs reпfermaпt du шiса daпs !а regioп еп questioп,
пе гepreseпteпt qu'uпe partie d'uпe zопе plus eteпdue, еп directioп N. N. \V. - S. S. Е. et qui, coпsideree сошmе ш1 епsеmЬ!е,
est uпе formatioп plus ou moiпs uпiforme.
La loпgueur de !а dite zопе, d'apres uпе appreciatioп ар
. proxiшative, depasse 100 kш et sa Jargeur, Ыеп que variaЫe
attei111 еп plusieurs poiпts 20 km. (Voir !а figure 1).
Ces terraiпs coпstituaпt !а zопе шепtiоппее doпt les coп
fiпs пе soпt marques sur l'esquisse qu'approximativeшeпt, соm
рrеппепt tous les gisemeпt шасеdопiепs de micas 11tiles, co1111t1s
jusqu'a preseпt et ргеsепtапt uп iпteret pratique.
Le terraiп prod11ctif а sur toнte sоп еtепdне uпе structшe
geologique plus ou шоiпs aпaJogue. C'est еп realite Ia zопе
d'orthogпeiпss ou pour шiенх dire !а zопе de graпits апсiепs
d'uпe eteпdue determiпee.

Les orthogпeiss preseпteпt divers degres de schistosite,
depuis les alcaligraпits quasi пormaux jusqu'au ortlюgпeiss les
plus schisteux et а Jits miпces.

МЉш Шс
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Les masses rocheuses а divers degres de scl1istositt1 · 11е
peuveпt etre delimitees, тете d'uпe maпiere approxiшative,
puisqu'eп realite оп пе peut distiпguer les ligпes de dешагса
tiоп.
Се fait prouve qu'il s'agit !а d'u11 шеmе апсiеп massif
graпitique, doпt diverses parties опt subls d'une maпiere differeпte le metamorphisшe geпeral.
Les eпviroпs immediats de
се massif soпt compose de schistes cristalliпs et d'autres rochr;s
metamorphiques а haute cristalliпite: micaschistes; cipoliпs, marbres, plus raremeпt amphiЬolites et autres roches.
· Вiеп que les orthogпeiss а muscovites soieпt les plus · frequeпts, оп reпcoпtre a·ussi des especes а deux micas, raremeпt
а aшphiЬole.
L'оп poшrait diгe

que daпs cette rcgioп rocheuse les oravec шuscovite ou avec 111L1scovite predomiпaпte,
coпstitueпt des roches пormales, taпdis que les especes а deux
шicas: Ьiotitiques et amphiboliques опt le facies uп peu plus
basique.
Les seнles pegmatites soпt des roches micacees. Еп geпeral
les pegmatites soпt de compositioп miпeralogique et de fогше
geologique diverses. Le plus souveпt elles formeпt des filoпs
de directioпs determiпees et de diverses puissaпces (de 111oi11s
de 1 m а 12 111); par eпdroits, elles preseпteпt d'autres forшes
(pegmatites massives, ·formatioпs erнptives plнs eteпdues compo, sees de pegmatites et amorphes).
Les directioпs des filoпs soпt perpeпdicнlaires а !а zопе
des orthogпeiss (le plus souveпt), ou Ьiеп soпt paralleles
thogпeiss

(raremeпt).

Les pegmatites se troнveпt le plнs souveпt daпs les ormais il у еп а egalemeпt daпs Ies micascl1istes
immediat des orthogпeiss.
Les passages des pegmatites анх applites aнssi qн'анх
masses qнartzeнses moпolithes еп forme de Шоп, опt ete remarqнes еп plusieшs endroits.
Le fait que !а preseпce de pegmatites depeпd de l'etendнe
des orthogпeiss ci-meпtioппes, demoпtre d'нпе maпiere evide1:ite
que ces dенх roches soпt еп etroite liaison geпetiqнe.
Les pegmatites micacees doi\тeпt etre coпsiderees ic(comme
les iп jections нlterieures des restes dн magma, c'est · а dire
comme les prodнits ulterieшs de се тете magma, qLli avait
aпterieшemeпt forme les presentes roches, еп шајеше partie
orthogпeiss (primitivemeпt alcaligraпits). La dерепdапсе existaпt
eпtre les pegmatites micacees de !а compositioп miпeralogique
des orthogпeiss originels se coпfirme d'нпе maпiere coпvaiпcante.
Les gites de micas utiles soпt reпfermes daпs les pegmatites de ces memes secteнrs dн terraiп pчrodнctif (zones ci-meп
tioпnees) lesqL1els coпtienпeпt eux-memes de !а mнscovite еп
Љogпeiss memes,
daпs le voisiпage

abondaпce.

Opsta karakteristika
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pegmaџta plaпine
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Les 31 pegmatites micacees ouvertes et examinees se divicomme suit:
18
dans !' orthogneiss muscovite
7
dans l'orthogneiss а .deux micas
5
dans !а micaschiste mнscovite
1
dans !а micaschiste а deux micas.
Vu !а disposition des pegmatites par rapport а !а totalite
de !а masse d'orthogпeiss, il semЫe que ces produits t1lterieurs
aieпt ete forrr~es par plusieurs centres detaches, qui tant6t se
tenaieпt aux coпfiпs du massif granitique, taнtot et plt1s souveпt
peut~etre а d'autres parties de l'erнptif origiпel aussi.
Еп certaiпs eпdtoits оп а l'impressioп que la masse pegmatitique, debris durcis du magma, а ete foгmee а l'eпdroit тете
du detachemeпt, c'est а dire qu'elle п'а 0 раs ete aпterieuremeпt
deplacee daпs de пot1veat1x secteurs.
La dispositioп des mica:s daпs de certaiпs pegmatites micacees est tres differeпte. Daпs les autres le mica se trouve aux
parties peripheres de ces roches.
Cette dispositioп du mica, plus ou moiпs reguliere, se mаiпт
tieпt quelqt1es-fois sur des ligпes plus longues, qui soпt cepeп
dant iпterrompus par eпdroits.
Daпs de пombreuses pegmatites le mica forme tres souveпt
des oasis ou des пids micacee de diverses dimeпsioпs, qui soпt
disposes, plus ou moiпs iregulieremeпt daпs toutes les parties
des pegmatites. Comme troisieme cas de dispositioп du mica
. peut etre coпsidere !е fепоmепе, assez frequeпt, de l'apparitioп
du mica daпs toute !а masse pegpiatitique et се sous forme de
cristaux isoles, quelquefois tres graпds et plus rares. Les cristaux
isoles surtout ceux enveloppes de quartz, doппeut des lames
micacees. les plus graпdes et de !а meilleure qualite. Les surfaces des lamelles muscovites que пous avoпs decouvertes et
mesurees, varieпt de 1 а 225 cm2 • Selon !а couleur оп distiпgнe
trois especes ~f muscovites: argeпtes, iпcolores et veit ра.Је.
Les feldspaths soпt representes par !а microcliпe et l'alblte,
qui sont de couleur Ыапсhе ои rougeatre. La premiere est generalemeпt le feldspath uпique ои predominaпt. L'alblte est
ordiпairemeпt melee а la microcliпe qu'e!le accompagпe. La
teneur еп aпorthite des ajbltes examinees variait de О а 10¾;
mais geпeralement elle est au dessous de 5¼. L'alblte а 4¼
d'aпorthite serait plagioclasse mоуеппе. Les coпcentratioпs plus
importaпtes des feldspaths utils опt ete remarquees еп plusieurs
seпt

eпdroits.
Се qui est particulieremeпt iпteressaпt, c'est l'apparition relativemeпt assez frequeпte de l'epidote daпs les pegmatites mica-

cees examinees.
Daпs ипе
soпt

localite (Pesterпica) certai).1s cristaux d'epidote
tres grands (plus de 1 m. de loпg et jusqu'a 10 ст. de

Milaп
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large). Les circonstaпces parageпitiques demo11tre11t clai1e111e111
qu'il s' agit la de 1'epidote primaire d' origiпe pegшatiticp1e.
Г)'apres А. N. Labuпcov (1, page 115) l'epidote se prese11te
comme ш1 шineral rare daпs les filoпs pegmatitiques da \а Carelie du Nord. L'auteur suppose que la formatioп de се шiпегаl
а eu lieu а la fiп de la phase pпeumatoJytique et au debнt de
la phase hydrothermale.
La preseпce de l'epidote pгimaire daпs поs pegmatites est
d'aнtaпt plнs iпteressaпte qн'оп пе pourrait dire d'нпе fас;оп
generaJe qн'elle est rare.
Nous l'avons remarquee daпs 8 pegmatites micacees; de
pJus, daпs ceraines de ces dernieres, Ја preseпce de l'epidote
est si acceпtuee qне се miпeraJe apparait comme uп des elements priпcipaux.
II est caracteristique que Jes pegmatites de la regioп expJoree пе reпfermeпt pas de miпeraux pneumatoJytiques typiques.
Еп geпeral, elles soпt d'uп compositioп relativement simples,
beaucoup plus simpJe que celles de la roche шеrе.
Si, а cet egard, оп Jes сошраrе aux orthogпeiss de la region examinee, оп pourrait еп coпcJure que, des elemeпts essentieJs, l'orthoclasse disparait coшpletement et la Ьiotite presque
completement.
,
Quaпt а J'aJЬite, iJ' у еп а beaucoup moiпs.
La microcliпe et le quartz en particuJier se font remarquer
par Ја quantite.
Par coпseqнent, on пе trouve daпs Jes pegmatites examiпees aticuп mineraJ que ne renfermerait Ја rocl1e шеге elle meme.
1
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Ovaj clanak pretstavlja izvod iz vecega djela о "Rudnoj
provinciji Balkanskoga PoJuostrva i Dinarskih planina," koje su
u proljece 1947 godine na Rudarskoj akademiji u FreiЬergu u
Saskoj, zavrsili tri autora, а koje dosad nije Ьilo puЫikovano.
Zbog toga је - izgleda - od koristi, da se najvazniji rezultati
toga istrazivanja kratko saberu u redovima koji slijede.
Ispitivano podrucje omedjuju sa sjevera Sava i Dunav, sa
istoka Crno More, sa juga i zapada Egejsko i Jadransko More.
Radi boljega pregleda razdijeljeпo је Ьilo ovo veliko podrucje
duz Vardarske doliпe, koja pretstavlja tektoпsku razdjelпicu
prvoga reda, u zapadni i u istocni dio. U ovom clanku obraditi
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samo zapadni dio, dakle Balkansko Poluostrvo zapadno
od Vardarske doline i Dinarskih planina.
Izvodi, koji slijede, пе оslапјајн se samo na podatke iz
Iiterature, пеgо i na jos neobjavljena opazanja i izvestaje poznavalaca pojedinih rudпih podrucja. Najvazniji rezultat rada
pretstavlja dislшsija opstih magmatsko-tektonskih zakoпitosti u
raspodjeli rнdпih lezista. Та -sazпanja su пajvecim dijelom поvа,
а nova је takodjer i prilozena pregledna karta. Protivno podacima,~koji su о Alpima sadrzani u literaturi i u kartama, literatшa
је о dinarskim gorskim lancima, osoblto t1 magmatsko-tektoпskom
pogledн, jos veoma nepotpuna i djelimicno nepoнzdana. Sашо
z~ ma1i broj lezista postoje izlaganja о genetskim odпosima, tako
· da је poznavaпje opstih zakoпitosti u poretku rнdnih пalaza
veoma otezana. Bez rezultata istrazivanja od osnovnog znaceпja,
koja sн za vrijeme svjetskoga rata 1914-1918 izvrsili н Makedoniji Р. Koss1J1at i пjegovi saradnici, kao i bez opsezпih radova Р. Katzera н Bosni i Hercegoviпi, jedva Ьi Ьilo mogнce da
se rudпa lezista shvate i prikazu t1 svojoj opstoj magmatskotektonskoj ve:Zi onako kako је to ucinjeno u prilozenoj karti
К. Stiera и razmjeri 1: 3000000. Та karta pretstavlja osnovн za
ovdje iznijete izvode.

а. OPSTA RASPODJELA RUDNIH LEZISTA
Vec pri pregledavaпju jednostavne karte lezista t1 zapadnom
dijelu Balkaпskoga Polнostrva pada t1 oci, нz siromastvo t1
rudama, cak нz sterilпost izvjesnih podrucja, zonarпo okupljaпje
lezista н drugim podrucjima, kao i cesti pravoliniski poredjaj
пjihov. Pojava vrlo mпogih rudnih пalaza је kao i pojava ofiolita opste uzevsi vezaпa za unнtrasпje diпarske gorske zone i
to u jednt1 rt1kt1 za paleozojsko jezgro krecnjackih skriljaca Srednje i Istocne Bosne, za tako zvane "Bosanske Rudne Planine" а
t1 drt1gt1 rukн za tektonskн potolinн Vardarske zопе. ·
Nalazi hromita su sasvim vezaпi za unutrasnje diпarske
erupcije ofiolita (serpeпtin, peridotit, gabro, dijabaz), koje
se ро svom 0Ыikt1 javljaju kao gromade i sociva. Rнdnim пa
lazima su siromasna dinarska obodna podrucja jadranske velike
sinkliпale, а isto tako i tercijarni do kretacejski ubrani komp!eks
t1 istarsko-dalmatiпskom i jadransko-jonskom obalskom podrucju,
kao i mezozojski nizovi bora u crnogorsko-hrvatskoj zoni visokoga krsa. Samo ondje gdje kroz te. mlade sedimente prolaze:
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ofiolitni gorski lanci, javljaju se lokalno piritna nalazista (Korica
= Korca) i hromit (jonski ubraпi kompleks). Uprkos tome su_
ti metalima siromasпi пizovi bora od rudarskoga zпасепја zbog
brojпih пalazista boksita u zoni visokoga krsa, kao i гadi nekih
osamljeпih пalazista пafte u А!Ьапiјi. Rudnim пalazima upadljivo
је siromasaп i dobro istrazeni Pelagoпski masiv osпovпoga gorja
kao i uпutrasпja diпarska potoliпska zona (Pecka potoliпa) koja
se пalazi u njegovom sjeverozapdпom пastavku, ра опdа
trijaski do kretacejski пizovi bora u bosaпsko-raskom otsjeku,
koji im se prikljucuju dalje prema sjeverozapadu. Jedпako kao
i siromastvo u rudama u ovim velikim podrucjima pada u oci i
роmапјkапје eruptivпih masa u пjima. Izuzev osamljeпe ofiolitne
pojave koje lokalпo sadrze hromit, nema tu пikakvih magmatskih
pojava. Samo se lokalпo javljaju duz istocпoga ruba Pelagoп
skoga masiva kao i usred kredпih i tercijarпih sedimenata Sjeverпe Воsпе kod Maglaja ра опdа usred trijaskih krecпjaka kod
ЈаЫапiсе па Neretvi pojedinacni mladji plutoпiti. Vulkaпizam је
Ьiо vise ogran•cen па пutarпju straпu uпutrasnje dinarskih paleozojskih skriljastih planina i па Vardarsku zonu. U zoпama, !ије
su siromasne metalima, moze se ustanoviti poпajvise i pomanjkanje stvaranja dubokih lomova i razlamanja. Izuzev tektoпski
rov Skumbe u jonskom ubranom komleksu sa njegovim ofiolitima пе nalazimo u sterilnim zonama - opste uzevsi - nizove pukotina, koje Ьi se provlacile п~daleko, niti krupno tektonske zone pukotiпa i droЫjenja.
U upadljivom kontrastu prema tom pomanjkanju magmatskih i tektonskih pojava u sterilnijim podrucjima stoji intenzivпo
pridolazeпje magme i jaka tektonska ra:spucaпost onih plaпiпskih
odsjeka, koji su bogati rudom. Imamo dakle ovu sliku: u rudom
bogatim zonama jako pritjecaпje magme · duz sistema dubokih
pukotina, а u zoпama, koje su siromasne rudom, sprijeceno
. uzdizanje magme zbog pomaпjkanja dubokih tektonskih pukotina velikih razmjera.
Regionalna raspodjela i zonarпo okupljanje rudnih lezista
su dakle u ocitoj vezi sa tektonikom razloma. Njeni ucinci
zavisili su manje od prirode stijena, а vise od lokalnih osoblna
i mehanizma same tektonike: Tako se cini da је relativno lomljiva
za stvaranje proloma pogodna masa osnovnoga gorja u Pelagonskom masivu Ьila jednako slabo zahvacena tektonikom razloma
Vardarske zone kao i podrucje trijaskih krecnjaka, koje se nalazi ispred unutrasnjih dinarskih skriljastih planina Istocne Bosne.
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Ь. ZAKONITOSTI NAJVAZNIJIH METALNIH PROVINCIJA

1 Vardarska zona
1 Geoloska gradja Vardarske zone
Vardarska

zопа, јеdпа

od

пajmarkaпtпijih

geoloskih pojava
па Balkaпskom PoluostrvL1, ciпi tektoпsku razdjelпicu izmedju
Rodope па istoku i Diпarskoga plaпiпskoga sistema па zapadu.
Рrеша prikaziшa Kossmata пајЬо!јеgа pozпavaoca Vardarske zопе,
опа pretstavlja prosecпo 40-70 km. siroku siпkliпalu udupljeпн
u oЬ!iku potoliпe i1i tektoпskog rova, koja se шоzе slijediti od
Doпjega Љrа preko Kosova Ро!ја i dalje preko Skoplja sa оЬје
straпe Vardara u jнgoistocпom pravcн sve do Soluпskoga Zaliva.
Prema sjeverozapadu опа se kliпasto sнzuje; пјеziп jugoistocпi
пastavak је u Solнпskoш Zalivu potonнo u oЬ!iku ploce pod
Egejsko More
Vardarska zе;па sastoji se od kraljнsti iz paleozoika i starijega шezozoika sa ofiolitnim eruptivniш stijeпaшa (serpeпtini,
peridotiti, gabri, dijabazi); te kraljusti strшo padaju prema istokusjeveroistoku, а pokreпute su prema jugozapadu. G!avпi pokreti
Vardarske zone Ьili su u juri нz uzdizaпje ofiolita, а kraljustaпje
se odigralo iza jure, ali prije talozenja gosavskЉ koпglomerata
(gornja kreda). Pri tom su od trijaskih krecпjaka i _dolomita
bili otkinuti veliki k!iпovi; опi su Ьili zajedno sa svojoш podlogom presovani i merшerisaпi, dok su visi slojevi izbjegli
diпaшometamorfozi. Preko starijega mezozoika Iezi diskordaп
tпo, ali, takodje ubraпa gorпja kreda; preko
. пје traпsgredira шоrski oligocen. Osim bazicпih magmi ofiolita dolaze i graпitnodioritne stijeпe, koje sн mlade od ofiolita; tako па pr. granodioritпa gromada Kopaonika.
Опе pretstavljaju Ш direktпe
konacпe с!апоvе ofiolitnih ешрсiја, i1i sн se uzdig!e н zпаtпо
vecem vremensl,:'0111 razmaku iza njih pri kraju krede ili u еосепн. ·
Od njih svakako postoji konti1шira11i slijed do шladotercijarпЉ
trahita i aпdezita u ovom podrнcju.
2 Tektonske glavne linije Vardarske zone

Glavne liпije Vardarske zопе idн njeпim sjeveroistocпim
i jнgozapadпim rнЬош, gdje је potisak djelovao osoblto jako.
Od ove dvije lomne linije osoblto је jasno izrazeпa' опа па
sjeveroistocпom boku. Та tektonska linija prvoga reda moze

Magmatsko-tektoпske zakoпitosti

187

se slijediti od Kalkidika pi;eko Soluпa, Stipa, Lојапа, Trepce,
Tisovika i Krupпja sve do Zvorпika u Sjeveroistocпoj Bosпi.
Njeziп sшjer u terenн ozпacuje vise ofiolitпih pojava, koji sadrze Ьroшit, zatiш шladje granitno-dioritпe iпtruzije i шladoter
ciijarпi izlivi aпdezita i tramta. Za te su izlive vezana olovпo
ciпkana пalazista Pгistiпskoga podrucja (Ajvalija-Jaпjevo) kao i
goleшo olovпo-ciпkaпo tijelo Тгерсе kod Kosovske Mitrovice.
Istocпo od ovoga grada odvaja se, u podrucju Trepce, od
spoшeпute tektonske gliJ.vпe linije pod ostriш ugloш Dгugi tektoпski glavпi оgгапаk, kbji u sjevernoш sшjeru ide preko Kopaoпika i Rt1d111ka рrеша Avali kod Beograda. Na toj se dislokacioпoj zoпi u jezgru Kopaoпika пalaze graпitпo-dioritпi iпtruzivi,
kao i geпetski za пjih vezaпe шlade trabltпo-aпdezitпe stijeпe,
sa kojiшa su u uskoj vezi tашоsпје pojave olovпo- сiпkапЉ
rud11Љ tijela. Dalje sjeverno slijede izlivi andezita u kredпoш
bazeпu Rudпika sa njegoviш оlоvпо-сiпkашш orud11jeпji111a, koja
iшaju oЫik groшada, skladova i zica. Копаспо vec u Ыiziпi
Beograda imamo analogпa lezista па К osmaju, А vali itd., ko- ·
ја su vezana za iste stijene.
Uz ove dvije glavne lomпe liпije idu osoblto па sjeveroistoku od Vardarske zопе brojni paгalelпi sisiemi pukotiпa. Takve paralelne pukotine osoblto prate opisanu istbcпu obodпu dislokaciju
Vardarske zопе; uzduz njih su se takodjer uzdigli mladji umjereпo kiseli iпtruzivi kao i andesitпi i.zlivi. Oviш izliviшa slijedile
su па jedпako usmjereпiш zoпama fraktura bldrotermalni rudпi
rastvori. Tako istocпo od Stipa postoji јеdпа dislokociona liпija,
koja ide takodjer prema sjeverozapadtt, duz koje su izmedju
Zletova i К гatova Ьile otvoreпe
bro jne zice оlоvпЉ ruda sa znat1
nim rezervama metala. Dalje рrеша sjeverozapadu leze, па istoj
zoпi pttkotina u Ыiziпi mladЉ granitпЉ gromada, antimonske rudпe zice kod Bujaпovaca i aпdezitпi proboji kod Slisana (Lece)
sa zlatoпosпim olovпo-ciпkaпim rudпim zicama.
Tektoпsku graпicu Vardarske zопе рrеша zapadu pretstavlja dislokacioпa zопа koja ide od Voloskog Zaliva duz zapadпoga oboda Soluпskoga Za:Iiva preko Alsara (Мајdапа) i Ljuboteпskoga masiva prema Kosovskoj Mitrovici. Tu zoпu karakterise izraziti !апас ofiolitпЉ iпtruzija, koje slijede u tеrепц sve
јеdпа iza druge, sa vazпim hгomitnim пalazistima. Kod Kosovske Mitrovice sastaje se ta zapadna dislokacioпa linija sa velikom
istocпom obodпom dislokaci још Vardarske zопе.
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Ос1 podredjenoga su znacenja mladotercijalпe poprecne dis!okaczje u Vardarskoj zoпi, koje su ipak paznje vrijedne zbog
toga sto su skopcaпe sa lezistima. Takvi poprecпi poremeca ji
па pr. presijecaju ostгo izmedju Demirkapije i Alsara (Majdana)
u Makedoпiji duz velikoga andezitпoga izliva izokliпalпe kraljltsti i sisteme pukotiпa u Vardarskoj zoпi. Za taj aпdczitпi izliv
vezaпa su arseпska пalazista Alsara (Мајdапа) sa aшipigmeпtom
i realgarom, zatim maleno bakarпo пalazizte na D11Ыci пeposredпo
uz grcku graпicll.

3 Uspon magme u11utar Vardarske zone
Kako smo vidjeli, uzdizaпje· magme vrsiio se bez izuzetka
uz strme lomпe pukotine uglavnom duz obodпih poremecaja,
а ч ројасапој mjeri dl!z пarocito izrazeпe istocпe obodne dislokacije. Za uspoп magm.e osoЬito Sll povoljпa Ьila роdгисја,
gdje se sastaju veliki sistemi uzduinih pukotiпa (podrucje· TrepcaKopaoпik). Iza jurskih ofiolita izdizali su se istim putovima,
djelimicno cak па istom mjestll, пjihovi kiseliji difereпcijati u
oЫiku graпitпo-dioritnih iпtruziva, koje Sll kasпije slijedili tгa
hitпo-andezitni do dacitпi i kопаспо lokalпo bazaltпi izlivi. Radi
toga su, пarocito sistemi pllkotiпa па istocпom obodu Vardarske
zопе, oЬiljezeпi izrazitim lanceш пaizшjenice kiselih i bazicпih
eruptiva. Razlicite eruptivпe stijeпe pretstavljaju dakle ocito prodllkte magmatskoga сiјерапја, koji · potjecu iz istoga zarista i
od iste maticпe magшe. Izgleda, da se pod Vardarskoш zonoш
pruzala jedinstvena praшagma, iz koje su za vrijeшe orogeпet
skih faza uЬiranja Ьili duz obodnih dislokacija potisnuti na vise
najprije ofiolitпi, kasпije gгanitпo-dioritni i konacno trahitпo
aпdezitni eruptivi. · Као пajmladji izliv treba shvatiti bazalte
kod Kumaпova.

4 Le.zista, koja dolaze kao pratnja magmama
Uglavпoшe

su

rudпa пalazista

Vardarske zone usko povezana sa magшatskiш stijeпama, koje su provalile dl!z glavпih
pukotiпa. Ofioliti, osoЬito serpentiпi i peridotlti, поsе iskljucivo
fi',-_vidno magmatska hromitпa leiista; glavпi пalazi пjihovi.~sшje
stE:.ni su u masivu Ljuboteпa kod Skoplja. Postofiolitпe, pretezпo kisele do uшјеrепо kisele ·eгuptivne mase, Ьile su lokalпo
pracene kontaktno-pneumatolitпim oгudnjenjima. Ovamo ·spada uz
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ostalo kontaktno leziste Slivo Rudiste, koje је ·vezano za gragromadu Kopaoпika; опо u koпtaktu sa krecnjakom
sadrzi skarпe sa mnogo magnetita. Sva koпtaktna l.ezista vezana za tu intruzivпu fazu su medjutim beznacajпa ·u uporedjeпju
sa bogatim rшit1im пalazima, koji su u geпetskoj vezi sa miocenskim izlivima trahitno-aпdezitпih stijena. Medju te nalaze brojimo пajzпatnije pojave metala u citavoj Jugoistocnoj Evropi.
Obzirom па пjihovu geпezu mozemo lezista toga trahitnoandezitnoga magmatskoga ciklusa podijeliti u kontaktno-pпeuma
tolitska i hidrotermalпa пalazista razlicite temperature postajanja.
Prva su пеzпаtпа, ali iпteresaпtпa zbog pojave skarnskih miпe
rala sa magпetitom, piritom i pirotiпom, dok su olovпo-ciпkaпa
orudпjeпja u пjima maleпa. Ovamo spadaju па primjer starije
koпtaktпo-pпeumatolitпe tvoгeviпe, koje se zapazaju osoblto
obllato u duЬ!jim horizoпtima rudпoga tijela u Trepci. Gotovo
sva lezista, koja spadaju u ovaj ciklus, su medjutim hidrotermalпe prirode i vezaпa za postvulkaпske
pukotiпske zone, koje
prosijecaju kako eruptivnu stijeпu, tako i пјој susjedпe stijeпe,
koje su veciпom jako silificiraпe kao i iпасе dalekosezпo izmijeп jeпe. Опа se u prvom redu па!аzе па koпtaktu eruptivпe
stijeпe i ovom probljeпoga krecпjaka, koji је metasomatski Ьiо
iпjektovaп rudom. Та orudпjenja mogu se opet, prema m'iпera
lima i metalima koje sadrze, podijeliti u vise termalna i nize termalna nalazista. Prva se пalaze uglavпom па sjeverпom glavпom ograпku, koji se kod Kosovske Mitrovice odvaja od velikoga istocпoga obodпoga loma Vardarske zопе prema Beogradu, kao i па mjestu gdje se sastaju оЬје ove glavпe dislokacije.
U osobltoj mjeri vrijedi to za Trepcu. Njeno golemo rudпo tijelo је razvijeпo па koпtaktu mladovulkaпskoga eruptivпoga
lijevka i krecпjaka koji је lijevak problo, а sadrzi velike mase
visoko temperiranih ruda u oЫiku pirotiпa i zeljezom bogatoga
sfalerita (marmatit). Slicпo su sastavljene rudпe gromade i cijevoliki rudni пalazi dalje prema sjeveru smjesteпoga olovпo-ciп
kanoga rudпika па Kopaoпiku; опi se javljaju па koпtaktu aп
·dezitпih proboja, koji ро svom oЫiku odgovaraju grotlima i
zicama sa krecпjakom. Na istom glavпom ograпku leze kona.cno takodjer visoko temperirane rudne zice, rudne gromade i rudni skladovi rudarskoga podrucja па Rudпiku u kojima dolazi
mnogo pirotina.
пodioritnu
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Izgleda, dakle, da se н krajн izmedjн Kosovske Mitrovice
i Rнdnika ispod Vardarske zone пalazi jedпoliko aksijalпo magmatsko ognjiste kao sredisna zona, koja polazi od podrucja
gdje se istocпo od Kosovske Mitrovice sastaju оЬје velike
glavпe dislьkacije. Ova vis01co teгmalna sredisna 12 zona ocito је
оЬгнЫјепа ро јес!пој nize termalnoj, od magme uc!aljenijoj obodnoj zoni, koja sadrzi aпtimoпom bogatije olovпo-ciпkaпe п1dе
sve do cistih aпtimoпskih пalaza. Tako jugoistocпo od sredisпe,
magmi Ыize, zопе leze aпtimoпska пalazista kod Lојапа i B11ja11ovaca, i па zapad11 kod Lise, Glijeca i па drнgiш шjestiшa.
Тоше
пasuprot је vrijedпo da se zapazi, da пalazista Тгерсе
i Kopaoпika, koja se пalaze н sгedisпoj. zoпi, pokazнj11 sашо
tгagove апtiшопа.

faze Vardaгske zose, sa obziroш па пjihov sadrzaj, јаsпо razabгati stvaг110 jedinstvo. Za veci1ш olovпo-ciпkaпih пa!azista је
zпасајап
sгеdпје visoki sadrzaj srebra i пеzпаtiш do gotovo пikakav (Тгер
са !) sadrzaj zlata, а cesto i пеzпаtпа koliciпa bizпшta, koja је
- kao i sгebro -vezaпa za galeпit. Zapazaпja је vгijedпo da ziviпe гнdе gotovo sasvim пedostaju i da је - opste нzevsi - sadrzaj Ьаkга пеzпаtап.
Od гнdaгskoga sн z11ace11ja 11 Vaгdaгskoj zoпi osiш lнo111it11ih пalaza sашо olovпo-ciпkaпa i aпtimoпska lezista. Na_ivece konceпtгacije metala па!аzе se и рос!гисјu gclje se sastaju о!Јје
glavne dislokacije istocno ос! Kosovske Mitгoџice. U tош presjektt
lezi Тгерса. Goleшo п1d110 tijelo Тrепсе је prema tоше tektoп
ski нslovljeпo i опо је pгodнkt dvij11 osoblto povoljпih okolпosti: s јеdпе straпe опо Iezi 11 ргеsјеkн dvije glavne dislokacije, а s drнge strane sto је 11s1ijedila iпtшzija v11Ika11skoga
lijevka l1 taj presjek. Тај је lijevak нјеdпо postao kaпal za rнd
пе rastvore, koji sн kasпije пadoiazili.
U

. пе

lezistiшa mladovнlkaпske еrнрсiопе

шоzе

II Metalna provincija Si·ednje i Istocne Bosne

Ova vrlo шnogostraпo izgradjena шetalna proviпcija sa.stoji
se н osпovi od paleozojskih skriljaca, karboпskih krecпjaka
i permskih kremeпih porfira; oko ovih пalaze se trijaski sediшeпti. Tektoпski је proviпcija karakteriziraпa нkrstavaпjeш 11zd11z11ih strнktшa sa mапје postojaпim poprecnim str11ktшa111a ..
Najvazпija tektoпska glavпa liпija је Savski poremecaj ili - kako
blsmo је zbog njeпoga polozaja mogli пazvati - unutrasnje di-
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narska glavna tektonska liпija. Опа prolazi prнzajLtci se рп·ша
paleozojsko skriljasto gorje пesto- jLtzпije ос! Si'lrajeva kao ravna lomria liпija i na njoj se јеdпiш dijelom 11alaze vazna lezista, kao aпtimoпsko nalaziste cemernica, zlato11os11e
kremene zice kod Traimika i dalje па sjeverozapadн velika Jezista gvozdeпih ruda kod ЦиЬlје. Ljнbljska lezista sн stokovi
1 zice siderita hidrotermalпog postaпka sa prostraпiш limoпitпiш
zoпama gvozdeпoga sesira. Та dislokacioпa liпija шоzе
se u
sjeverozapadпom sшјеrн, preko Karlovca i LјнЫјапе, slijediti
kao ргаvа Savska poremecajпa linija t1 doslovпoш sшislu rijeci
sve do u Alpe, gdje uz ostalo stoje s 11јо111 н geпetskoj vezi zlatoпosпe rнdпе zice Viso!{ih Тша. U jugoistocпoш sшjeru пјеziп
se пastavak јаsпо dade razazпati do Foce i B!'skova, ali se tada
опа g11Ьi 11 vise sa stiaпe poredjanЉ zопа, kојiшаш ozda 111og11
da pгipadaju tektonski rov Skuшbe i jos dalje рrеша jнgoistoku
podr11cje рогешесаја kod Lашiопа 11 Atici sa пjegoviш olovпo

sjeverozapadн

ciпkaпiш lezistiшa.

Рriгоdпн јнgоzараdпн graпic11 sгedпjebosaпskih

skгiljastЉ

р!апiпа ciпi \lofjevacka uzcluiпa clislokacioпa linija, koja ide paralelпo

dislokacLjoш. Тн liosoblto iпteпzivпa п1do110s11ost i razliciti
proboji rnagme. Na пјој se пalaze aпkeritпo-sicleritпa пalazista
l1alkopirita kod Siпjakova, zatim zice ziviпih siпjavaca н Maskari
i kod Мгасаја, zlatoпoпsпe kremeпe i piritпe zice kod Fojпice
sa siпjavcem i апtiшопitош ра опdа пalazista ziviпih siпjavaca,
aшipigшeпta i reaigara kod Кгеsе~ю. Та liпija po!'emecaja izgleda da sadrzi vrlo visoko tеrша!па orudпjeпja н Bosпi.
Od osoЬitoga Sll zпасепја za огudпјепје bosaпske шеtа!пе
proviпcije Ьila podmcja, и kojima se ukгstaju spomeпuti uzcluiпi
рогетесајi sa poprecnim clislokaci/ama. Tako se па рг. rпoze 27paziti нpadljivo пagoшilavaпje koшpleksпih lezista н ,okoliпi Рој
пiсе i .Kгeseva; опо se пalazi u pod!'ucju gdje se нkrstava Voljevacka uzdнzпa dislokacija sa sгedпjebosaпskoш glavпom рорrе

пiju

sa

шшtrasпjom diпarskoш giavпom

ozпacuje

пјепа

спош dislokacijoш.

Upadljivo је da sн magmatske provale u Bosпi dale tek
пesto trahitпo-aпdezitпih stijeпa (izшedu _ostaloga okoliпa Srebreпice), а vise bazicпih eruptiva, osoblto dijabaze i gabre sa
prelaziшa ргеша dioritiшa. Bнduci da kiseli clanovi ovih iпtrнzija
,па Balkaпu нopste pretstavljajн starotercijarпe ргеtесе rпlado
vulkanskih izliva andezita i. trahita, moze se uzeti, da се giavna
шаsа rudпih lezista u Bosпi Ьiti takodjer tercijarпe starosti.
Odnosi izmedju vнlkaпizma i rпetalogeпeze пisн medjнtim ovdje
пi izdaleka tako jasni kao н Vardarskoj zoпi.

Prof. dr. F. Schumacher, dr.
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111 Metalna provincija Istocne Srblje
Ona pretstavlja nastavak subbalkanske eruptvne zone Bugarske prema sjeverozapadu. Citava Istocna Srblja od Morave
do Timoka stoji jos pod odlucnim uticajem tektoпike juzпih
ograпaka Karpata. Strukture Juznih Karpata prosijecaju strukture
Zapadnoga Balkaпa, koje ovdje idu sjeverozapadпo, diпarski.
Sarijaska gradja Istocпe Srblje, koja је pretezпo postseпoпske
starosti, poremeceпa је jakim sjeverozapadnim i sjeveгoistocrzim
rasjedima u oЫiku razlomljeпih ploca. ОЬа ova sistema pukotina nastala su u tercijaru, ali nisu iste starosti.
Od magmatskih fenomena Istocпe Sr'ьije nada sve је zпa
cajan veliki gabroidni masiv Deli Jovana. Iza toga proboja gabra
uslijedile su dvije tercijarпe andezitne егирсiје razlicite starosti:
јеdпа starija, lија је vezana za sjeverozapadni sistem pukotina,
i druga mladja, koja stoji u vezi sa sjeveroistocпim poremecajima.
Zapadпo od delijovanskoga masiva siri se golemi aпdezitпi
2real Bora. Ti aпdeziti pretsavljaju пajsjevernije izdaпke istovrsnih eruptiva subbalkanske eruptivne zone. Prve erupcije uslijedile su vec u senonu. Glavna masa је medjutim mladja i опа
ide do u inioceп. Kroz · te aпdezite prolaze brojni mladji poremacaji na cijim је ukrstavanjima doslo do upadljive propilitizacije.
U jednoj takvoj zoni propilitizacije пalazi se veliko bakar110 leziste Вога na presjeku dviju rasjelina usred krupno porfirnoga aпdezita. On pretsavlja - kako izgleda - mladji proboj fino
zrnatih andezita, koji su na obodima daleko rasprostranjeni.
Sjeverno od Bora su bakronosпa piritпa nalazista Majdanpeka
vezaпa za kontakt andezita sa mermeriziraпim jurskim i kredпim
krecnjacima. Ра i piritпe zlatonosпe kremene zice, koje se javljaju u gabru kod · Deli Јоvапа, bez sumпjпe treba shvatiti kao
postvulkaпska пaknadna djelovaпja aпdezitnih eruptiva.

IV Piritna nalazista u navlaci Merdita u Albaniji
Navlaka Merdita sastoji se pretezao od trijaskih sedimekoji su kraljusasto ubrani sa ofiolitima. Ovo podrucje sadrzi Ьrојпа piritna nalazista razlicite vrste, koja se javljaju
djelimicпo kao zice u bazicпim eruptivпim stijenama, djelimicno
kao impregпacije i djelimicпo kao metasomatski пalazi u Ыizini
krecnjaka. Najveci dio lezista пalazi ze u zonama milonitizacije i
frakture navlake Merdita, koji је Ыо pokrenut prema gore usli- ·

пata,
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jed posteoceпskЉ do postoligoceпskih gorskih pokreta. Опа su
dakle posteoceпske do mioceпske starosti i l1idroterшalпoga
postaпka.
Е.

geologije A!Ьanije, dovodi tavezi sa tercijarпiш provalama ofiolita.
Starotercijarпa iпtruzivпa faza пiје dosad jos Ьila sigurпo utvг
dena, а isto tako пi mladja aпdezitпa faza.
Nowack,

пajbolji pozпavalac

mosпje orudпjeпje

с.

u

geпetsku

UPOREDJENJE SA ALPIMA

Uporedjeпje zakoпitosti orudпjeпja па Balkaпskoш Polt10strvu i u Alpiшa pokazuje dalekosezпa пасеlпа podudaraпja. U
оЬа podrucja pripada glavпa masa orudпjeпja а!рiпоrоgепош
glavпoш ciklusu i pretezпo је 111ladotercijal11og doba. Vazaп
izuzetak сiпе l1ro111it11a пalazista Vardarske zопе, koja su vezaпa za jurske ofiolite. Miпeralпoparageпetski kao i obzirom па metalпi sadrzaj pokazuju se takodjer mпoga podudaraпja i шedjusobпi
prelazi. Vulka11iza111 i metalogeпeza pretstavljaju u Alpiшa i па
Balka11sko111 Poluostrvu vremeпski i stvarпo jedпovite magшat
ske faze sa istim ili slicпim.., otcijepljeпim magmama i orudпjeпjima.

Tektoпski se takodjer ukazuje пapadna jedпovitost utoliko
sto se lezista gomilaju па istovrsпim zoпama роrешесаја, ili па
zoпama роrешесаја koje prolaze kroz оЬа podrucja. Narocito
mjesta gdje se pod ostrim uglom sastaju velike usduzпe i ро
рrеспе dislokacije, kako u Alpima tako i u Diпaridima, а zatim
па Balkaпsкom Poluostrvu, pretstavljaju izrazita mesta velikЉ
metalпЉ оЬоgасепја.

:Гласник А-3

13

PROF. Dr. F. SCHUMACHER
Dr. К. SТIER
Dr. R. PFALZ t

MAGMA ТISCH-TEKTONISCHE GESETZMJ\SSIGKEIТEN
IN DER VERTEILUNG DER ERZLAGERSTATTEN DER:
BALK'AN-HALBINSEL UNTER BESONDERER
BERUCKSICHTIGUNG DER W ARDARZONE
(Mit

eiпer farblgeп geologischeп

Karte)

Iпhaltsverzeichnis.

Seite
Eiпleitaпg

а. Allgemeiпe Veгteilнпg dег Eгzlagerstatteп
Ь.

с.

',

Die Gesetzmassigkeiteп dег wicl1tigsteп Metallpгoviпzeп
1. Die Wardarzoпe
1. Der geologiscl1e Ван der Wardarzoпe
2. Die tektoпiscl1eп Ha11ptliпieп der Wardaгzoпe
3. Magmeпattfstieg iппerhalЬ der \Vardaгzoпe 4. Lagerstatteпgefolgschaft dег Маgтеп
II. Die Met,allpro\1iпz Mittel - ttпd OstЬosпiens Ш. Die ostserblsc11e Meta11proviпz
IV. Die Pyritvorkommen der Meгditadecke in АlЬапiеп
Vergleiche mit dеп Alpen

194
195
197
197
197
198
199
200
202
203
204
205

Dieser Artikel Ьildet einen Auszug aus einem grбssereп
Werke iiber "Die Erzprovinz der Balkan-Halblnsel und der
Dinarisc/zen _GeЫ1·ge", das von de11 3 Verfasserп im Friihjahr
1947 ап der Bergakademie FreiЬerg, Sacl1se11, abgeschlosseп wurde uпd Ьisher пicht puЫiziert wordeп ist. Es erscheint dal1er
zweckmassig, die wichtigsten Eгgebпisse dieser Uпtersuchung im
folgendeп kurz zusammeпzufasseп.
Das untersuchte GeЬiet wird im Norden vоп der Save uпd
Doпau, im Osten vom Schwarzen Meer, im Siideп und Westen
vom Aegaeischeп uпd Adriatischeп Meer begrenzt. Zum Zweck

Magmatisch-tektoпiscl1e

Ocsctzmiissii-;keite11

der besseren Obersichtlicl1keit wurde dieses grosse Oeblet !ii11µ;s
des Wardartales, das eine tektonische Scheide erster Онlшшg
darstellt, in eineп westlicheп und einen ostlichen Teil gegli<:>dert. Im folgenden werdeп nur der westliche Teil, also clie Balkan-Ha!Ьiпsel westlich des Wardartales uпd die Di11ariscl1e11
Oeblrge behaпdelt.
Die folgeпdeп Ausftihruпgen sttitzeп sich nicbl nur auf die
heraпgezogene Uteratur, sondern auch auf noch nicht veroffentlichte Beobachtuпgen uпd Berichte vоп Кепnеrп eiпzelner
Lagerstatteпgebiete. Das wichtigste Ergebпis der Arbeit Ьildet
die Erorteruпg der allgemeineп, magmatisc\1-tektoпischeп Oesetz111assigkeite11 iп der Verteilung der Erzlagerstatteп. Diese Erkeпп
tпisse siпd grossteпteils пеu, еЬепsо die beigegebeпe Ubersichtskarte. Im Oegeпsatz zur Literatur uпd zum Karteпmaterial
iiber die Аlреп ist die Literatur tiber die diпarischen Oeblгgszti
ge, besoпders iп magmatisch-tektoпischer Нiпs1cl1t, посh recht
liickeпhaft uпd teilweise uпzuverlassig. Nur tiber weпige Lagerstatteп \iegeп Erorteruпgeп der geпetischeп Zusю111neп\1aпge vor,
sodass die Erkeппtпis der а llgeшeiпen Oesetzmassigkeiteп iп der
Aпordnuпg der Erzvorkoшшeп sehr erscl1wert wird. Ol1ne die
grundlegeпdeп Forsclшпgsergebпisse von F. Kossmat und sеiпеп
Mitarbeiterп iп Mazedoпieп wahreпd des Weltkrieges 1914-1918
uпd die uшfaпgreicheп Arbeiteп. vоп F. Katzer iп Воsпiеп uпd
iп der Herzegowiпa \vare es kauш' шoglich gewesen, die Erzlagerstatteп iп ihrem allgemeiпeп, magmatiscl1-tekto11iscl1eп Zusamшeпl1aпg so zu еrkеппе11 uпd darzustelleп, wie dies iп der beigegebeпeп Karte vоп К. Stieг im Massstab 1: 3000000 veranscl1aulicht wird. Diese Karte Ьildet die Oruпdlage der vorliegeпdeп
Ausfiihruпgeп.

а. ALLGEMEINE VERTEILUNG DEC ERZLAGERSTATTEN.
Schoп bei der Betrachtung eiпer eiпfacheп Lagerstatteпkarte
der westlicl1eп Balkaпhalblпsel fallt пеЬеп der Erzarmut, ја Sterilitat bestimmter Oeblete die zoпeпartige Aпhaufuпg vоп Lagerstatteп in апdеrеп Oebleteп ппd ihre oft liпieпhafte Aпordnuпg
auf. Das Auftreteп der meisteп Erzvorko111111en ist wie dasjeпige
der Ophiolithe im allgemeinen ап die iпnerdinarischen Oeblrgszoпeп
gebundeп, und zwar eiпerseits ап dеп palaeozoischen KalkSchieferkern Mittel- uпd OstЬosпieпs, das sogenannte "Bosnische
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ErzgeЬirge",

sowie aпdererseits ап die tektonische Seпke der
Wardarzoпe.
Die Chro111itvorko111meп siпd durchweg ап die iппerdi11arische11,
stock- Ьis liпseпfбrmig durcl1setzeпde11 Eruptioпeп vоп Ophiolitheп
(Serpeпtiп, Peridotit, Gabbro, Diabas) gebuпdeп. Аrш ап Erzvorkomшen siпd die diпarischeп Raпdbereiche der adriatischeп
Grossmulde, sowohl der tertiaere Ьis kretaziscl1e Falteпkoшplex
des istriscl1-dal111ati11iscl1eп tшd adriatisch-joпischeп I(iisteпgeЬietes
als a11cl1 die 111esozoiscl1eп Falteпziige der moпteпegriпisch-kro
atischen Hocl1karstzoпe. Nur dort, wo diese ј11пgеп Sediшeпte
vоп OphioliЉzйgeп durcl1setzt \verden, treten 1okal Pyritvorkommeп
(Korica = I(orca) 1111d Cl1romit a11f (joпiscl1er Falteпkomplex).
Trotzdem siпd diese metallarmeп Falteпziige wegeп zahlreicl1er
Ba11xitfuпde iп der Hochkarstzoпe 1111d mehrerer vereiпzelter
Erdбlvorkommeп iп А!Ьапiеп vоп bergwirtschaftlichem Iпteresse.
At1ffalleпd аrш·ап Erzvorkommeп ist a11ch das g11t durcblorschte
Pelagonische Gr11пdgeЬirgsmassiv sowie die iп seiпer пordwest
licheп Fortsetz1111g liegende iппerdinarische Seпkuпgszoпe (Seпke
vоп Рес) mit dеп weiter пordwestlich aпscl1liesseпdeп triasiscl1eп
Ьis kretaziscl1eп Faiteпziigeп des bosпisch-raskischeп Abschпittes .
. ЕЬепsо a11Шillig wie die Erzarmut dieser grosseп GeЬiete ist aucl1
ihr allgemeiпer Maпgel ап Eruptivшasseп. V011 vereiпzelteп, lokal
Cl1ro111it ftihreпdeп Ophiolithzйgeп abgesel1en, fehleп jegliche
magmatischeп Erscheinungeп. Nur lokal treten eпtlaпgdem Ostraпde
des Pelagoпiscl1eп Massives sowie iпmitteп der Kreide- Tertiaersedimeпte Nordbosпiens bei Maglaj uпd iпmitteп der Triaskalke bei
ЈаЫапiса ап der Nareпta vereiпzelte jiingere Plutoпite auf. Der
Vulkaпismus war mehr auf die Iппenseite der inпerdiпariscl1eп
palaeozoischen SchiefergeЬirge uпd auf die Wardarzone beschraпkt.
Die metallarmen Zопеп lasseп auch шeist еiпе tiefgeheпde BruchЬilduпg uпd Zerkliiftuпg vermisseп. Mit Ausпahme des SkшnЬi
Grabeпs im jonischeп Faltenkomplex mit sеiпеп Ophiolitheп
fehleп iп dеп sterileп Zопеп im allgemeiпeп die durchgeheпdeп
Spalteпzйge uпd die grosstektonischeп Zerkliiftuпgs- ппd Zerrйttuпgszonen.

Iп auffalligem Kontrast zu diesem Maпgel ап magmatischeп
und tekt~mischeп Erscl1einunge11 iп dеп шehr sterileп GeЬieteп
steht der iпtensive Magmeп-Nachschub uпd die starke tektoпische
Aufspaltung der erzreicheп GeЬirgsabschпitte. Es ergiЫ sich daher
folgendes Bild: Јп den erzreichen Zопеп starker Magmeп-Auftrieb

Magшatisc!1-tekto11isc!1e

laпgs

tiefgreifeпder

behiпderter

scher

Spalteпziige,

Magmeп-Auftrieb

iп

111a11gels

dеп

ј ()'7

metallar111c11 .Zo11e11
grosstekio11i

tiefgeheпder

Zerkliiftuпg.

Die regionale
der

Gcsctz111iissi j.;kei te11

Erzlagerstatteп

Verteiluпg uпd

steht also

die

zoпeпforшige Gruppierш1g

iп offeпsichtlicheш Zusa111111e11Ьaпg

шit

der Bruchtektoпik. Dereп Aus\virkuпgeп wareп ,veпiger vон
der Beschaffenheit der Gesteiпsшasseп, als ,тielmehr vоп der
lokaleп Eigeпart uпd Mectiaпik der Tektonik se!Ьst аЬЬапgig.
So sctieiпt die relativ sprode, eiпer BrucЬЬilduпg guпstige Gruпd
geblrgsшasse des Pelago11isctieп Massives ebeпso,veпig vоп der
Brucblektoпik dег Wardarzoпe erfasst zu seiп wie das TriaskalkAreal, welcЬes dеш iппerdiпarisctieп Scblefeгgeblrge OstЬosпieпs
vorgelagert ist.
Ь. DIE GESETZMЛSSIOKEIТEN DER
WICHTIGSTEN МЕТ Ai.LPROVINZEN.
I. Die Wardat·zone.

1. Der geologis~he Bau der Wardarzone.
Die W ardaгzoпe, еiпе der шarkaпtesteп geologiscЬeп Erder Balka11Ьa!Ьi11sel, Ьildet die tektoпiscЬe Sctieide
zwischeп dеп Rhodopeп im Osten iшd dеш diпarischeп Gescheiпuпgeп

Ьirgssystem iш Westeп.

NасЬ

dеп Darstelluпgeп vоп

Kossmat,

dem besten Keпner der Wardarzoпe, stellt sie еiпе dшchsclшittlich
40-70 kш breite, sепkеп- Ьis grabenartig eiпgetiefte Mulde
dar, die sich vош uпteren !Ьаr iiber das Kosovo Polje (Amselfeld) und iiber Skoplje beiderseits des Wardar iп siidostlicher
Richtung Ьis iп den Golf von Saloпiki veгfolgeп lasst. Nach
Nordwesteп zu verschшalert sie sich keilformig; ihre siidostlictie
Fortsetzuп { ist im Golf von Saloniki scholleпforшig uпter der
Aegaeis abgesunkeп.
Die Wardarzone besteht aus steil пасh Ostпordost eiпfalleпdeп,
nach Siidwesteп bewegteп Schuppeп анs Palaeozoikшn uпd altereш
Mesozoikшп шit ophiolitischen Eruptivgesteiпeп (Serpeпtiпeп,
Peridotiteп, Gabbros,Diabasen). Die I-!auptЬewegнпgen der Warдar
zoпe erfolgteп im Jura шit дет Aнfstieg деr OpЬioliЉe tшс1
als Schuppuпg пасh dem Jura, aber vor AЫagerнng der GosauKoпglomerate (obere Кreide·. Dabei wшdеп vоп dеп Kalkeп
uпd Dolomiteп Ller Trias grosse Keile abgerissen und samt ihrer
Uпterlage verschliffeп 1111d marшorisiert, wahrend die hoheren
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1•1111•1 1!y11a1JJiscl1el1 Urnwaпdlung eпtgiпgeп. Uber dern
liegt diskordaпt, aber посh eiпgefaltet, die
Ol)eгkreide; daruber folgt traпsgrediereпdes rnariпes Oligocan.Ausser dеп basischeп Magrneп der Ophiolithe fiпdeп sich auch
graпitisch-dioritische Gesteine, die juпger als die Ophiolithe sind;
zшп Beispiel der Gгanodioritstock des KopaoпikgeЬirges. Sie
Ьilden entweder die direkteп Eпdglieder der ophiolithiscl1eп Eruptioпen oder sie siпd iп viel grosserern zeitlichem Abstaпd vоп
ihneп gegeп Ende dег Kreide oder iш Еосап eшpoгgestiegeп. Es
besteht vоп dieseп aus wohl еiпе koпtinuierliche Liпie zu dеп
juпgtertiaereп Trachyteп uпd Aпdesiteп des GeЬietes.
1111 l1k11
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2. Die
Die

tektonischeп Hauptliпien

Hauptliпieп

der

Wardaгzoпe verlaufeп ап

бstlicheп uпd sudwestlicheп Raпde,
besoпders

der Wardarzone.

wo die

ihrem

пoгd

Druckauswirkuпgeп

stark \vareп. Уоп dieseп beideп Bruchliпieп ist diejeпige ап
der Noгdostflaпke besoпders deutlich ausgepragt. Diese tektonisc!ze
Linie erster Oгdnшzg lasst sich vоп der Chalkidike tiber Saloпiki-Stip
Lojaпe-Trepca-Tisovik-Krupaп j Ьis пасh Zvorпik iп Nordost-Bosпieп verfolgeп. Ihr Verlauf ist gekeппzeichпet durch mehrere
Chromit ftihreпde Zuge von Ophiolitheп, durch juпgere granitischdioritische Intrusionen uпd durch jungtertiaere Ergtisse vоп Aпde
siteп und Trachyteп. Ап Ietztere siпd die Blei-Zink-Vorkommeп
des GeЬietes von Pristina (Ajvalija, Jarzjevo) sowie der gewaltige Blei-Zinkkorper der Тгерса bei Kosovska Mitrovica gebundeп.
Ostlich letzterer Stadt zweigt im Bereich der Trepca vоп
dieser tektonischeп Hauptliпie spitz\\1 i11klig еiп ziveiteг tektonischer Hauptast аЬ, der iп пбrdlicher Richtuпg tiber das KopaoпikgeЬirge uпd Rudпik пасh А vala bei Beograd verlauft. Auf
dieser Bruchzoпe liegeп im Kern des Kopaonikgeblrges graпi
tisch-dioritische Iпtrusiva sowie als dereп Abkбmmliпge juпge
trachytisch-aпdesitische Gesteiпe, шit dепеп di!: dortigeп BleiZiпkerzkбrper eng verkntipft siпd. Weiter nбrdlich folg·eп die
Aпdesitergusse im Kreidebecken vоп Rudnik шit seineп stocl,-,
lager-und gangartigen Blei-Ziпk-Vererzuпgen uпd schoп iп der
Nahe vоп Beograd die ап die gleicheп Gesteine gebundeneп
aпalogen Lagerstatteп vоп Kosmaj, А vala и. а.
Dieseп beiden Hauptbruchliпien folgeп besoпders im Nordosteп der Wardarzone zahlreiche paгaltele Spaltenzfige. Voral-
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1em wird der beschriebene ostliche Ra11dbrucl1 с\сг Waгtlaгzo11l'
vоп solchen Parallelspalten begleitet, auf dепеп gleicllfalls jii11gere massig saure Intrusiva sowie Andesitergiisse aufgestiegc11
sind. Letzteren folgten auf gleichsinnig verlaufenden Zerruttuпgs
zonen hydrothermale Erzlosungeп. So verlauft бstlich vоп Stip
eine ebenfalls nordwestlich streichende Bruchlinie, langs welcher
zwiscfien Zletovo und Kгatovo zahlreiche Bleierzgange mit erheЬlichen Metallvorrateп aufgeschlosseп wurdeп. Weiter gegeп
Nordwesten liegeп auf der gl~ichen Spalteпzoпe iu der Nahe
vоп јuпgеп Graпitstocken die Antimonerzgaпge von Bujanovci
und die AndesitaufЬriiche vоп Slisane (Lece) mit goldfiil1re11den
Вlei-Ziпkerzgaпgeп.

Die tektonische Begreпzung der Wardarzone gegen Westen
eine vom Golf von Volos entlang dem Westrande des
,Golfes von Saloniki iiber Alsar uпd das Ljuboten-Massiv пасh
Kosovska Mitrovica verlaufende Bruchzoпe, welche durch еiпе
formliche Kette hintereinander liegender Iпtrusioпen vоп Ophiolitheп mit wichtigen Chromitvorkommen gekenпzeichnet wird. Bei
Kosovska Mitrovica schart sich diese westliclze Bruchlinie mit
dem grossen ostlicheп Randbruch der Wardarzone.
Уоп uпtergeordпeter Bedeutung, aber doch beachteпswert
wegeп der Verkпiipfuпg mit Lagerstatteп, siпd juпgtertiaere Querdislokationen · iп der Wardarzoпe. So schneideп solche Querstoruпgen zwischen Demirkapija und Alsar iп Mazedoпieп eпt
laпg einem machtigeп Andesitzug die isoklinalen Schuppeп uпd
Spaltenziige der Wardarzoпe glatt аЬ. An dieseп Andesitzug
siпd die Auripigment und Realgar fiihrendeп AJ,"seпvorkommen
vоп Alsar und das kleine Kupfervorkommeп von Dudica uп
mitteloar an der griechischen Grenze gebunden.
Ьi1det

3. Magmenaufstieg innerhalb der Wardarzone.
Wie wir geseheп haben, erfolgte dieser durchweg auf steil
steheпden Bruchspalteп hauptsachlich eпtlaпg dеп Raпdstorungen
und in erhбhtem Ausmasse langs des besoпders ausgepragten
ostlichen Randbruches. Besonders giinstig fiir dеп Magmenaufstieg
waren die Scharungsbereiche der grossen Langsspaltenzйge (Geblet vоп Trepca-Kopaonik). Im Gefolge der jurasischen Ophiolithe drangen auf dеп gleichen Aufstiegsbahnen, teilweise sogar
· am gleichen Ort, deren saurere Differentiate in Form vоп granitisch·dioritischen Iпtrusivas hoch, denen spater trachytisch-aпdesitische
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zuletzt lokal basaltische Ergйsse folgteп. Daheг
die Spalteпzlige аш Ostraпd der Wardarzoпe
durch еiпе for111licl1e I<._ette vоп abwecЬselпd saureп uпd basischeп
Eruptivas gekeппzeichпet. Die verschiedeпeп Eruptivgesteiпe
stelleп also offeпsichtlich 111ag111atiscl1e Spaltuпgsprodukte dar,
welche der gleicЬeп Herdzoпe uпd dеш gleicЬeп Mutterшagшa
eпtsta111i11eп. Es scЬeiпt, dass sich uпter der Wardarzoпe еiп
eiпЬeitlicЪes Sta111111-Mag111a erstreckte, vоп dеш aus waЬreпd
der оrоgепеп Faltuпgsphaseп laпgs der Raпdbri.iche zuerst opl1iolitische, spater graпitiscЬ-dioritische uпd zuш ScЫuss trachytiscЬ
aпdesitiscl1e Eruptiva hochgepresst wurdeп. Als ji.iпgster Ergнss
siпd die Basalte bei К.uшапоvо aufzufasseп.
bls dacitische
siпd

tшd

besoпders

4. Lagerstattengefo]gschaft der Magmen.
Allgeшeiп siпd die Erzvorkoшшeп der Wardarzoпe
mit

епg

dеп magшatischeп Gesteiпeп verkпi.ipft, welcЬe _eпtlaпg dеп

Hauptspalteп Ьochgedruпgeп siпd. Die OpbloliЉe, besoпders
die Serpeпtiпe uпd Peridotite, siпd ausschliesslicЬ die Trager
der liquidmagmatischen Chromitlagerstd.tten, dегеп Hauptvorkommeп iш Ljuboteпmassiv bei Skoplje liegeп. Die пacЬophiolitischeп,
vorwiegeпd saureп bls шassig saureп Eruptivmasseп hatteп lokal
kontaktpneшnatolytische Vererzungen iш Gefolge. Dazu geЬort
uпter aпderem die ап dеп Graпodioritstock des I<._opaoпikgeblrges
gebuпdeпe I<._oпtaktlagerstatte vоп Sttvo Rudiste, die iш I<._oпtakt
mit I<._alksteiп Skarпe mit viel Magпetit fi.ihrt. Aber alle ап diese IпtrusivpЬase gebundenen I<._oпtaktlagerstatten siпd uпbedeu
teпd im Vergleich zu dеп reicЬen Erzvorkoшmen, welcЬe mit
dеп miocanen Ergйssen tracЬytisch-andesitischer Gesteine in
genetischem ZusaшmeпЬang stehen. Dieseп verdanken wir die
bedeutendsten Metallvorkoшmeп von gaпz Si.idosteuropa.
BezLiglicЬ ihrer Genesis kann man die Lagersttitten dieses
trachytisclz-andesitischen Magmenzyklus in kontaktpneumatolytiscЬe uпd hydrothermale Vorkommen verscbledener Bildungsteшperatur unterscЬeiden. Erstere sind unbedeuteпd, aber interessaпt durch Fi.iЬrung von Skarпmineralieп mit. Magпetit, Pyrit
und PyrrЬotin, aber пш geringen Blei-Zink-Vererzungeп. Dazu
giЬoreп zшn Beispiel die altereп kontaktpпeumatolytischeп Bilduп
gen, die тап besonders in den tieferen Horizonteп des Erzkorpers der Trepca reicЫicЬ beobachten kanп. Weitaus die meisteп
der zu diesem Zyklus gehoreпden Lagerstatteп sind aber hydro-
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thermaler Natur uпd ап postvujkaniscl1e Юuftzoпeп gebt111(ieп,
welche sowol11 das Eruptivgesteiп, als auch die апgrепzепdеп,
meist stark silifizierten sowie aпderweit veraпderte.11 Nebeпge
steiпe durchschneideп. Besoпders gerпe sitzeп sie am Koпtaki
des Eruptivgesteiпs mit dеш vоп Љm durchbrocЬeпeп Kalksteiп,
der metasonыtisch vom Erz verdraпgt wurde. Dies.e \1 ererzungeп
kбппеп 11acl1 ihrer Miпeral- ttпd MetalШihruпg wieder iп lzdheг
tlzeгmale uпd in niedrigeгtlzeгmale uпterscl1iedeп werdeп. Erstere
liegeп 11auptsacl11ich allf dem µбrdlicheп Haнptast, der iп cler
Gegeпd vоп Kosovska Mitrovica vоп dem gгos.seп бstlicheп
Raпdbrнch der Wardarzoпe iп Ricbluпg allf Beograd abz\veigt,
sowie анf der Scharнпgsstelle dieser beideп Haнptdislokatioпeп.
Iп besonderem Masse gilt dies vоп der Trepca, dereп gewaltiger
Erzkбrpeг аш .Koпtakt einer jungvulkaпiscЬeп Erнptivpipe mit
dem von ihr durchbrocl1eпe11 Kalksteiп entwickelt ist ш1d die
grosse Masseп hocblemperierter Erze iп Form vоп Pyrrhotiп
uпd eiseпreichem Spl1alerit ·(Marmatit) fuhrt. Aehпlich zнsammeп
gesetzt sind die Erzstбcke uпd Erzschlaнche der weiter пбrdlich
folgeпdeп Вlei-Ziпk-Grube Kopaonik. die аш Koпtakt vоп schlotuпd gangfбrшigeп

Анf

Andesitdurcl1brticheп iш Kalksteiп aнftreteп.

dem gleicheп Haнptast liegeп schliesslicl1 die ebeпfalls l10cl1temperierten, viel Py:тhotiп ftihreпden Erzgaпge, Erzstбcke нпd
Erzlager des Bergbaнgebletes vоп Rнdпik.
Es scl1eint dal1er iп der Gege1~d zwischeп Kosovska Mitrovica нnd Rнdnik unter der Wardarzoпe еiп gleicl1fбrmiger
axialer Magmaherd als Kerпzone zu. verlaнfeп, der wohl vош
Scharнngsbereich der beide'1 grosseп Haнptdislokationeп бstlich
Kosovska Mitrovica aнsgeht. Diese hochtlzeгmale Kemzone wii-d
offenbar vоп eiпer niedгigeг thermalen, magmaferneren Randzorze
нmsaшnt, die antimoпreicl1ere Blei-Ziпkerze Ьis reiпe A11timo11vorkom111en ftihrt. So liegeп stidбstlich der magmaпaheп Кеrпzопе
die Aпtimoпvorkommen vоп Lојапе uпd Bujaпovci нпd im Westeп
diejeпigeп
vоп Lisa, Glijec und апdеrеп. Deшgegeпtiber ist es
bemerkeпswert, dass die iп der Кеrпzопе liegeпdeп Vorkommeп
vоп Trepca uпd Kopaoпik пш Spureп vоп Aпtimoп aufweiseп.
Die Lagerstatteп der jнпgvнlkaпischeп Eшptioпsphase der
Wardarzoпe lassen iпhaltlich deutlich еiпе stofjliclze Eirzheitlicf7keit
erkeпneп. Dеп meisteп Blei-Zinkvorkommeп ist ein massig hol1er
Ag-Gel1alt нпd еiп geriпger Ьis fast fehlender (Trepca !) Aн-Ge11alt
sowie Ьaufig eine geringe Bi-Fiihrнng eigeпtiimlich, die \Vie das
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Ag ап den Galenit gebunden ist. Bemerkenswert ist der fast
vollige Mangel an Hg-Erzeп sowie der im allgemeineп geringe
Cu-Gehalt.
Von bergwiгtschaftlicher Bedeutung siпd iп der Wardarzoпe
ausser den Chromitvorkommen пur die Blei-Ziпk- und die .Antimoп
LagersHШen. Die grossten Metallkonzentгationen jinden sich im
Sclzarшzgsbereic!z der beiden Hattptdislokationen ostlic!z Kosovska
Mitroi1ica. In .diesem Sclшittpunkt liegt die Trepca. Dег riesige
Eгzkorper der Trepca ist daher tektonisch bedingt uпd das Prodнkt
zweier besoпders gtinstiger Umstaпde: Eiпerseits des Schпittpuпk
tes zweier Hauptdislokationeп, anderseits der Intrнsioп eiпer
vulkanischen Pipe in dieseп Schпittpuпkt. Letztere ist zugleich
der Kanal ftir die spiiter aufdriпgeпdeп Erzlosungen ge\vordeп.

II. Die Metallprovinz Mittel- und Ostbosniens.
Diese sehr vielseitig ausgeЬildete Meiallproviпz besteht aus
einem GrundgeЬirge vоп palaeozoischeп Schiefern, karbonischeп
Kalken uпd permischeп Quarzporphyren, um welches sich Triassedimente lagern. Tektonisch ist sie durch die Kreuzung von
Liingsstruktшeп mit weпiger aпhalteпden Querstшktureп charakterisiert. Die wichtigste tektonische Hauptlinie ist die Savestorшzg
· oder-wie sie wegen ihrer positionsmassigen Erstreckung genaпnt
werden kanп-die imzerdinarische Hauptstorttng. Sie dшchsetzt
шit пord westlichem Streichen das palaeozoische SchiefergeЬirge
unweit siidlich Sarajevo als geradlinige Bruchlinie uпd triigt zum
Teil wichtige Lagerstatteп, wie die Antimonvorkommeп vоп
Cememica, die Goldquarzgiiпge vоп Travrzik und weiter im Nordwesteп die grosseп Eisenerzlagerstatteп von Ljubija. Letztere
Ьilden hydroЉermale, stock- Ьis gangformige Masseп vоп Siderit
mit ausgedehпten Hutzoпen vоп Limoпit. Diese Bruchliпie liisst sich
in nordwestlicher Richtuпg iiber Karlovac und LjuЫjana (LaiЬacl1)
als eigentliche Savestoruпg Ьis in die Alpen verfolgeп, wo uпter
anderem die Golderzgiiпge der Ноhеп Tauern mit ihr iп genetischem
Zusammeпhang stehen. In stidostlicher Richtung ist ihre Fortsetzuпg
deutlich Ыs Foca uпd Brskovo zu erkenпen, verliert sich danп
aber in mehrere seitlich gestaffelte Zonen, denen vielleicht der
SkumЫ-Grabeп und noch weiter stidostlich das StorungsgeЫet
vоп Laurion in Attika mit seinen Blei-Ziпklagerstatten angehoreп
kоппеn.

Magшatiscl1-tckto11iscl1c
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Die natiirliche siidwestliche Begre11zu11g des 111itiell)os11iscl1e11
die Voljevacer Lang·sbrac/zlinie, tlie paгalkl
zur inпerdinarischen Hauptstoruпg verlauft. Diese Liвie ist t!шcl1
ihre besoпders iпteпsive Erzfiihruпg нпd durch verscl1ie(k11e
Magma-AufЬri.iche ausgezeichnet. So enthalt sie die a11keritiscl1sideritische11 Kupferkiesvorkommen vоп Sinjakovo, die QuecksilЬeг
fiihreпdeп Fatilerzgaпge vоп Maskaгa ипd Мгасај, die goldhaltigeп
Quarz- нпd Pyritgaпge bei Fojnica mit FaЬlerz uпd Aпtimoпit
so,vie die QнecksilЬeг fi.ihreпdeп Fahlerz- uпd Auripigmeпt-Re
algarvorkommeп vоп Kгesevo. Diese Storuпgsliпie scheiпt die
Trageriп der hochstthermaleп Vererzuпgeп Bos11ie11s zu seiп.
Vоп besoпderer Bedeutuпg fi.ir die Vererzнпg der bosпischeп
Metallproviпz wurdeп die Kгeuzungsbereiche der genannten
Langsstorung-en mit Querdislokationen. So ist еiпе auffalleпde
Haнfuпg komplexer Lagerstatteп iп der Umgebнng vоп Fojnica
нnd Kresevo zll beobachten; sie liegt im Кreuzungsbereich der
Voljevacer Langsstoruпg mit der mittelЬosпischeп HauptquerSchiefergeЬirges Ьildet

storнng.

Auffallend ist, dass der Magmeпaufstieg in Bosnieп .пш
v1e11ig trachytisch-aпdesitische Gesteine (Umgebнng vоп Srebrпica u. а.), soпdern mehr basische Eruptiva geliefert hat, besoпders
Diabase uпd Gabbros mit Ubergaпgeп zu Dioriteп. Da die saureп
Glieder. dieseг Iпtrusioпeп auf dem Balkaп im allgemeiпeп die
alttertiaereп Vorlaufer der jungvнlkaпischeп Ergi.isse vоп Andesit
нпd Tracl1Yt darstelleп, kaпn mап aппehmen, dass die Hauptmasse
der Erzlagerstatten Bosпiens ebeпfalls tertiaeres Alter hаЬеп wird.
Indessen sind die Beziehungeп zwischen Vulkaпismus пnd Metallogeпese hier laпge пicht so klar wie in der W ardarzoпe.
Ш.

Die ostserblsche Metallprovinz.

die Fortsetzuпg der subbalkaпischen EruptivNordwesten. Ganz Ostserblen von der Morawa
Ьis zum Timok steht посh uпter dem beherrscheпden Einfluss der
Tektonik der si.idlichen Auslaufer der Karpathen. Die Struktureп
der Si.idkarpathen i.iberschпeiden die hier пordwestlich, diпarisch
verlaufenden Struktureп des WestЬalkaпs. Der Deckenbau Ostserblens, der vorwiegend postseпones Alter hat, wird vоп starkeп
Nordwest- und Nordost-Storungen bruchscholleпartig verworfeп.
Diese beiden Spalteпsysteme sind im Tertiaer entstanden, hаЬеп
aber uпgleiches Alter.
Diese

Ьildet

zoпe Bulgarieпs пасh
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magmatischen Phaenomenen Ostserbleпs ist vorGabbгomassiv des Deli Jovaтz beшerkeпswert.
Nacl1 dieseш Gabbro-AufЬruch erfolgteп zwei tertiaere, aber
verscl1iedeп alterige Andesiteгaptionen: Еiпе altere, ап das пord
vvestliche Spalteпsysteш gebuпdene, uпd еiпе ji.iпgere, die шit
dеп Nordost-Stoпшgeп iп Verblпduпg steht. Westlich des Deli
Jovaп-Massives breitet sich das gewaltige Aпdesitareal vоп Вог
aus. Diese Aпdesite stelleп die пordlichsteп Aнslaнfer der gleicl1artigeп Erllptiva dег subbalkaпischeп Erнptivzone dar. Die ersteп
Еrнрtiопеп erfolgteп schoп iш Sепоп. Die Haнptшasse ist аЬег
ji.iпger нпd reicht bls iЧ das Miocan hineiп. Diese Aпdesite
Uпtег dеп

alleш

das grosse

\verdeп vоп zahlreicheп ji.iпgereп Storuпgeп dшchsetzt, ап dereп
Kreнzuпgeп

aнffalleпde

Propylitisieгungen dег Gesteiпe

stattge-

fuпdeп hаЬеп.

Iiegt die grosse Kнpferlagerstatte
zweier Ver\verfuпgeп iпшitteп eiпes
gгobporphyrischeп Aпdesits. Dieser stellt aпscheiпeпd еiпеп
ji.iпgereп Nachschнb der raпdlich weit verbreiteten feiпkorпigeп
Aпdesite dar. Nordlich Вог siпd die kнpferhaltigeп Pyritvorkomшeп
vоп Majdaпpek ап dеп Koпtakt vоп Aпdesit mit шarmorisierteп
Јша- нпd Kreidekalkeп geb1111deп. Ансh die im Gabbro des Deli
JoJJan aнfsetzendeп pyritischeп Goldqнarzgaпge siпd zweifellos
als postvнlkaпische Nacl1wirkн11geп der aпdesitischeп Eruptiva
Iп eiпer solcheп Propylitzoпe

Bor im

vоп

Schпittpнпkt

aнfzufasseп.

IV. Die Pyritvorkommen der Merditadecke in

AlЬanien.

Die Iylerditadecke bestebl vorwiegeпd aus triasischeп Sedie шit Ophiolitheп verschнppt siпd. Dieses Geblet
eпthalt zahlreiche Pyritvorkomшeп verschiedeпer Art, die teils
Gaпge iп basischeп Eruptivgesteiпen, teils Iшpraegпatioпeп, teils
шetasomatische Vorkomшeп iп der Nahe vоп Kalkeп darstelleп.
Die meisteп Lagerstatteп liegeп iп Myloпitisieruпgs- нпd Zerri.ittuпgszoпen der Merditadecke, die im Gefolge posteocaner bls
postoligocaner Geblrgsbewegнngeп aнfgeschobeп wшde. Sie siпd
daher posteocanen bls шiосапеп Alters нпd hydrothermaler Eпt
dimeпteп,

stehнпg.
Е.

Nowack, der beste

Kenпer A!Ьanieпs, briпgt

die dortige

Vererzнпg iп geпetischeп Zнsarџmeпhaпgшittertiaereп Nachschi.ibeп

von

Ophiolitheп.

пicht

Die alttertiaere Iпtrusivphase wшde blsher посh ·
sicher festgestellt, ebensoweпig die ji.ingere Andesitphase.
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с.

VEROLEICHE MIT DEN ALPEN.

Еiп Vergleich zwischeп dеп Gesetzшassigkeiteп der Vereгzн11g
der Balka11halbl11sel нпd iп dеп Аlреп zeigt weitgeheпc!e
gшndsatzliche . Oberei11stiшшн11ge11. In beideп Gebleteп gehort
die Hauptшasse der Vererzuпgen dеш alpinorog·e11e11 Haнptzykli1s
ап und ist vorwiegend jнngtertiaereп Alters. Eine wichtige Анsпаl1ше
Ьilden die ап jurasische OphioliЉe gebнпdenen Chroшitvorkoш
шen der Wardarzone. Auch шineralparagenetisch und iп Bezнg
auf den Metallinhalt zeigen sich viele Obereinstiшnшngeп нпd
gegenseitige Obergaпge. Vulkaпisшнs uпd Metallogeпese stelleп
in den Alpen und auf der BalkaпhalЬiпse: zeitlich uпd stofflicl1
eiпheitliche шagшatische Phasen шit gleiche11 oder al1nlicl1e11
Spaltungsшagшen uпd Vererzнпgen dar.
Auch tektonisch zeigt sich eiпr auffallende Eiпheitlicl1keit
iпsoferп, als sich die Lagerstatteп ап g~eichartigeп oder durch beide
GeЬiete durchsetzeпden Storungszoпeп haufeп. Besondeгs die spitzwinkligeп Scharung~bereiche vоп grosseп Laпgsstorungeп uпd die
Kreuzungen vоп Langs- uпd Qнerdislokationeп siпd iп dеп Alpen
wie in den diпarischen Geblrgen und auf der Balkanha!Ьiпsel die
evorzugten Stelleп grosser Metallanreicheruпgeп.
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Н. ИЗМАЈЛОВ

ПРЕТХОДНА БЕЛЕШI<А О ГЕОЛОШI<ОМ I<АРТИРАЊУ
ОI<ОЛИНЕ СЕЛА ИБЕРЛИ I<ОД I<АВАДАРА У ВЕ3И
СА ПОЈАВОМ АВБЕСТА
(Прилог једна геолошка карта)

Област, која је картирана у августу месецу 1948 године,
лежи на левој страни реке Вардара и заузима југозападну пади
ну општега планинског гребена Серта-Градишка Планина. Она
заправо лежи на споју тих планина. Овај планински гребен
"има изразито динарски правац пружања" (2, 40) и простире
се од масива Богословца код Штипа на северозападу до
планине Плауша на југоистоку. На североисточној страни он
је омеђан тектонским ровом Криве Лаковице, а на југоза
падној раселином динарског правца (2, 39-40).

Главни извори вода области налазе се у старим формаци
јама (кристаластим шкриљцима), а особито на контакту мермера
и амфиболита, затим ређе у еруптивним стенама (диабазу).
Важније реке области су: Иберлијска Река која постаје се
верно од села Иберли, на саставу речице Рђавице и Букове,
а затим Рибарска Река, која има главну притоку реку При
соју. Обе су леве притоке Вардара. Иберлијска PeI<a добија
у самом селу Иберли, I<ao десну притоI<у, ДобринишI<и По
ток. Главна количина воде ових река долази од моhних маса
снега, које нападају у планинама у току зимсI<их месеци, а

у пролеhе

се

нагло

отапају

и

проузроI<ују велиI<е

бујице,

које својим плавинама покривају дна узаних речних клисура.

У летњим месецима водена снага области знатно опадне.

I еолошl{,а граfуа. Динарски правац заузимају не само гре
бени него га "задржавају и формације", I<oje изграlјују обш1ст
(2, 40), а то се лепо види и на приложеној геолошкој I<арти.
На терену се могу издвојити: кристаласти шкриљци (гнајсеви
који су прожети гранитима са пегматитским и аплитским жи
цама, лискуновити шкриљци, кварцити и кварцни шкриљци),

мермери,. амфиболити у којима лежи и велика серпентинска
зона (перидотит) која је на Добриништу пробијена гранитима
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и габром,
маси.

и пругама

Затим

треба

од амфиболита у самој П!=РИдотитској
поменути

и малу серпентинску масу на

Вишеглаву и обе ове серпентинске масе су носиоци азбеста.
На терену се даље шири пространа зона диабазних
еруптива, врло разноликих, до мелафира и са појавама га
бра. Ова маса је испресецана пукотинама разнога правца и
прожета андезитским стенама (кварцпорфиритима?). Зона пре
лази и на десну страну реке Вардара (Клисура Миравци и др.).
На крајњем југозападу области појављује се мала зона
кречњака, која, према Космату, одговара титану. Њу пре
сеца Вардар у познатом теснацу Дем:ир-Капији. Зона заузима
веhе пространство на десној обали Вардара.
Западно од села Курешнице и Липа наплављен је тер
цијар (палеоген) чији се слојеви шире дуж Вардара у једној
широкој зони. На крају ове зоне уздиже се леуцитско брдо
Курешничка Краста (к. 160), чије је петрографске прилике
проучио Ф. Туhан (4).
Квартарне наслаге су најчешhе пр·етстављене речним
терасама,

а

затим

сипарима.

Геолошку грађу терена, ради боље прегледности, поделиhемо на ове зоне:

1
2 3 -

Зона метаморфних стена,
Зона еруптивних стена,
Зона седиментних стена.

Али ,пре него што пређемо на даља излагања умесно је
навести овде речи Ф. Туhана о истом терену, (1, 11): ,,Дати
извештај о минералошко-петрографском истраживању у са
мом терену врло је тешко, јер, без микроскопског и хеми
ског истраживања можемо мало што да кажемо о природи неке

стијене".

И овај мој претходни извештај

састављен је само

из теренског бележника уз употребу података из постојеhе
литературе, јер ни један примерак из петрографск.аr мате
ријаЈiа, који сам сакупио на терену, није још микроскопски
прегледан

ни

хемиски

проучен.

Вона метаморфних стена
Кр11сталаст11 шн:ршьц11. Североисточни део приложене
геолошке карте (Крк Џамија) заузима зона ових шкриљаца,
чији је састав веh напред изнесен. Њихов општи правац је
динарски (СЗ~ЈИ). Према М. Павловиhу (2, 39) ова серија
метаморфних стена спада у старију групу кристаластих шкри
љаца, као и гранити који их пробијају. На карти Ермандс
дорфера (Die Kriegsschauplatze, 1914-1918, Heft 13. Taf. 1)
иста зона "седиментних и еруптивних гнајсева, лискуновитих

шкриљаца и амфиболита" означена је само као "премезозој
ска". Гнајсеви ове зоне разликују се од свих гнајсева у Ма
кедонији, које сам до сада видео и то ружичастом бојом
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фелдспата, I<ao и гранити, !{Оји су их инјекцирали тако густо,
и толико малим интрузијама, да је врло тешко одвојити је
дне од других, а сасвим је немогуће претставити то издва
јање на карти. Шта више овде су и гнајсеви "врло често
гранитоидног изгледа па чак и порфироидне структуре"
(2, 39). Аплити и пегматити овде су такође често румене
боје. Ту румену боју имају по некада и кварцити, кварцни
и лискуновити шкриљци, које је опет немогуће на карти из
двојити, јер се не јављају у моћнијим изданцима.
Северно од планине Бездаша (Бели Рид', на истом те
рену, близу изворишта ре!{е Рђавице примећена је жица од
кварцног белутка дебела око 10 м. Лискуновити шкриљци
(микашисти) су обичне боје или, као и гнајсеви, примају не
што зеленкасту или, блиску обичној, сиву, или чак и тамно
сиву боју, или још и црну. Гранитске масе у неким инјекци
јама су исто тако тамносиве, скоро црне боје. Понегде се
појављују и диабазне жице и диабазни туфови, које су на
рочито честе у речним долинама. Затим и стене промењене
хидротермалним
<.:а

путем,

нарочито

честе уз расед по контакту

мермером.

Мер.мери. Ове стене се простиру дуж југозападне ивице
горе описане шкриљасте зоне. Они имају ширину од 500 мет.
па до
километра, и динарски правац пружања. У северо
западном делу свога пружања, у нашој области, захватају
врх планине Вишеглава (948) па се простиру непрекидно
преко планина Боздаша, Оштреца, Кузубабе до планине

¾

Вунјака,
области.

и

ту

у југоисточном правцу, излазе из картиране

Мермери у овој зони су беле боје, али се појављују на
једном месту и партије зеленкасте боје (између Боздаша и
Вишеглава). Бречастог су хабитуса и холокристаласте струк
туре.
Ови мермери припадају истој серији стена, којој и
кристаласти шкриљци, шта више на југозападној ивици, између планине Боздаша и Браhа Тепеси, садрже мале партије
старих гранита и гранитоидних гнајсева. Дуж контакта са
кристаластим шкриљцима, уз расед, развијене су тектонске
брече и дуж овог раседа се јављају ба!{арне руде хидро

термалног порекла (највише халкопирит).

Ова ру да је неко

време експлоатисана (рудник Буково).

А,ифиболиши. Ове стене такође дају засебну зону ши
року око три километра.
И она чини оквир опште мета
морфне зоне · према зони еруптива. И њихов правац пружања
је динарски. Захватају .западне и јужне падине планине Вис
шеглава па даље цео простор планине Браhа Тепеси, Арвеле
и Морача. Према југоистоку области зона показује тенден
цију исклињавања,
гене

а на северозападу

подилази

под палео

наслаге.

Гласнwк А-3

н

·
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У зони амфиболита, како је веh напред наглашено, из
двајају се на Добриништу и Вишегл:аву серпентинске масе
(перидотити). О њима hемо детаљније даље говорити. Амфи
болити су на многим местима пресекли оне перидотите у
облику жица и дајкова, а у самој амфиболитској маси честе
су жиле и појаве од габра. Амфиболити су овде у главноме
једре, врло тешке и доста свеже стене. Боје су тамно зе
лене до скоро црне, особито кад имају масивни хабитус али
су веhином шкриљасти са паралелно шкриљавом текстуром
и тада се у њима стално мењају тамни слојиhи са белим,
тако да цела стена добије нешто светлији изглед, или сив
касто зелени. Тамни слојиhи у амфиболитима, према микро
скопској анализи Ф. Туhана (1,16), састављени су у главноме
од амфибола, а бели од фелдспата и кварца.
Паралелно
шкриљаста .текстура више је изражена на ивицама зоне и у
жилама амфиболита у перидотиту него у средишним дело
вима амфиболитским, где је стена масивнија са ређим тањим
белим листиhима. Према томе ови кварцни амфиболити су
мезоморфне стене и улазе као недељиви члан у серију кри
сталастих шкриљаца.
Њихов положај на ивици еруптивне
зоне и појаве габра у њима, указују свакако на генетску
везу амфиболита и поменутих еруптива.

Вона еруптива
Серпентин. У подручју планине Морача (место звано
Добриниште) и п.ланине Вишеглава јавља се перидотит, који
у. главном изграђује поменута места. Перидотит је у основи
мало промењен тј. негде више негде мање серпентинизиран.
Различни степен серпентинизације перидотита и честе смене

метаморфисаног и неметаморфисаног
шарену слику проширења

перидотита

врста ових

стена од

даје

врло

којих је Ф.

Туhан (1,16) издвојио "неке врсте прелаз лерзолита у харц
бургит". Ова слика постала је још шаренија због појава ам
фиболита у перидотиту, затим жила, дајкова, и доста вели
ких излива габра, а особито гранита.
Ту шарену слику је
врло тешко унет!:! у карту, јер је прво потребна микроскоп
ска анализа серпентина да би се одредиле њихове врсте, а
друго терен је на површини често затворен, пошто је место

Добриниште
Иберлија.

веhином

под

њивама

и

малим

шумама

села

Гранит. Највеhи масив гранита (фурка гранит) налази
се на источној граници серпентинске зоне, на Добриништу,
где на северу, на висинама

близу мермера, стрче у -вис ве

лике стене од гранита. Од ових висина гранитни еруптив се

спушта клинасто према југу до дола који лежи између пла

нине

Морача и Добриништа,

али

је

ту

покривен

веhином
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дилувијалним наносима на којима су њиве. Несумњиво је да
он ту одваја перидотит од амфиболита.

Мали изданак исте стене одваја амфиболите Морача од
перидотита

и

са

друге,

западне,

ивице

серпентинске

зоне,

и

овај се спушта у облику узаног језика на југ по падинама
ка долу између Морача и Добриништа, и у овоме делу се
налази главни раскоп за добијање азбеста.

Габро. Изданци овог еруптива расејани су по терену на
многим местима од планине Браhа Тепеси (к. 1078) до Вар
дара (к. 300) и они нису још ни издалека сви регистровани,
услед неприступачности терена. Жице и дајкови габра (че
сто заједно са жицама амфиболита) појављују се по стра
нама долине реке Букове, где се такође налазе раскопи за
азбест и то близу колиба које су унесене у топографску
карту. Жице истих габроидних стена појављују се и на де
сној страни реке Рђавице ( опет близу колиба) такође на гра
ници амфиболита планине Арвели и серпентинске зоне; у
долини реке Рђавице виде се исто тако и жице амфиболита
у перидотиту. На североисточном крају серпентинске зоне,
по странама долине реке Букове (испод коте 792) и Ф. Ту
пан (1,16) забележио је траке (,,прути") амфиболита али габро,
који он, по примерцима нађеним као валутuи у Иберли
ској Реци,
карактерише као
"необично лијепи камен са
врло крупним кристалима бијела глиненца (фелдспата) и
мрко сивога дијалога", није наишао "на његову инсконс~<ом
лежишту" (1,16). Осим поменутих места тање жице табра и
младога гранита примеhене су на малим просторима и на
другим местима ове серпентинске 'зоне, које нису могле бити
унесене у карту.
Из наведенога се види да серпентинска
зона на Добриништу носи у себи многе пукотине, велике 1о1
мале, до најситнијих и по овима последњим хидротермалним
путем (мезотермално, 3,290) је овде и постао хризотил--
азбест.
Азбестонос1ш mepe!i.

Појава

азбеста,

како се види

ю

напред реченог о серпентинској .зони, везана је за пукотине

и интрузије габра и гранита. Општа слика серпентинске :,оне
на Добриништу даје могуhност да се изведе неко упореlЈl'ЊС
измеl7у ње и најбољег и најбогатијег лежишта азбеста у
СССР-у баженовског азбестовог реона ш1 источној тщнни
Урала. Тамо у баженовском реону исто је са истока и ју1'а
велики

масив

младога

гранита

и диорит

аплита са огранцима

од централног изЈшва дуж пукотина према северу и југу и
неколиким паралелним интрузијама по истима у самом пери

дотиту. Са запада се налази велики масив габра. Исто тако
јужни и централни део баженовског реона ш~гра!јују пери
дотити (харцбургити), а северни пироксенити, али овај по
следњи, бар до сада, није имао практичан значај (3,297). И
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генеза ова два рудишта може бити слична: почетак серпен
тинизације, а делимично вероватно и азбестизације односи
се на период аутометаморфизма ултрабазичне интрузије под
утицајем хидротерма које је ова испуштала, ако је углавноме
процес азбестизације био повезан са еманацијама млађе гра
нитне магме (3,299).
Али се одмах види и разлика између Добриништа и
баженовскога азбестнога реона и та није у корист Добри
ништа. 1 тамо у баженском реону је више пукотина, а
постоји још и цела серија других жичних стена; 2 пери
дотити и пироксенити су тамо јаче серпентинизирани, тако
да су се појавиле меридионалне траке серпентинита у којима
се налазе углавном лежишта азбеста. Остали елипсоидни де
лови мало серпентинизираних перидотита (такозване "сопке")
садрже само на периферним деловима серије жица азбеста;
у својим средишним деловима имају ретке појединачне азбе
стове жице, које не дају скупину азбеста од индустриског
значаја (3,297).
Код нашег добринишког рудишта је нешто друкчије.
Овде се добија општи утис1ш да баш "сопке" преовлађују,
а серпентинизиране зоне заузимају мање пространство; ипаI<
не треба заборавити да Добринишге још није детаљније
проучавано, док је баженовски реон добро испитан до 150 м.
дубине. На Добриништу је вршено испитивање само на оном
материјалу којега је природа открила, јер се сви раскопи
налазе,. по отсецима долина потока. Нешто је више разрађен
само каменолом N2 1, а остали су само додирнути.
Исто
тако и техничка испитивања, која су била предвиђена ове
године, нису извршен~t.
Без тих испитивања не може бити
ни говора о процењивању азбестног терена, а I<амоли о од

'ређивању резерви азбеста.
Квалитет азбеста. Према томе шта се је могло кон
статовати о хризотил-азбесту Добриништа, може се реhи
следеhе: његова боја је златножута или зеленкастожута.
Развучена влакна су беле боје. Степен одвајања влакана је

такореhи

неограни...чен;

мо'гу

се добити

влакна

тања и од

паучине,
Јачина влакана (према кидању) је средња (3,287)
или између средње и мале.
Дужина влакана до 15 мм. је
врло ретка; чешhа је ова дужина само до 6 мм., а најчешi'~а
од 3 до 0,5 мм. или ма,ьа.
Према дужини влакна може се
реhи да овде текстилнога азбеста и нема (дужина 8 мм).
Има мало врсте шиферно-картоно~папирног влакна (врста
IV-V од 2-8 мм); највише има цементног или зидарског
влакна врсте VI и VII од 2 до 0,2 мм. 13,289).
По типу жица хризотил-азбест Добриништа спада нај
чешhе у IV ситновлакнасти тип, где су танка и кратка влакна
разложена у густе серије близу једна другој (3, 283). Врло
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ретко и то само у несерпентизованом перидотиту примеhена

су влакна типа I, проста уоквирена влакна (3, 292) при чему
се обично у њима не види централна преграда (,,просечка ")
и како је веh речено дужина влакна у овом дуговлакнастом
типу обично није виша од 8 мм., а као врло редак изузетак
достиже до 15 мм. Рачуна се, како је веh познато, да се
садржај влакана у ти11у IV (,,мелкопрожил") колеба од 4 до

15¼

према целој стени (~Ј, 29З), али ово :Ја Добриниште није

проверено.

Положа/ леЈ1сuшта u сообра/111ј. 1/ајближе желе:зничке
станице за Добриниште су Демир /(апија и l>истреница, на
прузи Скопље-Ћ)евђелија. Обе леже 11а другој (дес11ој) страни
реке Вардара, а моста на Вардару нема. I Јутени од станице
до поменутог

азбестовог

Ј1ежишта

. су

врло с.11аби, јер кол

ских путева нема. Дужина пута од лежишта до станице за
виси од тога где he се на Вардару изабрати щн:во3110 место
као најповољније.
Серйеншuнсна йојава на Вuшеглавцу.

Овй мала 11ојава је

још више забачена у планини и до ње уопште нема нута.
Перидотит је овде такође понегде серпентизиран. Хри:зотиЈ1азбест јавља се само као ситновлакнасти тип (тин IV1 са том

разликом што су овде влакна још краhа, тако да нису нри
меhена дужа од 2 мм., а најчешhа су краhа од 1 мм. на до
најмањих цртица која се једва оком примеhују.
Диабазна зона. Ова зона заузима највеhи део картираног
простора. Простире се непосредно дуж југозападне граншџ~
описане амфиболитске зоне. Према ·северозападу граница иде
линијом Липе-Планина Цркви че (402). Према југо:западу :юш1
подилази под палеоген дуж линије, која иде од Планине
Црквиче до села Курешнице, а даље границу :юне чини
кречњак Планине Камена. Према југоистоку диабазна :юна
широко излази из наше области. Диабази прелазе и на десну
страну реке Вардара и шире се према југу до грчке границе.
Фран Туhан (1,15) је врло много допринео проучавању
щзе зоне и дуж Иберлиске Реке је утврдио велико про
странство диаба:зних стена, одакле почиње "лијеп диаба:1
ситнозрнаста састава", затим диа базе јаче метаморфисане и
диабазолике стене са прела:зном (камелафирској) струюуром
(1, 15). На мањем пространству, јужно од села Челевца, Ту
hан помиње Мелафирске стене и то: мелафире, мелафирс1<е
туфове (пржинце), метаморфисане мелафире (делом са хема
титом) и аугитофире (1,]3-14). Даље се диже леуцитбазалт
(кајанит) на Курешничкој Красти (4). Дак,1Је, у овој, до 6 км .
. широкој зони јављају се сви ефузиви аналози габроидне
магме различите геолошке старосrи, тј. ова зона претставља
ред ефузија које су се понављале у току палеозоика (диа-
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бази) и можда крајем палеозоика или у мезозоику (мела
фири), док млади кајанит l{урешничке Красте стоји сасвим
засебно.
Према томе се не може примити мишљење Ерд
мансдорфера (!. cit.) да је цела ова зона јурске старости.
Моја запажања се сасвим слажу са овом општом сли
ком петрографског састава зоне, али пошто није још извр
шен микроскопски преглед сакупљеног материјала, то немамо

ни

података на основу ко Јих би смо мог ли разликовати
ових ефузивних стена, које су јако променљиве, како
у своме хабитусу тако и у свом пространству на терену.
Структура диабаза је обично толико ситн03рна да ове стене
изгледају наоко као аморфне, само се на појединим пример
цима види и оком порфироидна структура, коју сачињавају
неки тамноплави минерали. Текстура диабаза је хомогена и

· врсте

ма~щоласта; ова последња је јако проширена и променљива
од крупно мандоласте до ситне једва приметне и ова изгледа
прелази у микрос1<опску и можда
да ови и

пенуше у

се

киселинама и ако

тиме

може објаснити

наоко

изгледају

хо

могени и без мандала.
Ово може бити утврђено само ми
кроскопским проучавањем материјала. Понегде, као на при
мер на доњем делу падина планине Коњувец-Тепе источно
од села Курешнице, виде се у диабазу кристали пирита.
Диабаз је обично масиван али има на појединим местима и
партија којr су кугласто излучене, као на пример у долини
реке Рђавице, на планини Гребену, на путу од села Челе
веца за Тарлабабу и др. Величине кугле јако варирају. Има
их колико јабука и песница, до човечије главе и више. Ку
гласто лучење диабаза у долини р.еке Рђавице и на планини
Гребену раздељено је пукотицама испуњеним калцитским
кристаластим масама. Овога минерала је много и у маси из
међу кугла, тако да су понегде ове покривене калцитско:v~
скрамом.

И масивни диабази су на многим местима здробљени и
разбијени на неправилне hошкасте комаде. Ови комади су
по величини различити. У пукотинама између њих налазимо
опет искри<;тилисани калцит. Изразити претставници диабаз
них бреча налазе се по раседима, а нарочито на граници
диабаза и амфиболита.
Такав је пример на планини Куру
Дере-Баши, између планине Гребена и Чучуле западно од
села Иберлиа (у теснацу код извора). Затим се јављају по
овој падини у правцу планине Гребена, онда на планини

Сиври-Тепе

(814),

Теnе и друго.

изнад села Кошарке, на планини Кокарџа-

'

Мелафирске стене онога типа какве је описао Ф. Туhан

(1,13), са зрнцима кварца примеhене су и западно од Ибер
лиске Реке, по доњем делу падина планине Коњувес-Тепе,
источно од села Курешнице.
Али изгледа да овде оне не
чине неке засебне зоне, а протежу се наизменично са диа-

.
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базима юi,о млађе ефузије у старијим диабазима, тако да
диабазне стене сусреhемо чак и по граници са кречњацима
Демир Капије по узвишици Камену и то делимично у виду
зелених диабазних шкриљаца.
.
Кварц Порфирити (?). На многим местима у диабазној
зони сусреhемо жице, дајкове и повеhе изливе стена обично
црвенкасте или жуте боје, (као цигла) или некад нешто зе
ленкасте.
Ове стене су андезитског хабитуса и увек са
кварцом. Оне изгледа претстављају ефузије неке дацитске
магме по пукотинама у диабазном масиву. Нешто веhе њи
хове масе видимо по планинским врховима (Коњуьес- Тепе,
Сиври-Тепе и др.). Највеhим делом су то дајкови, који се
на површ'ини појављују као неки полупорушени зидови,
@бично мале дебљине од 1 до 3 метра, а највише 5 метара;
ретко су те жице дебље. Оно као појединачно камење често
стрчи са једног брда на друго као неки путоказни стубови.
Ова слика је нарочито изразита на источној падини планине
Коњувес-Тепе према Иберлиској Реци и реци Р\5авици (у
правцу планине Гребена). Правац пружања ових стена, као
и пукотина кроз које су оне продрле на површину, је раз
личит, али је ипак могуhе овде приметити два општа правца,

који се међу собом секу под разним углопима и то: СИ-ЈЗ
и СЗ-ЈИ.

Првога се правца

на пример

држе

жице у селу

Липи откривене у теснацу реке Присоја, затим оне на источ
ној падини планине Коњувец-Тепе, онда у потоку испод До
бриништа и у планинама Кокарџа- Тепе и Сиври-Тепе. Други
правац је примеhен између Трапишта и Власопа, :1атим на
Куру-Дере-Баши итд. Ближа одредба ових стена може бити
утврђена само микроскопском анализом, тада може бити речи
и о њиховој старости.

Седиментне стене
Креда. Кречњацима код Демир-Капије приписују, према
Космату; титанску старост.
Ови кречњаци, овде на левој
страни Вардара, заузимају врло мало пространство. Они из
грађују узвишење Камен (413) и омањи простор који је од
Камена одвојен теснацем Иберлиске Реке. То су плочасти
кречњаци

боје,

зеленкастосиве

ситнокристаласте

није једнако
услед

изражен.

некристалисане

или

мркосиве

структуре

при

до

црвенкастомрке

чему кристалинитет

Обично се налазе

ситни кристалиhи

масе.

Erdmansdorfer (1. cit.) даје им старост "титон-доња креда".
По спољашњем хабитусу и аналогији са суседним профилима
ови кречњаци су кредни; питање њихове горњокретацејске
старости решено је и наласком рудиста.

Палеоген.
Морске палеогенске наслаге протежу се на
западу од раније описаних зона и даље у овом правцу (према
западу) подилазе под кавадарски неоген.

Ј
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Палеогенске наслаге овде почињу базалним конгломе
ратом. Врло лепи профили могу се видети у долини реке
Присоја, у заливу палеогенског мора у атару села Липа.
Базални конг ломе рат лежи, на јужном ободу залива, непо
средно на диабазима, а на северном на амфиболитима. Црква
овога села саграђена је веh _на I<онгломератима. Ови су ве
hином од амфиболита, а ређе су од диабаза. Лепо су за
обљени као хлебови. Огромна маса ових конгломерата види
се овде у стрмим речним странама. И речно дно је од њих,
али идуhи узводно појављују се испод њих диабази, а кон
гломерати

се

постепено

пењу

до

горње ивице речне долине.

Даље река мења правац тока 3-::-И у правац С-Ј и ту у
узвишењима диабаз остаје позади, а_ пред нама се појављују
стрми усеци десне стране речне долине у висини 80-100 м.
изграђени од услојених конгломерата сиве и црвене боје са
општим малим падом према СЗ.
Састав конгломерата овога усека је од стена суседних
планина. У доњим деловима усека јављају се заобљени ко
мади конгломерата веhих димензија,- који су постали од неког
другог конгломерата (старијег), тако реhи конгломерат у кон
гломерату. Овај конгломерат, претстављен само засебним ва
лутцима, састављен је од лепо заобљених ситних валутака који
су опет претежно од амфиболита и диабаза, али њихова це
ментација је много јача него палеогенска. Према горњим
чињеницама они су старији од палеогена и вероватно прет
стављају неке кретацејске седименте, које су разорили таласи
палеогеног мора и потом преталожили.
Овакви стари кон
гломератични валутци виде се појед1;1начно и на другим ме
стима по граници палеогена и диабазне зоне, као на пример
источно од села Курешнице у подножју планине Коњувес
Тепе. Има их, истина ретко, и по западној падини планине
Камена али ту веh у квартарном наносу. Ипак налажење
ових старих конгломератних валутака не даје нам право да
издвојимо неку старију серију од палеогена и мишљење М.
Павловиhа (2, 42) да палеогена фација флиша у коју улазе

базални конгломерати на терену између Вардара и планине

Серте

допире

до

Демир

Капије,

изгледа· да

је

потпуно

оправдано.

У заливу палеогонског мора код,·села Липа, западно од
зоне базалног конгломерата, флишна серија је изражена пе
сковитим лапорцима и глинцима, који се цепају у танке пло
чице. Од ових наслага изграђени су ниски брежуљци који се
налазе у подножју планине Вишеглава и планине Бpah1t Те
песи, а виде се по путу који иде северно од села Липа . .Још
западније почињу веh разнобојни пешчари (сиви, зеленкасти,
црвенкасти и др.), обично лискуновити и разнога степена
цементације, који још западније претстављају моhну серију
на<:лага у виду доста високих бре.жу љака (Црвени Рид, Рав-

Претходна белешка о геолошком картирању околине сеЈЈа Иберли
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ниште, Црвена Чука и др.). Пад ових наслага у заливу села
Липа је чисто локалног карактера (на јужном брегу залива,
на путу за Црквиче од села близу чесме, ови слојеви падају
према северу под углом од 20°, а на источном рубу палео

гена према западу под углом од

15~.

Даља проучавања палеогена не спада у мој задатак,
бар за сада, и морам да се ограничим само на погранични
реон ових наслага према ранијим зонама.
·
Квартар. О квартарним наслагама овога терена било је
веh напред говора. Ове наслаге имају мало пространство на
нашем терену. То се може објаснити његовим веома нерав
ним и стрмим рељефом и овај део дилувијалних седимената
су само остаци ових наслага, које је вода однела. За ист·ори
ско време, пошто је уништена щума, моhност и пространство
квартарних творевина је несметаном ц појачаном денудацијом
јако смањено. Тако на пример југоисточно од села Иберлија
на планини Падину винограда веh нема, а на топографској
карти цео Падин означен је као место под виноградском
куЈЈтуром. Културни слој земље се дакле све више и нагло
дену дира.

Дилувијални валутци налазе се само на Добриништу, а

затим на падинама испод планине Браhа Тепеси (код Кара
ђозчесме), на Власову и на Камену. На осталим местима они
се јављају појединачно.
Терасне наслаге претстављене су глинама са слабо за
обљеним, често hошкастим, валутцима. На Добриништу ове
насЈ1аге заузимају више места. Валутци су овде веhином од
околних стена фур1,а гранита и амфиболита. Рељеф Добри
ништа носи јасно дилувијално обележје: на северу се уздижу
заобљена гранитска узвишења која се према југу ка Дабри
Ћишком Потоку терасасто спуштају. На стрмом усеку испод
доње терасе, ка потоку, види се траг обилних вода које су
биле богате кречњаком и које су туда иекада текле и оста
виле наслаге бигра. У овом бигру су сачувани остаци фауне
и флоре. Проучавање ових фосилних остатака биhе од ве
лике важности, јер he омогуhити да се утврди њихова ста
рост, као и климатске прилике које су тада владале у овом

крају. Наслаге бигра покривају овде диабазе, а изнад њега
се јављају амфиболити. Бигар исто тако лежи на диабазу и
у долу испод Власова (близу к. 783). И на крају серпентин
ске зоне према брду Гр-ебену били су развијени сипари, који
су опет цементовани калцитом у сипаришку (травертинску)
бречу. Изнад бигра на платоу Власову остало је још нешто
дилувијалних наслага у виду црвених пешчаних глина са до
бро заобљеним валутцима, који су понајвише од диабазних
стена, а мање од амфиболита. Валутци од промењеног габра
јављају се врло ретко, а од гнајса само појединачно.

.,.

ЈЈ. ИзмајЈIОВ

Tel-(TOHИI-(a
Описани терен лежи у вардарској зони, која је позната

по својој храљушастој

тектонској струюури. - Овде, дакле,

у нашем терену се налазимо у источном крају исте тектон
ске зоне.
Erdшansdorfer је изнео, на својој .веh цитираној

карти, општи пад формација· према СИ.
Овај правац пада
нашао је у шкриљцима планине Серте и М. Павлови/'1 (2,40).
Издвојене зоне мермера и амфиболита имају исти динарски
правац пружања и општи пад према СИ, који је доста стрм
(60°-65°). Он је једнако изражен како дуж северне тако исто
и дуж јужне границе зоне.
Али на планинама Вишег лаву,
Браfrи-Тепеси и Арвели издвајају се по граници са мермерима
и блажи падови (45°) управљени према СЗ. На јужном делу
планине Арвели и по Морачу правци пада у амфиболитима
се јако мењају задржавајуhи блажи пад (приближно 40°-50°).
Ово изгледа да показује на локалне поремеhаје краљушти,
који су настали уи1ед гранитских интрузија, које су као кли
нови потиснули амфиболитске масе у разне правце.

И северозападни правац пада амфиболита на северу Ар
велија, Браhе Тепеси и Вишеглава изгледа да је одјек при
тиска који су проузроковале интрузије на Добриништу.
Тектонски раседи, како је веh напред речено,
општем динарском правцу,
на

граници

кристаластих

амфиболита и диабаза

сЈ1едују

а означени су најчешhе бречама

шкриљаца

(између

и

мермера

и

на

граници

Морача и Куру-Дере-Баши).

У диабазној зони стари ефузиви следују истом динар
ском правцу, док млађи квцрцпорфирити, како је веh раније
наглашено, имају два главна правца који секу један другог
под разним угловима. Изгледа да кајанит Курешничке Красте
је везан за пукотине правца СИ-ЈЗ, а не за динарски пра
вац. Пад жица кварцпорфирита правца СИ-ЈЗ, где је то
могло бити проматрано, као на пример на Коњувес-Тепе, је
према СЗ и веома стрм, скоро вертикалан.
Изгледа да је
исто тако пад према СЗ и кречњака планине Камена код
Демир-Капије. Ово сам могао претпоставити према положају
шкриљаца у западној падини ове планине и њеном платоу.
Али на источној падини ове планине шкриљци уметнути у
истом кречњаку имају ЈИ пад.

RESUME
N. IZMAJLOV

Note preliminare sur l'elaboration de la carte geologiqнe
des environs du village Iberli, pri:s de Kavadar faite
en rapport avec l'apparition de l'asbeste
Daпs Ја поtе preJimiпaire co11cerш111t Ја Jevee de Ја carte
geologique des el1\тiroпs du village ЉerJi 1Јо11 Јоiп de Ја· gorge
de Demir Kapija soпt donпees Ја stгatigrapliie et Ја tectoпique de
Ја Jocalite illustrees par Ја carte ci-joiпte.
Les zoпes de formation moпtrces sш Ја сагtе чнi sнiveпt
Ја directioп diпarieппe (NW-SE) soпt composces сошше iJ est
moпtre ci-dessous.
I La zопе de methamorpholites est сошроsсе сЈе: Ia Schistes cristalliques (gпeisses avec J'i11tгнsio11 dt1 graпite et des
veiпes d'aplite et pegшatite, шicaschiste а шt1scovite et quartzschiste) I Ь - des marbres Ыапсs et· I Ь - des a111pl1Љ0Jites с!апs
Је champs desqueJs soпt iпdiquees deux zo11es cle seгpe11ti11es
сопtепапtеs de J'asbeste.
II La zопе des erнptifs: II а~- est сошроsее cies zo11es de
serpeпtiпe meпtioппees, Ја preseпce de J'asbeste daпs lesчнeJJes
est liee avec Jes iпtrusioпs de gabro et de graпite (l~'шka graпite). II Ь - La Jarge zопе de diabases daпs Ја coшpositio11s de
li:!qaelle iJ у а toas les aпaJogaes des шаgшеs de gаЬго de differeпts ages geoJogiques соарее daпs Је~ crevasses par Jes dikes
qaartzporphirite.
III Les zoпes SedimentaJes, soпt represeпtees ici: Ша par Jes calcairs pres de Demir Kapia (cretacee sнperieiн) et
IIIЬ par РаЈеоgепе (coпgJomerat de base et les sedimeпts
de Ј'еан реа profoпde dн golfe).
1 V Quatemaire. Les depots glaciaires soпt raremeпt preservees et soпt represeпtes par ci par Ја par Jes depбts de ter~
races, mais sш !еш graпd developpemeпt daпs \е passe iпdiqнe
Ја preseпce des travertiпs, coнches maiпteпaпt sш !а diabase, et
de brechie de travertiп (sш Ја serpeпtiпe); нnе telle abondaпce
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eaux calcaires ренt etre seuJeшeпt expJiqt1ee par Ја graпde
du detritur calcaire с!апs Jes апсiепs depots diJuvieµs.
D'autre сеЈа daпs Је reJief (sur Dobriпichte) iJ у а des gorшes
cle J'origiпe gJaciaire.
Daпs Је seпs tecto;1ique, Ја localite forшe Је part de Ја
zопе de Vardar d'apres Kossшet avec Jes dерЈасешепt daпs Ја
strt1cture eqLJai!Jeuse, conditioппes par J'iпstrLJsioп des ert1ptifs
се qui est cJaireшeпt observe sur Jes granites.
La Jarge zопе des diabases doпne uп at1tre trait de tectonique iпtersectioп de се шassif par Jes crevasses еп differeпtes
directioпs Ја direciion diпarieпne (NW-SE) et Ја diгectioп opposee (NE-SW) reшplies du quaгtzporphirite.
(1eS

qt1aпtite
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1 - алувијум долине Вардара; 2 - плавина река и потока; 3 - бигар; 4 - дилувијум; 5 - сипарска бреча;
6 - палеоrен; 7 - базални конгломерат палеоrена; 8 - креда; 9 - амфиболити; 10 - мермери; 11 - кри
сталасти ·шкриљци; 12 ·- леуцит; 13 кварцни порфирит; 14 млади гранит; 15 габро; 16 диабаз;
17 - перидотит и други серпентини; 18 - расед; 19 - пад и простирање.

1. - Alluvium de la Vallee de Vardar; 2. - Depбts fluviaux recents; 3. - Travertin; 4. - Depбts glaciaires; 5. Breche de travertin; 6. - Flysch de paleogene; 7. - Le conglomerat de basse du paleogene; 8. - Теп. cretace; 9. Amphibolites; 10. - Marbres; 11. - Schistes cristalliits; 12. - Basalte l е u с у ti q u е; 13. - Quartzporphirite; 14. - Le
jeune granit; 15. - Gabro; 16. - Diabase; 17. - Peridotyte, serpentine; 18. - Failles; 19. - Inclinations et extensions.
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Варија Бешиh, кустос. Од 2 1 до 2 9 април а вршио
ј~ геолошка проматрања у околини Сарајева. Бешиh је имао
задатак да овим испитивањима изврши упоређење тријаских

седимената, који

се

јављају у југоисточним Дющридима са

познатим и добро проученим тријаским седимент'~ма у сред
њој Босни (околина Сарајева). ·Он је на тер~ну 09ратио на
рочиту пажњу на литолошки састав верфенски,х слојева
широко откривених у подручју Требевиhа, Ромщшје и Ја
хорине. То су највеhим делом жути и сиви ситнозрни кварцни
nешчари, а као подређеног значаја јављају с~ шкрцљци, док
су кречњачке партије сасвим ретке. Те кречњачке партије,
кад се и јаве, врло су песковите и мало личе на кречњаке.
Сви су ови седименти врло сиромашни у фосилима.
У југоисточнwм нашим: Динаридима (Горанско у Пиви,
Никши!ша Жупа) јављају с~ верфенски слојеви необично бо
гати са фосилима. Тамо су откривени сиви и жути пешчари,
лискуновити шкриљци разне боје, затим лапоровити јако
стратификовани кречњаци и ови посл-едњи су препуни фо
силним остацима. Кречњачке и шкриљасте партије имају ве
лику

предност

над

пешчарима,

нарочито

у

горњем

делу

всрфсна (у кампилском поткату;, Ово су типски седименти
алш1с1{ог доњег тријаса.
О овим различитим фацијама у седиментима доњег три
јаса н:111111х Линарида, Бешиh је говорио више у свом раду
Гео.11011Јј:Ј I lиюпи!же Жупе (објављен у овој свесци Гласника).
Лру1-11 11роблсм, који је Беши!1а на овој екскурзији на
рочито 1ш1'l'ЈН'Совао, био је проучавање старих босанских
повр1л11 11 11,11х01ш у1юређење са површима у околини Дур
митора 11 ( :1111,111ш11L'.

О Jl, 7 )~ о \! 7 ј у Jl а 11ровео је на терену у области пла
нине )lурмнтора 11 С1111,ави11е. У току својих геолошких про

матра11,а, 110 1 н·т~1х и у1-тш11ом и:шедених пре рата, Бешиh је у

,
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области Дурмитора и Сињавине успео да утврди главне
стратиграфске чланове који изграђују ову област, а затим и
њену геотектонску структуру. Али су остала још многа гео

лошка питања нерешена, да би се могао дати један страти
графски и геотектонски преглед области, нарочито у под
ручју Сињавине, која је овога пута била главни циљ Бешиhевих
геолошких

проматрања.

Главна
спрудних
исто

пажња

обраhена

елипсактиниских

тако

спру дних

и

је

ове

године

на

издвајање

кречњака горње јуре (титан) од

литолошки

доста

сличних

кречњака

горњег тријаса, који јурским кречњацима чине подлогу.

На

овоме послу, у области Сињавине, Бешиh је радио једно
време и прошле године (види извештај за 1948 год. Гласник
Музеја А-2). У току летошњих проматрања на Сињавини
успео је да повуче бар прегледну границу између ове дв~
стратиграфске формације.
Појава елипсактиниских
њавини

води

нас

ка

титанских

-

логичном

закључку

да

кречњака у Си
њихове

еквива

ленте тражимq и у моhној кречњачкој маси дурмиторских
гребена, које је Бешиh до сада држао као искључиве три
јаске творевине. Ове године није могао дубље заилазити у
Дурмиторски планински масив, ради веh предвиђеног рада
на Сињавини, али је врло пажљиво прегледао кречњачки
моренски материјал Дробњачких Језера, који води порекло
са дурмиторских гребена и успео је да на два места открије
остатке елипсактинија (Ковачева Долина, Питомине), чиме је
сасвим

доказано

присуство

титанских

ској планинској скупини.

.

кречњака у дурмитор-

.

.

Бешиh је обратио пююьу на проучавање унутрашње
тектонске структуре Сињавине.
У морфолошком погледу
ово је пространа
тонском,

према

површ,

јако карстификована,

досадашњим

испитивањима,

а у геотек

нарочито

лето

шњим,"' то је моhна антиклинала динарског правца пружања
са благим крилима, која према југозападу належу на Кучку
краљушт (веhином на флишне седименте Морачких Планина).

Испитивања Сињавине ове

годиие

вршена су у њеном

северном и централном делу (Шаранска, Ускочка и Бистричка
Сињавина). Прш<упљен је и палеонтолошки материјал, потре
бан за правилно геолошко решавање терена, на који се у
току

рада

наишло.

На овом путу су Бешиhа пратили Александар Ћириh и
Бранислав Ћириh, службеници Музеја, а од стране Геоло
шког института Српске академије наука студенти Вера Ђор
ђевиh и Вера Јанковиh.
Од 9 септембра до 7 октобра вршио је ископавање
велешке сисарске фосилне фауне у околини Титовог Велеса
и то овога пута само на месту званом Белушка, које лежи

у атару села, )l011,11x i Јрв
низовао експед1щију сн
павању

и

прику11.11,1111,у

учествовали,

поред

щ<,11l'щ

l,e11111lm,

препаратор и Добривоје

О важности ове фауне н 01i111н· щ
веh давно узео на себе, у 1101'Ж'ду 111нш
са терена, говорено је довољно у 11))11111111,,'м
теренским радовима ових одељен,а :ia 1!НВ t'!JЛt!!I\I
Гласник Музеја А-2), па због тога су овд!' и 11н'ТН
датци о резултатима до којих се ове године до1шш 1111

На локалитету

Белушци' радило се и щю1шн·

,1

1оллнr.

Тим радовима, који су трајали свега четири дана, кш1с!'нтн
вано је да је локалност врло богата и да се простире• у 0(1
лику сочива на самом путу Доњи Оризари-Витанци на ду
живи најмање 20 мет, Према релативно утврlјеном простору
ове године радови су вођени у центру претпостављеног со
чива са намером да се проширују у свим правцима,
локалитет

сасвим

до~< С!'

исцрпе,

Приликом копања кроз чврсти слој грубог конгЈюме
рата и смоничаве црвене глине, после 1 м, и 20 см., наишло
се на богат материјал фосилних костију које су лежале
непосредно

испод

поменутог

конгломерата,

а

делимично

и

у њему. Кости су биле испретуране на најразличитији начин,
густо збијене међу собом, изломљене и чине понекада праве
коштане брече. Увек су врло трошне, нарочито док су још

свеже. Смоничава црвена песковита глина, у којој су углав
ном кости сахрањене, је врло компактна и брзо се суши.
Тад,а постаје необичо чврста и кости се ослобо!јају врл@
тешко тог страног материјала. Ради тога је била потребш1
крајња опрезност и врло пипљив рад на терену.
Овога пута је на11 ен добар фосилни материјал међу ко
јима има добро очуваних примерака. Да истакнемо сам@
између осталих једну главу Mastodoп-a добро очувану, али

врло трошну, једну главу Aceratheгiш-a у врло добром стању,
једну главу Hipparioп-a такође у врло добром стању, једну

доњу вилицу Mastodoп-a у лошем стаљу, али he се мо11и
спасти. Да овај материјал постане приступачан науци требаiiе
дуги рад на његовом чишhењу и прерарирању, што је Музеј
поверио, по сагласности професора Ласкарева, Алекс ан
др у Ћир и hy.
Александар ЋириЬ, препаратор, од 7 јул а до [11)
август а учествовао је са Бешиhем у екскурзији на Дур
митору и Сињавини.
Од 9 септ е мб ра до 6 окт обр а учествовао је
са Бешиhем у откопавању и прикупљању велешке сисарске
фауне.
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Александра Данилова, препаратор, од 1 7 до 2 4 мај а
учествовала је у екскурзији студената геологије Београдског

универзитета, коју су водили професори Коста ПетковиI1 и
Петар Стевановиh и асистент Валерија Костиh-Подгорска. Том
приликом обишла је околину Доњег Милановца и највише се
задржала на сакупљању цефалоподске фауне на Великом
Гребену на самој обали Дунава.
Од 9 јул а до 4 август а провела је на ревирима
рудника Тресибабе, Калотине и Манојице. Данилова је била
члан групе геолога-студената, коју је водила асистент Вале

рија Костиh-Подгорска.
Бранислав Ђириh, препаратор. Од 6 јул а до 6 а в
г у ст а учествовао је са Бешиhем у екскурзији на Дурми
тору и Сињавини.
Од 3 септембра до 1 окт обр а провео је на
терену планине Јелице. За то време је извршио картирање
м:еле планине од Овчара на северозападу до Троглаве на ју
rоистоку.

Планина Јелица може да се подели на два у геолошком
аог леду сасвим различита дела. Мањи, измеlју Овчара и
.Ј.рума Чачак-Гуча и веhи од поменутог друма до краја, то
јест реке Лопатнице.
Овај мањи део -. Мала Јелица - спуштен је низ једну
аелику трансверзалну раселину. Отуда се у њој нигде и не
појављују старије наслаге од којих је изграђена цела Велика
Јелица. У састав мањег дела улазе и седиментне и магматске
етене. Од седиментних стена заступљени су: разнобојни ла
иоровити кречњаци, пешчари, глинци, лапорци и слабо везани
конгломерати терцијарне старости, затим беличасти кречњаци
местимично лапоровити, а местимично са прослојцима рожна
ца и у овим кречњацима се налазе многи гастероподи (Hyclrobla). Јављају се још и тамно-модри кречњаци са рудистима.
У текстонском погледу овај део претставља једну про
сту навлаку састављену од сnужевачког кречњака (кречњак
са хидробијама најлепше откривен на брду Спужевцу) са
сенонском крпом од веh поменутих модрих рудисних 1<реч
њака и североисточном терцијарном серијом.

Аутохтони те

рен је драгачевски терцијар. Сви слојеви полежу ка северо-

истоку.

'

Магматске стене су углавном габровске магме и јављају
се на. неколико места дуж линије најахивања.
Много
тектонском

компликованији
погледу

она

однос· је на

претставља

Великој Јелици. У

систем

ситних

навлака.

Тих навлака има четири. Крајња - југозападна изграђена
је од кристаластог кречњака модрог, испрепуцалог са без
број калцитских жица и узане зоне дијабаз-рожњачке фор
мације. Дијабаз-рожна формација је састављена од: дијабаза,
рожнаца,

шкриљаца,

серпентин~,

кварцита

и кварц-конгломе-

225

!{рнтак 11:1вешт;1ј о п·1н·11с1<1щ ра;1у

рата, пеrлчара и др. / !а ону 11рву 11:ШЈЈ:Јl(у наж'же н.ентрална
навлака: узана зона од кречњач1<1~ i1p1'•1l' 11 (Sе.1Јог кристала
сто1· l(речња1<а, 1<оји већ 11ока:Јуј<· тР11дt'Ш(нју 1<а 1111<1н1,11,:шости
и мо!ша партија дијабаз-рожне серије.
С1ю.11,11у
севl'ро

ис-1;очну

-

стјенич1<у (по брду Стјенику) 111iШU1l{.V •11111и велика

1<речњачка серија ,,стјенич1<и кр1• 1 11ыш". Се1н1ју стјсничl{ОГ
кречња1<а сачињавају тамно модри 1ш<ри.11,11ст11 кречњаци,

затим једри ·банковити и беличасто-руме1ш11стн

добро усЈiо

јени кречња1< са прослојцима рожнаца. Јавља се још н днјаf5а:~
рожна формација, која се местимично губи. I IосЈЈедња 111шm1ю1
је ложничко-атенич1<а. Састављена је од 11естратифнюша11m·,
беличастог кречњака, стакластог прелома у коме су на!Јt>1н~
код чесме Русавице орбитолине. Ова мала нанЈ1аЈс1 навучена
је са севера

и север-североистока

за

разлику од осталих

које имају типичан динарски карактер тј. "пад на СИ.
Док се кречњачке формације местимично губе и 1101101ю
појављују, дијабаз-рожна серија, која захвата највеlш део
планине,

пружа се кроз целу

планинске

планину и прелази у ибарсl(е

масиве.

Од магматских појава, поред врло честог дијаба'3а у
самој дијабаз-рожној серији, ваљало би поменути да се јављају
и киселије стене, као што је гранит Сарице изнад села Бре
зовице.

Општа карактеристика свих магматских стена је да

су

трошне

врло

и

распаднуте.

Од 1 2 до 2 1 септембра пратио је 3. Бешиhа на гео
лошким проматрањима у Фрушкој Гори. Бешиh је ова прома
трања вршио за рачун Геолошког института Српске академије
наука и о томе је предао институту заједнички извештај свих
учесника. 'ћириh је ишао за рачун Музеја.

Од 26 новембра до 3 децембра путовао је у Кра
гујевац и у село Лозовик (Светоз~рево) ради прикупљања
фосилних остатака сисарских костију, које потичу из лозо
вичког каменолома. У Крагујевцу је обишао Музеј и разгле
да~ фосиле донете из поменутог мајдана. Сав тај материјал
су неодредљиви одломци изузев
у камену (бигру) и једног зуба.

једне вилице,

која је још

Мајдан "Лозовик" лежи у истоименом селу које је уда
љено 12 кл. од Светозарева према западу.
У доњим дело
вима мајдана откривени су шарени разнобојни кречњаци, који
се експлоатишу као украсни грађевински материјал. Пад им
је према еез. Фосили у њима нису нађени. у ГОРЊОЈ поло
вини брда шарене кречњаке замењују лапоровити бели креч
њаци, који местимично јако личе на компактни бигар; и у
њима има прослојака шареног кречњака али све ређе и ре!је
што се иде навише" У горњим деловима ових . бигровитих
кречњака нађени су органски остаци: кости разних сисара
(нарочито зуби месождера), пужеви Arionta, Hoпdrula и други .

...--«·--"····

-·- · - - - - - - - -
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Одрсдљ11,вих флористичких остатака нема, Фосилни материјал
је прикупљен и пренет у овај Му:Јеј,

Добривоје Стојадиновиh, препаратор, од 3 до 9 -а в
г у ст а вршио је прикупљање фосилних костију дилуви
јалних сисара у атару села Сења. Министарсто гра!1евина
НРС известило је Музеј да су у каменолому код манастира
Раванице нађени остаци костију. СтојадиновиЬ: је упуhен да
тај фосилни материјал прикупи и донесе у Музеј. Он је у
том каменолому, који се налази на улазу у Раваничку -Кли

суру

(изнад ·врела),· прикупио

кости

Кости су нађене у бречастом бигру

дно

пеhине,

· сада радовима на вађењу камена уништену и

данас је од ње

Пре је

дилувијалних сисара.

који је некад покривао

сачуван само траг.

на овом месту,

лепа и сува пеhина, коју
са својим професорима и
још 1939 године од. проф.
сакупљену испред пеhине

са леве стране реке, постојала

су посеhивали ученици гимназије
сакупљали кости. Музеј је добио
Живојина Поповиhа· збирку костију
више Врела.
руководилац

Геолошко-палеонтолошког и

N\инералошко

петрографског одељења,

З. Бешић

}
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