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3. БЕШИЋ 

НЕКИ НОВИ ПОГЛЕДИ И СХВАТАЊА У 

ГЕОТЕКТОНИЦИ ДИНАРИДА 

Проматрајуhи Динариде у разним њиховим крајевима, 
а нарочито у Старој Рашкој, Црној Гори и Југоисточној 
Босни, дошао сам до новог сх1:3атања о њиховој геотектон
ској структури. Ово схватање изнео сам 1948 године у 
једној белешци (1). Оно се састоји у томе да Дина
риди нису саграђени из моhних и пространих шаријашких 
плоча, какво схватање сада влада о њиховој геотектщrској 
структури (Р. Nopcsa, С. Renz, О. v. Bukowski, Е. Nowack, 
L. I<ober, Р. Kossmat, Ј. Bour"cart, М. Лy1roвu-h, К. Пeffil{oвu-h, 
В. Си.мип, А. Pilgeг и др.), него да је њихова грађа краљу
шаста, то јест: Динариди су саграђени из система краљушти, 
које су покренуте према веh одавно утврђеном правцу од 
североистока ка југозападу, према Јадранском Мору. Ове 
краљу шти ,су, идуhи од Јадранског Мора према' унутрашњем 
делу Динарида, према Панонској Низији, све .мањих размера 
али су све те плоче јасне и добро изражене јединице. Такву 
краљушасту структуру, на терену, констатовао је доцније и 
Б. Мuловтювu-h (9) у области Црмнице и у нашем јужном 
приморју, па је прихватио то схватање о краљушастој струк
тури Динарида уопшт~. 

Радеhи и даље на терену у разним крајевима Динарида, 
ја сам се у ово моје схватање о геотектоници Динарида не 
само уверио него сам дошао чак унеколико и до нових по

гледа, који се . састоје у још ве~ем упрошhавању њихове 
опште геотектонске грађе. Најпре сам био схватио краљу
шти као простране и моhне плоче унутра једноставне. Ме
ђутим новијим проматрањима, која сам учинио опет у Старој 
Рашкој, Босни и Црној Гори, као и у другим крајевима 
Динарида, стекао сам убеђење да су те плоче доста огра
ничене, често врло ограничене, како у својој дужини (у 
правцу пружања слојева) тако и у њиховој ширини (у су
протном правцу пружања слојева). Ове краљушти се искли
њавају тако да те клинасте плоче прстато заилазе једна у 
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другу а понајвише даље у правцу дислокационе линије јавља 
се полегла боре у !(Оју, дакле, краљушт прелази. Такав је 
случај, да узмемо ~амо један пример, једне краљушти малих 
размера у Шаранској Сињавини у области мој;) Дурмиторске 
краљушти о којој he мало даље бити више говора. 

Са друге стране, како ми се чини, полегле боре важни 
су чинилац у геотектоници Динарида исто толико колико и 
краљушти, нарочито у њиховом приморском делу и у области 
бивше Цукали навлаке. Тако на пример у околини Грахова 
и Кривошија, (подручје планине Орјена), која чини непосредно 
залеђе Боки Которској, постоји читави низ јако стиснутих 
и полеглих бора у правцу Јадранског Мора и ове боре 
често прелазе у к,раљушасто налегање. 

Beh позната дислокациона линија дуж које налаже 
Кучка краљушт на Староцрногорску (3. Бешић, 1 стр. 104) 
изгледа да издише у. простору Никшићког Поља, тако да 
Кучка краљушт, коју, бар у северозападном делу у I<оме 
сам ја вршио проматрање, чини једна врло моћна антикли
нала, долази на северозапад само до Никшићког Поља. 
Ова моћна антиклинала, веЈiиких распона, изграђена углавном 
од врло чврстог и слабо слојевитог кречњака, доломита и 
дурмиторског флиша, је врло добро очувана као геотектонска 
јединица. 

Да се овде мало дуже задржимо на прегледу rеотек
тонике Боке и њенога залеђа. 

Из онога планинскога краја који лежи између Никшић
кога Поља и Боке Которске ми имамо, засада, мало ге
олошких података, нарочито геотектонских. У току. месеца 
јула 1951 године проучавао сам област Боке и њено залеђе 
у П)ЈОСтору планине Орјена. Резултати до којих сам у току 
рада на терену дошао у овоме, за општу тектонику Дина
рида необично карактеристичном крају, сасвим су ме уве
рили да је моје схватање о њиховој простој краљушастој 
структури сасвим исправно. Ја hy овде интерпретирати само 
два профила: онај од Џораџа кроз Грахово Поље и источни 
масив Орјена до Херцег Новог и Луштице и други Ловhен
Врмац - Ђурашевићи, али незаилазеhи у детаљнију страти
графију терена. 

Први профил Џораџе~Херцег Нови (сл. 1) даје врло 
инструктивне податке о простој геотектонској грађи Боке 
Которске и њенога непосреднога залеђа, које би требало да 
припадне навлаци Црногорског високог крша по схватању 
претставника високе шаријашке геотектонске структуре 

Динарида. , . 
__ Она пространа и изразита карена планинска област 

Орјена, Дврсника, Бијеле Горе и околине Грахова Поља, 
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Профил бр. 1 
- 1 - Серија рожнаца, шкриљаца и плочастих силификованих кречњака цукали зоне (средњи тријас); 2 - Доломити 
горњега тријаса; 3 - Нестратификовани кречњаци Радоштака, вероватно јурски; 4 - Рудисни кречњаци Дврсника; 

5 -'-- Еон:енски флиш. !, 1!, Ш - аутохтони терен, цукали навлака и навлака високо~:;. крша по старом схватању. 

Profil N2 1 
1 - Serie des silex corпes, des schistes et des calcaires lamelleux de !а zone de Cukali (trias moyen); 2 - Dolomites du 
trias superieur; 3 - Calcaires non-stratifies probaЫement jurassiques du Radostak; 4 - Calcaires а rudistes -de Drvsnik; 
5 - Flysch eocene: 1, II, III - Terrain autochtone, nappe de chariage de cukali et Ја парре de Chariage d'apres l'ancienne 
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претстављена на приложеном профилу, требало би да при
падне челу навлаке Високог црногорског крша и јужном 
делу њене уЈ:Iутрашњости. А шта видимо на. терену: Од 
Џораџа (северно од Грахова) па до глацијалне увале села 
Звечала у Кривошијама изразити систем полеглих бора стр-

. мога пада и увек полеглих према Јадранском Мору. Ове боре 
су изграђене од врло стратификованих ру дисних кречњака 
са богатом рудисном фауном, џ јавља се и друга фауна. 
Други слој.еви, тријаски доломити, јављају се на овом про
филу само <;еверно од Грахова Поља. 

Јужно од села Звечала, идуhи профилом према југу, 
појављују -се масивни кречњаци беле, сиве или жуте боје, 
али је и у њима слојевитост изражена. Они исто тако полежу 
под стрмим падом према Јадранском Мору. Њихову старост 
нисам утврдио али је највероватније да припадају .јури, јер 
неки фрагменти фосила добро потсеhају на јурске. Сем тога 
наишао сам у њиховом доњем делу и на једну партију 
оолитских кречњака који су по свему истоветни са оолитима 
Језерског Врха на Ловhену, на којима почива Његошева 
капела, а који по свој прилици припадају јури. Овај оолит 
је откривен на колском путу скоро на самом превоју преко 
кога пут прелази из планинскога краја Орјена у Приморје 
(Гомијевски До). 

Ови кречњаци су свакако старији од рудисних креч
њака Дврсника (да их тако назовемо по брду Дврснику) о ко
јима је говорено напред. Ти рудисни кречњаци леже преко 
њих. Контактна линија између ова два типа кречњака веро
ватно претставља дислокациону раван дуж које је извршено 
краљуштање слојева, како је то на профилу и претстављено. 
Овде је до краљуштања дошло вероватно услед неједнаке 
пластичности кречњачких маса и та неједнакост изазвала је 
различит отпор при убирању. 

Масивне кречњаке hy назвати кречњаци Радоштака (по 
брду Радоштаку чији веома стрми јужни отсеци праве креч
њачка залеђе приморја изнад Херцег Новог, види профил). 

Масивни креч~-џаци Радоштака својом подином належу, 
дуж врло стрме равни од преко 60°, на нумулитски флиш 
одакле сада почиње прави приморски крај. 

Сада смо изашли из подручја бивше навлаке високог 
црногорског крша и ушли, идуhи профилом, у област две 
друге тектонске јединице: цукали навлаку и зону аутохтоног 
терена, чији се опстанак такође . не може више одржати, 
а видеhемо зашто. 

Сада hемо преhи да проматрамо овај профил са његове 
југозападне стране од брда Луштице, од мора (профил бр. 1, 
још увек њега интерпретирамо). 
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Брдо Луштица дели залив Боке од мора. Оно је са
грађено и~ рудисних, слабо слојевитих, сивих кречњака у 
којима се налазе мање партије јако сивог доломита. Слојеви 
падају врло стрмо према североистоку. Ови кречњаци при
падају аутохтоној зони претставника високе геотектонске 
структуре Динарида. Залив између Луштице и околине 
Херцег Новог усечен је у еоценском флишу. На то упуhује 
са једне стране флиш Грбља, а са .друге, супротне, флиш 
Конавља. Пошто се не види он је на профилу само прет
постављен. Овај фли:ш припада аутохтоној зони. 

Beh од саме обале код Херцег Новог појављују се 
седименти који треба да претстављају цукали навлаку (на 
профилу 11) то је необично моhна серија врло стратифщ<о
ваних рожнаца, кречњака, лапораца и глинаца. Та јако сили
фикована серија слојева је необично убрана и увек стрмо 
пада према североистоку; а понекада су и вертикални. Они 
у основи изграђују оне врло изразите стрме косе које се 
пружају средином Боке Которске (Врмац, Св. Јеремије 
и други). 

Стратификована рожна серија цуколи зоне у Боки Ко
торској је тријаска, јер сам 1:1а путу од Бијеле за село 
Крушчицу нашао у чистим рожнацима отиске од даонела, 
а исте фосиле нашао сам, такође у рожној серији, и у 
Паштровиhима источно од Петровца на месту званом Лучица. , 

Преко ове силификоване тријаске серије лежи еоцен
ски флиш у облику једне дугачке зоне, која почиње код 
Мориња на Рисанском Заливу, па се протеже према селу 
Каменом у северозападни правац и одатле даље држеhи се 
истог правца. Овај флиш је завршни члан стрмих цукали 
седимената, јер на њих належу кречњаци области Орјена (III), 
чији смо положај видели у почетку проматрања овога 
профила. 

У средини еоценског флиша цукали зоне . налази се 
једна зона чистог сивог и беличастог кречњака који he, 
према неким фосилним фрагментима, најпре припадати јури 
(на профилу су означени са 3?). Ових кречњака има и у 
горњем завршном делу рожначке тријаске серије, тако да 
цела ова серија цукали зоне можда неhе ни припасти три
јасу. Исто тако у тој рожној серији има и укљештених 
партија еоценског флиша, о чему he на другом месту бити 
више говора. 

Да пређемо сада на други, краhи и једноставнији про
фил Ловhен-Луштица (профил бр. 2). Аутохтони терен је 
добро откривен (I) њега чине рудисни кречњаци и доломити 
брда Луштице и еоценски флиш Грбља (Превлака). Преко 
грбаљског флиша належу слојеви цуколи јединице (II) опет 
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дуж стрме равни. То је средњетрија\:ка рожна серија 
Врмца коју смо веh описали у првом профилу и еоцен 
Шкаљара и Доброте који лежи преко ње. 
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Профил бр. 2. 

JJuraseviii 
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1 - Серија рожнаца, шкриљаца и плочастих силификованих кречњака 
цукали зоне (средњи тријас); 2 - кречњаци Ловћена; 3 - рудисни креч
њаци и доломити; 4 - еоценски флиш. 1, II, III - аутохтони терен, цукали 

навлака и навлака високог крша по старом схватању. 

Profil N2 2 
1 - Serie de silex corпes, des schistes .et des calcaires lamelleux de \а zone 
de C11kali (trias moyen); 2 - Calcaires de Lovcen; 3 - Calcaires а rudistes 
et dolomites; 4 - Flyscl1 еосепе, 1, 11, III - Terraiп aнtochtone, nappe de 

chariage dc Cнkali et парре de cl11шiage dн Haut karst, d'apres 
L' апсiеппс сопсерtiоп· 

На еоценски флиш цукали јединице, опет врло стр
мога пада, налеrле су кречњачке ловћенске масе, које би 
требало да припадају навлаци високог крша. · 

Шта видимо на простору Боке Которске и њеног за
леђа, на терену који 6~ по схватању rеотектоничара моhних 
шаријашких покрета у Динаридима имао да нам пружи нај
боље доказе о таквим покретима и таквој високој rеотек
тоници у Динаридима. Видимо систем краљушти и полеглих 
бора стешњених и увек врло стрмоrа пада и ништа више, 
дакле, ситну краљушасту структуру, карактеристичну за 

Динариде, какву сам ја констатовао још пре рата, а фор
мулисао 1948 године,- Гласнику музеја (1). 

У долини реке Зете, Никшићког Поља и кланца Дуге, 
у подручју Староцрноrq,рске краљушти, појављује се узана 
и дугачка зона еоценскоr флиша правца ЈИ-СЗ (Тietze. 16., 
Hassert. 4 .. ). Ова флишна зона продужује се и даље према 
северозападу у Херцеговину одакле је још одавно позната 
(Bittner 2. стр. 421 ). Тој зони дата је у rеотектоници врло 
велика важност (Kossmat 6, страна 26; Norcsa 10) и узета је 
као гранична зона на коју налаже моlша кречњачка Дурми
торска навлака (Nopcsa, 10, види карту). Поменути флиш 
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подилази под кретацејске, кречњаке, н:ако је још Bittner конста
товао у Херцеговини и то изгледа дуж дислокационе линије, 
или, као у области Мартиниhа (Маљат, Височица, Главице) 
дуж система дислокационих линија малих дужина. А. Павиh, 
геолог, проматрао је овај терен у Мартиниhима и у једном 
усменом саопштењу нагласио ми је своје мишљењ~ да се 
овде ради о једном систему узаних јако стиснутих и по
леглих бора. Није искључено да је то схватање тачно, али 
у суседној. флишној области у Пипе рима и у подручју Ос
трошких Греда кречњаци горње креде тако належу на овај 
флиш да је такав положај седимената свакако најлакше обја
снити краљуштањем терена, лакше него системом полеглих, 

бора, како сам и сам најпре мислио. Али после проматрања 

Za}frajci , 
Velika P/anina 

Профил бр. 3 

_., 

1 - верфенски пешчари и шкриљци; 2 - кречњаци средњега тријаса; 
3 - кречњаци горње јуре. 

1 - Ores et schistes verfeniens; 2 - Calcaires du Trias moyen; 3 - Cal
caires du Jura superieur. 

терена у августу· 1950 године, сматрам да је прво схватање 
сигурније. Еоцениски флиш централне Црне Горе, да још 
напоменем, није на дислокационој .т,шнији између дурмиторске 
тектонске јединице и јединице црногорског високог крша, 
по Nорсsа-ином схватању (10) односно између Дурмиторске 
и Кучке краљушти, по моме схватању (1). Та гранична 
линија између ових тектонских јединица лежи. од флишне 
зоне далеко према североистоку у простору Горње Мораче 
и самих дурмиторских висова. 

У подручју Дурмиторске и Плевљанске краљушти кон
статовао сам веh мања краљушаста најахивања. Овде hy 
навести само неколико примера. На североисточном делу 
''Сињавине Планине у Шаранцима, дуж пута Жабљак-До
бриловина, јасно се види како тријаски седименти (верфенски 
шкриљци и пешчари и средњетријаски кречњаци) належу 
на јурске (титанске) сиве спруде кречњаке (профил бр. 3). 
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У простору Челебиhа у Југ_оисточној Босни, на њеној крај
њој граници у овом правцу у подручју става Таре и Пиве, 
може се исто тако јасно констатовати како преко. моhне 
масе тријаских кречњака належу старији кластични седименти 
палеозоика и верфена (профил бр. 4). 

R.Тага 

Zlatni Вог 
' ' 

PJe!ovac 

• + • 
+ 

• + 
+ + + 
• • 

.~~, ~~~\~~ ~~SSI 
' ( \ / ,)\\ "'\\ \_~ \\\\ 

. '- ·, f ' . ! \ ':\ ~ 

+ + + 
f- + + .... 

+ + t- ' 
+ + Ј + 

( ' 

Профил бр. 4 
- палеозојски шкриљци и пешчари; 2 - масивни тријаски кречњаци; 

3 - порфирити Шћепан Поља. · 

JZ 

- Schistes et gres paleozoiques; 2 -:; Calcaires massifs triassiqaes; 
3 - Porphyrites de Sсерап Poije. 

Btstrlcki. Potok 
( Риt Zil. 1<4/inovik./ 

Vre,lo 

Профил бр. 5 

SI 

1 - палеозојски шкриљци и пешчари; 2 --- сочиво палеозојског кречњака ; 
3 - верфенски пешчари; 4 - тријаски кречњаци и доломити; о - Фоча. 

l - Schistes ·et gres paleozoiqнes; 2 - Lentille du calcaire paleozoique; 
3 - gres verfeniens; 4 - calcaires et dolomites traiassiqнes; о - Foca. 

У непосредној околини Фоче, на брду Грацу (високо 
брдо са _западне стране вароши) тријаски сиви и доломи
тични кречњаци подилазе под старије палеозојске креч
њаке (профил број 5). 

У области Лима (у Доњем и Средњем Полимљу) по
стоји према Косматовим саопштењима, као и других геолога, 
читави низ краљушастих најахивања старијих слојева преко 
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тријаских кречњака. У области Златибора и Овчарско-Ка
бларске Клисуре Миловановиh (7, 8) је констатовао најахи
вање мањих маса у смислу краљушасте структуре. Исто 
тако је у новије време Б. Ђириh (3) у суседној орласти 
Јелици Планини уочио краљушасти систем. 

Мени се чини да би се и неки Симиhеви (14) профили 
· у околини реке Пецке у Западној Србији могли лакше об
јаснити обиЧ!:fИМ налегањем маса или краљуштаљем мањих 
размера него раседима (види љегове профиле бр. 1, 2). 

Beh у широкој зони Повардарја, као граничној зони 
Динарида, постоји, према Космату и другим геолозима, врло 
СЈ\Ожен систем краљушти и полеглих бора, али ми се чини, 
према мојим не юiого обимним проматраљима у подручју 
Повардарја (околина Велеса нарочито), да l1e овде бити ипак 
више заступљене полегле боре него краљушти. Свакако је 
ова пространа и дугачка зона врло ја"о убрана и геотек
тонски сложена, а ка~<о стратиграфски тако и геотектонски. 
она није још довољно испитана. Исто је тако и Косматов 
Пелагонски кристаЈшн у својој унутрашљости и то ближе По-. 
вардарју јаче убран, до~ је све мирнији удаљујуhи се од њега. 

Северноалбанску таблу Нопча (11) је схватио, као и 
други геолози-тектоничари који су се тектоником терена 
бавюш, као моhну и пространу навлаку гурнуту далеко 
према југозападу преко странога терена. Али је он у љој 
издвојио и јасно разликовао три краљушти · покренуте једна 
према другој у исти правац. Ја овде неhу · улазити' у рас
матрање терена Динарида који је ван територије наше 
државе. 

Са овим примерима нису исцрпене све досада конста
товане краљушти у пространој динарској планинској системи. 
Оне су констатоване у свим њеним областима, негде мање 
негде више. 

Из предњих излагања могли би резимирати у неколико 
речи следеhе схватање, које је наглашено још у почетку: 
Динарида 1tемају чшс 1ш cmpy1cmypy йространих краљушuш. 
Они су у ос1tова саграђена аз ситних 1сраљушта, йолег лах а 
йростах бора. 

Али остаје једна ствар, која ми све више излази 
пред очи, а то је да Динариди само у свом широком и 
моhном задебљању на граници наше државе и Албаније, у 
простору Проклетија и Камова (у "Динарском колену"), 
могу имати геотектонску структуру нешто компликованију, 
док су у свом дугачком пружању северозападно одавде 

врло мирни и сразмерно свом пространству прости, то јест 
саграђени из · сртних краљушти, полеглих и простих бора. 
Али ни у овом компликованијем делу Динарида неhе се 
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свакако радити о покретима маса веhих размера и на дале
ком путовању, него само о пространијим и јаче израженим 
краљу штима. 

Из предњих излагања могло би се опет схватити као 
да сам занемарио све чињенице које иду у прилог постајању 
великих навлака у Динаридима. · Напротив, ја сам у току 
рада на терену, нарочито првих година, врло много водио 
рачуна о схватању шаријашког склопа Динарида и најпре 
сам сматрао то мишљење као сигурну чињеницу. Али ми 
је брзо пало у очи да су равни дислокационих линија, где 
су год оне могле бити проматране, толико стрме да се дуж 
њих никаква тангенцијална сила која изазива локрете маса, 
неби могла супротставити земљиној тежи и покренути моhне 
и дебеле масе стена на даља путовања. 

Једна од најмаркантнијих дислокационих линија, на која 
сам ја наишао, је она између Дурмиторске и Кучке кра
љушти. Дивна јасноhа ове дислокације долази отуда што 
пре1<0 моhног кретацејског флиша, врло убраног, леже три~ 
.јаски н јурски спрудни кречњаци. Раван најахивања је дуж 
целе дислокационе линије од Горње Мораче до Плужину 
у реци Пиви (у коме сам је простору пратио) уочљиво 
стрма (профил број 6). Једна друга околност, која на терену 

Профил број 6 
Прегледани профи.~ кроз западну област Дурмитора од реке Таре 

до реке Комарнице. 

- вервенски шк-љци и пешчари; 2 и 3 - тријаски кречњаци и доло
мити; 4 - јурски (титански) кречњаци; 5 - кречњаци горње креде; 6 -

дурмиторски флиш (горња креда). 

Profil М 6 
Profil synoptique de !а partie occidentale de nщmitor, de \а riviere de Tara а 

\а riviere Komarnica 

1 - Schistes et gres · verfenies: 2 et 3 - calcaires et dolomites triassiques; 
4 - calcaires jurassique (tith(!niqщ~s); ,5 -- calcaires du Cretace sнperieш; 

6 - f'lysch de Durmitor (Cretace superieur) 

пада у очи у суседству· дислокационе линије између Дурми
торске и Кучке краљущти је да се нигде не појављује зона 
клипа и ако је ерозија у овој области узела врло широке 
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размере као ретко где. друго. Клипе нисам могао констато
вати ни дуж других дислокационих линија. Стрмина дислокаци
оних ,равни и отсуство клипа су свакако јаки докази да у про
стору Динарида није било најахивања и путовања маса веhих 
размера, јер би свакако морале те равни блаже бити. Поједине 
масе су само налегле на суседни терен ' покренуте из свог 
корена, а у неком случају су то само полегле боре. 

Треба истаhи да су ова најахивања увек јача и лакше 
уочљиЂа на граници чвршhих спрудних кречњака и њихове 
подлоге на којој су у Динарској геосинклинали постала (у 
смислу Пилгеровог схватања,л. 12) и мекших дубинских стена. 

Ако се пажљиво прегледа богата, и ако још недовољна, 
геотектонска литература о Дина:ридима, онда се долази до 
закључка да су сви геотектоничари запазили скоро у свим 

областима Динарида краљушти, док су навлаке, као једи
нице вишег геотектонског реда, везивали више за фацијалне 
зоне. Систем краљушти, ·дакле, како се види из тих радова, 
утврђен је увек на самом терену, док су веhи покрети маса 
у Динаридима, у смислу навлака, више резултати, да се ово 
не схвати сасвим буквално, теорисања у кабинету, узима
јуhи у обзир фацијалне границе као линије на којима се у 
току снажних и перманентних потисака стварају преливи 
маса усЈ!ед њихове неједнаке отпорности према потиску. Ти 
преливи маса, односно путовања у прав~у потиска, су по 

некима путовале десетинама и стотинама километара. Кобер 
(5) например претпоставља да су кречњачке зоне које данас 
леже у југозападном делу Динарида пореклом из Вардарске 
зоне, која, по Космату, има ситну краљушасту структуру. 
Овако дуга путовања моhних седиментних маса за Динариде 
су свакако немогуhа. 

Ја дакле радо полазм даље у упрошhав1lњу гео
тектонске структуре Динарида. Тако да их сматрам као, 
врло ситне краљушти, чији су корени само истргнути из 
свога лежишта, или само полегле: и просте боре. Нема из
гледа да he се у овој планинској системи моhи доказати 
заиста пут~вања маса не само ширих него ни врло узаних 

размера. 

Теорија шаријажа, која се појавила почетком овога века, 
убрзо је освојила геологе и нашла, са правом, општу при
мену у геотектонској структури веначних планина. Али се 
је у њеној примени свакако претерало и у свакој ненормал
ној суперпозицији слојева у тектонском смислу гледале су 
се дислокационе линије по чијим су се равнима кретале 
моhне и простране масе чак стотинама километара. Верујем 
да се је претерало, као што се уосталом претера у почетку · 
са применом сваке логичке теорије. С. Schmidt (13), који је 

t~ 
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први применио ову теорију на Приморске Динариде, а тиме 
и на Динариде уопште и то у првим данима њенога постанка, 
ишао је тако далеко да је италијанско полуострво Гаргано 
сматрао у геолошком погледу, као парче Далмације (Pezzo 
della Dalmatia), и фосилоносни тријас и базичне еруптивне 
степе (рштtа de!la pietra пеге), r<oje се јављају на западној 
обали Јадранског Мора (у Италији) сматрао је да воде 
порекло из Босне. У овом случају масе би морале да преtју 
пут више од 400 километара. 

После много искустава и чињеница данас су умеренији 
геотектоничари у процени дужине путовања шаријашких 
маса, мада је још увек велики број геолога и то са врло 
крупним именима, који заступају схватање о путоваљу маса 
у хоризонталном правцу и до стотину километара ла и више. 

* * * 
Да завршимо. Југословенски Динариди су у гс~отектон

ском погледу саграђени из ситних краљушти, 1юЈ1егЈшх бора 
а ређе из обичних бора. Овај геоте1<тЈ11с1ш љихов склоп 
констатује се у целом њиховом простс1ру ол Фрушке Горе, 
која припада Динаридима, до Јадранског Мора. f-Ьих карак
терише још и општи пад према СИ, други су много ређи. 

Велика путовања маса у Динаридима не постоје. Та 
путонања су ствар схватања, духовита и логична, али по

највише конструисана у ю161шетима и њима не одговарају 
чињеницt: на терену. 1 !а11ротив, те чињенице говоре о ситној 
краљушастој љиховој геоструl(тури. Масе, дакле, у Дина
ридима нису t(f)(!Тfi1111e у супротни правац потиска него су 

само Ti(щpeflyТiie. Ја ова два израза оштро разликујем. Масе 
су дуж врЈIО стрмих дисЈ10кационих равни само налегле на 

суседни терен, а нису преко њега препливале. Осим тога 
покрети су се увек дешавали дуж веома стрмпх равни. Ово 
се јасно види у њиховом предгорју у њиховој унутращњости 
и у њиховом загорју (Бока Которска, област Дурмитора, 
Фрушка Гора). А ми тешко можемо замислити бочни потисак 
такве моhности који би био у стању да гура масе уз ту 
раван, а да га не савлада земљина гравитација. Дакле, чи
њенице су јасне и ми морамо схватити мирнију гео1тектонику 
наших Динарида и напустити теориска излагања, неопходна 
када недостају чињенице, ма колико она била и логична и 
нама драга. 
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Z, BESIC 

NOUVELLES OBSERVATIONS ЕТ CONCEPTio'NS SUR LA 
GEOTECTONIQUE DES DINARIDES. 

C'est en explorant les divers secteurs des Dinarides, parti
culierement ceux de Stara Raska, du Montenegro et du Sud-est 
de la Bosnie, que j'ai abouti а une novelle conception sur leur 
structure geotectonique, et que j'ai exposee en 1948 dans une 
breve note (1). Selon cette conception-ci, les Dinai·ides ne se
raient pas composes de nappes de charriage puissantes et eten
dues - comme on pense actuellement de leur structure geo
tectonique, (F. Nopcsa, С. Renz, G. Bukowski, N. Nowack, L. 
Kober, F. Kossmat, Ј. Bourcart, М. Lukovic, К. Petkovic, V. 
Simic, А. Pilger et autres), mais ils sont formes d'ecailles; en 
d'autres termes, les Dinarides sont composes de systemes des 
ecailles poussees en direction NE-SW, vers la Мег Adriatique, 
la direction etaЫie depuis · longtemps. 

Les dimensions de ces ecailles vont en diminuant de 1' Ad
riatique а l'interieur des Dinarides, а la Plaine Panonnique, 
mais toutes ces lames гepresentent les unites tres marquantes. 
Une pareille structure ecailleuse dans la гegion de Сrпшiса et 
sur notre littoгal du sud а ete constatee ulterieurement раг 
В. Milovanovic (9) egalement, qui est, lui aussi, devenu partisan 
de la conception sur la structuгe ecailleuse des Dinarides ел 
geneгal. 

Poursuivant mes travaux dans les divers secteurs des Di
narides, је me suis non seulement assure que cette conception 
etait juste, mais meme је suis arrive, dans certaine mesuгe, а 
des nouvelles concl'usions en faveur de la simplification plus 
consideraЫe de la stгucture geotectonique generale des Dinaгi
des. Au commencement, j'avais considere, les ecailles comme 
des lames assez vastes et puissantes. Cependant, les rechercheь 
plus recentes que ј 'ai faites de nouveau а Stara Raska, en Bo
snie, а Montenegгo de meme que dans d'autres secteurs des 
Dinarides, m'ont montre que ces lames etaient petites, meme 
souvent trop petites, tant au point de vue de longueur (au sens 
dans lequel les couches s'etendent) qu'au point de vue de lar
geur (au sens transverse). Ces ecailles se terminent sous forme 
de coin, de sorte que ces lames cuneiformes s'intercalent recipro
quement; puis, en direction de la ligne de dislocation se retrouve 
le plus souvent un plis couche auquel, donc, passe l'ecaille. Tel 
est cas, ne citons qu'un exemple, avec une ecaille аџ.х dimen
sions peu importantes qui se trouve а Saranska Sinjavina, dans 
la region de Durinitor e·t а laquelle nous reviendrons plus bas. 
D'autre part, comme il me semЫe, les plis couches sont les 
facteurs importants dans la geotectonique des Dinarides, aussi 
Ьiел, que се sont les ecailles, surtout dans leur partie maritime, 
dans le secteur de l'ancienne nappe de Cukali. C'est ainsi qu'au 
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Sud-ouest du Montenegro, dans les regюns de Grahovo et de 
Krivosija, on rencontre toute une serie de plis Ьiens serres ei 
couches vers,l'Adriatique et qui passent souvent aux chevauche
ments ecailleux. 

11 semЫe que la ligne d~ dislocation, deja co.nnue, le long 
de laquelle l'ecaille de Kuci chevauche sur celle de l'Ancien Mon
tenegro (Z. Besic 1, page 104), prenne la fin dans le secteur de 
Niksicko Polje, de fщ:on que l'ecaille de Kuci, que j'ai exploree 
et qui est composee dans sa partie nord-ouest au moins d'un 
tгes puissarit anticlinal, n'atteint au nord-ouest qu'a Niksicko 
Polje. Cet anticlinal aux grandes arches, forme en grande par
tie de calcaires, de dolomites tres durs et de flysch de Durmi
tor, реи stratifies, est tr€s Ьien conserve en tant qu'une ,unite 
geotectonique. ·· 

Arretons-nous la un peu plus longuement pour connai
tre la geotectonique de Boka et de son hinterland. 

Sur la region montagneuse, situee entre Niksicko Polje et 
Boka Kotorska, on posede, pour le moment, реи. de donnees 
geologiques. Il en manque surtout de donnees geotectoniques. 
C'est au cours de mois de juillet 1951 que j'ai etudie la region de 
Boka, de meme que son arriere-pays, region de la montagne 
d'Orjen. Les resultats que j'ai oЬtenus lors de mes travaux de 
terrain. dans cette region, tres caracteristique pour la tectonique 
generale de Dinarides, n1'ont Ьien. rassure de l'exactitude de 
ma conception sur leur simple structure en ecailles. Је ne vais 
expliquer ici que deux, profils sans pretentions d'en exposer les 
details stratigraphiques. · 

Le premier сопнnенсе а Dzoradza, traverse Grahovo Polje 
et la partie orientale du massif d'Orjen pour se terminer а 
Herceg-Novi et Lustica; le second: Lovcen - ·vrmac - Djura
sevici. 

Le premier profil Dzoradza - Herceg Novi (voir gravure 
1) fournit les donees Ьien instructives sur la structure simple 
geotectonique de Boka Kotorska et de son hinterland immediat 
qu'il faudrait considerer, d'apres l'opinion des partisans de la 
conception sur la haute structure de charriage des Dinarides, 
comme une partie de la nappe de charriage du haut Karst 
montenegrin. 

11 faudrait que cette region montagneuse d'Orjen, Dvrsnik, 
Bijela Gora, les alentours de Grahovo Polje, expressement kars
tique, representee par le profil ci-joint, appartint а la partie 
frontale de la nappe de charriage du haut Karst montenegrin 
et а la partie meriodonale de l'interieur de la dite nappe de 
charriage. 

Que voyons-nous, cependant, sur le terrain meme: de Dzo
radza' (au nord de GrahovoJ а la depression glaciale de village 
Zvecale (а Krivosije) -· се n'est qu'un systeme expressif de 
plis couches aux pentes rapides et incliries toujours vers 1' Adri:э.-
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tique. Ces plis-ci sont formes de calcaires а rudistest Ьien stra
tifies avec une fю:!ne rudiste abondante, mais on у ren.contre 
d'autres faunes aussi. D'autres couches, dolomies triasiques, ne 
sont remarquees dans се profH qu'au nord de Grahovo Polje. 

Au sud du village de Zvecale on rencontre, eri suivant le 
profil vers le sud, les calcaires massifs Ыancs, gris ои jaunes, 
qui ont aussi une stratification exprimee. Ceux-ci egalement 
sont fortement inclines vers la Mer Adriatique. Је n'ai ри eta
Ыir leur age, mais il est Ьien рrоЬаЫе qu'ils appartiennent au 
Jurassique, car certains vestiges de fossiles rappellent Ьien ceux 
du Jurassique. De plus, j'ai decouvert dans la partie inferieure 
de ces calcaires des calcaires oolithiques aussi, qui sont identi
ques en tout aux oolithes de Jezerski Vrh а Lovcen sur lesquels 

. repose la Chapelle de Njegos et qui appartiennent tres pгoba
Ыement au Jurassique. Се calcaire oolithique а ete decouvert 
sur la route, presque sur le point ои la route passe de la region 
montagneuse d'Orjen au littoral. (Gomijevski Do). 

Ces calcaires-ci sont, Ьien sur, plus ages que les' calcaires 
а rudistes de ;bvrsnik (nommes ainsi d'apres la colline de Dvr
snik) dont j'ai parles ci-dessus, car ils reposent en dessous de 
ces derniers. La ligne de contact entre ces deux types de cal
caires represente probaЫement la surface de dislocation le long 
de laquelle s'etait fait l'ecaillement des couches d'une fщ:on 
presentee par le profil. · 

Cet ecaillement est probaЫement du а l'inegalite de plasti
cite des masses calcaires, et, c'est cette inegalite qui а cause 
une resistence irreguliere durant le plissement. 

Les calcaires massifs que је vais nommer "les calcaires de 
Radostak", d'a,pres la colline "Radostak", ont du сбtе du sud 
les pentes fortement inclinees qui forment le hiпterland cal
caire du littoral au-dessus de Herceg Novi (voir le profil 1). 

Les calcaires massifs de Radostak reposent par leur base, 
le long d'une surface inclinee sous un angle superieur а 60°, 
sur le flysch numulitique, d'ou coinmence la vraie region lit
torale. 

N ous venons de sortir de la region de 1' aпcienne nappe de 
charriage du haut Karst montenegrin, pour entrer, toujours 
en suivant le profil, dans la region de deux autres unites tecto
niques - la nappe de charriage de Cukali et la zone du ter
rain autochtone - dont l'existence n'est plus tenaЫe. А pre
sent nous allons examiner le meme profil de son сбtе du sud, 
c'est а dire regarde de la colline Lustica, ou de la mer. Cette 
colline separe le golfe des Bouches de Cattaro' de la сбtе mari
time. La colline Lustica est formee de calcaires gris а rudistes 
реи s·tratifies qui renferment des parties peu importantes de 
dolomie Ьien grise, doнt les couches sont fortement inclinees 
vers le NE. Ces calcaires appartiennent а la zone autochtone 
.d~ representants de .la haute structure geotec1pnique. des Dipa-
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rides. La partie du golfe entre Lustica et les environs de Her
ceg Novi est creusee au flysch eocene. Се fait est confirme par 
l'existence du flysch de Grbalj d'une part, et de celui de Ko
navlje, d'autre. Vu que er., flysch eocene n'est pas visiЫe, П 
n'est que suppose sur le profil. Се flysch fait partie de la zone 
autochtone. 

Depuis la сбtе meme de Herceg Novi on rencontre des se
diments qui doivent representer la nappe qe charriage de Cu
kali (voir le profil 2). C'est une tres puissante serie de silex 
cornes, calcaires, marnes et argiles fortement stratifies. 

Cette serie de couches Ьien silicieuse est tres plissee et а des 
pentes rapides inclinees vers le NE., voire verticales. Ces cou
ches-ci forment en effet ces versants rapides Ьien exprimes qui 
remplisseнt le milieu de Boka Kotorska (Vrrnac, Sv. Jeremije 
et autres). 

La serie stratifiee de silex corn$s de la zone de Cukali ap
partie11t au ·тrias, се qui prouve le fait que j'ai trouve sur la 
гoute Bjela - Kruscica da11s de puгs silex cornes, les emprein
tes de fossiles DaoneПes, que j'ai decouverts aussi dans la serie 
de silex cornes, de men'le qu'a Pastrovici, а l'est de Petrovac, 
en endroit nomme Lucica. 

Par dessus de cette serie triasique silicieuse repose le flysch 
eocene sous forme d'une zone longue qui prend son commence
ment pres de Morinje dans le golfe de Risan et s'etend depuis 
par le village Kameno plus·loin vers le NO. Се flysch-ci est la 
partie fi11ale de sediments aux pentes rapides de Cukali che
vauches de calcaires de la region d'Or:jen (III) dont la situation 
nous avons connue au debut de l'etude de се profil. 

Au milieu du flysch еосене de la zone de Cukali il se trouve 
une zone des calcaires purs, gris ou ЫancblHres, qui, en jugeant 
par certains vestiges de fossiles, devraient appartenir, plus pro
baЫement, au Jurassique (sur le profil il sont marques de 3). 

Ces calcaires-ci, il у en а aussi dans la partie superieur~ 
et finale de la serie de silex cornes de Trias, de sorte que toute 
cette serie de la zone de Cukali ne serait pas consideree comme 
appartenant au Trias. De meme, cette serie de silex cornes а 
des parties iпseпees de flysch eocene, dont on parlera davaп
tage ailleurs. 

Passons maintenant au second profil, celui de Lovceп-Lu
stica (profil No. 2) qui est moins long et plus simple que le pre
mier. Le terraiп autochtone est Ьien decouvert (I) et .compose 
de calcaires а rudistes et de dolomies de la colline Lustica aussi 
Ьien que de flysch eocene de Grbalj (Prevlaka). Се dernier est 
chevauche de couches de l'unite de Cukali (II), toujours le long 
d'une surface tres inclinee. 

C'est la serie meso-triasique de silex cornes de Vrmac, que 
nous avons deja decrite en parlant du profil 1, ое meme que 
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l'eocene de Skaljar et de Dobrota qui repose par tlessus de cel
le-ci. 

Le flysch eocene de l'unite de Cukali, egalement tres in
cline, est chevauche de masses calcaires de Lovcen qui devrai
ent appartenir а la nappe de cl-iarriage du haut Karst. 

Que voyons-nous, donc, dans la region de Boka Katorska 
et de son hinterland, sur le terrain qui, - d'apres les geotecto
niciens partisans de grands mouvements de charriage dans les 
Dinarides - nous aurait donne de · meilleures preuves en fa
veur de tels mouvements et d'une telle haute geotectonique des 
.Dinarides? 

Or, nous у rencontrons le systeme des ecailles et des plis 
couches, serres, t:oujours tгes iп.cliпes, et rien d'au.tгe, dопс, une 
structuгe de petites ecailles, caracterisant les Dinaгides, telle 
que j'avais constatee avant la Guerre et foпnulee еп 1948 dans 
le Bulletin du Museum. 

Dans la vallee de Zeta, а Niksicko· Polje et daпs le defile 
de Duga, c'est а dire dans la гegion de l'ecaille de l'A11cie11 
Montenegro que j'ai etudie, il se tгouve Шlе zo11e etгoite et lon
gue de flysch eocene qui suit la direction SE-NW (Tietze 16, 
Hassert 4). Cette zone de flysch se prolonge plus loin au Noгd
Ouest jusqu'e11 Heгcegovine, ou elle а ete decouverte depuis 
longtemps (Bittneг 2, pag·e 241). А cette zone а ete don11e une 
importa11ce geotecto11ique Ьien сопsidегаЫе (Kossmat 6, page 
26; Nopcsa 10) еп lui attrubuant le гбlе de la ligne de demar-
catioп que chevauche la puissante 11арре calcaire de Durmitor 
(Nopcsa 10, voiг la сагtе). Le flysch, passe par-dessous des cal
caires cгetaces, comme Бitt11eг l'a deja. co11state en Heгcego
vine, et cela paгait-il, le · 1011g de la lig11e de dislocation, ou, 
comme dans les гegions . de Maгtinici, Maljat, Visocica et de 
Glavica, le long des systemes de courtes lignes de dislocatio11. 
А. Pavic, geologue, qui a:vait fait les recherches da11s la гegion 
de Martinici, m'a fait co11naitгe son opi11io11 а се sujet et m'a 
dit qu'il s'agissait dans се cas-la d'u11 systeme, de plis etгoits, 
foгt serres et couches. П n'est pas exclu que son opi11ion soit 
fo11dee, mais, da11s la zo11e de flysch voisi11e а Piperi et da11s le 
secteu.г d'Ostroske Gгede, les calcaiгes du Сгеtасе supeгieur- ' 
chevauchent се flysch, de sorte que cette positio11 des sedime11ts 
est plus facile а expliquer раг le fait que Ie terrai11 s'ecaille, 
que раг le systeme de plis couches, comme, moi aussi, је le 
cгoyais primitivement. Cepe11da11t, mes exploгatio11s effectuees 
en aout de 1950 m'ont amene а сгоiге la conception de Pavic 
plus sure. Mais il fait ajouter que le flysch du Montenegro cen
tгal ne repose pas le long de la lig11e separant l'unite tecto11i
que de Durmitor de celle du Haut Karst montenegгin, selon 
Nopsca (10) (ou Ьiе11 le lo11g de la lig11e sepaгant l'ecaille de 
celle de Kuci., а son avis) (1). Cette ligne separant ces unites 
tectoniques se trouve plus loiп. au Nord-Ouest de la zone de 

Гласн11к природњачког музеја А-4 2 
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flysch, dans le sectetн de la Haute Moraca et des hauteurs 
memes de Durmitor. 

J'ai deja constate dans les secteurs de l'ecaille de Dшmi
'cor et de се11е de Plevlje le phenoш.ene des chevauchements 
ecailleux peu importants. Еп voila quelques exmples: Dans la 
partie nord-est <.'lu moпt Sinjavina а Saraнci, le long de la route 
ZaЫjak-Dobгilovina, 011 peut Ьiеп voir que les sedimeнts tгia-

- sique::J (schistes et gres verfeнiens et calcai1·es du Trias moyen) 
chevauchement les depбts calcaires gris jurassiques (prof. 3). 
De meme, dans le secteur de CeleЬici, а la jonction des гivieres 
Тага et Piva, daнs l'extreл:1ite sud-est de la Bosпie, 011 peu'L 
coпstater que les апсiепs sedi:ments clastiques du Faleozo1que 
et du Verfeп chevauchent la masse puissaнte de calcaires tria
siques (Profil 4). 

Aux alentours immediats de Ј<'оса, suг la colliл.e de Gгас 
(uне 11.au'ce colliнe: а l'ouest de la ville), les calcaiгes triasiques 
et dolomitiques passeпt par-dessous des calcaires paleozo1ques 
plus aпciens (profil 5). 

D'apres Kossmat et autres geologues, on re11co11tre daнs 
les regioнs du Bas-Lim et du Moyeн-Lim une serie de chevau
cllemeпts ecailleux des couches plнs a11cie11nes par-dessнs des 
calcaiгes tгiasiqнes. Dans les regioнs de ZlatiЬoг et сlн defile 
d'Оvсаг-КаЫаг, Milovaнovic (7, 8) а coнstate qне les masses 
рен impoгtaпtes а la strнctнгe ecailleuse se chevaнcheнt reci-
pгoqнemeпt. · 

De mem~ В. Ciric (3) а decoнveгt гecemmcпi; le systeme 
d'ecailles dans la геgiол. voisiл.e а la montagпe JeJica. 

Il те semЬle qне ceгtains pгofils <.le Simic (14) dans le_ 
secteur de la riviere Pecka, dans la SerЬie Occidentale, soient 
plus faciles а expliqнeг раг le simple cћevaucћ.ement des mas
ses ou раг le phenomene des ecaillemeнts peu importants, que 
раг le phenomene des failles (V. ses p't.)files Nos 1, 2). 

Deja, dans la vaste zone de Vai·daг, ·zone limitrophe des 
Dinarides, existe, d'apгes Kossmat et ai.1tгes geologues, un sy
steme tres complexe des ecailles et des plis couches, mais, il 
ressort de mes recherches pas trop appгofondies, faites daпs 
la zone de Vaгdar, aux enviroпs de Veles en paгticulieг, qu'il 
s'y agit des plis couches plutбt qне d.es ecэ.illes. Mais, еп toнt 
cas cette fosse syпclinale laгi~e et longue est foгtameпt plissee 
et complexe au point de yue geotectoniqu.e. Cependaнt, elle 
n'est pas епсоге suffisamment etudiee tant ан point <.'le vue 
stгatigrapl1ique qн'au poiнt de vне gеоtесtопЩне. -П еп est cle 
meme, d.'apгes Kossmat, du c,ristalin pelagoniqнe dont les par
ties internes soпt ecailleuses et cela plus on s'apгoche de la 
zone de Vardaг plнs elles sont ecailleнses, taпdis qu'elles soпt 
plнs staЫes dans la mesнre ou l'on s'eloigne de la dite zone. 

Le plateau de l'AlЬanie du Nord est considere par Nopsca 
(11) de meme que par aнtres geologues qнi s'occнpaient de la 
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tec'conique, comme une варре puissante et etendue poussee loin 
au sud-ouest par dessus d'un autre teпain. Mais Nopsca а re
marque sur cet'ce nappe trois есаШеs Ьien distinctes, poussees 
l'une s1.л l'autre daпs le mеп1е sens. 

Les exemples que је vieнs de men'cioтшer n'epuiseпt pas 
toutes les ecailles decouvertes jusqu'a ргеsепt daпs le vaste 
systeme des montagпes dinariques. Elles avaient ete coвstatees 
plus ou moins dans tous leurs secteurs. 

А la base cle се que nous avoпs dit daпs les ligпes prece
dantes de се tгavail, on pouпait faire le resume suivant de la 
conception exposee au debut de cette etнde: les Dinarides пе 
sont composes meme пi de vastes ecailles. Ils sont formes cle 
petites ecailles et de plis couches et simples. 

Mais, le fait qui п1е saute ашс yeux de р1нs еп plus est 
que les Diпarides peuvent avoir нnе stгнctнre geotectoniqнe 
uп peu plнs complexe sенlешепt daпs lенг partie elэ.гgie et 
puissante а la fгопtiеге alЬano-yoнgoslave, dans la region de 
Pгokle'cije et Komovi (dans le "Сонdе Dinaгique"), taвdis qне 
dans lенг paгtie Ьеансонр plнs lопgне, qнi s'eteпd au noгd
ouest de la, les Dinaгides sont tгes staЫes, et, pгopoгtionelle
ment а lенг eteпdue, simples, c'est а d.ire, ils soпt composes 
d'ecailles peu impoгtaпtes et de plis couches et simples. Ce
pendaпi;, meme dагш la paгtie des Diпarides plus complexe, il 
ne s'agit pas de deplacements des masses impoгtaвtes, mais 
seнlement des ecailles vastes et plнs maгquaпtes. Mes. conclu
sions pгecedantes ронrгаiепt еtге inteгpгetces cette fois-ci, 
comme la пegligean~e cle toнs les faits qнi sont en faveuг de 
l'existence d.e vastes napes daпs les Dinaгides. Au contгaiгe, 
ан couгs de mes tra\7aux de tепаiп, siпtoнt daпs Ies pгemieгes 
a1111ees, j'avais Ьien tenн compte de la coпception suг la stгu.c
tu.гe de charгiage des Dinaгides, сопсерtiоп qне j'ai coпsideгee 
pгimitivement comme un fait suг. Mais j'ai геmагqне аргеs, 
que les sнгfaces des lignes de dislocation, раг1:онt ou ·elles ont 
рн еtге etнdiees, etaient tel1ement escaгpees qпе Је loпg de cel-· 
les-ci aucu.пe fогсе tangentielle, pгoduisant lШ d.eplacement cles 
masses, пе poнrгait s' орроsег а la gгavitation ni deplacer plнs 
au lo1n de puissaпtes masses rocheнses. Uпе cJ.es lignes de dislo
cation les plнs maгqнantes es·t celle qне j'ai гencontгee entre 
l'ecaille de Duгmitor et celle de Kuci. I,a visiliЬite tres bonne 
de cette ligпe est cJ.ue au fait qне par-tlessus du flysch pнissant 
сгеtасе, tres pJisse, героsепt les dep:Sts calcai.гes triasiques et 
juгassiqнes. La surface de cheva1.1cl-1eme11t est, - toнt ан long 
de la ligpe de dislocation de Gorвja Могаса а. Plнzina, dans la 
val1e d.A Piva ou је l'a ехрlогее. - ,тisЉJeшent escarpee. C'il. 
profi1 N?. 6). Uп autгe fait, qнi sai.ite анх уепх est qне su.r le 
terгain au voisinage de la ligne de dislocatioп, епtге l'ecaille 
de Dнrmitor et celle de Kuci, оп пе troнve пulle рагt la zone c:Ie 
la clippe Ьien qне l'eгqsioп dans cette' regioп soit devenu.e ћ:еs 

2*' 
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consideraЫe, се qui est rare ailleurs. Је n'ai pu · constater de 
clippes ni le long d'autres lignes de dislocation non plus. 

L'inclinaison tres consideraЫe des surfaces de lignes de 
dislocation et l'absence de clippes sont en tout cas les preuves 
convainquantes qui viennent а l'appui de la conception que 
dans le cadre des Di11arides il 11'у avait pas eu de chevauche
ments ni deplacements des masses importantes, car dans се 
cas-la ces surfaces devraient etre incontestaЫement moins in
clinees. Certaines masses n'ont que chevauche les terrains 
voisins deplaces de leurs lits, taпdis que dans un aнtre cas il 
ne s'agit que des plis coнches. 

П faut soнligner que ces chevauchements sont plнs impor
tants et plus marquants sur la ligne de demarcation entre les 
depбts· calcaires dнrs et leнr couche de base sнr laquelle ces 
calcaires se sont formes dans le geosynclinal dinariqнe (d'apгes 
la conception de Pilger, 12) d'нne рагt, et les госћ.еs moiпs cluгes 
qui гenfeгment les eJ.ements de la depгession daпs laqнelle elles 
se sont formees durant la sedimentation, d'autre part. 

Si l'on consulte attentivement la litteratuгe ricll.e qнoique 
iпsнffisante sur la geotectonique des Dinarides, on aпive а la 
conclusion que t0us les tectonicieпs опt -coпst.att: des 6cailles 
presque dans tous les secteurs des Dinaгidcs; рош·tапt, en се 
qui conceгne des nappes, unites d'lш 1Ћ11g tecto11iqнe supeгieuг, 
ils les ont liees aux zones de Jaci<\s. l,e systt\шl1 cl't,cailles, donc, 
comme il гessoгt de ces tгavaux-la, а 6U! coнstate toujours suг 
le terгain meme. Cependaнt, la coпstatai;ion des deplacemeпts 
impoгtants des masses dans le cadre des l)inaгides, c'est а diгe 

, la conceptioн sнг la f'ormation des парреs, est plнtбt le гesultat 
- cella 11е pas ргеndге litteralemeпt --- des tгavaux theoriques, 
tout en tena11t compte des lignes sepaгant des facies, lignes le 
long desquelles les pгessions puissantes et peгmanentes rprodui
sent les deboгdements des masses а cause de leur opposition 
inegale а ces pгessions. Ces deboгdements ou plutб'c les depla
cements des masses devant la Јогсе active se produisirent, 
d'apгes ceгtains auteurs, en distance de diza_ines et centaines 
de kilometres. КоЬег (5) раг exemple, fait l'hypothese que· les 
zones calcaires actuelles que reпferme la partie sud-ouest des 
Dinaгides soieпt originaiгes de la zone de Vагdаг, qui, d'apres 
les tгavaux de Kosmat, а la strнcture typique de petites ecail
les. Il n'est pas possЉle que les deplacements si importants de 
puissantes masses sedimentaiгes se produisent dans le cadre des 
Dinarides, et, а mon avis, ces deplacements ne peuvent se pro
duire meme ni en distance de dizaine de kilometres. 

J'ai fait un pas plus loin vers la simplification de la struc
ture geotectonique des Dinarides, en coнsideraпt ces derпiers 
comme les montagnes composees d'ecailles tres petites et de
racinees ou comme les plis simples et couches. Il пе me semЫe 
pas qu'en се qui coпcerne се systeme, on puisse trouver les 
preuves en faveur de la conception sur les deplacements des 
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masses, non seulem.ent de celles impoгtantes mais de celles а 
tгes petites dimensions non plus. 

La theorie с1е chaпiage аррагuе au debut de се siecle fut 
Ьien vite approuvee par des geologues, et, avec raison, elle а 
tгouve une laгge application а l'etude de la stгuctuгe geotecto
nique des chaines de montagnes. l\/Iais, on exagerait souvent 
dans son application, en voyant dans chaque superposition des 
couches iпegulieгes au sens tectonique, les lignes de disloca
tion le long desquelles les masses puissantes, et etendues effec
tueraient leuгs deplacement meme en distance de cen'caine de 
kilometres. Је pense qu'on а ехаgеге; comme on le fait d'ail
leurs toujours au debut de l'application d'une theoгie logique 
quelconque. 

С. Schmidt (13) le pгemier qui ait applique cette theorie 
aux Dinarides• l\/Iaritimes et, par ,la, aux Dinarides entiers ega
lement et cela aux premiers jours de son application-exagerait 
si Ьien qu'il considerait, au point de vue stratigraphique, Ја 
presqu'ile italienne Gargano comme une piece de la Dalmatie 
(Pezzo della Dalmatia), tandis que le trias fossilifere et les ro
ches eгupti,тes ћasiques (punta clella pietгa шта), qu'on гen
contre suг la сбtе occidentale de l'Adriatique (en Italie), il les 
cгoyais oгiginaiгes de Bosnie. Dans се cas-la les masses auгaient 
du se deplaceг en distance de plus de 400 km. 

Les expeгiances nombгeuses а се sujet ont oЫige les geo
tectoniciens d'etгe aujourd'hui plus moderes dans l'estimation 
de la distance de deplacements des masses de cl1arriage Ыеn 
qu'il у ait еnсоге le nombгe de ceux, tres гepu·tes, qui гecon
naissent la conception sur le deplacement hoгizontal des masses 
jusqн'a 100 km е'с тете plus. 

Aloгs, роuг teгminer, il faut constater que les Di11arides 
Yougoslaves s011t composes, au point de vue geotectonique, de 
petites ecailles, de plis couches et, plus rarement, de plis ordi
naiгes. Cette stгucture geotectonique se manifeste dans toute 
leuг etendue, de Fгнska Gora, qнi appaгtient анх Diнarides, а 
l'Adriatiqнe. C'est aнssi leur inclinaison generale vers le NE 
qui Jes caracteгise. D'г.utres incli.naisons sont Ыеn p_li,;.s гares. 

Les Dinarides ne connaissent pas de gгands deplacements 
des masses. Les opinions contraires, quoique spiritнelles .et lo
giques, sont resultats des tгavaux de caЫnet et ne correspon
dent pas а la realite du terrain,Cette deг11iere est, раг contre, 
еп, faveuг d'une stгucture en petites ecailles des Dinarides. 
Donc, les masses dans les Dinaгides ne s'etaie11t pas deplacees 
en diгectio11 oposee а celle de la pression. Elles n:avaient ete 
qне poussees. 

Pour moi, il у а une grande difference e11tre ces deux ex
pressions. Les masses n'ont que chevauche, le long des surfaces 
de dislocation forteme11t inclinees, le terrain voisin sans se po
ser par-dessus de celui-ci. En dehors de cela, les deplacements 
se sont toujours faits le long des surfaces tгis incli11ees. Ceci 
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se voit clairement sur les cl1ai11es du littoral des Dinarides, daпs 
leur iпterieur dans leuг arriere-pays (respectivement Boka 
Kotorska, Durmitor, Fruska Gora). Il est difficile а se faire l'idee 
d'une pгession laterale d'uпe telle puissaпce qui pourrait pous
ser des masses d'en bas en Ь.aut contre une surface tres inclinee 
sans que la_gravitation s'en opposat. 

Les faits sont, donc, convaincants et nous sommes oЫiges, 
d'une part, d'accepter la conception d'une geotectonique moins 
agitee cle 110s Dinarides, et de rejeter, d'autгe part, les theories 
inevitaЫes, quoique logiques et attiгantes auxquelles on accourt 
faute de faits. ' 
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ПЕТАР СТЕВАНОВИЋ и ОЛИВЕРА МИЛЕТИЋ 

ГЕОЛОШКИ САСТАВ ТЕРЕНА ДУЖ ТРАСЕ 

ЖЕЉЕЗНИЧКОГ ТУНЕЛА КИЈЕВО-ЖЕЛЕЗНИК 

. (ОКОЛИНА БЕОГРАДА) 

(Са једном скицом и двi! профила) 

Приликом изградње жељезничког тунела на кружној 
теретној прузи Новог Београда између се.п:а )Кезезника и 
Кијева откривени су, неочекивано, панонски слојеви у ужем 
смислу (доњоконгериски) препуни љуштура, конгерија и 
Јшмнокардида. Овим су поуздано констатовани доњокон
гериски слојеви на простору између Топчидерске Реке на 
истоку и Маю1шке равнице на западу. То нас је навело 
да у више наврата обиђемо радилиште и да се. позабавимо 
геолошким саставом терена дуж трасе тунела. 

Пројектована кружна пруга прелази· Саву код Остру
жнице, затим се држи југозападног обода Макиша и улази 
у Мастирински Поток у )Келезнику. Изrзоришни део Масти
ринског Потока (слив Саве) одвојен је од Кијевског Потока 
(слив Топчидерске Реке) развођем меридионалног правца. 
Ово разrзоiЈе у _области тунела чине јужни откоси Петловог 
Брда (к. 204), који се преко Читачке Механе, некадашње 
друмске механе на старом рудничком друму, настављају у 
правцу југа ка Девојачком Гробу (к. 287), Петровом Гробу 
(к. 323) и Караули (к. 307). 

Траса тунела )f{елезник-Кијеrзо састављена је из два 
дела: ве!1ег, дужине 1560 м., који пробија горепоменуто ра
звоiЈе испод косе Читака и бивше Читачке Механе (можемо 
га звати читачким тунелом), и мањег деi1.а, дужине око 242 
метара испод рта qрема кијевској жељезничкој караули, 
односно уш!-1у Кијевског Потока у Топчидерску Реку. Оба 
дела тунела раздвојена су површинском секцијом дужине 
око 1130 метара, која иде левом обалом Кијевског Потока. 

О геолошком саставу терена у литератури нема ника
квих података. Међутим, према геолошкој карти околине 
Београда у размери 1 :25.000 (1930) могло се закључити да 
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· i1e оба дела тунела проhи кроз доње сарматске слојеве 
(кречњаке и глине). Терен око Читачке Механе (велики ту
нел) означен је на карти као хипотетични, тј. неоткривени 
доњи сармат, а рт према кијевској караули (мали тунел) 
као откривени доњи сармат. У близини источног улаза у 
читачки тунел на карти је претстављена и једна хипотетична 
партија доње креде-неокома. 

f 
Док је терен у окв11ру малог тунела заиста изграђен 

искључиво од доњосарматских наслага, распоред формација 
, дуж великог тунела, тј. у хипотетичном делу геолошке карте, 
знатно је друкчији; читав туне.ЈЈ, изузев око 100 метара од 
источног улаза, пролази кроз доњоконгериске седименте 

дубље фације (,,лангенфелдски" тип). 

Задржаhемо се на неким караrfтеристичним профилима 
на улазу у тунел, као и у самом тунелу, а нарочито на 

новооткривеним панонским слојевима. Страгиграфски односи 
на терену приказани су на приложеној геолошкој карти. 

Преко конгломерата и лапораца доње креде јужно од 
Кнежевца, преко пута Стражевице лежи дискордантно и 
трангресивно сарматска кречњачка серија кроз коју је про
копан мали кијевски тунел. Трансгресиван положај сармата 
на овом ~лесту показује да се узани појас тортонских наслага 
на левој обали Топчидерске Реке, који се протеже од же
љезничке станице у Раковици према селу Кнежевцу, приро
дно завршава према кретацејском уздигнућу Стражевице
Кнежевца које је просечено долином Топчидерске Реке. 
Преливном седиментацијом у току сарм~на ово уздигнуhе 
било је очигледно потпуно покривено. Знатно доцније, у 
млађем плиоцену и квартару, кад је велики део сармата на 
сутоку Топчи~ерске Реке и Раковичког Ротока био однет 
ерозијом, кредне наслаге Стражевице и Кнежевца поново 
су избиле на површину. 

Око 50 м. испред северног улаза у мали тунеЈ1 у Кијеву 
откривене су знатне партије сарматских, јаче поремеhених 
кречњака (пад ка Ј И <;:: 35°). Између тунела и овог изданка 
постоји несумњиво један локални расед правца СЗ ЈИ по
што су у тунелу сарматски слојеви потпуно хоризонтални. 
Кречњаци су жуtшасте боје, у доњим партијама једри у 
горњим лапоровити и садрже многобројне остатке Таре::; 
gregaria, трохуса, церита и др. 

У малом (кијевском) тунелу квргави сарматс~<и креч-
1 • • 

њаци, делимично прекристалисани, смењуЈу се са прослоЈ-

цима жуhкасте иловаче и зеленкасте глине. И овде су чести 
остаци фауне (Tapes gregaria Partsch, ErvШa podoJica Eichw, 
Мшех suЫavatus -Вast. церити и др.). Ређање слојева најбоље 
се види на јужном излазу из тунеЈ1а: на изданку се наизме-
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нично ређају сив1{асти сарматски кречњаци и мркоцрне и 
зеленкасте глине, које преовлађују у горњем делу профила. 

Простор дуж пруге између двају тунела застрвен је 
културним покривачем испод кога на неким местима прови

рују жуhкасти сарматски лапоровити кречњаци. У усеку 
пруге; на месту где се лева притока са Јасика улива у Ки
јевски Поток, недалеко од источног улаза у читачки тунел, 
откривена је знатна партија мрких глиновитих пешчара, који 
по свему су деhи припадају флишној фацији горње креде, 
као североисточни наставак остружничко-железничке фли
шне серије. 

Читачки (велики) тунел није још потпуно прокопан {са 
источне стране ископано 600 метара, са западне 360), али 
се на основу онога што је до сада познато може унапред 
закључити и о геолошком саставу преосталог, средишног 

дела тунела (660 метара). Са. источне стране у дужини од 

Профил сар .. натс,тх наслага исuред источног улаза у читач,т тунел 
Објашњење профила: 1. - флиrшIИ пешчари, 2. - базални конгломерат, 
3. - шљунак са зеленкастим и плавичастим глинама и крупним облицима 
флишног пешчара, 4. - жућкас~е глине са комад~ма флиша (без фосила), 

5. - друзгави кречњак са жућкастом глином, 6. --- жућкаста глина, 
7. - - бели сарматски кречњак, 8. - земљиште. 

Profil cles couches saгmafieппes iпfeгieuгs д cote cle !' епtге с!' Est clu tшmel 
Clzifac (епviгошs cle Ве!gгшlе) 

Lcgeпde: 1. gres de flisch, 2. coпglornerat, 3. gгavier et argile Ь!енаtrе et 
verdatre avec des debris de gies de flisc11, 4. argile јанпаtге, 5. calcaire avec 

des aгgiles јанпаtrе, 7. calcaire Ыапс, 8. sols. 

око 100 м. откривен је сармат, који је у моменту испити
вања веh био зазидан, али се на основу ређања слојева 
испред улаза и избаченог на насип материјала може закљу
чити и о литолошком саставу сарматских седимената. 

На овом месту сарматска серија благо је нагнута ка 
западу ( <f- 3-5°). Судеhи по материјалу избач·еном на насип 
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доња шљунковито-rлиновита серија, коју просеца ходник 
тунела, нешто даље од улаза прелази у хоризонталном 

правцу у шкриљаве песковите, скоро црне глине препуне 

· љуштура церита (Cerithum disjuпctшn Sow., С. disjuпctum 
Sow. var plagiocostata поv. var., Hydrobla acuta Drap., Н. eloп
gata Eichyw., Mohreпsterпia iпflata Aпdrus., Tapes gregaria 
Partsch, Mactra cf. podolica Eich\\'., Ervilia podolica Eicl1w и др. 
Поред ових налази се огроман број фораминифера и остра
кода. Горње, кречњачке партије сармата далеко су сиро
машније фауном. Оне су литолошки и фаунистички инден·
тичне са напред описаним сарматом из малог (кијевског) 
тунела. 

С обзиром да сарматске наслаге падају ка западу, после 
с1 отину метара од источног улаза потпуно riотањују испод 
пода тунела. У поткопу су даље откривене само жуhкасте 
и сиве глине, некад више некад мање песковите. 

Непосредан однос између сармата и панона нисмо могли 
посматрати пошто је . гранични хоризонт још пре · наше по
сете био зазидан. На "орту" у моменту исп11тивања биле су 
откривене сивозелене песковите глине са типичном панон

ском фауном. Међутим, на основу избаченог материјала 
може се закључити да испод сивих глина леже жу!шасте 
песковите глине са безброј Coпgeria czjzeki М. Ноеrп. Ове 
глине наниже неосетно прелазе у жуhкасте глине са мак
трама, које имају танку и нежну љуштуру, и Сагсliшл cf. 
plikatllm Eich\v. са врло нежним, оштрим и размакнутим 
ребрима типа ребара код парадакни. Ова, вероватно нова 
врста, може се сматрати као прелазна форма 11:JMl'IJY Cardillm 
plicatш11 Eichw. и "Cardiнm" (Рцrасlаспа) ablcl1ifoг111is Gorj. 
Kramb. До оваквог закључка дошЈrи смо пре него што смо 
се послужили ГорјановиЬевим радом о ЈiонlЈици (1899), у 
коме ГорјановиЬ изводи порекло L. aЬicl1ifoг111is Gorj. Kramb. 
из поменуте сарматске врсте. Овакво подударање двају схва
тања о пореклу дотичне парадакне покаЈујс колико је важно 
за филогенију каспи-бракичних кардида 11роучавање облика 
из завршног хоризонта сармата. Примерци Cardiшn cf. pli
catum Eichw. из читачког тунела заслужују у овом правцу 
детаљнију студију. 

Док се на источном улазу чипРшог тунела појављује 
и сармат са западне стране, до села )Келезника, још од 
самог поч~тка радови су ушли у панонске (доњоконrериске) 
седименте потпуно истог литолошког састава и фауне као 
са кијевске стране. Само је овде пад слојева супротан, тј. 
ка истоку, под углом од неколико степени (3-4). Такав по
ложај слојева на крајевима тунела показује да су панонски 
седименти дуж трасе савијени у благу синклиналу правца 
север-југ. 
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Фауна панонских · слојева по броју врста прилично је 
сиромашна. Уз то је веhина претставника лимнокардида рlјаво 
очувана и неподесна за палеонтолошку обраду. То су већи
ном трошне луштуре или отисци и језгра у мекој стени. 

· · ~-=-~~ ь, ·1 ј,ј 
• -~~~ -~~:-~~~ • v . 

~~~-~~~~~~-:~:~-~-~~~~ 
, ~ _, .. c--'f.~-;;~~-o· ... "' . 'џ~~~ 
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\ . --
УздуЖllИ Профил йо траси ч1шшчтrог шуllела. 

Објашњење: 1. -,-- флищни пешчари; 2. ---- конгломерати, песковите глине, 
глине и кречњак (доњи сармат); 3. - жуhкасте глине; 4. - сивоплаве 

глине са Provaleпcieппesia ранЈi М. Ноеrп и Сопgегiа czjieki М. Ноегп. 
(доњоконгериски слојеви). Стрелице показују улаз у тунел. 

Coupe geologique le long de !а tгасе du tшmel de Clzitac ( enviгoпs de Belgгade} 

Legeпde: 1. - gres de fliscl1; 2. - coпglorпeгats, argiles saЫeнses, aгgiles, 
calcaires (sarrпatien iпfегiеш); 3. - aгgile j:шnatre; 4. - argile а,1ес Prova-

leпciennesia pauli М. Ноеrп et Coпgeria Czjzcki М. Hurп (coucl1cs а 
Congeries iпfeгieшs); des flecl1es--entгee а taпpcl. 

Међутим, захваљујући прилично потпуној юператури и ма
теријалу за упоређење из умчанског туне.1Iа, било је могуl'iе 
ближе одредити веhи број врста као: 

Сопgегiа cijeki М. Ноет. 
,, zsygmпoпdyi На!, 

Limпocaгdium 1:viпkleгi На!. 

" 
" 
" 
" 
" Рагаdаспа cf. 

Pisidium sp. 

lJdck/7i На!. 
pseudo-suessi На! 
tгiangulo-costatum /-Ја!. 
cf. aspe1:ocostatam Огој. КгатЬ. 
sp. cf. sc/zecleliaпшn Paгtsc/1. 
ablcflifoгmis Оогј. КгатЬ. 

Pгovaleпcicrznesia pauli М. Ноегп. 
" paali М. Ноет, 1Јаг iпtennedia Огој. КгатЬ .. 

Неке од наведених врста често се масовно појављују 
чинеhи праве лумакеле. 

Најчешhе су конгерије, нарочито Coпgeria czjzeki м.
Ноеrп., која је заступљена са безброј индивидуа. Поједини 
прослојци, нарочито у дубљим жуhкастијим глинама, сас
тављени су rотово искључиво од љуштура ове врсте. 

Као што се из списка фауне види по броју врста нај
чешhи су кардиди и то форме са прилично нежном љу
штуром. Њихово присуство показује да на овом м\сту кра-
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јем сармата и почетком панона нИЈе дошло до наглог осла-
ђивања, као у неким другим ю~ловима Панонског басена (на 
пр. у Славонији), веh су се биономске прилике постепено 
мењале. Постепен литолош1ш и фаунистички прелаз с11едочи 
и о томе да не може бити ни говора о повлачењу мора 
крајем сармата и о "препонтиској ерозији" у овој области. 
Овакав однос сарматске и панонске сери је непобитно говори 
у прилог континуитета у таложењу између сармата и па- , 
нона, а против Јекелиусовог тврђења да по ободу Панонског 
басена између њих увек постоји прекид у таложењу, и да 
је панои по правилу трансгресиван .и д~скордантаt1 и да нема 
прелазних сарматска-панонских сло јева (Е. Ј екелиу с, 1943). 

Јекелиус је склон да појаве мешовитих сарматско-кон
гериских фауна из прелазних слојева тумачи појавом пре
таложавања, што се на нашем примеру уопште не може 

доказати. Напротив, тамо где је панои у глиновито лапоро
витој фацији увек се може очекивати постепен литолошки 
прелаз из сармата у панои и појава "белих лапораца", жутих 
гЈiина и др. Друкчије, ме!1утим, стоји ствар са Јiиторалним 
панонским седиментима (шљунак, песак), код I<ојих се често 
и у Северној Србији запажа појава трансгресије, као на пр. 
у Карагачу и др. (в. П. Стевановиh, 1949). То је нарочито 
сЈiучај око уздигнуhа у палеорељефу из сарматско-панонског 
века, која су почетком панона биЈiа захваhена морем. 

Ако упоредимо литоЈiошки састав и фауну rв читачког 
тунела са неким раније познатим иЈiи описаним лою1mюстима 
из околине Београда и Панонског басена онда можемо кон
статовати следеhе: 

а) - панонска фауна 1в читачког тунеЈiа, 1вузев две 
врст~, констатована је раније у материјалу юGаченом из 
тунела код Умке (В. Стратимировиh, 1927, П. Павловиh, 1927); 

6) - фауна је типа тзв. лангенфелдске фауне описане 
од стране Ј. Халавача из Лангенфелда на северној падини 
планине Локве у румунском Банату (1883); 

в) - литолошки састав слојева у Лангенфелду, Умци 
и Читаку веома је сличан. То су сиве до сивоплаве лапо
ровите песковите глине. Нарочито је фрапантна сличност 
између глина избачених из умчанског и читачког тунела, таI<о 
.да се примерци без етикете не би могли разликовати; 

г) - у читачком тунелу заступљена је дубља фација 
доњоконгерисI<их (панонских у ужем смислу) слојева I<оји, 
како је П. Павловиh правилно закључио за сличне наслаге 
на Умци (1927, стр. 121), у ширем смислу одговарају плитI<о
водним фацијама из Рипња, Раље, Бегалице и Врчина. 

д) ,- највеhи део панонских глина из читачког тунела 
(сиве глине) одговара хоризонту са Congeria partschi Czjz., 
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С. czjzeki М. Hoern. и С. zsygшondyi Hal. из Београдске 
посавине, тј. нешто вишем нивоу доњоконrериских слојева 
(,,горњи панон", в. П. Стевановиh, 1949, стр. 28, 31), док жуh
касте rливе претстављају базу панона (,,доњи панон"). То 
значи да је овде уrшшном претстављена цела -серија доњо
конrериских слојева у, дубинској фацији. 

ђ) - састав седимената у читачком тунелу потврђује за
пажања В. Ласкарева (1924) да је на савској страни у широј 
околини Београда развијен "загребачки" тип доњоконrе
рисr<их слојева (r линовито-лапоровити). Наслаге око Читака 
претстављају продужење конrериских наслага из области 
Умке, Мељака и Вел. Моштанице (тј. из западног дела 
Београдске посавине), иако су од њих данас раздвојене 
зоном остружничко-барајевског флиша и сарматским насла
гама, села Сремчице. 

е) - неочекивани налазак панона на овом месту пока
зује да треба приступити реамбулацији оних терена у око
лини Београда, који су на детаљној геолошкој карти (1930), 
услед покривености терена, означени као хипотетични доњи 

сармат. 

На крају неколико општих напомена о геолошком са
ставу до сада изграђених жељезничких тунела у околини 
Београда. Са изградњом читачког тунела у широј околини 
Београда имамо четири жељезничка тунела који пролазе 
кроз конгериске наслаге: код Белог Потока, Умке, Липа 
(између Врчина и МаЈ1е Иванче) и Кијева (читачки тунел). 
Остали тунели, код Рипња и Чукарице просецају кредне 
седименте. 

Геолошки састав умчанског и читачког тунела познат 
нам је из претходног цзлагања. Што се тиче тунела код 
Белог Потока и Липа о геолошком саставу првога судимо 
на основу података П. Павловиhа (1923) и П. Стевановиhа 
(1951), а другога према подацима П. ПавловиЬ.а (1926, 1927). 
Док се фауна белопоточкоr тунела (укупно 28 врста) осетно 
разликује од осталих, јер садржи типичну фауну хоризонта 
са Congeria гl10шboidea (горњи понт), дотле су фауне из 
Липа, Умке и Читака међу собом сродне; то су типичне 
доњоконrериске фауне. У тунелу Липе преовлађују пескови 
са гастероподима из рода Melaпdpsis којих нема на Умци и 
Читаку (тип фауне близак фауни из Рипња). Меl;утим, овде 
су у питању синхроничне фације истога ката - панонског 
ката у ужем смиилу. Фауна у Липама има обележје плитко
водне и литоралне фауне, док су на Читаку и Умци засту
пљени претставници . дубље воде. У Липама је нађено око 
30 врста гастеропода и шкољака од кој их су само .две до 
три заједничке са Умком и Читаком, док је укупно на оза 
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три места познато нешто испод 50 врста. Фауне Умке и 
Читака имају изглед осиромашене панонске фауне, што је 
готово увек случај .са оним локалностима где је заступљена 
фација дубљих региона Панонског басена. То се нарочито 
могло уочити у банатском панону који је у новије време 
био захваhен дубинским бушењима. · 
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Zusammenfassung 

Р. STEV ANOVIC UND О. MILETIC 

GEOLOGISCHE VERHA:t_,TNISSE IM GEBIET DES 
EISENBAHNTUNNELS кшv·o-ZELEZNIK 

(UMGEBUNG VON BELGRAD) 

Sudlich von Belgrad wurde in diesem Јаlне durch die 
Wasserscheide Tshitak zwiscl1en Saveebeiie und Toptschiderska 
l<""luss ein 1)iseп.bahп.tunnel vоп. 1560 m. Lange fertig gemacbl. 
Wie es aus der geologischeп. Karte im Beilage zu seheп. ist, 
schneidet der Тuп.п.еl das bergige Gelaп.de von са 160-200 М. 
u.d.S. 

Auf der bestehender geologischeп. Karte der Urџgebuп.g 
vоп. Belgrad (1:25000) ist die Wasserscheide von Tschitak als 
Untersaгmat (Kalksteine und Тоне) bezeichnet (1930). Die un
erwartete Entdeckung der uнtereн Congeгienschichteн (alteres 
Pannoн) im Laufe der Arbeit erla\.lЬt uns неuе Ei11zeЉeiten 
uЬег die ..geologischeн Verhaltnisse des betreffenden GeЬietes 
hier vorzulegeн; - desto eher weil das Ранпоn im GeЬiete 
zwischeн Save und Toptschiderska Fluss hiermit zum ersten 
Male faunistisch sicher festgestellt wurde. 

Die altesteн Schichten im GeЬiet der Tschitaktunnel siпd 
die Flyschhsandsteine der Kreideformation, die mit den Eprup
tivganggesteinen duгchbrochen sind. Daгuber folgen die sarma-· 
tischen Schotter, Sande und mergelige Kalksteine, die mit gelЬ
lichen und gru11lichen Топ.еп alterniere11. Die Fossilreste in den 
sarmatischen Kalksteinen нnd Tonen sind in grosser Menge 
angehauft. Das sind vor allem die Cerithenreste (Ce1·ithium dis
junctum S о w., С. disjv,nctum S о w. var. plagiocostatшn, но v. 
v а r., С. pictu,m Ва s t.), Hydroblen (HydroЬia acuta D r ар.) 
Mohrensternien (М. inflata А n d r z.) нnd andere typische un-· 
tersarmatische Mollнsken (Murex suЫavatus Ва s t., Ervilia 
podoLica Е i с h w., Tapes gregaria Ра r t s с h etc.). Daneben 
sind aucl1 verschiedene Foraminiferen uncJ_ Ostгakoden geћш
den. 

Die sarmatische Schichtfolge ist unmittelЬaг vor dem ost-
lichen Eingange in Tunnel zu sehen (s. Fig. 1 im Text). Die 
Lage als ансh die1 gegenseitigen Beziehungeн der sarmatichen 
1.шd pannonischeн Schichteп der Ttшnels'~гecke siпd анs dem 
Langsprofil im Text zu sehen (Fig. 2). Die beiden Schichtkom
plexe sind in einer flacheп Mulde (N-S H,icr1tнng) vor El'osion 
bewahгt нпd dнrch eine meridionale Veгweгfung· etwas dis
locie:r-t. Uber den saгmatischen Kalksteinen lageгn die gelЬ
lichen mergeligen Tone mit Mact1·a sp., Ca1·dium n о v. f о r m. 
(Ubergangsfoпn zwischeп Cardium plicatum Е i с h w. uпd Pa
radacna aЬichiformis G ог ј. К r а m Ь.), Congeria czjzeki М. 
Ное г n. (zahlгeiche Individнeп). Daruber folgen clie graugru-
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ne Ьis Ыauliche feste Топе mit der Fauna der typischen unte
ren Congerienschichten ohne sarmatische faunistische Elemente. 

Bei der Untersuchung der Fauna aus diesen pannonischen 
Tonen (= Slavonian, Untere CongerienschicЬten) erwiesen sich 
die folgenden Foгmen: Congeria czjzeki М. Ное r n, С. zsyg
mondyi :На 1., Limnocardium winkLeri На 1., L. bockhi На 1., 
L. pseudo-suessi На 1., L. trianguLo-costatum На l.,.L.' cf~ aspe
rocostatum G о,г ј. К r а m Ь,, L. cf. schedeLianum Ра г t s с h, 
Рагаdаспа cf. aЬichiformis G о r ј. К r а m Ь., Pisidium sp., Pro
vaLenciennesia pauLi М. :Ное г n., Р. pavJi М. Ное r n. var. 
intermedia G о r ј . К r а m Ь. 

Die haufingsten Arten sind die beiden Congerien, beson
ders Congeria czjzeki М. Ное r n., die in einzelnen Schichten 
massenhaft vorkomrnt. Die grosse Zahl der pannonischen Car
dienarten, sowie die Abwesenheit der Melanopsiden, Planorben, 
Hydroblen etc. weist auf die fast rnarinen Ьionornischen Ver
haltnisse hin, ganz шngekehrt den Verhaltnissen in vielen an
deren Teilen des Pannonischen Beckens, wo auf der Grenze 
zwischen Sarrnat und Pannon verschiedene Spuren der starken 
Versiissung ferstgestellt wurden. 

In unserem GeЬiete sind weder die Spuren der Sedimen-:: 
tationsliicke zwischen Sarmat und Pannon noch die verlagerte· 
saгmatische Formen im Pannon, was Jekelius fiir гшni:inisches 
Banat mehrmals gern behauptet (1943), zu bemerkeп. 

Auf Grund der litЬologiscl1e11 Eigenschafte11 uпd Fauna im 
Pannon des Tschitaktшшe1 kaпn man Ji'o1gendes schliessen: 

а). - ausser zwei Arten wнrden die anderen Formen auch 
im Pan11011 des Umkatunпels са 25 Km. siidwestlicl1 von Bel
gracl scћon fruheг gefuпden (Р. Pavlovic, 1927); 

Ь). - iш Grнnde gеrюшшеn ist die Fauna d.er von Langen
feld auf den nordlichen Abhangen des Lokvageblrges in Banat, 
die scl10n Halavats beschrieben ha,t, sehr ahnlich (Ј. Halavats, 
1883); 

с). - die litЬologischen Eigenschaften des Pannon von 
Tschitak - und Uшkatunnel sind ансl1 rnit denen von Langen
feld sehr ahnlich; 

d). - in beiden Fallen ist der tiefere Fazies des alteren 
Pannon, d. h. der unteren Congerienschichten, vertretten. Die
ser Fazies entspricht den gleichalterigen Flachsee- und Littoral
aЫaderungen des Pannon von Ripanj, Ralja, Begaljica und 
Wrcin in der Uшgebung von Belgгad. 

_ е). - _der grosste Teil dег gгauen Tone анs Tschitak ge
hort der Zone mit Congeria zsygmondyi На 1. und Congeria par
tschi С z ј z. aus Belgrader Possavina, d. h. etwas Ьoherem Ni
veau der Unteren Congerienschichten (,,Oberpanno11" s. str., s. 
Р. Stevanovic, 1949, р. 28, 31) wahrend die gelЫichen Varie-
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taten der Tone im Liegenden dem untersten Pannon gehoren 
(,,Unterpannon" s. str.). 

f. - die pannonischen Schichten um Tschitak, obwohl 
heute durch Kreideflysch und sarmatische AЬlagerung von den 
gleichalterigen Sedimenten der westlichen Belgrader Possavina 
vollig getrennt, machen mit ihnen eine naturliche fazielle 
Einheit und deren nordliche Fortsetzung; 

g). - die unerwartete Entdeckung der pannonischen 
Schichten um Tschitak verlangt in nachster Zukunft die uner
lasslige Revision deren Geblete, die auf der geologischen Karte 
(1930, Belgrad) als hypothetisches Sarmat bezeichnet sind. 

Zum Schluss einige allgemeine Bemerkungen uber die geo
logischen Verhaltnisse der Ьis jetzt gebauten Eisenbahntunnele 
_in der Umgebung von Belgrad. Mit dem Ausbau des Tschitak
tunnel giЬt es zur Zeit vier Eisenbahntunnele die die Conge
l"ienschichten durchschneiden: - а) - nal1e Beli Potok am nord
licЬ.en Abhange von Avala, Ь) - bei Umka am rechten Save
ufer, с). - am Lipe-Berg, 10 Km. sudlich von Avala und d). -
bei Kievo bzw. Tschitak. Die zwei andere bei Ripanj und Tschu-· 
karitza gehen die KreideaЫagerungen hindurch. 

Die Fauna aus Beli Potok Tunnel (insgesamt 28 Arten) un
terscheidet sich scharf von der Fauna der obergennanten Fun
dorten durch die Anwesenheit der Formen karakteristisch fur 
den sogennanten Congeria rhomboidea - Horizont (Pont. s. 
str.). Dagegen sind die Faunen aus Lipe_-Umka- und Tschitak
tunnel ·untereinander sehr verwandt. Sie sind typische panno
nische Faunen. In Lipe herschen die Melanopsidensande mit 
zahlreichen Melanopsis-Arten, die in Umka und Tschitak fehlen. 
Die Fauna aus Lipe gehort der Flachsee- und Ufernahen
fauna, die mit der Fauna von Ripanj und Vrcin, verwandt ist, 
wahrend im. Tegel von Umka und Tschitak die Bewohner des 
tieferen Wassers hersche11. Aus Lipe erwahпt Pavlovic са 30 · 
Gasteropoden- und Pelecypodenarten (1927), von denen nur 
zwei Ьis drei mit Umka und Tschitak gemeinsam, wahre11d die 
anderen fur diesen Fundort eigenartig sind. Aus diesen drei 
Fundorten sind Ьfsjetzt са 50 Molluskenarten bekan11t. 

Die Faunen von Umka und Tschitak lassen den Eindruck 
eineг. verarmten pannonnischen Fauna, was mit denen Formen 
des Pannonischen. Beckens immer der Fall ist, die in AЬlage
rungen des tieferen Wassers gefunden werden. Das wirkt be
sonders lehrhaft im jugoslavischen Banat wo in letzter Zeit 
durch die TiefЬohrungen die ponnonischen Schichten im enge
ren Sinne auf breitem Geblete entdeckt wurden. 

Geologisches Institut der U11iversitat, 
Belgrad 
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Геолоштса тсарта околине читач1сог тунела. 

Објашњење: 1. - Флишне творевине креде: глинци, пешчари, глиновити кречњаци испробијани жичним еруп
тивним стенама (означено црно), испрекиданим косим шрафама означено претпостављено распрострањење креде; 
2. - сарматске творевине, откривене и претпостављене (хоризонталне шрафе): кречњаци, лапоровите глине, 
шљунак; 3. -- панонски (доњоконгериски) слојеви, откривени и претпостављени; 4. - алувијум; 5. -- траса тунела. 

L' esquisse geologique des environs de tunnel Zeleznik-Кievo (pres de Belgrad) 
Legeпde: 1. - gres, argiles chisteuses, calcaires marпeux de flysch (craie superieur?); 2. - Sarmatieп inferieur (cal
caires, argiles, graviers); 3. - couches а Congeria czjzeki Partsch etc. (Couches а Congeries inferieurs, pannonien s. str.); 

4. - Alluvium. 

Гласни!( Природњачl(ОГ музеја А-4 
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OTHMAR KUHN (ВЕС) 

NOVI NALAZAK GORNJEG EOCENA U MAKEDONIJI 

1 LITOLOSKI SASTAV 

G. Dт Реtат Stevanovic doneo mi је radi odredbe jednu 
manju zЬirku paleogenskih fosila, koju је skupio g. N. Izmailov 
iz Skoplja. Materijal potice sa jednqg izdanka od nekoliko me
tara kod Milkine Cesme (selo Bogorodica) nedaleko od Devde
lije. 

I pored malog broja fosila Ьilo је moguce utvriditi da po
ticu iz dva razlicita tipa stena: 

а) Tamno-sivog cvrstog pescara, koji pгelazi u ruzicast(, 
sastavljenog uglavnom od blstrog ili mrkog zrnastog kvarca, sa 
slabo zaoЬljenim ivicama i poneke ljuspice liskuna. Pescar је 
riesto malo laporovit, fosili su u njemu nagomilani u vidu so
civa (vecinom odlomci), obrazujuci pri tome neku vrstu luma
kele. 

Ь) Svetlijeg, sivo-zutog pescara, finijeg habltusa, sastavlje-
nog vecinom od zrnaca kvarca precnika od 0,2 do 2,5 mm, sta
klastog izgleda ili сrде Ьоје, kao i poneke ljuspice liskuna: na
gomilavanje kalcijum karbonata је neravnomerno i potice od 
rastvorenih ljustura. Fosili su neravnomerno rasporedeni. 

2 FAUNA 

Rl1abdopblllia intercostata Reuss 

1868 R е u s s, р. 165, tab. 2, fig. 7-8 
1869 " р. 2З7 
1897 (R. tenuis) В o·n t s с h е f f, р" 363 

U finom sitnozrnastom pescaru uocio sam veci broj unutra
s11jih kalupa;u vidu korena, precnika 3-4 mm. i duziл.e preko 
20 mm. Cesto su uvijeni u spiralu, ali 0Ьiс110 samo u donjem 
delu, dok se ostali uspravljaju u vidu veoma гazmaknutih ра-

3* 



36 Othmar Юihn 

ralelnih linija. U sivkastom pescaru nalaze se samo nepravilno 
cementovani stoloni. 

Na otiscima moze se utvrditi da su uzduzna rebra Ьila sa
stavljena od sitnih grЬica. Na unutrasnjoj · jezgri vide se trago
vi od 24 septe, gotovo jednake velicine i nesto uvijene. U sre
dini septe su jako1 nabrane i grade jednu malu psevdokolumelн. 
Septe su uzane; usled nekog pritiska ostale su od nјЉ samo 
supljine, koje dele kalup na 24 izduzena dela. Zbog toga је 
i tesko vrsiti proucavanje, narocito neophodno poliranje. 

Vrsta. najvise potseca na R. intercostata, R ен s s iz oligo
cena Krosare i Kastel Gomberta, vrstu koju је Feliks 1 ) Ьiо spo-· 
jio sa R. tenuis Reuss. Ali shvatanje Feliksa nije Ьilo najsrec
nije. Pre svega on nije znao za raspravu Dainelija (1915), koji 
је spojio R. tenius iz. Fradla sa R. granulosa, oЫikom koji nema 
nicega zajednickog sa nasom vrstom. Buduci zastupljena sa 20 
primerka potpuno istog oЫika i struktuгe, sa precnikom koji 
ne prelazi 4 mm, nasa forma se jasno izdvaja. R. tenuis iz eo
cena Haskova u Bugarskoj opisana nepotpuno od strane Bon
ceva2), ali svakako uza nego vrsta iz Vicentina (Venecijanska 
oЫast), mogla Ы da bude identicna sa nasom vrstom. Calamo
phyПia suЬtilis Оре n h е i m 3) iz eocena Bosne је Ыiska; ona 
је mozda takode jedna RhabdophiПia, ali kolumela jos nije Ыlа 
zapazena, а broj septi је veci. 

Iz navedenog izlazi da је R. intercostata R е u s s, poznata iz 
oligocena Vicentina i eocena Bugarske. То ne treba da nas cudi, 
posto ima vise korala koji su zastupljeni kako н eocenu tako 
i u oligocenu. 

Crassatella kalitensis Oppen/1eim 

1901 Ор ре n h е i m, р. 238, tab. 15, fig. 9. 
1908 " р. 329, tab. 11, fig. 4-4а. 
Openhajm sravnjuje ovu vrstu sa С. sinuosa D е s h. iz lu

tetskog kata i kaze da se od nje razlikuje јасе izrazenom skulp
turom. Medutim, ona se odlilшje i mю1jim dimenzijama, ma
njom sirinom, vrhom јасе pomerenim iz sredine i drukcijim iz
gledom pr;ednjeg kraja: 

N adeno је 4 jezgra, svako velicine 30 Х 26 mm (isto kao 
na. slici 4 kod Openhajma, 1908). Vrsta је poznata jedino iz Bo
sne (Kalita Brdo i ЈаЫаn). 

1 ) Feiiks, 1925, р. 115. 
2) Bontscheff, 1897, р. 363. Takode .,u Haskovu, Mugeisu i Sliveш1 

(Bugaeska) pominju se Rhabdophyllia (ili Calamophyllia), v. Gocev, 1935, 
р. 4; Ksiazkiewicz, 1930, .. .u jednoj easp1-avi, koja se u ovom teenutkн ne 
moze nabaviti odeedio је Rhabdophyllia tennis iz planine Steandze. 

3) Oppenheim, 1901, р. 218. tab. 17, fig. 7-76. 
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1 
Cardium (Divaricardium) cf. polypticum (Вауап) 

1948 К u е h n, р. 69. IЬid. Lit. 
Sacuvano jedno jezgro. 
Ova vrsta citira se iz lutetskog k~t~-priabonijana Za

padnih Alpa, Venecijanskih Alpa i ])almacije (Briblr, Promina). 
'<'' 

Cardium (Plagiocardium) rouyanum (D'Orblgrzy) 

1911 Во u s s а с, р. 205, tab. 11, fig: 11-12 Ibld. Lit. 
Jedno jezgro koje ро oЫiku i sirini rebara svakako pri-

pada ovoj vrsti. 1 

Citira se iz ledijena i priabonijena Francuske i Zapadnih 
Alpa. 

Phacoides .dinarii поv. spec. 

1823 (Lucina scopulorum) В r о g n i а r t, р. 79. 
1896 (L. saxorum) V i g n.a s s а d е R е g n у, р. 160 
1901 " Ор ре n h е i m, р. 161, tab. 11, fig. 11 
1901Ь " Ор ре n h е i m, р. 241, tab. 18, fig. 1-3. 
1904 " D а i n е 11 i, р. 240, tab. 16, fig. 4 
1908 " F а Ь i а n i, р. 157 
1909 " Oppenheim, р. 330 
1911 " Во u s s а: с, р. 210, tab. 11. fig. 22. fab. 
1915 " Fabiani, р. 142,263 
1921 (Megaxinus ?) С о s s m а n, р. 100 
1922 (L. saxorum) Ор ре n h е i m, р. 64 
1934 " К u е h n, р. 131 
1940 " С h i е s а, р. 198 
1940 " L о s s, р. 43 
1948 (Phacoides s.) К u е h n, р. 68 

Holotip: primerak naslikan kod DaineПa, 1904, tab. 16., fig. 
4, cuva se u muzeju u Firenci, а naden је u gornjem eocenu 
Briblra. 

Diagnoza: ljustura velika, gotovo kruzna, prilicno ispup
cena, raznostrana. Prednji deo tanak; dorzalno-prednji kraj 
slabo iskosen, zadnji deo dorzalnog kraja sasvim malo Ш ni
kako ispravljen, zadnji i donji kraj gotovo polukruzni. Rt jako 
razvijeh i izdignut. 

Spoljasna povrsina ljusture је sa narastajnim prugama, gu
sto rasporedenim, od kojih su neke јасе istaknute. Dva grebena, 
od kojih se jedan pruza od vrha do sutoka zadnjeg i donjeg 
kraja, а drugi sasvim slab, dele ljusturu na tri poprecna dela. 

Duzina ljusture (od prednjeg do zadnjeg kraja): 25-57 mm. 
Sirina (od vrha do ventralnog kraja): 27-54 mm. · 
Brava i otisci misica nisu se sacuvali. 

\ 
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Jos је Boussac zapazio da su primerci "Lucina saxorum" 
iz mediteranskog eocena ро pravilu veci nego primerci iz oli
gocena Pariskog Basena. Ostale razlike Busak, Openhaim i dr. 
nisu uocili, ali se mogu videti na slikama, kao na pr. veci i vise 
izdignut rt, uzduzni greben od vrha do. sastavka zadnjeg i do
njeg kraja, zadnji deo dorzalnog kraja ispravljen malo (Bous
sac 1911, tab. 11, fig. 22, ta13. 13, fig. 6) ili nikako (Boussac, tab. 
13, fig. 17). 

Iz ovih razloga Lucina saxorum sada је stavljena u rod 
Miltha, dok је oЫik iz gornjeg eocena mediteranskih oЫasti 
pripao rodu Phacoides. Sto se tice podroda, Cossmann (1921) 
ima u vidu Megaxinus; medutim vrste Megaxinus-a su ро pra
vilu male sa tankom ljusturom i bez jako izrazenog grebena. 
Znaci tu se verovatno radi о podrodovima PseudomiLtha, Plia
coides s. s. ili Lucinoma. Posto brava i otisci misica, zbog sla
Ьije ocuvanosti, nisu poznati pripadnost nekom podrodu је ne
odredena. 

Geografsko rasp1·ostranjenje: gornji eocen Svajcarskih i Ita
lijanskih Alpa, istocna Jadranska obala (narocito u Promina-se-
riji), Нalkidicko Poiuostrvo, AЉanija. . 1 

U zblrci --' 9 unutrasnjih kalџpa (jezgra). 

Meretrix bonetensis Boussac 

19Н Во u s s а с, р. 220, tab. 14, fig. 67, 7а, 13, 16, 17. 
Jedna ljustura sa оЬа kapka i jos dva kapka, karakteristic

nog - izduzenog oЫika, sa rtom koji se nadnosi iznad bravne 
ploce i vrlo finim, gustim narastajnim prugama. 

Vrsta se pominje iz ledijena Zapadnih Alpa. 

Meretrix cf. kassandrae Kuehn 

1934 'К u е h n, р. 133, fig. 1-2. 
Jedno jezgro sa 'tragovima ornamentike. OЬlik ljusture i rt 

isti su kao kod vrste opisane sa Halkidickog Poluostrva, аЏ se 
brava ne vidi. 

Meretrix incrassata Sow. 

1911 Во u s s а с, р. 218, tab. 12, fig. 25; tab. 13, fig. 10; tab. 
14, fig. 1-4; 9-11. Љid. Lit. 

Jedna potpuna ljustura sa dva kapka i jednim odlomkom. 
Vrsta је veoma rasprostranjena; navodi se iz priabonijana 

(narocito ledijena, slojeva sa ceritima) Francuske, Zapadnih 
Alpa, Egipta, Vicentinskih Alpa i iz oligocena Engleske, Belgije, 
Severne Nemacke, Severnih Alpa i Severne Italije. 
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Meretrix villanovae (De~/1.) 

1911 Во u s s а с, р. 223, tab. 14, fig. 21-27, 33-34, 36-38, 
43-45, 47-48. Љid. Lit. 
1930 С u v i 11 i е r, р. 272 
1940 L o·s s, р. 46 

Jedan primerak sa dva kapka, jedan kalup sa skulpturom 
i jedan otisak. Vrsta је pouzdano poznata samo iz ledijena i 
bartonijena Francuske, Zapadnih Alpa, Vicentinske oЫasti, 
Trentina, Madarske i Egipta; iz Makedonije · navodi је Open
hajm4). Lokalnosti oversijena, koje navodi Boussac (gornji lu
tesijen), nisu pouzdane (i sam Busak sumnja u njih), isto tako 
jedna iz oligocena (Laverda). 

Meretrix nov. spec. 

Dve ljusture sa оЬа kapka dobro ocuvana. Sirina 19 mm, 
duzina 22 mm, ispupcenost 13 mm. Rtovi pomaknuti jako prema 
prednjem kraju, Ornamentacija ljusture sastoji se, od izrazitih i 

Sl. 1 - Meгetrix 110\1• spec. (prirodna velicina) 

gustih narastajnih pruga. Brava је cementovana cvrstim pesca
rom, koji se ne moze ukloniti bez opasnosti ро ljusturu. Samo 
zbog toga novoj vrsti nije dato nikakvo ime. 

Tellina (Moerela) cf. rozieri Cossman 

1921 С о s s m а n, р. 36, fig. 7, fig. 21-23: 
Jedno jezgro sa ostacima ljusture. Kapci su okrenuti prema 

ravni suceljavanja za 180°. Sirina 18 mm, duzina 22 mm, ispup
cenost 7 mm, apikalni ugao 125°. Primerak lici na Т. rozieri iz 
ledijena Nevija u Akvitanskom Basenu, ali gotovo isto toliko 
i na Т. _parilis iz bartonijena Riela . 

. Tellina (Macaliopsis) ruderata (Des/1.) · 

1833 D ~ s h а уе s, р. 348, tab. 25, fig. 28-30 
1886 С о s s m а n et Р i s s а r о, р. 64 
1904-1906 С о s s m а n et Р i s s а r о, tab. 6, fig. 35-29 

4) Oppenheim 1906, р. 154. 

1 •. 
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Jedna ljustura ostecena za vreme preparisanja i jedno jez
gro, оЬа sacuvana u tamnom pescaru. 

Vrsta је poznata iz bartonijena Francuske. 

PsammoЫa (Oobraeus) heberti Oppenheim 

1854 (Р. pudica) Не Ь е r t et R е n е v i е r, р. 52, tab. 2, 
fig. 3. 

1890 " R е n е v i е r, р. 386 
1930 Oppenheim, р; 99 
1900 ,, . р. 277 
1911 (Р. pudica р. р.). Во и s s а с, р. 230, tab. 13, fig. 1 

ct·o 2, 21. 
1930 (Р. cossmanni) С иу i 1 i е r, р. 273, 314, tab. 18, fig. 

7-8. 
1940 (Р. pudica) L о s s, р. '47 

Openhajm је prvi primetio razliku izmedu vrste iz v1cen
tinskog oligocena Р. pudica i vrste iz eocena Alpa, koja је sa 
njom nepravilno sjedinjena. Cudnovato је sto Busak ponovo 
spaja оЬе vrste jer se one medu sobom i vise razlikuju nego 
sto је to Openhajm pretpostavljao. Poredenjem slika kod Rro-
niara i Renevijea vec se uocavaju razlike: · 

а) Oligocenska vrsta је sa nejednakim krajevima, vrh se 
nalazi u sredini dorzalnog kraja (Brogniart, р. 82), prednji kraj 
se naglo smanjuje, ventralni kraj i narastajne pruge pozadi 
prelaze и jasn'u pukotinu. 

Ь) Eocenska vrsta је sa nejednakim krajevima, prednja 
strana је kraca od zadnje; rt је pomerEi_ri iz sredine prema pred
njoj st:rani; ova poslednja је sasvim zaoЫjena, donji (palealni) 
kraj i ventralne narastajne pruge spljosteni su, ali nikad pra
voliniskog oЫika, zadnji kraj i zadnji deo narastajnih pruga 
slabo su zaoЫjeni i bez ostrog ugla. . 

U zblrci se nalazi jedan kalup desnog kapka sa tragovima 
ljusture. 

Vrsta је poznata iz ledijena (ceritskih slojeva) Zapadnih 
Alpa. PsammoЬia cossmani С и v i 11 i е r iz gc:irnjih mokatam
skih slojeva (bartonijen) Egipta veoma је slicna, mozda cak in
denticna; donji kraj ро Kivilijeu (р. 314) gotovo је pravoliniski, 
ан ovo se ne podudara sa narastajnim prugama, buduci da је 
kraj kod naslikane forme odlomljen. 

Nerita (Nerita) aff. namnetica Vasseur 

1911 Во u s s а с, р. 268, tab. 17. fig. 6-8 Ibld. Lit. 
1946 (cf.) К u ~ h n, р. 72. 
Jedna ljustura dobro ocuvana, iz zutog pescara, lici na 

vrstu N. namnetica, ali ornamentacija ро svom izgledu zauzima 
sredinu izmedu ove vrste i N. tricarinata, slicno kao i forma iz 
Dalmacije. 
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Clithon (Vittoclithon) passyanus (Desh.) Kuehп 

1929 (Theodoxus) W е n z, р. 2917, IЬid. Lit. . 
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1933 (Neritina passyi) G о се v, р. 182, 202, tab. 4, fig. 
7, 7а. 

Jedna ljustura vrlo dobro ocuvana, sa jasnom ornamentaci
jom. Nadena u zutom pescaru. 

Vrsta је poznata iz bartonijena Engleske i ledije11a Fran
cuske (tzv. srednji pesk(')vi Oversa). Takode је opisana iz Bur
gasa u Bugarskoj. 

Natica (Amauropsis) canovae Oppenf1eim 

1901 Ор ре n h е i m, р. 199, ,tab. 3, fig. 9-90. 
Ova sitna forma zastupljena је sa 4 jezgra, od kojih tri 

iz zutog а jedno iz tamnog pescara. 
Poznata је jedino iz priabonijena Via degli Orti, Vincentin

ska oЫast. 

Natica (Ampullina) similis Oppenheim 

1901 Ор ре n h е i m, р. 196, tab. 3, fig. 8:._8а 
1926 Pavlovic, р. 85. 
Jedna ljustura dobro ocuvana, iz tamnog pescara. Openhajm 

је vec pok;izao kako se ova vrsta lako moze razlikovati od N. · 
parisiensis i N. rustica. · 

Pominje se jedino iz ledijena Grankone i iz Makedonije . 
(Ovce Polje). 

Natlca (Ampullina) vapincana d'Orb. 

1911 Во u s s а с, р. 327, tab. 20, fig. 11-lla, 13, Љid. Lit. 
1940 L о s s, р. 55. 
Cetiri jezgra iz zutog pescara i jedna cela ljustura iz tam

nog pescara. Busak је pokazao da је ova vrsta jasno odvojena 
od N. vuLcani, vrste tako mnogo rasprostranjene u starijim pes
carima serije Ronka (gprnji lutecijen). 

N. vapincana pominje se i iz ledijena Francuske, Zapadnih 
Alpa, Grankone, Trenta i Makedonije (Precista5). 

Bayania stygis Broпg11. 
1948 К u е h n, р. 75. Љid. Lit. 
Ova vrsta veoma rasprostranjena i zgodna za determina

ciju pretstavljena је sa tri primerka, tri jezgra sa tragovima 
skulpture. Svi su nadeni u tamnom pescaru. 

5) Oppenheim, 1906, р .. 154 .. Mozda N. vulcani, sa Ovceg Polja, koju 
citira Pavlovic (1926, р. 85) pripada u stvari оуој vrsti. 
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Vrsta је poznata iz gornjeg lutecijena i ledijena Zapadnih 
Alpa, Vicentinske oЫasti, Friaula, Makedonije0) i Egipta. Ci
tiranje vrste iz oligocena Vice11tinske oЫasti7) mozda је rezul
tat zabune8). 

Diastoma costellatuш el,ongatum Brongn. 

1911 Во u s s а·с, р. 274, tab. 17; fig. 29-31, 33-34, 50, 
60-62, Љid. I,it. 

1929 G о се v, р. 88. 
1933 G о се v, р. 187, 208, tab. 7, fig. 4 
Ova podvrsta pominje se iz priabonijena i oligocena Fran

cus~e, Zapadnih Alpa i Vicentinske oЫasti. Mozda је takode · 
zastupJjena medu primt:;rcima vrste koji se pominju iz bartoni
jena Egipta9). U Bugaгskoj poznata је iz Bшgasa i kod Kam
Dare-a. 

Melanopsis (Stilospirula) proboscidea (Des/1.) 

19t18 К u е h n, р. 75. Љid. Lit. 
Jedna ljustшa dоЬго ocuvana ali је izduzeni арех odlom

ljen. Duzina (bez арех-а) 9 mm, precnik 4 mm, duzina grotla 
5 mm, sirina poslednjeg zavojka 7 mm. Potice iz tamnog pes
cara. 

Vrsta se pominje iz peska oversijena kod Monevila i Seri
S;э.гtreva, kao i iz donjih horizonata Promina-serije. 

Cerithium plicatum alpinum Тоигп. 

1911 Во u s s а с, р. 301, .tab. 18, fig. 45-55, 81-85, Љid. 
Lit. 

Od ove podvrste vrlo karakteristicne za priabonijan nade
no је 4 ljusture i. dva unutrasnja kalupa (jezgra); tri primerka 
poticu, iz zutog pescara, а tri iz tamnog. 

Vrsta se pominje iz ledijena Zapadnih Alpa, Grankone i 
Pгeciste u Makedoniji 10). 

Campanile robustum (Daiпelfi) Киеhп 

1901 (Terebralia r.) D а i n е 11 i, р. 274, tab. 32, fig. 10-11. 
Unutrasnje jezgro, ciji su zavojci podjednako ispupceni; 

velicina i metricki elementi potpuno odgovaraju С. тobusturn-u. 

6 ) Oppenlieim, 1906, р. 155; Pavlovic 1926, р. 85; Kuehn 1934, р. 167. 
7) FaЬiani, 1915, р. 267. 
8) Kuehn, 1948, р. 75. 
9 ) CuviПier 1930, р. 251. 

1°) Oppenheim 1906, р. 155. Mozda Ce1·ithium pLicatum; koga Pav
lovic navodi sa Ovceg Polja (1926, р. 86) p1·etstavlja u stvaгi istu pod
vгstu. 
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Medutim ovo је prvi put da se sacuvaju i tragovi ornamentacije, 
narocito na poslednjem zavojku; ova se sastoji od osam sirokih 
nabranih rebara, izmedu kojih se nalaze interk_ostalni pгostori 
iste sirine. 

i Vrsta је poznata do sada jedino iz Promina-serije. 
Individua, koju sam opisao 1948 g. iz Promina-serije, prema 

novim poredenjima pripada pouzdano vrsti Campanile auve1·-

Sl. 2 - СатрапНе robustiim (D а i n.) К u е h n (pгiгodna veliciп.a). 

siense D'O r Ь., kao sto sam i pretposta\rio 1948 g. (st:r. 77) а 
ne С. robustum-u, mada је i- ova vrsta poznata iz Promina
serije. 

/' 



44 Othmar Kl1iiп 

Melongena pyruloides Огаt. bonnetesis Boussac 

1911 Во u s s а с; р. 355, tab. 21, fig. 3-8 
Poznata samd dva unutrasnja kalupa sa tragovima orna

mentacije, poreklom iz zutog pescara. 
Citira se iz ledijeria Francuske/i Zapadnih Alpa11 ), 

3. STRATIGRAFSKI POLOZAJ OPISANE FAUNE 

Raspored fosila u dvema vrstama stene kao i u ranije utvr
denim stratigrafskim horizontima prikazan је u nize navedenoj 
taЫici: 

L-Iutecijeп, A-ledije11, B-bartonije11 f stratigrafski sivi zuti 
horizont pescar pescar 

Rlzabdophillia intercostata R е u s s еос, - olig. х х 

Crassatella kalitensls Ор р h. АВ 

Phacoides dinaril nov. spec. А,В х 

Cardium cf. polypticum Ва у L,A,B, 
Ca,dium rouyaтzum (D' О r Ь.) А,В 

Meretrix bonnetensis R о u s s. А 

Meretrix cf. cassandrae К ll е h 11 АВ 

Meretrlx incгassata S о w АВ 

Merelrix villanovae (D е s 11.) 
с 

А,В 

Tel!ina cf. rozieri С о s s т. А,В 

Tellina rudeгata (D е s h.) в х 

Psammobla /zeberti О рр h. А, ?В х 

Nerita aff. namnetica V а s s. А х 

Clithon passyanus (D е s 11.) А,В х 

Natica' canovae Ор р 11. А,В х х 

Natica similis О р р 11. А х 

Natica vapincaпa D' О r Ь. А х х 

Bayania stygis В r g n. L,A х 

Diastoma costellatum elongatum В r g11. А, В, olig. х 

Me!anopsis proboscidea (D е s 11.) А х 

Ceгithium plicatum alpinum То 11 r 11. А х х 
Campanlle гobustum (D а i n) АВ 

Melongena pyгuloides bonnetensis 

1 
R о u s s. А х 

Iz tabele se vidi da sa stratigrafske tacke gledista ne po
stoji nikakva razlika izmedu dva tipa pescara u selu Bogoro
dici. Vecina forama pripada ledijenu (oversijenu), jedino је 
Tellina ruderata do sada Ьila poznata samo iz bartonskih slo-

11 ) Mozda Melongena pyruloides koju citiгa Pavlovic (1926, р. 86) 
p1·ipada u stvaгi istoj podvгsti. 
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jeva, 7 vrsta poznate su iskljucivo iz ledijena, 11 iz ledijena i 
bartonijena, 1 iz lutesijena i ledijena, 1 iz lutesijena, ledijena i 
bartonijena, 1 iz ledijena, bartonijena i oligocena, 1 iz eocena i 
oligocena. Znaci nema sumnje da је u pitanju gornjoeocenska 
starost; ona verovatno odgovara ledijenu а mozda i granici sa 
bartonijenom. 

Posto stratigrafija gornjeg eocena jos nije preciscena 12) ро-· 
trebno је ponoviti stanje nastalo posle najnovijih istrazivanja: 

' 

Nammalites 
Leriche 

1925 
Abrard 
1933 

Morellet 
1948 

i i I lidijeп 
ivemmelensis oгbgnyi 1 1 1-- -~----

' bartonijeп I vemelijeп 1

1 

gorпji 

Каеlш 
1948 

priabonski 
slojevi 
s. str. prestwiclzianus f ablani 1

1

• 1 

bartonijen 
•----· - ---1~~ - ·--i . -- ' -- ----1---------

, 1 
1 

,' donJ'i о· ь !' 
vaгiolarius-hebeгti i ledijeп I Iedijeп 13 0 1

-. i bartoпijen slojevi 
•---------!·-----1-----1------1------------~ 

brongnaгti 1 1af::i;!:1 [ Iа~~:~ј~п It~~:~{~п ~!~;:;. 
4. PALEOEKOLOSKA BELESKA 

Fauna оЬа tipa sedimenata sadrzi prave marinske elemente, 
kao sto su ,navedeni koral, CrassateUa, Meretrix, ТеШпа, Psam
moЬia, Campaniie, ,мeiongena ali isto tako bocatne tipove kao 
sto su Bayania, Cerithium ра cak i slatkovodne mekusce kao 
Nerita, Ciithon i Meianopsis p1·oboscidea. Znact da је ovde blla 
jedna zona sa snaznim oscilacijama mora,\koje је transgresivno 
zahvatilo usce jednog potoka, kakvi se cesto srecu u ledijen
skom katu. Prilikom plime ljusture su talasima nagomilane u 
vidu sociva. Jedino leziste u kome su ~orali ziveli uspravno i 
paralelno pokazuje da su isti nadeni u polozaju kakav su imaH 
za zivota. 

Temperatura је blla kao u nasim danasnjim tropskim mo
rima, jer је omogucila razvice dzinovskih mekusaca, kao sto 
su Campaniie robustum i Meiongena pyruioides bennetensis. 
Nadeni koral nije svedok toplog mora; RabdophyПia је forma 
koja zivi usamljeno ili u malim kolonijama, u finom pesku u 
mirnoj ili slabo pokretljivoj vodi, ,а zamenjena је u nasim mo
rima, na pr. Jadranskom Moru, rodom Ciadocora. 

5. EOCEN MAKEDONIJE 

Jos 1934 g. (str. 172) pok:azao sam da је eocen razlicito raz
vijen severno i juzno od balkanskog planinskog venca. Na se
veru se nalazi luteeijen i ledijen na jugu samo gornji eocen. 

12) vidi, na primer, Morellet 1948. 
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Isto tako pokazao sam da ima lutesijena daleko na zapadu (Al
banija, Dalmacija) i na istoku (Jegejska ostrva, oЫast Mramor
nog Мога, Strandza). Gocev је 1935 g. u svome radu о parale
lizaciji paleogena izneo sumirane ranije rezultate, narocito о 
oligocenu. Odvajanje oligocena i gornjeg eocena nije jasno. Go
cev ima u vidu stratigrafsku jedinicu, koju on naziva "kom--

. pleksom Haskova". Ovaj kompleks, ро njemu sadrzi i oligocen
ske naslage i paralelise ga sa Proщina-serijom. Medutim, 1948 
g. pokazao sam da Promina-slojevi, kao i priabonski, odgova
raju samo ledijenu i bartonijenu i da ne sadrze oligocenske tvo
revine. Nesumnjivo је da u Makedoniji ima oligocena, medu
tim ne verujem da Ьi isti Ьiо zastupljen u "seriji Haskova". 

Razlika izmedu razvica eocena severno i juzno od balkan
skog planinskog venca svakako da је prouzrokovana jednom 
orogenom fazom, koju sam 1934 g. nazvao ilirskom, а koja је 
dokazana na primeru uglovne diskordancije na Monte Promini; 
mozda је to samo jedna potfaza Stileove velike pirinejske faze 
ublranja. 

Gornji eocen Makedonije sacuvao se u dva posebna basena: 
u basenu reke Marice (Mastanli, Haskovo, Custendil, · Sliven, 
Burgas) i basenu Vardara (Precista, Ovce Polje, Jezevo Poljc\ 
Kasandra). Moguce је, dakle, da је lutetska transgresija zao
stala daleko na jugoistoku i da је doprla samo do istocnog oboda 
planine Rodope i do Jege,jskih ostrva, dok је transgresija u 
gornjem eocneu preplavila celu Makedoniju sve do tadasпjeg 
balkanskog planinskog vепса. 

(ргеvео s fгaнcuskog Р. М. Stevaпovic) 

OTHMAR KUHN (VIENNE) 

NOUVEAU GISEMENT IY EOCI~NE SUPERIEUR EN 
MAC!~DOINE 

1. I,E Si<;ШMEN'Г 

Mr. le Dг. Реtаг S t е v а 11 о v i [; те montl-ait une petite 
collectioп de fossiles pal<:?ogeпes, .i,гoн,rt's par Mr. l'Ing. N. I s
m а i l о w, de Skoplje, daпs une petite Jocalite, ne mesurant qне 
quelques metres, а Milkina-Cesma ргсs de Bogorodica-Dev
delia. 

Malgre la petite quantite des fossiles, ils etaient eпfeгmes 
daпs deux differeпtes sortes de .roches: 

а. Gres gris-fonce, dur, preпant la couleur rougeatre, com
pose surtout de graiпs de quarz, clairs et sombres, les bords а 
peine arrondis, et quelques ecailles de mica; il est un peu cal-
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careux: Les fossiles sont accumules en foгme de lentilles sur-
tout en fгagments, formant une lumachelle. ' 

Ь. Gres plus clair, gris-jaunatre, plus fin, se composant suг
tout de gгains de quarz de diametre de 0,2-2,5 mm, vitreux 
jusqu'au noiг, et de quelques ecailles de mica; ammas de cal
caire tres inegal, par la dissolution des coqнilles. Fossiles d.istгi
bues iriegalement. 

Rhabdophyllia intercostata Н.euss 
2. LA FAUNE 

/ 

1868 R е u s s, р. 165, tab. 2, fig. 7--8. 
1869 " р. 237. 
1897 (R. tenuis) Во n t s с h е f f, р. 363. 
Dans le gгes zaune fin j'ai trouve plusieurs moules internes 

en forme de tige, de 3-4 mm de diametгe et d'une longueur de 
plus de 20 mm. Souvent ils sont tordus en serpentins, mais 
Ьien souvent seulement а la base, tandis qu'ils montent paral-
1elemment en lignes droites, tres espacees. Dans le gres grisa
tre on ne trouve que des troш;os agglomeres iгregulierement. 

Des traces on peut conclure, que les cбtes etaient gгanu
lees. А l'interieuг 'des moules on voit les traces de 24 cloisons 
pгesqu' egales, un реи tordues. Au centre elles sont pliees tгan
chant et у forшent une petite pseudocolumelle. Les cloisons, 
n'etant que des cavites etroites, soumises а une pгession quelcon
que, partagent en 24 paгties allonges le moule. C'est pour
quoi les гecherches, .surtout le polisseшent, etaient tres diffi
ciles. 

L'espece гassemЫe le mieux а R. inteтcostata R е u s s de 
l'Oligocene de Crosara et de Castel-Gomberto, espece qui etait 
гeunie avec Rт. tenuis R е u s s par F е l i х1). Mais F е l i х ne 
fut pas heuгeux dans sa conception. D'abord il ne connaissait 
pas le memoiгe des D а i n е 11 i 1915, qui reunit la forme de 
R. tenuis du Fгiaul avec R. gтanulosa, une forme, qui n'a rien 
а faire avec la nбtre. Celle-ci, soumise en 20 exemplaires de 
,forme et sturcture tout-a-fait identique et d'un ciiametre ne de- \ 
passant que 4 mш est une forme Ьien distincte. La R. tenuis 
de l'Eocene de Haskovo en Bulgarie, decrite insuffisamment par 
Во n t s с h е f f 2), mais plus etroite que l'espece du Vicentin, 
peut etre la meme que la nбtге. Calamophyllia suЬtilis Ор ре n
h е i m 3) de l'Eocene de la Bosnie se гapproche; elle est peut-

1 ) F е l i х 1925, р. 115. 
~) Во n t s с h е f f 1897, р. 363. Aнssi а Haskovo, а Mнgris et а Sli

vcn (tош en Bнlgarle) 011 а 11оm1ш? des Юiabdophyllia (он Calamo
phyllia) v. G о се v 1935, р. 41. К s i а z k i е w i с z 1930, da11s нn me
moire i11accessiЫe а се mome11t, а determine Rhabdopliyllia tenuis de 
la mo11tag11e Stra11dza. 

:З) Ор ре ·п h е i m 1901, р. 218, tab. 17, fig. 7-;-7Ь. 
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etre aussi une RhabdophyШa, mais la columelle n'a pas ete ob
servee encore, et le nombre des cloisons est plus grand. 

Alors,, R. intercostata R е u s s est connu de l'Oligocene du 
Vicentin et de l'Eocene de la Bulgarie. Се n~est pas etonnant, 
puisqu'il у а plusieurs anthozoaires, repandus en Eocene et en 
Oligocene. 

Crassatella kalitensis Oppeпheim 

1901 Ор ре n 11 е i m, р. 238, tab. 15, fig. 9. 
1908 " р. 329, tab. 11, fig. 4--4а. 

Ор ре n h е i m compare cette espece avec С. sinuosa 
D е s с h. du Lutetien et trouve, qu'elle differe par la sculpture 
plus aigue. Mais elle differe aussi par les mesures moindres, sa 
hauteur plus petite (aussi en relation), le crochet plus deplace 
et une autre configuration du bord anterieur. 

On а trouve 4 moules internes, tous mesurant 30Х26 mm 
(le meme que la fig. 4 de Ор ре n h е i m 1908). L'espece n'est 
connue que dans la Bosnie (Kalite Brdo et ЈаЫаn). 

Cardium (Divaricardium) cf. polypticum (Вауап) 

1948 К u е h n, р. 69. IЬid. Lit. 
Un moule interne mal conserve. 
L'espece est signalee dans le Lutetien-Priabonien des Al

pes occidentales, du Vicentin et de la Dalmatie (BrЉir, Pro
mina). 

\ 

Cardium (Plagiocardium) rouyanum (D'Oгblgпy) 

1911 Во u s s а с, р. 205, tab. 11, fig. 11-12. IЬid. Lit. 
Un moule externe qui, d'apres la forme et la largeur des 

c6tes ne peut etre que cette espece. 
Elle est signalee dans le Ledien et Priabonien de la France 

et des Alpes. occidentales. 

Phacoides dinarii поv. spec. 

1823 (Lucina scopuLorum) В r о n g n i а r t, р. 79. 
1896 (L. saxorum) V i na s s а d е R е g n у р. 160. 
1901 " Ор ре n h е i m, р. 161, tab. 11, fig. 11. 
1901Ь " Ор ре n h е i m, р. 241, tab. 18, fig. 1-3. 
1904 " D а i n е 11 i, р. 240, tab. 16, fig. 4. 
1908 " F а Ь i а n i, р. 157. 
1909 " Ор ре n h е i m, р. 330. 
1911 " Во u s s а с, р. 210, tab. 11, fig. 22, tab. 

13, fig. 6, 17. 
1915 

" 
Fabiani, р. 142, 263. 
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1921 (Megaxinus ,,? ) С о s s m а n n, р. 100. 
1922 (L. saxorum) Ор ре n h е i m, р. 64. 
'1934 " Ки eh n, р. 131. 
1940 ;, С J:i i е s а, р. 198. 
1940 " L о s s, р. '.13. 
1948 (Phacoides s.) Ки eh n, р. 68. 
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Туре de L'espece: l'exemplaire figure par D а i n е 11 i 1904, 
tab. 16, fig. 4, conserve au Museo fiorentino, provenant de l'Eo
cene superieur de Briblr. 

Diagnose: Coquille grande, a-peu-pres orblculai.re, assez 
convexe, assez inequilaterale. Сбtе anterieur attenue. Bord dor
sal anterieur peu declive, droiture du bord dorsal posterieur 
t,res petite ou manquant, bord posterieur et palleal a-peu-pres 
semicirculaire. Crochet grand et proeminent. 

Surface munie de rides d'acroissement tres etroites dont 
quelques unes sont plus :fortes. Valve divisee dans le sens an
tero-prosterieur en trois parties par deux cretes, dont l'une part 
du crochet et aboutit а· la jonction des bords palleal et poste-
rieur, l'autre etant tres obscure. · 

Longueur (Diametre antero-posterieur): 27-57 mm. 
Ћauteur (Diametre umbono-ventral): 27-54 mm. 
charnie;e ~t impressioпs musculaires inconnues. 

В о u s s а с deja а reinarque, que les individus de "Lucina 
saxorum" de l'Eocene mediterraneen sont toujours plus grands 
que seux de l'Oligocene du. Bassin de :Paris. Les autres diffe
rences ne sont. pas encore decrites par В о u s s а с, О р р е n -
h ·e i metc.; tnais on les voit sur les figures, ainsi que le crochet 
plus grand et plus proeminent, _la crete courant du crochet vers 
la jonction des bords palleal et posterieur, la droiture petite 
(Во u s s а с 1911, tab. 11, fig. 22, tab. 13, fig. 6) ои manquante 
(Во u s s а с, tab. 13, fig. 17). 

'лinsi,' Lucina saxorum maintenant est place. dans le genre 
Miltha, ta.ndis que la forme de l'Eocene superieur mediterra
nee:p_ appartient au genre Phacoides. Quant au sous-genre, С о s
s m а n n 1921 peµse а. Megaxinus; mais les especes de Mega
xinus sont toujoџrs. peti,tes et minc;es et sans cretes frappantes. 
Alors il s'agit probaЫement des sous-genres Pseudomiltha, 
Phacoides · s. s., ои Lucinoma. La charniere et les impressions 
musculaires etant inconnues а cause de la conservation medi
ocre, la positon sous:..generique n'est pas certaine. 

DistriЬution: Eocene superieur des Alpes helvetiques et 
italiennes, Ьord adriatique oriental (surtout couches de Pro
mina), Chalkidique. AlЬanie. 

9 moules internes. 

Гласник Природњачког музеја А-4 4 
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Meretrix bonnetensis Boussac 

1911 Boussac, р. 220, tab. 14, fig. 6, 7,7а, 13, 16, 17. 
Une coquille а deux valves et deux valves simples, carac

terisees par la forme oЫongue, le crochet depassant et les stries 
d'acroissement tres serrees et fines. 

L'espece est signalee dans le Ledien des Alpes occidentales. 

Meretrix cf. kassandrae Kuehn 

1934 К u е h n, р. 133, fig. 1-2. 
Un moule interne avec traces de l'ornementation. La forme 

et le crochet sont les memes comme ceux de l'espece decrite 
de la Chalkidique, mais la charniere n'est pas visiЫe. 

Meretrix incrassata Sow. 

1911 Во u s s а с, р. 218, tab. 12, fig. 25; tab. 13, fig. 10; 
tab. 14, fig. 1-4; 9-11. Љid. Lit. 
Une coquille complete а deux valves et un fragment. 
L'espece est tres repandue, on la connait dans le Priabo-

nien (surtout Ledien-couches а Cerithies) de la France, des Al
pes occidentales, du Vicentin, d'Egypte et de l'Oligocene d' A11-
gleterre, de la Belgique, de l'Allemagne du Nord, des Alpes sep
tentrionales et de l' Italie du N ord. 

Meretrix villanovae (Desh.) 

1911 Во u s s а с, р. 223, tab. 14, fig. 21-27, 33-34, 36-38, 
43-45, 47-48. Ibld. Lit. 
1930 С u v i 11 i е r, р. 272. 
1940 L о s s, р. 46. 
Un exemplaire а deux valves, un moule а sculpture et une 

trace. L'espece n'est connue avec certitude que dans le Ledien 
et Bartonien de la France, des Alpes occidentales, du Vicentin, 
du Trentio, d'Нongrie et d'Egypte; dans la Macedonie elle est 
deja mentionee par Ор ре n h е i m4 ). Les localites de l'Auve1·
sien de В о u s s а с (= Lutetien superieur) sont douteuses d' 
apres lui-meme, et l'unique de l 'Oligocene (Laverda) non 
.moins. 

Meretrix 11011. spec. 

Fig. 1 (page 39; G1·a11deuг 11atuгelle) 

-.2 coquilles а deux valves, Ьien conservees. Hauteur 19 mm, 
longueur 22 mm, diametre 13 mm. Le crochet est deplace for-

4) О рр е 11 h е i m 1906, р. 154. 
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tement vers l'anterieur. L'ornementation consiste en stries d' 
acroissement tranchantes, mais serrees. La charniere est cimen
tee par le gres dur, ,qu'on ne peut pas ecarter, sans detruire 
la coquille. C'est pourquoi l'on n'a pas nomme la nouvelle 
espece. 

Tellin~ (Moerella) cf. rozieri Cossma1111 

1921 С о s s m а n n, р. 36, fig. 7, tab. 2, fig. 21-23. 
Un moule, interne avec les restes de la coquille. Les deux 

valves sont tournees au plan de la commissure par 180°. Hau
teur 18 mm, longueur 22 mm, diametre 7 mm, angle apicaJ. 
125°. L'exemplaire resi,emЫe а Т. rozieri du Ledien de Neuville 
en Aquitaine, mais presque autant а Т. parilis D е s h. du Bar
tonien de Ruel. 

ТеlЉ1а (Macaliopsis) ruderata (Desh.) 

1833 D е s h а уе s, р. 348, tab. 25, fig. 28-30. 
1886 С о s s m а n n et Р i s s а r r о, р. 64. 
1904-06 С о s s m а n n et Р i s s а r r о, tab. 6, fig. 35-29. 
Une coquille brisee au cours de la preparation et un moule 

externe, tous deux trouves dans le gres sombre. 
L'espece est connue en Bartonien de France. 

Psammobla (Gobraeus) heberti Oppe11l1eim 

1854 (Р. pudica) Не Ь е r t et R е n е v i е r, р. 52, tab. 2, 
fig. 3. 

1890 (Р. pudica) R е n е v i е r, р. 386. 
1896 Ор р е n h е i m, р. 99. 
1900 Ор ре n h е i m, р. 277. 
1911 (Р. pudica р. р.) Во и s s а с, р. 230, tab. 13, fig. 

1-2, 21. 
1930 (Р. cossmanni) С и v i 11 i е r, р. 273, 314, tab. 18, fig. 

7-8. 
1940 (Р. pudica) L о s s, р. 47. 

О рр е n h е i m €tait 1е prer.oier, qui remarquait la diffe--' 
rence entre l'espece de l'Oligocene du Vicentin, Р. pudica, et 1' 
espece eocene des Alpes, а tort re.unie avec celle-ci. C'est eton
nant, que В о u s s а с reunit de nouveau les deux especes, pui
squ'elles sont encore plus differentes que Ор р е n h е i m le 
pensait. Deja en comparant les figures de В r о n g n i а r t et 
celles de R е n n е v i е r on remarque les differences: а) -
L'espece oligocene est equilaterale, elle а le crochet au milieu 
du bord dorsal (В r о n g n i а r t, р. 82), la partie anterieure 

4* 
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se diminue distinctement, le bord ventral et les lignes d'ac
croissement font au posterieur une fente distincte. 

Ь. L'espece eocene est inequilaterale, le сбtе anterieur 
est plus court que le posterieur; le crochet est deplace du mi
lieu vers le сбtе anterieur; celui-ci est Ьien arrondie, le bord 
palleal et les lignes d'accroissement ventrales sont aplatis, 
mais jamais rectilignes, le bord et les lignes posterieures sont 
doucement arrondis, sans angle aigu. 

Moule d'une valve droite avec traces de la coquille. 
L'espece est connue dans le Ledien (couches а Cerithes) 

des Alpes occidentales. La Psammobia cossmanni С и v i 1-
1 i е г du Mokattam superieur (Bartonien) d'Egypte est tres sеm
ЫаЫе, peut-etre identique; le bord palleal'est d'apres Cuvillier, 
р. 314, presque rectiligne, mais cela ne s'accorde pas aux stries 
d'accroissement, le veritaЫe bord du moule figure etant 
brise. ' 

Nerita (f+J.erita) aff namnetica. Vasseur 

1911 ,Во u s s а с, р. 268, tab. 17, fig. 6--:-8. Љid. Lit. 
1946 (cf.) К u е h n, р. 72. · 

Une coquille en bon etat de conseгvation, pгovenant du 
gгes jaune. Elle гessemЫe 'а l'espece namnetica, inais l'orne
mentation est :i.ntermediaire entre cette espece et N. tricarinata, 
ainsi que cette de la Dalmatie. 

L'espece meme est connue du Ledien de la ·Fгance et des 
Alpes occidentales. 

Clithon (Vittoclithon) passyanus (Desh.) Киеhп. 
/ 

1929 (Theodoxus) W е n z, р. 2917, Ibld. Lit. ,,_ 
1933 (Neritina passyi) G о се v, р. 182,202, tab. 4, fig. 7, 7а. 

Une coquille tres Ьien conservee, avec l'ornementation e'x-
acte. Elle etait trouvee dans le gres jaune. 

L'espece est connue au Bartonien 'd'Angleterre et au Le
dien de la France (saЫes moyens d' Auve;rs). Elle est aussi de-
crite de. Burgas en Bulgarie. · · · 

Natica (Amauropsis) canovae Oppen/1eim 

1901 Ор ре ,n h е i m, р. 199, tab. 3, fig. 9~9с. 

Cette petite espece est representee par 4 moules internes, 
3 du gres zaune et un du gres sombre. · · 

Elle n'est connue que dans le Priabonieri de Viц q.egli Orti, 
Vicentin. 
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Natica (Ampullina) similis Oppenheim 
' . . . . / . 

1901 6 рр е n h е i m, р. 196, tab. 3, fig. 8-8а . 
. 1926 Р а v l о v ic, р. 85. 

5З 

Une coquille Ьien conservee, provenant du gres sombre. 
Ор ре n h е i m deja а montre, qu'on peut distinguer facilement 
cette espece de N. parisiensis et de N. rustica. 

Elle n'est signalee que de Granco:џa 1 (Ledien) et de la Ma
ced(?nie (Ovce Polje). 

Natica (AmpuШna) vapincana D'Orb; 

1911 Во u s s а с, р. 327, tab. 20, fig. 11-lla, 13. Љid. Lit. 
1940 L о s s, р. 55. 
4 moules interneii provenant du gres jaune et une coquille 

complete du gres sombre. в о u s s а с а montre, que cette es
pece est separee exactement de N. vulcani,. espece tres repan
due dans le gres plus vieux de Ronca (Lutetien superieur). 

N. vapincana est signalee dans le Ledien de la France, des 
Alpes occidenta1es, de Grancona, du Trento et de la Macedoine 
(Precista5). 

Bayania stygis Brongn. 

1948 К u е h 11, р. 75. Љid. Lit. 

Cette espece tres repandue et facile а determiner, est re
presentee par 3 exemplaires, moules internes avec traces de 
sculpture. On les а trouves tous dans le gres sombre. 

L'espece est connue au Lutetien superieur et au Ledien 
des Alpes occidentales, du Vicentin, du Friaul, de 1а :М:acedoi
ne6) et d'f:gypte. La notion daпs l'Oligocene du Vicentin7) de-
vrait etre une erreur8). · 

Dlastoma costellatum elongatum Brongn. 

1911 Во и s s а с, р. 274, tab. 17, fig. 29-31, 33-34, 50, 
60-62. Љid. Lit. 

t'929 G о с е v, р. 88. 
1933 Gocev, р.,187, 208, tab. 7, fig. 4. 

5) Ор р е n h е i m 1906, р. 154. Peut-etre la N. vuicani, signalee par 
Р а v 1 d v i с 1926, р. 85, de Ovce Polje; est en verite la meme espece. 

6
) Ор ре n h е i m 1906, р. 155; Ра v 1 о v i с 1926; р. 85; К u е l111 

1934; р. 167. 
7) F а Ь i а n i 1915, р. 267. 
8) К u е h n 1948, р. 75. 
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La ssp. est signalee dans le Priabonien et l'Oligocene de la 
France, des Alpes occidentaJ.es et du Vicentin. Peut-etre qu' 
elle est aussi representee entre les exemplaires de l'espece, men
tiones du Bartonien d'Egypte9). En Bulgarie elle est connue 
de Burgas et de Cam-Dare. 

Melanopsis (Stilospirula) proboscidea (Desh.) 

1948 К u е h n, р. 75. Ibld. Lit. 
Une coquille en bon etat de conservation, mais dont l'apex 

prolonge manque. Hauteur. (sans ар~х) 9 mm, diametre 4 mm, 
hauteнr de l'oнverture 5 mm, hauteнr du derп.ier toнr 7 mm. 
ЕПе provient du gres sombre. 

L'espece est signalee dans les saЫes aнversiennes de Moп.
neville et de Chery-Chartreuve, et dans les coнches inferieures 
de Promi17-a. 

Cerithium plicatum alpinum Тоигп. 

1911 Во u s s а с, р. 301, tab. 18, fig. 46-55, 81-85. Љid. 
Lit. 

De cette ssp. tres caracteristique pour le Priabonien, on а 
trouve 4 coquilles et 2 moules i,nternes; 3 exemplaires provien
nent du gres jaune et 3 du gres sombre. 

L'espece est signalee dans le Ledien des Alpes occidentales, 
de Gra.ncona et de Precista en Macedonif10). 

Campanile robustum (Oaiпelli) Kuelzn 

Fig. 2 (page 43; Grandeuг natuгelle) 

1901 (Terebralia 1·.) D а i n е 11 i, р. 274, tab. 32, fig. 10-11. 
Moule interne, dont les tours sont bomЬes egalement, les 

mesures et les proportions correspondent tout а fait а С. ro
bustum. Mais c'est la premiere fois, qu'il у а aussi des traces de 
l'ornementation, surtout au: dernier tour; elle consiste en 8 
Gбtes spirales, lisses et larges, laissant entre elles des espaces 
ainsi larges. 

L'espece n'est connue que dans les couches de. Promit,1a. 
L'individu decrit par moi en 1948 et provenant aussi des 

couches de Promina appartient, d'apres des comparaisons nou
velles certainement а Campanile auversiense D' О r Ь., comme 
j'avais deja presume en 1948, р. 77, et non pas а С. robustum, 
quoique cette espece aussi а ete tтouvee dans les couches de Pro
mina. 

9) С U V i 11 i е Г 1930, р. 251. . 
1°) Ор ре n h е i m 1906, р. 155. Peut-etгe Cerithiurn piicaturn, sig

nale par Р а v 1 о v i с 1926, р. 86, de Ovce Polje, est en verite la meme ssp. 
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Melongena pyruloides Orat. bonnetensis Boussac. 

1911 ·Во u s s а с, р. 355, tab. 21, fig. 3-8. 
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Seulement deux moules internes avec traces de l'oгnemen
tation, provenant du gres jaune. 

L'espece est signalee dans le Ledien de la France et des 
Alpes occidentales1 1 ). 

3. POSITION STRATIGRAPНIQUE 

La distriЬution des fossiles dans les deux sortes de roches 
et dans les couches connues est ·· representee dans le taЫeau 
suivant: 

L-Lнtetien, A-Ledien, B-Bartoвien 
1 

horizoп · ј gres 1 gres 

1 
I sombres јаuпе 

'Nlzabdophyllia iпtercostata RSS Eoc.-O\igoc. х х 

Crassate!la kaliteпsis ОРРН. АВ 

Phacoides diпarii nov. spec. А.В х 

Carclium cf. polypticum ВАУ. L,A,B 
Cardium гоиуапшп (D'ORB.) А,В 

М eretrix boппetensis BOUSS, А 

Meretrix cf. cassarzdrae KUEHN АВ 

Meretrix iпcrassata SOW. АВ 

Meгeil"ix vi!lanovae (DESH.) А,'-В 

Tellina cf. rozieri COSSM. А,В 

Tellina гuderata (DESH.) в х 
Psammobla heberti OPl:'H. А, ?В х 

Nerita aff. namnettca V ASS. А х 

Clithon, passyanus (DESH.) А,В х 

Natica canovae ОРРН. · · АВ х х 

Natica similis ОРРН. А х 

Natica vapincana D'ORB. А х 
х 

Bayania stygts BRGN. L, А х 

Dtastoma costellatum eloпgatum А, В, Olig. х 

Melahopsis proboscideaZ(DESH.) А х 

Cerifhiшn plicatum а/рiпит TOURN. А х х 

1 Са.р"';Ј' ,ob"'tom (DAIN.J АВ 

Melongena pyruloides bonneten'sis 

1 
ROUSS. · .А х 

( 

On voit qu'il n'y а aucune differerice entre les deux gres 
au point de vue stratigraphique. La plupart des fossiles ap
partient au Ledien (Auversien), \Seulement Tellina ruderata 

11) Peut-etre la MeLonge,;i,a pyruLoides signalee раг Ра v 1 о v i с 
t926, р. 86 est en verite la meme ssp. 
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n'est pas encore connue que des couches bartoniennes. 7 espe
ces ne sont connues que du Ledien, 11 du Ledien et Bartonien, 
1 du Lutetien et Ledien, 1 du Lutetien, Ledien· et Bartonien, 
1 du Ledien, Bartonien et Oligocene, 1 de l'Eocene et Oligo
cene. Alors la position dans l'Eocene superieur n'est pas dou
teuse, elle est proЪaЫement ledienne, peut-etre а la frontiere 
bartonienne. 

Puisque la stratigraphie de l'Eocene superieur n'est pas 
encore fixe12), је dois repeter la situation d'apres les noµvelles 
recherches: 

Nummнlites Leriche 1925 Abrard 1933 1 Morellet 1948 Kuehn 1948 
1 

1 
J,нdien 

wemmelensis-orbignyi Bartonien 1 Wemmelien Priaboпa -
pгestwichianus fablani Bartonieп Sch. s. s. 

sнperieш 

vaгiolarius-/1 ebertl Ledien Ledien 
Bartonien Diaboli-
iлferieш Sch. 

brongnarti 
1 

Lнtetien Lнtetien 
1 

Lнtetien 

1 

Ronca-Sch. 
1 

St!p. St!p. 
1 

Sl!p, 

4. NOTICES BIOLOGIQUES 

Les faunes de ces deux facies montrent des elements 
franchement marins, tels que le corail, les Crassatella, Mere
trix, Tellina, PsammoЬia, Campanile, Melongena, mais aussi 
des elements saumatres, tels que Bayania, Cerithium, et meme 
des mollusques d'eau douce, tel que J\[erita, Clithon et Mela
nopsis proboscidea. C'est alors une zone d'oscillation de la mer, 
qui а couvert transgressivement l'embouchure d'un ruisseau, 
trouve souvent au Ledien. Les coquilles ont ete ramassees en 
lentilles par les ondes de la maree. Seulement · l'assise ои les 
anthozoiares ont vecu parallelemeht en droite ligne montre, 
qu'ils у sont trouves encore en position de vie. 

\ 

La temperature etait celle de nos mers tropicales, puis,
qu'elle permettait le developpement de mollusques geants, tels 
que Campanile robustum et Melongena pyruloides bonnetensis. 
Le corail n'est pas temoin d'une mer chaude; la R,f:iabdophyllia 
est une forme blologique, vivant solitaire ou en petites colonies, 
а.их gres fins, dans des eaux tranquilles; mais aussi un peu 
agitees, qui est remplacee dans nos mers р. е. dans l'Adriati
que, par Cladocora. 

12) voir р. е. Morellet 1948. 
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5. L'EOCENE EN MACEDO!NE 

Deja en 1934, р. 172 j'ai demontre qu~ le developpement 
de l'Eocene est differen.t au Nord et au Sud de la shaine bal
kanique. Аш nord se trouve le Lutetien et le Ledien, au Sud 
seulement l'Eocene superieur. Aussi j'avais montre, qu'il у а 
du Lutetien eloigne а l'Ouest (AlЬanie, Dalmatie) et а l'Est (iles 
egeiques, environs de la mer Marmara, Strandza). G о се V en ' 
1935, dans sa parallelisation du Paleogene, а donne des addi
tions, surtout sur l'Oligocene. La separation de l'Oligocene et 
de l'Eocene superieur ne semЫe pas claire. G СЈ с е v pense 
а l'unite qu'il nomme "complexe de Haskovo", contenant (d'apres 
lui) aussi de l'Oligocene, et qu'il compare avec les couches de 
Promina. Mais en 1948 j'ai demontre, que les couches de Pro
mina, comme celles de Priabona, ne contiennent que du Le
dien et du Bartonien, mais pas d'Oligocene. En Macedoine il 
у а de l'Oligocene surement, mais је ne crois pas, qu'il у en а 
dans les couches de Haskovo. 

La difference entre le developpement de l'Eocene au N ord 
et au Sud de la chaine balkanique doit etre causee par . une 
phase orogenique, que j'appelais en . 1934 phase illyrique, 
prouve par une discordance angulaire au Monte Promina; peut
etre qu'elle n'est qu'une sous-phase de la grande phase pyre
neenne de S t i 11 е. 

L'Eocene superieur macedonien est conserve dans deux 
bassins: celui de la Maritza (Mastanli, Haskovo, Kustendil, Sli
ven, Burgas) et celui du Vardar (Precista, Ovce-P6lje, Jezevo 
Polje, Kasandra). Il est ,donc possiЫe, que la transgression lu
tetienne est restee loin au Sud-Est et n'a atteint que le 
cote oriental de la montagne Rhodope et les iles egeennes, 
tandis que la transgression de l'Eocene superieur а parcourru 
toute la Macedoine, jusqu'a la chaine balkanique de ces temps. 
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БРАНИСЛАВ М. ЋИРИЋ 

НЕКОЛИКО ШКОЉАКА ИЗ СЕНОНСКЕ ФАУНЕ 

РАЈИЋКОГ БРДА КОД ГУЧЕ (ДРАГАЧЕВО -3. СРБИЈА.) 

(Прилог табда !) 

Још 1890 године из "црних кречњака околине Гуче" 
послао је С. Тројановиh, тадашњи професор у Чачанској 
ни~ој гимназији, А. Станојевиhу, (5), ,,неколике ринхонеле и 
неринее". На основу ових фос~лних остат~r<а, Станојевић је 
закључио да he у том крају qити ра;щијен "сенон". Детаљну 
одредбу ових "ринхонела и нерщ1еа" Станојевиh није из
вршио. Уз то нигд_е се не СПО\\'Iиње ни тачно место нала
зишта. Станојевић напомиње да он сам ,није могао да нађе 
фосиле на месту. Такође ниједан од геолога који су касније 
пролазили овим крајем не, даје нам, р њему никакве ни стра
тиграфске ни палаентолошке податке. 

Септембра месеца 1948 године ја сам предузео своју 
прву екскурзију у област Драгачева. Том приликом нашао 
сам непосредно изнад Гуче, на западној , њеној страни, 
на месту зв. Рајиhко Брдо, врло богату фауну. Ова фауна 
нађена је у песковитим беличастоiмодрим кречњацима, тако 
да се можда ово налазиште и не подудара са -тројановиhевим. 
Но ако је у питању исти кречњак само погрешно описан, 
онда састав ове фауне сасвим потврђује претпоставку А. Ста
нојевиhа да је у околини Гуче, тј. на југозападној страни 
Бјеличког терцијарног базена, развијена торња креда. Годину 
дана касније, приликом своје друге екскурзије у ову област, 
ја сам обогатио своју збирку и бројем индивидуа и новим 
врс,тама. · · 

Преко поменутог беличасто-мод'рог фосилоносног креч
њака лежи танка партија жуhкастоr, јако лапоровитог, кртог 

- кречњака. Серију завршава руменкасто-бели песковити креч
њак, врло компактан и једар. Пад целе серије је на северо
исток ПОД углом ОД 30°. 

Појаву овог сенонског кречњака ја сам пратио и даље 
на југо-исток од Гуче. Тамо су стене нешто тамније, r-1одре, 
боје. Пад слојева је и даље исти. Фосила има скоро свуда 
с~мо много ређе. Међутим у потоку Риту, изнад села Бу-
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гарчиhа, јављају се у овом кречњаку читаве лумакеле ситних 
шкољака из групе сенонских Gryphea. 

Из напред изнетог излази да је горња креда развијена 
на прилично великом пространству дуж источних падина 

планине Крстаца. Она је у овом крају гранична зона између 
терцијера и старијих - вероватно - палеозојских формација. 

Започету одредбу интересантне и толико разноврсне 
фауне Рајиhког Брда прекинуо је мој изненадни премештај 
у Сарајево. Пошто је тим дефинитивна обрада овог мне
ријала одложена на неодређено време, решио сам да бар 
ових неколико стратиграфско-палеонтолошких података пре
дам научном свету као 

I 
свој СI<ромни прилог у познавању 

геолошких прилика Западне Србије. 
У палеонтолошки део OI!e кратке белешке ушло је 

искључиво ових неколико шкољака само због тога, што сам 
прво почео са одредбом ламелибранхиата, те је и детерми
нација истих најсигурнија. Преостали део фауне, у чији састав 
улазе претставници скоро свих бескичмењачких кола, обра
диhу чим ми се за то бу де указала прилика. 

Сви овде поменути примерци, као и још неодређени 
материјал, налазе се на чувању у Природњачком музеју 
српске земље у Београду. 

· Pecten Krenneri Petho 
.т. 1, сл. 13 

1902. Pecten I<renneri Palfy: Die oberen Kreidescl1icl1te11 ... 
Р. 276, Т. ХХ i. 6. . 

1906. Pecten I<renneri Pethб: Die Kreidefauna cler Peter
wardeiner Geblrges ... Р. 206. Т. XIV, f. 11-12. 

Од ове врсте у нашој збирци налазе се 4 примерака 
доста слабо очувана. Скоро подједнаки капци ове шкољке 
имају облик распростртог омотача купе, знатно веhе дужине 
но ширине. Украшени су по Palfy-y, са 8-9 снажних ради: 
јалних ребара, кија постају све сна:жнија ка задњем крају. 
Код Реthо-ових егземплара број ових ребара је још веhи. 
На мањем капку требало би да их буде 9-10, а на веhем 
10-11. Код нашег најочуванијег примерка, услед оштећења, 
видна су само седам ребара. Поред ових радиалних ребара, 
целу љуштуру прекривају и врло фине заталасано-концен

тричне нараштајне пруге, што сасвим одговара и Реthо-овом 
новом оригиналу• и1 Черевиhа и Ра/ју-евим примерцима. 

Pecten cretosus Def r. 
Т. !, сл. 6-7 

1846. Ресtеп cretosus d' О r Ь i g и у, Ра!. Fr. terr. cret. 
III р. 617, Т. 440. f. 1 

1865. Ресtеп cretosus Z i t t е 1 Die Bivalveп der Gosauge
Ьilde, р, 112; Т. XVII, f. 2a-d 
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1906. Ресtеп cretosus R е р е 1 i n, Plan d' Aups. р. 49; Т. 
VII; f; 11, 12 

Међу шкољкама Рајиhког Брда нашао сам и пет при
мерака, који се, иако мало оштеhени, готово подударају са 
цитираним формама. Нарочито се добро слажу и по облику 
и по неличини за Zittel-oвим и Rереliп-овим егземпларимя, 
односно сликама истих. 

Љуштура је овалног облика, мало несиметрична. По
вршина капака украшена 'је са многобројним радијалним 
ребрима, којд су код два наша примерка сасвим бю;го зата
ласана, слично веhем Rере!iп-овом егземплару. Са uвим ради
јалним ребрима укрштају· се многобројне концентричне на
раштајн.е пруге, местимично јаче изражене. Уши, које су по 
Zittel-y приближно исте величине, ни код наших, као ни t<од 
Rере!iп-ових, примерака нису очуване. 

Треба напоменути да наши примерци (као у осталом и 
сви примерци ове врсте) показују сличност са врстом Radulla 
(Acesta) oЬ!iquistriata F о r Ь е s, датој код Stoliczka-e (3) на ХХХ 
табли сл. 2-5 и 13. Такође је јако упадљива и сличност 
ове врсте са врстом Lima Pichleri ZШе!. 

Neithea quadricostata Sowerby 
Т. 1, сл. 7-12 

1840. Ресtеп quadricostatus О о 1 d f u s-Petref. Germ. II. р. 
54. т, 92, f. 7. 

1845. Ј апiга quadricostata d' О Ь r Cg n у. Ра!. fr. terr. cret. 
III, р. 644, Т. 447. f. 1-7. 

1865. Jaпira quadricostata Z i t t е 1. Die Вivalven der Go
s·augebllde р. 115; Т. XVIII. f. 4a-h. 

1871. Vola quadricostata S t о 1 i с z k а. - Cret. fauna of 
souЉ. India. Vol. Ш;' р. 437; Т. XXXI; f. 5; Т. 
XXXVII; f. 4, 5, 7, 9. 

1889. Jaпira quadricostata Но 1 z ар f е !, Palaeoпtografica 
XXXV; р. 237; F. XXVI; f. 20 

1902. Vola quadricostata Ра I f у. Dien оЬеrеп Kreide 
schichten ....... р. 277; Т. ХХ. f_ 7 

1906. Neithea quacfricostata Ре t h б. Die Kreidefauna vоп 
Fruska Gora. Р. 223, Т. XIII. f. 11. 

1913. Vola quadricostata S с u р i 11, Die Lбwenbergerkreide 
р. 228. 

У нашој збирци нашао сам више примерака ове врсте, 
нарочито десног I<апка. Ова лепа шкољка троугластог облика, 
различите ве.rщчине, јасно се разликује од свих других, изузев 
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врло јој сличне и сродне Neithee quinquecon,stata. До1< је леви 
капак благо конкаван, десни је јако испупчен. На сваком 
капку налази се по шест јаче истакнутих ребара. Између 
свака два јача уметнуто· је још по три слабија, али јасно 
видљива ребра. Средње од ових ·споре'дних ре:бара увек је 
нешто јаче развијено од других двају бочних. Кљун је јако 
повијен према левом капку. Уши код··наших примерака нису 
јасно видљиве због недовољно . отклоњеног страног мате-
ријала. · 

На основу богатог материјала из јужне Индије Sloliczka 
је нашао да постоје многобројни прелази између N. quadri
costata и N. quinquecostata и сјединио их је у исту врсту N. 
quinquecostata. Број средишних ребара, по њему, може да ва
рира од 2-4. Ова шкољка јавља се у све 3 групе ( Ооtаdоог
ценоман, Trichinopoly-тypoн, Aarialoor-ceнoн). Једино за оне 
форме са 3 средишна ребра из Ararialoor-гpyпe вели да при
падају врсти N. quadricostata. Наши примерци највише се 
слажу са његовима датим на табли XXXVII под бр. 4, 5, 7 
и 9, дакле баш са примерцима Aarialoor-гpyпe. Остали аутори 
јасно одвајају ове две групе. 

Број испитаних примерака 13. (од тога један леви и 12 
десних капака). 

Oryphea vesicular.is Lamarck 
т. 1, сл. 1---5 

1834. Ostгea vesicularis G о 1 d f u s s. Petref. Germaniae. 
1845. Ostrea vesicularis d' О r Ь g пу. Paleoпt. Fr. terr. 

cret. III, р .. 742 Т. 487. 
1 

1865. Ostrea vesicularis Z i tt е 1 die Вivalven der Gosau
gebllde. р. 123. Т. XIX. f. 6 a-k. 

1871. Gryphea vesiculaгis S t о 1 i с z k а. Cret. Pelyc. of South. 
India р. 465; Т. 42, 43, 45 .. 

1889. Gn·phea vesiculaгis Но 1 z ар f е 1. Die Mollusken der 
Aachener Kreide р. 253 Т. XXIX, f. 1, 2. 

1906. Gryphea vesicularis Ре th б. Die Kreidedefauпa von 
Fruska Gora р. 188; Т. 1~.f. 2, 3. 

Ова врло варијабилна горње-кретацејска шкољка, опи
сана од многих аутора из најразноврснијих локалности, јавља 
се у кречњаку Рајићевог Брда у огромном броју. Ма да 
има и прили,чно крупних примерака, највеhи број наших 
егземплара спада међу најситније форм·е ове врсте. Извесне 
форме тако су ситне да he можда припадати и некој другој 
врсти. За 'овакве ситне примерке из Черевиhког Потока Petho 
напомиње да се јако приближавају Leymerie-e~oj Gruncinel!a. 
У след недостатка литературе ја нисам могао да извршим 
упоређење својих примерака са · поменутим Lеутеriе-вим, те 
сам· и ове •ситне за сада уврстио у Ог. ·vesicularis L а m. 
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Међу свима нашим примерцима ове врсте, најчешhе је 
очуван и видан само десни капак шкољке, јако испупчен. 
Кљун је џрилично узан, јако савијен унапред и нешто у 
страну. Од средине па према задњем крају капак се шири 
у десно. Како су наши егземплари калупи, то никакви украси 
на љущrури нису видни, изузев једног узаног удубљења 
концентричног са задњом ивицом шкољке. 

Крупнији наши примерци врло су¼"слични егземпларима 
Stoliczka-e са 43 табле и сл. 12 са 45 табле, И ови примерци 
су из сенона, одн. Aarialoor групе. По њему, ова се шкољка 
најчешhе и јавља (,,обилује") у сенону, мада је има и у 
нижим слојевима. Остали егземплари, средње величине и 
мали, сасвим се подударају_ са Zittel-oвим примерцима из 
Gоsаu-формације. 

BRANISLA у CIR!C 
Resume 

QUELQUES LAMELLIВRANOCHES DE LA FAUNE 
SENONIENNE DE RAJICKO BRDO, PRES DE GUCA 

(DRAOACEVO - SERBIE OCCIDENT ALE) 

Dans le travail present, I'auteur а decrit en Jangue serbe 
des Jamellibraпches decouvertes et recuellis par lui immediate
meпt au-dessus de Ја petite ville de Guca, а J'eпdroit nomme 
Rajicko Brdo (regioп de Dragacevo dans !а Serble OccideпtaJe). 
La, il у а auss( avec !а faune decrite, d'autres fossiles, appar
tenaпt а diverses classes, mais l'auteur п'а pas encore eu le 
temps d'etudier tous ses specimeпts recueillis. Tous ces fossiles 
sont gardes dans 1е Museum d'histoire· naturelle du pays serbe, 
а Belgrade. 

Les fossiles decrits proviennent de ·calcaires saЬleux Ыeu
Ыaпchatre et appartiennent, comme la liste ci-jointe пous l'apprend, 
au Seпoпien (Cretace supetieur). 

La couche fossilifere est recouverte d'uпe couche peu 
epaisse de calcaire jaunatre, tres laporeux et cassaпt. La serie 
cretacee se termiпe par les calcaires saЫeux Ыaпc-rougatre 
et tres compacts. Toute la serie est iпcliпee vers le NE sous 
l'angle de 30 derges. 

Les couches du Cretacee superieur sont assez developpees 
dans Ја region de Dragacevo le long des versants Est de 

. Krstac. l.a craie coпstitue ici Ја formatioп limitrophe entre le 
Tertiaire et Jes couches · aпciennes probaЬlemeпt paleozoiques. 
Elles renfermeпt frequemmeпt des fossiles, taпdis que dans Је 
ruisseau Rit traversant Је vШage Bugarcic оп trouve des Juma
chelles de Oryphees senoпieпs. 

Cette fois-ci or..t ete decrites Jes especes suivaпtes: Pecten 
krenneri Ре t h о, Pecten cretosus · D е f r., Neithea quadricostata 
S о w е r Ь у, Oruphea vesicularis L а m а r с k. 

Гласник Природњачког музеја, А-4 5 
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Табла I 

1-5. Ortplzea vesicularis L а m. 
6-7. Pecteтz cretosus D е f r. 

8-12. Neithea quadricostata d'O r Ь. (12 доњи ка"пак) 
13. Pecteтz kreтzтzeri Ре t h о (одломак љуштуре са нараштајним 

пругама). 



Б. М. Ћириh: Неколико сенонских шкољака из Гуче 
В. М. Ciric: Quelque lamellibranches de Ја faane senoпienne de Оаса 

ТаЫа l 

з 

5 

6 

Гласник Природњачког музеја А-4 
Bulletin du Museum ct•н·stoire Naturelle А-4 





ЖИВАДИН ПЕТРОНИЈЕВИЋ 

О НАЛАСКУ ОСТ АТАКА MASTODON ARVERNENSIS 
CROIZET et JOBERT У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 

(Прилог табла 11, lll) 

Природњачки музеј српске земље у Београду добио 
је од Месног музеја у Сремским Карловцима један зуб од 
мастодона да га проучи и детерминише. Зарија Бешиh, ку
стос Природњачког музеја, поверио је овај посао мени. 

О ме,сту наласка овога зуба управник музеја из Срем
ских Карловаца пише следеhе: ,,Зуб од мастодона 'наlјен је 
у песку лесног зида у дворишту у Стаљинградској улици к. 
бр. 100. Kyha лежи на надморској висини 85 метара, у под
ножју Магарчева Брега. За градњу куhе и дворишта от
копана је земља и двориште се завршава зидом високим 
5 метара . . . При дну зида у висини од један и по метар 
налази се песак смеlје боје са понешто шљунка, а изнад 
пешчаног слоја диже се 3 до 3,5 метра висок окомит лесни 
зид. 1935 године одронио се песак и у том песку, пред
лесној творевини, наlјен је мастодонтов зуб . . . Других 
фосила није било. С обзиром на присутност шљунка, изгледа 
да лежиште зуба није било примарно". 

Приликом одредбе зуба могао сам да утврдим да је то 
М-1_ dext (горњи десни први молар) и да припада врсти Ma
stodoп (DiЬunodoп) arverпeпsis Croizet et Jobert. Зуб је врло 
добро очуван а нарочито круна, чија је глеlј беличасте боје 
са сивоплавичаст1:1м нијансама. На круни има четири попречна 
гребена са типичном граlјом за ову врсту. На првом и другом 
гребену јасно је изражена тенденција алтернирања и пре
тритне половине гребена помакнуте су напред, тако да за
тварају попречне долине. Испред треhег и четвртог гребена, 
у средини долина, развијене су брадавице (меlјугребени) 
које деле попречне долине и затварају их. Брадавица испред 
треhега гребена јаче је развијена и налази се на средини 
круне, док је она испред четвртог гребена слабија и мало 
померена ка унутрашњој страни. Гребени су, идуhи од задње, 
стране према предњој, све снажније развијени, тако да де
бљина четвртог гребена (q 4) износи 24 мм. треhег ( q3) 27 мм. 
другог (q2J 31 ю,1. и првог (q1) 40 мм. (Мерено у основици 
круне на постритној страни). Долина измеlју првог и другог 

5* 
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гребена је прилично плитка и са благим странама, док су 
долине према задњем делу круне све стрмије и дубље. Предњи 
талон је јако стиснут уз предњи део круне и јасно се види 
само на постритној половини. Задњи талон је јасно изражен 
али је слабо развијен и само на претритној половини до
пире до близу врха гребена, док је на постритној половини 
знатно нижи. Он се састоји од пет брадавица, које су тесно 
збијене међу собом. Медијална бразда полови круну на дм 
дела: унутрашњи, који се сучељава са спољашњим делом 
доњег зуба па према томе први почиње да се троши и зове .. 
се претритни и спољашњи део или постритни. Претритна 
половина на нашем примерку више је истрошена и нешто је 
шира од постритне, што се може објаснити ве!шм теретом 
који је она носила. Цингулум постоји али је СЈ1або ра:шијен. 

'Димензије зуба су следе!1е: 

Дужина· · · · · · 
Ширина на првом гребену (q1 ) • 

Шr1рина на другом гребену (q2) 

Ширина на тре!'iем гребе~w (q3) 

Ширина на четвртом гребену ( q4 ) 

Висина четвртог гребена ( q4) на постритној страни 

140 мм· 
72 ММ· 
75мм· 
77 мм· 
78мм· 
55 мм· 

Раван трошења благо је нагнута косо напред иунутра. 
Трошење зуба је 11ри1tично одмакло, нарочито tia предњој 
страни, где су гребени излизани скоро до 11оловине; трошење 
задњ.ег гребена тек је почело. 

На примерку је делимично очуван и I<орен зуба као и 
део величине кости, који обухвата корен, а нарочито његов 
спољашњи део. Спољна страна корена сасвим је очувана 
док је унутрашња одломљена мало ниже испод круне. Корен 
је трокрак. На задњој страни н.алази се један крак, а на 
предњој два. Задњи крак корена знатно је снажнији од 
предња два и п.очиње испод долине .која се налази између 
другог и треhег гребена. Од предњих кракова унутрашњи 
је знатно слабији и износи само половину .спољашњег. На 
задњем краку корена, услед оштеhења, добро је отворена 
пулпа и на најширем месту њене димензије су 30 Х 18 мм. 
Наш примерак показује највише сличности са сликом 4, Т XI 
код Schlesir1ger-a (1) из левантиских; слојева Ajnackб-a у 
Мађарској. Слика и опис који даје Schlesinger (1) на стр. 
62, 63 сасвим се слажу са. нашим примерком. Једина разлика, 
која постој 11, јесте у димензијама, јер је примерак из Ajnacko-a 
знатно мањи. Димензије нашег примерка. слажу се са ди
мензијама М! dext из исте локдлности слика 1 Т. XIII од 
истог аутора, али се облик знатно разликује. М_~ је шири на 
предњој страни него на задњој, док је код нашег примерка об
ратно. М_:_ завршава се више шиља то док код нашег примерка 
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задња страна је скоро право отсечена. Како димензије могу 
да знатно варирају и нису одлучујуhе, а наш примерак при
пада старијој индивидуи, то ме је навело да овај зуб од
редим као М_!_. Проф. В. Ласкарев, кога сам питао за савет 
по овом питању, сложио се такође са мојом одредбом. 

, Ова врста мастодона живела је у Европи у току сред
њег и горњег плиоцена и њени остаци нађени су у плиоцен
ским наслагама у Мађарској, Аустрији, Северној Италији и 
другим местима. На основу добијених података о месту 
наласка описаног зуба изгледа највероватније да је зуб пре
таложен и да његово лежиште није било примарно. Ово се 
на месту наласка не може да провери пошто је зазидан усек 
у коме је нађен. То у знатној мери умањује стратиграфски 
значај наласка. Налазак зуба нарочито је интересантан 
зато што он претставља први налазак остатака ове врсте 

мастодона у Србији. 
Описани зуб је својина Месног музеја у Сремским 

Карловцима и чува се у њему. 

Т ,а б л а II 
М_!_ dext од Mastodont arvernensis-a Croizet et Jobert, круна у хоризон

талној пројекцији (природна величина) 

Т а б л а Ш 

Исти зуб из профила са унутрашње стране (природна величина) 
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Z. PETRONIJEVIC 

UEBER DEN FUND VON RESTEN VON MASTODON 
ARVERNENSIS CRQIZET ЕТ JOBERT IN 

SREMSIO KARLOVCI (SRВIJA) 

Der Autor beschreiЬt М1 dext. von Mastodoп arverпeпsis 
Craizet et Jobert uпd seiпe Fuпdstelle. 

М1 dext ist karakterisiert durch dеп typischeп Bau der 
Кrопе, der mit der Beschreibuпg von Schlesinger und Weitho
fer йbereistimmt. Der Zahn, und besonders die Кrопе, ist sehr 
gut erhalten. 

Als Fuпdort wird ein grбberer Sand 
а usftihrt. 

Der Zahn befiпdet sich im Ortsmuseum iп Sremski Karlovci. 
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Н. ПАНТИЋ 

ФОСИЛНА ФЛОРА МЛАЂЕГА ПАЛЕОЗОИКА ИЗ 
ДОЛИНЕ РЕКЕ ПЕЦКЕ (ЗАПАДНА СРБИЈА) 
У току месеца јуна 1950 гор.ине вршио је З. Бешиh 

своја геолошка проматрања у долини реке Јадра и Пецке 
(Западна Срб~ја). Том приликом је открио и сакупио ову 
збирку фосилне флоре, коју ми је уступио да је проучим и 
објавим. . · Према Бешиhевој прибелешци и карти ова флора је 
нађена у доњем делу долине реке Пецке, на једџо два и 

Сл. 1 - Лист у кругу означава фосилоносно место. 

по километра од њенога ушhа у Јадар и то на сеоском друму 
који иде уз реку њеном левом страном. Место где су фосили 
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нађени удаљено је од речне воденице узводно око две сто
тинене метара. Ова се воденица налази на коти 201. Тачно 
фосилоносно место означено је на приложеној топографс1<0ј 
карти у размери 1: 100 ООО. 

Фосили су нађени у финим јако шкриљастим филитичним 
шкриљцима сиве боје који се, по Бешиhу, јављају у долини 
Пецке и Јадра у саставу млађег палеозоика као његов по
дређени члан. Много су моhнији и распрострањенији сиви, 
обично ситнозрни~ пешчари са честим интеркалацијама сивих 
и црних кр<;uњака. О овом палеозоику дао је до сада нај
боље податке В. Симиh (Горњи перм у западној Србији, 
Расправе Геолошког института краљ. Југославије св. IV). 

Описана флора носи све карактере млађега палеозоика, 
како сам то доле истакао у закључку овога рада. 

Палеонтолошки део 

Из ове збирчице могао сам издвојити и констатовати 
претставнике папратњача, који припадају родовима Equise
.tites и Phyllotheca и претставнике скривеносемењача из рода 
Cordaites. 

Equisetites sp. ' 

Сл. 2 

Овом роду папрати припадају два отиска. Они прет
стављају фрагментаран отисак стабла. На делу стабла 
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отиснутом на једном нашем примерку, виде се три интерно
дије, од којих је једна це.11а а друге две су само· делимично 
сачу'ване. Карактеристично је да су ребра у н:одусу наизме
нично распоређена. Дуж отиска стабла има пет ребара. 
Ширина стаблова отиска износи око 6 мм, а дужина фраг
м етар ног стаб.ла на отиску је 10;5 см. Дужина интернодија 
износи нешто· више од 5 см. 

Овај наш отисак показује у многоме сличност са врстом 
Equiseti-tes Hemingwagi, (Seward: Fossfll Plants I. стр. 262). 
Величина стабла и текстура одговарају овој врсти. Једино 
су нодуси нашег отиска двапута дужи. · ., 

Phyllotheca sp. 

Једини наш отисак ове врсте веомџ је сличан слици 
коју даје Seward (Fossil plants I, стр. 285, сл. 67) а која 

Сл. 3 

претставља фрагментаран отисак врсте проблематичног родџ 
Phyllotheca. Ширина нашег отиска је 2,5 см. Дуж отиска 
видљива су седам јасно истакнута ребра. Ребара су паралел
на, раздвојена широким жљебовима. 

Cordaites sp. (?) cf. principalis Germat 
1917. Cordaites principalis. S е w а r d, стр. 230. 

Са отисцима Equisetites и Phyllotheca налазе се· и оти
сци лисних плоча врсте Cordaites sp. (?) cf. principalis. 
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Има више нејасних отисака ове врсте. Отисци лисних 
плоча налазе се на нашим примерцима само фрагментарно. 

{' 
i 
1 

Сл. 4 

Највеhа ширина једне лисне плоче је око 2,5 цм, а најдужи 
фрагмент непотпуног листа износи 8,5 цм. Имајуhи у виду раз
мере ових лисних фрагмена дужина целих листова је веро
ватно око 10, а можда и преко 15 цм. 

Сл. 5 

Један мањи фрагментарни оти
сак (сл. 5) изгледа да претставља 
врх листа. Отисак се ка врху су
жава, а сам врх је заорљен. 

Нерватура није сачувана или 
једва толико да се може претпо
ставити да је паралелна. 

На основу ових података дало 
би се закључити да је лишhе лан
цетасто, ширине 2 до 3 цм, а ду
жине око 15 цм, а можда и више. 
Судеhи по овоме наши отисци мо

гли би припадати врсти Cordait~s priпcipalis. 

ЗАКЉУЧАК 

Према горе изнетим подацима у овој локалности За
падне Србије заступљени су остаци следеhих фосилних биљака: 

Eq uisetites sp. 
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Phyllotheca sp. 
Cordaites sp. (?) cf. principalis Germar. 
Ови остаци су недовољни да одреде положај слојева 

у којима се налазе. Све три заступљене фосилне биљке ја
вљају се још у карбону, а две од њих (Equisetites, Phyllo
theca) трају све до јуре и најдоње креде. Једино род Cor
daites има нешто мање вертикално распрострањење и нестаје 
га веh у перму. (А. Криштофович стр. 143). 

Дакле из овога излази да геолошко време у коме су 
се једновремено јавила сва три поменута биљна отиска може 
бити перм или горњи карбон. 

Ш!рu_Јас 

;о~ Сорњо 
1Ј gшьо 
!!Је он 

Сл. 6. Графикон rеолош[(ОГ распрострањења наших биљних обли[(а 

Ради боље илустрације овога послужиhемо се графи
коном . (слика 6). Ня њему је ординатом претстављено гео
.тrошко време, а апцисом фосилне биљне. врсте. 

Средином графика.на пролази сигнатура помоhу које је 
очигледно, као шт9 смо мало пре рекли, да геолошко време, 
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у коме су се једновремено јавиле све поменуте фосилне 
биљке, може бити само горњи карбон или перм. 

Овај налаз трагова 'фосилног биља палеозојске старости 
(палеофлоре) у Западној Србији · је врло зна·чајан, јер нам 
говори да у млађем палеозоику (перм-карбон) Западне· Ср
бије· постоје и такве фације које указују на близину обале. 
а што до ·сада ,није било познато и палеонтолошки утврђено. 

Сав се проучени материјал налази у Природњачком 
музеју српске земље у Београду. . · 
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N. PANTIC 
Resume 

DIE JUNGPALAOZOISCHEN',FOSSILEN PFLANZENRESTE 
AUS DEM TALE DES PECKA-FLOSSES (WEST-SERBIEN) 

i '' 

Der Autor beschreibl einige fossile11 Pflaпzeпabdriicke, die·. 
durch dеп Geologe11 Z, Besic bei · sei11er geologische11 Beskhti
gu11g der Jadar - ciпd.Pecka-ta.ler gesamшelt worde11 si11d. 

Die Fossilieп wurde11 in feiпe11 gra11e11 Filitschiefer11 ge
fuпdeq, die пасh Z. Besic als mitergeordпete Mitg!ieder der 
juпgpaliisois~heп Kalke - uпd Sandsteiпschichteп auszuseheп siпd. 

Aus der Sammlilпg wurdeп folgeпcle drei Abdriicke bes-
timmt: 

1. Equisetites sp., 
2. Phyloteca sp" 
3. Cordaites sp., {cf. priпcipalis). . . 
Nach der vertikaleп Gliederйпg dieses· fossileп Pflaпzeп 

(vergl. auch das graphikoп, Fig. 5) kапп die geologische zeit, 
in welcheп die drei erwiihпeп Pflaпzenfacien gleichzeitig auf
treteп, als Perm oder oberes КаrЬоп bezeichnet werde11. 

Der Fund der Spureп von fossilen Pflanzeпreste11 paliiozo
ischen Alters in West-Serbleп ist vori sehr grossen Bedeutung. 
Мап kann {laraus schliessen dass in West-Serblen im jiingereп 
Paliiozoikum auch kontinenlale Facien existierten, was bls jetzt 
пicht bekannt war und palaoцtologisch nicht щ.chgewiesen wurde. 



ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ-МАРЈАНОВИЋ 

ПРИЛОГ ПРОБЛЕМУ СЛАНКАМЕНСКЕ ТЕКТОНИКЕ 
(Прилог једна географска карта) 

Стари Сланкамен лежи на 'десној обали Дунава, преко 
пута ушhа Тисе у Дунав, а на месту где почињу источни 
огранци Фрушке Горе. Апсолутна висина места износи 101 м, 
док је ниво Дунава 75 м. 

Стари Сланкамен је познат из наше средњевековне ис
торије. Из тог времена има и архитектонских споменика: 
цркву с I<paja XV столеhа 1 затим тврђаву из XIII или с по
четка XIV века. Спомиње се и раније 1072 г. као Castrum 
Zolankameп 1). У римско доба је био седиште гарнизьна, где 
се спомиње око 400 г. и око средине II века под именом 
.Acumincurn 2). Међутим, према керамици нађеној на обали 
Дунава, сазнаје се да је овде било још преисториских на
сеља и то из бронзаног доба и неолита·'). Сланкамен је познат 
и из народне поезије (циклус Бранковиhа), док. је данас 
познат због свог лековитог сланог врела. 

Поред тога, Стари · Сланкам.ен има и· једну геолошку 
важну интересантност, због које је био предмет сту дија ове 
врсте, па је ради те изванредне важности био предмет ре
ферата квартарне геологије и на конгресу у Штокхолму 
1910 године. · · 

Стари Qланкамен је ·привлачцо пажњу испитивача још 
од друге половине прошлог века ,;ia све до данас. 

1870 г. Х. Волф износи претпоставку да је Тителска 
лесна зараван "стајала некада у вези са заравни исте дебљине, 
која прати дунавску об.аду између Сла_нкаN!ена и Земуна". 4 ) 

1897 г. Ј. Хал а ва ч .пише да су. сланкаменски лесни 
зидови сасвим слични тителским, а да је Дунав текао око 
Тителске лесне заравни и да је доцније пробио између Лока 
и Титела узан језик. земљишта и наводи кя.о доказ , ,, широко 

1) Р. Ш.мuт : Војводина I, стр. 306. 
2) Н. Byлuh : Војводина 1, стр .. 73. 
3) Д-р М. Грбuh : усмено саопштење. 
4) Б. Ж. Милојевuh : Тит~лска лес;на зараван, стр. 26, Гласник Српског 

rографског друштва, Београд 1948, бр. 1. . 
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баровито корито код Вилова и Мошорина као щ:татак ра
нијег дунавског тока". 1 ) 

1~10 г. К. Горјано.виh-Крамбергер на Међуна
родном геолошком конгресу у Штокхолму у чланку "О 
једном дилувијалном поремеhају у лесу Старог Сланкамена" 
износи "један локални поремећај, који се на видан начин 
испољава у лесу Старог Сланкамена и који се налази у вези 
,са раселином лајтuвачког кречњака". У Старом Сланкамену 
идуhи за Нови Сланкамен "изнад плиоценских формација 
диже се лесни зид 26 м. дебљине са делимично дискордантним 
положајем погребених 9емаља". Писац даље констатује да: 
"све три погребене земље ( V1 - V3), заједно са плиоценим 
наслагама у подлози (РЈ.) доњег лесног комплекса, имају 
нагиб према југу под углом од 8°". 2) 

1921 г. Горја нов и h прихвата Халавачево гледиште 
о току Дунава "од прилике од Вилова до преко Мошорина" 
додајуhи да му је ту негде утицала и Тиса. ,,Касније је 
Дунав пробио дилувијални лес између Лока и Титела и при
ликом поремећаја унутар лесног покривача код Старог Слан
камена, Дунав се спустио све до горског лома, оставивши 
западно од Титела седеоличну степеницу, која сачињава 
базу леса". 3) , 

1926 г. Ј. Цвијиh о овој локалности пише: ,,Нису 
мање 11нтересантне прилике на Тителском Брегу између 
Дунава и Тисе у Шајкашкој. Овде дунавско корито прет
ставља једну врсту пробојнице кроз лес, јер је Тител
ски Брег несумњиво био целина са сремским лесним пло
чама". О старим токовима на· овом сектору писац констатује: 
"И Шајкашки Ритови нису ништа друго до речишта Тисе 
од Мо шор ина преко Вилова до њеног данашњег ушhа ". И 
даље: ,, Тиса је меандрирала око данашњег Тителског Брега 
и с једне и друге стране и подлокавала га и тако су постади 
првобитни лесни отсеци; с јужне их је стране Дунав подло
кавао". О самом кориту Дунава Ј. Цвијиh · пиш~: ,,Корито 
Дунава је старије од леса и лесних плоча. Пред насипањем 
праха, од кога је постао лес, Дунав је одржао своје ко
рито". 4) 

Б. Мил оје ви h, у напред поменутом раду, проуча
вајући Тителску · лесну зараван у вези са проблемом дунав
ског тока, закључује: ,, Тителска зараван није, дакле, била 

1) Б. Ж. Милојевиh : ор. cit. стр. 26. 
2) Oorjanovic К.: Ober eine diluviale Stoпшg im Loss von Stari Slaп

kamen iп Slavoпieп. - Extrait du E::ompte Rendн du XI Congres geologique 
iп ternational 191 О Suecia (st. 1057). 

3) Д. Горјановиh: Морфолошке и хидрографске прилике Сријемскоr 
леса, Гласник Географског друштва, св. 5, 1921 r., стр. 42. 

4) Ј. Цвuјиh: Геоморфолоrија II, стр. 180-181, Београд 1926 r. 

1 
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у вези са сремском, веh се стварала као самосталан акуму
лативни облик, под истим приликама и на исти начин као и 
~ремска". Као доказе наводи: 1) тителску терасу од 14 м, 
која указује на правац дунавског тока µрема ЈИ; 2) непо
стојање прелесног узвишења на месту тителске заравни, које 
би скренуло Дунав према северу; 3) вероватноhу да је Ду
нав савлађивао лесне масе, које су у њега доспевале, и да 
због тога није могао бити принуђен да тече ка северу; 4) 
вероватноhу да је Дунав имао садашњи правац, текуhи ка 
ЈИ пре, за време и после стварања Тителске лесне заравни, 
а у вези са сланкаменским раседом дуж кога се земљиште 

јаче спуштало, а дунавско кuрито било на ту страну јаче 
нагнуто; 5) неједнак број лесова и погребених земаља код 
двеју "1окалности. 1) 

Учествовање, током времена, веhег броја аутора при 
решавању изложене проблематике на подручју Сланкамен
Тителски Брег, указује на сложеност самог пробЈrема. Ово 
нарочито илуструју различито третирана и често супротно 
постављена гледишта. Међутим, поред великог интересовања 
и некад опречних схватања, пада у очи да документовање, 

од кога зависи исход проблема, није код свих аутора до
вољно аргументовано, што чини да је питање Сланкамена 
остало и до данас актуелно и делимично отворено. За ње
гово дефинитивно решење, мени се чини, потребан је још 
известан број профила, а нарочито које би дала дубока бу
шења на бачкој страни, који би омогуhили слику структуре 
терена с обе стране Дунава, а осим тога _још који нов по
датак као потврда о квартарној дислокацији код Старог 
Сланкамена. 

Централно питање, у коме се схватања наведених аутора 
размимоилазе, састоји се у поставци да је Дунав пробојница 
кроз лес и да је користио квартарну дислокациону линију, 
којом и даЈ-Iас тече, (Волф, Халавач, Горјановиh, Цвијиh), или 
је пак његов ток у овом истом правцу био и пре навејавања 
леса (Милојевиh), те да Тителски Брег и Сремска лесна за
раван никад нису биле повезане. 

Далеко сам од помисли да овом сложеном проблему 
олако приступим, ·а најмање са намером да са овако оскуд
ном грађом покушавам његово решење. Овај прилог 
има за циљ да укаже на извесне нове елементе, који би 
евентуално користили будуhим опсежнијим студијама из 
области геологије квартара овога краја, а у вези и са гео
морфолошким проблемима тока Дунава. 

1) Б. Милојевић: ор. cit. стр. 26-27. 
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Пойречнu йрофил од Старог Слаюсамена (Чот) до Титела. 
йравца' Ј-С 

У циљу добијања оријентације биhе приказан попречан 
профил правца Ј___..:С, који води од Старог Сланкамена преко 
алувијалне равни Дунава, преко обе речне терасе па све до 
Тителског Брега, западно од места Тите.Јiа (Л 125 м). Гео
Јюшка грађа за подруцје Тителског Брега је узета из 
сопствених проматрања из 1948 г. 2 ) док су подаци за Слан
камен такође лични, и то из 1935 г., допуњени проматра-
њима и,з 1950 г. · 

Полази~ тачка профила на десној обали Дунава налази 
се једва 1 · км: југоисточно од паробродског пристаништа 
Стари Сланкамен идуhи низ Дунав, недалеко од места где 
се у Дунав уЈ1ива кратак поток Гудура. Овај поток долази 
са ЈЗ, примајуhи Успут воду од неколико извора и про
тицуhи ЈИ подножјем брега Чота (Л 140 м). Брег Чот, чији 
he профил бити пр'иказан, лежи у правцу ЈИ, такође неда
леко (на отстојању око 1 км) и од познате локалности, коју 
спомиње К. Горјановцh у вези са дискорданцијом у лесу. 
Овај брег је и морфолошки карактеристичан: лежи између 
две долине, од којих је споменута дубља а СЗ шира, краhа 
·и донекле "висеhа". Брег се у виду вертикално засеченог 
отсека издиже изнад Дунава од кога је удаљен 300--400 м. 
Висинска разлика од Дунава 5(75 м) до подножја Чота износи 
35 м. На овом ~ратком простору могу се проматрати два 
терасна нивоа: нижи од 81 м апсолутне висине и, виши од 
близу 110 м -висине. Обе терас~' се могу констатовати као 
морфолошки објекти и на топографс1<ој карти размера 
1: 50.000 на листу Сремски Карловци 4. 

Дес;,на обала Дунава. Дебљина појединих хоризоната, 
полазеhи од површине Чота (Л 140 м.) износи: 

1) .0,20 м. - хумус; 

2) 6 м. ___..: I копнени лес са рупама глодара у горњем 
хоризонту; 

· 3) 0,5-1,50 м. - 1 кестењасто-црна фосил,на земља 
као хумус;-

4) 3 м. - Џ копнени лес са појасом, који се истањује 
у правцу 3-И, 0,05-0,25 м. поточ1-шх ва.лутака величине 
песнице - са пеtком; 

- 5) 1 м. - II кестењасто-црвена фосилна земља до бледо 
црвене боје; · ' · · 

6) 2-3 м. III копнени лес · са крупним конкрецијама 
изнад погреб ене земље; 

2
) Ј. Map,coвuh: Прилог за геолошку грађу Тителског Брега. Зборник 

радова Геолошког института САН, 1950 г. Београд. -, 
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7) 0,60 м. - III јасно црвена погребена земља са изра
зитим појасом 0,25 м. збијених конкреција; 

8) 4-5 м. - IV копнени лес са разбацаним крупним 
конкрецијама у горњем делу; 

. 9) 1-2 м. IV загасито црвена погребена земља са по
јасом конкреција 0,60 м.; 

10) 3-4 м. - V копнени лес са конкрецијама по сре-. 
дини по јаса; . 

11) 0,60 м. - V јасно црвена фосиЈiна земља са појасом 
збијених конкреција у поди ни дебљине 0,35 м.; 

· 12) 2 м. - VI жут копнени лес; 
13) 2 м. - VI загасито-цр-вена, глиновита, фосиЈiна 

земља са крупним конкрецијама и тамним манганским мрљама. 
Ова зона садржи крупне, али трошне и неодредљиве љу
штуре гастропода из рода Helix. Погребена земља је неза
вршена, испод ње настаје покривен терен. Целокупна деб
љина свих лесова и погребених земаља износи око 30 м. 
(29,70 м.). , 

14) На апсолутној висини 110 м. терен је заравњен и 
покривен лесом; оставља утисак терасе. Испод "терасе" је 
стрмо нагнута коса прекривена лесом до заравни на апсо

лутној висини 81 м. Ова коса оставља. утисак руч-терена. 
Подлогу ове "терасе" сачињавају сиво-жути плиоценски 
пескови, преко којих лежи 0,50 м. растресит речни песак. 
Због малог пространства на коме су, у потоку Гудури от
кривени, не могу се извести закључци осим да је исти ред 
и нагиб слојева заступљен и на нижој тераси. 

15) Од 81-75 м. (ниво Дунава) земљиште је терасирано 
и претставља нижу речну терасу, 6 м. релативне висине, 
чији је састав: у падини сиво-жути слојевити језерски шш
оцещки пескови, који падају према ЈИ под углом од 24° и 
у истом правцу се губе и тону испод леса. Преко њих лежи 
слој 0,50 м. дебљине жутог, ситнозрног, раст'реситог речног 
песка, који је покривен обрушеним лесним материјалом. 

16) На десној обали потока Гудуре развијен је и средњи 
терасни ниво, на апсо,лутној висини 100 м. осим нижег и 
вишег. 

Лева обала Дунава. Са десне обале Дунава профил 
преЈrази на леву обалу исте реке, пресецајуhи најпре алуви
јалну раван (76 м, апсолутне висине) коју сачињавају речне 
наплаве (муљ и песак), затим нижу и вишу речну терасу. 
Материјал од кога су изграђене обе речне терасе готово је 
истоветан: основу тераса сачињава барски лес са много во
дене фауне (Planoгbls, Limneus) док се у повлати наилази 
на 17 2,50 м. копнени лес кестењасте боје. Профил најзад 
избија на лесни плато (Л 125 м.), чија је основа на овом 
месту заклоњена и невидљива, због речне терасе, али која 
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се може проматрати око 2 км. источно од овог места, на 
обали Тисе у Тителу. 

У Потиској улици у дворишту куhе број 15, појављују 
се следеhи слојеви идуhи од повлате према падини: 

1 ° хумус са фрагментима керамике; 
2° 6-7 м. сувоземни лес; 
3° 1 ·· м. црвена фосилна земља; 
4° 35 м. о брушен лесни материјал (покривен терен); 
5° 1 м. тамније црвена фосилна земља; 
6° 3-4 м. тв,рд, беличаст, гвожђевит барски или изме-

њени лес; · · 
7° 0,50-2 м. црвена погребена земља (незавршена), која 

према хемијс1<ој анализи садржи 0,16¼ хумуса, затим трагове 
гвожђа и мангана. 1 Ј 

Карактеристично је да се не само на тителском про
филу Потиске улице, веh ни на једном другом досад откри

, веном, није нашао шљунак или речни песак, који би ука
зивао, на везу између квартара Фрушке Горе и Тителског 
лесног платоа. 

Приложени попре~ши профил правца Ј-С је од више-
струког интереса и то: , 

1) из њега се може видети геолошки састав и однос 
меtју квартарним наслагама; 2) он показује однос квартар
них седимената према терцијарним; 3) показује морфолошку 
еволуцију дунавске долине између огранака Фрушке Горе 
на десној обали и Тителског Брега на левој обали. 

Геолоuиси састав 1свартарнuх наслага и однос Чота u 
Тителског Брега. · 

Квартар ни седименти околине Сланкамена (Чот) и Ти
телског Брега показују у главним цртама сличност. На 
обема странама се наилази на копнене седименте; и то на 
лесне хоризонте са погребним земљама. Међутим, обе ло
калности показују и своје специфичности, по чему се не
сумњиво и разликују. 

Сланкаменски квартарни профил отпочиње на 35 м ре
лативне висине изнад корита Дунава. Његову основу сачи
њавају старије стене које у околини Сланкамена А. Kocfz 
увршI1ује у "сарматски пешчар и лапор", 2 ) Међуtим, ове 
пешчаре К. Горјановиh у Старом Сланкамену убраја у пл1:10-
цен, додајуhи да они спадају у понтиске наслаге а да "један 
део ових песковитих плиоцених формација требао би да 
/спада у палу динске слојеве". 3) Поменути слојеви су последњи 

1 \ ) Ј. Мар,rовић, ор. cit. стр. 9 рукописа. 
2) Dг. А. Кос/1: Geo!ogische Oebeгsiclztskarte Fгuskagoгa Geblгges, 

размер 1 :100.000, 1894 
3) К. Goгjaпovic: Ое/Јег еiпе diluviale Stoгшzg i,iz Loss vоп Staгi 

Slaпkameп iп Slavoпieп. - Extгait du Compte Rell(/11 (/11 XI Сопgгеs geo
!ogique iпtematioпal 1910, Suecia (стр. 1055). 
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изданци терцијарних седимената на источном ободу Фрушке 
Горе и даље према југоистоку не допиру далеко, веh у 
облику плавих глина тону испод плеистоценог лесног покри
вача на обали Дунава· (лична проматрања). Ови старији 
седименти могу се проматрати на нижој тераси (дебљина 
6 м.) где су терасирани и где тераса претставља подножје 
профила Чота. Остали виши део подножја профила (од 
81-110 м. апсолутне висине) покривен је, како је речено, 
те његова грађа остаје засада позната само делимично, 
колико то омогуhује споменути усек у потоку Гудура, а 
где је петрографска грађа иста као на нижој тераси. 

Основа квартарне серије на Чоту није такође довољно 
откривена. Она се вероватно завршава на веhој дубини 
испод тачке 110 м, која је приступачна проматрању, али не 
досеже дубоко. 

Шеста, незавршена фосилна земља је први оголиhен 
слој у основи, изнад кога с.е могу проматрати још пет по
гребених земаља и шест лесова - еолских наслага. Од свих 
набројаних фосилних .земаља најкарактеристичнија је шеста, 
2 м. дебела, тамно црвена, глиновита, манганозна фосилна 
земља са конкрецијама и фосилима. По свом стратиграфском 
положају, пошто лежи у основи, она претставља најстарије 
фосилна тле квартара ове околине. Осим тога, њен глина
вит литолошки карактер са јасним присуством мангана 
(Мп), 1) указује да супстрат на коме је формирана, није суво
земни лес, веh напротив водени. Због ове тамно црвене 
боје и чврстог, глиновитог састава њу Горјановиh назива 
"terra rossa", само, разуме се, на другој локалности околине 
Сланкамена.:!) Уствари, пошто није формирана на површини 
кречњака, веh вероватно на барском лесу, мора се сматрати 
за фосилну земљу, а не за terra rossa, на коју, истина, сво
јом бојом и глиновитошhу, опомиње. По својој дебљини 
(2 м.), петрографском саставу и стратиграфском положају 
(лежи у основи), она не само да опомиње, iзeh је готово 
идентична са исто таквом погребеном земљом на Тителском 
Брегу, означеном на приложеном профилу (леве обале) као: 
"0,50-2 м. црвена погребена земља - незавршена". Ова 
глиновита црвена фосилна земља може се нарочито као пе
лина (дебела 1.90 м.) пратити даље уз Тису северно од 
Титела, а специјално на сурдуку Дукатар. 3) И овде она је 
ф::>силна земља основе платоа, а формирана је на сличном 
супстрату као и она у старом Сланкамену. Наиме, подлогу 

1) Хемиску анализу VI погребене .земље извршила у хемиској лабо
раторији Геолошког института САН асистент К. Микиh. 

2) К. Gorjanovic-Krambergeг: (ЈЬег еiпе diluvia!e stoгuпg. (стр. 1056) 
3) Ј. Марковиh: ор. cit. str. 101-102 
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и овде сачињавају лесолике сиво-окер иловаче са манганом 
и воденом фауном (Limneus, PlanorЫs и др.). 

Изнад ове глиновите црвене зоне јавља се серија од 
7 сувоземних лесова и још 6 погре1'5ених земаља осим ње,1) 
чија се дебљина и изглед само. местимично поклапа са де
бљином зона и лесова на Чоту, код Сланкамена, док је њи
хов број неједнак и к'од Сланкамена мањи него на Дукатару. 

Осим глиновите фосилне земље, чија је дебљина, поло
жај и петрографски састав заједнички код оба профила 
у даље на око 14 км. и више, заједничко им је још и то, што 
је такође од интереса, да су сви копнени лесови и све 
погребене земље на оба упоре!јена профила у хоризонтал-
ном положају. ~ 

Осим тога, профили обе локалности, и Тителског Брега 
и Чота код Сланкамена, показују неколико врло изразитих 
зона конкреција везаних за фосилна тла и то: на Тителском 
Брегу (Дукатар) појас конкреција прати шесту погребену 
земљу и има дебљину 0,35 м, затим седму погребену земљу, 
где има дебљину 0,50 м. 

Сланкаменски профил Чота, уколико је откривен, пока- . 
зује три изразита појаса конкреција и то: 3, 4 и 5. У под
лози треЬ.е фосилне земље појас конкреција је дебео 0,25 м, 
у подлози четврте фосилне земље дебео је 0,60 м, док пету 
погребену земљу прати збијен појас лесних лутака дебљине 
0,35 м. Напослеп<у, у шестој, глиновитој погребеној земљи 
крупне конкрецмје су разбацане и неправилно распоређене 
по целом појасу. · 

Најзад, ма да се број погребених земаља Тителског ~ 
Брега и Чота код Сланкамена не подудара, наглашено је да 
је петрографски састав и литолошки изглед шесте погребене 
земље Сланкамена и седме фосилне земље Тителског Брега 
идентичан. И једна и друга чине основу леса а обе садрже 
мангана, који је карактеристичан индикатор да је супстрат 
у оба случаја материјал таложен у води а да није еолске 
природе. Тек изнад овог глиновитог црвеног појаса, terra 
rossae према Горјановиhу, отпочиње еолска серија: копнени 
лесови са одговарајуhим фосилним земљама код обе локал
н·ости. Треба напоменути да код обе локалности глиновите 
погребене земље основе у горњем хоризонту садрже крупне 
облике Helix-a са масивном љуштуром, али које су, под 
утицајем хуминових киселина, постале трошне и неодредљиве. 

Оба ова елемента указују да су прилике и прелесне 
фазе у квартару биле једнаке с обе стране Дунава, а да 
током· квартара није било никаквог кретања терена ни на 
Чоту н·и на Тителском Брегу. 

1) Ј. Мартсовиh: ор. cif. str. 102. 
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\ 
Осим 'заједничких црта ова два профила имају и својих 

специфичности,које се не поклапају. Тако на пр. надморска 
висина, на којој почиње квартарна · серија са глиновитом 
погребеном земљом на, Чоту нешто је нижа од 110 м, док 
се на Тителском Брегу налази од 76 м, (Тител) до 80 м, 
(Дукатар): Сем тога, број погребених земаља и копнених 
лесова на Чоту износи шест, док сурдук Дукатар на Ти
телеком Брегу показује седам лесова и седам /погребених 
земаља, како је веh истакнуто. 

Лесни Профил К. Горјановuhа у Старом Слаюса.мену. 

Извршена паралела на лесним профилима на десној и 
левој обали дунавске долине између Старог Сланкамена. и 
Титела, показала је занимљива слагања, а исто тако и от
ступања. Због стицања потпуније оријентације би!Је изнет 
још један профил из околине Старог Сланкамена, веh по
знати профил К, Горјановиhа, који је приказан ш1 Интерна
ционалном геолошком конгресу у Штохолму 1910 г. Овај 
поменути профил је од особитог интереса, јер показује дис
корданцију између лесова и погребених земаља у подлози 
и оних у повлати. Аутор у овом профилу каже: ,,Од наро
читог интереса је ... један локални пореме!1ај у лесу Старог 
Сланкамена, а који се налази у вези са раселином лајто
вачког кречњака" . 1 ) . 

,,Доњи лесни отсек почиње са једном око 2 м. дебелом, 
прљаво-жутом зоном са конкрецијама, изнад плиоценских 
пескова. Изнад ове се налази један слој дебео око 1 м. па 
и више, интензивно црвене боје terra-rossa, стварна база леса. 
Даље следује лес у три неједнако дебеле наслаге (L 1 - 4 м; 
L 2 - 0,98 м; L 3 - 4 м.) одвојен са две погребене земље 
(V1 - 0,5 м,; V2 - 0,9 м.) и прекривен погребеном земљом 
(V3 - 1,1 м.). Ова последња погребена земља у правцу се
вера постаје тања, док се не изгуби. Све три погребене земље 
V1 V3 заједно са плиоценим наслагама· у подлози (Р !) доњег 
лесног комплекса имају нагиб према југу под углом од 8°. 
Изнад погребене земље V3 налази се слој валутака у мак
сималној дебљини до 1,20 м. који на северу постаје таљ.и, 
али увек препокрива лесну зону L3 и погребену земљу V8 • 

Извор или река који се налазио на крају ове ерозионе пе
риоде V3 еродирао је именоване зоне L3 и V3 и направио.· 
хоризонталну зараван изнад које се налази, постала по други 
пут једна лесна наслага до 20 м. моhности у којој се запажа 
моhна земљаста фосилна земља око 2,7 м. дебљине" .2) 

Приликом теренских проматрања у пролеhе 1950. г. на 
Горјановиhевом профилу су запажене извесне ситније про-

1) К. Gorjaпovic - Иrambergeg: Ol1er eine dlluvia!e storuпg iп !oess 
vоп St. S!a11kame11 .. (стр. 1055) · 

2) К. Горја11ов11ћ: ор. cit. под 18, стр. 1056. · 
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Сл. 2 - Профил "Лесни зид на путу испред Старог Сланкамена" по Горјановиhу. 

Pl - плиоценски пескови; Ко - глина се конкрецијама; Тг - terra rossa L1 - L3 - старији лес, V1 - V3 - старије по
гребене земље; Schoter - шљунак, узвишење међу лесним деловима; L1 - L3 еродирано (abradieгend); L4 и L5 - млади лес; 

V4 - погребена земља, која се налази међу њима. 
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мене до којих је, сасвим разумљиво, дошло у току последњих 
40 година после Горјановиhевог рада. Како показује фото
графија (сл. 2) основа профила је покривена обрушеним 
материјалом, затим је обрасла жбунастом вегетацијом, те су 
постаЈш невидљиви не само плиоценски пескови веh и глина 
са конкрецијама, terra-rossa и први лес; прва фосилна земља 
(V1 ) и други лес (L 2) виде се само делимично и то на изди
гнутом делу стрме равни, док је на спуштеном делу такође 
затрпано. На тај начин сви наведени слојеви основе нису 
доступни проматрању. У Горјановиhево време, кад је грађен 
друм, усек је био свеж и профил свакако потпунији. 

Од нових момената трl'ба напоменути откривање нове 
фосилне земље, која се појавила у непосредној близини 
Горјановиhевог уздужног профила дуж друма. Она се налази 
у залеђу профила, у "висећој" долини, чија се плавина види 
н'а приложеном, профилу. Вероватно обурвава њем материјала 
у бочној долини, усек је постао среж и .на њему се појавила 
0,50 м, дебела кестењаста погребена земља и то по средини 
петог леса (L 5), према Горјановиhевом рачунању од подине 
(супротно од данашње~ начина1 бројања лесова). 

На тај начин Горјановиhев профил је употпуњен једним 
лесом и једном, фосилном земљом, што се и могло очекивати 
обзиром на велику дебљину његовог петог леса од 13,5 м. 

На приложеној табели лесови и погребене земље су 
рачунат'е од повлате према падини и то лесови од 1-VII а 
фосилне земље такође од 1-7, и везујуhи их за одговара
јуhе погребене земље"' 

Упоређујуhи лесове, фосилне земље и друге елементе, 
не може се уочити никаква правилност у њиховој дебљини. 
Чак и ако би се нека законитост и показала, ипак би било 
врло непоуздано узети овај елеменат као мерило еквива
лентности. Дебљина слојева се може само случајно поду
дарити, а да стратиграфски чланови не морају припадати 
истом раздобљу. 

Деструкција спољашњих сила: дефлација, субаерска и 
флувијална ерозија, дејствовала је различито на рељеф, па 
су и њене последице неравномерне. На стрмим падинама 
Фрушке Горе, где су дејствовале бујице планинских потока, 
спирање је јаче долазило до изражаја док су равне површине 
Тителског Брега, вероватно, биле више изложене дејству 
ветрова. Ово најбоље илуструје број лесова, којих код 
Сланка1'1ена има 6, док их је на Тителском Брегу 7, затим 
број фосилних земаља, којих у Сланкамену има 6 а у Ти
телу 7. Овај однос јасно показује да смањен број лесова и 
погребених земаља на оцедном и сувом копну упуhује на 
претпоставку о снажнијем разарању код Сланкамена. С друге 
стране, пак, веhи,број лесова и погребених земаља на моч,• 
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варном и ниском терену Тителског Брега потврlјује горњу 
претпоставку, а истовремено и упозорује на опрезност при
ликом паралелисања. 

Из изложеног се види да би метода упореlјивања про
фила по броју и дебљини еолских и декалцификационих 
наслага била непоуздана. Долази се до закључка да би 
једини исправан начин био упореlјивање према пе1рограф
ском саставу слојева, односно према специфичним минера
лима који се у њима јављају. Осим тога поленова анащва 
(за погребене земље) којом се засада не располаже, такоlје 
би можда могла дати чвршhе ослонце у овом правцу. 

Досада једини идентификован слој I<Од обе локалности 
јесте шеста фосилна земља основе код Сланкамена и њој 
одговарајуhа сеп:ма фосилна. земља основе Тителског Брега" -
обе садрже, мангана. . 

Паралела uз.ме&у сланка.менс1сог йрофила Чота 11 

Горјатювиhевог йрофила. 

Приложени профил је врло интересантан, јер како и 
сам аутор каже: ,,Овај јединствен случај ... наlјен је само 
код Старог Сланкамена" а везан је за поменуту дислокаци
ону линију, како је веh цитирано. Осим поремеhених сло
јева леса у основи профила, који се не понављају на другим 
профилима у лесу Старог Сланкамена, колико ми је по
знато, па ни на приложеном профилу Чота. Ова локалност 
има и других интересантности. И на овом профилу наслаге 
копненог леса отпочињу црвеном, глиновитом погребеном 
земљом дебљине преко 1 м, коју писац назива "terra rossa" 
а не урачунава је у фосилно тле. Осим тога, на овом месту 
се појављује максималан број лесова .и погребених земаља, 
не рачунајуhи terra rossa, што је и сам писац на. стр. 52 
нагласио. 1 ) Поред тога, и овде основу пете глиновите фо
силне земље (terra гossa) чини "глина са конкрецијама", док 
цела лесна серија лежи на плиnценским песковима, који 
допиру овде до око 150 м. апсолутне висине, што на про
филу Чота, због покривеног терена, није било могуhе про
матрати. Треба реhи да плиоцен на сектору Чота лежи 
дубље, те је и то један од разлога што се не може про
матрати на површини, поред тога што покривен терен 

смета. 

Најзад, како и уздужни профил Чота показује (сл. 3) 
у другом лесу Чота с~ појављује појас поточних валутака. 

1) Д. Горјановип: Морфолошке и хидрографске прилике сријемског 
леса, стр. 52. 
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Дебљина појаса није велика и I<pehe се од 0,25 м. до 
5 см., док према, истоку сасвим не исклини и не изгуби се. 
Нагиб ове зоне од валутака, песка и шљунка управљен је 
од истока ка западу, где најшири део појаса додирује, а 
затим је делимично паралелан, са другом погребеном земљом 
кестењасто 0 црвене до бледо-црвене боје. Неколико одроње
них облутака доспелих у подлогу, величине песщще, ука
зују да их је овде депоновао поток са падина Фрушке Горе, 
јер је петрографски материјал фрушкогорски, из околине, 
и да је миоценски кречњак, сличан ономе са обале Дунава, 

Сл. З 

између СЈ~анкаменске тврђаве и Заграда. Карактеристично 
је да је на профилу Чота појас валутака везан за други 
лес, односно за другу погребену земљу са којом се такође 

'додирује. Он показује да је II лесна фаза прекинута плу
вијалном периодом, када су потоци са огранака Фрушке Горе, 
обогаhени вnдом, најпре еродирали наталожени II лес, ство
ривши стрму раван, када су допрли и до II погребене земље. 
Затим је бујица котрљала и депоновала валутке и најзад, 
по престанку овог краткотрајног hлувијалног режима, нас
тављена је еолска фаза, којом је дефинитивно завршено 
слагање II леса. 

Qно што појас поточних валутака чини значајн~м, осим 
наведене 'индикације у вези са променом климе, то Је и чи
њеница да појас валутака није усамљена појава на Чоту. 
Како показује Горјановиhев профил, на путу за Нови Слан
камен овај шотерски појас, истина само дебљи (0,05-1,20 м.), 
везан је такође за II лес, коме чини подЈюгу, односно за 
JI фосилну земљу, коју је најпре делимично еродирао, ство
ривши стрму раван нагнуту од севера ка југу, преко које 
је, затим, наталожио зону валутака. Према проматрањима 
3. Бешиhа од 1950 г. валутци су такоlје од фрушкогорског 
материјала и то: жуhкасти и · сивкасти пешчари, плочасти 
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глинци, затим црнкасти флишолики глинци итд. - целокупан 
прерађени материјал је терцијарни (усмено саопштење). 

Упоређујуhи два профила из околине Слацкамена по
стаје јасно, судеhи по положају шљунковитог појаса умет
нутог изнад II погребене земље у доњем делу II леса, да 
је за време друге лесне фазе настала, истина краткотрајна, 
али ипак промена у ко,личини водених талога. Сув степски 
режим је за краhе време ·пре!{инут и замењен влажнијом 
!{Лимом, што није био случај за време формирања осталих 
лесова ове О!{Олине, у !{Ојима нису примеhене НИ!{а!{ве ин
тер!{алације. 

. Могло би се ча!{ реhи да два с.1Јан!{аменс!{а профила и 
стратиграфс!{И одговарају један другом. Најпре, број лесова 
и погребених земаља по броју !{Оинцидира, јер, 1<а!{О је ре
чено, недале!{о од Горјановиhевог профила, у једној висеhој 
долини, запажено је 0,50 м. дебљине, !{естењаста погребена 
земља, која дели Горјановиhев први лес повлате дебео 
13,5 м. на два одељ!{а. На тај начин, овако употпуњен Гор
јановиi'1ев профил, а урачунавајуlш tепа гossa основе, имао 
би шест лесова и шест погребених земаља, као и профил 
Чота, удаљен око 1 км. у правцу југоистока. 

· Међутим, оно што дијаметрално раздваја ова дв_а про
фила један од другог, то је положај лесова и фосилних зе
маља. На профилу Чота, свих шест лесова, са одговарајуhим 
бројем фосилних земаља, леже хоризонта.1Јно и потпуно ста
билно, иако подножј.е, а по ИС!{азу мештана и изгледу терена 
и цела обалска зона Дунава од Града до атара Одушје (на 
дужини од преко 2· км.) претставља покретљив терен који 
клизи према СИ ка Дунаву. · 

Са профилом К. Горјановиhа није такав случај. На
против, слојеви лесова и погребених земаља (3 леса + 4 по
гребене земље) леже косо и падају према југу, односно 
према Новом Сланкамену и сремском лесном платоу, а не 
према Дунаву. Три леса основе и четири погребене земље 
показују јасну дискорданцИЈу према лесовима и погребеним 
земљама близу повлате. (3L -ј- 2V према допуни Горјанови
hевог профила). 

К. Горјановиh, како је истакнуто, овај поремеhај у лесу 
сматра да је тектонске природе и да је везан за дислока
циону линију,. правца СЗ-ЈИ, коју је Дунав искористио за 
свој ток, мењајуhи и правац и корито. Ме!1утим, код Гор
јановиhевог профила је значајно да слојеви не падајv према 
Дунаву, веh на супротну страну, па је од интереса обратити 
пажњу на две могуhности, које су можда у вези са поре
меhа јем лесних наслага према југу. 

Прва моrуhност се · састоји у вероватноhи да је до 
поремеhаја квартарних творевина могло доhи' због ручевања 

1 
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и кретање терена према југу, а у правцу нагиба земљишта. 
На простору између Новог. СланI<амена, Нових Карловаца и 
и Старе Пазове уочава се теренсI<о улегнуhе, према I<оме 
се земљиште ступњевито спушта~ па су према њему ори

јентисане _и текуhе воде: Будовар са Клисина Каналом и 
Комаревац-потоком. Овом прелесном депресијом је, могуhе, 
силазио јачи поток са Фрушке Горе I<оји је могао изазвати 
клижење терена у овом правцу, слично ономе на обали 
Дунава данас. Ова депресија, по свој прилици тектонски 
предиспонована, била је за време наредне лесне фазе за
трпана лесом, али делимично, јер њен траг у лесном рељефу 
отI<рива и топографска карта размера 1 :50.000. 1) 

Друга могуhност би се састојала у томе што би узрок 
поремеhеним квартарним наслагама, уколико је он тектонске 
природе, требало тражити на другој· страни, а не на озна
ченој дислокационој линији, коју је I<ористио Дунав.Постоји 
веtш проценат вероватноhе, обзиром на пад слојева према 
југу, да би поменуту дискорданцују у лесу требало можда 
објаснити у вези са неком другом расеЈшном I<oja је управ
љена ка сремсI<ој лесној заравни. Није без интереса, и у овом 
другом случају, расмотрити поменуто улегнуhе меридијанског 
правца, условљено прелесним рељефом, а затим адаптирано 

у сврхе рецентне хидрографије, ка~<о је споменуто. 
Ову могуhност узети у обзир, утолико пре, јер у том 

смислу пружају податке миоценски спрудни кречњаци· са 
коралима и другом богатом фауном на обали Дунава у Ста
ром СланI<амену. Поменути 1<речњаци не само да нестају на 
ободном панонсI<ом раседу правца 3-И, који чини ивицу 
северне падине Фрушке Горе, веh на исти начин нестају и 
на линији север-југ. Они се нагло прекидају вертикалним 
отсеком код сланог врела у Старом СланI<амену, за чије је 
подножје овај извор и везан. Крајњи изданак ових миоцен
ских кречњака, на источном сектору Фрушке Горе, завршава 
се на овом месту, ч.1неhи стрм отсек изнад дунавског ко
рита 45-50 м. релативне висине. Осим тога, и плиоценсI<и 
слабо повезани пешчари и глинци у самом месту Старом 
Сланкамену достижу знатну апсолутну висину (160 м.)) на 
месту где прекривају овај старији терцијарни терен. Међутим, 
источно од ста 1Је цркве из XV столеhа и православног гробља 
они леже све дубље, како је раније речено, и могу се у 
нисI<им · банцима проматрати једино у потоку Гу дура, а затим 
поред Дунава, где допиру до нивоа реке, па онда тону под 
лесни покривач. 

Њ1 овој линији правца Ј-С, дуж које нестају миоценски 
спрудни I<речњаци према истоку, затим у вези са !fОјом се 

1) Лист Сремски Карловци 4, размер 1 :50.000, Издање Војног географ
ског института 1936 г. 
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и плиоценске наслаге дубље спушта ју према истоку, на.Јiази 
се и на дискорд;:шцију у квартарним творевинама. 

Да ли је ова преквартарна гранична линија формација 
истовремено и дислокациона линија која је постала активна 
у плеистоцену; те изазвала нагиб лесова и погребених земаља 
према' југу, са садашњим материјалом се не може одлучити, 
као што· је тешко документовати и везу са улегнуhем ме
ридијанског правца код Новог Сланкамена. Горњој претпо
ставци иде у прилог општи пад слојева, како плеистоцених 
тако и плиоцених и миоцених, јер су веhином нагнути 1<а 
југу, некад ка југоистоку из чега излази да би се могла 
очекивати на овом месту нова раседна линија која граничи 
источни део фрушкогорског хорста, поред оне на северу, 
која Фрушку Гору одваја од панонског рова. У овом слу
чају остаје само нејасно, ако је тектонски процес у питању, 
како је лесна серија на Чоту остала· недирнута. Због тога, 
приликом даљих проучавања, уколико се не појаве нови 
моменти условљени новим могуlшостима, ову уско локалну 
појаву дискорданције код Старог Сланкамена проучавати и 
као могуhу последицу руч терена. Разуме се, ово само у 
супротном правцу од данашњег, који има североисточни 
правац, што стоји у вези, између осталога, и са подлокава
њем· Дунава. Евентуалном клижењу терена према југу тра
жити узроке у нагнутом терену према улегнуhу на међу
простору Нови Сланкамен - Нови Карловци - Инђија итд. 

Морфологија Дунавс1се обале ,сод Старог Слаюсамена 

Обалска зона код Старог Сланкамена најбоље указује 
на каузалну повезаност између петрографског састава подлоге 
и морфологије терена. ,Тако је од Сланкамена у правцу за
пада, према Заграду, тамо где обалу чине масивни кречњаци, 
и терен стабилан. Уз сам Дунав дижу се· вертикално креч
њачки отсеци. Доста су отпорни, ма да припадају младој 
формацији (миоцену), и таласи Дунава их током историског 
периода до данас нису, тако реhи, померили. У њима се 
види старй ка~енолом из кога је камен изнет за изградњу 
тврђаве. • 

Међутим, идуhи низ Дунав од Старог Слаiiкамена у 
правцу Ј И морфологија земљишта је потпуно друкчија. 
Најпре пада у очи да поред Дунава нема никаквих отсека 
нити стрме обале. Напротив, високи лесни отсеци, Чот и 
други, обурвани леже по неколико стотина метара југоза
падно од корита Дунава. Између њих и реке налази се појас 
терасастог, врло питомог земљишта, под културом винограда 

и воћњака. Између изолованих брежуљака, који чине залеђе 
овог нижег таласастог терена, протичу кратки поточиhи, 
који су дисицирали поменути терасирани терен. Осим по-
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тока, ова обалска зона обиЈiује јаким изворима, који се ја
вљају поред Дунава, а на контакту између леса и плиоценске 
песковито-глиновите серије. Овакве комбинације петрограф
ског материјала с једне стране, затим подлокавање и бЈшзина 
Дунца с друге стране, утицале су на стање водене издани. 
У вези са поменутим чињеницама терен је постао нестабилан, 
и покретљив, што је потенцирано дисеrщијом потоI<а, те је 
дошло до клижења. Овом процесу су ~арочито подлегле 
приобалске партије нижег терена, мада се местимично запажа 
откидање и обурвавање комада и са вишег лесног отсека, 
о чему нарочито сведоче црвене погребене земље, ручоване 
чак до, обале Дунава. Према исказу мештана до последњег 
ручевања је дошло 1.941 г. Са овом појавом у вези дошло је 
и до пуцања зидова на старој православној цркви из краЈа 
XV столеhа, а исто тако до пуцања оградног зида порте. 
Осим тога, због померања брежуљка на коме је црква, дошло 
је до рушења сгарог потпорног каменог зида. Овај зид је 
постављен као заштитна мера, која је задржавала покретаље 
земљишта у правцу Дунава. 

На седници Геолошког друштва (1949 г.) П. Стевановиh 
је поднео извештај о кретаљу блока на коме је црква у 
Старом Сланкамену, па је, на основу својих проматрања 
околног терена 'и земљишта црквеног блока, утврдио дй је 
правац померања тла И~ СИ, што значи у правцу Дунава. 

. ' 
Хидрографска карактеристика терена је богатство у 

изворима и кратким потоцима, али потпуно отсуство у речним 

долинама са разгранатом речном мрежом. Речни слив Бу до· 
вара је образован на јужној страни разво!3а само 2-3 км. 
далеко од Дунава. Сам Будовар, као и стане !{лисина Кашрr 
и Комаре,вац, имају правац С-Ј, те и хидрографски односи 
говоре о општем нагибу терена према југу, ка сре!\1ској 
лесној заравни, а не ка северу према Дунаву. 

На описаном терену, деформисаном клижењем, запа
жају се местимично фрагменти речних тераса (~:тr. 1) и то 
неколико терасних ниво1. Може се пратити нижи те
расни ниво од 6 м релативне висине, како је споменуто у 
вези са попречним профилом, средљи 25 м, затим виши од 
35 м. Приложена Фотографиј,а (сл. 3) 'показује два терасна 
нивоа и то: нижи (6 м) и виши ниво 35 м). Налазак фиНLIГ 
речног песка на нижем и средњем нивоу наводи на мисао 

да ови деЈrови терена претстављају аутохтони некретани 
материјал и да постоји вероватноhа да они претстављају 
остатке речних тераса. Морфолошки елементи рељефа пока
зују присуство тераса, што потврlјује и топографска карта 
размера 1 :50.000. Петрографски материјаљ је оскуднији, јер 
је земљиште покривено набаченим, обурваним материјалом, 
те· обзиром, на покретљив и деформисан терен, терасе не 
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могу бити са апсолутном сигурношhу утврђене. Међутим, 
пошто на супротној тителској страни постоје два терасна 
нивоа, врло вероватно њих треба очекивати и реконструи
сати и на сланкаменској обали, само са великом предостро
жношhу и пажњом при идентификацији. 

Као доказ11и материјал о постојању тераса на десној 
обали Дунава, и то низводно од Сланкамена према Одушју, 
могу послужити "висеЬ:е" долине. Карактеристична је она 
на западној падини брега . Чота. Дно ове "висе!1е" долине, 
која је била нормално проширена, остало је у висини од 
35 м релативне висине изнад корита Дунава. Њено дно је 
формирано у висини терасе, чији је поменути, фрагменат 
сачуван испод Чота у релатиБНОЈ висини 35 м, док је тераса 
непосредно у подножју "висеhе" · долине разорена. Њеном 
разарању су допринели јаки, стални потоци који се сливају 
и из висеhе и из суседне долине. Ова "висеhа" долина је 
из доба нормалне хидрографије, када је ушhе потока у 
Дунав било на апсолутној висини око 110 м и кад је тераса 
од 35 м релативне висине претстављала старо долинско дно 
главне реке. 

Терен степеничастог изгледа се види и у самом ·слан
камену. Најнижи ниво претставља црквени блок (100 м) а 
више цркве се види још једна степеница (11 Ом) са које се, 
у виду стрме падине, излази на врх лесне заравни (140 м). 

Најзад, како је веh наглашено, обзиром на покретљи
вост терена, при проучавању морфогенезе сланкаменског 
подручја мора се приступити са великом опрезношhу, док 
се стања чињеница морају узимати са оправданом резервом. 

Морфологија Шерена леве обале Дунава. Налазак два 
терасна нивоа на, левој обали Дунава несумњиво указује на 
нормалну морфолошку еволуцију дунавске долине између 
Фрушке Горе и Тителског Брега. Два терасна нивоа не 
потврђују "да је Дунав пробојница крqз лес" и да је раста
вио две заравни: Тителску од Сремске и то у најновије 
доба (Цвијиh). Осим тога, његова тераса није ерозиона, како 
Горјановиh наводи: ,,Западно од Титела Дунав је оставио 
седеоличну степеницу која сачињаsа базу леса", како је 
напред наведено. По њему, до пробоја је дошло приликом 
поремеI1аја у лесу код Старог Сланкамена. 

Факат је да је Дунав оставио терасу код Титела али 
не "седеоличну" (прелесну), која је истовремено и база леса. 
Напротив, тераса је млађа не само од основе, веh и од 
лесне заравни, упркос врло сличног петрографског састава 

(сиво-окер иловаче) која чини основу и терасе и заравни. 
Захваљујуhи погребеним земљама у основи на месту где се 
тераса ослања на лесни, плато у Тителу, · док је I-ieмa у 
основи терасе, доба постанка терасе је разјашњено и то 
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су~ротно схватању Горјановиhа. 1 ) Дакле, дунавска тераса 
ниЈе само ерозиона у лесном материјалу, веh је, обзиром на 
петрографски састав, резултат флувијалне и еолске акуму
лације, затим бочног усецања. Слично важи и за нижу те
расу, акуму лативно-ерозионог порекла. 2

) 

Те1(шонс1Сu односи 

Две речне терасе на левој обали Дунава, затим цело
купна непоремеhена плеситоцена серија лесова са погребеним 
земљама на овом месту, не пружају никаквог реалног ослонца 
за мишљење о пробоју Дунава синхронично са сланкамен
ском раселином у лесу. Еволуција долине Дунава овде 

. изгледа нормална, док сланкаменски расед са дислокацијом 
у лесу показује да није могао бити од утицаја ни на поре
меhај најближих квартарних наслага на Чоту (1 км. удаљење), 
а камо ли на Тителски Брег (удаљен око 9 км.). 

Подаци, које у вези са тектони1<ом Фрушке Горе пру
жа Б. Степановиh, јасно говоре да постоје два типа расед
них линија. Писац констатује: ,,Свакако да не постоје велике 
раседне линије аналогне онима дуж којих је спуштена 
Панонска йизија · него је предео... као и онај источно од 
линије Велика Ремета-Карловци, спуштен степен:асто, дуж 
великог броја мањих раседа ... цео терен има паркетасту тек
тонску структуру" 3

). 

Из изложеног се види да првом типу припада "велика 
раседна линија дуж које је спуштена Панонска Низија", док 
други тип обухватају "мањи раседи", који су источном делу 
Фрушке Горе дали паркетасту структуру. 

Горјановиhева дислuкација у лесу није везана за велики 
панонски расед. То потврђују нспоремеhен профил Чота на 
Дунаву, затим хоризоl:!тални слојеви квартара на Тителском 
Брегу. 

Уколико је поремеhај у лесу тектонске природе, из
гледа много вероватније да га треба повезати за један од 
,,мањих раседа", са I<ојим треба довести у везу и ступње
вито спуштање терена према депресији јужно од Новог 
Сланкамена, као и са хидроrрафском оријентацијом у том 
правцу. У том случају и корито Дунава на овом међупро
стору не би било у вези са "сланкаменском дислокацијом 
у лесу", веh на против у вези са великом раседном линијом, 
дуж које је спуштена Панонска Низија, а чије је датирање 

1) Ј. Мартсовиh: ор. cit. str. 120. 
2) Ј. Мар1Совиh: ор. cif. str. 117-118. 

- 3), Б. Сmеиановиh: Извештај о геолошком картирању листа Сремски 
Карловци (размера 1:50.000) у току месеца јуна, јула и августа 1939 r. 
Геолошки Анали Балканског Полуострва, 1939; књ. 16, с-ф. 123. 
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доста раније. од Вирма. По Ј. Schimeg/zy-y "област која се 
нала.зи јужно, узима више учешhа у левантиском спуштању 
по линији доњег Дунава и Саве, дуж раседне линије која 
почиње од . вршачких планина, ripoтe)kyhи се у западном 
правцу на с~верну ивип,у делиблатске брежуљкасте области 
и даље кроз северно подножје Фрушке Горе на северну ивицу 
Папук Планине итд".1) . 

О тектонској активности источних огранака Фрушке 
Горе и о Источном Срему уопште, налазе се подаци и у 
најновијим радовима из области сеизмологије. Тако се у 
чланку "Сеизмичка каракт.еристика Фрушке Горе" наилази 
на интересантан податак, који досадашње наводе, морфоло
шко-хидрографске и стратиrрафске донекле потврђује. Поме
нута депресија, која је утицала на хидрографску оријентацију 
речне мреже, покЈ1апа се са IV сеизмичним блоком, који лежи: 
"између продужења линије 5, која се пружа ка Земуну и линије 
6 која допире до Новог Сланкамена; најбоље му је одређена 
ивица у Фрушкој Гори - линији 1, између СремСКf!Х Кар~ 
ловаца и Буковца.2) · 

Линије 1, 5 и 6 су сеизмогене линије, које ограничавају 
IV блок, дуж којих су и епицентри (Земун, Инђија, Сремски 
Карловци) те су .и саме врло знаqајне. Тако линија 1 везује: 
"Сремске Карловце-Буковац-Раковац-Манастир Беочин--,- на 
северн.ој падини највишег .рељефа Фрушке Горе". Линија 5: 
,, , .. , која се у вези са доцнијим потресима, вероватно, про,
дужује преко Инђије-Старе Пазове-Нове Пазове-Батајнице 
ка Земуну". Најзад линија 6: ,,према доцнијим потресима та 
се линија продужава . поред Дунава преко Чортацоваца ка 
Новом Сланкамену" .3

) Шеста сеизмичца линија је свакако 
одиграла извесну улогу и код поремеhаја у лесу код Новог 
Сланкамена, где се завршава. 

Осим IV сеизмичког блока, који својом покретљивошhу 
и нестабилношhу изазива и данас покрета ( од .1773 г. до 
1932), постоје у непосредној граничној близини још три. 
Међу њима је најзначајнији хоповски блок, за који аутор 
каже: ,, Хоповски сеизмогени блок понаша се као покретан 
у својој тежњи за покретом врши притиске на околне бло
кове. Ј1згледа да он највише притискује североистоку, тако 
да његов~ покрети убрзавају његову. главну масу. Познате 
појаве клизишта код Сремских Карловаца могу се објаснити, 

1) Ј. Sclzimeg!zy: Die stratigraphische Verhaltnisse (стр. 249) из књиге . ~ 
.А gyory meder!ce, а duпantнl es az Alfold Panoniai iibedekeinek osszefoglalo 
ismertetese," Bнdapest 1939. · 

2) Уве.џац М.: Сеизмична карактеристика Фрушке Горе, Геолошки 
Анали Балканског Полуострва, књ. 1950 r. стр. 225. 

3) Узелац М.: ор. cit. стр. 224. 

Гласник Природњачког музеза, А-4 7 
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поред других узрока, и покретом његове подлоге, блока 
главне масе Фрушке Горе." 1

) 

Служеhи се аналогијом, долази се до истог закључка 
и за терене околине Сланкамена. Наиме, описани руч терени 
дуж Дунави од Сланкаменског Града (тврђаве) до Одушја 
(дужина 2,50 км, правца И-СИ) могу се такође довести у 
везу са поменутом тектонском активношћу и узајамном ин
терференцијом блокова, пор_ед веh мотивисаних петрограф
ских односа. 

Поменута аналогија се такође може протегнути и на 
Горјановиhев профил лесне дискорданције, о I<оме је веh 
изнета претпоставка да може бити последица клижења те
рена, само у раније доба, током плеистоцена а у правцу IV 
сеизмичног блока према југу. Од интересантних rюдатака 
треба још истаhи: "Дуж целог обода ФрушI<е Горе јављају 
се лаI<ши потреси ограниченог пространства или локални", 

а затим: "ПоI<рети се збива ју на врло великим дубинама 
(испод слојева ствараних после потапања зоне хорстова за / 
време терцијара и дилувија) у раселинама главне фрушка- f 
горске масе, па се на површини приказују у облику лаких 
и уопште мало пространих потреса ... " И осим тога: ,,по-
треси се збивају приликом покрета на раселинама у самом 
покривачу од таложења, која чине застор основне масе 
Фрушке Горе. То би указивало на чињенице да су блокови 
у седиментном застору мањих димензија као и саме ивице 
које их обележавају". Најзад: ,,Не може се још поуздано 
тврдити да ли је сама стара маса Фрушке Горе стабилна 
или се налази у покрету. Али: се може тврдити да се њен 
површински застирач (седиментација терцијарна и дилуви-
јална) не налазе у стабилном поЈюжају, што се обелодањује 
у појавама клизишта терена, као на пр. у околини Сремских 
Карловаца" ... 2) 

Чињеница да се потреси јављају .,,дуж целог обода 
Фрушке Горе" поткрепљује поставку да расед који је ко
ристио Дунав не мора ·бити једини за који је дислокација 
у лесу везана, веh могуhе и за неки други, ,,локани", другога 
правца. Друга чињеница "да се покрети догађају дуж расе
лине главне фрушкогорске масе", те да се на површини 
манифестују "у облику лаких, мало пространих покрета" 
иде у прилог теренском налазу: да се дуж исте линије, 
правца С-Ј, у Сланкамену опажа поремеhај и на квартарним 
наслагама, а да размера дислокац_ије (нарочито, квартарне) 
има узан локални карактер. Осим трга, податак који карак
терише димензије сремских сеизмичних блокова (за које се 

1) М. Узелац: ор. cit. ,стр. 226. 
2) М. Увелац: ор. cit. стр. 226 (обухвата· све наводе). 
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каже да су мањих димензија), такође је од значаја, јер по
вршински одговара морфологији терена на поменутом под
ручју Нови Сланкамен-Инђија-Стара Пазова. И најзад, 
констатација да узрок појавама клижења терцијарно-дилу
вијалних терена указује и на тектонску нестабилност тла, 
мољ.е наhи приNене код Горјановиhевог профила Сланкамена, 
а у вези са постојеhим раселинама у главној фрушкоторској 
маси и мимо северног панонског обода. 

Зшсључак. 

Проблем сланкаменске тектонике остаhе актуелан и 
отворен, како је и на почетку овога рада речено. Његово 
дефинитивно решење he доhи као последица разрешавања 
низа осталих геолошких и морфолошких проблема, везаних 
за детаљна проучавања терена с обе стране Дунава. У овом 
прилогу износе се нови, пре неуочени подаци, који својом 
садржином пружају нове елементе, а које при будуhим истра
живањима треба узети у обзир. 

Као карактеристични елементи у прилог проблему 
истичу се: 

1) Кварта рне наслаге у околини Старог Сланкамена 
изражене су у облику еолских творевина Ј{Оје су депоно
ване: а) у води (старија фаза), б) на копну (млађа фаза). 
У оба случаја је реч о еолској прашини која је, таложена 
у води, дала лесолику иловачу или барски лес, док је тало
жена на копну дала сувоземни лес. У почетној еолској фази 
терен је био мочваран, ма да водена "'фауна, због покривеног 
терена, није уочена. Место ње, о депоновању у води ·говори 
присуство мангана, утврђено хемиском ана;nизом у погребе
ној земљи, која је образована на мочварном супстрату . 

• 
2) У вези са климским варијацијама еолски континуи-

тет је прекидан, те је дошло до стварања фосилних земаља 
у више махова, како је показао профил Чота, а слично томе 
и Горјановиhев профил. Влажна клима је обустављала еолски 
процес акумулације, када је долазило до дека,v:цификације 
и формирања фосилног тла, различите дебљине и боје, а 
исто тако и до образовања појаса конкреција. Загасито 
црвена и јасно црвена боја погребених земаља ближих по~ 
дини, затим кестењасто-црвенкаста и кестењаста боја код 
фосилних земаља близу повлате, указује да климатски еле
менти нису били једнаки за време стварања ових земаља. 
Кестењаста тла чернозе.мног типа везана оу за степску климу 
умереног појаса, док црвена тла а !а terra rossa указују на 
то11лију климу различиту од оне којом се карактерише 
степска клима са великим годишњим температурним ампли

тудама. 

7 
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Најзад, у једној прилици,, еолска фаза II леса је била 
прекину'та влажнијом климом, када; су потоци са падина 
Фрушке Горе сталожили појас речних валутака и песка, што 
показују оба профила (Чот и Горјановиhев профил). 

Изразитих климских промена, са очуваним траговима у 
квартар у Старог Сланкамена било је више и о њима· све
доче: шест лесова и шест фосилних земаља. 

Сланкаменски лесни профил Чота, упоређен са земунским 
лесним профилима који имају "пет лесова и четири fюгре
бене земље'',1) затим са профилима Тителског Брега (Дукатар) 
са седам лесо ва и седам погребених земаља, заузима средње 
место. Стваран на високом тлу, имао је услова за развитак 
свих. терија као и Тителски Брег. Међутим, мањак Једног 
леса и једне погребене земље указује на денудацију и флу
вијалну ерозију, која је могла потпуно уништити поменута 
два слоја. Овоме у прилог иде појас поточног шљунка, коме 
је претходила фаза одношења, што се показује на стрмој 
равни овог шљунковитог појаса. 

3) Положај слојева код два сланкаменска профила није 
једнак. Тако, на Читу сви слојеви леже стабилно и у хори
зонталном положају, док на Горјановиhевом профилу, на 
путу између Старог и Новог Сланкамена, између лесних 
слојева. постоји дискорданција. Слојеви падају према југу 
заједно с плиоценом основе. 

4) Квартарна континентална серија са основом на левој 
обали Дунава, на Тителском Брегу (удаљење 9 км.), такође 
лежи стабилно И· у хоризонталном положају. 

5) На левој обали Дунава развијене ·су две дунавске 
терасе· у подножју Тителског Брега: виша тителска од 14 м. 
и нижа од 6 м. која одговара тераси.Лока, На деснпј обали 
код Сланкамена виде се три терасна нивоа и то: нижи (6 м.), 
средњи (25 м.) и виши (35 м.). Због клизаво~;- терена на овој 
страни, и недовољних петрографских података, идентифи
кација тераса и њихово повезивање са левом обалом, наилази 
на тешкоhе. Међутим, како и попречни профил показује, 
долиш1 Дуна.ва показује норвмалне односе, те није могуhе 
зriпазити елементе "пробојнице" кроз ле~ 

6) Руч терен у вези са плиоценом подлогом дуж Ду
нава даје. индикације да је до сличног кретања терена могло 
доhи и у супротном працу, према улегнуhу ка југу код Новог 
Сланкамена, а за време старије, лесне фазе. До евентуалног 
стабилизирања терена је могло доhи насипањем депресије и 
водених токова за време млађе лесне фазе. Ова моrуhност 
долази у обзир уколико се утнрди да поремеhај није искљ у-

. 'д';fЬ 
1) N. Laskarev: Deuxieme note sur !е loess des environs de Belgrad, 

стр. 8-10, Геолошки Анали Балк. Пол књ. 8 1926 г. Београд. 
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чивd тектонске природе, веh и са осталим потребним еле~ 
ментима који условљавају клижење .. 

, : 7) Хидрографски односи Старог Сланкамена указују на 
пад и топографског терена према југу, у ком правцу постоји 
речна мрежа Будовара: Са високог развођа примакнутог 
Дунаву потиче неколико кратких гютока, док обалска · зона 
обилује јаким изворима, везаним за контакт леса и плио
цена,. те јо и клижење ове обалске зоне, изме!1у осталог, и 
посдедица петроrрафског састава и хидрографских односа. 
Међутим, сви поменути односи c:roje такође и у гене~ској 
вези са I V сеизмичним блоком Источног Срема, чијом су 
покретљиношhу и условљени. 

8) "Мали раседи" и паркетаста тектонска структура 
Фрушке Горе условили су степенасто земљиште у виду 
улегнуhа, јужно од Новог Сланкамена, док је "велики расед" 
на ободу Фрушке Горе и Панонске Потолине могао усло
вити преквартаран ток Дунава. Мали раседи и до данас 
активни, везани за главну масу Фрушке Горе, која лежи у 
дубини, изазивају дислокације на млађим формацијама тер
цијара и квартара околине Сланкамена. 

Узимајуhи све чињенице у обзир, долази се до утиска 
· да Горјановиhева тектонска дислокација у лесу нема везе 
и да није условила ток Дунава као пробЬјни:Це кроз· лес. 
Овај поремеhај, укол·ико је искључиво тектонске природе, 
·везан је за уску локалност и за пад слојева· ка југу, а не 
према северу ка Дунаву _.:. указује на нове моменте: 

· а) да је до нагиба· погребених · земаља можда · дошло 
као последице клижења терена и то на супротну страну од 

данашњих ручева, СИ правца ка Дунаву, а: у вези са ста
рим токовима у области поменутог yлeгilyha и померања 
IV блока. · · 

б) уколико се утврди да је .поремеhај тектонске при
роде, пошто је супротног правца од велике раселине на 
ободу Басена, дислокација се пре може довести у везу са 
"малим раседом'' меридијанског правца, који чини границу 
миоценског кречњака. Вероватно да .· има везе и са улегну
hем и четвртим блоком јужно од развођа на Сремској лесној 
заравни. : · 

в) Да велика сличност, некада и подударност, између 
квартарних наслага с об.е стране Дунава, не мора да значи 
везу између њих приликом њихове стратогенезе, јер о томе 
изричних података нема. Између осталога на Тителском Брегу 
досада није уочен юitи нађен икакав r1ojac речног песка или 
шљунка, какви су у фрушr<оrорском лесу чести, који би 
указали на несумњиву везу и континуитет између ·ова два 
лесна комплекса. А1<0 су ове две лесне површине биле 
некада једна, тада би преко Тителског Брега морао проти-

1 
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цати бар један поток који би сталожио фрушкогорски мате
ријал, теку!ш у правцу севера - према претпостављеном 
корИ1rу дунава северно од Мошорина, које још Ђ. Халавач 
спомиње. Како овакви подаци досада нису нађени, са истим 
правом се може држати да је Дунав ста.1Јно користио велику 
раселину, не дају!ш могуtшост да се ове две лесне заравни 
вежу за време еолске фазе. 

Разуме се· да he даља проучавања и новосакупљени 
профили на обема обалама, Дунава, на ово интересантно 
питање, моhи дати дефинитиван одговор. 

30-IV-1950 

JELENA 1\/[ARKOVIё-MARJANOVIё 
{ 

Resurne 

DONNEES COMPLEMENTAIRES AU PROBLEME DE LA 
TECTONIQUE DE SLANKAMEN 

Stari Slankamen se trouve sнr la rive groite du Danube, 
au confluent de la Tissa et du Danube, а· l'endroit ou finissent 
les confins orientaux de Fruska Gora. L'altitude de la dite lo
calite est de 101 m. tandis que le niveau du Danube ~st de 
75 m. au-dessus du niveau de la mет. 

Sur la route qui relie Stari Slankamen et Novi S1a11kamen 
se trouve dans les couches quaternaires de la base нnе discor
dance composee de trois zones de loess ayant а la base les 

/ saЫes pliocenes et de quatre zones fossiles inclinees vers le 
sud sous un angle de 8 degres. Deux coнches superieнres ren
fermant de la ter1·e fossilifere et du gravier fluvial, reposent ho
rizontalement (fig. 2). 

К. Gorjanovic а explique la discordance ci-mention11ee, 
decouverte dans le loess, comme une dislocatio11 tectonique, le 
liant au cours du Danube qui s'est creuse son lit dans le qua.:. 
terп.aire le plus jeun€i entre Titelski Breg et Stari Slankameп., 
separant de la sorte deux plateaux de loes, celui de Titel de 
celui de Srem, dont il avance comme la preuve, en oнtre, l'exi
stence d'нne terrasse de l'age a11terie1.1r aux loess, pres de Titel. 

Се phenomene interessant lie aux formations les plus jeu
nes de l'origine eolique, Gorjanovic l'avait porte а la connais
sance des participants au X,I Congres international des geolo
gues qui eut lieu а Stockholm en 19101). Cepe11dant, d'autres 

1) К. Gorjanovic: Ueber eine diluviale Storung' im Loss von Staгi 
Slankamen in Slavonien (page 1055-1057). Extrait du compte rendн йн 
XI Congres International des geologues а Stockholm en 1910. 
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geologues (Wolf, Halavacs, Cvijic) s'interesserent aussi а се me
me proЫeme en partageant le meme point de vue, selon lequel 
le Danube avait perce le loess et coule anterieurement au nord 
de Titelski Breg devant Mosorin. 

Seul В. Milojevic defendait le point de vue contraire affir
mant que le Danube avait toujours suivi l'itineraire actuel, en 
avancant а l'appui de cette affirmation plusieurs faits, mais qui 
ne sont que probaЫes. . 

Cependant, l'auteur de cet article а remarque sur се ter
rain а plusieurs reprises (en 1935 et 1950) ce1·tains elements 
cidessous enumeres qui jettent une nouvelle lumiere sur le pro
blem.e concernant la tectonique de Slankameh et qui pourraient 
servir d'.appui aux futurs chercheurs: 

1) А 1 kш. au sud-est du profil ci-mentionne, а 300 ou 
400 m. de la rive du Danube, sur la colline Cot on trouve un 
loess escarpee de 30 m. de hauteur; On у distingue six zones 
de loess et six zones fossiles de diverses epaisseurs et cou
leurs (fig. 3). La deuxieme zone de loess renferme une couche 
de gravier et de sаЫе fluvial de meme nature que les roches 
de Fruska Gora de l'§.ge tertiaire, la m~me que la couche du 
profile de Gorjanovic, tandis que la sixiem.e zone fossile de 
la base contient du manganese, comme · 1'а etaЬli l'analyse chi
mique. Се fait demontre que le sous-etage de la serie de loess -
de Cot est compose de m:ateriaux marecageux. Totit се profil 
а une position staЫe et toutes ses couches reposent horizonta
lement; 

2) Entr~ le pied de la cьlline Cot et le Danube se trouvent 
trois terrasses de 81, 100 et de 110 m. d'altitude. Vu que се 
terrain а tendence а glisser vers le NE et en direction de Da
nu be, les niveaux initiaux de ces terrasses ne sont pas determi
naЫes d'une fa<;on sure, mais la decouverte - dans la terrasse 
la plus basse et dans celle de 100 m. d'altitude - du sаЫе flu
vial reposant sur les couches pliocenes inclinees vers le sud-est 
sous нn angle de 24 degres, laisse supposer que notre explication 
des forшes morfologiques est fondee (fig. 1). 

3) А Stari Slankamen les' calcaires miocenes renfermant 
des coraux et une faune variee finissent par des pentes escar
pees qui s'etendent en deux directions: les unes vers, le nord 
en direction de Danube ои elles disparaissent au · bord de la 
Tгanchee Pannonienne; les autгes, vers l'est ou elles se perdent 
au dessous des saЫes et aгgiles plioeenes (egalement boulverses). 
Au pied de ces pentes, tourne vers l'est; se trouve une source 
d'eau salee, au-dessus de laquelle s'eleve le vieil etaЫissement 
theгmal. Dans la suite de cette ligne, vers le sud, en direction 
de Novi Slankamen, on trouve la discordance en question .dans 
le couches quaternaires; 

4) La ligne de partage des eaux est rapprochee du Danube, 
mais en dehors des sources puissantes et frequentes (liees au 



104 Јелена Марковиh-Марјановиh 

contact .de loE;ss, d'une part, des ·saЫes et . argiles pliocenes, 
d'autre part), qui se jettent dans le Danube, il n у, а pas de 
plus. gra'nds ruisseaux а reseau r-amifie. Au contгaire;,il existe 
tout un reseau fluvial (Budovar avec la.-Klisina , et le Koma
revac),· mais -il est or.iente dans un ,sens,oppose, ........,.. au sud>de la 
ligne .de partage·des eaux. Се resea:u suit la depression de relief 
et l'inclina:ison du. -terrain .. vers · le sud· (Pazova,. Jndjtja), · cette 
inclinaison etant due а une а predisposШon tectonique, ce.-que 
confirment les, lignes seismiques (5, 6 .et 1), et le quatтieme Ыос 
seismique, sur lequel s'etait -formee cette depression (Ј.а, сагtе, 
fig. 12) .... 

5) · Sur la rive gauche du · Danu!::>e, sur la colline Тitelski 
Breg, la serie quaternaire composee de sept zones de loess, 
ainsi •que qe sept,zones fossiles -et i·ep,osant sur un loess ma
гecage_ux iJ.· faune aquatique - а,· ,une position st.aЫe i:;t .ho
rizontale. Elle ne . compгend aucune couche de gravieг dans le 
loess, i;naii, elle гenfeгme une terre manganesifere audessus 
de la base et .deux terrasses fluviales de 81,et. 90 m. d'altitude 
гespective3). Ces ~ter;rasses fluviales . sont composees de loess 
marecageux avec Plano.rbls tres semЫ'aЫes .а celles de la base 
du plateau. J;es teгrasses. sont recouvertes .de loess eolien. Ce
pendant, le loe:ss marecageux de ces terrasses. n'est pas du meme 
age que celui de la. base du plateau, au contraiтe il est plus 
jeune. Cet.te question d'age а ete resolue grace а l'existehce des 
zones -fossiles qui apparaisent а Titelski Breg, а la base du pla
teau, tandis que sur la tel'rasse il n у en а pas.4) 

Vu tout ces faits, la structure tectonique · de ·Fruska Gora 
et 'activite seismique qui se manifeste dans cette region, on еп 
arrive а la conclusioп suivaпte: · 

que la dislocation de loess de Gorjanovic n'est pas, fondee 
et qu'elle n'a pas conditionne le cours du Danube qui perce le 
loess. Cette dislocation, pour autant qu'elle etait exclusivement 
de nature tectonique, est etroitement localisee; et que l'incli
nailson. des couches vers le sud et non pas vers le nord en direc
tion du Danube attire l'attention · sur de nouveaux moments, 
а savoir: 

а) l'inclinaison des zones fossiles est due probablement ан 
glissement du terrain vers le sud, у ajoutant l'action d'anciens 

· cou:fs d'eau dans la region de la depression en question et ан 
deplacement du IV-,,eme Ыос seis:inique: 

2) М. Uzelac: La' caracteristique seismologique de Srei:n, page 224, 
225, Les Ahnales ge'ologiques de la Peninstile Balkanique volum·e 18, 
1950. ' 

' 3) ј_ Markovic: Notice com.plemeritaire а la structure 'geologique de 
Titelski Breg, Manuel de l'Institut Geologique page 117_:_:121, 1950. 

4) Ј. Markovic: 'ор, cit. '(page 120). • ' 
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Ь) Si l'on etaЫit que cette dislocation est de nature tecto
nique, саг elle s'etend au sens oppose а celui de la grande de
chirure qui suit la direction des paralelles et qui se trouve au 
bord du Bassin Pannonien, cette dislocation pourrait plutбt se 
rapporter а la petite dechirure qui suit la direction du meridien. 
Elle constitue la limite du calcaire miocene et elle est liee pro
baЫement а la depression au sud de la ligne de partage des 
eaux et au IV-eme Ыос seismique ·du plateau de loess de Srem; 

с) la grande ressemЫance entre les couches eoliennes quater
naires sur les deux rives du Danube ne doit pas etre une preuve 
de la jonction de deux plateaux de loess чui aurait eu lieu au 
moment de leur stratogenese, саг il n у а pas а се sujet des 
donnees precises. D'ailleurs, dans le loess de Titelski Breg n'a 
ete decouverte aнcune couche de gravier ou de sаЫе fluvial 
qui serait la preuve de la continuite induЬitaЫe de deux forma
tions de loess. On n'a pas decouvert' le reseau hydrographique 
renfermant des materiaux de Fruska Gora et se dirigeant de 
Fruska Gora vers le nord а travers le plateau de loess de Titel 
vers le lit suppose du Danube pres de Mosorin. 

Par cq_asequent on а raison de considerer que le Danube 
а toujours coule par la grande dechirure levantine, ne permet
tant pas а ces deux plateaux de loess de se reker а l'epoque 
de la phase eolienne. А l'appui de cette conclusion on peut avan
cer le fait que le quaternaire de la colline Сьt et de Titelski . 
Breg est reste intact, de meme que J'aspect general de la 
vallee du :panube avec ses terrasses, sans aucune indication en 
faveur de "la percee" et de la dislocation quaternaire. 

Bien entendu, de futures recherches et de nouveaux pro-
fils а faire sur les rivages du Danube pourront apporter la re
ponse definitive а cette question interessante. 
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LJUDEVIT BARIC 

JEDAN SLUCAJ TOCNOGA ODREDIVANJA MINERALA 
РО TEODOLITNOMIKROSKOPSKOJ METODI BEZ POZNA

VANJA INDEKSA LOMA MINERALA 

Vrseci odredivanja ро· teodolitnomikroskopskim metodama 
moramo nagiЬe oko horizontalnih osi aparata korigirati, ako se 
indeks loma minerala гazlikuje od indeksa loma segmenata, me
du kojima vrsimo mjerenja, kako Ьismo prividne nagiЬe u sta
klu segmenata korigirali na prave nagiЬe u mineralnom zrnu. 
Tu korekturu moramo v1·§iti, cim razlika medu indeksima loma 
za segment i za mineral bude veca od nekoliko (2.;__3) jedinica u 
drugoj decimali; uz manje razlike u indeksima loma korigirane 
se vrijednosti u mineralu tako malo razlikuju od prividnih vri
jednosti izmjerenih na aparatu u staklu segmenta, da se u prak
ticnom radu na to ne trеЬапю osvrtati. 

Da Ьismo u slucaju. vecih razlika u indeksima loma mine
rala i segmenata mogli izvrsiti potrebne korekture, moramo uz 
poznati indeks loma segmenata znati bar donekle tocno i ja
kost loma minerala. Ako iz posebnih odredivanja nemamo za 
to nikakvЉ podataka, tad pri ispitivanjima. mikroskopskih iz
brusaka ро teodolitnomikroskopskim metodama nailazimo na 
proЫem, kako da odredimo jakost loma nekoga zrna u pokritom 
mikroskopskom preparatu. Na to је pitanje nastojao odgovoriti 
vec Е. S. Fedorov (lit. 1, pag. 259-261) polazeci od cinjenice, 
da kutovi izmedu glavnih viЬracionih smjerova Ng, Nm i Np 
opticke indikatrise minerala ne се iznositi u stereogramu ора-
zанја tосно 90° , koliko to mora da bude, неgо се онt odstu
pati od te vrijednosti, ako se iнdeksi loma miнerala i segme
нata tосно н~ podudaraju. Iz velicine toga odstupaп.ja, koju је 
lako пасi iz stereograma opazanja, pokusao је 1'--,edorov odrediti 
srednji relativni lom svijetla izmedu miнerala i segmeнta, ali on 
sam upozorava (lit. 2, pag. 307), da је ta metoda toliko gruba, 
da Ьi svako pojedino opazanje u jednoj te istoj tvari dalo osjet- · 
ljive razlike u indeksu loma. 

V. V. Nikitin, prvi ucenik i saradnik Fedorova, dao је 1912. 
godiпe (lit. 3) prvu uporablvu metodu za priЬlizno odredivanje 
indeksa loma minerala na teodolitnom mikroskopu odnosno po
mocu univerzalnoga stolica u pokritom prepaгatu. Ona se zasнi-
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va na pojavi totalne refleksije u pukotinama minerala, l<oje su 
ispunjene uzduhom ili nekim drugi:m sredstvom, na pr. kanad
skim balzamom; u ovom posljednjem slucaju dakako samo on
da, ako је indeks loma minerala veci od indeksa loma kanad
skoga balzama. Berek (lit. 4, pag. 108) kaze, da se ро toj metodi 
- principijelno uzevsi - mogu ocekivati veoma tocni rezultati, 
ali је za to potrebno, da pukotine, na pr. pukotine kalavosti u 
mineralu, na kojima pri nagiЬanju stolica opazamo nastнpanje 
ili iscezavanje pojave totalne refleksije, budu savrseno ra·;ne, а 
uz to, da nam bude tocnp poznat indeks loma onoga sredst\>a, 
koje ispunjava te pukotine .(na pr, k,шadskoga balzama). ОЬа,оvа 
uslova u praksi .su medutim Щetko jspunjena:tako, da је to-::
nost metode - kako sапз. Nikitin kaze (vidi na pr. lit. 5, pag. 
137 i1i lit. 6, p3:g. 51) - veoma mala ра cemo se njom sluziti 
samo onda, kad n:ani · materijal, koji ispitujemo; uopce nije po
znat ili ):<id se jakost loma u ovisnosti od njegova kemizma mi
jenja u sirokim granicama. OЬicno se vec u drugoj decimali uka-
z~ju kolebanje o.d riekoliko jedinica. · · 

М. Ber.ek (lit. 4, pag. 109-114 i 149-151) је 1924. objavio 
metodu, koja se zasniva na tomu, _9-1;1 u d,та srnjera, koja su zr
calno jednako ;nagnuta prema jednoj od ravnina simetrije optic
ke 1ndikatrise; .dvol9m odnosno razlika u hodu moraju Ьiti · isti, 
ako se miner1;1l i .seginenti podudaraju u indeksu loma; u pro
tivnom се se slucaju r1rzultati. ra~liko'lati medu sobom i iz tih 
razlika moci cemo zakljuciti na indeks loma minerala sa toc
nosti, koja uz izvje~i;ш 1>rizljivost - kako kaze Berek (lit. 7, 
pag. 13) - lako moze da dosegne nekoliko jedinica н trecoj 
decimali. · -

,Deset godina k~snije dali su L. Chomard (lit. 8Ј i Ј. Melon 
(lit. 9)*) dalje metode za odredivanje indeksa loma minerala u 
:tnikroskopskim prepqratima na teodolitnom mikroskopu .odno
sno pomocu univerzalnoga stolica. Chomard mjereci lшtove po
tamnjenja u 4 proizvoljna polozaja izbruska te razliku u hodu 
u smjeru normale na izb}'usak moze da odredi uz polozaj in
dikatrise, uz pravi lшt optickih osi te uz karakter dvoloma teo
retski jos i velicine Ng, Nm, Np. Prakticki medutim. - kako 
istice Berek (lit. 7, p9-g. 14) - nije moguce odrediti glavne in
dekse. loma zbog toga, sto ninajboljim danasnjim metodama ne 
mozemo odrediti kutove potamnjenja onoliko_m tocnoscн, koja 
Ьi Ыlа potrebna za Chomardovu metodu. 

'~) Zahvaljujem sveuc. profesoru Dr. К. V . .P.etkovicu, direktoru ge
olosko-paleontoloskoga zavoda univerziteta. u :Вeogradu, sto mi је naj
spremnije uzajmio iz ЬiЫioteke spomenutoga zavoda. Melonov rad. -
Slicno zahvaljujem i sveuc. pцofesoru D1-. Ј. Duhovniku, sto. mi је iz Ьi
Ыioteke. instituta za rudarstvo univeгziteta u LjuЫ.jani poslao na upo
trebu Chomaгdov rad. 
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Melonov se postupak zasniva iskljucivo na mjerenju razlika 
u hodu. Ako se ta razИka odredi· u smjeru normale na prepa
rat i uz to za dvije skupine od ро cetiri smjera, koji su u sva
koj od oЬih skupina jednako, ali za оЬје skupine razlicito nag
nuti prema normali izbruska i uz to leze u dvije ravnine od-· 
redene normalom izbruska i vibracionim smjerovima pri oko-- · 
mitom prolazu svijetla kroz izbrшiak, tad se iz tih podataka 
moze u opcenitom slucaju i;z;racunati orijentac~ja optickih osi 
kristala\ prema џormali izbruska, zatiщ pravi kut optickih osi i 
neki sredдji indeks loma · doticnoga · kristala. Vrijednosti,. koje 
se ро ovoj metodi. doblvaju za neki srednji indeks loma, kole
baju za nekoliko. jedinica u drugoj decimali. Uz to ta metoda 
slicno kao i Chomardova izislшje dugotrajna izracunavanja. 

U najnovije vrijeme objavio је nekoliko radova о odredi
vanju indeksa loma minerala u mikroskopskim preparatima na 
teodolitnom mikroskopu odnosno pomocu uniyerzalnoga stolica 
R. Mosebach (lit. 10,. 11, 12). U pryom od spomenutih radoya 
pokazao је on na izbrusku cirkona priredenoin paralelno osi с, 
kako se uz poznati ~лdeks loma segmenta moze mjerenjem bar 
dviju razlika u hodu u ravnini glavnoga presjeka kraj raznih 
nagЉa prepar.a~a na aparatu odrediti. indeks loma za ordmarnн 
zraku, а slicno iz bar dya mjeгenja raz,like u hodu izyrsena kгај 
гaznih nagiЬa µ ravriini okщnitoj na 'os с nakon ioga i indeks 
loma za ekstгaordinaпш zraku · te konacno i deЬljina preparata. 
U posljednjem citiranom г.adu (lit. 12, pag. 56) najaYljuje оп 
i opcenito rjesenje toga zadatka bez obzira na to, kako је {z
br.usen opticki jednoosni mineral. Od_ izvoda u drugom citiraш>m 
гadu (lit. 11) neka bude oYdje posebrio naglasen elegantan i jed
nostaYan nacin za odr.edivanje srednjega glavnoga indeksa loma 
Nm opticki dvoosniџ. minerala (lit. 11, pag, 38). Ako imamo na
ime dya tako orijentirana presjeka, da UZ pocet11i polozaj osi 
А4 арагаtа smjerovi Ng u jednom odnosno Np u drugom рге" 
sjeku idu рагаlеlдо ili gotovo paralelno osi tubusa, tad cemo 
izmjeriti prividni kut optickih osi u staklu segшe11ta jedam
put oko ostre, а drugi put oko tupe raspolovnice. Zbroj polovice 
til'1 dvaju kutova Ьit се tocno 90°, ako izmedu Nm шi.пегаlа od
nosno kгistala uopce i indeksa loma segmenta nema n,ikakve 
гazlike. u tош се slucaju izmjeгene vгijednosti odgovaгati fak
ticnim kutovima optickih osi u mineralu. u protivљ:,m slucaju, 
t. ј. ako izmedu indeksa loma segmenta i Nm miпerala postoji 
razlika, razlikovat се se poluzbгoj izmjerenih prividпЉ kutova 
optickih osi oko ostre i tupe raspolovnice od 90°; iz te se raz
like uz poznati indeks loma segmenta dade nuzno zakljuciti na 
velicinu glavnoga srednjega indeksa loma Nm minerala. Mo
sebach је to ilustrirao i na dva pгimjera, i to na adularu i 
staurolitu upotrijeblvsi za mjerenje kod adulara priЫizno oгi
jentirane а •kod staurolita gotovo tocno orijentiгane presjeke. 
koji su se dobro pгiЫizavali po~ozaju okomitom na pstru i tupu 
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Melonov se postupak zasniva iskljucivo na mjerenju гazlika 
u hodu. Ako se ta razHka· odredi· u smjeru normale na prepa
rat i uz to za dvije skupine od ро cetiri smjera, koji su u sva
koj od obih skupina jedna:ko, ali za оЬје skupine razlicito nag
nuti prema normali izbruska i uz to leze u dvije ravnine od-· 
redene normalo:qi izbruska i viЬracionim smjerovima pri oko- · 
mitom prolazu svijetla kroz izbrus·ak, tad se iz tih podataka 
moze u opcenitom slucaju izracunati oгijentac~ja optickih osi 
kristala\ prema I).ormali izbruska, zatirn pгavi kut optickih osi i 
neki srednji indeks loma · doticnoga kristala. Vrijednosti,. koje 
se ро ovoj metodi. doblvaju za neki srednji indeks loma, kole
baju za nekoliko. jed.inica u drugoj decimali. Uz to ta metoda 
slicno kao i Chomardova iziskuje dugotrajna izracunavanja. 

U najnovije vrijeme objavio је nekoliko radova о odredi
vanju indeksa loma minerala u mikroskopskim preparatima na 
teodolitnom mikroskopu odnos.no pomocu univerzalnoga stolica 
R. Mosebach (lit. 10,. 11, 12). U prvom od spomenutih гadova 
pokazao је on na izbrusku cirkona priredenom paralelno osi с, 
kako se uz poznati ~пdeks loma segI1?,enta moze mjerenjem bar 
dviju razlika lJ hodu u ravnini glavnoga presjeka kraj raznih 
nagiЬa prepar.ata na aparatu odrediti, indeksloma za ord1дarnu 
zraku, а slicno iz bar dva mjerenja raz,like u hodu izvrsena kгај 
raznih nagЉa ц ravnini okomitoj na os .с nakon toga i indeks 
loma za ekstraordinaгп.u z,raku · te konacno i deЬljina preparata. 
U posljednjem citiran6m г_adu (lit. 12, pag. 56) najavljuje on 
i op·cenito rjesenje toga zadatka bez obzira na to, kako је i'z
brusen opticki jednoosni mineral. Od. izvoda u drugom citiranom 
radu (lit. 11) neka bude ovdje posebno naglasen elegantan .i jed
nostavan nacin za odredivanje srednjega glavnoga indeksa loma 
Nm opticki dvoosnЉ minerala (lit. 11, pag'. 38). Ako imamo na
ime dva tako orijentiгana presjeka, da uz pocet11i polozaj osi 
А4 aparata smjerovi Ng u jednom odnosno Np u drugom pre-· 
sjelш idu paгalel1.10 ili gotovo paгalelno osi tubusa, tad сето 
izmjeriti prividni kut optii;kih osi u _staklu segшeпta jedam
put oko ostre, а drugi put okQ tupe raspolovnice. Zbroj polovice 
tН-1 dvaju kutova blt се tocno 9Q 0, ako izmedu Nm шi.пегаlа od
nosno kristala uopce i indeksa loma segmenta nema nikakve 
гazlike. U tom се slucaju izmjerene vгijednosti odgovaгati fak
ticnim kutovima optickih osi u mineгalu. u protivнom slucaju, 
t. ј. ako izmedu indeksa loma segmenta i Nm miпeгala postoji 
гazlika, razlikovat се se poluzbгoj izmjerenih prividпЉ kutova 
optickih osi oko ostre i tupe raspolovnice od 90°; iz te se raz
like uz poznati indeks loma segmenta dade nuzno zakljuciti na 
velicinu glavnoga srednjega indeksa loma Nm minerala. Mo
sebach је to ilustrirao i na dva primjera, i to na adularu i 
staurolitu upotrijeblvsi za mjerenje kod adulara priЫizno ori
jentirane а •kod staurolita gotovo tocno orijentirane presjeke, 
koji su se dobro priЫizavali polozaju okomitom na pstru i tupu 
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raspolovicu tih minerala. Naglaseno neka bude, da се nam jed
nako tocne rezultate dati i presjeci sa tako zvanim simetrijskim 
izlazenjem optickih osi, о cemu се jos kasnije Ьiti govora. 

Iz kJ;,atkoga dosad danoga prikaza vidi se, sa kakvim se ро-. 
teskocama moramo boriti, zelimo li u mЦпoskopskom izbruslш 
odrediti indeks loma minerala. Od svih nabrojanih metoda samo 
ро dvije i .to ро Berekovoj i ро Mosebachovoj doblvamo vri
jednosti, kojih tocnost iznosi + 0,003, t. ј. odgovara tocnosti od
redivanja izvrsenih metodom imerzije. Pri tom treba posebno 
naglasiti, da, Berekova metoda daje neki srednji indeks loma, 
koji се najcesce (lit. 4, pag. 113) blti jednak cetvrtini O(i zbroja 
Ng + 2Nm + Np. Mosebachovi postupci daju naprotiv glavne 
indekse loma za mineral. Obzirom na te poteskoce mozda ne се 
Ьiti na odmet, da se ukaze na to, da u izvjesnim uslovima mo
zemo izvrsiti vrlo tocno odredivanje i bez poznavanja indeksa 
loma minerala, kako cemo to razloziti na primjeru forsteritno
fajalitnoga izorr,.orfnoga niza u skupini olivina. Pripadnici toga 
niza vise puta su Ьitni sastavni dio nekih bazicnih stijena. Ra
deci teodolitnomikroskopskom metodom odredujemo ih u iz .. 
bruscima pomocu kuta optickih osi 2V, koji se vrlo karakte
risticno i. jako mijenja pocev od ciste magnezijske ра do ciste 
ferokomponente (vidi sl. 109 и lit. 13, pag. 191). Oblcno radimo 
tako, da nagiЬ jedne Ш eventu.alno obih optickih osi, kako ga 
prigodom mjerenja citamo na osi А4 aparata, korigirarr:ю na 
pravi nagiЬ u mineralu pomocu indeksa loma minerala. lЉ:oliko 
smo opazili samo jednu opticku os, ocitat cemo iz stereograma 
opazanja vrijednost lшta optickih osi 2V oko smjera Np i s tom 
vrijednosti iz sl. 109 u lit. 13, pag. 191 odrediti omjer magne
zijske komponente prema ferokomponenti. Pri direktnom opa
zanju oblh optickih osi doblt cemo dakako zbrajanjem оЬЉ ko
rigiranih nagiЬa oko osi А4 potrebni nam kut 2V. Za sve to 
moramo medut,im znati bar srednji neki indeks loma minerala, 
а najbolje Ьi dakako Ьilo, da radi korekture znamo bas sam 
glavni srednji indeks loma Nm. Ako smo se medutim slucajno 
namjerili na zrno izbruseno okomito na ostru i1i tupu raspolo
vnicu, tad cemo nagiЬanjem oko osi А4 aparata mjeriti pri
vidni kut optickih osi 2Е u staklu segmenata poznatog indeksa 
loma, n; taj се prividni kut 2Е sa pravim kutom optickih osi 
2V u mineralu Ьiti funkcionalno vezan poznatim izrazom 

. Е Nm . V 
·sш ~~-sш (1) 

Тl 

Prei:na tom izrazu mozemo i'z krivulje, koja prikazuje, 
kako se sa kemijskim sastavom mijenja kut optickih osi 2V mi
nerala i iz krivulje, koja pokazuje promjenu srednjega glavnoga 
indeksa_ loma Nin minerala, izracunati odnosnu krivulju za pri-
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vidni kut 2Е optickih osi u segmentu poznatoga indeksa loma 
n. Ucinimo li to za pojedine clanove izomorfnoga niza forste
rit-fajalit uzevsi za indeks loma segmenta n = 1,55, kako to· 
oblcno imamo kod univerzalnih stolica, tad cemo doblti kri
vulju, koja се pokazivati, kako se sa kemijskim sastavom mije
nja prividni kut optickih osi 2Е u staklu segmenta sa indeksom 
loma n = 1,55. Та је krivulja u slici 1 ove radnje u dijagramu 
optickih svojstava za forsteritno-fajalitni niz uzetom iz pozna
toga Winchellovoga u.d~benika (lit. 13, sl. 109) oznacena sa "2Е 
u segmentu n = 1,55". Prema s1: 1. је bez daljega jasno, da se 
za odredivanje kemijskoga sastava mozemo posiuziti kako kri
vuljoн1 2V, tako i krivuljom 2Е, koju cemo jednom za vazda 
konstrнirati i kao nadopunu нnijeti u originalni Winch~llov di
jagram. Imamo li vise parova segme11ata sa raznim indeksima 
loma, пaravno da mozemo za svaki par segmenata prema izrazu 
(1) koпstruirati tom segmentnom paru pripadnu krivнljн pri
vidnih kutova optickih ,osi 2Е. 

Da Ьismo se нvjerili о tom, imamo li presjeke spomenute 
orije11tacije, t. ј. da li su oni okomiti na ost.ru odnosno tupн ras
polovnicu miпeralnoga zrna, mjerit cemo teodolitnomikroskop
skom metodom u svakom od netom spomenuta dva slucaja po
lozaj srednjega viЬracioiюg smjera Nm opticke indikatrise i 
polozaj vЉracionog smjera, koji odgovara tupoj odnosno ostroj 
raspolovnici. Ti се smjerovi u slucajн tocne ori~entacije zrna le-
zati u samoj ravнini preparata. Zbog toga ne dolazi pri njiho
vom odredivanju u obzir korektura za nagiЬ, za provadanje koje 
Ьi nam inace trebalo znati bar donekle tocno indeks loma mine,
rala. U odredivanju smjera Nm mogu pri tom da se jave znatne 
poteskoce zbog toga, sto se pri nagiЬanju preparata oko osi А.1 
u vecem Ш manjem intervalu oko polozaja, koji odgovara even
tualnom prolazu opticke osi kroz tubus mikroskopa, javlja osvje
tljenje u zrnu, na kojem vrsimo mjerenja, а to moze da smeta 
tocnom namjestanju smjera Nm. Tu cemo poteskocu lako iz
bjeci па taj nacin, da za ispitivanja uzmemo dеЫје preparate, 
na kojima cemo direktnim promatranjem interferencione slike 
u konvergentnom svijetlu u dijagonalnom polozaju preparata 
vrlo tocno moci odrediti polozaj jedne i druge od optickih osi, 
а prema toщu i smjer Nm te prividni kut optickih osi u staklu 
segmenata. 

Tocnu vrijednost toga kuta dat се nam medutim ne samo 
presieci okomiti na jedпu ili drugu raspolovicu пеgо i svi oni 
pгesjeci, koji nisн okomiti па rasoolovnku, ali kod kojih поr
ш~lа па preparat lezi u ravnini koja ј~ okomita na ravn.inн op
tickih osi i нz to nгolazi kroz raspolovnicн (lit, 14, pag. 252), oko 
koie cemo mj~riti prividni kнt optickih osi. Drнga raspolovnica 
Iezi н tom slucajн u ravnini samoga preparata, dok је smjer Nm 
naiznнt prema ravnini preparata. То sн presjeci sa simetrijskim 
izlazenjem optickih osi. Kad smo sluzeci se osima А1 i А2 ара-
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rata preparate sa netom spomenutim simetrijskim izlazom op
tickih osi namjestili tako, da pri nagiЬanju oko osi А4 оЬје op
ticke osi prolaze sredinom vidnoga polja, tad се nagiЬ oko osi 
А4, da Ьi se jedna odnosno druga ppticka os dovela u sredinu 
vidnoga polja, Ьiti isti i jednak riagiЬu na preparatima tocno 
okomitim na raspolovnicu, samo sto u ovom posljednjem slu
caju ne treba za mjerenje prividnoga kuta optickih osi upotri
jeblti i os А2 aparata. 

Pomocu netom opisanoga postupka mozemo dakle iz jed
noga jedinoga podatka i to prividnoga lшta optickih osi odre
denoga u staklu segmeilata sluzeci se nadopunjenim dijagra
mima spomenutoga Winchellovoga udzbenika (lit. 13) praviti 
vazne zakljucke. Nedostatak је toga postupka, sto nije opcenit. 
On se moze primijeniti samo na one nizove opticki dvoosnih 
minerala, gdje se sa kemizmom ostro mijenja i kut optickih osi, 
kao na pr. na niz forsterita-fajalita, zatim enstatita-hiperstena 

· i slicno. Ра i uz taj uslov, koji ogranicuje primjenu spomenutoga 
postupka, potrebni su nam presjeci odredene orijentacije ili bar 
presjeci, koji sa dobrom priЫiznosti odgovaraju opisanoj ori
jentaciji. Izmedu mnogih slucajnih presjeka u preparatu samo 
се neki imati onu orijentaciju, koja је nama potrebna. Broj tak
vih presjeka moze se proracunati ро racunu vjerojatnosti. Rje
savanjem toga zadatka pozabavili su se R. Grengg (lit. 15) i Н. 
Schumann (lit. 16)nadopunivsi svoje teoretske izvode i eksperi
mentalnim podacima. Prema Schumannu (lit. 16, pag. 232) moze 
se teoretski ocekivati da се kod dvoosnoga rompskoga kristala, 
kojemu kut optickih osi iznosi 70°, od 100 sasma slucajno raz
mjestenih presjeka, dakle presjeka. nacinjenih od zrnaca, na 
koja nije djelovao nikakav faktor redanja, koji Ьi ih makar 
djelomice poredao, 6 njih Ьiti okomitih na ostru raspolovnicu, 
ako opseg opazanja uzmemo 20°, i 3,6 njih Ьiti okomitih na tupu 
raspolovnicu uz opseg opazanja 15°. Eksperimentom је u pre
paratu priredenom droЫjenjem od sumpora doblveno za prvi 
slucaj 4 i za drugi 9. Dok su inace ostali podaci doblveni ekspe
rimentom na sumporu u dobrom skladu sa izracunavanjima, ja
vljaju se bas kod navedenih orijentacija znatnija odstupanja, 
koja se mogu medutim objasniti djelomice slabom kalavosti 
sumpora, koja је u preparatima za ispitivanje priredenim drob
ljenjem donekle utjecala na redanje zrnaca, а djelomice time, 
sto је zbog veoma neravne kukaste povrsine zrnaca dio zrnaca 
normalnih na ostru raspolovnicu pri ispitivanju u konvergent
nom svijetlu Ьiо ubrojen medu zrnca normalna na tupu raspo
lovnicu, te time sto је u konvergentnom svijetlu uz veliki kut 
optickih osi u presjecima okomitim na ravninu simetrije op
ticke indikatrise polozenu kroz opticku normalu i tupu raspo
lovnicu tesko razlikovati polozaje, koji odgovaraju optickoj 
normali, od polozaja, koji odgovaraju tupoj raspolovnici (lit. 16, 
pag·: 234). Uzmemo 1i kao podlogu za dalja razmatranja rеzul-

Глэспик Природњачког музеја А-4 8 
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tate teoretskih izracunavanja, tad mozemo reci, da uz gore na
vedeп.e uslove postoji vjerojatnost, da се od svakih 10 zrnaca 
u preparatu jedno Ьiti okomito na ostru ili tupu raspolovnicu, 
pri cemu neka bude uzgredice istalшuto, da cemo se presjecima 
okomi'cim na tupu raspolovnicu moci u nase svrhe to bolje slu
ziti, sto је kut optickih osi Ыizi k 90°. Obzirom na to medu
tim, sto sva zrna u onon.1. opsegu opazanja, kakav је_ u svojim 
istrazivanjima uzimao Schumann, ne се zadovoljavati uslov Ьаг 
dobre priЫiznosti рrеша presjecima simetrijskoga izlazenja op
tickih osi iz zrna, nuzno slijedi, da се od nek6liko desetaka ide
alno bezredno porazmjestenih zrnaca vjeгojatno jedno imati onu 
orijentaciju, koja nam је potrebna za direktno mjerenje privid
noga lшta optickih osi 2Е u staklu segmenta. 

Bilo kakav faktor redanja moze medutim Ьitno izrri.ije11.iti 
podatke, koji se mogu predvidjeti na temelju teorije. Ti faktori 
djeluju u prirodi cesto, gotovo uvijek, tako da se idealno bez
redni razmjestaj zrnaca tesko moze ocekiva-ti. Primjera radi ne
ka budu spomenuti samo neki od 'cih faktoгa: jednostrani tlak, 
nadalje utjecaj okoline na proces kristalizacije, posljedica cega 
је na pr. vise ili manje usmjereno priгastanje mineгala na sti
jene puk;otina, u kojima se vrsi kristalizacija, zatim pravilno 
sгastanje dvaju minerala pri istodobnoj njihovoj kristalizaciji, 
nadalje sila teze, zbog koje се izduzeni kristali, koji se nalaze 
u mirnoj tekucini, padati smjeгom svoje najmanje povrsine, ра 
tokovi tekucina, zbog cega се se od1-1ljeni kristali redati svojom 
duzinom paralelno toku (fluidalna tekstur'a kod stijena) i t. d. 

Zagreb, mjeseca srpnja 1951. 

LJUDEVIT BARIC 

Zusammenfassiing 

EIN FALL DER GENAUEN MINERALBESTIMMUNG NACH 
DER THEODOLITMIKROSKOPISCHEN METHODE, OHNE 

DEN BRECHUNGSINDEX DES MINERALS KENNEN ZU 
BRAUCHEN. 

Wenn man sich der theodolitmikroskopischen Methode in 
dег Untersuchung der Mineгale und dег kгistallisierten Sub..,. 
stanzen uberhaupt bedienen will, muss man die Neigungen um 
die Horizontalachsen des Apparates - sobald ein Unterschied 
im Brechungsvermogen des Minerals und der Segmente besteht 
- kщтigieren, um die scЬeinbaгen Neigungen im Glase der 
Segmente auf die wahren Neigungen im Minerale zuruckzufu
ren. Dazu muss man aber das Brechungsveгmogen des Mineгals 
kennen. W enn man uber keine besondeгen Angaben verfugt, • 
. um aus ihnen uЬег die Hohe des Brechungsvermogeris den 
ScЫuss ziehen zu konnen, dann muss man die Bestimmung 
des Brechungsindex durchfuhren. Zu diesem Zwecke sind~ in 
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· der theodolitmikroskopischen Methode verschiedene Verfahren 
entwickel;t worden, um das Brechungsvermogen im gedeckten 
Dunnschliff bestimmen zu konnen. N ur zwei V erfahren und 
zwar jenes von Berek (Lit. 4, pag. 109-114 und 149-151) sowie 
jenes von Mosebach (Lit. 10, 11, 12) geben den Brechungsindex 
des Mineralkornes mit einer Genauigkeit von + 0,003, was der 
Genauigkeit der Immersionsmethode entspricht. Die Genauig
keit der ubrigen Verfahren, welche kurz erwahnt wurden, ist 
,чesentlich niedriger; man wird sich ihrer also selten bedienen, 
und zwar nur dann, wenn das zu untersuchende Mineralkorn 
uberhaupt nicht bekannt ist oder wenn sein Brechungsindex 
in Bezug auf seinen Chemismus in weiten Grenzen schwankt. 
Es muss noch' besonders hervorgehobeп. werden, · dass nach dеш 
Verfahгen von Вегеk eine шittleгe Lichtbгechung bestimmt 
wird, wahгend nach dem Verfahгen von Mosebach die Haupt
bгechungsindizes bestimmt weгden. 

Unter gewissen Umstanden kann man mit dem Universal
drehtischchen (bezielшngsvveise mit dem Theodolitmikroskop) 
genaue Bestimmungen auch ohne Kenntnis des Brechungsin
dex durchfuhren, wie das an dem-Вeispies der isomorphen Reihe 
Forsterit-Fayalit erklart wird. Die Glieder dieser Reihe, welche 
maп.chmal wesentliche Bestandteile ein1ger basischer Gesteine 
sind, werden gewёЉnlich theodolitmikroskopisch in Dunnschlif
fen nach dег Grosse des optichen Achsenwinkels 2V bestimmt, 
dег ei11e sehг starke und chaгakteristische A11deru11g von der 
геi11е11 Mg-Korhpone11te Ьis zuг гeinen Feгro-Kompone11te zeigt 
(siehe Fig. 109 i11 Lit. 13, pag. 191). Мап fuhгt die Вestimmung 

· gewohnlich folgendermasse11 aus: die Neigu11g einer eventucell 
auch beider optische11 Achsen, wie sie ,vahгend der Messung 
auf dem Teilkгeise dег Achse А4 des Apparates bestimmt wird, 
wird mittels des Breclшngsindex des Minerals auf die wal1re 
Neigung im Minerale korrigiert. Insofern nur eine der opti
schen Achse11' direkt beobacЬtet wurde, ent11immt man aus dem 
Beobachtungsstereogгamm die Grosse des Wi11kels 2V um die 
Richtu11g Np u11d mittels dieseг Grosse bestimmt man aus der 
Fig. 109 i11 Lit. 13, pag. 191 das Verhaltnis dег Mg- und der 
Fe-Komponente. Im Falle dег diгekten Beobachtung dег beiden 
optischen Achsen bekommt man naturlich duгch Summieren 
beideг korrigierten Neigungen um А4 die Grosse des Achsen
winkels 2V. Die Voraussetzung ist aber dabei, dass wir wenig
stens die mittlere LichtЬгechung des Minerals kennen. Am be
sten ware es naturlich, wenn wir Љr die Durchfuhrung .der Kor
rektur eben den mittleren HauptЬrechungsindex Nm wissen 
konnten. Wenn wiг aber zufalligerweise ei11 Mineralkorn sen
krecht zur ersten oder zweiten Mittellinie zur Verfugung haben, 
dann werden wir durch das Kippen um die Achse А4 des Ар.:. 
parates den scheinbaren optischen Achsenwinkel 2Е im Glase 
dег Segmente mit dem bekannten Brechungsindex n messeп 

8* 
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konnen; zwischen dem erwahnten scheinbaren AcЬ.senwinkel 
2Е und dem wahren Winkel dег optischen Achsen ,2v bes'ceht 
die bekannte Beziehung (1) . .Nach ihr ka11n man aus den Kur
ven, welche die Abhangigkeit des optischen Achsenwinkels 2V 
und des mittleren HauptЬrechungsindex Nm von der chemi
schen Zusammense'czung des Minerals darstellen, die Kurve 
berechen, welche die Anderung des scheinbaren Winkels der 
optischen Achsen 2Е im Glase der Segment~ mit dem Bre
chungsindex n = 1,55 in Bezug auf den Chemismus darstellt. 
In der Fig. 1 ist diese Kurve mit "2Е im Segment n =--= 1,55" 
bezeichnet. Aus dieser Figur ist ohne weiteres klar, dass wir 
fйr die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung ebenso 
die Kurve 2V wie auch die Kurve 2Е benutzen koпnen; diese 
letztere kann man ein fйr allemal konstruiren und als Vervoll
standigung in das Originaldiagгamm in Lit 13, Fig. 109 eintra
gen. Die entsprechende Kurve kann selЬstverstandlich auch 
fйr jedes andere Segmentpaar konstruiert werden. 

Um feststellen zu konnen, оЬ die Schnitte der erwahnten 
Orientierung vorliegen, d. h. оЬ sie senkгecht zu der eгsten be
ziehungsweise zu der zweiten l\/Iittellinie des Mineгals stehen, 
wiгd man iц jedem der eben erwahnten beiden Falle nach dem 
theodolitmikroskopischen V eгfahгen die Lage von N m der ор- ' 
tischen Indikatrix und dazu noch die der zweiten гespektive 
der eгsten l\/Iittellinie entspгechende Hauptachse ausmessen, 
Diese Richtungen werden im Falle der genauen Orientieruпg des 
Schnittes in der Ebene des Pгaparates liegen miissen. In der 
Bestimmung dег -Richtung Nm konneп dabei eгheЫiche Schwie
rigkeiten entstehen, und zwaг deswegen, weil bei dem Kip
pen des Praparates um А4 in grosserem oder kleineгem Inter
valle um die dem eventuellen Duгchgang dег optischen Achse 
durch den l\/Iikroskoptubus entsprechende Lage eine Beleuch
tung des auszumessenden Koгnes zustandekommt, und das kann 
die genaue Bestimmung von Nm storen. Diese Schwierigkeit 
kann man leicht dadurch eliminieren, dass man fiir die Unteг
suchungen dickere Praparate nimmt. An solchen Prapaгaten 
wird man durch das direkte Betгachten des Interfeгenzblldes 
in konvergentem Licht in der Diagonalstellung des Pгaparates 
sehr genau die Lage der beiden optischen Achsen und demzu
folge auch die Richtung Nm sowie den scheinbaren optischen 
Achsenwinkel im Glase der Segmente bestimmen konnen. 

Die genaue Grosse dieses Winkels wird man nicht nuг duгch 
das Ausmessen der zuг einen оdег anderen l\/Iittellinie senk
rechten Schnitte bekommen. sondern auch durch das Ausmessen 
aller zu der Mittellinie schiefen Schnitte, welche aber so ge
macht sind, dass ihre Normale in jener Ebene liegt, die auf der 
Ebene der optischen Achsen senkrecht steht und die Mittellinie 
in sich enthalt · {Lit. 14, pag. 252). Das sind die Schnitte mit 
dem symmetrischen Austritt dег beiden optischen Achsen. In 
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solchen Praparaten konnen wir durch die Betatigung der Achsen 
А1 und А2 des Apparates die beiden optischen Achsen durch 
das Kippen um die Achse А4 parallel \;ier Tubusachse einstellen, 
die dazu notige Kippung um А4 wird aber fur beide optischen 
Achsen gleich sein und sie wird genau der Kippung entspre
chen, welche man an genau orientierten Schnitten zu demsel
ben Zwecke ausftihren muss; in diesem letzten Falle braucht 
man aber nicht, um den scheinbaren optischen Achsenwinkel 
auszumessen, clie Achse А2 des Apparates betatigen. Das sind 
die Schnitte, von denen Mosebach kurz sagt (Lit. 11, pag. 38), 
sie sollen so orientiert sein, dass nach Einmessung der Ebene 
der optischen Achsen Np bzw. Ng bei Nullstellung von А.1 etwa 
parallel der Tubusachse oder nur unwesentlich dazu geneigt 
sind. 

Nach dem eben beschriebenen Verfahren konnen wir also 
allein aus der einen Angabe und zwar aus dem scheinbaren 
optischen Achsenwinkel im Glase der Segmente mittels des ver
vollstandigten Diagramms in dem eгwahnten Buche von А. Win
chell (Lit. 13) wichtige Schltisse ziehen. Eine Unzulanglichkeit 
dieses Verfahrens liegt darin, dass es nicht allgemein ist. Man 
kann es nur auf jene Reihen der optisch zweiachsigen Minera-. 
le anwenden, welche mit der Anderung ihres Chemismus eine 
scharfe Anderung des optischen Achsenwinkels zeigen, wie zum 
Beispiel die Reihen Forsterit-Fayalit, dann Enstatit-Hypersthen, 
Klinozoisit-Epidot llSW. Dazu mussen wir die Praparate senk
recht zur ersten oder zur zweiten Mittellinie haben beziehungs
weise die Praparate mit dem symmetrischen Austritt der opti
schen Achsen oder wenigstens die Praparate; welche mit guter 
Annaherung den erwahnten Orientierungen entsprechen. In 
Dtinnschliffen der Gesteine werden unter vielen Mineralkor
nern nur einige die uns notige Orieritierung haben. Ihre Anzahl 
kann man nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
feststellen; ein ProЫem, dessen Losung R. Grengg (Lit. 15) und 
Н. Schumann (Lit. 16) gegeben нnd durch Experimente besta
tigt hatten. Bei einem zweiachsigen, rhomblschen Kristall mit 
2V = 700 kann man theoretisch - die rictungslos kornige Ver.:. 
teilung im Dtinnschliff voraнssetzend - unter 100 Schnitten 
6,0 normal zur ersten Mittellinie (Beobachtungsbereich 20°) und 
3,5 normal zнr zweiten Mittellinie (Beobachtungsbereich 15°) er
warten. Ftir das beschriebene Verfahren konnen wir uns der 
Schnitte normal zн der ersten und zu der zweiten Mittellinie 
bedienen; nebenbei gesagt, der letzterwahnten Schnitte нm so 
besser, је mehr die Grosse des optischen Achsenwinkels an 90° 
heranrtickt. Im oben erwahnten Beobachtungsbereich besteht 
a.lso die Wahrscheinlichkeit, dass von 10 Kornern im Dunn
schliff ein Korn normal zu der ersten oder zu der zweiten Mit
teШnie zu finden sein wird. Da aber alle Korner im erwahnten 
Beobachtungsbereich die Bedingung der guten AnniЉerung an 

\ 
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die Schnitte mit symmetrischem Achsenaustritt nicht erfullen, 
wird man allgemein eine hiЉere Anzahl der Mineгalkorner un
ter sonst gleichen Bedingungen in Betracht ziehen mйssen. 

Verschiedene, fast immer in der Natur wirkende Ordnungs
faktoren konnen natйrlich die oben angegebenen theoretischen 
Шг richtungslos kornige Verteilung im Dйnnschliff geltenden 
Ergebnisse wesentlich umandern. 
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Н. ИЗМАЈЛОВ 

ГЕОЛОГИЈА ОКОЛИНЕ ШОПУРА, БУЧИМА 

И ДАМЈАНА (МАКЕДО НИЈ А) ' 

(Прилог једна геолошка карта) 

· Гео.морфолоштщ и хuдреграфстщ део. Терен који је обу
хваhен на приложеној геолошкој карти и који сам проматрао 
у месецу октобру 1948 године у циљу његовога геолошког 
и рударског познавања, лежи на вододелници река Криве 
Лакавице (притока Брегалнице) и Старе Реке, односно Стру
мице. Ову вододиеницу описао је Ј. Цвијиh (1, страна 217-219). 
На североисгочној страни терена спуштају се огранци пла
нине Пљачкавице, које изграlјују кристаласти шкриљци и у 
чијем источном подножју лежи Радовишка Котлина. Ова 
котлина је у горњем свом делу испуњена дилувијалним и 
постглацијалним наслагама. 

Дуж југозападне границе терена пружа се тектонски 
ров Криве Лакавице испуњен неогеним седиме.нтима, који су 
у хоризонталном положају и које пресеца ова река. Ти не
огени, језерски, седименти по1<ривени су дилувијалним на
носом. Између Криве Лакавица и Радовишке котлине дижу 
се у вис многе врло живописне андезитске купе од Рујева 
Брда (кота 697 м.) на северу до Трескавачке Чуке (кота 602 
м.) на југу. И све су оне на десној страни Криве Лакавице, 
а само је једна од њих (на Мантову) на левој страни ове 
реке и ту река прави узану клисурицу, док је цела њена 
долина необично широка, што је зачудило и Ј. Цвијиhа, јер 
никако не личи овакој малој реци. (1, страна 224). На југо
истоку вуЛI<ански андезитски терен затворен је опет кри
сталастим масивом чије висине обично превазилазе оне анде
зитских купа (Велика Глава кота 765 и др.) 

На северозападу, у правцу Iliтипа, диже се гранитски 
масив на којему су села Горачино и Тонотарци. Овај масив 
се даље шири у том правцу до села Чифлика (671 м.). 
Источно од овог села, из~1еђу њега и огранка Пљачкавица
Горун и др., лежи 'узана котлиница у којој је село Мочар
ник. Она према југу прелази у још више узану и стрму 
долину Шопурског Потока, притоку Маденске Реке. Овде 
су испољене наслаге горње креде са општим падом према 
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СИ, и то издигнуте гранитима, који су их пробили. Исто 
тако су и андезити, о којим је напред било речи, пробили 
седименте горње креде и прелили се преко њих, тако да 

су само на неким местима, обично у јаругама, испољени испод 
андезита кречњаци и флишолике стене горње креде које су. 
делом промењене од еруптива, по некад измешане са туфо
вима и пирокластичним материјалом, а често импрегниране' 
бакарним и оловним рудама. Са источне стране описаног 
андезитског масива, на граници са кристаластим огранцима 

Пљачкавице, спушта се од старог радовишког пута према 
Маденској Реци, Дубоки До, развијен дуж контактне зоне 
у којој се јављају изданци гвоздене руде. Ове руде јављају 
се у продужењу истога правца (СЗ-ЈИ) и на левој страни 
Маденске Реке, али ту веh по издигнутом гребену који 
је састављен од кретацејских кречњака и флиша. 

Са источне стране поменути гребен има опет андезитске 
изливе (СЗ од села Дамјана, а затим ЈИ од њега близу села 
Пагулева к. 667 и најзад на Грабрешкој Реци). Сасвим за
себан положај имају андезити код села Бучима. Овде они не 
образују никакву купу него се појављују у некој удољини, 
а суседна су им узвишења ободна зона. 

Ову велику разбијеност терена повеhавају још и долине 
Дубоке Реке, Маденске Реке и Габрешке Реке са својим при
токама. Све три поменуте реке припадају сливу Криве Ла
кавице. Сливу Старе Реке (Струмици), на нашем терену, 
припада једино поток Кара-Дереси, слабе водене снаге, а у 
току дужега деЈ~а године и пресуши. Описани терен је још 
богат у изворима, који дају врло добру пијаhу воду. 

Преглед геолошЈСе грађе: Напред, у геоморфолошком 
прегледу терена, наведене су главне формације које, према 
нашем данашњем знању, изграђују његов простор. Ми за 
сада разликујемо следеhе геолошке формације: метаморфни 
терен, седименте горње креде, седименте неогена, наслаге 

кв·артара и еруптивне стене. 

Картирани терен заслужује детаљно петроrрафско про
учавање, јер претставља врло сложени и заплетен комплекс 
разних геолошких формација и даје богат петрографски 
материјал за разјашњење петрогенетских процеса, 1<оји су 
се ов'де дешавали, а и са практичног гледишта терен је 
важан због развијених рудних појава. 

Овај мој претходни извештај састављан је само из те
ренског бележника уз употребу података постојеhе литера
туре, јер ни један примерак из сакупљеног на терену петро
графског материјала · још није микроскопски прегледан ни 
хемијски проучен. Палеонтолошки материјал предао сам 
Геолошком заводу Београдсквг универзитета и · управник 
завода проф. Коста Петковиh био је љубазан да прими на 
себе проучавање тога материјала, на чему сам му веома 
захвалан. 
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Метаморфни терен 

Североисточни део терена, како се види на карти, за
узимају кристаласти шкриљци родопске масе. Они образују 
огранке Пљачкавице и спуштени су у грабен Радовишке 
Котлине, па се поново уздижу јужно. од ње (Елени Рид, 
Смрдеш итд.) и ту стижу до саме реке Криве Лакавице 
(код села Габреша). На осталом пространству, СЗ од села 
Габреша, од метаморфних стена видимо једну испрекидану 
зону амфиболита. На левој страни Маденске Реке амфибо
лити су покривени пешчарима горње креде, а даље на СЗ 
пробијени су гранитима, прошараним огромним количинама 
амфиболитских ксенолита, што је особито изражено на за
падној падини гранитског гребена, у чијем подножју се 
јављају и сами амфиболити удружени са серпентинским по
јавама. Г. Бончев наводи "черни амфиболошисти" и северније, 
на истоку од села Шашаварли у правцу села Колопеvrроваца, 
а затим на СИ по путу за села Габер и Кошево (2, стр. 86). 

Значи да граница Родопске масе долази овде до Кри
волаковичког грабена, а даље на ЈЗ на другу страну од овог 
грабена видимо планину Серту сложену по њезином гре
бену опет од кристаластих шкриљаца "са нешто кречњака, 
амфиболита и серпентина" (11, 3). По М. Павловиhу на Сер ти 
амфиболити су ограничени на област Селца (11, 4), али 
јужније по истом гребену у Иберлију образују зону од 
3 км. ширине у којој је укључена опширна зона серпен
тина, односно перидотита. На Добриништу (15), у области 
Иберлија, са североисточне стране амфиболити су ограничени 
опет доста широком (до пола км.) зоном мермера (15) И на 
Маденској Реци, југозападну страну амфиболита граничи 
једна зона мермерског кречњака (циполина, 14). Ова 
аналогија наводи на мисао да је крај Родопске масе прво
битно лежао далеко према западу од Криве Лакавице иза 
планине Серте, нашто је први скренуо пажњу Милош Пав
ловиh (11, 5-6). Планина Серта овде на истоку Вардарске 
зоне, заузима положај аналоган познатој Косматовој кра
љушти Елене на Црној Реци, на западу исте зоне. Космат 
тај кристалин сматра као краљуштасто навлачење у самом 
Пелагонском масиву. Л. Мариh такође границу вардарске 
зоне помиче много западније од кµаљушти Елен (16, 97). 
Исто је тако овде .на истоку планину Серту М. Лукавиh 
укључио у вардарску зону {11, 7). 

Закључци Љ. Мариhа и М. Луковиhа блиски су Кос
матовим претпоставкама, а'ли се онда границе Вардарске зоне 
на терену не могу провести, јер постоје широке прелазне 
зоне, како на западу тако и на истоку од ње. Еруптивни, 
гранитски и андезитски терен на десној страни Криве Лака
вице спада овде, баш како је означио овакве терене на 
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другим местима Ј. Цвијиh, у граничну област прелазне зоне 
Родопске масе и Динарске системе, или крајеви у ивичним 
партијама Родопске масе и љене прелазне зоне (1, 170-171; 
3, 200). 

Првобитно овај је терен био састављен од кристалина 
Родопске масе, који су сачињаваЈiи ·претежно rнајсеви, ми
кашисти, а делом амфиболити и мермери. Тај кристалин је 
био пробијен офиолитским еруптиiзима (4, 133-7), по Туhану 
лерколитима (5, 484), и од њих је постао серпентин који је 
интимно удружен са амфиболитима и на ову чињеницу је 
обратио пажњу Г. Бончев (2,90). Контакти серпентина. са 
амфиболитима изражени су код Пилава и код ceJia Горачина 
у виду прелаза, што, разуме се, тачније he утврдити петро
rрафска анализа контактних стена, а контакти серпентина 
са кредним стенама (код старог Радовишкоr пута, на левој 
страни Маденске Реке испод к. 690, а на Габрешкој Реци 
испод Веле Главе) изражени су бречом и према томе су 
тектонског карактера. Овде између села Тонотараца, Гора
чина, Мад~нске Ре1<е и старог радовишкоr пута првобитно 
је изгледа била доста широка серпентинска зона, од које се 
сада виде само фрагменти који су издигнути касније на по
вршину rранитима и адрезитима. Њезино пружање на југ 
исто је сакривено rорњокредним наслагама и андезитима. 
Али на Габрешкој Реци, испод Веле Главе, вири опет мали 
фрагмент ове зоне, осим тога се јавља серпентин у виду 
валутака у конгломератима горње креде на многим местима, 

о чему he бити говора да.ље при прегледу ове формације. 
Све то наводи на мисао да је серпРнтинска зона по дужинf~ 
са севера на југ била протегнута од Веле Главе и негде 
скоро до Мочарника, а по ширини са запада на исток највеhа 
је била на профилу уз Маденску Реку. Северно од ове реке 
сада леже три доста широке појаве серпентина: на северу 
од к. 362 на десном брегу Маденске Реке, између села Го- . 
рачина и Тонотараца и на Рујевом Брду, а осим тога анде
зити су избацили на површину мале блокове серпентина који 
су убележени на карти: три северно од Пилава и три близу 
Рујева Бр}а (два на југозападу од њега уз гранитни излив 
и један на северозападу опет близу гранитног дајка на вису 
662 м.). За даљу историју овог терена ИI;Iтересантан је један 
детаљ: да уз ове мале појаве серпентина, усред андезита, 
јавља се и гранит обично на рубу серпентина. То се види 
из карте уз маЈiе серп·ентинске блокове на Гладном Пољу 
и код Лоrура и оба места су на северу од Пилава, а треi1е 
место је код Дубоког Дола на југоисточном углу серпен
тинске појаве бли-зу Старе Чесме. Може се претпоставити 
да је гранит овде исплинао на површину у андезитима заједно 
са серпентином, прилепљен уз њега, што би значило да су 
штипски гранити ту много више проширени него што се 
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види сада, а исто су сакривени андезитима као и од њих 

ст'арије наслаге горње креде. Али у свим тим појаuама гранит 
је жичног типа и по карактеру саме појаве и по структури 
гранита што би значило да су пред нама жице гранита које 
су пробиле андезит? Ово последње објашњење изгледа не
вероватно, јер је овде јасно, да су ту гранити штипског 
типа пробили горњокредне наслаге и значи да су млаlји од 
њих, а старији од средњег олигоцена, јер Ф. Космат је 
видео у олигоцену код Штипа валутке штипског гранита 
(4, 143). Зато за мене ово питање остаје нерешено, али не 
могу да га преhутим, јер су појаве јасно изражене. Према 
Ј. Томиhу андезитске ерупције су се дешавале после сред
њег олигоцена и све до плиоцена (9, 230-231). Хидротерме 
су се изливале и хидротермални процеси су трајали дуже, 
пропраhени жилама млаlјих ву.11канс1<их ~тена, што се веро-

. ватно дешавало овде у доба када је у Криволакачком рову 
био језерски залив тј. за време плиоцена. Излив младе лаве 
на старом радовишком путу вероватно је веh плеистоценски. 
Дилувијално доба оставило је овде дебеле флувијоглацијалне 
наслаге, које не само да су напуниле котлине него су по
криле и ниже делове огранака Пљачкавице доста моhним 
слојевима и проширене су често по платоима висине нашег 
терена. После ове кратке геолошке историје терена биhе разум
љивији даљи описи формација а исто и генеза овдашњих руда. 

На огранцима Пљачкавице претежно су развијени гнај
севи, и то окцасти, а западно од села Бучима уз Дубоку Реку 
и тракасти на истоку по Ташли Бајиру и југозападно од бу
чимског андезита. Они су обично сиви; али понекад тамни, 
скоро црни. Такви су на Ташли Баиру и пп гребену према 
Јасену, а такав је и биотитски гна јс са десне стране Дубоке 
Реке. По самом подножју Пљачкавице више су раширени 
Л11С1tуновити 1шrриљци (микашисти) заједно са парагна јсевима, 
а у њима су по негде примеhени гранито-гнајсеви (ортогнај
севи) обично сиви, али има овде и то на обе стране Дубоке 
Реке до самог старог радовишког пута и ружичастих гнај
сева, као на пр. на планини Серти или на Крк-Џамији у 
Иберлију (10, 11). Јављају се и ружичасти или бели иегна
Ш11Ш11 у виду малих пробоја. Примеhују се овде на обема 
странама Бучимског Потока, јужно од Чукара, сиви гнuјсеви 
са великим кристалима-ружичастог фелдспата, сличног оном 
што се јавља у виду ксенолита у гранитима. Айлиши (или 
бели гранути) у зони око 60 м. ширине, пресецају пут за 
село Бучим и то нешто западније од сеоског гробља. На 
самом гробљу јавља се у ·нешто широј зони амфиболиШ. 
Узане траке ове стене виде се често по овом терену у доњим 
дело.вима огранака Пљачкавице и веhина од њих није могла 
бити унесена у карту, као ни уюrопци белог мермера, који 
су ту свуда мале дебљине (обично испод 10 м.; pelje су 
дебљи).· 
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Сличног састава је и кристалин између села Дамјана и 
села Габреша. Ту је више шкриљаца (мусковитских и кварц
них) заједно са парагнајсевима, а уклопци амфuболиша, ,шар
цита и ,rварцабелушка изгледа су чешhи. Мермери и то у 
виду дв~у паралелних трака, провлаче се овде до села Га
бреша (западно нешто од села) и до села Горње Врашнице 
по бреговима уз пут, који спаја ова два села и све у правцу 
СЗ (азимут око 20 степени). У продужењу истога правца 
види се опет тај мермер на старом радовишком путу, северно 
од серпентинске зоне, код Старе Чесме (где такође има и 
кварца белутка). 

Амфuболuшu. Beh је споменуто да су маЈ1е појаве ам
фиболита честе по целом терену кристалина. Обично су то 
узане жиле од 1-3 м. ређе шире од 10-15 м.; врло ретко 
дебље (гробље · села Бучим). Многе од њих су изломљене 
тектонским притиском и покретима (на пр. она близу старог 
радовишког пута СИ од Старе Чесме, која је унесена и у 
карту). р 

· Али, осим ситних изданака, може бити реконструисана 
овде и зона амфиболита правца СЗ-ЈИ, која се јавља од 
Маденске Реке до села Тонатараца, и која је вероватно била 
ширине не мање од 1 км, али је после порушена гранитима, 
који су је тако реhи прогутали. Од ње су сада остали 
фрагменти на левој страни Маденске Реке, где амфиболити 
близу контакта са циполином садрже жиле кварца-белутка. 
Још су мањи делови по западном ободу гранитског масива, 
где су у јаругама близу пута за село Горачино, амфиболити 
пробијени танким дајковима гранита и жилама хидротер
малног кварцита; местимично су разбијени на комадиhе 
оштрих ивица, који су опет цементирани хидротермалним 
кварцом (например у долу где је шума). У самом селу 
Горачину, на десној страни потока, амфиболити почињу 
доста широком зоном амфиболитске брече, у чијем се це
менту јавља, изгледа, гранитска (пеrматитска) маса': заједно 
са кварцем. На даљем пружању ове доста широке појаве 
(С. од села) амфиболити су обичног хабитуса, структуре и 
текстуре, а у северозападном делу су пробијени жилама 
неке гранитске стене и богате кварцом. Са источне стране 
гранитског гребена нигде нисам приметио изданке амфибо
лита, осим веh у серпентину у Шопурском Потоку, где их 
је видео још Г. Бончев (2, 90) и ту су и амфиболити и 
серпентини пробијени танким узаним дајковима гранита који 
се дижу на цик-цак по стрмом десном брегу овога дола. 

Мер.мери. Г. Бончев, пратеhи појаву амфиболита на 
десној страни Маденске Реке "в пролома до завоја му в 
јужна пасока" приметио је западно од ње "вложени једро и 
древнозрни блештиви" мрамори (2, 90) и означио их~је као 
офикалцит (2, 287). М. Павловиh исте те кречњаке означава 
на својој карти (1) као циполин. Ја сам за време картирања 

f 
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терена приметио овај мермер дуж западне стране од амфи
болита у веh споменутом долу јужно од села Горачина 
(где је шума) али нисам имао довољно времена да детаљно 
упознам десну страну реке. Лакавице. Касније (16-II-1949 г.) 
испао ми је среhан случај да М. Павловиh и ја· прегледамо 
профил на ушhу Маденске Реке и ту смо са западне стране 
циполинске траке приметили узану жилу гранита (око 20 м. 
ширине), коју је приметио и Г. Бончев (2, 92). Али, западно 
од ове гранитне жиле видели смо и нешто ново, а то је 
једно сочиво хидротермалног кварцита (кремена) са жили
цама опала, које испуњавају ситне пукотине развијене у 
њему. Ово сочиво лежи у седиментним наслагама типа 
ситно-конгломератичног пешчара и зеленкасто-жутог глинца 

(глин. шкриљаца), i<oje су јако промењене хидротермалним 
процесима, прожети ситним уклопцима опалоидног кварца, а 

понегде у конгломератичном пешчару виде се по слојевима 
узане траке лимонита у којима је пешчар цементован. Де
таљно издвајање формација овде. на десном брегу Криве 
Лакавице отежано је тиме што је терен покривен агломара
тивним наносом дилувија. Г. Бончев (2, 232) приметио је 
продужење раније поменутог мермера . (циполина) и у Ду
бокој Реци. Qн наводи минерални састав овог мермера и 
и одваја га од сличних са других места као "контактна 
метаморфен". Исто тако су по његовом мишљењу овде 
контактна метаморфни и амфиболити). ,,Контактен ефект" 
он види у томе што су мермери овде добили "озрњавање, 
голема блскавина . и озелењавање", а амфиболити "иглесто 
устројство и силна ·блескави&а". Али колико ја могу закљу
чити по макроскопским опажањима, овдашњи амфиболити по 
"устројству" не разликују се од оних код села Иберлија 
(15) и њихова "блескавина" ништа није јача, а исто тако и 
мермер (циполин) није више кристалисан него на пример 
онај у уклопцима између села Горње Врашнице и Габреша, 
који лежи у кристалину, где нема контакта са еруптивима, 
а остале његове особине објашњавају се минералним саста
вом мермера (односно циполина). Јаки контактни метамор
физам приписује се овде дејству тако младих еруптива, 1<ао 
гра·ниту штиr1ског типа (2, 189, 287) и андезиту (2, 90). Овакве 
појаве нису примеhене на другим контактима овога терена, 
·а не наводе се у геолошкој литератури ни за друга обли-
жња места. Зато изгледа да су и амфиболити и мермери овде 
добили свој карактер много раније од ових младих ерупција 
и то је тако реhи њихов исконски облик. 

Горња креда 

М. Павловиh је засебно издвојио овде извесне флишне 
елементе, који обично почињу базалним конгломератом али 
им није одредио дефинитиван стратиграфски положај (10, 
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41-42; 14). Ове флишолике стене први је приметио Ј. ЦвијиЬ. 
(1, 217-218) аЈiи им није одредио љихову коначну старост, 
иако се је колебао измеlју палеогена и креде; ипак је био 
више за кретацејски флиш (1, 220). Г. Бончев их је схватио 
као кредне, само не наводи разлоге за овакво опредељеље 

(2, стр. 87, 89, 176, 177). 
Фосили које сам до сада скупио на три места и то: у 

конгломерату западно од села Шопура, у фЈiишу (у креч
њачком пешчару) на Габрешкој Реци и у кречњаку северно 
од Ру јева Брда, дали ·су могуhност проф. К. ПетковиЬу, при 
брзом прегледу овог палеонтолошког материјала да изрази 
мишљење да припадају горњим хоризонтима горље креде. 
Професор В. Ласкарев, при још краhем прегледу ове збирке, 
изразио је такође мишљење да су сви фосили несумњиво 
кредни. · · 

Према петрографском материјалу ја сам извео поделу 
ових насла.га на три1 одељка: а) конгломерати (базични?); 
б) флиш и в) кречља_к. Али да ЈIИ су сваки од љих разни 
катови горље креде или само фације једног или двају ка
това, ово питање може бити решено само палеонтолошким 
проучавањем фосила, које је љубазно примио на себе проф. 
К. Петковиh. На терену слојеви прелазе једни друге и често 
се смењују, тако да се конгломерати понављају у флишу, 
чак су и кречњаци испрва, у дољим слојевима, конгломера
тични, а и у једрим кречњацима има опет слојева пешчаних 
кречљаљака, као што има танких слојева једрог кречњака и 
у флишу. 

Пружање свих слојева горље r<реде је динарско (СЗ-ЈИ), 
и општи пад према СИ, али није једнак; гранити су издигли 
флиш западно од села Шопура до 50° или код села Мочар
ника до 45° док је 11змеlју ове две тачке пад :ю0 • Овде у 
јарузи, која" просеца ове слојеве, види се да је флиш нешто 
издигнут у виду мале косе антиклинале. На растојаљу мање 
од 1 км, од гранита пад флишних слојева је мали и износи 
свега око 15° (на Дубокој Реци близу Горуна). Исти пад 
од 15° видимо и у флишу на Габрешкој Реци испод Веле 
Главе, где нема еруптива и где је флиш укљештен у кри
сталастим шкриљцима. По граници са кристаЈiином Пљачка
вице флишни слојеви (на Маденској Реци) и кречњаци горње 
креде (на Рујевом Брду и код села Дамјана) опет су јако 
поремеhени ( 45°-65°), али мање него знатно поремеhени кри
сталасти шкриљци праве Родопске масе (9, 5), који по мојим 
мерењима дају угао пада до 75° па чак и више до скоро 
вертикалног, са падом према ИСИ и пружањем бЈiиском 
меридијалном правцу. 

У вези са ови~ кратким прегледом вертикаЈiног поло
жаја кредних слојева умесно је сада обратити пажњу на 
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пространство ове ф0рмације, уколико то дозвољавају еруп
тиви, да се види како су их ови пробили и веhином покрили 
(углавном андезити), а затим на вероватне правце пукотина 
дуж којих су се еруптиrзи излили на површину или дуж 
којих су пролазиле хидротерме. При првом погледу на карту 
веh пада у очи да је кредни терен сав испрепуцан. На се
верном сектору (северно од лиа!iје Ново Село-Дамјан) 
кредни терен на западној страни пробијен је гранитс1шм Јrа
колитом (2, 184), а мале гранитне појаве почињу од Новог 
Села и протежу се све до Чифлика (управо. до Штипа). И 
са друге, источне, стране кредног т<::рена, дуж границе са 

кристалином, имамо опет дајкове од гранита, на СЗ од Го
руна, а нешто је веhи излив на северу од Рујев·а Брда. Дуж 
обе стране ових излива гранита јављају се хидротермалне 
кварцне стене. Горњокредни кречњак, који овде лежи не 
само на западу, где су гранити, него и на истоку, отсечен је 
пукотином дуж које су се излили у квартару младе лаве и 
по овом контакту запажене су слабе појаве лимонитизације. 
Серпентинска зона код Старе Чесме Н)!-Контакту са креч
њаком носи серпентинску бречу цементовану хидротер
малним кварцем, а на продужењу истог контакта али веh са· 
кристалином виде се танке кварцне жилице и кварцне им

прегнације по ситним пукотинама, а сама стена је лимони
тисана. ,Остали део овог сектора кредног терена може се 
реlш покривен је цео авдезит.ом. Рујево Брдо , Шопурско 
Брдо, Пилав Дервен (ССИ од Пилава}, Плоча и Белјавица 
састављају једну вулканску андезитску целину, услед које 
су само код села Шогура примеhене на два места мале појаве 
сивог кречњака, а на једном месту сивог пешчара. Још на 
СИ у контакној зони са кристаливом Пљачкавице' (Дубоки 
Дол и продужење у истом правцу до Маденске Реке) јавља 
се горњокредни флищ који је описао Ј. Цвијиh (1, 217-18), 
а који се од новог радовишког пута протеже у североза
падни правац на брдо, али на североисточној падини овог 
покривен је квартерним наносима и избија само понегде у 
виду изданака ситвоистр9шеног кречњака, а у самој кон
тактн9ј зони, колико се могло видети по зарушеним старим 
раскопинама, веh преовлаlјују беле шкрињасте стене, које 
су вероватно постале од кристаластих шкриљаца под деј
ством хидротерма, које су ту излазиле по пукотинама општег 
СЗ-~ЈИ правца. Са пукотинама овога правца повезани су и 
изданци жељезне руде у Дубоком Дuлу близу Старе Чесме 
и доле на месту званом Капина. И на другој, левој, страни 
Мадевске Реке, где нешто изнад серпентинске појаве има 
старих радовя у гвозденој руди, виде се жице исте руде по 
контакту кречњака са андезитом, који ту образује једну 
крпу на обронку падине и једну појаву у седлу испод кот-е 
690 м. (м. зв. Врбот). Одавде рудне појаве и хидротермалне 
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промењене стене јављају се опет покаткад све у истом 
правцу до православног гробља села Дамјана, где је опет 
контакт креде и кристалина. Продужење 11сте пукотине 
означује се и даље појавом гвоздене руде на контакту кре
чњака и кристалина на месту означеном на карти бр. 7, па 
даље узаним изданцима неке жичне андезитске стене на путу 

од села Горње Врашнице за село Пагулево (где су опет 
нађени на њиви комадићи гвоздене руде и старе згуре). На 
југу од села Пагулева изливом андезита (к. 667 м.) завршава 
се ова дислокација танким андезитским дајком који сече Га
брешку Реку испод Веле Главе, опет по контакту креде и 
кристалина. Ако повежемо овај правац са дајком гранита 
код Горуна, добијамо пукотину (или ред паралелних пуко
тина) на дужини више од 10 км. којом је цео кредни терен 
отсечен са североисточне стране од кристалина Родопске 
масе. 

Јужни сектор кредног терена (од линије Ново Село
Дамјан) покрив'ен је само андезитиМЈЈ.; гранити се овде не 
виде више. Продужење пукотина правца гранитског масива 
југозападним крајем кредног терена није тако јасно. Тај 
правац се може претпоставити дуж андезитских конуса негде 

од плоче. преко Орлове Главе на Трескавичку Чуку. Али 
положај андезитског масива Плоча-Бељавица, масива Орлове 
Главе, масива од купе код села Горње Врашнице према Ман
та.ву, а затим и трију купа код Трескавичке Чу1<е наводе 
на мисао да кредни терен има и пукотина попречних ди

нарском правцу. Овде андезити нису покрили непрекидно 
цео терен, као у северном сектору, него је он раздељен 
ивичним зонама или интразонама са туфоидима, щ1роклас
тичним материјалом, хидротермалним појавама у виду стена 
(углавном хидрокварцита) и рудних импрегнација (углавном 
оловних и Gакарних) заједно са жицама андезита (често пи
ритизираног и малахитизираног у сулфидним пиритизацијама 
и карбонатним малахитизацијама слојева. Све је то у ствари 
у флишу горње креде, од којег се само понегде виде добро 
разговетни изданци, а већином су они или порушени еруп
цијом или су, што је чешhе толико хидротермално проме
њене да се тешко познаје њихов првобитни седиментални 
карактер. Такве су ивичне зоне или међузоне (интразоне) 
усред андезита: 1) у долини потока са југоисточне стране 
планине Бељавице, где су примећене импрегнације галенита 
на местима Трникоту и Кривим Њивама, а поток износи 
однекуд комадиће магнетита; 2) у Боровом Долу испод 
Големог Осоја где су Енглези бушили на неколико места; 
3) у долу између села Доње и Горње Врашнице где се виде 
по стрмим обронцима дола необично лепо и шарено обојени 
сиви, зелени, црвени, жути, љубичасти rлиновити шкриљци 
(,,разнобојни шкриљци" Г. Бончева) .као да су ту била фу-
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маролска поља, и на I{pajy 4) зона између Трескавачке Чуке 
(к. 602 м. и к. 636, м.) и кристалина који сече Габрешка Река 
где је више туфоид.а. Ове четири зоне деле цео андезитски 
т.ерен на 4 масива који су издужени у правцу ЈЗ-СИ. Што, 
се поклапа са , правцем ободне зоне бучимског андезита и 
са правцем хидротерналног кварцита у ушhу Габрешке Реке, 
као и са општим правцем клисуре Дубоке, Маденске и Га
брешке Реке, које су вероватно постале услед тектонских 
.раседа и то вр.110 недавних. Расед овог правца означен је 
амфиболитском бречом у потоку села Горачина; истог су 
правца пукотщ~е на контакту амфиболита и гранита у дољи 
на југу од овог села, где су у њима избили ружичасти 
аплити. Уколико се могло видети у јаругама у поменутим 
обощшм зонама или међузонама флишне наслаге горње креде 
сачувале су и. своје динарско пружање и пад ка СИ _и то 
је за. хидротерме био фактор опредељења услед чега су и 
рудне појаве и жиле углавноме динарског правца. Да још 
споменем да се испод Рујева Брда дуж северозападне ивице 
андезитског масива на падини према Шопурском Потоку 
виде понегде туфоиди скоро сасвим сакривени под огромном 
количином великих комада андезита, који се одламају од 
Рујева Брда и сурвавају надоле, тако да је овде врло тешко 
одредити границу ове туфоидне зоне . 

. Наслаге горње креде, о којима је овде реч, састављене 
су из следеhих фација: конгломерата, флиша и кречњака. 

HoнглoJ.tepdmu 1'Орње тrреде. Овом фацијом почињу сло
јеви горње креде скоро дуж целе источне стране поменутог 
tранитског лаколита. Али њихов базални положај овде може 
бити споран, јер и ако ови слојеви сада леже на граниту, 
изгледа да то није њихов првобитни положај. У саставу 
својих компонената конгломерат не садржи валутака гра-
нита, и што је још интересантније нису примеhени у њему 
валутци амфиболита, а од гранита је понегде одељен слојем 
пешчара. Много карактернија особина за ове слојеве је 
велико присуство шкољака остреа тако да сами конгломерат 

у свим· деловима постаје кречњачким. То су били овде 
прави банци остреа у горњекредном мору. Конгломерат се 
понавља у флишу и у кречњаку и можr се реhи главни 
компоненти његови сву да су једнаки са малим локалним 
варијацијама. То су у првом реду кристаласти шкриљци, а 
свуда преовлађују кварц и гнајсеви, онда микашисти и мер
мери, даље се cycpel1y, (уколико је могуhе пратити према 
статиграфском положају) кредни пешчари и кречњаци, а на 
крају по појединим локалностима јављају се амфиболити и 
серпентини. Тако на пример на линији (3-И) између сер
пентинских зона код села Горачина и .код· Старе Чесме 
јављају се у Шопурском Потоку у серији флиша, на усеку 
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брега овог потока, конгломератни слој у којем серпен
тински валутци преовлађују. Исто има серрентинских валу
така у конгломератним слојевима флиша код серпентинске 
појаве на левој страни Маде нске Реке испод к. 690. Има. их 
ретко и у конгломератном кречњаку на продужењу истог 

правца СЗ-ЈИ на Големом Осоју и јављају · се изобилно 
у кречњачком конгломерату на И од села Горње Вра
шнице у дубоком стрмодолу, којим се спушта пут од села 
Дамјана за ово село, где у пресеку брега кречњачки сло
јеви подилазе под андезитске и туфоидне наслаге ове 
ивичне зоне. Конгломератичним слојевима завршава се серија 
флиша са источне стране на десном брегу Маденске Реке. Кон
гломерат се види и у ивичној зони испод Белјавице, а затим 
испод села Бреста и на.сва три места, ка.о компоненти конгло
мерата, улазе валутци кредних стена (пешчара и кречњака). 

Често су конгломерати горње креде рудоносни; највише 
садрже импрегнације галенита:, што је примеhено на левом 
брегу Маденске Реке близу поменуте серпентинске појаве 
и то у долу испод Еељавице, што је веh споменуто раније._ 
(Крива Њива и Трникот) и треhе код села Бреста. Има кон
гломератичних слојева и дуж источне границе кредног терена 
са кристалином, .на пример јужно од старог радовишког пута 
по западној ивици виса к. 662 близу села Мочорника, ЈИ од 
православног гробља села Дамјана (конгломератични кре
чњак) и др. Али ни на једном месту није више нађено фосила 
у конгломерату. Састав компонената конгломератичне серије 
од месних стена даје могуlшост да ес закључи да је кредна 
формација била развијена овде iп situ, а није то нека навлака 
гурнута преко Серте и укљештена у кристаластим краљу
штима порушеног обода Родопске масе. 

Флиш горње ,среде. У ствари и напред прегледана група 
конгломерата је само један део ,ове серије. АЈIИ сам овде 
као' филишну серију издвојио стално у петрографском 
смислу промењиве формације плиткоморског залива. Сиви 
пешчари tи раније прегледани пешчани конгломерати са ос
трејским банцима), бели слабо цементирани пешчари, по
некад конгломератични, танкослојевити сивозелени пешчари, 
сиви глинасти пешчари и глинасти шкриљци, једри танко
слојевити пешчари сиви и тамносиви (на једном месту у 
Шопурском Потоку чак скоро црни и у њима је примеhен 
мало северније серпентин) на дужини од 10 м. пешчани угљо
носни слој 10-15 см. дебљине, тракастих од танких слојчиhа 
витрена, сиви шкриљасти кречњаци у танким слојевима и 
опет конгломератични слојеви или сочива конrлометара Иј 
описане групе, црвени љубичасти, зеленкасти танко слоје
вити или чак шкриљасти кречњаци и пешчари понекад ситно 

конгломератични или обрнуто · глинасти тако да се према 
горе појављују слојеви жутих глинастих (лапоровитих) креч
њака или зелених и жутих лапорастих глинаца, који се рас-
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падају дуж слојева на танке плочице. То је приближно 
шарена слика смена слојева флиша на северном сектору 
кредног терена, где је он више отворен између лаколита 
Тонатарци-Горачино и гранитних излива испод Рујева Брда. 
На јужном сектору, како је речено, флиш је прекривен ан
дезитима и види се само понегде. Са западне стране Орлове 
Главе уз реку Лакавицу леже пешчари и глиновити шкриљци 
мрке или често рђасте боје, а на појединим местима су ли
монитизирани. Споменути су веh конгломерати испод села 
Бреста, а северно на падини према долу испод Бељавице, 
јавља се сиви пешчар, који се даље види понешто и у самом 
·долу и овде носи улошке конгломерата. Али веhином су 
ове падине покривене агломератима дилувија, а исти дилу
вијални нанос покрио је и југозападну падину кредног гре
бена (по Големом Осоју), тако да се овде слабо распознају 
границе формација. Источно и југоисточно од села Горње 
Врашнице споменути су веh конгломератични кречњаци. Они 
се у долу испод Доневе Чесме смењују са жутим лапо
растим слојевитим кречљацима и са танким слојевима гли
настог шкриљца, који на левој страни Габрешке Реке, испод 
Веле Главе, садрже у себи сиви ,песковити кречњак са мор
ским јежевима. Цела ова серија је благог пада (15°) и лежи 
на кристаластом шкриљцу од којег је одељена танким сло
јем конгломерата. По доњем току .ове реке жути лапорци 
и глинци укљештени су између кристалина и јако су поре
мећени (65°). При ушhу исте реке у врху левог брега опет 
се јавља танки слој конгломератичног једрог кречњака, који 
је ту покрио мермер и кристаласти шкриљац, који пада врло 
стрмо, скоро вертикално. Изгледа исте лапорасто-глинасте 
или понекад танко песковите наслаге, п·ромењене под деј
ством ексхалација ефузива, развијене су биле и у стрмим 
обронцима дола испод села Горње Врашнице, у правцу села 
Доње Врашнице, о чему је веh уосталом било говора. 

Кречњач/{а серија горње ~среде дошла је до веhег изра
жаја на једном hувику северно од Рујева Брда (10, 41) и у 
кредном гребену код села Дамјана. У овом гребену прелаз 
из изразито флишне фације ка кречњачкој изражен је кон
гломератичним сивим слојевитим I<речњаком и то на целом 
простору. Једри слојевити кречњаци сиви и тамносиви и по
нешто плавичасти или мрки, понекад зелени (на пр. близу к. 
690), дижу с~. у самом гребену, а на североисточној падини 
према селу Дамјану они постају песковити и у дољем делу 
ове ,падине примећује се веh смена кречњака пешчарима у 
појединим слојевима, а сам кречњак постаје све мање једар, 
понекад лапораст и жућкасте боје. Кречњак на hувику из
међу Рујева Брда и старог радовишког пута, каI<о је речено 
раније, отсечен је са свих страна пукотинама (осим можда 
на југоисточној страни где се, изгледа,делимично подвлачи 

9~ 
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под андезите), тако да образује један засебан блок. Овај 
блок кречњака дуж југозападне његове ивице је нешто 
конгломератичан (компоненти: гнајсеви, серпентин, зелени 
пешчар и др. све су то стене из блиског суседства), у ос
тало) маси он је од једрог сивог или мрког кречњака сло
јевитог, али има доста, дебелих банака па и масивног и по
следњи садржи у себи спр у дне корале и орбитоиде. Стра
тиграфски ноложај и састав ове серије опет не искључује 
могуiшост да је то само једна фација у флишу горње креде. 
Истог овог кречњака има на десној страни Маденске Реке 
у виду узаних банака, што спомињу и Ј. Цвији!1 (1. 217-18) 
а затим Милош Павловиh (10, 41-2), али тамо су они сигурно 
у флишу. 

Плиоцен 

Језерски неоген на десној страни реке Ла~<авице није 
на карти довољно издвојен од дилувија, који га свуда 
покрива у обЈrику дебелих наслага. Граница ове формације 
северно од Маденс.ке Реке приближно је извучена према 
карти М. Павловиhа (11). Исто тако приближно је повучена 
граница и код села Габреша према положају ове формације 
даље на исток (за рубом ове моје карте). Тамо, још даље 
на исток близу села Доњег Липовика, на месту зв. Ума виде 
се на левој страни Лакавице вертикални усеци где је јасно 
изражен састав ове формације, коју чине хоризонтални сло
јеви пешчаних глина са прослојцима шљунка покривени одо
зго доста дебелим слојевима сиве масне глине (ума) на којим 
лежи жута слојевита глина, која нагоре неприметно прелази 
у англомеративни глинасти нанос дилувија са валутцима 
веhином од кристаластих стена, међу којима има много ружи
частих гнајсева са планине Серте. 

Ј<вартар 

Дилувиј је овде изражен валутцима, затим наносом ве
hином глинастим исто са валутцима, који је проширен на цео 
терен осим стрмина андезитских конуса и исто тако стрмих 

врхова кредног гребена (код старог радовишког пута и код 
села Дамјана). По подножју огранака планина овај образује 
доста моhне терасасте наслаге, особито у Радовишкој Котлини. 
У дубоким јаругама по Кара-Дереси стрми усеци брегова 
састављени су од. жутих слојевитих пешчано-глинастих на
слага са ситним шљунком и добро заобљеним валутцима. 
Даље на југ испод кредног гребена код села Дамјана и Па
гулева ове наслаге су шарене, а највише се виде црвени, 
сиви и жути слојеви. Али агломеративност ових наслага, 
слаба израженост слојевитости и отсуство других знакова 



1 

1 

Геологија околине Шопура, Бучима и Дамјана 133 

који карактеришу језерске насЈ1аге, даје више вероватноhе 
да ту имамо флувиоглацијалне творевине. Исте ове тво
ревине су покриле дебелим слојем и језерске наслаге у 
криволакавичком рову. Сада ниво надморске висине по
вршина Радовишке и Криволакавичr<е котлине упадљиво се 
разликује. Али се то може објаснити колико разном дуби
ном спуштања тла у овим гребенима, толико преовлађивањем 
акумулације у Радовишкој котлини и ерозије у Криволака
вичкој. Рад истих сила у истом времену 9атрnавао је Радо
вишку котлину и направио широку долину Криве Лакавице. 
То је био рад дилувијалних вода. Клисура Маденске Реке 
за време дилувија веh је постојала, јер би иначе тадашњи 
Бучимски Поток и река Тоnлоница утицали у Кар·а-Дереси 
и сви заједно спречили би ·овако нагомилавање наноса у 
врху Радовишке r<отлине. Ту, на капији ове котлине, ми 
стојимо пред питањем о њезиној старости, које је толико 
важно за решење сада постављеног питања о могуhности 
постојања налазишта нафте у овој, односно Струыичкој 
котлини. Г. Бончев прихвата могуhност да је котлина мЈЈа
дотерцијална (2, 87) и горе описане терасне наслаге су, по 
његовом мишљењу, младотерцијарне. Ј. Цвијиh терасе код 

. Радовишта издваја као неогенске, али само под претпоставком 
да је баш у њима Ј. Дрегер нашао неке плисценске кости 
(1, 246). Према Цвијиhевом схватању даље у Радовишкој 
Котлини неоген је испрала Стара Река, која тече јужним 
ободом котлине и ради тога нема терцијара нигде чак и 
по целој Струмичкој котлини (1, 253 ). Важно је истаhи да 
нема никаквих геоморфолошr{ИХ трагова да је ту постојало 
неко језеро и зато се мисли да ни у неогену, ни у дилуви
јуму ова котлина није била поплављена ( 1, 259). За решење 
питања о постојању терцијара баш овдашњи горњи крај 
котлине је интересантан, јер ако је даље надоле низ котлину, 
могуhе претпоставити да су терцијарне наслаге однешене 
дилувијалним водама и да је денудирани терен покривен 
флувиоглацијалним наносима, који је снешен са огромне 
Пљачкавице у таквој количини да је и саму Стару Pei<y 
потиснуо под десни брег котлине, овде су дилувијалне воде 
биле одведене Маденском Реком у Криву Лакавицу и под 
дилувијом могло би бити да се крије терцијар, ако је он 
уопште ту постојао. 

Еруптивне стене 

Серйентuнu. Серпентинске стене су овде сву да јако 
метаморфисане. Перидотити су још понегде очувани у сер
пентину на југу од села Шопура код Пилава и понеке појаве 
код села Горачина, али у ~еhини и ове појаве су веI1 пре
творене у серпентине. Особито су јако промењене ове стене 
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на малим серпентинским острвима усред андезита, којих има 
3 на северу од Пилава и 3 мања у истом правцу између 
Рујева Брда и радовишког пута. Стена овде постаје веома 
лака, ломљива и са необично јако промењеном бојом, често 
црвеном или љубичасто-плавом. На веhини серпентинских 
појава види се по ивицама тектонска серпентинска бреча 
цементирана обично кварцем, о чему је веh говорено раније, 
а што је означено и на карти (раседи). 

Рудних појава у серпентину није примеhено, осим врло 
слабих изданака амфиболског азбеста и безначајних и рет
ких појава хромита и то све на малој серпентинској појави 
на левој страни Маденске Реке. 

Гранати. На сличност наших гранита са штипским ука-
, зао је још Г. Бончев (2, 86), који их је проучавао у долини 
Дубоке Реке, на старом радовишком путу, и наводи њихово 
проширење од Штипа чак до Маденске Реке на радовишком 
путу (2, 170). Он одређује форму свих интрузија гранита 
као лаколите (2, 184): наводи састав овдашњег гранита 
(2, 187) и означује његову старост или као претерцијарну 
(2, 85) и~и као младо терцијарну (2, 184). Према томе ње
гово мишљење о старости овог гранита је више мање бли
ско мишљењу Ј. Томиhа (9, 230-7). Овдашње граните после 
Г. Бончева проматрао је Ф. Туhан и то на путу од Штипа 
за Дамјан "под брдом Шопуром" где се "са гранитом јав
љају и серпентинске стене", што га наводи на закључак да 
су много старији него што мисле поменути аутори: ,,Дошло 
је дакле у том крају још у архаику (или у палеозоику) до 
јаких интрузија кисеЈrе (гр,анитске) и базичне (перидотитске) 
магме" (5, 484). Али овдашње андезитске ерупције Туhан 
признаје за терцијарне. Како је наведено терцијарни су и 
гранити штипског· типа и пошто су гранити овде покривени 

андезитима, на пр. код Новог Села, несумњиво је да су 
главне .ерупције гранита ст11рије од ефузија андезитске 
природе. 

Г. Бончев је издвојио две врсте гранита: ситнозрнасту 
и крупнозрнасту (2, 86), али на терену ове врсте прелазе 
једна у другу, а по минералном саставу не разликују се ни 
према проматрању Г. Бончева. Крупнозрнаста врста овде 
преовлађује, док се ситнозрнаста јавља више у жиЈ~ама и 
по површини дај1<ова и лаколита. Гранити су обично сиuи, 
упадљиво тачкасти и шарени од огромне количине зрна 

црних и зеленкасто-црних минерала ксенолита који достижу 
велике димензије; I<сенолити кварца и фелдспата превази
лазе 1 ·см., а амфиболитски ксенолити веhином неколико см. 
Ксеношпи су обично оплављени по угловима Они нису 
примеhени у означеним на карти танким жилама гранита, 
али у малој појави гранита код Новог Села виде се амфи-
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болитсI<и I<сенолити што опет потврђује проширење зоне 
амфиболита у овом правцу. Интереса/:lтна је овде појава све
тлосиних, CI<opo белих, слојевr.пих· гранита, са веlюм садр
жином I<варцних зрнаца, I<oje сам означио на I<арти, на брду 
СИ од села Горачина I<Од старинсI<ог Каменог Крста (место 
се зове "I<од св. Русе"), али има мањих појава и на другим 
местима. Ова стена толиI<о се разлиI<ује од обичног гранита 
штипсI<ог типа, што одмах пада у очи, таI<о да сам је 
испрва примио за I<варците, али опет, I<ОЛИI<О се то може 

решити маI<росI<опсI<и, она је гранитсI<ог састава, I<сенолита 
у њој нема, нема ни поменутих црних минерала, лисI<ун 
изгледа jaI<o промењен и cвaI<aI<o то је неI<а друга врста 
гранитсI<е жичне стене. Ружичасти_ аплити у виду узаних 
жила (дебљине oI<o 50 см.) виде се у граниту на I<Онтакту 
са амфиболитом у врху дола мање од 1 I<M. на југу од села 
Горачина. Ове жиле су правца СИ-ЈЗ и виде се у граниту 
само на I<ратI<ом пружању, јер се даље губе под дилуви
ј ал ним наносом. 

Андезити. ВелиI<и иЗЈIИВ андезита I<Од Рујева Брда до 
ТресI<авичI<е Чуке чини необично лепу и тврду стену ове 
врсте магме. Она се издваја по високdм I<ристалинитету и 
упадљивој лепоти крупних I<ристала; боје је светло-сиве 
понешто плавичасте, или сиво-зеленI<астожуте са лепим пру

тастим I<рисrалима. и белим до 1 см. величин~ мрљама од кри
стала фелдспата. МаI<роскопски гледани тешr<о је још нешто 
о стени додати. Бучимски андезит није тако лепа стена, боје 
је брашнастосиве, нешто мутна са слабијим I<ристалинитетом, 
нешто туфоидна. Андезити су ю1 многим местима малахити
зирани шго је особито изражено у бучимсI<ом андезиту и у 
Боровом Долу; на другим местима је слабије. Исто и им
прегнације сулфида (оловних и бакарних) по ситним пуко
тинама у андезитима најбоље су изражене на ова два места. 
Промене стена у контактним зонама андезиrа (каI<о ивичним 
тако и интразонама) заслужују детаљније петрографско и 
рударско проучавање., јер су гу главна налазишта руда. При 
површном прегледу изгледа ми да пропи·литизација, о којој 
се често говори у овом случају, овде није изражена тако 
јасно, да је треба истакнути. 

Хидроmермалне 1сварцне стене. Хидротермални процеси 
несу111:њиво су играли овде по контактним зонама андезита 

вела ку улогу и дош 11и до изражаја у виду жила I<варцита 
(понекад са пирито.\1) I<варцних до ош~лових импрегниција, 
кварцног цемента у бречама (тектонским и пироI<ластичним) 
и- творевинама сличним гејзерским. Ови последњи унешени 
су у карту на 3 места: при ушhу МаденсI<е Реке, на старом 
радовишком путу северно од Рујева Брда и при ушhу Га
брешке Ре1<е. На сва три места слика је иста: имамо цели 
мали hувик или брдашце сложено од хидротермалног кре-
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мена разне, веhином тамномрке или чак скоро црне,. боје. 
Техничt~р испитивање ове стене за сада још није извршено; 

Младе лаве. На карти је означен излив младе лаве на 
старом радовишком путу по контакту kречњака и криста

ластог шкриљца. Цела површина је покривена куглама од 
лаве шупљикасте текстуре, мрко-сиве нешто зеленкасте или 

плавкасто-сиве боје, и сасвим добро потсеhа на лавичне по
јаве које смо заједно са др-ом Калманом видели код села 
Мр;зена северно од Црне Реке у тиквешкој околини. Има 
кугли које су сверичне унутрашње грађе. Место је заливено 
као бетоном нешто шупљикастом туфщ1дном стеном, која 
се лако даје разбити на плоче мале дебљине и ова слоје
витост иде не по хоризонталној него опет по некој I<он
вексној површини, истина врло слабо испупченој. O,ва стена 
је плавкастосиве, светлосиве или слабе љубичасте боје и 
осим ситномехурасте текстуре садрщ:е пуно . ситних светлих 
уклопака минерала. Природа лаве није проучена и утврђена. 
Али ова лава, житка, лако покретна и богата летеhим мате
ријалом, јако се разликује од теставих трахитских или анде
зитсifИХ л'ава и вероватно је исти тип лаве који се. јавља 
код села Мрзена. Видео сам је и у селу Винцима на реци 
Пчињи и код Св. Николе (у правцу села Гробинаца), па и 
даље на север од ове вароши (,,Црни Камен"). Исти тип 
лаве се јавља и код манастира Ђуришта, код села Преода, 
затим на Курелу код села Малина, а ·има ових лавичних по
јава и на другим местима Овчега Поља. Она се јавља и !{ОД 
Младих Нагоричана и на Курешничкој Красти ко,џ Демир 
Капије. Све су то лаве исте базалтске или леуцитске при
роде, што у погледу нових налазишта разуме се мора бИ1:и 
проверено анализом. 

Изливе младе лаве у виду жила којих има по источном 
оt;>оду овдашње серпентинске зоне (код Старе Чесме) и по 
десном брегу Дубоког Дола показују другу, кварцну стену, 
једру, без мехурастих шупљина, скоро хомогену. Боје је 
плавичастосиве или. зеленкастосиве, али светлије и понекад 
са доста јасном флуидалном текстуром, Правац пружања 
ових жила изгледа да је свуда динарски, парал·елно овда
шњим пукотинама, како је веh напред речено. 

Те1<тони1<а 

Овај рудни крај је необично интересантан у тектонском 
погледу. Овде се сукобљавају прво два рова: ра_довишки и 
криво·лакавички са раседним линијама, први широтног а други 
динарског правца. Затим су заступљене две масе: родопска 
са пружањем слојева -скоро меридијалним и маса са динар
ским пружањем слојева, која независно од њезиног геолош-
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ког састава тектонски припада Вардарској зони. Гранична 
зона између њих, која овде може бити примљена !(30 нај
источнија вардарској, означена је пукотинама на растојању 
више од 10 !(М. А!(о динамички решимо сукоб линија поме
нутих праваца, добијемо нове. линије правца попречног ди
нарскоме, означене на терену раседи)Wа, жилама, клисурама 

итд. И није случајно да између ова два рова лежи вул!(ан
ска област где има еруптива како старих таr<о и млађих; од 
којих последњи, андезитски, су п.одељени интразонама баш 
овог попречног динарскоме и изгледа да су андезити својим 
изливима разрешили динамичку задаhу овог тектонског 
сукоба. · 

Рудне појаве 

Рудоносна зона проученог !(раја повезана је са системом 
пукотина динарс!(ОГ правца и проширена је по !(ОНТа!(тним 
зонама андезита. Гвоздене руде повезане су за један систем 
пу!(отина од Дубо!(ОГ Дола скоро до Габрешr<е Реке и то 
по контаюу , креде и кристалина. Оловне и бан:арне ру де 
јављају се по ивичним зонама главног андезитског терена, 
а засебно лежи баюэ.рно · налазиште ·r<од села Бучима. На 
карти ове појаве су означене бројевима у круrу. 

1) Ду601{u Дол (Дабок, Длабок) ,сод Сш.аре Чес.ме. Овде 
испод старог радовишког пута до Старе Чесме, rio десном 
брегу поменутог дола, види се много плитких рас!(опа, а на 
површини лел{е роједини комадиhи руде. Руда магнетит-хе
матит високог кваюпета у комадима · (жица) 20-30 см. 
дебљине. Осим тога виде се поједини блокови неког лепог 
изгледа феролита више од 1 м. у пречнику по истом брегу; 
понекад вил.и се пирит и то у .жицама хидротермалног 

кварцита. 

2) Капина. По истом долу види се неколико старих 
раскопа и галерија веhином порушених. · Руда је највише 
лимонит и лежи у танким слојевима у хидротермалној про
мењеној ш1<риљастој стени. Руда је неједнаке чистоhе, по
некад са доста великом количином примеса. 

3) Врвош (к. 690) на левој страни Маденске Реке. Овде 
се налазе стари рас!(опи (шахте), руда је магнетит (ја1<0 
магнетна). · 

4) Код андезuшске 1cyile близу исте коте, јавља се жица 
магнетита до 20 см. дебљине. Рудэ је необично ја!(о маг
нетна. 

5) Близу йуша за село Брест 01со 1 1с.м. од села Да.мјаttа. 
Овде се јављају на површини засебни комади исте ру де 
усред хидротермално промењених флншних стена; руда је 
слабијег квалитета. 
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6) Код Православног гробЈЬа села Да.мјана. Ту ~е налазе 
стари раскопи; на површини има комада магнетита и много 

шљаке (згуре). 

7) На тtредно.м гребену близу йуШа из.меfуу две чес.ме. 
На топографској карти означене једна на страни Големог 
Брда, а друга у дољи на путу из села Дамјана за село Па
гулеву. На површини конгломератично, кречњака µетки ко
мадиhи магнетита. 

8) На йуШу за село Пагулево од. села Г. Врашнице, јав
љају се под једним брежуљком слаби изданци танког дајка 
андезита (делом малахитизираног), а близу њега на њиви 
виде се комадиhи хематита, магнетита и разбацане шљаке. 

9) Трнши5Ш у долу исйод БеЈЬавице. Овде се појављују 
на једном брегу импрегнације галенита у пешчаном конгло
мерату, а по потоку засебни комадиhи магнетита и хематита. 

10) Крива Њива. На окуци истог дола иста појава као 
и код Трникота. 

11) Село Брест. У селу код чесме и испод села на 
многим местима јавља се у конгломерату галенит. 

12) Боров Дол.~Овде се јављају бакарне (<Zулфидне) руде 
и малахитизиране, а затим галенит у виду импрегнација и 
засебних слојиhа. 

13) Близу серйенШинске зоне на лево.м брегу Маценстtе 
Реке појављује се галенит у бречијама саме зоне а затим у 
контактним слојевима флиша. Мало западније од овога места 
откривени су на површини комади!ш хематита. 

14) Бучим. Инж. Петуников (12; 13) је уписао и унео 
у план са овога места појаве руде. Сада се виде неки рас
копи по потоку и делом по Чукари, а све дубоке шахте, 
које су биле ископане на њивама засуте су. Овде се јављају 
бакарне руде. Малахитизација је најбоље изражена у анде
зиту, а пиритизација у ивичној зони, где је по ситним пу
котинама обухватила не само туфоидне стене и оне хидро
термално промењене, него и гнајсеве и амфиболите .. 

Пошто су бакарна и оловна рудишта више била проуча
вана раније, овде hy скренути пажњу на гвоздене руде. На
водим резултате анализа овдашњих руда извршене у Лабо
раторији за геолошка испативања НР Македоније од хемичара 
Наума .Жупанова. Анализирани су мали примерци руда у 
средњим пробама или појединачно, што· је наведено у та
блици, као и локацитет руда и њихова ознака на гео
лошкој карти. 

Резултати анализа су следеhи: (стр. 139). 
Раније су биле познате анализе изнесене у извештају 

[I. Лазиhа од 9-VI-1939 г. из којих наводим следеhе податке: 
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Руде Лимонитна руда 

Назив Капина, рудник 
места Петралница 

Fe 56. 68¾ (прера-
чунато од Fe2 03) 

Fe" 

Fe0 

Fe'" 

··- -·--

Fe2 03 81, 27¾ 

0,39% (прерачу-
Мп 

нато од Мп О) 

1 МпО 0,51°fo 

1 s 0,74¾ 
_______ _._ 

р 0,74¾ (прерачу-
нато од Р 2 05) 

---·----

Р2 05 ЏО¾ 

~--- -- -----

Si 02 7,55°fo 
/ 

-----

Si 02 + С 

СаО 3,36% 

----··- -- ··-···--

Н2 0 
неодређено 

(ресто) 
-·- ----·----···-

За анализу 
средња проба од 

узета јс 
4 примерка из 4 

места 

Место оз-
начено на број 2 

карти 

Гвожђевита 

лимонитизирана Магнетитна 

стена 

Дубоки ДоЈI близу 
Дубоки Дол испод 

Старе Чесме 
старог радовишког 

пута 

35, 08¾ (прерачу- 64, 94¾ (сумира-
нато од Fe2 03 но I•'e" + Fem) 

.. -·---------

2,96¾ (прсрачу-
нато од Fe О) 

--- ---·-----

3,81% 
______________ _, ______ 

61, 98~0 (прерачу-
нато од Fe2 03) 

-----· --··----------

50,22¾ 88,92¾ 

,, 
0,17% 0,35% 

·-
1 

1 

0,46¾ (прерачу-
нато од '<1n) 

трагови (одређе- 1 

но квалитативно) 
0,137% 

-------- --·· ------ -------

0,124¾ 

. - ------- ----------

0,284¾ (прерачу-
то од Р) 

5,00% 

·------------
1 

47, 76% 1 

1 

1 

1 
1 

1 

0,60¾ 
1 ----·---

неодређено 
1 

неодређено 

два повеhа при-
средња проба од 

мерка феролита 
3 нрџмерка са 

два места 

····--1 ···--· 

1 

близу броја 1 l број 1 

Магнетитна 

Село Дамјан, 
кота 690 

57, 57¾ (сумирано 
Fe'' + Fe'") 

7,82¾ (прерачунато 
од Fe0) 

10,86¾ 

49, 75 (прерачунато 
ОД l"e2 03) 

71, 13¾ 

0,25% 

0,30¾ (прерачунато 
Од Мп) 

0,117¾ 

0,19¾ 

·-· 

0,437% (прерачуна-
то од Р) 

15,00°/0 

-

1 ····-

1 
i неодређено 1 

1 
1 

1 два повсhа пример-

ка руде 

број 4 

1 

~ 
~ 
! ; 
1 
! 
~ 

i 
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Капина, руда лимонит "најслабија руда" садржина Ре - · 
- 49,8¼, и м. зв. Петрово (Петралица) садржина Ре - 60,32¾. 
Осим тога тамо је наведено да се у Капини на дубини' од 4 
метра јавља чиста оловна руда са садржином РЬ - 51,67¼. 

Код Старе Чес.не, Дубо1си Дол, руда лимонит садржи 
Ре - 64,92¾, а осим тога Аи - 1,9 гр. и Ag- 8,7 гр. на 1 тону. 

Резултати анализа хемичара. Наума Жупана (средња 
проба) од старих радова у руднику Петралица, на месту зв. 
Капина, дале су скоро исту садржину гвожlја као и магне
титна руда око села Дамјана (кота 690), средња вредност 
око 57¼ и та друга руда је слична по спољащњем хабитусу. 
Ово је компактни хомогени феролит налик на гвожђевити 
кварцит, тамносиве или мркосиве боје у којем блистају по
негде врло ситни кристалиhи и тада руда показује магнетна 
својствi!, или се јавља у хомогеној маси гледана слободним 
оком и тада руда не привлачи иглу компаса. Ово је обична 
гвоздена ру да целог овог рудног рео на. 

Као 1-Iајслабија руда, свега са 35,08¼ гвожђа показује 
се неки феролит из Дубоког Дола (горе по долу од Старе 
Чесме) врло лепог изгледа, сав блистав, гледан слободним 
оком јако лимонитизиран, светломрке боје, ·који се ту по 
потоку cycpehe са блоковима од 1 м. дебљине. Ова руда 
лепог изгледа мислим није доста проучена, јер нерастворљив 
остатак (47,76¾) код ње није рашчлањен. 

Највеhу садржину гвожђа до 66¼ према извештају П. 
Лазиhа и према анализи Н. Жупана дала је руда из Дубо
ког Дола, која се види овде испод старог радовишког пута 
у виду комада (одломака жица) до 20-30 см. дебљине. Ове 
појаве се налазе по десноме брегу потока. Руда се одмах 
одваја и по боји, масивне је текстуре од испреплетаних 
пругастих или листиhастих магнетитних индивидуа, а тешка 
је и јако магнетна. Оваква руда примеhена је у жилама осим 
у Дубоком Долу, понегде и близу села Дамјана на Врвоту 
(на карти место бр. 3) и код андезитске купе (место бр. 4). 
Н.1ђена је још на површини на СИ страни Пилава близу мале 
серпентинске појаве на путу за село Шопур, али овде није 
откривена жица којој би руда припадала. Касније су ме се
љаци уверавали да су приликом градње новог друма Штип
Радовиште, видели жицу исте руде, која им је пресекла 
правац друма са 'јужне стране Пилава близу воденице на 
23 км. али опет прегледом тог места није ми пошло за руr<ом 
да приметим на површини рудну жицу. 

Г. Бончев. (2, 279) Ф. Туhан (5, 485) и Г. Петуњиков ( l 3) 
утврдили су везу овдашњих сулфидних руда андезитима. 
Несумњиво је исто и веза гвожђевих руда са овдашњим 
терцијарним еруптивима. Али зашто штипски гранити нигде 
нису дали гвоздену руду иако се тамо појављују у веtшм 
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количинама? Исто гако су у Македонији развијени и анде
зити, па ни они нису изнели значајне количине гвоздене 
руде. То наводи на мисао да уопште садашњи положај 
гвожђевих руда овде може бити секундаран. Изгледа да су 
оне првобитно биле везане за сердентине. Терцијарни еруп
тиви прогутали су серпенгинску зону, али гвоздене руде 

избацили су из себе у пукотине или контактне зоне. Тако 
је изгледа ми вероватно да се могу разликовати два про

цеса постанка, или две врсте, гвоздених ру да према њиховом 

генезису: магматска ру да, која је дошла непосредно из 
еруптива у данашње лежиште (то је раније описана јака. 
магнетска и богата руда) и хидротермална руда (обална руда 
овог реона). Исто хидротермалног порекла су и они лепи 
феролити са 35¼ гвожђа у растворљивом делу анализе, 
који није испитан на ,титано гвоздене спојеве .. "/ 

.,Што се тиче теорије гвозденог шешира тј. постанка 
овдашњих гвоздених руда оr<сидацијом из сулфид.них слојева, 
то је и овај процес имао овде места, али он нигде није дао 
неког важнијег лежишта и то су само ништавн:е појаве без 
сваког практµчног значаја. 

Пpal{illuчнu зтиьучаtr о гвозденим руда.ма рејона. Ана.11изе 
су потврдиле високи квалитета овдашњих гвоздених руда. 

Најслабија руда (у ствари недовољно проу,чени феролит) 
садржи гвожђа 35¼; средња обична руда око 57¼ и богата 
до 65¼, Садржина фосфора од 12°/0~0,74¼ превелика Је 
за "кисело" Мартиново" сирово гвожђе, или у. оптималним' 
количинама за Томанов процес. Количи.1;1а силицијум-оксида 
колеба од 5-'-15¼ не узимајуhи у' обзир поменути феролит, 
код којег нерастворљиви остатак није проучен детаљније. 
Што се тиче опште количине гвоздених руда овде 1 то без 
техничких радова, који би осветлили положај, форму и ве
личину рудних тела немогуhе је дати неку цифру. Унапред 
се може реhи сам.о да према претпоставкама о генезису 
овдашњих гвоздених ру да не треба очекивати ту неки велики 
ка·пацитет у гвозденим рудама. Ово лежиште може бити 
само од л,окалног зна"аја. Као неповољну прилику треба 
навести и положај лежишта на растојању око 23-26 км. на 
старом и новом радовишком путу од жељезниче станице 

(Штип), што дозвољава пренос руде само камионима и тиме 
се подиже њена цена. 

На крају рачунам као пријатну дужност изразити овде 
моју дубоку захвалност редактору "Гласника" колеги Зарији 
Бешиhу не само за редакцију текста у смислу правилности 
српског језика, него и за досадни посао око преписивања 
текста и спремања за штампу. Исто сам захвалан бившем 
црта чу Геолошког ине1 и:гута у Ско пљ у Р. Ристовском за 
одлично израђену (ископирану) карту са мога оригинала .. Као 
знак колегијалне пажње и пријатног сеhања на кратко за-
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једничко путовање по Струмичкој и Радовишкој Котлини, 
а осим тога у знак захвалности аутору расправа и карте 

које сам највише користи и при обради овога чланка, желим 
да посветим овај мој мали прилог о познавању означеног 
терена Милошу Павловиhу, јер га је он још пре рата гео
лошки обрађивао. 

N. JZMAJLOV 

Resume 

NOTICE PRELIMINAIRE SE RAPPORT ANT AU DRESSAOE 
DE LA CARTE OEOLOOIQUE DU TERRAIN MINIER 
SIТUE ENT-RE LES VILLES DE STIP ЕТ DE RADOVISTE 

L'auteur expose dans cette uotice preliminaire ses constata
tions geoiogiques concernant !е terrain en question. La carte 
geologigue а l'echelle 1; 50.000 у jointe, eпglobe !а region, 
9Ьјеt des recherches geologiques et situee entre les villes de 
Stip et de Radoviste, en Macedoine. 

Dans cette region l'auteur а pu coпstater l'existence des 
terrainss metamorphiques compose de schistes. cristalliпs de 
Rhodope et des sediments du Cretace superieur preseпtant le 
facies de flische de Oosau. Quant au neogene, оп а coпstate Ја 
presence des argiles pJiocenes grises ou jaunes, des . argils 
saЫeuses, des gres, des coпg1omerats et d'autres. Les couches 
buaternaires sont composees pour Ја plupart d'alluvioпs. Parmi 
Jes roches eruptives, оп а coпstate: serpeпtine, granite, aпdesite 
et Javes tertioires. 
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МИЛАН ИЛИЋ 

О ПОЈАВИ ЛАБРАДОРСКИХ АНДЕЗИТА 
У ОКОЛИНИ БАЊСКЕ 

Увод 

У уводном одељку овог чланка треба, пре свега, под
вуhи да су лабрадорски андезити (и сродни вулканити) како 
у петролошком тако и геолошком погледу уопште врло 

интересантне и у многим појединостима својствене стене. О 
њима се, као што је познато, у више махова расправљало у 
дискусијама на састанциl',fа Српског геолошког друштва и 
писало у стручним часописима. Детаљније или тек делимично, 
обрађиван је материјал из низа налазишта, и подналазишта, 
те се може реhида веh располажемо приличним бројем важних 
података, који се односе на материјалну природу , и гео
лошки положај таквих магматских стена у нашим теренима. 
Врло је значајна константација да су ти подаци досад увек 
допуњавали једни друге или су својим доследним понав
љањем уопштавали извесне претходно веh уочене односе. 

С обзиром на поједине својствености, које су код ових 
андезита увек изразите, наши су геолози врло често на те

рену, дакле веh макроскопс;1<и, приликом геолошког карти
рања или и других истраживања, стену схватали као необичан 
материјан и описивали је под врло различитим називима. 
Највише су такви андезити називани "црним андезитима" 
(по тамносивој до сасвим црној боји), а затим "једрим анде
зитима" (због честог садржаја зн;э.тне количине стакла у 
основној маси) и "базалтоидним андезитима" (због сличности 
са базалтима). Лабораториском обрадом примерака сазнајемо 
да они без изузетка садрже базичне плагиокласе (најчешhе 
лабрадор, а каткад и битовнит). Из тих података дошли су 
затим и називи "лабрадорски андезити" и "битовнитски ан
дезити". Доследно тој праксц, у овом сам чланку одговарајуhи 
материјал приказао као лабрадоске андезuте. . · 

Уопште узев, досадашња обрада познатих налазишта и 
прикупљених проба пружа нам довољно поуздан ослонац и 
за извесне општије закључке о петролошком карактеру. на
пред приказаног стеновитог материјала. Теренским и лаба-

Гласник Природњачког музеја А-4 10 
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раториским испитивањем таквог материјала из више области, 
имао сам прилике да га свестрано упо.знам. На тај начин ја 
сам, пре свега, дошао до закључка да једна група наших 
изливних магматских стена, по своме саставу, претставља пре

лазан тип између нормалних андезита и базалта (боље ре
чено андезитбазалте) и да он, с обзиром на просторне односе 

. према другим изливним стенама (нормалним андезитима и 
дацитима), припада једном нашем посебном, завршном терци
јарном вулканизму. Стварање тих прелазних стена временски 
се поклапа са местимичним стварањем базалта, који су код нас 
доста ретке стене. 

Као нов ирилог познавању таквих стена код нас нека 
послужи и овај чланак. У чланку је обрађено једно посебно, 
досад непознато налазиште, које је у наслову веh означено. 
Детаљно одређивање битних састојака приr<упљеног мате
ријала из овог налазишта извршено је оптички, по универ
залној методи Федорова, на примерцима колеге С. Павлови-hа, 
који је први ову стену у околини Бањске запазио и био 
љубазан да ми одговарајуhе приме{1ке уступи. Исто тако, 
i<олега С. Павлови-h ставио ми је на расположење у извесне 
податке из свог теренског дневника, на чему сам му врло 

захвалан. При сврставању података оптички обрађених ми
нерала послужио сам се углавном диаграмима В. Нштшшю. 
Да би приказ појаве лабрадорских андезита у околини Бањске 
био потпунији, прикупљене појединости о геQлошком саставу 
терена,као и резултат~ опт~чке обраде одговарајуhег мате
ријала, расподељени су у _неколико поглавља, која у наредним 
излагањима следе. 

Геолошии подаци 

Податке о геолошкој грађи Бањске и околине нал а
зимо код више аутора и они су углавном обухваhени у нај
новијем и врло детаљном раду В. Cuмu-ha. Са својим старим 
средњевековним градом и изворима топле воде, село Бањска 
лежи у долини Бање-ке Реке, северозападно од Косовске 
Митровице. По В. Симиhу, у околини Бањске постоје две 
веhе серпентинске масе - североисточна (ибарска-копаони
чка) и југозападна (серпентинска зона Козарево-Рујиште), 
која преко Рујишта силази на Ибар (изнад Митровице). У 
опису тих маса аутор даје дословце следеhе појодиности: 

,,Ибарска-копаонички сертпентини праhен~ су амфибо
литима и диабаз-рожначком формацијом; на њима су, под 
специјалним условима, наталожени флишни слојеви горње 
креде_;:и најзад, цела ова серпентинска маса, заједно са диа
баз-рожначком формацијом и флишом навучена је једним 
делом преко кречњака горње креде. Серпентини зоне Коза
рево-Рујиште немају амфиболита ни диабаз-рожначких стена, 
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али су зато у њима уклопљени око Козарева кречњаци 
горње креде. Поред тога, преко ових серпентина лежи транс
гресивно горња креда у кречњачко-лапоровитој и песковитој 
фацији, која нипочему не одговара горњој креди, наталоженој 
на серпентину ибарске групе. Преко креде овога типа на
вучени су ибарски серпентини". 

Сл. !. - Геолошка карта околине Бањске у размери 1: 100.000. 
1 

1) серпентин; 2) рудисни кречњаци горње креде; 3) флиш горње креде; 
4) изливне стене (ацдезити и дацити). Карта је израђена према пsдацима 

Геолошког института НР Србије. 

Појаве лабрадоских андезита овде су сасвим незнатног 
пространства. Према подацима С. Павловића, на чијем сам 

10* 
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материјалу извршио детаљнија лабораториска испитивања,. 
могли бисмо из свих појединости т1:ренског запажања, које 
се односе на примеhене лабрадорске андезите у околини 
Бањске, углавном извести следеће закључке: 

1) Стена се налази на месту зв. КулиNа, које лежи на 
левој обали Ибра изнад жел. станице Бањске (лист "Метохија
Дреница "). 

2) Стена се појављује у облику два оближња дајка 
који се пробијају кроз серпентин ибарска-копаоничке масе. 

3) Стена је при свом· пробоју кроз серију палеозојских 
шкриљаца, која на овом месту лежи испод серпентина, обу
хватила и са собом пренела у виши ниво много метаморфита 
(кристаластих метаморфних стена) и то у облику разноврс
них уклопака. Заклопљени материјал, како по величини 

· (крупноhи) комаlја тако и по минералном саставу, јако варира, 
што се делимично запажа и макроскопски на примерцима 

испитиваног лабрадорског андезита. 

Избацивање стеновитог материјала из дубљег нивоа у 
виши, уклопљеног или и слобод1юг, у пуној је сагласности 
са општом карактеристиком "црних андезита" да су они 
врло екструзивни, тј. свуда праhени силним разламањем 
околног терена и знатном количином пирокластичног мате

ријала. У својим раниf им радовима, који се односе на исте 
стене других локалности, у више махова смо указивали на 

ту својственост завршног терцијалног вулканизма у нашим 
теренима. 

Изглед стене, минерални састав и структура 

Лабрадортки андезит Банњске, као и уопште еруптиви 
овог типа, је стена тамносиве до потпуно црне боје, једра 
и врло свежа. У тамној и смоласто стеновитој подлози раз
мештени су релативно ситни и неравномерно концентрисани 

фенокристали · плагиокласа и нешто ситнији фенокристали 
феромагнезитских минерала. Оем тога, запажа се ситније или 
и крупније тамносив9 комађе заклопљеног страног криста
ластог материјала врло различитог · састава. На први поглед 
ова стена у свему потсеhа на базалт, нарочито по боји и 
једрини. 

Под микроскопом се, међутим, лако распо3наје да стена 
делимично отступа од нормалног базал1'а .. Овде је она, пре 
свега, типске порфирске структуре, изразито андезитског 
карактера (холокристаласто - порфирска). У њен минерални 
састав не улази оливин, што је минералошrш такође удаљује 
од базалта. Стакласти удео у основној маси није примеhен, 

· ал1:1 се запажа једна интересантна и за лабрадорске андезите 
врло карактеристична структурна појединост: микролити се 
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поступно смањују до те мере, да најзад прелизе у једва 
приметна и потпуно неодредљива светла и тамна зрнца 

(,,тачкице"). 
Детаљним микроскопским испитивањем затим је утврђено 

да се стена сароји од йлагu01сласа (лабрадора), хорнбле1tде о 
ayruma, бuотита и незнатне количине хuйерстена, и затим 
титономагнетита, аиатита и нешто калцита. Хорнблленда 
и ауrит су притом водећи бојени састојци, те у појединим 
деловима стене преовлађује_ час један а час други од ова 
два битна минерала. Међу микролитима највише је засту-

- пљен лабрадор, а могу се још . распознати ауrит и титано
маrнетит. 

Оно што би могло означити као својственост лабра
дорскоr андезита околине Бањске (у поређењу са стенама 
овог типа уопште код нас) јесте чињеница да у њему ба
зичност фенокристала плаrиокласа варира у доста широким 
границама, чак и у једном истом примерку. То долази отуда 
mто су зрна овог састојка већином зонарна и што су поје
дине зоне знатно различитог састава. Даља својствдност ис
питиване стене састоји се у томе, што она у основној маси: 
не садржи стакла, мада се у њој налази знатна количина 
врло једроr, необично ситнозрног ткива. Из тога. закључујемо 
да је расхлађивање и очвршћавање растопа у ефузивној 
фази овде ишло унеколико поступније него код "црних аиде
зита" других налазишта. 

Слично као код микролита, међу зрнима фенокристала 
запажамо карактеристичну неуједначеност по крупноћи, која 
Је нарочито испољена код кристала плаrиокласа. Може се. 
слободно реhи да се феiюкристали овог састојка поступно 
смањују до микролита и да граница између интрателурске 
и ефузивне фазе кристализације није довољно оштра. Из 
тога можемо закључити да је кристализација при кретању 
растопа оздо навише континуално те1<ла и да је притом да
вала све ситније и ситније кристале. О томе убедљиво све
доче и односи количина кристала по крупноЬи: врло крупни 
фенокристали доста су ретки и, с друге ст:ране, кристали су 
утолико чешhи, уколико су ситнији. Као основну масу ми 
смо означили ситнозрну и најситнозрнију фацију кристала, 
мада, као што смо веh поменули, природну оштру границу 
!:ЈЗмеђу појединих кристалних генерација присутних састојака 
нисмо уочили. 

Опис састојака 

У овом поглављу осврнуhемо се на општу карактери
стику појединих компонената испитиване стене, по реду како 
смо их у претходном одељку набројали. Нарочиту пажњу 
смо поклонили потпунијој обради цлаrиокласа, јер ова ком-
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понента, као што је речено, најубедљивије одељује прш<а
зану стену од нормалних андезита. 

. Плагu01слас у својој просечности припада лабрмору. · 
У појединим зонама неких индивидуа или и читавим зрнима . 
(ређе) овај састојак, у једној крнјности, може преlш у би
товнит, а исто тако, у другој крајности, и у андензин који 
је врло близак лабрадору. Највеhим делом је потпуно свеж 
и обично правилних кристаi&их контура, али га делимично 
има и у виду мање или више резорбованих !(ао и сасвим 
заобљених зрна, која каткад потсеhају на комађе леда до
некле отапано у топлој води. Та појава највише прати нај-
крупније, дакле најстарије индивидуе плагиокласа. · 

Одликује се изванредном орнаментиком плижњења. 
Доста су честе близанске тројке у комбинацији: Ј_ (010), 

[001] и' Ј_ [OOl], као што је у анализи и у првом зрну при-
~1~ . . 

казано. Смањивање најкрупнијих фенокристала овог састојка 
до микролита врло је поступно, а р~ђе и у веhим скоковима. 
То је важно овде напоменути због тога, што најкрупније 
индивидуе, које су најређе, имају и извесна друга обележја, 
кој~ изостају код мање крупних и ситних индивидуа. Пре 
свега, оне се приказују као генерација са .траговима најин~ 
тензивније ресорпције. У централним деловима тих зрна 
редовно се примеhују ситне инклузије једне сиве аморфне 
супстанце (изотропске), које каткад залазе и у остале зоне 
зрна (све до периферних). Доста је честа неправилна. испу
цаност крупних индивидуа али обично није потпуна; дели
мично алтерисане индивидуе показују мрље или гнездашца 
калцита, нарочито у свс:>јим централним делов.иr,1а. Најкруп
нији фенокристали плагиокласа, насупрот млађим генера
цијама овог састојка, обично су оптички недовољно осетљиви, 
те су прелази из потпуног помрачења у поновно осветљавање 

недовољно оштри, што увелико отежава прецизна мерења 

у микроскопу. Ово свакако треба довести у везу са ресор
пцијом и појавом изотропских инклузија. Најподесније су 
за оптичку обраду индивидуе плагиокла,са средње. крупноhе. 

Мада су констатовани и потпуно хомогени фенокристали. 
плагиокласа, редовно интензивно ламеларни, ипак, уопште 

узев, преовлађују зрна овог састојка за делимично или и 
потпуно зонарном грађом, често изведеном из знатног броја 
врло узаних и оштро ощзичених зона. Због тога је садржај 
анортита врло колебљив. Та варирања обично се l(pehy у 
границама састава лабрадора, али могу бити и шира. Крајње 
границе овог l(Олебања биле су код истраживаних зрна про
сечно 47 и 64½ °!о ан. Као средњи фелдспат добија се ла
брадор са 55 °!о ан. Угао оптичких оса увек је позитиван и 
креhе се · између 76 и 82°. Средња вредност 2 V = 79°. Ка-
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рактеристичне поједщюсти код појединих детаљније истра
жених зрна· приказане су у наредном поглављу. 

Хорнбленда је врло честа и местимично доста крупна, 
каткад по величини достиже и најкрупније фенокристале 
лабрадора. Тако крупна зрна овог састојка обично -су мање 
или више зонарно изграђена. Ситније индивидуе знатно су 
чешhе и неравномерно су разасуте у општој маси стене, а 
местимично и прикупљене у неправилне групе. Претежно 
је свежа, тамнозеленкаста и интензивно полихроична. У 
ободним деловима, међутим, неке од индивидуа, нарочито 
крупније и најкрупније, показују узане тамне ореоле од 
лимонита са нешто хематита. Нарочито је кара1<теристично 
да је хорнбенда испитиване стене, чак и у најсвежијим де
ловима, неподложна детаљнијем оптичком истраживању, 
највише због непотпуног помрачења. Из тих рнзлога нисмо 
могли добити тачне вредЈ:Iости њених важнијих оптичких 
константи. Приближно се сазнаје да има негативан угао 
оптичких оса и прилично велики угао помрачења. 

Аугиш такође спада у количински знатно истакнуту 
компоменту испитиване стене, али је редовно знатно ситнији 
од хорнбленде и лабрадора. Обично се развио у зрнима 
правилних кристалних контура (кад је нарастао као фено
кристал), док је у основној маси, дакле као микролит, непра
вилно приткаст и здепасто зрнаст. На тај начин сазнајемо 
да се стварање аугита у стени провлачило кроз цео ток 

кристализације растапа. Доста су заступљени врло јасни 
близанци по (100). Слично као код хорн.бленде, и на зрнима 
овог састојка, истина ређе, појављују се тамне ореоле изгра
ђене од лимонита са нешто хематита. Делимцчно алтерисане 
индивидуе каткад садрже калцитске мрље или гнездашца 

мешавине калцита и лимонита. Пошто је аугит у многим 
својим зрнима хомоген и уопште врло подложан детаљнијем 
оптичком испитивању, понављале су се ·скоро исте вредно

сги угла помрачења и угла оптичких оса. Средња вредност' 
тих података из четири мерења износи 

Ng /\[001] = 45°; 2 V = + 54°. 

Даље је карактеристично да се аугит развио у разли
читим количинама у појединим деловима стене. Уопште узев, 
знатно је чешhи у примерцима · чији плагиокласи садрже 
мање процената анортита, док у примерцима у којима су 
плагиокласи богатији анортитом преовлађује хорнбленда. 

Бuотит се приказује као подређенији бојени састојак 
испитиване стене, али је ипак осетно више концентрисан 
него код осталих досад познатих лабрадорских андезита 
код нас, у којима је присуство овог састојка констатовано. 
То би дакле била једина изразитија својственост која се 
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огледа у минералном саставу материјала налазишта код 
Бањске. Биотит образује кестењасте, иатензивно полихро
ичне љуспице, које су неуједначено размештен~ у стени. 
Обично је ситан, али су делимично заступљена и крупна 
зрна. Одликује се свежином и чистоћом масе. Тек мести
мично садржи ситне инклузије апатиТСl{ОГ изгледа. 

, Хuиерсшен се развио као споредни ји састојак. Примећено 
је заправо тек неколико зрна код којих се могло поуздано 
утврдити да припадају хиперстену. Та су зрна увек ситније 
и врло. ситне индивидуе, те су због тога неподесна за де
таљније микропскопско испитивање. Само приближна вред
ност добила се за угао оптичких оса: 2 V = - 56°. Јасније 
развијена зрна су ситностубичаста, врло свежа и доста хо
могена. Добијена вредност угла оптичких оса указује да се 
овај састојак одл~кује знатним садржијем гвожьа. 

Тишано.магнешuш је обилно заступљен и често необично 
-крупан. Има га како мађу фенокристалима, у знатном броју 
крупних, делимично правилних зрна, али је несравњено број
нији међу микролитима, у виду ситних до најситнијих црних 
зрнаца. Врло се често приказује као уклопак у скоро свим 
присутним битним састојцима. Овде трдба напоменути да је 
знатан садржај титаномагнетита једна од општих одлика 
лабрадорских андезита, што је утврђено у свим досад по
знатим налазиштима. 

Аиашuш је такође релативно чест и већином врло 
крупан. По крупноhи присутних зрна нарочито се истиче у 
примерку означеном са I. Ситније индивидуе овог састојка 
обично су распоређене као инклузије у хорнбленди и биотиту. 

Клациш смо поменули као једини секундарни минерал 
испитиване стене. Уопште узев, мало је заступљен. Сусре
ћемо га тек местимично у виду ситнијих зрна или гнезда. 
на делимично алтерисаних индивидуама лабрадора и аугита. 
Врло ретко образује са лимонитом извесне тямномрке мрље 
или и веhа нагомилања. На појединим местима добија се 
утисак да је извршено накнадно делимично потискивање 
калцита лимонитом. 

Аналиве детаљно обрађених примера«а 

У овом одељку приказане су анализе два детаљно обра
ђена примерка лабрадорског андезита околине Банњске ( озна
чене са I и II), који су показали осетније разлике у бази
чности плагиокласа. У том прегледу јасније су изложени 
извесни детаљи о битним карактеристикама и оптичкој при
роди испитаних индивидуа поједивих минерала у стени. 
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Анализа бр. 1. 

Минерални састав: лабрадор, хорIIбленда, аугит, биотит, 
хиперстен, титаномагнетит, апатит, калцит. СШруишура: хо
локристаласто-порфирска са знатним делом врло ситнозрне 
масе у основној маси. , 

Лабрадор 

1 зрно (најкрупнији фенокристал, делимично зонаран) 
D1 -41 59 67 - ј_ (010) - 76¾ an-SW 4° 2 V1 = + 82° 
D2 - 38 56 74- Ј_ (010) - 63°/0 an-SW 7° 
D8 - 32 58 88 - Ј_ (010) - 48¼ an-SW 10° 

10 
L1 -50 53 61- ј_ (001) =66¼ an-SE 12 
Вщ-61 61 41 - [001) - 56¼ an-SE 2° 
В2 , 9 - 34 57 83- ..L (010) - 52¼ an-SW 9° 

[ООЈ] · 1u 
В1 ,2 -75 42 52-..L -- - 56°/о an-ENE3-. 

(010) 2 

Аритметичка средина из D, L и В 58¼ ап. 
2 зрно (фенокристал средње величине, 

D1 - 33 60 78- ..L (010) - 56¼ an-SW 5° 
D2 - 31 61 81:... Ј_ (010) - 52¼ an-SW 5° 
L1 -49 48 69-:--..L (001) - 57¼ an-SE}0 

В1 ,2 -32 60 79-:-..L (010) -55¼ an-SWЂ0 

хомоген) 

2 V1 = + 76° 
2V2 = + 78° 

Аритметичка средина из D, L и В 55¼ ап. 
3 зрно (ситан фенокристал, делимично зонаран) 

10 
L1 -40 56 70- ј_ (010) - 70¼ an-SW 6- 2 V = + 76° 

2 
L2 - 48 52 65- ..L (001) - 64¼ an-SE 5° L1 /\ L2 = 88° 

1 
89 56 34- [100) - 59-¼ an-E 1;2°. 

2 
1 

Аритметичка средина 64-¼ ап. 
2 

' 1 
, Варирања садржаја анортита: , 55 - 64- ¼, 

2 
Аритметичка средина из свих испитаних зрна = 59¼ ап. 
Хuиерстен; ср. вредност 2 V = - 56°. 

Анализа бр. II. 
Минерални састав: лабрадор, ауrит, хорнбленда, био

тит, хиперстен, титаномаrнетит, апатит, каЈщит. Cmpyumypa. 
као код примерка 1. 
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Лабрадор: 

1 зрно (најкрупнији фенокристал) 
L1 -26 66 80-_1_ ((010)-50¼ ао-тачно 
L2 -58 38 72-_t_ (001)-51¼ an-SE 2° 

' 1 
89 68 22-(100)-50-¼ ап-тачно 

2 
,, 1 

Аритметичка средина 50- ¼ an. 
' ' 2 

2V = + 82° 
L1 /\ L2 = 85° 

· 2 зрно (крупан фенокристал, делимично зонаран) 
D1 -30 60 87-_1_(010)-47¼ aп-SW 8° 2V1 =+82° 
D2 -32 58 89-_t_ (010)-47¼ an-SW 11° 
L2 -52 42 77-_t_ (001)-50¼ an-SE 8° 

В1,2-67 48 51-[001)-46¼ an-SE 1° 
Аритметичка средина из D, L и В 47 ¼ ап. 

3 зрно (фенокристал средње величине) 
L1 -35 56 81-_1_(010)-54¼ aп-SW 9° 2V=+78° 
L2 -48 47 73-_t_ (001)-50¼ ап-SЕ 9° L 1 /\ L2 = 84° 

87 69 21-jl00]-50 0/c ап-Е 2° 
Аритметичка средина 53 ¼ ап. 

4 зрно (ситан фенокристал) 
D1 -29 65 76-_1_ (010)-55¾ ап-тачно 
D2 -22 71 78-_1_ (010)-50¾ ап-NЕ 5° 2 V2 = + 80° 
L2 -68 35 65- _t_ (001) - 51 ¼ an-NW 8° 

1 1 1 
В1,2-652 542 452 -[001]-45¼ ап-тачно 

Аритметичка средина из D, L и В 51 °/0 ап. 

Варирање садржаја анортита: 47 -53 ¼, 
1 

Аритмети"{,_ка средина из свих испитаних зрна = 50- ¼ ап. 
2 

Аугит: ср. вредност Ng /\ [001] = 45°; 2 V = + 54°. 

Ва1<ључа1< 

На месту зв. Кулина, које лежи на левој обали Ибра 
изнад жел. станице Бањске, налазе се два оближња дајка 
лабрадорског андезита. Дајкови су незнатније моhности и 
пробијају се кроз серпентин ибарска-копаоничке масе. Про
бијање овог вулканита има изразито екструзиван карактер, 
који се огледа у избациваI_Ьу знатне I<оличине кома!ја старијих 
стена, уклопљеног или и слободног, из дубљег нивоа у виши. 
Заклопљени страни материјал, како по величини кома!ја тако 
и по минералном саставу, јако варира. Највише припада 
кристаластим шкриљцима, који у овој локалности леже испод 

l 
1 
1 
1 
i 
1 

1 
~ 

i 
t 
1 

~ 
t 

1 

1 
' 
1 
1 

! 
i 
f 

1 
1 
~ 
!' 

' 1 
!{ 

t 
! 

1 
i 
i 
1 
i} 
~" 1 

1 
i 
1 

\ 



О појави лабрадорских андезита у околини Бањске 155 

серпентина. Та је појава у пуној сагласности· са општом 
карактеристиком лабрадорских андезита у нашој земљи да 
су они у свим до~ад познатим налазиштима праhени силним 
разламањем околног терена и знатном количином пироклас

тичноr материјала. 

Пошто су лабрадорски андезити у приказаном налазишту 
у контакту· само са стенама старијим од терцијарних, које 
просецају и разламају, не може се овде одредити ближа 
геолошка .старост одговарајуhег вулканизма. Ако, међутим, 
тај геолошко-петролошки проблем наших терена посматрамо 
регионално, можемо извуhи неколико значајнијих заључака. 
Стене истог типа познајемо у више налазишта и поднала
зишта. 0Може се чак реhи да су оне код нас врло честе, 
али се ређе појављују у веhим количиннма. Обично су то 
мањи изливи, а каткад и штокови различите моrуhности. 
У више локалности поуздано је утврђено да лабораториски 
андезити код нас просецају и разламају дацитско-андезитске 
стене, које су стваране у млађем терцијару. 

Сл. 2. - Карактеристичан профил у области Јешевца (Шумадија). На слици 
је претстављен однос лабрадорских андезита према дацитима и нормалним 
андезитима (са андезином). Лабрадорски андезит са Upнor Врха и Типца 
не прелазе поступно у околне даците, веh се између њих на повољним 

местиыа, види јасна граница. 

Објашњење ознака: 1) кредни седиыенти; 2) дацити и норыални андезити 
(са андезиноы); 3) лабрадорски андезити; 4) вулканске брече. Из рада 

,,Лабрадорски андезити на Џрноы Врху и Јешевцу (Шумадија)" 
од Б. Димитријевића и М., Илиhа. 

Испитујуhи теренски и лабораториски лабрадорске ан
дезите (и сродне стене) из више наших области, имао сам· 
прилике да их свестрано упознам. На основу мпогих пода
така дошао сам до закључка да једна група наших изливних 
стена по своме саставу претставља прелазан тип између 
нормалних андезита и базалта (андезитбазалте) и да он, 
с обзиром на просrорне односе према другим изливним сте
нама (нормалним андезитима и дацитима) припада једном 
нашем посебном, завршном терцијарном вулканизму (види 
сл. 2). Стмарање тих прелазних стена временски се поклапа 
са местимичним стварањем базалта, који су код нас доста 
ретке стене. 

Лабрадорски андезит Бањске, као и уопште стене тог 
прелазног типа, одликује се тамносивом до потпуно црном 
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бројом, једрином и свежином; на први поглед потсећа ца 
базалт. Под микроскопом је типске порфирске структуре, 
изразито андезитског карактера. У састав ове стене не улази 
оливин, што је такоlје удаљује од базалта. Стакласти део 
у основној маси није примеhен, али је каратеристична сле
дећа струюурна појединост: микр~лити се постепено сма
њују до те мере, да најзад прелазе у једва приме:rна светла 
и тамиа зрна . 

. Детаљним микроскопским испитивањем утврlјено је да 
се стена састоји од базичних йлаги01сласа, хорбленде, аугиша, 
биошиша и незнатне количине хииерсшена, а затим шишано
.магнешиша. аиашиша и нешто l(алqиШа. Meljy микролитима 
највише је заступљен nлагиоклас, а могу се још распознати 
аугит и титаномагнетит. Плагиокласи у својоЈ просечности 
припадају лабрадору. У појединим зонама неких зонарних ин
дивидуа или каткад и читавим зрнима плагиокласи прелазе 

у битовнит. а у другој крајност1,1 и у андензин који је врло 
близак лабрадору. Смањивање најкрупнијих фенокристала 
плагиокласа до микролита врло је поступно. 

Садржај анортита у испитиваном плагиокласу врло је 
колебљив. Та варирања обично се креhу у границама састава 
лабрадора (50-70°0/ ан). али могу бити и шира. Крајње 
границе· овог колебиња биле су код истражених зрна про
сечено 47 и 64½¼ ан. Као сред,ьи фелсuаш добија се лаб
радор са 55°; 0 ан. Срещьа вредност 2V = 79°. Од бојених са
стојака знатно су заступљени хорбленда и ауrит, док су 
остали количински подреlјени. У примерцима стене чији 
плагиокласи садрже манње процената анортита преовлаlјује 
аугит, док у примерцима у којима су плагиокласи богатији 
анортитом нреовлаlјује хорбленда 

С обзиром на учешhе бојених састојака не могу се из
двојити чисте врсте испитиваних лабрадорских андезита, јер 
је у свим примерцима заступљено више тих компонената, 
Ако се осврнемо на водеhи минерал ове врсте у стени тада 
сазнајемо да поједини њени делови претежно припадају 
амфлиболском андезиту са лабрадором (анализа бр. I), док 
други претежно аугитском андезиту са лабрадвром (анализа 
бр. 11). Упореди приказане анализе у претходном поглављу. 
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М. I LIC 

Resume 

SUR LES ANDESITES LABRADORIQUES AUX ENVIRONS 
DE BANJSKA 

А l'endroit nomme kulina, sur la rive gauche de la riviere 
Љаr, au-dessus de la gare de Banjska (au-nord-ouest de Kosov
ska Mitrovica - Serble), il у а deux dykes d'andesite labrado
rique, voisins l'un de l'autre'; de dimensions peu consideraЫes, 
qui traversent la serpentine de la masse Љar-Kopaonik. Le per
cement de ces dykes presente un, caractere nettement extrusuf, 
manifeste par une quantite importante de fragments de roches 
plus anciennes, projetes ои entraines par la lave а un niveau 
superieur. Les dimensions ainsi que la composition mineralogi
que de ces materiaux sont tres variaЫes. Le plus souvent се 
sont des schistes cristallins qui, dans cette localite, se trouvent 
immediatement au-dessous de la serpentine. Се fait correspond 
tout-a-fait а la ,caracteristique generale des andesites labrado
riques de notre pays, а savoiг que dans toutes les localites ou 
ils ont ete observes, leur apparition а ete accompagnee de fortes 
гuptures dans · les teггains environnants et de grandes quantites 
de materiaux pyroclastiques. 

Etant donne que les andesites labradoriques de la localite 
etudiee se trouvent en contact uniquement avec des roches an
terieures au Tertiaire, qu'ils traversent et rompent, ::._ il est 
impossiЫe de determiner avec quelque precision l'age geologi-
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que d'activite volcanique correspondante. Mais si се proЫeme 
geologique et petrographique nous envisageons regionalement, 
il est possЉle de tirer quelques conclusions importantes. Nous 
connaissons des roches du meme type de plusieurs localites dif
ferentes. On pourrait meme dire qu'elles sont chez nous tres 
frequentes, mais c'est rare qu'elles se presentent en quantites 
consideraЫes. Ordinairement се sont des coulees de peu d'im
portance ou de dykes de dimensions variaЫes. А plusieurs en
droits i1 а ete etaЫi avec certitude que les andesites · 1abrado1·i
ques traversent et rompent des roches dacito-andesitiques, for
mees au cours du N eogene .. 

En etudiant sur le terrain et au laboratoire les andesites 
labradoriques de plusieurs de nos regions, j'ai eu la possЉilite 
d'en faire amplement connaissance. En me basant sur de nom
breuses donnees, је suis arrive а la conclusion qu'un groupe 
de nos roches d'apanchement presente, d'apres sa composition, 
un type de transition entre les andesites normaux et les basal
tes (andesite-basaltes) et que се type de roches, vu ses rapports 
spatiaux avec d'autres roches d'apanchement (andesites nor
maux et dacites), appartient а une phase volcanique finale ter
tiaire, propres а nos regions (v. fig. 2). La formation de ces ro
ches de transition concorde chronologiquement avec la forma
tion de basaltes, qui sont des roches assez rares chez nous. 

L,andesite labradorique de Banjska, de meme qu'en ge
neral .toutes ces roches de transition, se distingue par une cou
leur gris sombre jusqu'au noir, par sa compacite et par sa frai
cheur. А premiere vue il rappelle basalte. Sous le microscope 
il presente une structure porphyrique typique, d'un caractere 
nettement andesitique. L'olivine n'entre pas dans la composition 
de cette ro"che, се qui l'eloigne de basalte. La partie vitreuse 
n'a pas ete remarquee dans la masse fondamentale, mais une 
autre particularite structurale est caracteristique: les microlites 
diminuent de taille jusqu'a devenir de grains brillants ou som-
bres а peine visЉles. · 

Un examen microscopique detaille а permis d'etaЫir que 
cette roche est composee de plagioclases basiques, de hornЫen
de, d'augite, de blotite, d'une petite quantite d'hypersthene et, 
finalement, de titanomagnetite, ad'patite et d'un peu de calcite. 
Parmi les microlites les plus frequents sont plagioclases, mais 
on у discerne aussi de l'augite et du titano-magnetite. Les pla
gioclases sont le plus souvent du labrador. Dans certaines zones 
de quelques individus zones ou, parfois, dans de grains entiers, 
les plagioclases passent au bytownite ou meme а l'andesine, qui 
est tres voisine de labrador. La diminution de taille de gros 
phenocristaux de plagioclases va tres graduellement jusqu'aux 
microlites. · 

La ·quantite d'anortite dans le plagioclase etudie varie bea
ucoup. Ces variations d'habltude ne depassent pas les limites 
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de composition du labrador (50-70% d'anorthite), mais parfois 
elles sont plus gгandes. Les limites extremes de ces variations 
dans les grains examines etaient 47 et 64,5% d'anorthite. On 
oЬtient comme feldspath moven le labrador avec са 55% d'an
orthite. La valeur moyenne 2V = 79. Parmi les composents co
lores la hornЫende et l'augite sont representees par d'assez 
grandes quantites, tandis que les aut-!'es sont quantitativement 
subordonnes. Dans les echantillons de roche dont les plagiocla
ses contiennent un moindre pourcentage d'anorthite c'est l'au
gite qui domine, tandis que dans les echantillons ou les plagio
clases sont plus riches en anorthite, c'est la hornЫende qui pre
domine. 

Vu la presence des composants colores, il est impossiЫe de 
distinguer des especes pures parmis les andasites labradoriques 
etudies, parce que chaque echantillon contient plusieurs de ces 
composants. Si l'on tient compte de la presence dans la roche 
du mineral principal parmi ces composants, on verra que cer
taines parties de la roche appartiennent surtout а l'andesite 
amphiЬolique а labrador (analyse No I), tandis que d'autres 
parties appartiennent surtout а l'andesite augitique. а labrador 
(analyse No II). Il suffit de comparer les analyses donnees а la 
fin de l'article. 





СЛОБОДАН Д. РАКИЋ 

САСТАВ И СТРУКТУРА РУДЕ "КОПАОНИК" 

Рудник "Копаоник" (некадашње "Бело Брдо", »Запла
нина" и појава "Војетин"); старо је и давно познато руди
ште. Многобројни стари радови из римског доба и средњег 
века, сведоче нам о живој рударској делатности у овој 
области која лежи на јужним огранцима планинског масива 
Копаоника. 

Приликом монтан-геолошких испитивања масива Копа
оника у току л.ета 1949 године, имали смо прИЈшке да у 
саставу екипе Српске академије наука, којом је руководио 
проф. др. Стојан Павловиh, у два маха посетимо ово ле
жиште. 

Како овом раду није циљ тумачење генетских услова 
овог рудишта, то hемо у најкраhим цртама изнети петро
графски састав уже околине рудника, као и сам геолошки 
начин појављивања лежишта. 

Основу чини серпентински масив, распрострањен наро
чито према северозападу. У северним пределима рудишта 
ср.еhемо шкриљце, а према гранитском масиву и контактно
метаморфне појаве·. Цео терен је у знатној. мери испроби
јан андезитским појавама, а од седиментних творевина, нала
зимо кречњачке масе горње креде: 

Рудиште је хидр.отермалног порекла, везано за анде
зите, са знатним појавама метасоматског потискивања у креч
њацима и некада импрегнацијама у самој еруптивној стени. 
Извесни делови рудишта, претрпели су јаку дубинску окси
дацију. Познато је у југо-источним деловима лежишта једно 
радилиште са јако богатом арсеновом рудом. Проценат ар
сена, само на овом једном радилишту, одговара половини 
укупне количине арсена у целом лежишту. Садржај арсена 
у осталим деловима лежишта је мали. Утврђено је, да се у 
руди богатој арсеном налази веhа количина злата, које се 
приликом флотације губило. Приликом своје посете Трепчи, 
проф. др. Стојан Павловиh и асистент Милан Ристиh (1), 
указали су још 1946 године на потребу микроскопског испи
тивања руде, како ,би се открили носиоци арсена и злата, 

Гласник Природњ'ачког музеја А-4 11 
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те употребио бољи начин за оплемењивање и флотацију, а 
са тим спречио и губитак злата. 

Циљ наших испитивања је био утврђивање минерала 
носиоца арсена и злата, у руди, као и добијање осталих 
података за изналажење погоднијег начина за оплемењивање 
и· прераду ру де. Испитивања су вршена на• средњим про
бама руде из целог лежишта и. средњој проби руде са вели
ким процентом арсена. 

Подаци до којих смо дошли овим испитивањима, до
принеhе бољем познавању састава руде овог старог руди· 
шта, и указати на неке моменте за тумачење његове генезе. 

Хемиски састав руде 

Хемиске анализе средњих проба послатог материјала, 
извршене су под руководством инж. М. Стевановl!{hа у Цен
тралном научно-истраживачком институту Министарства 
рударства ФНРЈ Непотпун хемиски састав руде је 
следеhи: 

1 

А. Руда богата арсеном: 16, Руда сиромашна арсеном: 
; 

Si02 10,3l°io 9,02°/о 
А12O3 1,96¾ 5,03¾ 
СаО 1,48°/0 о, 77¾ 

.MgO l,0l°io 1,05% 
Fe 23,66¾ 27,28¾ 
РЬ (сулфид.) 4,92% 9,90¾ 
РЬ (оксид.) 3,12¾ 1,65¾ 
Zn 7,58¾ 6,59% 
Мп 0,33¾ 0,33% 
Cu О,2Б°lо 0,32% 
As 16,13¼ ј 1,46% 

-·-------- -
1 

,,, Ag gr/t 108,9 99,7 
Au gr/t 0,7 0,6 

; 

.;, Види закључак. 

Закључци добијени минералошким микроскопским испи
тивањима у одбијеној светлости, одговарају добијеним по
дацима из хемиских анализа. Према микроскопским испи
тивањима, добија се следеhа претстава о количинама поје
диних минерала у ру ди, ако за поједине ступњеве утврдимо 
следеhе односе: 

' 
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а) појаве 

6) веома ма.~о . до 2,5 °1о 
в) мало. . . до 5 °1о 

г) средње . . . . до 15 °1о 

д) МНОГО • • ДО 2.5 °1о 

ђ) јако много . преко 25 °!о 

Минералош1щ састав руде "I<опаони«": 
1 

1 1 Б. Руда 
·Минерали: IA, Руда богата арсеном: 1 

1 1 
сиромашна арсеном: 

Пирхотин појаве 
1 

средње 

Пирит много 1 веома много 
:s: :s: 
;r: ,,( Сфалерiп средње средње 
а. :s: 
"'.а- Халкопирит веома мало веома мало 
:ё "' :s: ;>, Тетраедрит веома мало -cu 

Арџнопирит веома много веома мало 

Галенит мало средње 

~-~ 

1 

Церусит :.; :s: мало веома мало 
U::f \__ 
;r:"' Маркасит , појаве појаве :s: ,,( 
\О :s: 
>.u Ковелин појаве појава 1:::(:.; 

о 

"'"' :.::.~ 

1 
Мелантерит појаве појаве ~ :s: 

:s:; 
Скородит појава --а,,( 

а. :s: 
Лимонит поја ве О:) u мало 

о:.; 
1::: о 

"' ;r: 

{ Кварц :s: мало мало 
О:) 

о Калцит веома мало веома мало "' l 
"' ...., 

Ако се минералошки састав ру де комбинује са вред
ностима добијеним хемиским анализама, може се дати сЈiе
деlш приближни процентуални састав ру де: 

Минерали: 

Пирхотин 
Пирит 
Сфалери:r 
Халкопирит 
Тетраедрит 
Арсенопирит 

Галенит 
Uерусит _ _ј Јаловина,;, 

·1' Остатак отпада на 

А. Руда 

богата. арсеном: 1 

Б. Руда 
1 

сиромашна арсеном: 
-----~---.,~~-----

око 10 °1о 
око 24 °1о око 45 °1о 
око 13 °1о око 11 °1о 
око 0,5 °1о око 1 °1о 
око 1 °1о 
око 36 °1о око 3 °1о 
око 5,5 °1о око 11 °1о 
око 4 °1о око 2% 
око 15 °1о око 16 Ofo 

остале продукте распадања. 

11 '!' 
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Ми1<рос1,опска проматрања у одбијеној светлости 

Ради што прегледније претставе о саставу и односима 
минерала у испитаним примерцима руде "Копаоник", изно
сиhемо једновремено проматрања за сваки минерал понаособ, 
чинеhи тако непосредно поређење између руде богате и 
сиромаrџне садржајем арсена. Приликом изЈ~агања, држаhемо 
се реда I{ристализације ,појединих минерала у рудишту, а 
не њихове количине и економског значаја. 

Пирхотин 

А.) Пирхотин је утврђен само у једном углачаном при
мерку, где изграђује основу у виду танких жилица и.змеђу 
сразмерно идиоморфно развијених и крупних кристала арсе
нопирита. На појединим местима, у истом углачаном примерку, 
сретају се ретки уклопци пирхотина у јако здробљеном 
сфалериту, раскидан ом и расутом по јаловини. 

Б) Пирхотин је сразмерно чест минерал и cpehe се у 
знатно веhим количинама и то готово_ у свим углачаним при 
мерцима руде. Најчешhе изграђује простране површине у ко
ји!),1а је у великој мери испуцао и испресецан неправилним и 
танким жилицама јаловине, која је обЈ;Iчно кварц. На поје
диним местима сретају се и јако раскидани ситни комади пирхо
тина, неправилно расути у јаловини. Пирхотин је обично пун 
f!Ирита, који се јавља најчешhе у кристаЈrним облицима коцке 
или веhим кристалним заједницама. На додирним пов11шинама 
са јаловином на пирхотину се запажају претварања у бу
брежасто лучени пирит, који је често у знатној мери прет
ворен даље у маркасит, или се cpehy појаве маркасита ве
зане за неправилне пукотине у самом пирхотину. Појава 
знатног пространства је потискивање пирхотина халкопи
ритом. Cpehy се разни ступњи овог потискивања, од маЈrих 
појава на додирним површинама са јаловином до пространих 
халкопиритских површина у самој пирхотинској маси, при 
чему је у халкопириту заостао пирхотин у виду многоброј
них и врло ситних уклопака. Ова потискивања су везана 
било за обод пирхотинских зрна, било за пукотине и најзад 
између пирита и пирхотина, где халкопирит потискује оба 
минерала. 

Пирхотин се у виду појава издвајања налази везан за 
сфалерит. Јављају се као ситна овална или црволика издва
јања, често наизменично измешана са сличним обЈiицима 
халкопирита. Може се добити утисак, да у сфалериту постоји 
известан правилан распоред појава издвајања пирхотина у 
односу на исте појаве халкопирита, тако да се оне смењује 
по зонама у једном те истом кристалу. Распоред самих 
пирхотинских појава издвајања, мање је правилан од оних 



/ 
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хал1<опиритских, а љихове површине су оби;IНО веhе. Ређе 
су појаве у1<лопака пирхотина у сфалериту, · где обично 
изграђује нешто веhе површине. На њима се редовно запажа 
појава потискивања од стране халкопирита. У галениту се 
врло чес.то cpehy ситни и неправилни, обично јако заобљени, 
уклопци пирхотина. Местимично се и овде запажа појава 
потискивања халкопиритом. 

Пирит 

А) Пирит је врло чест минерал у руди. Обично се 
јавља у крупним, кристалним облицима коц1<е, које су ре
довно 0испуцале и испресецане многобројним жилицама ја
ловине, обично кварца, а у неким углачаним примерцима 
пукотине и сав простор између појединих наједених кристала 
испуњен је мелантеритом. Врло рет1<0 сретају се и танке 
жилице галенита: Доста често могу се у пириту запазити 
и мање кристалне заједнице арсенопирита, обично врло 
ситнозрне, лежеhи у средишном делу јако испуцалих кри
стала пирита у I<варцу. Између кристала пирита јављају се 
некада и крупни идиоморфно развијени кристали арсенопи
рита. На пиритима, 1<оји леже у јаловини, запажају се јасне 
појаве претварања у маркасит, некада остварене у потпуности. 
Сличне али ређе појаве могу се срести и у галениту, који 
је највеhим делом претворен у церусит. Пој~ве потискивања 
пирита халкопиритом везане су за уклопке пирита у сфале
риту, а некада у галениту. Пирит је по ободу обично јако 
наједен, а када лежи у јаловини или у церуситу, запажају 
се и псевдоморфозе лимонита по пириту, као и венчиhи 
ковелинских кристалиhа 01<0 не1<адањег пирита. 

Б.) Пирит је најраспростраљенији минерал у руди. Он 
често гради површине у 1<ојима је једини минерал, јављајуhи 
се у крупнокристаластим заједницама. Може се запазити, 
да је пирит у много мањој·· мери испуцао али је зато више 
наједен; он врло често лежи у пирхотину, peije у сфалериту 
и кварцу и ретко у галениту. Запажају се појаве потиски
вања халкопиритом. Између пиритских кристала могу се 
врло ретко наhи крупни идиоморфни кристали арсенопирита. 
За пи рите који леже у јаловини или пир хо тину, везана су 
претварања у маркасит и то најчешhе c:Sa бубрежасто лучење 
пирита. Некада пирит гради праве импрегнације у јаловини 
а прате га жилице мелантерита и лимонита. 

Пирит је у виду уклопака вез.ан најчешhе за сфалерит, 
а ретко и за галенит. Јавља се у ·појединачним кристалима, 
ређе ма.њим заједницама, обично окружен и наједен халко
пиритом. 

\ 
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Сфалерит 

А.) Сфалерит је у руди заступљен у приличним коли
чинама. Обично изграђује веhе површине али су ове испре
сецане многобројним жилицама и жицама јаловине, најчешhе 
кварца. Врло честа је појава, да је сфалерит до те мере 
здробљен, тако да се cpehe у виду врло ситних комада 
неправилног облика, расутих у виду млазева по јаловини. 
За ове појаве везане су и многобројне појаве ковелина у 
виду ситних кристалиhа настале претварањем из појава 
издвајања халкопирита у сфалериту. Између здробљених 
делова сфалерита сретају се у јаловини такође ситни и 
здробљени комади халкопирита, тетраедрита и ретко гале
нита. Арсенопирит се овде јавља у виду врло ситних идио
морфних кристалиhа, који леже у јаловини и не показују 
појаву дробљења. , 

Сфалерит је сразмерно сиромашан појавама издвајања 
халкопирита. Оне су врло често сасвим претворене у ко
велин, нарочито у јако здробљеним деловима. Од уклопака 
се у сфалериту запажају појединачни/кристали пирита, који 
су обично наједени и потискивани од халкопирата, а последњи 
је врло често скоро сасвим потиснут од тетраедрита. Тетра
едрит се налази у сфалериту и у виду нешто веhих површина, 
обично везан за халкопиритске појаве на додиру сфалерита 
са галенитом или у близини овога. Најзад тетраедрит некада 
гради врло танке жилице по сфалеритској маси, полазеhи и 
у овом случају од додирне површине сфалерита са галенитом. 
Као мање површине, у сфалериту се сретају галенит, који 
је у знатној мери претворен у церусит, затим ситни и иди
оморфни кристалиhи арсенопирита и најзад појаве врло 
крупних идиоморфно развијених кристала кварца, који некада 
гради праве кристалне друзе. 

Б) Сфалерит је и овде чест минерал. Он гради про
стране плаже које су у знатно мањој мери испуцале и здро
бљене, а често и 1<рупнокристаласте, изграђујуhи скоро целу 
површину углачаног примерка, 

Сфалерит је јако богат појавама издвајања, које су 
претстављене пирхотином и халкопиритом. Може се запазити 
да се пирхотин јавља у нешто мањим количинама од хал
копирита, као и да је нешто веhих јединки. Распоред појава 
издвајања је често врло правилан и открива крупнокриста
ласту структуру сфал~рита. Пирхотин гради неправилна со
чива док се халкопирит јавља у врло ситним овалним или 
другим али танким штапиhима. Појаве издвајања оба мине
рала, распоређене су по зонама у сфалериту и то тако да 
се најчешhе наизменично смењују. Од уклопака среhемо по
јединачне кристале пирита, обично потискиване халкопиритом. 
Галенит гради врло ретко у сфалериту мање површине, док 
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се арсенопирит · некада јавља у ситним кристалиhима. Врло 
ретко и то на додирним површинама са галенитом који је 
у мањој мери претворен у церусит, везани су за сфалерит 
и мање појаве ковелина. Најзад се у сфалериту могу наhи 
и идиоморфни кристали кварца или тање жилице јаловине. 

Халкопирит 

А.) Халкопирит се јавља у врло малим количинама у 
односу на остале минерале у руди. Врло ретко гради мање 
површине, обично на додиру сфалерита са галенитом, или 
око пирита у сфалериту. Специфично је да је скоро редовно 
везан са тетраедритом, који га у веhини случајева скоро 
сасвим потискује, тако да се халкопирит јавља у виду врло 
ситних заостатака у тетраедриту. На местима где је по
тискивање ItЗвршено у мањој мери, запажају се у халкопи
риту многобројне жилице 1етраедрита, које се гранају од 
обода ка језгру. 

Халкопирит се у виду појава издвајања cpehe доста 
ретко у сфалериту и обично је највеhим делом претворен у 
ковелин, нарочито у јако здробљеним деловима руде. 
Уклопци халкопирита се могу наhи у галениту и јаловини, 
али је овде за њега везан· тетраедрит, а некада и појаве 
ковелина. 

Б.) Халкопирит је овде знатно чешhи. Он гради про
стране површине у пирхотину, потискујуhи га некада врло 
јако, и заклапајуhи врло ситне заостатке. Доста велике по
јаве халкопирита, везане су и за пирит, где срећемо некада 
такође јако потискивање и наједање пирита, чешhе по ободу 
него дуж пукотина. 

Халкопирит се јавља у виду многобројних појава' из
двајања у сфалериту. Те су појаве некада врло правилног 
распореда и откривају крупнокристаласту структуру сфа
дерита. У сфалериту, галениту и јаловини, или на њиховим 
додирним површинама, јављају се мање површине халкопи
рита. За халкопирит су везане и врло ретк~ појаве ковелина, 
када се налази у близиl\И галенита који је претваран у 
церусит. · 

Тетраедрит 

А.) Тетраёдрит се јавља у малим количинама у руди, 
али је много чешћи од . халкопирита. Према својој боји и 
самом хемиском саставу руде, тетраедрит би припадао групи 

, тентантита. Тетраедрит се јавља готово искључиво везан за 
халкопирит, изузимајуhи мање појаве У. галениту и жилице 
у сфалериту. Појаве тетраедритских зрна у јаловини, у 
здробљеним деловима руде, највероватније су такође биле 



168 Ракиh д. Сслободан 

везане за хал[{опирит, пошто се редовно у непосредној бли
зини cpehy и халкопиритска зрна .. Тетраедрит редовно по
тискује халкопирит и то најчешhе скоро сасвим. Сретају се 
појаве потискивање у виду танких жилица тетраедрита, које 
се грана ју од обода халкопиритских зрна ка це~пру, до 
потискивања при коме је' халкопирит заостао у тетраедрит
ској маси само у виду врло сити.их заостатака, обично овал
ног облика. Мање појаве тетраедрита са халкопиритом, ве
зане су за додирне површине сфалерита и галенита, а не
када је, ослањајуhи се на њих, развијен-према кварцу арсе
нопирит. 

Б) У углачаним прю1ерцима руде, није ни на јr>дном 
месту запажен тетраедрит. Могуhе је да се он јавља и у 
овој ру ди, али су његове количине у том случају сасвим 
незнатне, пошто је руда сразмерно богатија халкопиритом, 
за који је иначе тетраедрит редовно в~зан. · 

Арсенопирит 

А.) Арсенопирит је најраспростраљенији минерал у руди. 
Он се јавља на два начина. Врло често гради мономинералне 
кристаласте заједнице, у којима је ситнозрнаст и са ретким 
уклопцима идиоморфноf кварца. На овим појавама, запажају 
се, у близини галенита претвореног највеhим де;юм у церу
сит, танке јасно зелене жилице, које би могле одговарати 
скородиту. Други начин појављивања су идиоморфно раз-: 
вијени кристали арсенопирита, врло различити по својој 
величини. Они се могу јавити појединачно или градеhи ма1-ре 
крЈИсталне заједнице. Можемо разликовати две врсте арсено
пирита: крупни кристали, који леже у ретком пирхотину, 
цириту и сфалериту, обично су јако здробљени и испуцали. 
Ситни кристалиhи и кристали~ заједнице, које леже у јало
вини, најчешhе кварцу, не показују трагове дробљења, мада 
су сви околни минерали здробљени у врло великој мери. 
Запажа се појава, да у свом језгру садрже уклопак кварца. 

Арсенопирит некада потискује пирит, и то дуж пуко
тина, тако да каткад гради мање кристалне заједнице у самом 
пиритском кристалу. Овде је врло ситнозрн и некада' из
мешан са пиритом, такође у виду врло ситних уклопака. 
Арсенопирит се уопште развија увек на додирним површи
нама свих минерала са јаловином, тако да према последљој 
показује кристалне облике. Најчешhе су то· пирит и сфале
рит, а ређе халкопирит са тетраедритом. Највеhе масе. арсе
нопирита, везане су искључиво за кварц. 

Б.) Арсенопирит. је овде сасвим подређеног значаја. Он 
се јавља готово искључиво у појединачним, идиоморфно 
развијеним кристалима различите величине, а врло ретко у 
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мањим, ситнозрнастим кристалним зај'едницама, .пежеhи тада 
редовно у јалонини. Крупни појединачни кристали, везани 
су за пиритом богате делове руде. У сфалериту је арсено
пирит доста редак и обично у ситнијим I<риста1rима. 

Галенит 

А) Галенит је распростањен, али у знатно мањим коли
чинама од сфалерита. Обично гради веhе простране површине, 
а може се запазити и у виду мањих површина или танких 

жилица, и најзад као врло ситни раскидани делови у јало
вини везан за делове руде који су претрпели јако дробљење. 
Специфичност галенита је овде његово редовно претварање 
у церусит. Појава потискивања, галенита церуситом, често 
је отишла до знатних размера, тако да је галенит у основ
ној церуситској масf! заостао као врло ситни, паперјасти 
уклопци. Најчешhе се cpehe појава, да је галенит дуж својих 
јасних праваца цепљивости, потиснут церуситом, тако да ова 
појава врло лепо и јасно открива крупнокристаласту струк
туру галенита. Дуж обода галенитских површина, потиски
вање церуситом је неправилно и поступно. У овим деловима 
се могу запазити и мање појаве ковеЈшна. У здробљеним 
деловима руде, могу се у Јаловини лепо пратити правци 

дробљења на основу раскиданих комада галенита. Ближе 
великим површинама, гале'нитс1<и комади су оштрих ивf!ца, 
најчешhе у виду коцки, троуглова или паралелограма, настали 
услед савршене гален_итс1<е цепљивости. У колико се удаљују 
од матичне површине, галенитски комади постају ситнији, 
заобљенији, градеhи некада псеудо-еутектик са, јаловином, 
некада са церуситом. 

У галениту се некада могу запазити танке жилице ја
ловине, које испуњују правце цепљивости галенита, а од 
којих почиње потискивање церуситом, Од уклопака среhемо 
доста ретко и готово увек везане за обод; халкопирит са 
тетраедритом, а затим пирит и врло ретко сфалерит и арсе
нопирит. Уклопци кварца су најчешhи. Они се јављају у виду 
крупних, идиоморфно развијених кристала или кристалних 
друза, које врло ретко показују појаву наједања. 

Б.) Галенит је овде много чешhи и у много мањој мери 
потиснут церуситом. Он гради површине нешто мањег про
странства али много чешhе у ру ди. Распрострањен је између 
пирхотинских, пиритских и сфалеритских површина у виду 
дебљих сочивастих жила. Qбично је пун раскиданих комада 
ових трију минерала, ,као и уклопака халкопирита. Показује 
крупно-кристаласту структуру, а некада је и зрнаст. Прет
варање у церусит се ређе врши дуж ретких праваца цеп
љивости, веh обично од обода ка језгру галенитс1<е површине; 
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оно је незнатно у односу на претварање у руди богатој 
арсеfюм. Галенит је често везан и за јаловину. Он гради 
танке жилице или псеудо-еутектичку стру1пуру са кварцом, 

а некада испуњује језгро правих кварцних друза. У самом 
галениту, могу се запазити и крупни идиоморфно развијени 
кристали кварца. 

Церусит 

А) Церусит је у односу на галенит, заступљен у скоро 
једнаким количинама. Потискивање rаленита церуситом се 
врши на поменута два начина, било дуж правца 'цепљивости 
код крупнокристал_астоr галенита, било од обода ка језгру 
галенитских, површина. У првом случају, потискивање је врло 
правилно и даје често утисак једне фине мрежице у rалениту. 
У дело'Вима који су у ~ehoj мери претворени у церусит, 
галенит је заостао у виду паперјастих зрна или као врло 
ситан прах, rрадеhи тада псеу до-еутектик. 

Б) Церу сит је овде врло редак у гален иту, а тиме и 
у ру ди. Потискивање гале нита церуси.том, обично се врши 
од обода ка језгру, и то у деловима који леже у јаловини. 
Ретко је потискивање дуж правца цепљивости I<од галенита. 

Мар1<асит 

А) Маркасит се јавља као појава претварања пирита, 
када овај лежи у јаловини или галениту претвореном у це
русит. Претварање је најчешhе извршено у потпуности, тако 
да имамо параморфозу маркасита по пириту. 

Б) Маркасит је овде нешто ређи. Везан је за пирит и 
пирхотин. Обично су то бубрежаста лучења пирита, настала на 
додирниrv, површинама пирхотина са јаловином. Маркасит се 
јавља у виду узаних језика, и дуж пукотина у пирхотину, 
а такођ~ и на његовом додиру са кварцом. 

Rовелин 

А) Ковелин се јавља у виду ситних плочастих криста
лиhа готово у свим углачаним примерцима. руде. Најчешhе 
је везан за здробљене делове сфалерита, настао претварањем 
појава издвајања халкопирита. Ковелин се јавља и у церуситу, 
а некада гради венчиhе око пирита или у .цимониту. Његове 
количине су незаатне али је његово појављивање редовно, 

Б) Ковелин је врло редак. Везан искључиво за појаве 
претварања галенита у церусит на додирним површинама са 

сфалеритом. · 
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Мелантерит 

А) Мелантерит је запажен у виду танких жилица у пи
ритској маси, испуњујући све међупросторе између појединих 
кристал~ пирита. Некада је у мањој мери измешан са ја
ловином. 

Б) Мелантерит се и овде јавља на сличан начин. Обично 
је везан за мономинералне притиске масе, или за импрегнације. 

Скородит 

А) Скородитјезапажен у мономинералним ситйозриним 
.арсенопиритским масама у виду врло танких жилица. 

Б) У глачаним примерцима ова руда није нигде запажена. 

Лимонит 

А) Лимонит се јавља у виду танких жилица у пириту, 
који лежи у јаловини или церуситу. На једном месту је за
пажена псеудоморфоза лимонита по кристалу коцке пирита, 
док је језгро испуњено кварцом. 

Б) Лимонит је врло редак и јавља се само у виду тан
ких жилица, измешан са мелантеритом и јаловщюм у поја
вама импрегнација пирита. 

Кварц 

А и Б) Кварц је у руди много чешhа врста јаловине. 
Он гради мање површине, неправилног облика, танке жилице 
или се јавља у виду идиоморфно развијених крупи.их крис
тала и кристалних друза. Његов однос према осталим ми
нералима дат је при опису истих. 

Ј<алцит 

А и Б) Калцит је у руди доста ретка врста јаловине. 
Јавља се у виду мањих површина неправилног облика или 
танких жилица. Најчешће је везан за церусит. 

/ Закључак 

На основу проматрања углачаних примерака руде, мо
жемо извести закључак да постоје знатне разлике како у 
саставу, тако и у структури. 

Специфичност руде богате арсеном (А) је: често дро
бљење и то некада знатних размера, висок степен оксидације 
и најзад у минералошком саставу, велике количине арсено-
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пирита, појава тетраедритаiвезана за мале количине халко
пирита, скоро потпуно отсуство пирхотина и приближно 
једнак однос галенита према церуситу. 

Специфичност ру де сиромашне арсеном (Б) је: ретко 
дробљење, обичI:IО мањих размера, врло мали степен .окси
дације а у минеролошком саставу, врло мале количине арсе
нопирита, отсуство тетраедрита, нешто веhе појаве халко
пирита, знатне количине пирхотина и велика разлика у 

односу галенита према церуситу. 

Обе руде се карактеришу првобитном крупнокристала
стом структуром, карактеристичном за метасоматска лежишта, 

честим мономинералним масама и средњом количином јало
вине, претстављеном кварцом, ре!је калцитом и некада знатним 
глиновитим нагомилањима. Јака дубинска оксидација, допрла 
је некада. до знатних дубина, нарочито у руди богатој 
арсеном. 

Испитивања су показала, да је главни носилац арсена у 
ру ди сам арсеногщрит, док су сасвим по,gређене количине 
овог елемента везане , и за тетраедрите. ' 

"Како у руди нису утврђени минерали носиоци сребра, 
сем галенита и тетраедрита, то је највероватније да се нај
веhе количине овога племенитог метала налазе незане за 
сам галенит у виду чврстог раствора, док је један део в.езан 
за тетраедрите, што условљава повеhање количине сребра· 
у руди богатој арсеном, нарочито ако се ··узму у обзир 
односи процената галенита у обим пробама руде. 

Питање 3лата остаје за сада нерешено, пошто количине 
дате за злато у хемиској анализи, највероватније не одго
варају стварном стању. Познато је, да се, при проце<;у ку
пелације. арсенске руде, редовно губи највеhи део злата, ако 
се не обрати пажња на испитивање компоненте. Стари по
даци нам дају вредности до 4 гр/т злата у руди богатој 
арсеном. На основу овога се може закључити, да је злато 
највеhим делом везано за арсенопирит, а да се у знатно 
мањим количинама налази и у пириту. _ 

Налазимо да је потребно још једном нагласити, да су 
ова испитивања имала за циљ утврђивање/ минерала за које 
су везани арсен и злато у ру ди, као и добијање података о 
међусобним односима минерала .и степену њихо·ве оксидације, 

_ потребним за изналажеr-ье што бољег начина за оплемењи
вање руде "Койаонu!{", а не доношење закључака о генези 
овог рудног Ј1ежишта. 

Надамо Ct да he ови подаци користити за боље упо
знавање састава и структуре овог старог и давно познатог 

оловно-цинканог рудишта, а онима који се буду бавили ње
говом генезом користити као минералошки подаци. 

Из Централног научно-истраживачког института 
Министарства рударства ФНРЈ 
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S. D. RAIOTSCH 

Resuшe 

DIE ZUSAMMENSETZUNG UND STRUKTUR 
DER ERZE AUS DER GRtJBE "КОР А О N I К" 

Das Blei-Zinkvorkommen "Kopaonik" befindet sich ап dеп 
siidlichen Gе11апgеп des Kopaoпikgeblrges. Zahlreiche alte Berg
arbeiteп aus dem Mittelalter, weisen анf eine sehr starke berg
manпische Tatigkeit in diesen Geblteп 

Das Eгzvorkommen ist sнbvнlkaпisch-hidrothermal. Мап 
findet starke metasomatiscћe Verdrangungen im Oberkreidekalkeп 
нпd kleinere Impragnatioпszonen iщ. Aпdesit-Erнptivgesteiп. Iп 
,sud-бsШcheп Revier der Grube ist еiп, arsenreicher Abbau 
vorhaпdeп. Die Aufgabe dieser erzmikroskopischeп Untersн
chuпgen war, den Arsentrager im Erz z11 bestimmeп. 

Мап konпte feststelleп, dass dasehr arsenreiche Erz (А) пш 
auf den sud-бstlЉen Revier beschriinkt ist. Dagegeп hat das Erz 
анs allen aпderen АЬЬа11tеп (В), verhiiltnismassig sehr geringen 
Arsengehalt gezeigt. Iп beiden Erzen ist der Haнptarsentrager 
nur der Arsenkies, wobei im A-Erz, Arsen teilweise ансh an 
gerir1gere Fahlerzvorkommen gebundeп ist. 

Das arsenreiche Erz besteht aus: Arsenkies, Eisenkies, 
ZiпkЫeпde, Bleiglanz, WeissЫeierz, Fahle.rz нпd. Kнpferkies, mit 
selteneп Erscheiпungen von: Magnetkies, Markasit, Kнpferiпdig, 
Eiseпsulfat, Skorodit нпd Braнпeiseпstein-

Das arseпarme Erz besteht анs: Eiseпkies, ZiпkЫende, 
Bleiglaпz, Magпetkies, Arsenkies, W eissЫeierz нпd Kupferkies, 
mit selteпen Erscheiпнngeп von: Markasit, Kupferiпdig·, Eiseп
sнlfat unпd Braнпeisensteiп. 

Beide Erze zeichneп sich durcl1 grob-kristallnische Strнktur 
анs, wobei das A-Erz stiirkere Zertrummerнпg zeigt. Die 
Тiefoxydatioп ist sehr stark, besonders im A-Erz. Die Gaпg
arteп siпd Quarz uпd selten Kalkspat. 





МИРКО ПРОТИЋ 

БЕЛЕШКА О ПОЈАВИ ХРОМИТ А И ИЛМЕНИТ А У 
ПЕСКУ ПЛАЖЕ КОД УЛЦИЊА (ЦРНА ГОРА) 

На неколико КИЈюметара од варошице Улциња, према 
југу, почиње вели_ка пескови:га плажа, која се протеже, без 
прекида, на нашој територији неких дванаест километара, 

све до реке Бојане на југ, а затим се наставља у Албанију; 
плажа је састављена од врло ситног песка који некад гради 
праве дуне. На сугестију др. С. Павловиhа, проф. Унив., 
прошлог лета 1950 r. прикупио сам из овог песка, помоhу 
обичне дрвене карлице, неколико концентрата тешких ми
нерала и то са места која се налазе код ушhа канала, нека
дашњег корита реке Бојане, који .води ка солани и Зогај
ском Блату. Показало се да песак садржи приличну количину 
црних тешких минерала. 

Испирањем је из четири карлице концентрисано око 
1.900 гр. материјала, што би указивало да песак садржи 
око 8 ¼ тешких минерала. Међутим, треба имати у виду 
да овакав начин концентрисања није чисто квантитативан, 
пошто се један део тежих минерала тј. минерала спец. те
жине преко 3, губи, док се сачува један мали део лакших 
минерала. Овде је то био случај, пошто се радило о врло 
ситним честицама песка. Према усменом саопштењу профе
сора С. Павловиhа, он је, издвајањем бр6моформом матери
јала песка са исте плаже, добио око 30 ¼ концентрата, што 
показује да се издвајањем карлицом није, добио прави, кван
титативан концентрат. Сем тога, особина маринског. песка 
је та, да у њему постоiи врло променљив однос појединих 
минерала с места на место. Из r,тих разлога неhу наводити 
цифре тежинских односа поједини)S миi-1ерала и фракција. 

Средња величина зрна песка износила је 0,16-0,20 мм. 
Фракционисање ради испитивања је вршено тешким течно
стима и електромагнетом. 

У фракцији минерала спец. теж. испод 2,85, мало за
ступљеној јављају се као чести минера.(!и: калцит, затим 
1<варц (некад у агрегатним зрнима), а као ређи: серпентин, 
хлорит, лимонитисана минерална зрна, плагиоклас. У фрак
цији спец. теж. 2,85-3,33 јављају се: Г!Ироксени, делимично 
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хлоритисани, од којих је нарочито заступљен хиперстен 
(бледо мрке боје, са јасним полихроизмом, бледо- плавичаст 
у једном и ружичаст у другом правцу), затим у мањој 
количини: хорнбленда, зо изит, апатит. У фракцији спец. теж. 
3,33-3,90, које има приближно толико као претходне две, 
јављају се свежији пироксени (ромбични и моноr<линични, 
некад у виду заједничко прораслих индивидуа), епидот (са 
поЈшхроизмом бледо зелен у једном и јасно зелен у другом 
правцу), и мање: оливин (делимично серпентинисан). Сем тога 
у овој фракцији има доста тамних непровидних зрнаца од 
11:лменита у језгру са венцем од леукоксена, као и самих 
зрнаца леукоксена (беле боје и агрегатне поларизације све
тлости). У најбогатијој фракцији минерала спец. теж. преко 
3,90, пошто је претходно издвојен магнетит, издвојени су 
електромагнетом у магнетичној фракцији: хромит, илменит 
и мало граната, док су у немагнетичну фракцију отишли 
циркон и рутил и њих има врло мало у односу на претходне 

минерале. Безбојни циркон се јавља у заобљеним зрнима 
јајастог облика или у виду призматичних кристала, а рутил 
у одломцима призматичних кристала, слабо полихрончан. 

Хро.мит се јавља у зрнима тамномрке боје, заобљеним 
и угластим а запажени су и кристали октаедарског облика. 
У пропуштеној светлости је веhином непровидан, док су 
извесна зрна провидна, црвено-мрке боје и изотропна; нека 
зрна су провидна само у средишном делу, а 'о5одом су не
провидна. У углачаном препарату је без унутрашњих ре
флексија. Ил.менит се јавља у неправилним зрнима, углавном 
непровидан. У углачаном препарату се може добро разли
I<овати од осталих непровидних минерала поред осталог и 

по томе, што је често са ободом од леу{<остена беле боје; 
некад показује почетак распадања у лимонит; ређе се запа
жају зрна илменита са близним ламелама под 60°. У односу 
на хромит, илмонита у препарату има око 'двапута мање. 

Проценат титана концентрисаног песка износио је 1,32 Ti02 • 

Концентрат (шлих) са плаже у самом Улцињу био је 
врло о ску дан и садржавао је незнатну количину најтежих 
минералних састо_iака, мада је иначе сличног састава као 
претходни. · 

Присуство знатније количине хромита и илменита, а 
затим пироксена, у песку плаже Милена код Улциња, не 0 

сумњиво указује да су они пореклом из базичних и ултра
базичних стена; тако илменита садрже некад у веhим коли
чинама дијабази и габрови, а хромите перидотити односно 
серпентини. У непосредној околини нема ових стена, веh је 
терен саграђен од седиментних формација. Међутим, ако 
прихватимо чињеницу да је у доношењу овог материјала 
учествовала и река · Бојана - која је некад отицала самим 
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каналом солане и која је иначе отока и реке Дрима, а који 
извире у нашој земљи, тече кроз Сев. Албанију, да се данас 
једним краком испод Скадра улије у Бојану - онда можемо 
објаснити порекло овога материјала. Наиме, Дрим половином 
свога тока кроз Албанију пролази кроз базичне и ултра
базичне стене и заједно са својим притокама односи материјал 
околних дијабаза, габрова и серпентина (од којих су прве 
две врсте стена готово исто тако распрострањене као треhа) 
а које стене заузимају ССИ део Албаније и протежу се ка 

RдSPORED ULТRABAZICNIH 1 

BAZICNIH STENA I LEflSTA 
HROMITA U SLIVU REKE DRIMA 

~:-·--t;.:::--g~ 

0 ј ,о 10 30 

М. Protic 

централном делу Албаније, чији један део такође денуда· 
цијом одлази у Дрим. У овим стенама позната су лежишта 
хромита. Сем тога, Дрим у свом горњем току у Југославији, 
такође одводњава и спира материјал терена који је састављен 
једним делом од у лтрабазичних стена и у којима су позната 
много.бројна лежишта хромита. 

На тај начин, матичну стену илменита и хромита, као 
корисних минерала у песку плаже Улциња, налазимо у сте
нама средњег и горњег тока реке Дрима, при чему треба 
истаhи прилично велику удаљеност ових стена од места 
концентрације тешких минерала пореклом из њих (види скицу). 

Beha концентрација хромита у обалском песку, као 
што је то овде случај, је иначе ређе запажена појава. 

Минералошко-петрографски завод 
Универзитета у Београду 

Гласник Природњачког музеја, А-4 12 
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Summary 

NOTE ON ТНЕ CHROMIТE AND ILMENIТE OCCURENCE 
IN ТНЕ BEACH-SAND OF ULCINJ. FNR YOUGOSLAVIE 

There is а very large sandy beach in the vicinity of Ulcinj, 
а small town in the sonthes part of the Yougoslave cost. From 
that rather fine sand а lot of heavy minerals are oblained Ьу 
employing an ordinary wooden pan. Pource-ntage of concen
trated heoby minerals calculated on the whole weight of the sand, 
amounted to 8¼. Tl'Ie concentrate of the same sand oblained 
Ьу separatioп with bromoform, amounted to 30¾. The average 
diameters of sand partieles was 0,16-0,20 mm. 

The minerals arranged upon their decreasing frequency 
were as follows: carbonatic minerals of the calcite group, ma
gnetite, pyroxene ( orthorhomoic and monoclinic), chromite, ilme
nite with leucoxene, epidote, apatite, serpentine. chlorite, garnet, 
zirkoue, rutile. 

The attention is turned on the chromite and ilmenite. Chro
mite is about two times more aboundant than ilmenite, and the 
analysed sand gawe 1,32¾ of Ti0 2 • Chromite grains, sometimes 
in Ље octaedral form are prevalent opaque; but translucend 
deep-red grains with opaque borders also occur. The poliched 
surface of those minerals permiting their easily tdentificatioi, 
showed ilmenite, often with а rim of leucoxene, sometimes with 
twinпig lamellae and alterated to limonite. 

It is interesting te поtе that the possiЫe source-rocks for 
those opaque шiпerals are very distant. In the vicinity of the 
coast there are опlу sedimeпtary rocks, so that we are forced 
to look for the шutter basic and ultrabasic roks in AlЬania, апd 
рrоЬаЫу farther, in the upper part of the Drim river in Yougo
slavie, where we have also, as in Albania, kпown chromite de-
posits. · 
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СЕКУНДАРНО КАОЛИНСКО ЛЕЖИШТЕ КОД СЕЛА 

МЕТРИША (НЕГОТИН~КР АЈИНА) 

(Прилог једна rе~лошка карта) 

Секундарно каолинско лежиште терцијерне (неогене) 
старости код села Метриша лежи на гнајсу, који припада 
главној маси текијске кристаласте зоне. 

Граница гнајса и синајске серије слојева код Метриша 
иде по косој дислокационој линији, по којој је и навучен 
гнајс преко синајске серије (1). 

У тектонском погледу терцијар је једноставан, благо 
заталасан и тоне ка западу као и гнајс. 

У микроскопском препарату гна јс има паралелан распоред 
састојака. Кварц је неправилног облика, ундулаторног по
мрачења и преовлађује над ортокласом и плагиокласом (јако 
каолинисани). Мусковит преовлађује над јако распаднутим 
биотитом. Циркон је веома распрострањен у правилним 
облицима или се јавља у апатиту и кварцу у виду инклу
зија. Апатит је заступљен крупним хексагоналним пресецима 
са инклузијама циркона. Сфен је врло изразит, али доста 
редак. Магнетит и пирит су ретки. 

М инералош,си састав ,саолинита 

На основу испи
тивања помоћу De Ьуе 
Sc;J-ierrer-oвe методе, 
утврдио сам да овај 
минерал I<аолинске 

групе показује осо
бине правог каоли
нита. 

ПgилИ({ОМ ми
кропског испитивања 

механичких примеса 

у каолиниту, запа

жени су исти мине

рали као и у гнајсу. 
Фракционисање 

каолинита је извр-

Сл. 1 - Peнтreнorpaм-Debye-Scherrer каолинита 
из Метриша (Roentgennogramme-Debye-Scherrer 

de !а kaolinite de Metriche) 

12* 
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шено методом Сабањина, а бромоформом су издвојени ми
нерали са веhом специфичном тежином од 2,85. У фракцији 
лакшој од 2,85 запажен је кварц, ортоклас, плагиоклас и 
мање мусковит, док у фракцији тежој од 2,85 биотит, 
магнет мусковит ређе, циркон, апатит и сфен. 

Циркон, апатит и сфен могу у овом случају послужати 
кео акцесорни минерали и потврђују генезу каолилита из 
пшјса. · 

Хе.мuс,ш сасшав наолинuша 

(Analyse chimique de la · 
kaolinite) 

Si02 
Al203 
Fe20 3 

ТЮ2 
сао 
MgO 
К2О 
Na20 
S03 

Губ. жар. 

49,75 % 
33,90 
2,26 
0,19 
0,78 
0,93 
0,20 
0,26 
0,18 

11,92 

Вашросталност 1саолuнuша 

(Proprietes refractaires de 
la kaolinite) 

Сиров каолинит 1710°С 
(La kaolinite crue) 
Фрак. 0,010-0,001 мм 1730°С 
(La fraction 0,010-0,001 mm) 

М еханнч,са анализа наолuнuта 

Механичка анализа каолинит:з. је извршена методом Ca
s agrande-a. 

Каолинит Метриша показује веhу финоhу честица од 
каолинита Аранђеловачког базена. Седиментациони циклус 
каолинита код Метр иш а је врло миран, насупрот прилик~ма' 
у терцијару Аранђеловачког базена. 

А tteгberg-oвe границе нонзистенцuје 

(Les limites de consistance d' Atterberg) 

Граница пластичности 

(La limite de plasticite) 
24¾ 

Граница течности_ 

(La limite de viscosite) 
60,5¼ 
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DUSAN ST ANGACILOVIC 
Resume 

LES OISEMENTS SECONDAIRES TERT AIARES DE LA 
KAOLINIТE DE METRICHE (NEOOTIN-KRAJINA) 

La kaolinite secondaire tertiaire provient du gneiss sur 
lequel il s'appuie transgressivement. 

Le fractionnement de la kaolinite s'effectue par la methode 
de Sabanjin, et par bromoforme sont separes les mineraux d'un 
poid specifique superieur а 2,85. En fraction inferieur а 2,85 on 
а observe quartz, orthoclase, plagioclase et moins de muscovite, 
tandis qu'en fraction superieure а 2,85 Ьiotite, magnetite plus 
rarement muscovite, zircon, apatite et sphene. _ 

Ces mineraux ont ete observes dans !е gnaiss. 
" 

N 
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МОГУЋНОСТ ИСТРАЖИВАЊА ХРОМИТА ПОМОЋУ 

ГР АВИМЕТР А У ОБЛАСТИ ЉУБОТЕНСКОГ МАСИВА 

(Прилог један блокдијаграм рудног тела) 

Проналажење-и ограничавање хромитских лежишта оду
век је претстављало знатне тешкоhе и захтевало много 
_искуства, рада и комбиновања. 

То долази као последица начина појављивања и услова 
зале гања хромитских ру дних тела. Повезаност ових ле
жишта са у лтрабазичним стенама и продуктима њиховог 
распадања, чини да је област истраживања ограничена на 
одређене петрографске формације, што би унеколико прет
стављало олакшање при откривању нових рудних тела хро

мита. Међутим, где и како леже концентрације ове руде у 
пространим ултрабазичним стенама - то питање стално 
лебди пред очима истраживача. Врло је тешко, некада скоро 
немогуhе, ускладити и повезати положај хромитских рудних 
тела са неким ознакама на површини или у самој јами. Мо
жда је стара рударска изрека "иза орта је мрак" настала 
баш при истраживањима хромита. Код свих ових проуча~ 
вања настојало се да се пронађу извесне закономерности у 
начину појављивања лежишта, и да се створе одrоварајуhе 
методе геолошког истраживања, које би могле имати општији 
карактер. У томе се до данас није много успело, тако да 
се у проналажење нових лежишта уноси много елемената 

случајног. Ипак треба нагласити да познавање тектонских 
прилика у истраживаном терену може да послужи као један 
од водиhа при откривању нових лежишта хромита. Ово је 
нарочито важно за наше прилике. 

У тражењу нових путева и метода за решавање мно
гих проблема који су везани са проналажењем и огранича
вањем хромитских лежишта, узела је и примењена геофизика 
активно учешhе. Извршена су многобројна испитивања ра
зличитим инструментима, при различитим условима, која су 
дала различите успехе, а све у зависности од дубине залегања 
хромита, облика и размера рудног тела,·коiщентрације Cr2O3 
као и од карактера околних стена. Ово по'следње има врло 
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велики значај код разматрања могуhности примене геофи
зичких метода. Познато је да је основни услов за примену 
ових метода постојање разлике у физичким особинама 
рудног тела и околних стена, Ове се разлике могу озна
чити различитим физичким параметрима.(густина, електрична 
проводљивост, сусцептибилитет и др.). 

Применом геомагнетских метода зџ непосредно откри
вање хромитских лежишта добијени су најчешhе негативни 
резултати, мада су позната и успешна истраживања овом 
методом. Хромит има релативно висок сусцептибилитет, али 
околне стене (перидоити и серпентини) показују приближно 
исте вредности (некада и веi1е) услед присуства магнетита 
који се у њима јавља као петрогени минерал. Отуда нај
чешhе неhе постојати довољно велике разлике у величини 
сусцептибилитета, нити he добијене аномалије одражавати 
стварне односе који постоје између рудног тела и околних 
стена. На нашим теренима вршио је О. Meisser испитивања 
овом методом. Добијене аномалије нису одражавале положај 
хромитских тела, тако да се резултати, које су дала ова 
испитивања,могу сматрати негативним. 

На истраживањима хромитских лежишта доста је рађено 
геоелектричним методама (најчешhе електромагнетским). По
стигнути су извесни резултати, али се и они не би могли 
оквалификовати као сасвим задовољавајуhи. 

Највише основа за успешну примену геофизичких ме
тода дају разлиr<е густина хромита и околних стена. Ове 
разлике могу бити знатне - од 1,0 до' 1,5 (у зависности од 
концетрације Cr2 0 3) и теориски расматрано довољне су за 
успешно проналажење хромитских лежишта. Међутим, односи 
који постоје у густинама хромита и околних стена нису увек 
погодни за практична истраживања. На овом пољу постигнути 
су до данас значајни резултати, нарочито у СССР-у и на 
Куби за време рата. На основу ових испитивања могло би 
се закључити да је могуhе успешно примењивање ·гравиме
триских метода за откривање и ограничавање хромитских 

лежишта. Нарочито успешни резултати постигнути су гра
витационим вариометром. Међутим, успешност примене ових 
метода највеhим делом зависи од лежишних прилика, дубине 
залегање и квалитета руде. 

У области Љуботенског масива вршена су испитивања 
гравитационим вариометром. Ова мерења извођена су у јами 
и нису дала позитивне резултате. Највеhе тешкоhе при 
употреби торзионе ваге настају због сложене топографије. 
Да би .се тај утицај донекле избегао, приступило се мере
њима помоhу гравиметра који би имао задовољавајуhу 
тачност. · 



Истраживања хромита помоhу гравиметра 

Геолошuе uapau[Џepucшuue испитиваног терена 
у Љубошенсuом масиву 

185 

r 
У оквиру Вардарске зоне маркантно се истичу поједине 

масе перидотитских стена. Њихове, размере су доста скромне 
у односу на сличне стене' у западним областима Балканског 
Полуострва, али оне показују многе специфичне црте у 
својој тектонско-геолошкој грађи. Као најизразитији и еко
номски најважнији претставник ових стена може се сматрати 
Љуботенски масив, на чијој се површини од приближно 
65 км.2 налазе многи изданци хромитске руде, или рудна 
тела која залежу врло плитко. Њихове размере могу да 
варирају у врло широким границама. Хромит је у овоме 
масиву тако чест "да се без претеривања може реhи да се 
он cpehe- свуда, било као аксцесорна компонента, било у 
облику веhих или мањих концентрација". Ово је врло важно 
при расматрању добијених резултата испитивања могуhно
сти истраживања хормитских рудних тела гравиметриским 

методама. 

Детаљнија разматрања односа перидотитских стена и 
других чланова геолошке грађе у овој области, имала би 
карактер чисто геолошког проучавања. Задржаi1емо се једино 
на приказивању геолошког склопа перидотитског масива на 

коме су вршена геофизичка испитивања. 

Сл. 1, (ро Hiessleitner-y) 

Постојање ободних зона које су изграђене од различи
тих стена (амфиболити у изворном делу Лепенца) - може 
се сматрати за једну од најчешhих карактеристика геолошке 
структуре перидотитских стена Вардарске зоне. Активност 
тектонских покрета, нарочито за време краљуштања Вар

дарске зоне, огледа се у поломљености слојева, пс~удосло
јевитости серпентинисаних перидотита, јасно израженим рав
нима навлачења и другим тектонским облицима. 

Према G: Нiessleltner-y у масиву Радуше могло би 
се разликовати више чланова ( сл. 1 ). У основи перидотитског 
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масива лежи' базална зона, моlша 150-200 метара, која пада 
према северо-истоку, и њено пружање се поклапа углавном 

са пружањем долине Вардара. Изграђена је од оливинских 
стена са врло мало пироксена или без пироксена. Ова зона 
·скрива у себи врло богата и честа лежишта једре и ком
пактне хромитске руде. Размере рудних тела су врло раз-
личите. · 

Изнад базалне зоне лежи "средња" перидотитска зона 
коју Хислајтнер назива стерилном, јер су у њој ретке и 
слабе концентрације хромита. Изграђена је од банака стена 
у којима се наизменично смењују партије богате ,пироксеном 
са партијама сиромашнијим овом компонентом. Ова мешавина 
и разноврсност у петрографској грађи истиче се и у непра
вилном распор,еду густина у оквиру ове зоне. Моiшост 
појединих банака варира од 1 до преко 50 метара. Цела 
стерилна зона моhна је 500-600 м. 

Перидотитски масив заврша се "повлатном" зоном (или 
како је Хислатнер назива још зона Гаранцu). Она је релативно 
мале моhности, али су у њој честе економске концентрације 
хромита. Руда је слабијег квалитета и претстављена је 
углавном II и III класом (обично са око 25°;0 Cr2O 3). Како је 
то зона у којој су вршена испитивања, то hемо исту касније 
опширније приказат{f у оном правцу који је везан са грави
метриским мерењима. 

О!(олне стене 

Околне стене се одликују необичном једноставношhу 
у погледу петрографског састава. Цео масив изграђен је од 
перидоатитских стена. Процес серпентинизације изражен је у 

- различитим степенима. Према М. Дон ат у, у читавом масиву 
могло би се разликовати три врсте перидатитских стена, које 
су међусобно повезане поступним прелазима, што је за нас 
од врло великог значаја, јер се свака од ових врста карак
терише изразитим особинама у погледу густина. 

Највеhи део' масива чине дунити. У зависности од сте
пена промењености, могу се дунитске стене рашчланити на 

три варијетета. Они се на терену могу и макроскопски раз
ликовати. За нас су ови варијетети интересантни, јер су 
њихове густине различите у зависности од степена распа

днутости оливина. Као аксцесорна компонента јавља се хромит. 
Запажено је и присуство бастита. Дунит постепено губи своје 
карактеристичне црте и у њему расте садржај ромб~чног 
пироксена. Тако настаје и једна друга врста перидотитских 
стена у овој области - харцбургит. Прелази од чистог ду
нита у харцбургит могу бити постепени, али су познати и 
потпуно неправилни. 
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Сем ових у појединим деловима масива јавља се и лер
золит, али су његове појаве подређеног значаја. 

Приликом испитивања врло великог броја стена из 
скоро свих делова Љуботенског масива, запажено је да 
постоји знатно варирање густина у оквиру појединих чла
нова перидотитских стена. Као што је и напред речено, 
често постоје поступни прелази између партија различитих гу
стина. али се на појединим местима, могу запазити и издвојити 
доста тачне границе. Такве појаве јављају се у облику изра
жених зона или складова. Њихове размере су доста велике 
(моhност достиже десетак метара). Да би се добила што 
јаснија слика о границама у којима се могу кретати густине 
стена из једне исте локалности, приказаhемо у таблици ниже 
односе који постоје између густина и карактера стена из 
Станковца. · 

Густина 

1 

Карактер стене 

2,45-2,60 Дунит са јако расnаднутим оливином. 
То је најраспрострањенији варијетет. 

Знатно серпентинисани дунит. Постоје омање 
2,60-2,80 партије нера'спаднутог оливина. У пукотинама 

се јавља хризотил. 

2,80-2,94 Запажа се велика количина нераспаднутог оливина. 
Стена је најближа дуниту. Хромит је врло чест. 

Обли/С и размере рудних шела 

Рудна тела имају врло различите облике и размере. 
Ово је последица услова, који су владали приликом обра
зовања лежишта, али се на њима могу уочити и последице 

различитих. геолошких догађаја, који су се одиграли после 
стварања лежишта. У даљем излагању hемо приказати на
рочито лежиште у Горанцима на коме је вршено највише 
проматрања. Ово рудно тело карактерише се паралелном 
текстуром, :која се огледа у оријентисаним концентрацијама 
хромита (сл. 2) Уопште узевши рудна тела имају врло не
правилне облике који се необично брзо смењују у простору. 
Ово се_ најбоље види на блок дијаграмима лежишта (сл. 3; 
види још и блок-дијаграм у 'прилогу рада). Запажа се и од
ређени правац пружања С СЗ-ЈЈИ,· а пад је врло стрм, скоро 
вертикалан. 
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Руда је доста сиромашна и њен садржај Cr2O3 износи 
око 23°1о. У оквиру лежишта јављају се и богатије партије; 
њихова густина има знатно веhе вредности. Често се јављају 
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постепени прелази од руде у околне стене, тако да се понекад 

не може сасви1!Ј тачно макроскопски одредити где престаје 
руда са економским садржајем. Често се могу запазити и 
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партије са здробљеном рудом, што повеhава трошност рудне 
масе, а самим тим и вредност густине. Све ово условљава 
извесну нехомогеност рудног тела у погледу распореда гу

стине. 

Као и облик, и размере рудних тела су врло променљиве. 
Најчешhе се ради о омањим рудим телима, која се смењују 
и прекидају у извесном низу. Пружање рудног тела по ду
бини праhено је до 60 м, док су хоризонталне размере доста 
скромније. 

Слични односи постоје и у другим ревирима ове области. 
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ГравимешриС1rа .мереНЈа 

Најидеалнији услови за откривање хромитских лежишта 
били би испуњени онда када би рудно тело било што веhих 
размера, лежало у близини површине, а разлике густина 
између њега и стена у којима се оно јавља што веhе. Притом 
су врло значајне и топографске прилике терена, јер од пра
вилног оцењивања њиховог утицаја најчешhе зависи успеш
ност истраживања. Аномалије које настају услед утицаја 
суфицитне масе могу често бити мање од величине грешке 

. оцењивања утицаја топографије. Ово је врло~, значајно за 
истраживања у нашим теренима, јер су они најчешhе јако 
испресецани, са врло стрмим падинама и дубоким долинама. 
При расматрању могуhности примене гравиметриских метода 
за откривање хромитских лежишта, морају се узети у обзир 
и други фактори од којих у многоме зависи усцех. Облик 
залегања и величина рудног тела могу да буду значајни исто 
као и разлика густина. У опште узев, разлика густина између 
хромита и околних стена је довољно велика да би се, теориски 
узето, могле скоро увек успешно да примене гравиметриске 

методе. Ове разлике су јако промt;нљиве и зависе од ква
литета руде. Познавање облика залегања рудних тела је 
важно за проучавање мреже стајалишта. При овоме је потребно 
одредити таква растојања између појединих тачака да би се 
из добијених резултата могла да створи што тачнија слика 
о положају истраживаног тела.. При проучавању мреже узима· 
се случај најчешhег залегања рудног тела и претставља 
неким правилним геометриским обликом који би био нај
приближнији стварном облику лежишта. Код истраживања 
хромита узимају се вертикални цилиндри и лопте. Први 
облик је много чешhи, јер су рудна тела врло често изду
жена у вертикалном правцу, док су промене у хоризонталној 
равни доста неправилније. Тако исто, при овим расматрањима 
мора се водити рачуна о нехомогености густина околних 
стена, пошто је она, у неким случајевима, врло значајна. 
Веома је тешко унапред одредити утицај који може да 
настане ка.о последица ове нехомогености. Тај фактор је 
особито 3начајан при истраживању наших терена а нарочито 
Љ:уботенског масива, јер су разлике густина појединих ва
риЈетета перидотитских стена и продуката њиховог распадања 

често веhе од разлике. густина хромита и околних стена. 
То се нарочито јасно испољава код лежишта у којима руда 
има низак садржај Cr2O3• 

Резултати исаийlиваНЈа 

Лежишне прилике испитиваног терена знатно отступају 
од оних које су означене као идеалне за истраживање .. 
Отступања су различита у различитим локалностима. Код. 
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пројектовања испитивањ::~, узимајући у обзир све факторе, 
показало се да постоји основа за извођење истражних ра
дова, разуме се под условом да су узете претпоставке о 

лежишним приликама биле исправне. 

Горанце. Лежиште се јавља у повлатној зони Љубо
тенског масива. Хоризонтална пројекција орудњеног про
стора износила би приближно 80 Х 40 м. Рудно тело праћено · 
је у дубину до преко 60 м. Дубљи делови лежишта су 
добрим делом повађени. Правац пружања рудног тела је 
ССЗ-ЈЈИ, док је пад скоро вертикалан. Руда је слабијег 
квалитета (углавном III класе). Ово се одржава у и малој 
густини. Густине рудног тела и околних стена·имају следеће 
вредности. 

Средња вредност Максимална 

Руда 2,95-3,20 3,65 
" 

Околне стене 2,40-2,60 2,70 
I 

Треба нагласити да су размере рудних тела са густином 
3,65 врло ограничене. Руде чија је густина око 2,9-3,0 
претставља ситне импрегнације хромита у околној стени, 
али садржај Cr102 прелази доњу границу економског садр
жаја. Као средња разлика густина може се узети 0,7-0,8. 

Како су размере рудних тела доста мале с обзиром 
на постојећу разлику у густини била је потребна доста ви
сока тачност инструмента. Испитивање је вршено гравиме
тром типа Norgard, чија осетљивост износи приближно 
0,05 мгл. 

Из приложених профила Л g, (сл. 4, 5) који су поста
вљени управно на правац пружања рудног тела, запажа се 

прираштај убрзања силе теже при прелазу преко руднога 
тела. Како су разлике густина релативно мале, то и крива 
Л g не показује нагле промене у своме току. Пада у очи да 
су ови прираштаји релативно мали и да не прелазе 0,25 мгл, 
што би се, углавном, поклапало са теориски добијеним вред
ностима. У след неравномерног распореда суфицитних маса, у 
појединим профилима јављају се извесне неправилности које 
отежавају добијање што јасније слике о положају хромит
ских маса. При овоме је скоро најважнија дубина залегања . 
рудних тела. Запажено је нагло смањивање вредноси д g. 
при прелазу на рудна тела која се налазе у знатнијим ду
бинама. 
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При истраживању у другим локалностима Љуботенског 
масива констатовано је да нехомогеност густине околних 
стена може да проузрокује аномалије које су по вредности 
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скоро једнаке аномалијама насталим под утицајем хромитских 
маса (локалност -Станковац) Ово се нарочито јасно очитује у 
случају да рудна тела леже дубо!{о, без обзира на щзалитет руде 
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Приликом испитивања у различитим локалностима запа
жено је да је дубина у којој се налазе рудна тела један 
од најважнијих фактора. Сва она тела чија је горња повр-
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шина лежала дубље од 30 м. испод површине, нису могла 
бити мерењима констатована. Свакако да се ово не може 
примити као О[ШТИ закључак, јер зависи умногоме и од дру-

Гласник Природњачког музеја А-4 13 
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гих чинилаца. То би, .углавн·ом, вредело за тела која имају 
размере сличне . размерама хромитских лежишта у Љубо
тенском масиву (изузетак претставља рудно тело у "Нади"). 

Заrоьучшс 

На основу извршених испитивања хромитских лежишта 
· у Љуботенском масиву, може се закључити да је у појединим 
случајевимаЈ у зависности од лежишних прилика, могуhе 
успешно откривање и ограничава1ре хромитских рудних тела. 

На нашим теренима постоји релативно мали број лежишта 
која би била повољна за истраживање гравиметриским мето
дама. Ня једном од њих - Горанци -- добијене су анома
лије чије максималне вредности износе 0,30 мгл. У поје
диним деловима ове области добијени су резултати који се 
не би могли оквалификовати као потпуно задовољавајуhи. 
Показало се да успешност истраживања зt1.виси, углавном, 
од следеhих околности: 

1 - од дубине на којој се налази рудног тела (мање 
ОД 30 м); 

2 - од нехомогености расподеле густина околних стена 
(која је у Љуботенском масиву знатна) и 

3 - од топографских прилика. 

Најчешће f;,y разлике густина хромита и околних стена 
довољне, нарочито ако је руда II и I класе. 

Питање екоRоминности истраживања гравиметром је 
доста значајно. Да би се доб.ила потребна слика, морају се 
мерене тачке постављати доста густо (10 м.). Отуда је по
требан врло велики број тачака. Испитивања на Љуботенском 
масиву вршена су гравиметром типа Norgard. 
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Resume 

LES RECHERCHES DU CHROMIТE А L'AIDE DU 
GRA VIMETRE DANS LA REGION DU MASSIF DE LJUBOTEN 

Le massif peridotitique de Ljuboten constitue une region 
de notre pays tres importante au point de vue ecoпomique. Le 
terraiп est compose de differeпtes varietes des roches perido
titiques ( dunite, hartrburgite, lherzolite). Les differeпtes vaJeurs 
de Ја deпsite des roches ( qui varie de 2,34 а 2,94) demoпtreпt 
Ја variete de Ја structure petrographique de Ја regioп. Les mi
пerais ne se trouveпt pas dans Jes grandes profondeurs; au 
contraire, Jes gisements percent Ја surface de Ја terre еп nom
breux endroits. 11s sont Ie pJus souveпt sous forme de JentШes 
interrompues, rangees dans Jes Jignes assez regulieres. La com
position chimiq ue des minerais est variaЫe. De Ја, les vaJeшs 
de Ја densite des chromits varient de 2,94 а 3.65 

Les recherches geophysques qui опt ete faites dans cette 
region, ont demontre que, daпs des conditions favoraЫes, iJ 
etait possiЫe de decouvrir et de delimiter avec succes des mi
nerais chromique а J'aide du gravimetre. Les anomalies gravime
triques oblenues ne depasseпt pas Ја vaJeur de 0,3 mgl. 

13* 
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Sl, Jaпkovic: Les recherches du chromite а l'aide du gгavimeti·e dans !а rejio11 (!it щassif de Ljuboten. 

/ 

'f 60Ј.., 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

! 
1 
1 
1 
1 , _____ -------- - -
л 

"1 
,/ 1 

/ 1 
/' 1 

/ 1 
,/ 1 

/ 1 

ГласниR ПриродњачRог муаеја А-4 
Бulletin du Museum d'Нistoire Naturelle А-4 

rOPH#L/# 
РЈЩ"NОТ.Е./70 

u 



3. БЕШИЋ 

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ РАСПОРЕДА И СТАРОСТИ 

ГЕОЛОШКЕ ГРА ЂЕ У ДИНАРИДИМА. 

У току месеца септембра 1950 године наставио сам, са 
својим сарадницима, ископавање велешке (пикермијске) си
сарске фауне, посао који сам отпочео још 1948 године. 

Овога пута, поред рада на прr~:купљању поменуте фауне, 
извео сам и неколико екскурзија у циљу упознавања тео
лошког састава терена у коме се налазе познате сисарске 
локалности Превалац, Брце, и Белуinка. Моје испитивање те
рена ограничило се на мали простор који лежи око нај
доњега тока реке Тополке, односно њенога ушhа у Вардар 
и то 11змеђу атара _села Рашине, Вардара, реке Бабуне и 
села Витанаца. У том простору леже атари села .Доњих и 
Горњих Оризара, део атара села, Витанаца и Ораховца и 
онај простор атара града Титова Велеса који лежи на 
десној страни Вардара. Треба одмах да напоменем, а то he 
се видети из даљих излагања, да сам овде изнео само неко-"· 

лико чињеница о старијим творевинама. О терцијарним седи
ментима, који су сачували веле шку сисарс1<у фауну, надам 
се да he потребне геолошке пuдат~<е дати Але/{,сандар Ћupuh, 
пошто сам њому поверио проучавање целог богатог мате
ријала сисарске фауне сакупљене у току три узастопне 
године. 

Повод писања овога рада, 1<ао и поглед на нека питања 
у геологији Динарида, дала ми је у многоме сенонска фо
силна фауна, коју сам открио и прикупио у западном подно
жју пространог брда Голика. Њено проучавање извршиhе 
Бранислав Ћupuh. 

На овом, јако малом простору, јављају се стене врло 
разноврсног петрографског састава и ја hy их описати топо
графским редом, онако како се јављају на терену. 

. . 
У атарима села доњих и Горњих Оризара и то у њи

ховим јужним деловима, око реке Тополке, развијен је тип
ски горњокредни флиш: сиви или тамнозелени шкриљасти 
глинци, лискуновити сиви пешчари и врло танки прослојци 
модрих лапоровитих кречњака. По некада је ова флишна 
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серија толико шкриљ·аста да се добија утисак као да се је 
у изразитом палеозојском терену. У таквој чистој шкриља
стој маси изграђена су оба кратка тунела на прузи Велес
Прилеп код железничке чуварнице између осмог и деветог 
километра. 

Ова изразито кластична серија најбоље је откривен<1 
са јужне и западне стране брда Белушке, а затим дуж кол
ског пута Велес-Приле.п, опет између осмог и деветог 
километра. Серија се пружа дуж леве стране Тополке 
према северу ка селу Горњим Оризарима и улази у састав 
јужних падина брда Гочуа. Најбољи профил за проматрање. 
флишолике серије је у кориту Тополке код моста на осмом 
километру. Овде се види не само њихов врло променљиви 
кластични састав. него и велика уб раност слојева са општим 
падом према североистоку. Северно од овог профила у брду 
Гочу, непосредно изнад северних куhа села Горњих Ори
зара, опет се појављује ова <tлишолика фаuија и на овом 
профилу се види како горе флиш прелази сасвим постепено 
у праве сиве кречњаке, који изграђују горње делове поме
нутога брда. На овом месту, дуж пута који иде од села за 
Велес падином брда, а затим и у јарузи испод пута, јављају 
се изданци серпентина. У сусетству серпентина флиш је 
силификован, а јављају се и доста моhна сочива чистога 
кварца. Идуhи горе уз брдо и удаљујуhи се од серпентин
ских изданака силификација слојева постепено слаби и нај
зад сасвим ишчезне. Цела серија слојева брда Гочуа, доле 
флиш горе кречњаци, полегла је према југозападу. 

Флишни седименти села Оризара, као и сиви кречњаци 
брда Гочуа, имају своје продужење у северозападни правац 
према брду Грохоту у коме се јављају исти односи слојева 
као у Гочу. Ова кретацејска зона прекинута је дебелом се
ријом неогених кварцних белих пескова, а затим сивим 
глинама које испуњавају ниски простор између Гочуа и Гро
хота. Слојеви и у грохоту падају према североистоку. Грохот 
заједно са Гоучом је члан једног дугачког низа узвишења 
изразито динарскога правца са благим, више кречњачким, 
странама окренутим према североистоку и стрмим, флишним, 

оним nрема југозападу. 

Много је интересантнији и петрографски и тектонски 
компликовани терен у простору брда Голеша и Вршика. 
Вршик је брдо које лежи између реке Тополке, Вардара и 
колског пута Велес-Прилеп и овима је сасвим .ограничено. 
Ово у целини голо брдо висине 443, метра, уздиже се не
посредно изнад Велеса и на његовим стрмим падинама из
грађен је велики део вароши. Голеш је плеhато и врло 
пространо брдо, опет сасвим голо, које лежи између река 
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Тополке, Бабуне и Вардара, односно на самом ушhу ових 
река у Вардар. 

Геолошка градња тих брда и њихове непосредне око
лине је у петрографском погледу необично компликована. 
Она је врло лепо откривена у долини реке Тополке, која 
брда и раздваја, а за геолошки састав Голеша још бољи су 
профили у долини Бабуне, која чине брду источну и југо
источну границу. Обе ове реке, у подручју нашега терена, 
праве врло узане и дубоке клисуре. 

1 Профил у клисури, Тополке, од њенога ушhа до кре
чане код Превалца, открива углавноме ове податке: одмах 
код моста, код самога ушhа у Вардар, улази се у клисуру. 
Gтене које нас ту сретају су у основи хлоритски шкриљци 
врло убрани изломљени и диактрама искидани, са главним 
падом према североистоку. ,у овом основном зеленом ка~ 
мељу јављају се врло моhна сочива мермерастог белог креч
њака, чак правога мермера, а затим узане траке кварцита. 

Идуhи даље клисуром уз реку наилазимо на врло шкриљаве 
глиновите партије, сиве или зелене боје, затим на мање 
изданке серпентина и диабаза, креqњачка сочива сиве боје, 
кварцне жице, амфиболитске или перидотитске партије, а 
веh према излазу из клисуре, у близини државних камених 
мајдана и кречане, јављају се. знатније партије сивог слабо 
слојевитог кречњака, који потискује осталу разноврсну пар
тију слојева. Кречњаци су по некада сасвим црне боје, нај
чешhе громадасти и доста нестратификовани. У њима се по
јављују и rлиновите флишне партије. То су исти кречњаци 
које смо видели на брду Гочу и Грохоту. У њима су камени 
мајдани и кречане код Превалца. На улазу Тополке у по
менуту клисуру код Превалца налази се у овим кречњацима 
и лапорцима укљештена партија серпентина. 

Врло је интересантна десна страна Вардара низводно 
од Велеса до ушhа Бабуне. Она је изграђена од врло про
менљивих у основи зелених шкриљастих стена са честим 

мањим или веhим партијама мермерастих кречњака, кварцних 
жица, сивих шкриљаца, дакле ово је продужење серије стена 
клисуре Тополке у југоисточни правац. 

Профил у долини реке Бабуне од атара села Орахова 
до ушhа у Вардар не разлик·ује се у основи од онога у 
клисури Тополке. Идуhи клисуром од речнога ушhа јављају 
се, испод терцијарних конгломерата, зелене шкриљасте стене 
лискуновите шкриљасте партије и др. У горњим деловима 
стрмих страна, идуhи уз брдо Голеш, разноврсност седиме
ната се знатно упрошhава и кречњаци врло танких слојева 
сиви или беличасти, мермерасти, затим сиви и бели грома
дасти кречњаци са карсним феноменима (пеhине) чине главну 
масу седимената. Негде у средини стране у профилу се 

d 
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јављају, непос.редно испод кречњачкога појаса, сиви глино
вити шкриљци и пешчари који носе изразите особине фације 

, госавскога флиша, какав се. јавља у долини реке Тополке 
око осмог, километра пута Велес-Битољ и у атару села 
Г. Оризара. "' 

Горњи делови плеhатога брда Голина, као и његова 
јужна и југо~ападна страна, су највеhим делом од ових 
кречњака и просло јака тлиновито-песковите госавске флишне 
фације. Али су ово брдо ис.пресецале и партије зелещ>га 
базичнога камења најчешhе . серп_ентини и то тако да се те 
базичне стене налазе између сивих l(речњаl(а и ·песl(овитих 
флишних седимената. 

Врло је интересантан састао стрмога брда Градца (Теl(ем 
Баири), !(Оје се налази источно од села Доњих Оризара. 01(0 
овога брда обавија река ·Бабуна улазеhи из атара Доњих 
Оризара у веh поменуту l(Лисуру, l(роз l(ojy одавде · тече 
све до свога ушча у Вардар. · · 

. Ово брдо изграђено је од сивих неслојевитих l(речљака 
у l(Ојима се налазе фраrЈ.1r1енти хипурита, затим од партија 
сивих лапораца и глинаца, кварцних пешчара и l(Онгломерата, 

типских творевина госавске !(реде, а затим од серпентина. 

Проматрајуhи геолошl(И састав брда дошао сам до убеђења 
да су његове петрографсl(е зоне нормалdе и да њих_ов да
нашњи међусобни положај не зависи од тектонике. 

Остаје нам да изнесемо нешто детаљније гrолошку 
градњу јужне и југозападне падине брда Голиl(а из чијих 
слојева потиче врло бројна· фауна горње !(реде, l(Ojy сам 
овога лета открио, и !(Оја је веh напред поменута. 

Ова фауна је нађена дуж сеоског пута Превалац-Доњи 
Оризари који иде од кречана и мајдана у Превалицу поред 
млина западним подножјем Голика. 

У самом подножју брда, на путу, откривене су глино
вито-лапоровите партије госавских слојева у којима се на
лази мноштво фосила из редова Glauconia, Natica, Ostrea, 
Нipurites-a и других. Што се иде према горе од падине брда 
слојеви постају све богатији кречњацима ДОЈ( се не појаве 
чисти сиви кречњаци, чак jal(O црни, !(Оји од фосила садрже 
само остатке руд.иста. Ово 'су сиви l(речњаци !(Оји у нај
веhем делу изграђују горње делове брда Голинl(а, Вршника, 
Гочуа и Грохота, а затим теснаце у реци Бабуни. Они се 
смењују са l(Ластичном rocaBCl(OM и офиолитсl(ОМ серијом 
таl(О да ни у горњем делу ие чине сасвим целину, него су 

само најважнији члан у серији слојева. 

Фосилоносна локалност, да се опет вратимо на доње 
фосилонос,не партије, заузима вели1<и простор дуж западног 
и југозападног подножја ,Голиl(а и то од поменутога млина 
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код Превалца па. све до правславнога гробља у Доњим Ори
зарима, што чини простор у дужини око два и по киломе

тара. У најrорњим деловима кречњака ,нисам нашао никаквих 
фосилних трагова сем у оним на брду Градцу (Текем Баири), 
који се састоји од врло слабих хипуритских пресека. 

Истакао сам веh горе да· су слојеви врло јако убрани 
и са општим 11адом према североистоку. 

Старији слојеви у. непо~редној околини Велеса нису до 
сада детаљније геолошки описивани. F. Kossmat (19.24, страна 
81) помиње филитичне шкриљце који се смењују са граува
кама испресецаним плочастим кварцитима и кварцевитим 

шкриљцима. У ове· седименте су, по њему, уметнути хло
риtски и амфиболитски шкриљци и цела серија је окаракте
рисана,· нарочито у средњем и горњем делу, са многобројним 
мермерастим умецима, који се појављују час у танким бан
цима, час опет у доста моhним сочивастим задеt:>љанима, 
која износе и до стотину метара дебљине. Главну масу 
серије Космат држи за старопалеозојску. Али је нашао. и 
локалне· седименте од глиновитих сивих аргилошиста и пеш
чара; I<оји би одrовараЈiи · карбонском типу· седимената у 
области Динарида. · · · . 

. Сва ова група .стена чини Косматову велешку или ка
чаничку серију. 

Офиолитске стене, по Космату (види његову карту), 
провлаче се средином 'Вардарске зоне у једном дугачком 
поја ст и важни су чинилац у рставу терена. Ми смо видели 
да на оном малом проматраном простору· у околини Велеса 
ове стене не изостају и да су интимно везане· за rорњо
кредне слојеви и· то чини ми се не тектонски него страти
графски. 

Космат је описао и госавску серију слојева у ближој 
околини Велеса (стр. 106) и то у долини реке Тополке и на 
профилу илустровао односе слојева (профил бр. 11, стр. 102), 
на којем се види сложени петрографски, а исто тi:iко и 
тектонски састав терена. Горњокретацејска серија слојева 
лежи укљештена између силификованих кречњака и велешке 
серије заједно са серпентином и диабазом са којима као да 
чини целину. Космат сматра да су масивни кречњаци у око
лини реке Бабуне, који се јављају као узани отсеци, три
јаске старости. Он у друштву ових кречњака помиње и 
радиоларитске рожначке слојеве, (страна 106). Обе групе 
седимената леже у госавском флишу. Ја претпостављам да 
се овде ради о оним кречњацима, сивим и масивним, који 
чине највеhе теснаце речне клисуре, кој;з. је развијена у 
њено1у1 најдоњем делу долине, према ушhу. Ови кречњаци 
заиста леже у горњокредном флишу али они припадају 
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горњој креди, јер садрже рудисне остатке (Голи!{, брдо 
Градац у почетку клисуре). Ти кречњаци, даl{ле, припадају 
фосилоносној глиновито-лапоровитој фација Голика а ове 
две фосилоносне фације и прелазе једна у другу. Упрошћа
вањем стратиrрафије овога терена, на основу поменутих 
палеонтолошких податаl{а и међусобних односа слојева, не
миновно има да се упрости и његова тектоника, l{Ojy Ко
смат сматра сложену. Мени изгледа да he се и цела sона 
Повардарја детаљнијим проучавањима знатно упростити и 
стратиграфски и тектонски. 

Врло метаморфну велещку серију Космат, дакле, сматра 
као старопалеозојску. Ова серија је, по њему (стр. 107), 
претрпела не само јаки динамометаморфизам него час 
слаби, час јачи, а по некада и врло јаки контактни мета
морфизам, који су произвели ситнозрни биотитгранити. Ако 
пажљиво прегледамо лито1юшки састав велешке серије ипак 
hемо уочити да тај метамофизам није отишао у целини такь 
далеко, јер се у серији налезе и такве партије које су као 
rЬсавског флишног типа. Такви су на пример они пешчари 
у клисури Бабуне и више потсеhају н:1 госау него на пале
озоик. Са друге стране, прегледом терена, дошао сам до 
схватања, да сиви масивни мермеризирани хипуритски креч

њаци Вршника, Голеша, Гочуа и Грохота, се тешко могу 
издвојити из петрографски доста сложене · и метаморфисане 
Космагове велешке серије. Интимност и просто измеша
ност велешке серије са хипуриским кречњацима и флишном 
фацајом је таква да кречњаци изгледају као да су веhа или 
мања сочива у серији, а не као доведени у,тај положај гео
тектонским путем. Овакав однос крегацејских кречњака 
према велешкој серији изгледао ми је у клисурама Бабуне 
и Тополке. 

Једно друго питање, овде за нас доста важно, је ста
рост серпентина у простору Косматове Ва~:щарске зоне. Са 
тим питањем стоји~у вези и старост диабаз-рожне форма
ције. Проматрајући положај серпентина овде на ограниченом 
простору околине Велеса, затим у долини Ибра, у Шума
дији .(Авала) и у Фрушкој Гори, прикупио сам податке који 
могу дати известан прилог за решење њихове старости. 

Побуђен својим запажањима, прегледао сам литературу, 
која се односи на пво питање и она ми је пружила такође 
података у прилог личннг схватања о том питању. То схва
тање, да га овде изнесем, јесте: серпентини Косматове Вар
дарске зоне могу бити горњокретацеиске старости и то 
млађега доба горње креде (сенона). 

На оном малом делу терена r<од Велеса, који сам пре
гледао, серпентини су обична петроградска појава, Они се 
јављају у испрекиданим партијама у клисурама река Бабуне 
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и Тополке као и на другим местима терена и свуда су 
утисцути у седимент горње креде. Тако на пример на брду · 
Градцу при улазу Бабуне у своју клисуру, они леже умет
нути у флишолику госавску серију и партију хипуритиских 
кречњака. Ова измешаност глиновите горњокретациске пар
тије, хипуритских кречњака и серпентина је редовна појава 
на брду Голешу као и у клисури реке Тополке низводно 
од кречане у Превалцу. Исти односи серпентина и rосавске 
фације виде се и на југоисточној страни брда Гочуа на путу 
од села Горњих Оризара за Велес (у јарузи која иде од 
северног дела села за реку Тополку). И овај изданак сер
пентина несумњиво пробија гасавски флиш и то његов горњи 
део, па долази близу подине сивих хипор.утским кречњака, 
-које можемо сматрати као најмлађе хоризонте ове горњо
кредне серије. 

М. ЛуЈСовиh (1931, 1938) је проучио геолошку rpaljy 
Скопске Котлине са њеним ободом, као и знатан источни 
део планине Скопске Црне Горе. Он је дао доста детаљан 
опис и добре границе појединих формација терена. Мени се 
чини да се у опису велешке серије, коју Луковиh, као и 
Космат, сматра за старопалеозојске творевине налази ипак 
пуно података који могу серију означавати и као много 
млађих. 

Шкриљавост није тако знатна. Филити, агрилошисти, 
грауваке и честе мермерасте парт.ије неби морале означавати 
тако старе . стене. Јако кристаличне стене госавскога доба, 
например у Фрушкој Гори, имају на неким местима изван
редну шистозност. Можда се је занемарила чињеница да је 
Вардарска зона свакако простор најјачих тектонских покрета 
у целим Динаридима и да је .:ге покрете пратио покрет 
магматизма јачи него где друго у Динаридима. Свакако је 
и метаморфизам стена овде отишао даље него у другим 
тектонски мирнијим дин~рским крајевима. 

У партији велешке серије откривеној у долини реке 
Пчиње од Катланова, до њенога ушhа у Вардар, уметнута 
је партија црвених пешчара пермскога типа. Ове творевине 
помиње и Луковиh (1931, страна 20) и Космат (1924). У њима 
је Космат нашао облутке старопалеозојских серицитских 
шкриљаца. Да ли овде немамо посла се једним метаморфи
змом чија старост неби ишла даље од горње креде, јер и 
у Фрушкој Гори има партији у rocay које одају врло велику 
старост, по изгледу . 

. Из мојих засада доста ограничених проматрања на те
рену околине Велеса и рудника Трепче, нашто hy се мало 
даље опет повратити, био би врло склон да велешку серију 
придодам горњој креди, и врло је вс-роватно да серија сло
јева на :ушhу Пчиње у Вардар претстављена на Луковиhевом 
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профилу (1931, страна 22) није ништа друго до литолошки 
сложенија серија горње креде. Тако би се и Лукщшhев 
профил, као и Косматщ~ (1924, страна 102, проф. 9) доста 
упростили. 

Кретецејски седименти (флиш и рудисни кречњаци) у 
области Скопља, су очигледно интимно . везани са зеленим 
базичним стенама (серпентини, перидотити, габро) са једне 
стране и дијабаз-рожном серијом са друге стране: Ова ин
тимност поменутих стена није само овде у области Скопља 
него . у опште у подручју Вардарске зоне. Да ли је тај 
стални додир увек тектонски? Мени се чини да није, него 
да је у вези са јединственом горњокретацијском старошhу 
ових. творевина. 

~· Лепеничкој кретацејској зони Луковиh (1931, стр. 24) 
описује партију доста свежег серпентина, коју је овде 
(Дечки Камен, проф. сл. 11) у директном контакту са сено
нском серијом и Луковиh тај контакт доводи у везу 
са тектоником . терена. Још је карактеристичнији његов 
профи.џ Големе Карпе код Ормана опет у долини Лепенца 
(1931, страна 25, проф. 12}. -Овде је серпентин укљештен 
између. сенонских слојева и такав је његов положај објашњен 
опет тектоником. Мени се чини _да би положај серпентина 
у оба наведена случаја у долини Лепенца било лакше и 
б.оље објаснити нормалном суперпqзицијом слоје~а и де је 
серџентин овде на свом месту, то јест исте старости које и 
горњокредни седименти. 

Појава серпентина у ' кретацејским седиментима .11епе
начке зоне је, по Луковину, сасвим редовна појава, а сер~ 
петинске масе утиснуте у кредним седиментима код Грачана 
Луковиh сматра да би могле бити чак и постсенонске, не
зависно од осталих серпентинских маса, које су по њему 
много ранијег датума. Ипак је ·он више мишљења да се 
положај серпентина према креди и овде лакше може објас
нити. тектонским путем (1931, стр. 27). Иначе он сматра 
серпентинске масе скопског подручја постпалеозејске, ве
роватно тријаске као .и у осталим областима Динарида, као 
што сматра исте старости дијабаз-рожну фо.рмацију за коју 
су офолити везани. Али за поједине мање дајкове офи-· 
олитске Луковиh, што је врло важно, не искључује и 
сенонс.ку старост, мада му ro изгледа да би била необична 
појава (1931, стр. 46). · 

Петрографски састав Велешке серије засада је најлоље 
проучен у Скопској Црној Гори захваљујуhи радовима М. Лу
ковиhа (1938). Он је у подручју Куманово-прешевске котлине. 
издвојио две широке зоне седимената велешке серије динар
скога правца пружања. Ове зоне су растављене зоном диа
базрожне серије, зоном серпентина и флиша горње креде. 
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Из Луковиhевог описа стена види се слика криста
линитета тих слојева, која није баш тако далеко отишла 
(различити фю:шти, кварцити, кварцитни шкриљци лискуно
вити дуж површине шкриљавости, графитски и серицитски 
шкриљци, обични или шкриљави мериери, затим амфибо
литски и хлоритошистни шкриљци. Прави микашнети не
достају). 

Опште мишљење о старопалеозојској ст{!рости велешке 
серије· не базира на јаким разлозима. Истина то је мишљење 
знатно поткрепљено (Ф. Туhан, 1933) наласком једног орто
цераса којега је F. Heritsch сматрао као старопалеозојску 
форму, али је то ипак још мали податак за утврђивање 
дефинитивног места велешке серије у стратиграфском реду. 
Да се овде удаљим мало од терена и учиним једно упоре
ђење. У дурмиторском флишу, врло моhној и разноврсној 
кластичној серији слојева, која припада најгорњим дело
вима горње креде, могу - се често наhи врло моhни бло
кови старијих фосилоносних стена, нарочито јуµских (титон) 
или хипуритских кречњака. Материјал из старијих формација 
је овде повремено брзом акумулацијом стварао дурмиторски 
флиш па није било времена ни у току стварања ни доцније 
да се раније особине тих преталожених стена униште. Мо
жда слично нешто имамо и у партијама вардарске серије. 

Дијабаз-рожна серија је по Луковиhу типска, у овом 
крају; јавља се, као и на другим местима Динарида, у непо
средном додиру са. госавском фацијом и серпентином. Али 
овде је још интересантно да је Луковиh описао једну не-. 
прекидну зону сивих и беличастих кречњака усред ове 
серије. Он их ставља под знаком питања као титонске, уз,и
мајуhи у обзир Gripp-oвo схватање о њиховој старости. Али 
Луковиh не искључује њихову млађу, сенонску, старост. Ти 
кречњнци су укљештени у дијабаз-рожну серију и такав 
њихов положај Луковиh Је склон да објасни опет тектоником. 
Важна чињеница за одређивање старости ових кречњака, 
у ,оскудици других података, коју Луковиh наводи као ин
тересантну (1938, страна. 8) да се код села Виштице на њих 
настављају флишолики глинци -и пешчари, а усред ове креч
њачке масице јавља се партија серпентина. Можда би· се 
одавде могао извести закључак да међусобни положај креч
њака и серпентина, затим флишоликих седимената није тек
тонски него стратиграфски и да цео овај комплекс слојева, 
заједно са .дијабаз-рожнацима припада горњој креди. 

И. у серпентинском појасу, опет његовом средином, 
јавља· се испрекидана зона истих кречњака укљештена у 
серпентину, а негде joro и опкољена флишом горње кре де. 
Грип (1922, страна 31) је нашао у овим кречњацима код 
Лојана фосиле (милиолиде, хидрсн<орале, Diploraea sp. Соп-
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vexastraea sp. дршке криноида, бодље од јежева, одломке 
хама и пужева) па на основу ових фосилних остатака сматра 
да i1e· кречњаци припадати титону. Космат их такоlје иден-
тификује са елипсатиниским кречњщима Демир-Капије. , 

Дакле и овде има много више разлога да целу серију 
слојева: флиш, кречњаке, серпентине и дијабаз-рожнаце 
сматрамо ка,о творевине горње креде, јер је и највероватније 
да цела група стена чини временску целину, а можда hемо 
морати да јој додамо и велешку серију. 

Ово су све 'Творевине једне врло лабилне средине, час 
дубоке, час плитке, час мирне, час тектонски веома активне 
и као последица тога постао је овакав разноврсни материјал, 
који нас доводи у тешкоhе. Тектоника је у вардарској об
ласти, овде на ободу динарске геосклимале, а под непо
средним угицајем старих маса, које су своју силу потиска 
још неослабљену отпором маса највише трошиле на нај
ближе лабилне зоне, најкомпликованија и изражена је. си
стемом ситних краљушти, метафорфизмом стена и магмадским 
појавама. · 

У подручју дијабаз-режне формације и серпентина Лу
ковиh описује врло интересантну флишолику зону седиме
ната интимно везану са дијабаз-рожном серијом односно за 
серпентин. Ова зона врло много потсеhа на сенонски флиш, 
она је без фосила а њени седименти су уплетени са шкриљ
цима дијабез-рожне фбрмације тако да меlју њима постоји 
конкордација, коју Луковиh сматра можда привидну, пошто 
,је дискорданција уништена тектонским путем (1938, стр. 10). 

Дуже сам се задржао на Луковиhевим излагањима о 
г~ологији Скопске Котлине и источнога дела Скопске Црне 
Горе из разлога што је тим радовима овај терен постао 
најбоље у геологији проучени крај целога широкога Повар
дарија и у њима је изнешено -необично много података ф·а
цијалниних, стратиграфских и геотектонских за веh горе 
истакнуто схватање о старости терена. У даљем излагању 
задржаhу се само на неким радовима, теренџма и профилима 
који ми се учине ттеопходним да би се на тај начин избегла 
што је могуhа више гломазност описивања и понављање .веh 

· израженога схватања о старости појединих формација По
. вардарја, односно ободних Динарида. 

у околини Бањске, северно ОД Косовске Митровице, 
проучавао је В. Си.мип (1938) седименте дијабаз-режне фор
мације, горње креде и серпентинске масе. Из његових де
таљних описа о саставу и изгледу стена !:f њихових меlју
собних односа, види се да су те различите литолошке зоне 
међу собом врло измешане. Он износи можда важну чиње,
ницу за старост ибарских серпентина да. се у њима често 
налазе уклопљени кречњаци горње креде, (на пример око 
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места Козарева). Преко серпентина лежи трансграсивно 
кречњачко-лапоровита и песковита фација креде, а преко 
ове фације навучени су ибарски серпентини (1938, страна 30). 
Симиh износи још ,чињеницу да се на Јrевој обали Бањс1<е 
Реке, северозападно од Бањске, види ус1<а зона серпе,пина 
која лежи на кречњацима горње креде, а преко ње мирују 
седименти дијабаз-рожначке формације (1938, стр. 33) и 
тај положај сматра ненорма,пним, као и положај амфиболита 
према серпентинима. 

Интересантна, је појава врло . шароликих седимената 
који се јављају у горњокредном флишном појасу јужно од 
r.рада Бањске, на старом путу који води од града за Шарен 
Ю1мен. То, је по Симиhу (стр. 38Г нека особита фација 
флиша која у многоме подсеhа на дијабаз-рожну серију али 
без дијабаза. Положај серпентина на профилу Суводолски 
Поток - Бањска Река, који лежи између кречњака горње 
креде Симиh објашњава опет тектонским путем, утискивањем 
серпентина у кречњачку антиклиналну (страна 42; слика 
8), али да ли се ово неби лакше објаснило нормал
ним стратиграфским односима стена. Исто тако слојеви на 
профилу Суводолски Поток - Соколовина (страна 43, сл. 9), 
који је сличан са првим што се тиче серпентина према гор
њокретацејским слојевима, биhе тако исто прост, ако се 
утврди кретацејска старост серпентина. 

У серпентинској зони Козарево-Рујиште Симиh (стр. 49) 
описује читави . систем горњокретацејских кречњачних пар
тија у серпентину, које су са серпентином повезане. Ови 
1<речњаци, сигурне горњокретацејске старости, су знатно 
,метаморфисани па су добили мермерасти хабитус. Симиh је 
њихов данашњи положај у серпентину објаснио опет тек
тонским путем и сматра га ненормалним. Да ли тај положај 
није сасвим на своме месту и да ли и серпентини нису исте 
старости које и кречњаци? Да наведем још и ову Симиhеву 
констатацију: да су ове кречњачке партије, малога простран
ства, негде тако јако метаморфисане да су постале прави 
мермери, а негде су задржали првобитни карактер стене. 
Овакав њихов хабитус би се добро слагао са оним мерме
растим партијама Велеса, које се налазе у амфиболитским 
и више шкриљастим хоризонтима и непромењеним партијама 
сивих хипуритских кречњака, који су, мени се чини, са 
првом партијом повезани у једну целину. 

Ова уочљива интимност и константна суперпозиција 
седимената горње креде, диабаз-рожне формације и серпен
тина на овако маломе простору, који нам Симиh врло де
таљно описује, неhе се можда моhи увек објаснити само 
теrпоником. 

У току месеца октобра 1950 године имао сам прилику 
да посетим рудник Трепчу, ради преноса збирке минерала 
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и стена коју је професор Ф. Шумахер прикупио и средио за 
Природњачки музеј српске земље. Том приликом извео сам 
и неколико екскурзија у најближу околину рудника, на 
терену, који се као целина сматра старопалеосојски, прори
вен трахитским дајковима и делимично покривен њиховим 
туфовима. Овај палеозоик, у ревиру рудника, је од шкриљаца . 
сиве или црне боје филитичноr хабитуса, затим квар
цитних конгломерата или крупнозрних пешчара, коју су 
понекада тако измењени да чине компактну масу правога 

кварцита у којој се контуре кварцних зрна једва прнмеhују. 
Овакви кварцю:Ћ најављују се у потоку који долази са се
верне стране Трга и улива се у Трепчанску Реку баш .у 
рударској колонији. Поред тих стена палеозојску серију чине 
и сиви скоро црни јако глиновити кречњаци, претворени у 
праве шкриљасте партије. Од ових кречњака важнији су 
затворено-сиви прави кречњаци, који се јављају у долини 
Трепчанске Реке нарочито истогно од Старог Трга па до 
средњевековног рударског насеља у Мажиhима, а затим и на 
другим местима речне долине. Крачњаци су доста чисте 
кречњачке масе, више неслојевите него слојевите, имају мало 
изглед старе пресоване стене али више млађих мезозојских 
кречњака, како где. Њахов хабитус ме је уопште више 
потсеhао на хипуритске кречњаке код Велеса него на- пале
озојске ·кречњаке Црне Горе, Старе Рашке и':Источне Б.осне. 
Они се налазе у шкриљастој серији, а падају према СИ. 

У долини оба потока који долазе са севера од· села 
Мељенице и уливају се у Трепчанску Реку у насељу Ста
рога Трга наилази се редовно на лапоровите услојене пар
тије врло младог изгледа; а у западном од ова два потока 
наишао · сам на један слободни блок врло силификованог 
кречњака са фрагментима· неких калупа-пужева, а изrледа 
и рудиста који доста указују на горњу креду. 

Све ове стене у ревиру рудника Трепче сматрају се 
кй'о старопалесзојске. Али· се мени чини да· се ипак има ра
злога приступити и ревизији њихове старости. Снажни бочни 
потисак. могао је лако довести до . врло високог метамор
физма и младе стене и у том метаморфизму су и фосили, 
настрадали нашта уr<азују и неки свакако фосилни фрагменти 
у' кречњацима Трепчанске Реке. 

Диабаз-рожна формација која има у простору Старе 
Рашке, западне Србије и Босне велико пространство (у зони 
кл'астичних стена Динарида), привлачила је велико инторе
совање наших и страних испитивача. За ову зону су врло 
интимно везане офилитске стене тако да се оне морају сва
како сматрати као саставни део серије. 

О старости диабаз-рожне фдрмације постоје данас два 
главна схватања; F. Katzer-oвo (1906), F. Kossmat-oвo (1924), L. 

' : ' 
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Loczy-jeвo (1924), који серију сматрају као јурску творевину 
и W. Hammer-oвo (1921 II), К. В. ПеШ!совuhево (1934), Б. Ми
ловенорuhево (1935), В. Cuмufieвo (1937) К. v. Ledebur-oвo 
(1941) и других који држе да су ове стене тријаске ста
рости и то да припадају делом доњем и средњем тријасу, а 
делом горњем тријасу. Миловановиh мисли да· једним де
лом серија може припадати чак и перму (193 страна 82; 
1935, стр. 119) и да диабази не припадају серпентинској 
фази него су доцнијег порекла (1934, стр. 36). Али Мило
вановиh, који је дао досада најбољу геолошку студију о 
Златибору, не искључује могуhност да један део рожначке 
,формације у овој области може да припадне и горњој креди. 

Мишљење да је дијабаз-рожна формација тријаске ста
рости данас је у науци скоро сасвим примљено, као чиње
ница. Али чини ми се да у Повардарју подаци о тој њиховој 
старости нису без примедбе, јер базирају на доста неодре
ђеним доказима, Ми досада немамо из тих слојева никаквих 
сигурних палеонтолошких докумената. 

Какав је положај златиборског серпентина према диа
баз-рожној серији слојева а затим и његова старост? Моhни 
златиборски масив серпентина Б. Миловановиh (1937, 1934) 
сматра као палеозојск11 и старији од дијабар-рожне фор
мације, која, заједно са' тријеским кречњацима лежи тране
гресивно преко масива. Космет (1928) и А. Pilger (1942) 
сматрају га као временски еквиваленти дијабаз-рожне фор
мације и то Космат као јурске, а Пилгер као тријаске. 
Лоци (1924, стр. 140) серпентине Златибора сматра млађе 
од дијабаз-рожне формације. Ледебур (1941, стр. 478-482) 
закључује такође да је серпентин исте старости које и 
шкриљасто-рожна формација а и да се је интрузија десила 
у најгорњем делу средњег тријаса. 

Позната босанска серпентинска зона, у коју се злати
борски масив директно продужује, проучаван је још од првих 
геолога ове области: Е. Mojsisovics-a, Е. Тietze-a и А. Bittпer-a 
(1880) и они сматрају да су серпентини Босне горњокрета
цејске старости. Мојсисовиh (страна 37) држи дијабазе, сер
пентине, мелафире, габро и силификоване стене које их 
прати, као важно камење уметнуто у флишну серију. Тице 
( страна 181) такође држи да су базичне стене босанске 
серпентинске зоне горњекротацејске старости и мисли да 
би било тешко другчије доказати. Битнер, који је проуча
вао серпентине око Вишеграда и Рудога, мање се упушта 
у разматрање њихове старости, јер, како сам каже (стр. 247), 
није нашао довољно сигурних података о решењу тога 
питања. 

Интересантно је напоменути да М. Kuшп.amufi (1897, 
стр. 230) серпентине и њима сродне стене сматра врло 
старе творевинама, чак архајским. 

Гласни!( Природњач!(ОГ музеја А-4 14 
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После многих н брижљивих радова наших и страних 
геолога је са доста убедљивости утврђена тријаска старост 
серпентина и диабаз-ронне формације босанско-рашке обла
сти и на том питању се неhемо више задржавати. 

* * 
* 

Северно од Вардарске зоне ми hемо се дотаhи серпен
тинских појава и њима суседних стена у области Авале, 
Космаја и Фрушке Горе. 

Авала и њена најближа околина, њено подно2Кје, овде 
нас само интересују. О њој је дао Б. Дuмuшријевиh (1931) 
добру минералошко-петрографску студију. По њему Авалу 
и њено подножје изграђују највеhим делом седиментне стене: 
кречњаци, лапоровити кречњаци, лапорци, силификовани креч
њаци, шкриљци, рожнаци, пешчари, затим долазе знатне 

масе серпентина, па онда млађих еруптивних стена из групе 
лампрофира, микрокерсантита, микрогранита, риолита и ан
дезита. 

Еруптивне стене су се у облику многобројних жица 
утиснуле у слојевите стене или су ове, као и серпентине, 
просекле до њихове данашње површине. 

Ј. М. Жујевиh (1893). као у главноме и његови пред
ходници који су се бавили геологијом Авале, сматра њене 
старије седиментне стене да припадају доњој креди. В. К. 
Пeml{oвuh (1913, 1925) такође држи да у састав Авале улазе 
у главноме слојеви доње креде. Али слојеви који·сачињавају 
најнижи део серије и улазе у састав подножја Авале, а 
садрже рђаво очуване остатке од аптиха Петков.ип сматра да би 
могли одговарати, аналогно сли.чним творевинама у Босни, 
делом горњој јури, делом доњој креди (1925, стр. 297). То 
су јасно стратификовани силификовани кречњаци, шкриљци, 
рожнаци, кварцни пешчари, модри кречњаци и лапорци са 

честим интрузијама еруптивних стена. 

Своје мишљење о доњокретацејској страсти авалске 
серије слојева В. Петковиh је поткрепио и фосилима који 
су нађени у пешчарима и песковитим кречњацима у долини 
потока Бубња јужно од села Кумодража. То су голтски 
фосили: Neohibolites minimus sp. Mortoпiceras cf. inflatum sp. 
Epiaster distinctus, Discoides conicus (1913, стр. 39). 

У. најновије време су нашли, у старијој серији Авале, 
С. Wicher и С. Обрадовиh (1950) микрофауну која припада 
горњој креди. И то на више места, па и на самом врху 
Авале. Та микрофауна несумњиво је доказала да међу авал
ском серијом слојева има и оних поји припадају горњој 
креди, што је значајна чињеница у вези са питањем старо
сти авалских серпентина. Тако би сада међу седиментима 
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Авале били палеонтолошки утврђени слојеви доње и горње 
креде. 

У вези са значајним открићем Вихера и Обрадовићеве 
врло је интересантно поменути и једно запажање Б. Дими
тријевића. Он, испитујући порекло материјала у авалским 
пешчарима, долази на мисао да су вероватно у околини 

Авале постојале извесне еруптивне стене које су се консо
лидовале после доње креде (стр. 27). Одавде излази логични 
закључак да ти пешчари могу припадати најпре горњој 
креди. Ова претпоставка професора Димитријевића испити
вањима Вихер - Обрадовић је добила своју потврду, а да 
ли и рожне песковите формације у подножју Авале неhе 
припасти горњокретацејском шумадинском флишу?. То је 
ствар коју треба озбиљно узети у расматрање. 

Али нас овде нарочито сада интересује положај сер
пентина према суседним седиментним стенама, то јест њихова 
старост. А. Boue (1840) сматра да маса серпентина лежи у 
авалским кретацејским шкриљцима, а Viquesnel (1842) да су 
серпентини пробили авалске аргилошисте, пешчаре и лапорце. 
Ј. М. Жујовић (1893, стр. 42) наводи да су у клисури између 
Белога Потока и Лештана серпентини прекрили кретацејске 
слојеве. Сви ови аутори, дакле сматрају да су се серпентин
ске интрузије Авале десиле после стварања њене кластичне 
серије слојева. 

Испитивања Б. Димитријевића (1931, стр. 39 и даље) 
указују на то да серпентини подилазе под авалску кластичну 
серију и да ова, у својој бази, садржи комаде од серпен
тина, свакако значајан доказ да су серпентини старији од 
ње. Димитријевић у закључку своје монографије серпентине 
држе као најстарије стене терена. Но један део ове седи
ментне серије, видели смо, припада горњој креди (Вихер, 
Обрадовић). Сада се мења и однос старости серпентина и 
то по моме схватању у правцу његовог млаlјег горњокрета
цејског постанка. 

У подручју Космаја констатовао је Р. Јовановuh (1937, 
стр. 16 и 17) да на Кошутици једри сиви ценомански креч
њаци са одломцима рудиста и других фосила опкољавају 
серпентинске масе. Он је даље запазио да серпинтин лежи 
преко ових кречњака. Јовановић је овај однос стена схватио 
као последицу навлачења стена које је дошло са истока 
под утицајем тангенцијалног потиска. Али овде није искљу
чен нормалан однос серпентина према поменутим цено

манским кречњањима, где би серпентин био млађи од 
кречњака. 

У фрушкој Гори А. Koch (1°895) описао је, поред мањих 
серпентинских појава, једну врло дугачку и сразмерно ши
року зону серпентина, која почиње на истоку код манастира 

14* 
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Греrетега па се оданде протеже непрекидно ка западу јужним 
делом планине до врдничког атара, одакле прелази преко 

планинског венца код Змајевца на северну страну и непре
кидно иде даље све до Јераковца у простору села Ле
жимира. Ова врло узана и дугачка зона серпентина лежи 
према Коховој карти и профилима целом својом дужином 
између госавских флишних седимената. Према томе Кох је 
логично ставио старост фрушкогорских серпентина у горњу 

креду. 

Ја сам у источном делу планине вршио rеолдшка про
матрања и моја се испитивања Фрушке Горе налазе у току, 
па hy овде навести само нека од својих запажања. 

Серпентиски појас од манастира Греrетега до Вддника 
иде скоро увек ниско самим планинским подножјем. Падина 
серпентина је нев11_дљива, Према Коховој карти овде се на
лази, поред једне опште главне зоне, још једна испрекидана 
утиснута у старије архајске стене. Мени се чини да се и 
овде ради само о једној зони, која је испрекидана својим 
покровом од фрушкогорског кретацејског флиша, чија се 
подщ~а није могла утврдити. На северној страни Фрушке 
Горе, у Беочинским Ливадама серпентин се налази свакако 
укљештен међу госавске кластичне седименте. 

Кретацејски седименти Фрушке Горе одликују се ве
ликом шкриљавошhу и имају на доста места хабитус ста
ријих стена, тако да сам првих дана рада у овој планини 
посумњао у њихову гасовску старост. Данас после више ис
куства на том терену, као и другим крајевима у Вардарској 
зони, сматрам седименте заk:!ста као госавске, који су овде 
били изложени врло снажном метафорфизму. 

Ако пажљиво прегледамо досада сабране геолошке чи
њенице, онда произилази да су у пространој области Шу
мадије и Фрушке Горе јако развијени седкменти горње 
креде и то у госавпкој фацији, а слојеви су фосилоносни. 
Шумадија, по М. Гочаиину (1938, стр. 30) изразито флишна 
област, је сасвим обухваhена госавском трансгресијом, а 
њено дно, облика плитке депресије, у покрету, што је иза
звало брзу седименстацију и нагло смењивање седимената. 
Изгледа ми да што више имамо геолошких података са те
рена, то нам се јасније оцртава веза серпентина са овом 
гасовском флишоликом творевином. Са друге стране стално 
сусество песковито-рожначке серије у Шумадији са седи
мен-тима горње креде, као и са серпентином, наводи нас на 

закључак да су те силификоване стене такође њихови 
еквиваленти. Упоређујуhи хабитус ових седимената у Шу
мадији са седиментима суседних западних и југозападних 
терена, који припадају Косматовој Вардарској зони Дина
рида, не видимо никакве разлике, а како hемо истаhи 
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мало даље, ми их од суседних западних и југолападних те
рена Динарида не можемо ни тектонски одвојити као неку 
самосталну геолошку јединицу. Шумадија, дакле, и фаци
јално и тектонски чини целину са Вардарском зоном. Ра
довима Микинчиhа (1935), Р. Јовановиh и других, а нарочито 
радовима М. Гочанина, који је своје резултате изнео у 
бројним саопштењима у Српском геолошком друштву (види 
литературу) илустрована је врло јасна слика да су терени 
шумадиског простора индетични са теренима не само Ко
сматове Вардарске зоне него и унутрашњег динарског кла
стичног простора радиолита и офиолира. 

Прегледајуhи у току 1947 године подробно лите
ратуру, а имајуhи и личних проматрања из области Тамнаве 
и Колубаре, где су тако јасни динарски и фацијални и тек
тонски карактери ( 1948), дошао сам до схватања да Цвији
hева Прелазна група планина није ништа друго до ободни 
део унутрашњих Динарида. Ово је схватање обрађивано у 
Природњачком музеју српске земље у току дужег времена 
и тај проблем примио је да обрађује Б. Ћириh, асистент 
Геолошког оделења Музеја. Његови први резултати су само 
потврдили наша схватања изнешена на стручиим саветова

њима поменутога оделења у Музеју па их је укратко изнео 
у· једном саопштењу на седници Српског геолошког друштва 
од 15 децембра 1949 год. 

Овакво схватање о шумадиској области природно ме 
је одвело да пр~гледам и геологију Фрушке Горе као су
седног терена, где је такође требало потражити геолошке 
податке који би потврдили или оспорили ту претпоставку 
о положају Шумадије у фацијалном и геотектонском по
гледу. Ова .усамљена и у геолошком погледу доста заго
нетна наша планина има с:размерно богату геолошку литера
туру. Она је у геотектонском погледу посматрана заједно 
са славонско-хрватским планинама којима тектонски свакако 
и припада. Све су те планине тектонски различито схватане: 
као источно копно (Е. Мојсисовиh, 1880), затим као планине 
које су стране Источним Алпима Diener (подаци узети из 
рада М. Салопека, 1914 страна 105). 

Ј. Цвuјиh (1924, стр. 234) је шумадиске планине, Фрушку 
Гору и хрватско-славонске планине између Саве и Драве 
геотектонски издвојио у групу прелазне зоне на северу 
између родопске масе и Динарида. У новије време профе
сор В. Лас,сарев (1930, 1931) изнео је своја схватања да 
Цвијиhева северна прелазна планинска група је огранак 
Источних Алпа. 

Али нас овде нарочито интересује схватање F. Kocha 
(1924, стр. 34) о геотектонском положају Фрушке Горе, 
односно хрватско-славонских планина. Он је у једном кратком 
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пасусу нагласио да ове планине чине крајњу унутрашу зону 
Динарида. Он нажалост не наводи много доказа и не 
расвија своје схватање. По њему би резистентна панонска 
маса. (Zwischengeblrge) почињала тек североисточно од ових 
планина дуж дравског разлама. 

Ја сам за сада имао прилике да разгледам само геоло
шке прилике на Фрушкој Гори и то само источни део ове 
планине, до линије Черевиh-Јазек. Овај посао сам извршио 
у својству сарадника Геолошког института Српске академије 
наука и у једном кратком реферату на седници Института, 
као и у претходном теренском извештају (Гласник Српске 
академије наука, књ. I, св. 1-2, за 1949 годину) изнео сам 
своје прве резултате геолошког рада на овој планини. Нас 
овде интересују само ови: источни део Фрушке Горе, 
у тектонском погледу, чини једно антиклинално крило са 
врло стрмим падом слојева према северу, односно северои
стоку. Сиви кречњаци у Парагову (атар Сремске Каменице, 
на путу Сремска Каменица-Иришки Венац) падају такође 
према северу, као и серија слојева у којима се налазе. 
Ови кречњаци свакако имају ненормални положај према 
својој вероватној падини од сочанских седимената на ко
јима леже и они he најпре претстављати једну краљушт врло 
малих размера. Њихова падина нажалост се није могла тачно 
утврдити услед покривеньсти терена. Они he имати такође 
ненормалан положај и ако се утврди да леже преко госав
ских слојева, јер су свакако старије творевине од госавског 
фрушкогорског флиша. На целом проматраном простору 
oceha се констатан тектонски положај слојева: пад ка северу 
или североистоку и пружање 3-И или СЗ-ЈИ. Слојеви 
увек имају врло стрми пад, понекада чак и вертикалан. Ово 
је динарски положај слојева и према томе Фрушку Гору 
не можемо издвојити и.з динарске ··планинске групе. 

Једно интересантно геолошко питање је положај срем
ске равнице (односно сремско-славонске равнице). Овога 
питања се сада могу само дотаhи и изнети неке погледе. 
Несумњиво је да равница припада области динарске системе. 
То би био логичан закључак чим смо геотектонски положај 
Фрушке Горе схватили као део Динарида. Према томе стара 
резистентна потонула панонска маса почиње тек северно и 

северноисточно од Фрушr<е Горе. Овакво схватање се намеhе 
као логичан закључак и из схватања Ф. Коха и В. Ласкарева. 

Седименти Фрушке Горе, видели смо, полежу према 
сремској равнаци, а на србијанској страни у басену Колу
баре и Тамнаве, и уопште у Ваљевској Подгорини, слојеви 
падају,. опет стрмо, према североистоку или северу, дакле 
опет према <1вој равници. Овде се можемо запитати да ли 
ова равница, издужена у динарски правац, није једна гео-
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тектонска депресија у синклинаном смислу условљена, дакле, 
тангенцијалиим потисцима, иЈiи је -постала спуштањем терена 
дуж раседа, како је то унеколико и Ф. Кох (стр. 342) на
говестио. 

У непосредној околини Београда радијални покрети су 
несумњиво утврђени, али у области Фрушке Горе они нису 
тако јасни, мада су претпостављени од многих испитивача, 
тако да је ова планина схваhена као хорст. Ф. Кох (стр. 342) 
је расед претпоставио дуж северног обода хрватско-сла
вонско-сремских планина. Тај би расед делио Фрушку 
Гору од панонске старе масе. Међутим питање је ипак да 
ли је граница између Фрушке Горе и старе панонске масе 
разломна линија или је то узана зона синклиналнога карак
тера, што би могло да буде. Ова ипак неби исн:ључивала 
и мање раседне линије између те синклинале и Фрушке Горе. 

Да се опет вратимо Шумадији. Ми смо из предњих 
излагања видели да су кластични флишолики слојеви Шума
дије индентични са онима у областима Западне Србије, од
носно целе кластичне динарске области. Они се не могу 
издвојити ни из фрушкогорске госавске серије. Исто тако 
свим овим областима заједничка је појава серпентинских 
маса, а затим диабаз-рожне формације. Важна је чињеница 
коју, је изнео М. Гочанин, да је песковито-рожна фација 
Шумадије истоветна са диабаз-рожном серијом у Старој 
Рашкој, Босни, Долини Ибра и у Западној Србији. 

Шумадија спада у најмање познату геолошку област 
Динарида. Али ми веh из Шумадије имамо прилично података 
о положају седимената. Тако је, да напоменемо само неке, 
у подручју Космаја Р. Јовановиh (1937, стр. 16) констатовао 
пад слојева према ис:гоку, а терен показује, по њему, кра
љушасту структуру. У околини Београда В. К. Петковиh 
(1912) је констатовао више праваца у пружању слојева, али 
увек преовлађују они -правца ССЗ-ЈЈИ. Тога су правца 
стражевичке и жарковачке синклинале. Има истина и других 
праваца. 

Б. Димитријевиh ( 1931, страна 28) је и на Авали утвр
дио главни правац пружања слојева ССЗ-ЈЈИ. И од овога 
правца, као главног, има отступања које Димитријевиh при
писује и утицају авалског лаколитског масива. 

Несумњиви су дакле динарски правци пружања СЈIОјева 
у околини Београда. Мања отступања од тих правац1:1 су 
нејасна и споредна, а последице су најпре блискост према 
панонској маси, која. је својим _суседством јаче утицала на 
честе промене праваца пружања слојева него у унутрашњим 
даљим деловима Динарида, где су правци правилнији. Сасвим 
је јасно да је Цвијиhева прелазна зона (Шумадија, Фрушка 
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Гора, хрватско-славонске планине и др.) саставни део Дина
рида. Б. Миловановиh (1950) је такође таквога схватања. 

Из наших предњих ставова излази да Динариди, у ира
во.м с.мuслу ше речи, долазе до Моравске Долине, граничне 
линије према Карпатско:балканско.м планинском луку. Питање 
је сада шта је та долина у геотектонском смислу. Ј. Цвијиh 
(1924, страна 278) је сматрао да се боре ртњеве групе не 
додирују на западу са родопском кристаластом масом него 
потону у моравску потолину дуж расада и тај моравски расед 
сматрао је као најкарактеристичнију црту у моравској до
лини. В. К. Петковиh (1935 страна 5) је овај расед схвати.о 
не само као обичан расед него као линију великих најахи
вања и навлачења и стога природу и улогу ове линије тач
није одређује назив моравска дислокација. Из даљих Пет
ковиhевих излагања и профила види се да се према морав
ској долини пружа дугачки појас кристаластих шкриљаца, 
местимично испрекидан. Поред ових стена у појас улазе 
карбонски мермери, nешчари и конгломерати, а изузетно 
и мезозојски кречњаци. Општа је карактеристика појаса да 
је врло убран и да су све боре у њему по правилу полегле 
ка истоку и североистоку и најахују на мезозојске форма
пије Источне Србије. Ова зона чини Петковиhеву Мо
равску навлаку Источне Србије. 

Долина Велике Мораве је, према нашем схватању, гра
нична линија између два моhна и пространа планинска система 
Динарида· на западу и Карпатско-балканског лука на истоку. 
Дуж ове линије се та два планинска лука не сучељавају 
него се њихове боре разилазе у супротне правце и према 
томе моравска долина би била у геотектонском погледу 
разлаз1tа бразда између та два планинска система, настала 
под утицајем резистентних старих маса: панонске на северу 
и родопске на југу. Ј. Цвијиh (1924, стр. 211) је истакао да 
се родопска маса према северу сужава нарочито у Србији 
око Мораве. Она би се дакле са југа увлачила између Ди
нарида и Карпата у облику клина и под његовим дејством 
и панонске масе боре у Шумадији покренуте су према оним 
у Источној Србији у супротни правац. Изданци старих маса, 
који у долини провирују у облику острва из младих седи
мената и улазе у Петковиhеву моравску навлаку Источне 
Србије, су можда остаци тога клина. 

Питање је шта је сада Моравска Долина, односно бразда. 
Најпре he то бити депресија синклиналног карактера, која 
се је формирала на граници, односно у простору између 
два планинска лука у току орогенезе. Она би тако имала 
карактер младе геосинклинале. 

Да се овде дотакнемо још једнога, свакаког интересан
тнога, питања које се тиче литолошког распореда материјала 
у Динаридима. 
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Аутори, данас веhино.11 страни, разликују у динарској 
области неколико литолошких, односно фицијалних зона. 
Тих зона има углавноме шест. 

1 приморска или спољашња зона; 
2 зона Цукали и Пинда; 
3 зона Високог крша и 
4 унутрашња динарска зона пешчара, офиолита и 

рожнаца. 

Фацијалне карактеристике ових зона су добро познате 
и ја hy се ограничити на изношење најпотребнијих података. 

У приморској .зони преовлађују кречњаци и доломити 
горње креде, затим еоценски флиш и кречњаци. 

Седименти зоне Цукали и Пинда састоје се највише из 
плочастих кречњака, лапораца, шкриљаца типских рожнаца и 

офиолитских стена. 

Зона Високог крша састоји се од моhних мезозојских 
кречњака и доломита. 

Унутрашња динарска зона обухвата североисточни уну
трашњи појас Динарида. Ова се зона одликује великом кла
стичношhу седимената, а нарочито пространом диабаз-рожном 
формацијом. 

Док су прве три зоне код свих аутора, који су се ба
:йили овим питањем, остале скоро исте, дотле је Космат у 
унутрашњој динарској зони издвојио три подзоне, а затим 
разликовао још две самосталне зоне: Пелагонски масив са 
својим палеозојским покривачем и Вардарску зону. Обе је
динице изазвале су у геологији велико интересовање. 

Зоне у Динари.цима имају, као што смо навели, специ
јалне фацијалне карактере, али су њих геолози схватили и 
као геотектонске јединице вишега реда. О геотектонској 
структури у Динаридима говорио сам на другом месту 
(1948, 1951) и овде hy се задржати само на распореду ли
толошке грађе у Динаридима. Али пре него што пређем на 
излагање свога схватања изнеhу у најкраhим потезима Пилгер
ово (1941а, 1942) мишљење о палеографији Динарида. По 
овом аутору све четири поменуте зоне, односно навлаке 

претстављају палеографске јединице првога реда. Њихови 
седименти су се таложили у пространим коритастим деловима 

динарске геосинклинале, који су међу собом били растављени 
плитким појасевима или праговима (Schwelle). У овим у неr,у 
руку затвореним просторима владале су сопствене прилике и 

као последица тога развијали су се специјални седименти. Тако 
би прагом Неретве били одвојене две секундарне геосикли
нале, она кречњака и доломита Високог крша и она у 
којој су се стварали седименти унутрашње зоне Динарида. 
Егзистенција овога прага означена је спрудним кречњацима 



218 3. Бешиh 

и доломитима. Међутим кречњаци и доломити који би били 
стварани на овоме прагу немају битне, немају чак никакве, 
разлике од кречњака и доломита ствараних у простору Ви
соког крша и Миловановић (1950, стр. 426) је сасвим у праву 
када је цавио постајање овога прага у сумњу, сматрајући 
га теорнском констатацијом. 

Ослањајући се на веh прилично богату литературу о 
нашим Динаридима, која потиче највише од наших геолога, 
међу којом има и детаљних радова о појединим теренима 
а коју странци, нажалост, доста слабо искоришhују када се 
баве геологијом наших терена или можда и занемарују, ради 
чега долази и до пометње; затим ослањајући се на своја 
лична искуства дошао сам до погледа да се у простору 

Динарида не могу издвојити ни фацијално оштре провинције, 
него су Динариди и у том погледу, као и у геотектонс!{ОМ, 
доста прости. 

Приморску или спољашњу (аутохтону) зону Динарида 
изграђују горњокретацејски кречњаци и доломити, а затим 
еоценски флиш и кречњаци. Међутим ми познајемо у фаци
јалној области Високог крша дугачке и простране зоне чији 
се петрографски састав и стратиграфски односи не разликују 
ни у најмањим детаљима од оних у спољашњој зони. 

У области Високог крша постоји моhна зона. дурми
торског горњоr<ретацејског флиша који се не појављује као 
нека узана зона него у Црној Гори, Херцеговини и Албанији 
изграђује читаве планине. Овај флиш има извесну петро
графску сличност са госавским творевинама Фрушке Горе, 
Западне Србије и Шумадије. 

Широка унутрашња област Динарида одликује се у 
литолошком погледу великом разноврсношћу стена. Седи
менти су у тој зони више кластични: пешчари, конгломерати, 
разне глиновите масе и прави шкриљци. Затим долазе рожне 
масе више хемијског него органског порекла. Простране и 
моhне кречњачке масе овамо се не јављају, него су зби
јене у партије и подређеног су значаја према кластичном 
талогу. Магматске стене, нарочито серпентини, перидотити 
и дијабази су врло чести и заузимају у области велико 
пространство. Али ову област можда најбоље карактерише 
песковито-рожна формација. Ова динарска област, Пилге
рова корутина (Trog), која се простире од зоне високог 
крша према истоку и североистоку чини, узимајући главне ка
рактере стена, једну литолошку целину. Она стоји према креч
њачко-доломитској зони високог динарског крша као друга 
широка динарска област. Ове две зоне врло неприметно . 
прелазе једна у другу. 

Између аутохтоне приморске зоне и зоне високог крша 
постоји зона Цукали, коју су геолози схватили не само у 
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геотектонском ноr::леду него и фацијалном као самосталну 
јединицу првога реда. Ову зону видели смо фацијално нарочито 
карактеришу тријакси рожнаци, пешчари силификовани јако 
плочасти кречњаци, а затим еоценски флиш. Ове тријаске 
силификоване творевине необично су сличне силификованим 
седиментима који имају опширно пространство у области 
Сињавине и Дурмитора (долина Буковице, Шаранца, Тепца 
и др.) дакле у изразитом крају Високог крша. Никакве 
разлике нема између ових творевина у Цукали зони и оних 
у североисточном подножју планине Љубишње или у долини 
Лима око Пријепоља. Све су то литолошки исте творевине 
и Цvкали зона се не може ни фацијално одржати као је
дидица. 

Уколико имамо више геолошких података са терена о 
овом широком простору унутрашњих Динарида,. то нам је 
све јасније да је литолошки састав врло сличан у целом 
простору. Он се одликује са три главне групе стена, које 
су распрострањене широм целога региона. То су: песковито
рожна серија, флишолика госавска серија и простране масе 
перидотита и серпентина. Ове групе стена су испољене скоро 
по целом простору унутрашњих Динарида, а видели смо да 
неке од њих нису стране ни у области Високог крша. 

Ми дакле у Динаридима можемо фацијално да разли
кујемо само две велике провинције: спољашњу l{речњачl{о
доло.м.uтс,rу и унутрашњу l{Ластuчну. Али у самим овим 
провинцијама постоји често смењивање седимената страна 
фацијалном r<арактеру дотичне провинције а својствена су
седној' тако да се не може говорити о некој. оштрој фаци
јалној граници провинција. Можда је чак Динариде најбоље 
схватити као читави систем фацијалних зона нижега реда 
него као фацијалне области, 

Онај део Вардарске зоне који се налази у Повадарју 
између родопске и пелагонске масе, чини у географском 
пог леду, заиста самосталну зону, али су његови седименти 

истоветни са оним у унутрашњој широкој области Динарида 
(госавски флиш, диабаз-рожна формација, серпентин), тако 
да је она у геолошком пог леду само део ове области, а се
верно од Косова Поља она се просто слива у ову геолошку 
област. Њена ситна краљушаста структура је изразито ди
нарска. Што се тиче Пелагонског масива, којега је Космат 
издвојио у самосталну јединицу, о њему немамо још довољно 
геолошких података. Али сумњам да he се моhи одржати 
као самостална јединица ни он ни зона Меридита у Албанији. 

Пилгер ( 1942) износи интересантна схватања о старости 
офиолитске зоне у унутрашњим Динаридима. Он сматра ,да 
су ове стене постале у три временске фазе. Најстарија фаза 
би падала у доњи и средњи тријаст. Она би обухватила, по 
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њему, северозападни део унутрашњих Динарида, наиме Босну 
Рашку и Вардарску зону. Друга фаза консолидације офио
лита десила се је у горњој јури и доњој креди. Њој при
падају иницијалне стене југоисточне Грчке. Најмлађа фаза 
консолидације ових магмадских стена десила се је у старијем 
терцијару. Њој Пилгер приписуде интрузије испољене на 
Криту и у Тавридима. Ова схватања Пилгерова износим ради 
тога што ми се чини, како сам напред изнео, да би и ободна 
зона серпентина и рожнаца у Динаридима могла бити rорњо
кретацејска (Повардарје, ибарски крај, Шумадија, Фрушка 
Гора). 

31-1-1951 г. 
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Z. BESIC 

CONTRIВUTION А LA CONNAISSANCE DE LA 
DISTRIВUTION DES DIFFERENTS F ACIES ЕТ DE L' АОЕ 

DES COUCHES STRA TIORAPHIQUE DANS LES DINARIDES. 

Dans се travail еп laпgue serbe l'aнteur expose les coп
ceptioпs persoппel!es coпcernant Ја disti-ibutinn des differeпts 
facies des conches stratgraphiques dans les Dinarides. C'est а 
dessein qu'il ne donпe pas de resнme еп !апgне etrangere 
ауапt l'intention de faire нпе commнnicatioп plus detaillee 
ulterierement. 



КРАТАК ИЗВЕШТАЈ О ТЕРЕНСКОМ РАДУ У 

ГЕОЛОШКО-ПАЛЕОНТОЛЬШКОМ И МИНЕРАЛОШКО
ПЕТРОГРАФСКОМ ОДЕЉЕЊУ ПРИРОДЊАЧКОГ 

МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 1950 ГОДИНИ 

3арија Бешиh, кустос Музеја. Од 14 до Јб аирила 
вршио је геолош1<а проматрања на обали Дунава северно од 
Старог Сланкамена. Са северне стране старога грана Слан
камена, у предграђу званом Заград, откривени су, испод 
стрмих и добро испољених лајтовачких кречњака старији 
слојеви, које чине жуiшасти и црни рожнаци, филитични 
црни шкриљци, а затим слаб слој растресите песковите глине 
жуhкасте или врло црне боје са препуно кристала гипса. 
Није овога пута наишао ни на какве трагове обичне ку
хињске соли, али је врло вероватно да се непосредно испод 
овога слоја растреситих глина са кристалима гипса налазе 
ти трагови кухињске соли, који хране слани извор који се 
појављује у падини стрмих неогених отсека на којима лежи 
стара градска руина. 

Од 26 до 29 alipuлa вршио је геолошка проматрања у 
у атару села Буковца у Фрушкој Гори (измеiју Каменице и 
Сремских Карловаца). Овога пута је нарочито обраhена 
пажња на положај румених и сивих кристаластих кречњака, 
који се појављују у средњем делу дубоке јаруге потока 
Селишта. Ови кречњаци су откривени на врло мыюм пр о
стору заједно са флишном серијом испод моhних неогених 
и квартатних седимената. Кречњачки изданак, по свом лито
лошком саставу, је истоветан за кречњаком Парагова у 
атару Каменице. 

Проматрана је овога пута и околина Стражилова и 
Црнога Чота све до планинскога венца. Терен је изграђен 
од флишолике серије слојева. Седименти падају према се
веру и североистоку и то увек под врло стрмим углом. 

О терену уопште биhе више говора на другом месту. 

Од 7 до 14 јуна вршио је проматрања на листу Крупањ 
(размера 1: 1 ООО ООО). Највише се је задржао у долини реке 
Пецке и у околини места Осечине, а затим на профилу 
Осечина-Ваљево. На овоме терену развијени су слојеви 
млађег палеозоика (карбона и перма) и то у песковито-шкри
љастој фацији, а ређе у фацији кречњака увек затворене боје. 
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Затим је добро развијен тријас и то доњи и средњи његов 
одељак. 

У палеозојским слојевима, у зеленкастим филитичним 
шкриљцима свиластога прелива, нашао је биљне остатке. 
Ови фосили су нађени на путу који води уз реку Пецку и 
то код прве воднице идуtш путем од Осечине, код коте 201, 
која се налази у речном нивоу. 

У слојевима доњега тријаса (верфену), који је развијен 
у правој алпиској фацији доњега тријаса (жути песковити 
шкриљци и пешчари, сиви ситнозрни пешчари и плочасти 

жу!шасти кречњаци), нађени су карактеристични фосили 
(Naticella) и то на неколико места. Средњи тријас је у креч
њачкој фацији сивих, скоро црних, кречњака. а затим се 
јављају беличасти, жуhкасти и скоро бели мермерасти креч
њаци. Ово је типска кречњачка фација алписког тријаса. У 
доњем њиховом делу у сивим скоро црним кречњацима, 

нађени су пресеци држака од Eпcrinus liliiformis. Ови фосилни 
остаци су неlјени у селу Осладиhима на колском путу 
у једном усеку који је удаљен од моста на Јадру око два 
километра. 

Од 13 јула до 11 августа вршио је геолошка прома
трања у горњем току Дрине· од Фоче до Шhепан Поља и у 
западној области Дурмитора, 

У западној области Дурмитора, у планино пивском крају, 
Бешиh је извршио ревизију и допунио геолошка проматрања 
терена која је учинио још пре рата. Геолошки резултати до 
којих је дошао ове и прошлих година биhе објављени у 
моногравској студији Геологија Северне Црне Горе, коју 
Бешиh припрема. Али као нарочито овде треба истаhи да је 
ове године открио и прикупио интересантну и добро очувану 
брахиоподску фауну у атару села Шариhа (на путу од Ша
риhа за Кнежевиhе). Ова фауна је нађена у скоро белим чистим 
кречњацима и о њеној старости било би сада овде рано гово
рити нешто више док се изближе не проучи. Ова фауна he 
знатно допринети да се може правилније повуhи граница 
између тријанских и титанских кречњака, који су и у овом 
делу области Дурмитора развијени у веома сличној спрудној 
фацији. ' 

Од 6 септембра до 6 01(,ffioбpa провео је на ископавању 
велешке сисарске фауне, на месту званом Белушка у селу 
Доњим Оризарима I<од Велеса, где се радио прошле и прет
прошле године (види извештај у 2 и 3 књизи Гласника, се
рија А). 

Природњачки музеј српске земље у Београду органи
зовао је и ове године експедицију на ископавању велешке 
сисарске фауне. Поред Бешиhа у овој експедицији су уче
ствввали: Добривоје Стојадиновнh, препаратор, и Григорије 
Арсекиh, препаратор-приправник. 
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О важности, историјату и богаству ове фауне, ка0 и о 
обавезама Природњачког музеја српске земље да се она 
исцрпно проучи и прикупи, довољно је говорено у изве
штајима за прошле две године. 

Ове године експедиција је ytrreлa да прикуrф врло 
интересантан фосилни материјал, међу којим треба' йстаhи 
многе делове глава хипариона, затим разних преживара, 

једеу лобању питекуса и многе крупне екстремитетне ко-ст(t, 

У току рада, у месецу септембру 1949 године, наишло 
се на врло богато лежиште костију и сматрало се је да је 
то центар сочива и да he посао око прикупљања костију 
бити релативно лак. Али одмах у ночетку овогодишњег рада 
показало се је да је то сочиво, и ако богато костима, сасвим 
малих размера. Tparajyhи на терену за новим сочивима ко
стију наишло се је на два нова, orieт богата фосилима, која 
су дала сав овогодишњи материјал. Ова врло важна конста
тација указује нам да се фосили на ,Белушци nалазе групи
сани на мања сочива која су одвојена једно од другог. Такав 
пе>ложај костију захтева-пе трајан и упоран -рад на терену, 
али he наш Музеј извршити своју о'ба'везу и прикупити 
материјал. · 

У овим појединим сочивима налазе се кости од разних 
животиња, а такав распоред материјала, као и честа промена 
у природи седимента у којима су кости сахрањене, наводе 
нас на једну врло интересантну индикци1у, а то је да су 
лешеви животиња овде пре доваљани неким плаховитим по
током него, да су пливали по површини језерске · воде па 
однесени струјом до заклонитога места, где су се посЈiе 
мирно спустили на дно и где је даље извршена фосилиза
ција њихових костију. За прву· претпоставку говори и та 
чињеница, што се налази врло много изломље1щх · костију 
чије су ивице прелома врло оштре, што нам доказ'ује да се 
ломљење костију могло десити само док су оне биле још 
врло чврсте и свеже. Ломљење костију се није извршило· на
кнадно, пошто су седименти у, којима су кости сахрањене 
све до данас остале мирне и у хоризонталном· положају. 

Велика је шrета била, управо несреhни случај, да. се 
је знатан део крупних и важних кости.ју наллзио скоро . на 
површини пута и то на најпрометниЈем м€сту. Многе су О:Ц 
њих сасвим пропале, друге делцмично .. и ов~ су. нам заща

вале много тру да да их спасемо. 

Ове годйне ј'е обраhен-а пажња и на геолошко проуча
вање терена и то старијих слојева. Успело се је да се при
купе интересантни г.еолошки, а пре свега палеонтолошки 
подаци. НаiЈена је збирка фосил:а: рудиста, актеонела, ме-
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ланија и других шкољака и пужева, који јасно ука~ују на 
rорњокретацејску (сенонску) старост седимента. О овим 
проматрањима биhе говора више у посебном раду. 

Мехмед Ромовиh, студент Геолошког фан:ултета, донеq 
је у Музеј један добро очувани зуб {кутњак) од масуодонта, 
који потиче из терцијарних наслага села Градешнице у доли~~ 
Црне- Реке (битољски крај). Како Рамовић није дао потребне 
податке о положају и прир·оди седимената у којама је овај 
фосил· нађен. као · ни то да ли се на том месту· могу пр ику~ 
пити још који-· делови мастодона, то је Бешиh .искористио 
прилику да, по завршеном послу у Велесу, посети село Гра
дешницу и његову околину о чему he дати више података 
у засебној белешци. 

Др. Петар Стевановић, ванредни професор Универ
зитета, У току овога. лета провео је извесно · време на 
терену у ьколини Београда за· рачун Музеја· r<:ao његов до~ 
бровољни сарадник и то: ·. · · · · · 

, 1) Заје,z(но са Оливером Милетиh, асистентом У:нивер
эитета· у Београду, на терену од села Кнежевца до села 
Железника дуж трасе новог тунела и у самом тунелу. Овога 
пута прикупљен је интересантан материјал, који се обрађује. 
На основу претходне одредбе може се констатовати да је 
тунел~ Кнежевац-Железник; на супрот подацима које пружа 
геолошка карта околине Београда, трасиран у доњоконrе
риским , (панонским) творевинама, uзузев првих 100 метара 
са кнежева'чке ,стране, где је развијен доњи сармат. 

2) Заједно са Милошем Павловйhем, главним геологом 
Дирекције за нафту, обишао је терен од · Београда поред 
сел~{Вишњице дуж десне обале Дунава све.до Великог Села 
и Сланаца. Циљ ове екскурзије био је да се проуче изданци 
терџијара'у самом кориту Дунава, који су откривени ·захва
Л;>ујуhи веома ниском водостају дунава. Об.раhен'а је наро
читli пажња односима 'између 'медитеранских и т·акозваних 
сотешких (сочанских) слојева: (горњи ,олиrоцен по· доса11.а
шњ_им схватањима). који ·се· јављају у атарима Великог Села 
и Сланаца. Прикупљени материјал са ове екскурзије се на
учно сређује. Прикупљена- је прилично велика збирка и 
откривено неколико нових локалитета друrометитеранске 
·фауне, на .-пример код штофаре на Карабурми, у рукавцу 
Дунава код Аде Хује између Карабурме и Рос,пиhуприје, у 
Великом Селу и др. Запажед. је. конкорда тан однос између 
медитеранск~ и ,,сланачке" серцје_ лапораца, као и постепен 
л~толо,шки лреl[аз, што даје ~ове. моrуhности за инте,рпре
тадију _сч1роци сланачке серије~ 

·· 3) ~аједно са др. К. Петковuhем,.проф.Ущшер. Десанком 
Пејовић и Оливером Милетић извео је екскурзију на откосу 
према Макишу испод села Жаркова. Циљ екскурзије је био 
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да се утврди тектонски положај и стратиграфски интерпре
тира новопронађена горњокретацејска серија код чесме по
ред пруге око 400 м. северно од железничке станице у 
Жаркову. Прикупљени материјал уступљен је Десанки:Пе
јовиh, асистенту Српске академије наука, на детерминацију. 

У горњокредној серији са рудистима нађено је и више бра
хиопода, остреа и других фосила. Осим тога уочени су и 
нови изданци голта (јако гвожђевити пешчари и оолитске 
серије испод последњих куhа у старим каменоломима по 
ободу Макиша). Карактеристично је да голт и на овом ме
сту другује са изразитијом партијом рожнаца у падини, која 
са своје стране лежи преко сивих лапоровитих кречњака са 
крупним теребратулама (Ter ех. gr. moravica). 

Јелена Марковин, научни сарадник Српске академије 
наука. Од 14 до 16 априла вршила је проматрања квартарних 
слојева на обали Дунава код Сланкамена. Марковић је от
почела проматрања квартара Сланкамена још пре рата и 
резултате до којих је дошла изнела је у раду који се штампа 
у овој свесци Гласника. 

Михаило Вучинин, професор гимназије у Никшићу, 
извршио је за рачун овога Музеја низ екскурзија у простра
ној области планине Будоша југозападно од Никшиlжога 
Поља. Он је сакупио врло интересантну фауну, претежно 
јурску, чије he проучавање дати важне и сигурне податке 
о старости седимената околине. Нарочито треба истаhи у 
доса:дашњим резултатима теренског рада професора Вучи
нића прикупљање врло лепих биљних остатака који су са
храњени у густим, скоро црним, лапоровитим кречњацима. 

Вучинић, као пријатељ и сарадник нашега Музеја, наставиће 
овај рад и даље. 

Мехмед Рамовин, студент геологије на Геолошком 
факултету у Београду, вршио је летос, за рачун Музеја, 
прикупљање минерала у басену Црне Реке у Македонији и 
донео врло лепу з~ирку минерала чији he списак бити нак
надно објављен, пошто се изврши детерминација збирке. 

Шеф оделења 
Гео1юшко-палеонтолошког и 
Минералошко-петрографског 

3. Бешиh 
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