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МИЛОСАВЉЕВИЋ

В.

MILOV ANOVIC

GORNJOSENONSKE FACIJE U TERENIMA
LISANSKOG ANTIMONSKOG RUDISTA (Zapadna SrЬija)
Fosilonosni i facijalno interesantni gornjosenonski sedimenti u
sirem predelu Lisanskog antimonskog rudista kod Ivanjice, u Zapadnoj Srblji, zahvataju relativno veliko prostranstvo i sadrze
karakteristicnu faunu sa osobenim i interesantnim oЫicima. U
dobro otkrivenim profilima Lisanske i Ajdacke Reke, zatim na
juznim padinama Sadjevca, mogu se u pojedinostima pratiti interesantne bocne facialne promene u nekim delovima ove serije i izvrsiti detaljno stratigrafsko resclanjavanje kampansko-mastrihtskih
sprudnih sedimenata. Zbog toga sam, radeci u vise mahova i kroz
duze vreme na ispitivanju ovog kraja, obratio posebnu paznju
lokalnim facijalnim promenama, smatrajuci da preciznije rasclanjavanje facija pretstavlja jedan od osnovnih proЫema gornje krede
u ovom delu Zapadne Srblje. То је utoliko vaznije, sto se mnogi
fosili - koji se inace smatraju za stratigrafski karakteristicne ne nalaze uvek u istim stratigrafskim nivoima nego, u mnogim
slucaj:evima, samo u facij alno istovetnim ili slicnim sedimentima.
Pritom је od osobltog znacaja cinjenica da masivni ili bankoviti
krecnjaci (koji se oЬicno oznacavaju kao "sprudni") mogu Ьiti
razlicitog porekla i da sadrze, 1sem malo zajednickЉ, uglavnom
neutralnih fosila, razlicite tanatocenoze.
U jednom ranijem radu (Milovanovic, 1937) о gornjem senonu
kod Ivanjice objavio sam izvesne podatke о fauni i stratigгafskom
polozaju sprudnih kгecnjaka Sadjevca i Vidinog Кгsа. Тај d.eo
terena pretstavlja, medutim, samo jedan deo i j1ednu faciju goгnje
lпede ove oЫasti, а ranije nadena fauna samo је fragment inteгesantne kampansko mastrihtske faune. U predavanjн Antimonsko rudiste Lise, odrzanom u Srpskom geoloskom dгustvu 1943 godine, pгikazao sam geoloske karakteristike ovog terena s narocitim
obzirom na postanak i Ьitne osoblne metasomatskog rudonosnog
kvarca, ne ulazeci pritom u stratigrafsku proЫematiku senonske
serije. Raniji istrazivaci obratili su veoma malo paznje pitanjima
koja se ovde tretiraju, tako da su ona ostala potpuno otvorena ili
uopste nisu Ьila ni postavljana. Ј. М. Zujovic spominje, u svojoj
Geologiji Srblje, samo "senonski krs sa Radiolites" na Glij~cн,
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smatrajuci da donji krecnjaci na Sadjevcu pripadaju trijasu. L. v.
L6czy, sen. navodi da gornjokretacejski krecnjaci izmedu Guce i
I,тanjice leze na paleozojskim skriljcima u oЫiku jedne tektonski
razlomljene ploce (1924).
Gornja kreda iz sire okoline Lisanskog antimonskog rudista
nastavlja se ka severu .u oЫast Kravarice i Guce, а na severoistoku
u gornjru kredu Kotraze. Iduci ka tim predelima, ona se facijalno
znatno menja ali zadrzava opsti tip razvica, karatkeristican za рrо
Ше Lisanske i Ajdacke Reke. Zbog toga smatram da istrazivanja
izvrsena u predelu Lisanskog antimonskog rudista mogu Ьiti od
iпteresa i za studije i rasclanjavaje senonoskih sedimenata u Dragacevu, ра i u drugim delovima Zapadne SrЬije. S druge strane,
sukcesija fauna konstatovana u ovim profilima od interesa је za
stratigrafsku i Ьiostratigrafsku interpretaciju. analognih gornjosenonskih serija i profila na Gucevu, а znatnim delom i u Fruskoj Gori.

GEOLOSKI SASTAV LISANSKOG ANTIMONSKOG RUDISTA

U geoloski sastav sire okoline Lisanskog antimonskog rudista
ulaze:
1) paleozojski skriljci, pescari i konglomerati;
2) krecnjaci, laporci i pescari gornjeg senona, i
3) diluvijalne i aluvij\alne tvorevine.
Paleozojski i senonski sedimeriti izgraduju pretezni deo terena.
Diluvijalne i aluvijalne tvorevine imaju sasvim podreden
znacaj, ma da su od inteгesa za studiju evolucije oЫika u slivu
Moravice.
SERIJA MLADEG PALEOZOIKA

Osnovu senonskih seciimenata u siгem predelu Lisanskog antimonskog rudista gradi serija mladeg paleozoika razvijena u drinskoj faciji. Njen donji deo, duboko otkгiven u koгitu Moгavice,
pretezno se sastoji od skriljaca i pescara, а gornji od kvaгcno-licHt
skih konglomerata. То је veoma mocna serija jednolicnog sastava
i relativno proste tektonske grade, mestimicno proЬijena masama
dacitsko-andezitskih stena. Zapadno od lisanske oЫasti, ona lezi u
osnovi trijasa а na Javoru i Go1iji dize se do znatnih visina i izgraduje prostrane planinske predele.
Donji skriljasto-pescarski deo paleozojske serij1e sastoji se od
argilosista, taЫicastih skгiljaca, skriljastih pescara, retko kvarcita i proslojaka i sociva konglomeгata. Ро pravilu, argilosisti i
taЫicasti skriljci preovladuju u nizim paгtijama, а pescari u visim.
Pescari su veoma liskunoviti, sivkasti, mrki i1i zelenkasti i razlicite
kгupnoce zrna. То su delom prave grauvake, ma da su i veoma
cesti liskunoviti pescari, kakvi se javljaju u m.ladim flisnim i fli-
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solikim serijama. Filiti, kao i sociva tamnih krecnjaka ulozenih u
skriljcima, retki su u ovom kraju. Ро petrografskom sastavu, donji
deo paleozojske serije, razvijen u siroj oЫasti Lisanskog antimonskog rudista, potpuno odgovara donjem delu mladeg paleozoika
drinske facije i, prema tome, pripada karbonu. Paleontoloski podaci
za odredivanje preciznijeg stratigrafskog polozaja mladeg paleozoika drinske facije izvanredno su oskudni i jedino је kod Odzi11og Gaja (Vlasenica u Bos11i) nadena gornjokarbonska flora sa
permskim primesama. U okoli11i Pridvorice nasao sam, zajedno sa
S. Jankovicem, fragme11te brahiopadske faune, veoma slic11e sa brahiopadskom gor11jюkarbonskom faunom iz Ljublje, 11а osnovu cega
se moze smatrati kao pouzdano da ovi sedime11ti odgovaraju gornjem karbonu.
Kvarc110-liditski konglomerati javljaju se u vecim masama u
Ajdackoj Reci i izbljaju na presedlinu izmedu rudnih polja "Suzon"
i "Marta" na Vratonjica Krsu. Znatno vece rasprostranjenje imaju
severno od Radaljeva, gde se javljaju u oЫiku izolovanih masa
(Ostres - kota 827 - Golo Brdo - kota 861 - Veliki Gaj - kota
865). Velike mase konglomerata postoje severozapadno od Glijeca
(Vrtaca - kota 764, а narocito Jevacke Stijene). U svim delovima
terena oni su skriljavi, katkad i intenzivno sitno ubrani, i svuda su
tektonski jako poremeceni. Valuci kvarca i lidita su izvuceni, cesto
pгesovani u spljostena sociva, iskгivljeni i izvijeni. Ро tim osoblnama, kvaгcno - liditski konglomeгati jasno se гazlikuju od oblcnih
kvarcnih konglomerata, ,,verukanskog tipa" koji pгetstavljaju
kvarcni sljunak cementovan sa mnogo siliciskog cementa. Pritom је
interesanto da su kvarcno-liditski konglomerati skгiljaviji i јасе
metamorfisani od paleozoj~kih реsсага koji leze u znatno duЫjem
delu ove serije. Sem toga, karakteristicno је da su konglomeгati
Ьili jos pre pocetka senonske transgresije гasparcani u izolovane
delove, posto na mnogim mestima gornjokredna serija lezi neposredno na paleozoj1skim skriljcima ili pescaгima. U Ajdackoj Reci
i na Jevackim Stijenama kvarcno-lidiski konglomerati su delom i
naknadno silifikovani i slabo impregnisani piritom.
U okolini Pridvorice paleozojski pescari i argilosisti delom su
impregnisani antimonitom. Pojave impregnacija stoje u genetskoj
vezi sa mladim vulkanizmom, koji је u siroj1 okolini Lise dao veci
broj dacitskih masa. Mestimicno su daciti јасе hidrotermalno izmenjeni (propilitisani, kaolinisani). Sem antimonita, na vise mesta
postoje i tanke zice ili slabe impregnacije pirita.
GEOLOSKI .SASTAV I FACIJE

KAMPANSKO-MASTRIНTSKE

SERIJE

Komple.tan profil gornje krede u sirem predelu Lise otkriven
na Vratonjica Krsu, narocito na njegovom juznom strmom. otseku
prema Lisanskoj Reci. U tom delu terena ostro se isticu cetiri glavna
stratigrafska clana:
1. donji bankoviti i masivni krecnjaci (55-60 m);

је
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2. srednji nivo izgraden od dobro usloj.enih kгecnjaka i laporovitih krecnj13.ka (15-20 m);
3. gornji bankoviti i masivni krecnjaci (50-55 m), i
4. povlatni laporci i pescari (50-100 m).
1. DONJI BANKOVITI I MASIVNI KRECNJACI

U donjim bankovitim i masivnim krecnjacima mogu se izdvojiti sest zona:
а) Preko paleozojskih skriljaca i pescara, delom i preko
kvarcnoliditskih konglomerata, neposredno leze peskoviti krecnjaci
i vapnoviti pescari. Oni mestimicno prelaze u konglomeraticne lпec
njake sa sitnim kvarcnim valucima. Na severnom otseku rudnog
polja Suzon javljaju se i pravi kvarcni konglomerati sa retkim
zrnima lidita. U peskovitim krecnjacima cest је Orbltoides media.
Ь) Bankoviti zuckasti krecnjaci, delom potpuno orЫtoidski,
izgradeni od ljustura OrЬitoides media i Siderolites calcit1·apoides.
Sem foraminifera, u njima se nalaze odlomci rudistnih lj1Ustura

(Radiolatise squamosus, Sphaerulites sp.).
с)

Krecnjaci u debelim bancima sa orЫnjijama.
OrЫtoidski krecnjaci sa OrЬitoides media, algama (Lithothamnium), odlomcima korala (Astocoenia ramosa) i fragmentima
rudistnih ljustura.
е) Krecnjaci u debelim bancima sa krupnim lapejruzejama
(L. jouanneti) i OrЬignya Ьioculata.
f) Sivkasti, peskoviti foraminiferski krecnjaci sa Orbltoides
media i Siderolites calcitrapoides.
Na putu duz severnog oboda rudnog polja Suzon svih sest zona
jasno se isticu. Prema jugu, narocito na padinama Sutelja, gde se
bankovitost jedva raspoznaje i krecnjaci imaju vise masivan karakter, orЫtoidi se vecinom javljaju u socivima а rudisti su rastureni ро svim delovima stene. Zbog toga se u tom delu terena ne
moze izdvojiti ni jedna zona. Na zapadnim padinama Visa (k. 914,
Sadjevac), u donjem delu bankovitih krecnjaka nalaze se mnogobrojni orbltoidi (О. media) а neki banci sastoje se skoro iskljucivo
od ovih fosila. S obzirom da О. media ima relativno veliko stratigгafsko rasprostranjenje u donjim bankovitim i masivnim lпec
njacima, tesko ј,е utvrditi upravo kojoj zoni pripadaju ovi krecnjaci
na zapadnoj padini Visa. Karakteristicno је, medutim, da se i u
ovom kгajnjem zapadnom delu rasprostranjenja gornje krede javlja
skoro istovetna fauna kao i na Vratonjica Krsu, ali sa nesto drugacijim rasporedom izvesnih karakteristicnih vrsta. Tako :;\е, na
primer, L. jouanneti nalazi i u donjim. delovima, cak i u bancima
koji leze neposredno iznad bazalnog konglomerata odnosno peskov.itih krecnjaka u njiegovoj. povlati. OrЬignya Ьioculata је skoro
гedovan fosil u svim delovima donjeg krecnjackog kompleksa. Na
jнgoistocnoj padini Visa nadeni su, u sivim detricnim krecnjacima,
i odlomci pseudopolikonita, zatim fragmenti jedne nove sferulitske
d)

\lratoryica Krs

11.

Sl. 1. - ОрiШЈ profil senonske serije u centralnom reviru Lise, 1, paleozojska
podina (sriljci i pescart); I, donji bankoviti i mas-ivni krecnjaci; II, srednji
nivo dobro uslojenih krecnjaka i laporovitih krecnjaka; III, gornji masivni
bankoviti krecnjaci sa metasomatskim rudonosnim kvarcom u povlati;;
4, flisoliki laporci i pescari (najvisa povlata); R, rased.
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vrste. Iznad samog puta za Glijec, u bankovitim krecnjacima veoma
su cesti preseci neodredivih radiolita, zatim rdavo ocuvani korali.
U mikroskopskim preparatima izradenim od tih krecnjaka isticu se
<

u

с.,.,

(/)

mnogoqrojni preseci ljustura SideroLites caicitrapoides i S. vidali.
Za spomenute krecnjake narocito је karakteristicna pojava pseudopolikonita, jer se oni u Istocnoj SrЬiji (Bacevica) nalaze pretezno u
mastrihtu, uglavnom u sprudovima sa pironeama.
Na juznom obodu rudnog polja Marte, u gornjem delu donjih
bankovitih i roasivnih krecnjaka postoji jedna interkalacija laporo-
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vitih dobro uslojenih krecnjaka, delom i peskovitih laporaca ,sa
cestim odlcmcima Orb. bioculata, orЬitoidima, gastropodima i retkim
fragmentima L. jouanneti. Stratigrafski, ova zona dobro uslojenih krecnjaka i laporaca odgovara petom nivou (krecnjacima u debelim bancima sa krupnim lapejruzejama i Orb. Ьioculata).
Dalje prema severoistoku, kod skole u Soldatovicima, bankoviti
sivi krecnjaci sa odlomcima rudista leze neposredno na paleozojskim
pescarima i skriljcima. Oni mestimicno sadrze nagomilane odlomke
rudisnih ljustura i retke orЬitoide. U nekim delovima, to su pravi
siderolitski krecnjaci veoma slicni siderolitskim krecnjacima Kravarice, Guceva i orЬitoidsko-siderolitskim krecnj1acima Fruske Gore.
U njima sam nasao retke odlomke cevastih izrastaja sa ljusture
pseudopolikonita, dva odlomka Pironaea polystyle var. slavonica,
zatim fragmente L. jouanneti. Na Samogradu (k. 938), u krajnjem
severoistocnom obodu lisanskog rudonosnog revira, neposredno preko
paleozoiskih slojeva leze orЬitoidski krecnjaci. U osulinskom materijalu koji pokriva neposredni kontakt, nalaze se odlomci konglomeraticnih pescara i jako peskovitih krecnjaka.
Na Okrugloj Steni (profil u Ajdackoj Reci), donji masivni krecnjaci leze pod jasnom uglovnom diskordinacijom na paleozojskim
skriljcima i sadrze, u donjem delu, mnogo orЬitoida. U detriticnim
partijama cesti su sideroliti i globotrunkane, odlomci ostreja, fragmeniti radiolitida (Lapeirouseia sp, MedeelLa nov. sp, RadioLites squamosus var. lisensis, Sphaerulites nov. sp, i dr., zatim О1·Ь. Ьioculata,
Pseudopolyconites n. sp. i dr.). U gornjem delu krecnjaka upadljivo
se isticu krupni donji kapci Lapeirouseia jouanneti, kolonije Ast1·0coenia ramosa i druga interesantna fauna, uglavnom pretstavJjena
novim vrstama ili novim varijetetima. Ukupna deЫjina donjih lпec
njaka na ovom profilu iznosi oko 75 m, dakle vise nego u ma kom
delu rasprostranjenjJa lisanske gornje krede. Za Okruglu Stenu karakteristicno је, osim toga, da se u njenim donjim krecnjacima, i
pored oЬilja fosila, ne mogu jasno izdvojiti zone konstatovane u terenima Vratonjica Krsa. То је, pre svega, posledica nejasne stratifikacije, а zatim socivastog rasporeda fosila (rudisti su vecinom
parahtoni).
Najmanju mocnost (oko 40 m) dostizu donji krecnjaci na Sutelju, gde su takode slabo stratifikovani. Fosili su relativno retki, narocito orЬitoidi koji ne grade delove banaka kao na Vratonjica Krsu.
Detriticni krecnjaci, izgradeni od sitnih odlomaka razlicitih fosila,
bogati su mikrofaunom u kojoj se isticu globotrunkane (G. linnei,
G. lapparenti), zatim sideroliti i odlomci cevastih izrastaja sa ljusture pseudopolikonita. Karakteristicno је da se poslednji nalaze
skoro u svim mikroskopskim preparatima suteljskih krecnjaka, sto
pokazuje da је aberantn} rщ:listni rod Piseudopolyconites veoma cest
u ovo.m delu lisanske gornje krede. Kako se on skoro redovno
javlja sa Pironaea polystyla var. slavonica, verovatno је da се se u
ovim krecnj1acinia ·naci i pironeje. Jedan fragment L. jouanneti (deo
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gornjeg oboda sa drugim pseudostublcem) pokazuje da se u donjim
suteljskim krecnjacima javlja uglavnom ista fauna karakteristicna
za donje masivne i bankovite krecnjake u celoj ovoj oЫasti.

2. SREDNJI KOMPLEKS DOBRO USLOJENIН KRECNJAKA
I LAPOROVITIН KRECNJAKA

Kompleks dobro uslojenih krecnjaka, deloщ laporovitih i sa
interkalacijama plocastih, skoro skriljastih laporaca, ostro se istice
duz celog juznog otseka Vratonj;ica Krsa. Na spomenutom putu kraj
severnog oboda rudnog polja "Suzon" i na severnom otkosu rudnoga polja "Marte", ovaj se kompleks moze u pojedinostima pratiti. U malom kamenolomu, na samome putu, mogu se izdvojiti
odozgo nanize:
а) U povlati, sivi krecnjaci sa presecima radiolita i burnonija;
Ь) banak mocan oko 40 sm sav ispunjen duranijama i burnonijama (Bournonia Bournoni, Durania cf. austinensis);
с) sivi laporoviti krecnjaci sa mnogobrojnim odlomcima duranija, burnonija i Hippurites cornucopiae Defr.;
d) krecnjacki sloj, mocam 10-25 sm, izgraaen preteznim delom
od odlomaka rudistnih ljustura.
Nesto nize, u drugom kamenolomu, plocasti laporoviti krecnjaci, prepuni rudistnih fragmenata, padaju ka severoistoku pod 25°.
U njihovoj podini leze sivi i sivomrki peskoviti siderolitsko-orbltoidski krecnjaci iz donjih masivnih i bankovitih krecnjaka.
Plocasti laporoviti krecnjaci, mestimicno prepuni ljustura rudista, pretstavljaju markantan clan gornjokredne serije u ovom delu
terena i upadljivo se isticu na otvorenim profilima. Ро bogatstvu
fosila, oni potsecaju na prave sprudne rudistne krecnjake u kojima
se nalaze autohtone ljusture zbljene jedna uz drugu. Vecina od njih
nije, meautim, autohtona, nego pretstavlja parahtone forme. Lapor·oviti krecnjaci pretstavljaju jednim delom nesto duЬlje tvorevine,
stvarane izmeau rudistnih sprudova ili u uvucenim zaJivima izmeau
koralsko-rudistnih sprudova. Na takvo njihovo poreklo ukazuje i
njihov opsti polozaj meau krecnjackim masama u sirem predelu
Lise. Treba, medutim, napomenuti da banak mocan 40 sm, ispunjen
burnonijama i duranijama, znatnim delom sadrzi autohtone rudiste, upravo rudistne kolonij~ koje su prekrivale morsko dno gusto
zbljenim individuama. Prekidi u razvijanju rudista, uslovljeni migracijom sredine, onemogucili su da se na ovm mestima odrze kroz
duze vreme pravi rudistni sprudovi. U vezi sa tim prekidima stoji i
jasno istaknuta slojevitost srednjeg dela serije.
Prema odnosima utvrdenim na Vratonjica Krsu, izvesno је da
se tu, jednim delom, radi о pravim hipuritskim sprudovima u kojima pojedine individue leze u prvobltnom polozaju, zЫjene jedne
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uz drugu ali vecinom bez gornjЉ kapaka. Bocno od sprudova nalaze
se parablone forme, otkacene od podloge, oborene, delom polomljene. Mestimicno se javljaju samo fragmenti ljustura i materijal
po1·eklom sa sprudova, ali vecinom preraden. Karakteristino је, medutim, da nema zaoЫjenih fragmenata ni zaoЫjenih ljustura, na
osnovu cega se moze zakljuciti da nije Ьilo duzeg transporta. Glinoviti materijal koji ispunj\ava stanbene komore pokazuje na priliv
terigenog materijala koji ј1е, verovatno, nepovoljno uticao na dalje
razvijanje sprudova.
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Sl. 3. - Profil srednjeg kompleksa dobro uslojenih krecnjaka i lapo1·ovitih
krecnjaka na juznom otseku Vratonjica Krsa. 1, donji masivni krecnjak
(podina); 2, krecnjacki sloj mocan 10-25 sm (sa odlomcima rudistnih ljustura;)
3, laporoviti k1·ecnjaci, (sa duranijama, bш-nonijama i Н. cornucopiae); 4, krecnjacki banak sa Вош·попiа bournoni i Durania cf. austinensis; 5, sivi krecnjaci sa radiolitima i burnonijama.

Slojeviti kompleks nije svuda razvijen u oЫasti lisanske gornje
krede. Na Okrugloj Steni on dostize maksimum mocnosti (oko 40
m), na juznom otkosu Vratonjica Krsa znatno је tanji (15-20 m),
severoistocno od rudnog polja "Alise" (klisura· Lisanske Reke) postepeno se istanjava (10-15 m) а na Ajdackoj Glavi i juznom delu
Suteljla potpuno. iscezava.
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3. GORNJI MASIVNI I BANKOVITI KRECNJACI

Gornji krecnjacki horizont, izgraden od masivnih ili debelih
banaka, razvijen је na celom prostranstvu rudista, i veoma је bogat
fosilima, narocito rudistima. Sivi, svetli i zuckasti krecnjaci, kojim
pocinje ovaj kompleks, sadrze orЬitoide i omfalocikluse (OrЬitoides
apicuiata, Omphaiocycius macropora). Navise, oni prelaze u masivne
ili bankovite krecnjake nejasno stratifikovane i bogate rudistima.
Medu njima se narocito isticu Lapeirouseia jouanneti i L. craterifoi·mis, Pironaea poiystyia var. slavonica i Pseudopolyconites occidentaiis. Sa njima se cesto nalaze i orЬitoidi. Na Vratonjica Krsu veoma
su cesti donji kapci Ш odlomci ljusture jednog novog rudistnog roda
osobenog oЫika i abe1'antne grade. On је prviput konstatovan u krecnjacima Micica Krsa iznad Ivanjice, ali је docnije naden u gornjim
delovima krecnj(:lckog kompleksa u celoj ovoj oЫasti. Dobro ocuvane
primerke nasao sam i kod Donje Kravarice 1 ), na osnovu cega se moze
smatrati da se taj rod javlja na velikom prostranstvu u gornjosenonskoj seriji ovog dela Zapadne SrЬije. Na istocnoj padini kote 804
(rudno polje "Alisa") cesta ј1е Pironaea poiystyla var. slavonica. Preseci pseudopolikonita stalno se upadljivo isticu ро ciugackim cevastim izrastaj1ima.
U gornjem delu, prema povlatnim laporcima i pescarii-1.1a, krecnjaci su nesto peskoviti. Na krecnjackim stubovima u гudnim poljima "Anite", ,,Zermena" i "Sonj1e", koji su zaostali posle vadenja
rude, isticu se mnogobrojni preseci rudista. Medu njima је najkarakteristicпija Lapeiyoнseia joнanneti. Mestimicno su cesti plagtoptihusi (Р. aguilloni), zatim АсtаеопеПа gigantea. То su, delom, potpuno detricni krecnjaci, skoro iskljucivo sastavljeni od odlomaka
rudistnih ljustura izmedu kojih se nalaze mnogobrojni orЬitoidi i
sideroliti. Na Okrugloj Steni krecnjaci su konglomeraticni i sadrze,
pored rudistnih odlomaka, mnogobrojne akteonele (А. gigantea, А.
Ioevis). Konglomeraticni krecnjaci Okrugle Stene leze neposredno
ispod rudonosnog metasomatskog kvarca.
U gornjim masivima i bankovitim krecnjacima u klisuri Lisanske Reke, SI od rudnoga polja "Alise", javlja se interkalacija
jasno slojevitih krecnjaka, mocna 10-15 m. Ona deli gornji krecnjacki kompleks na tri dela. Povlatni i podinski deo su masivni odnosno u debelim bancima. Oni su mestimicno prepuni rudista (Pironaea poiystyia var. slavonica, Hippurites Iamarcki, · Biradioiites
1-ngenes, Praeradioiites cyiindraceus i dr.). U dobro uslojenom srednjem delu relativno је cesto krupna Lapeirouseia crateriformis, sitni
1
Na zboru Srpskog geoloskog drustva, odrzanom 10 decembra 1939 god.,
prikazao sam, pored ostalih novih rudista i ovaj rod: ,,Kod D. Kravarice,
zatim u okolini Ivanjice, naden је nov radiolitski rod sa narocito interesantnim
spoljasnjim slojem sastavljenim od jako iskosenih i veoma razvijenih _lamela.
Izvesm primercil dostizu · duzinu od 80 sm i" veci precnik od 20 sm. Novi rod
је karakteristican za bele i sive rudistne krecnjake u kojima је· veoma cesta
Lapeirouseia jouanneti". (Zapisnici Srpskog geol. drustva za 1939 god., Beograd 1940, str. 37.)
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gastropodi, odlomci korala, а narocito su mnogobrojni odlomci cevastih izrastaja sa ljusture pseudopolikonita. Ро_ opstem haЬitusu i
fauni, slojeviti krecnjaci najvise lice na gornje krecnjake otkrivene
na juznoj strani Glijeca. Njihova ja:sna stratifikacija uslovljena је

-~

~
....____._,___
-,,.
--- ~
\

::=.

\

',

1
1

'

\

:

~ - ·
-

~

.

. ....,
а,

о
о..

"

ro
о-~

-g<=<i:•
cr:

А
1

\

1 \
-

',
~/

/

1

'/!

:::;·~

1

1Ј

\

1\
\

,,\

-

',

\

\

'\

'

1

~ сп

g

н о

,.и.,е'О
н ~

~1~

~
'а! g
1 /
/
1
1
\ /1 /1,
'1

нrо

;Ј

\

/

,I

/

1

/

/

/
-

Ј
1

л
/'

Ј

1.

/

1

1
\

1 1

L-

/

-~МФs

::
'r;i' "

---~

=CC'\~·r:1
g
1

'"

1

1

1

;

1

/

/

>~

ин

о М

/

~
~

_µ

о

ro

· - 'U
с:

>N

::,

с1

о

....., +-'

"''>

\

\

1
1

1
1

1
1

1
1

\ 1
,,

v

\

\

\
1

~

~~-

izvesnim povremenim prilivima muljevitog materijala u uduЬlje
rijima na d11u izmedu relativno plitkih sprudova koji su lezali bocno.
U tim delovima ziveo је i deo Ьiocenoze koja је, dalje od tih mesta.,
izgradivala prave sprudove. Sukcesija fauna Ьila је tu mirnija i
ravnomernij(a.
Gorпji masiv11i i bankoviti krecnjaci, delom veoma fosilo11osni,
pretstavljaju markantan stratigrafski clan razvijen па velikom pro-
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stranstvu u celoj oЫasti lisanske gornje krede. Prviput sam ga
na Vidinom Krsu iznad Ivaпjice, gde se u njemu nalaze krupni primerci L. jouanneti i L. crateriformis, zatim mnogobrojni odlomci spomenutog novog roda. Na Vratonjica Krsu, ti su
krecnjaci jasno ograniceni u podiпi i povlati. Na Sutelju, zatim u
istocnom delu terena gde nema srednjeg, dobro uslojenog kompleksa, tesko је povuci granicu izmedu njega i donjih masivпih i baпko
vitih krecnjaka. Ona ust.vati tu ne postoji ni litoloski, jfer su sedimenti sprudпi i sa nejasnom stratifikacijom, ni paleontoloski, jer
koпstatovao

.........

• . . . ., ..3

...

. . . . · .. 2

Sl. 5. - Profil kroz severni deo rudnog polja "Marta" (centralni revir Lise).
1, masivni rudistni krecnjak; 2, metasomatski kvarc sa antimonitom: 3, povlatniJ laporci i pescari.
fauпa ne dozvoljava neko omedavanje ova dva dela. Masivni krecnj1aci su zпatnim delom detriticnog karaktera, izgradeni od odlomaka ljustura koje su delimicno i preradene. Pojedine partije
krecпjaka uveliko potsecaju na sprudne halde, talozene na padiпama litotamnijsko koralsko - rudistnih grebena relativno udaljeпih od obale; neke partije mogle Ьi se uporediti sa materijalom
iz lj1.1sturine zone. U svakom slucaju, u ovim krecnjacima rudisti su
parahtoпi.
.
Ukupпa mocnost gorп.jih masivпih i bankovitih krecnjaka iznosi na juznom otseku Vratonjica Krsa 50-55 m, na Okrugloj Steпi
oko 55 m, istocпo od rudnoga polja "Alise" 30-35 m, 11.а Ajdackoj
Glavi oko 40 m а na Sutelju svega oko 20 m. Gornji deo krecnjaka
pretvoren је, dej1stvom bldrotermalnih rastvora, u metasomatski
kvarc i orudnjen је. Dопја graпica metasomatskog kvarca је ostra,
kao otseceпa, valovita, delom sasvim nepravilna, j1er u masu metasomatskog kvarca prodire перrоmепјепi krecnjak u oЫiku stubova i piramida. Metasomatski kvarc је orudnjen antimonitom. U
пjemu se mestimicno nalaze dobro ocuvani ali potpuno silifikovani
rudisti sa dobro izrazeпom primarпom gradom spoljasп.jeg sloja. U
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povlati metasomatskog kvarca leze laporci i pescari flisnog haЬi
tusa. U znatnom delu terena, oni su skinuti erozijom i denudacijom
i rudonosni kvarc izЬija neposredno na povrsinu.
4. POVLATNI LAPORCI I PESCARI

Povlatni laporci i pescari sacuvani su, u uzoj oЫasti Lisanskog
rudista, kao uzane zone sinklinalnog polozaj1a ili u oЫiku izolovanih
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patij1a na krecnjacima. Delom su veoma fosilonosni (Pecten Ктеппе1·i,
01·Ьitoides opicuiata, Tтigonia sp. i dr.). Duz istocne 1v1ce rudnoga
polja "Marta-Klod", metasomatski kvarc postepeno tone pod la;..
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porce i pescare. Slicni odnosi konstatovani su u istocnom delu rudnoga polja "Sonje" (kod Vucetica lшса). Na Radaljevu, ispod zgrade
za kompresor, u j1ednoj rasednutoj zoni sacuvana је omanja partija
laporaca i pescara koji leze neposredno na rudonosnom metasomatskom kvarcu. Slicne omanje partije postoje и rudnom reviru Glijeca. Na severnom obodu Sadjevca, sve do korita Moravice ispod
Ivanjickog groЫja, pruza se prostrana zona laporaca i pescara ispod
koje proviruju Ыokovi ili kamalji metasomatskog kvarca. Ona је
odeljena od glavne mase Glijeca uzduznih rasedom pravca skoro
istok-zapad. U predelu Zekanovca i Svestice, laporci i pescari imaju
znatno rasprostranjenje. U severnom delu terena, ovece partije laporca i pescara nalaze se izmedu Majevica i Nikolica, (oko k. 702
severno od Ajdacke Reke), zatim na putu za Vijenac, na DebeQom
Brdu (k. 840), zapadno od Komadina i na drugim mestima, gde, kao
i u uzoj oЫasti Lise, pretstavljaju erozione ostatke nekadasnjeg jednostavnog pokrivaca. Na celom tom prostranstvu oni zadrzavaju
isti flisolikti izgled (izvesni sivi, nesto liskunoviti pescari veoma potsecaju na kravaricke loftuzijske pescare, ali u njima nisam nasao
fosile).
TEKTONSKI SKLOP LISANSKOG ANTIMONSKOG RUDISTA

Kampansko-mastrihtska serija lezi diskordiltno i transgresivno
preko paleozojskih skriljaca, pescara i konglomerata. U profilu Aj1dacke Reke, narocito ispod Okrugle Stene, tektonsko-eroziona diskordancija izmedu paleozojskih slojeva i sedimenata gornje krede
neoЬicno је ostra i jasno ukazuje na neku stariju presenonsku orogensku fazu. Na nekim mestima, Ыаgо zatalasana krecnjacka ploca
gornje krede naleze skoro pod pravim uglom na paleozojske skriljce
i pescare.
Presenonsko naЬiranje u ovom delu Zapadne SrЬije ima i poseban znacaj za paleogeografiju gornje krede. Severozapadno od
Lise, и terenima sela Ravni (juzno od Dreznika), postoje nesшnnjivi
stariji clanovi gornje krede sa izvesnim odlikama dalmatinsko-istraskog razvica. U Ravnima sam nasao lepe i dobro ocuvane primerke
Chondrodonta јоаппае Choffat i kaprine cenomansko-turonske starosti (М i l о v а n о v i с 1937). Nedavno је О. Kilhn opisao cenomanske kaprine iz okoline Visegrada. U ovim terenima nema, medutim,
mastrihtskih sedimenata u razvicu karakteristicnom za Lisu, Kravaricu ili Gucevo, ра cak i za sirok predeo Sumadije i Frusku Goru.
Ove dve oЫasti Ьile su, izgleda, potpuno odvojene, i aziski oЫici
nisu preko te barij1ere prodrli na zapad. Drugo је, medutim, pitanje
da li је ta barijera formirana naЬiranjem ili ј1е postala iskljucivo pod
dejstvom epirogenskih pokreta.
Tektonska struktura Lisanskog antimonskog rudista relativno је jednostavna. Krecnjacka ploca sa flisnom povlatom ubrana
је u nabore dinarskog pravca i razlomljena mnogobrojniro uzduznim rasedima. Na taj nacin је metasomatski rudonosni kvarc iz-
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dvojen u Ыokove izduzene u pravcu SZ-JI. Mladim rasedima,
pravca SI-JZ i I-Z, veci Ыokovi su rasparcani u niz manjih. PrvoЬitno jednostavni rudonosni horizont u povlati gornjih
masivnih i bankovitih krecnjaka rasparcan је erozijom i rasedima
u vise izolovanih polja. U centralnom delu rudista, izmedu Lisanske
i Ajdacke Reke, ispod povlatnih laporaca i pescara, koji uglavnom
imaju sinklinalan polozaj, leze sacuvane ovece mase metasoamtskog
kvarca. Najvecom tektonskom polomljenoscu isticu se tereni Sutelja, narocito njegova severna padina. Tu је rudonosni horizont

....
: : 2. ' . . .

1

Profil jednog radilista u reviгu Radaljeva. 1, stubovi peskovitog
2, гudonos'ni metasomatskt kvarc; 3, povlatni laporci.

Sl. 7. -

гudistnog kгecnjaka;

naj,vise rasparcan i poizdvajan u omanje Ыokove delom zasute droЬinom. U predelu Radaljeva rasedi su znatno ~edi i manjeg skoka.
Analogni rasedi konstatovani su i u terenima Sadevca. Oko Svestice i Teprca, на Zekanovcu i u Rascicoj Reci markantno se izdvajaju dva sistema raseda, jedan dinarski i drugi upravan na njega.
Kod Ivanjickog groЫja, ispod Glijeca, postoji veliki rased duz koga
su dovedeni u neposredni kontakt paleozojski skriljci i mastrihtski
laporci i pescari. Ка jugozapadu, taj se rased moze pratiti do ispod
kote 661, gde пjegov skok postaje manj1i. Interesantпo је da relativno dugacki i mnogobrojni rasedi dinarskog pravca postoje i u
siroj okolini Kravarice.
BIOSTRATIGRAFSKI PREGLED FAUNE
Рiтопаеа polystyla vат, slavonica pretstavlja glavni karakteristicni fosil u gornjim masivnim i bankovitim krecnjacima. Ovaj је
varijetet raпije naden na Sadevcu iznad Ivanjice (fragment donjeg
kapka sa dobro ocuvanim drugim stuЬicem i ро dva sekundarna
nabora prvog i drugog ciklusa). Iz senoпskih slojeva kod Negrisora,
V l а d. Ре t k о v i с је opisao vec 1909 godine jedan dobro ocuvan primerak ovog varieteta. 2 )
·

2

)

Vacc. Р. po!ystyLis Pirona sp. iz Negrisoгa (u оkг. cacanskom). Na-

stavnik, 1909 god. Beograd.
2

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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Svi dosad ponzati primerci iz Zapadne SrЬije znatno se priЫi
zavaju Н i l Ь е r о v ој formi iz Fгuske Gore 3 , јег imaju ili podjednako гastojanje izmedu ligameпtnog паЬога i pгvog stuЬica, i prvog i
dгugog stublca, ili је rastojanje izmedu L i S пesto vece od rastojaпja izmedu S i Е. Takvi su odnosi karakteristicпi i za vrstu Pironaea corrugata ('vV о о d w а r d) D о u v i 11 е, od koje se ovaj varietet
i razvio, ра i za Vaccinites Ioftusi, koji ј1е svakako predak piroпea.
Varietet Pironaea corugata var. transitoтia iz Bacevice pгetstavlja
prelaznu formu izmedu V. Ioftusi u Р. corrugata. Neki primerci sa
trouglastim poprecnim presekom ligameпtnog nabora i prvog stuЬica,
sa slabo istaknutim i malobrojпim sekuпdarnim пaborima i podjedпakim odstojaпjem L-S i S-E stoje upravo па sredini izmedu V. Iojtusi sa јасе razvijeпim seku11dar11im naborima u Р. coт1·ugata sa
slaЬije razvijeпim sekundarпim naborima. Veza izmedu Р. сотти
gаtа i Р. polystyla var. slavonica takode је upadljiva i postepena.
Na bacevickim primercima опа је toliko postepena, da је, u izvesпim slucajevima, tesko odrediti da li primerak pripada jednom ili
drugom oЫiku. Kod оЬе forme skoro stalno varira rastojanje L-E.
Kod nekih primeraka 0110 potpuno odgovaгa rastojaпju L-E karakteristicпom za V. Ioftusi, dok је kod drugih zпatno manje. Promene
u oЫiku i duziпi ligamentnog паЬоrа takode mogu Ьiti upadljive,
ali uvek u jednoш. odredenom okviru. Razlike u rastojaпju L-S i
S-E mogu se smatrati veoma karakteristicпim zbog 11eposred11ih
veza izmedu Р. polystyla var. slavonica i evolutivпo odmaklijih i
geoloski mladih piroпea. Kod јеdпе grupe primeraka (Н i l Ь е r о v
fruskogorski primerak i neki egzemplari iz Bacevice), udaljenje izmedu L-S vece је nego izmedu S i Е. Kod druge grupe, ciji su pretьtavпici mnogo redi, postoji obrnut odпos: rastojanje L-S manje је od
rastojanja S-E. ОЬе ove tendencije razvijaju se dalje i uporedo. U
nasim terenima, пarocito u Bacevici, u sredпjem mastrihtieпu se
pojavljuju oЫici kod kojih se rastojaпje L-S stalпo povecava, i kod
·1/arieteta Pironaea polystyla var. milovanovici postaje 2-3 puta
vece od rastojaпja S-E. Pritom se ligame11t11i паЬоr z11at110 izduzuje, vrh drugog stublca kukasto povija а sekuпdarni пabori postaju veoma komplikovani, ра se, kod пekih primeraka, cak naizmeпicпo suzavaju i prosiruju, zbog cega lice na seku11dar11e паЬоrе
r·oda Barтettia. U posledпje vreme, ovaj је varietet пaden kod
Stogazovca, Ыizu Viпe u Istocпoj SrЬiji 4 ) а treba ga traziti i u 111.astrihtieпu Fruske Gore. То је, istovremeno, i najspecializovaпija
dosad pozпata piroпea.
Sasvim druga te11de11cija postoji kod druge grupe pretstavпika
Pironaea polystyla var. slavonica, kod kojih је rastojanje L-S ma11j e
od rastojanja S-E. Та ј1е razlika z11at11a kod tipa vrste Pi1·onaea ро1

3
)

Нi!Ье1·, Рiтопаеа slavonica. ЈЬ.

geol. Reichsanstalt, 51, р. 171, tab. V,

VI, textfig. 1, 2.
') D. Pejovic, Novo nalaziste Pironaea polystyla var. slavonica (HilЬer)
Kiihn i Pironaea polystyla (Pirona) Meneghini u hipuritskom sprudu Suguljan Potoka u Istocnoj Srblji. Geol. anali Бalkan. Poluostrvo, 17, str. 148-151,
Beograd 1949 god.
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Iystyia (Р i r о n а) Ме n: е g li i n i iz Udine а narocito је potencirana kod vrste Pironaea machnitschi W i о n t z е k iz Izonca koja
se, ро razvicu selшndarnih nabora, uveliko priblizava oЫicima. Р.
poiystyia var. miLovanovici._ Sem toga, Р. machnitsclii karakterise
se znatnim rastojanjima L-S (oko ¼ oblma lj1usture). Slicni odnosi
postoje kod nekih primeraka var. miiovanovici (nesto manje od ¼
oblma), mada su cesci primerci kod kojih ovo rastojanje iznosi ~/G
do 1/1 oЬima donjeg kapka.

Sl. 8. - Pironaea poLystyLa var. sLavonica. 1, 3, 4, i 5, priшerci iz donjeg
krecnjackog nivoa u Lisanskoш antiшonskoш rudistu (oЬlici sa kratkiш
triangtllarnim sekundarniш nаЬогiша; rastojanja L-S i S-E priЫizno
jednaka); 2, priшerak iz Negrisora. 12 pr. velicine.
Те dve tendencije u daljoj evoluciji Pironaea poiystyia var. siavonica od izvanred11og su stratigrafskog znacaja, jer se ostvaruju
uporedo, prva kod pironea Istocne Srblje (verovatno i u celoj istoc11oj1 provinciji) а druga u zapadnim oЫastima. Zbog toga evolucija
pironea, pocev od Р. corтugata var. transitoтia, pretstavlja dobar
reper za paralelizaciju slojeva gornjeg senona u udaljenim oЫasti
ma i za precizno stratigrafsko rasclanjavanje kampan-mastrihtiena.
Pironaea poiystyia var. siavonica iz donjih masivnih i bankovitih krecnjaka lisanske gornje krede odgovara najvise negrisorskom tipu, јег ima kratke i siroke, skoro trouglaste sekundarne nabore. То su oЫici koji stoje Ыize pocetnim formama ovog varieteta,
sto upravo znaci da treba da budu i stratigrafski starijd. Pri ovakvoj
interpretaciji geoloske starosti jedne grupe Р. poiystyia var. siavonica mora se voditi racuna i о izvanrednoj varia.Ьilnosti pironea
uopste, narocito u broju i oЫiku selшndarnih nabora. Pri 'svem tom,
svi dosad poznati primerci iz gornjih masivnih i bankovitih krec2*
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njaka lisanske gornje krede imaju vitkije sekundarne nabore i ро
tome se vise priЬlizavaju Н i l Ь е r о v о m fruskogorskom varietetu.
То Ьi Ьila glavna obelezja na osnovu kojih se mogu razlikov>ati
primerci iz donjih i gornjih bankovitih i masivnih krecnjaka lisanRke gornje krede.
Pojava pretstavnika roda Pseudopolyconites takode је veoma
karakteristicna. On ј1е veoma cest u Bacevici а jedan krupa11 primerak nove vrste Pseudopolyconites occi~entalis naden је kod Krava-

1
1

1
1
~

[

1
§
r

Sl. 9. - Рiтопаеа polystyla var. slavonica. Dva pгimerka iz goгnjeg krec11jackog nivoa (oЬlici sa izduzenim sekundaгnim naborima; rastojanje L-S
vece od S-E). 42 pi-. velicine.

t

гiсе 5 ). То је

i

krupna forma (maksimalni pгecnik donjeg kapka u visini komisuгe iznosi 14 cm а visina donjeg kapka 34 cm), sa debelim spoljasnjim slojem i simetricno гazvijenim vгhom ligamenta. Ро
mnogim pojedinostima, ova se vrsta jasno гazlikuje od dosad poznatih bacevickih vrsta i vaгijeteta. Abeгantni rod Pseudopolyconites sa dugackim cevastim izrastajima na po,,rsini оЬа kapka javlja
se u Bacevici zaj:edno sa piгoneama (Р. polystyla var. slavonica) а u
Kravaгici sa Loftusia occidentalis, L. morgani i L. elongata. Karakteristicno је da su prve loftuzij:e u Srblji (L. morgani) nadene prilepljene za donji kapak jednog primerka Р. polystyla var. slavonica
iz Bacevice 6 ). Sem toga, u 11ekim mikroskopskim preparatima iz се-
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Milovanovic, Novi гudisti Jugoslavije. Zapisnici Srp. geol. drustva

za 1939 god., str. 37,

Beogгad

1940.

") В. Milovanovic, Loftusia moгgani
SrЬije.

Douville iz mastrihtiena Istocne
Geol. anali Balkan. Poluostrva, 12, 2, str. 247-252. Beograd, 1935.
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revicskog senona (Fruska Gora), u kome је naden i ovaj varietet,
konstatovao sam preseke cevastih izrastaja sa ljustura pseudopolikonita. U tim sedimentima ceste su i loftuzije (L. morgani, L. occidentalis i L. elongata 7 ) i u toj se seriji upravo i javlja Pironaea polystyla var. slavonica. Na Gucevu, u gornjosenonskim sedimentima,
u kojima se narocito isticu krupni primerci Lapeirouseia jouannieti,
cesti su odlomci cevastih izrastaja pseudopolikonita а u pescarima i
Loftusia occidentalis. Takvo stalno udruzivanje pseudopolikonita sa
pironeama i loftuzijвma u relativno udaljenim lokalnostima cini
ovaj rod neoЬicno znacajnim u stratigrafskom pogledu. Ali evolucija pseudopolikonita nije jos toliko dovoljno proucena da Ьi se

Sl. 10. -· PseudopoLyconites occidentaLis MiLov. iz gornjeg
11а Vгato11.jica Kгsu (Lisa).

kгecnjackog

11ivoa

pojedine njene faze mogle uzeti kao stratigrafski reperi analogno
fazama razvica pironea. Nov materijal daje ipak izvesne mogucnosti za uspostavljanje genetskih odnosa izmedu nekih dosad poznatih vrsta ovog roda, ali је jos neizvesno da li se Pseudopolyconites
occidentalis nalazi i u Istocnoj SrЬiji а Р. serЬicus, Р. sвrЬicus var.
triangularis, Р. ovalis, Р. parvus i Р. miraЬilis i u Zapadnoj1 SrЬiji.
Р. occidentalis iz Donje Kravarice pretstavlja vrlo krupnu formu,
vecu rastom od svih primeraka dosad poznatih iz Bacevice. Та Ьi
pojava ukazivala na cinjenicu da se radi о vrsti iz najviseg senona,
јег i kod pseudopolikonita postoji dobro istaknuto progresivno povecanje rasta. Uzimajuci u obzir loftuzije i orЬitoide (Orb. apiculata), izvesno је da је Р. oc'cidentalis mastrihtska vrsta.
Na osnovu ovakvih odnosa jasno se istice cinjenica da u nekim
bolje istrazenim lokalnostima gornjeg senona Zapadne i Istocne
SrЬije pseudopolikoniti skoro stalno prate pironeje i da se sedimenti
sa ovom faunom s pra\тom mogu nazvati р i r о n е ј s k о - р s е u) В. Stepanovic, О oгbltoidima i loftuzijama u
Fruskoj Goгi. Zapisnici
geol. drustva za 1939 god., str. 30-32 Beograd, 1940.
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d ор о l i k о n i t s k i m. Pritom ј1е karakteristicno da se jedino u
Istocnoj SrЬiji (tereni komplesnog vrbovackog spruda i uzi precleo Vine) j1avlja i poslednji, najspecijalizovaniji stadium u razvicu
pironea (Р. polystyla var. milovanovici) sa slozenim sekundarnim
naborima i velikim rastojanjem L-S. U Zapadnoj SrЬiji i Fruskoj Gori, rod Рi1·опаеа ne prelazi stadijum Р. polystula var. slavonica koji u Bacevici uglavnom odgovara srednjem i verovatno donjem mastrihtijenu, ali koj~ se van maticne oЫasti moze javiti, s
obzirom na udaljene puteve migracije, i u pocetku gornjeg mastrihtiena.
U pironejsko-pseudopolikonitskim gorr.;josenonskim sediimentima redovno su zastupljene i dve vrste lapejruzeja - Lapei1·ouseia
:iouanneti (D е s Мо l i n s) Ва у l е i L. cтate1·ifoтmis (D е s М ou l i n s) D о u v i 11 е. ОЬе imaju relativno veliko· stгatigrafsko rasprostranjenje, ali је njihov polozaj u evolutivnom nizu гоdа Lapei1·ouseia dobro odreden.
L. jouanneti ј:е starija i filogenetski primitivnija forma sa radialnim naborima na labrшnu (koji је slabo iskosen i sa Ыаgо ispupcenim gornjim kapkom). Ро gradi pseudostuЬica, ona se, takode,
priЫizava evolutivno primitivnijim i stгatigrafski starijim lapejruzejama (L. zitteli, ра cak donekle i L. peтvinquieтei), ali se od njih
razlikuje nizom pojedinosti а narocito krupnijim rastom (interesantno је da su bas u Zapadnoj Srblji, narocito na Gucevu, u lisanskoj gornjoj kredi i u okolini Kravarice nadeni naj1krupniji dosad
poznati oЫici ove vrste). Lapei1·auseia crateтiformis se znatno razlikuje od svih ostalih p oznatih vrsta ovog roda. Njen labrum је
vecinom znatno iskosen i bez radialnih nabora а istovremeno i jako
prosiren. Mikrostruktura pseudostublca slozenija је od mikrostrukture L. jouanneti, i oni su, ро pravilu, јасе istaknuti nego kod prethodne vrste. То su karakteri ро kojima se L. crateтiformis dosta
ostro izdvaja od svih ostalih pretstavnika ovog roda. Ali se оЬе ove
vrste, iako morfoloski znatno razlicite, razvijaju uporedo kroz kampanien i mastrihtien, i precizan stratigrafski polozaj1 odgovarajucih
sedimenata ne moze se odrediti samo na osnovu njih.
Za gornjosenonske sedimente lisanske oЫasti karakteristicno
је, prema dosadasnjim ispitivanjima, da ne sadrze varijetete (L.
cmteтifm·mis var. depressa, L. crateriformis var. osculigeтifoтmis)
koji su cesto u vrbovackom sprudu. U ovoj poslednjoj lokalnosti
nadena је, zajedno sa L. crateтiformis, i L. plana, nova vrsta iz
Istocne SrЬije (zajedno sa Рiтопаеа polystyla var. slavonica). U sirem predelu Kravarice, narocito prema Guci, na vise mesta javljaju
se veoma krupni primerci L. cтateriformis, kao sto su na Gucevu
veoma upadljivi krupni primerci L. jouanneti. Njihov precizan polozaj u delu serije koji odgovara gornjem i srednjem mastrihtienu
пiје jos dovoljno odreden, i verovatno је da se samo na osnovu оvЉ
fosila nece moci ni odrediti. Zbog takvog vertikalnog rasprostraпjeja L. jouanneti i L. crateriformis, ove dve ,,rste mogu posluziti
samo za grubu korelaciju. L. jouanneti se, osim toga, пе moze sma0
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trati ni kao izrazit facialan fosil, jer se cesto .javlja u tipicnim sprudnim sedimen:tima, udruzena u kolonije koje se sastoje od zblje11ih
cilindricnih i11dividua, dok na drugim mestima pretstavJja usamlje11e jedinke, ogra11icene na mirnije delove dna sa relativno z11atnim
prilivom terige11og materijala (staнbene komore ispunjeнe mrkim
ili zuckastim glinovitim pescarom sa orbltoidima i drugom karakteristicнom foraminiferskom fau11om). Za iste Ьiotope vezana је i
L. crateriformis.
Foraminife1·i imaju odlucujuci znacaj za preciz110 odrediva11je
stratigrafskog polozaja pojedinih odeljaka lisa11ske gornje krede.
Oni donekle mogu pomoci i za odrediva11je stratigrafskog polozaja
pseudopolikonita, narocito Р. occidentaiis. U viscelarnoj komori j'ed11og primerka ove vrste iz D. Kravarice konstatovani su, u zutoш.,
veoma sitnozrnom pescaru, Omp)ia[ocycLus macropora, OтЬitoides
apicuLata i Loftusia occidentaiis. Ova poslednja loftuzija najcesce
se javlja udruzena sa L. moтgani. Slicna asosijacija foraminifera
poznata је sa Guceva i iz vrbovackog spruda. U oЫasti Bakhtiari,
u Persiji, koja је poznata ро bogatoj loftuziskoj fauni, u flisnim sedimentima i konglomeraticnim krecnjacima sa loftuzijama nadeni
su, pored ostalih,Hippurites сотписорiае, CycLoLites araЬica К ii h n,
С. reguLaris L еу m, TerebratuLa toucasi d' О r Ь., Po[yptychus cf.
'rnorgani, Catopygus morgani С о t t. е t G а u t Ь., Pyrina orie1itaiis
С о t t е t G а u t h., Hemipneustes compresus N ое t., i Echinoconus
gigas С о t t. Nijedna od ovih vrsta ne pretstavlja formu na osnovu
koje Ьi se moglo sigurno utvrditi da li se tu radi samo о gornjem ili
srednjem mastrihtijenu, ili cak i о nizim nivoima gornjeg senona.
Kod Gavare, u provinciji Kirmansah, u serijd. mocnoj 4282 stope, izgradenoj od pescara, konglomerata i laporaca, koja lezi na gornjokretacejskim krecnjacima а ispod masivnih eocenskih krecnjaka,
G. М. Lees, geolog Anglo-iranske petrolejske kompanije, nasao је
sledecu sukcesiju loftuzija: - u gornjem delu pescarske serije (izmedu 800 i 2230 stopa ispod povlate) javlja se L. morgani zajedno sa
OmphaLocycLus macrop01·a i OrЬitoides apiculata, а u donjem de]u
(izmedu 2690 i 3040 stopa) L. elongata zajfedno sa О. macropora i
OrЬitoides cf. media. U ovom profilu karakteristicno је veliko verti.:·
kalno rasprostranjenje foraminifera О. macropora. U jednoj produk-:tivnoj seriji ubranoj u antiklinalu (antiklinala Kuh-i-Sarab, Bakhtiari
Country), L. persica zauzima najvise mesto; ispod nje leze slojevi sa
L. eLongata а jos nize slojevi sa L. minor i L. hm·risoni. Na drugim
mestima (Kih-i-Allah), L. eLongata ima najvisi stratigrafski polozaj а
u nesto nizem horizontu ispod nje nadene su L. persica i L. eLongata. Blizu baze ove krecnjacke grupe, mocne oko 1000 stopa, nadeni su OmphaLocycLus macropora, SideroLites caLcitrapoides i О.
cf. media (Сах 1937, р. 437). Prema ranijim D о u v i 11 e-ovim determinacijama fosila, trebalo Ы da је L. persica karakteristicna za
donji deo mastrihtiena а L. morgani za gornji mastrihtien i danie11.
Na osnovu С о x-ovih ispitivanja, loftuzije se nigde ne javljaju u
danienu, а u profilu Gavare L. m01·gani se nalazi u asocijaciji sa
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apiculata, vrstom karakteristicnom za srednj~ i gornji
Evrope (OrЬitoides cf. media koji se spominje iz Gavare
veoma је slican sa vrstom О. media, ali nije identican sa njom). U
svom pregledu stratigrafskog rasporeda loftuzija, С ох navodi da
је· О. media oЫik karakteristican za donji mastrihtien Zapadne
Evrope, sto ustvari nije tacno, jer se О. media d' А r с h i а с javlja
1.1 Francuskoj (izmedu Talmont-a i Royan-a) u briozojskim krecnjacima donjeg dordoniena koji leze ispod slojeva sa L. crateriformis,
Bornonia bournani i dr. i svakako odgovaraju kampanienu. U lisanskoj gornjoj kredi ova vrsta је sigurno kampanska. О. apiculata
је veoma cesta u briozojskim krecnjacima Mastrihta; u Malim Pirinejima Gornje Garone, ona se nalazi u krecnj,acima sa Hippurites
radiosus i u slojevima koji leze u njihovoj povlati. Na nekim mestima, ona је udruzena sa О. macropora, koja se kod Royan-a nikada ne javlja zajedno sa О. media, ali је cesta u slojevima koji
leze iznad nivoa sa О. media. Zbog toga је verovatno da L. morgani
ne pretstavlja vrstu iskljucivo karak'teristicnu za gornji mastrihtien
i danien kako to sЬ.vata Doµville, nego se 11alazi samo u mastrihtienu. U potvrdu ovakvog shvatanjн mogao Ьi se navesti i raspored
loftuzija u senonskim slojevima Kravarice, gde se оЬе dosad 11adene
vrste (L. morgani i L. occiclentaLis) javljaju zajedno sa О. apiculata,
О. тасrорота i Lapeirauseia craterifo1·mis. Gonrjem mastrihtie11u
u domenu lisa11ske krede odgovara, kao sto smo vec napomenuli,
flisolika serija laporaca i pescara (ovi poslednji su delimic110 veoma
liskunoviti) u kojoj se, pored ostale faune,cesto 11alazi О. apiculata.
Poj1edi11i d~lovi flisolikih sedimenata 11eoblcno petrografski lice na
loftuziske pescare i glinovite pescare iz Kravarice, sa Guceva i iz
Fruske Gore. Takvih sedimenata medutim, 11ema, u predelu Vrbovac
-Bacevica u Istocnoj Srblji.
Osustvo specializova11ih varieteta vrste Pironaea polystyla u
predelu lisanske gошје krede moze se najprirodnije objasniti 11aglom promenom facija, koja је nastala posle deponovanjia gornjih
masiv11ih i ba11kovitih rudistnih krecnjaka. Sredinom mastrihtiena,
па relativno velikom prostranstvu doslo је do talozenja terigenog
materijala poreklom iz paleozojskih slojeva. Umesto sprudnog krecnjaka i krecnjackog mulja, tada se sedimentovao veoma lislш11ovit,
delom sasvim sitnozrn pesak sa mnogo liskuna, i fini laporoviti
mulj postao raspadanjem paleozojskih skriljaca. Na takvom dnu i u
takvoj sedimentacionoj sredini rudisti ili uopste ne uspevajlU ili se
izuzetno mogu odrzati. То narocito vazi za hipuritide sa porama
na gornjem kapku (ali u znatnoj meri i za radiolitide). Zbog toga
su rudisti i Ьili potisnuti iz ove sredine а evolucija pironea zavrsava se sa stadijumom Р. polystyla var. slavonica koji је karakteristican za srednji mastrihtien.
Naglo smenjivanje facija najverovatnije је posledica јасЉ. epirogenih pokreta (oplicavanja i izdizanja). Pritom ј1е veoma karakteristicno da su analogne promene u faciji konstatovane i u Persiji
mastrЉ.tien
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i Omanu, u terenima poznatim ро bogatoj loftuziskoj fauni. U
Persiji se zajedno sa loftuzijama javljaju samo dva rudista HippuriteПa cmnucopiae i PoLyptychus cf. morgani, i to jedino u
oЫasti Bakhtiari (iz flisa i konglomeraticnih krecnjaka). Та је srec1ina neoЬicno pogodna za razvice foraminifera sa aglutinantnom
ljusturom relativno krupnih dimenzij1a. S obzirom da se u flisolikoj
seriji cesto oЬilno javljaju orЬitoidi i sideroliti, izvesno је da se
salinitet i drugi okeanografski uslovi u ovom delu Tetisa nisu jos
bili znatno izmenili. Zbog toga u daljim susednim teгenima treba
traziti krecnjake (verovatno sprudne) koji pretstavljaju ekvivalente
flisolike seгije. Ti krecnjaci, ukoliko postoje, svakako sadгze rudiste
najmladeg mastrihtiena.
Na osnovu izlozene paleontoloske i Ьiostгatigrafske analize
fauna karakteгisticnih za sedimente goгnje kгede u sirem predelu
Lise, mogu se izvuci sledeci zakljucci:
1. - U krecnj,ackom delu seгije glavпi karakteгisticni fosili
н svima facijama su orЬitoidi:
а) OrЬitoides media za donji i srednji deo,
Ь) OrЬitoides apicuLata za gornji deo. Uz оvн poslednju vrstu
skoro se redovno javlj1a OmphaLocycLus тастороrа. Sideroliti su
takode cesto zastupljeni (naгocito S. vidaLi).
2. Рi1·опаеа poLystyLa var. sLavonica је karakteristicna za
gornje i donje masivne i bankovite krecnjake. Pritom је znacajno
da primeгci iz donjeg nivoa imajн krace, zdepastije i skoro trouglaste stнblce i ligamentni nabor, i krace, slaЬije razvijene sekundarne
nabore (negrisorski tip). Pretstavnici ovog varieteta iz gornjeg nivoa
masivnih i spгudnih kгecnjaka evolutivnije su napredniji, imaju
izduzenije stuЬice, ligamentni nаЬог i sekundarne nabore а rastojanje L-S i S-E priЫizava se rastojanju kakvo postoji kod
HilЬeгovog fruskogorskog vaгieteta. Та cinjenica ukazнje na izvanrednu laganu evoluciju ovog varieteta u Zapadnoj SrЬiji, znatno
sporijн nego u Istocnoj SгЬiji (gde se relativno Ьгzо razvijaju oЫici
koji manje-vise odgovaraju tipicnoj var. siavonica iz Fruske Gore).
N а tim razlikama u razvicu geoloskih starijih i geoloskih mladih
pretstavnika Pironaea poLystyLa var. sLavonica moze se povuci granica izmedн donjih i gornjЉ krecnjaka na mestima gde ne postoji
srednji нslojeni nivo.
3. Lapei1·ouseia jouanneti i L. crateriformis javljaju se takode
u gornjim i u donjim krecnjacima, i imaju priЫizno isto vertikalno
raspгostranjenje. One nisu cak ni pravi facialni fosili, jer se delom
nalaze u tipicnim sprudnim tvorevinama а delom u sedimentima
stvaranim dalje od sprudova, u mirnoj vodi i na peskovito - muljevitom dnu. U prvom slucaju, one grade banke od zЬijenih i medusobno slepljenih jedinki sa relativno izduzenim donjim kapcima.
U drugom slucaju, оЬа varieteta su zastнpljena usamljenim individuama sa sirokim, tanjirastim donjim kapcima. Veliko geografsko
rasprostranj1enje оЬе vгste omogucuje, medutim, grubu ali brzu
korelaciju kampansko - mastгihtskih sedimenata. Као karakteri-

26

В.

Milovanovic

sticna moze se navesti cinjienica da se u visim delovima mastrihtiena
nalaze · veoma krupne jedinke оЬе vrste, kakve se ne javljaju u
nizim nivoima (pojava progresivnog povecavanja rasta).
4. Rod Pseudopoiyconites је stalni pratilac pironea, ali njegova
evolucija nije jos dovoljno razjasnjena. Vrsta Р. occidentaiis javlja
se u Kravarici u sedimentima bogatim mastrihtskim krupnim foraminiferima (OтЬitoides apicuiata, Omphaiocycius тасторота, Loftusia occidentalis). Nove vrste znatlio se razlilшj1u od vrsta poznatih
iz Istocne SrЬije gde је njihov stratigrafski polozaj dobro utvrden.
Na osnovu dosad konstatovanih cinjenica moze se smatrati sigJJrnim da је to kampansko - mastrihtski rod, izvanredno karakteristican za nas gornji senon. Та cinjenica је utoliko znacajnija sto se
н ovim sedimentima mnogo cesce nalaze odlomci cevastih izrastaja
sa povrsine pseudopolikomitskih ljustura, nego sami njihovi kapci.
Zbog toga se prisustvo ovog roda moze lako konstatovati u mikrokopskim preparatima. Sem toga, pseudopolikoniti su stalni pratioci
orЬitoida.

5. Flisoliki laporci i pescari iz povlatnog dela serije pretstavljaju ekvivalente loftuziskih slojeva Kravarice. U njima је glavni
karakteгisticni fosil OтЬitoides apicuiata.
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MILOV ANOVIC

LES F ACIES DU SENONIEN SUPERIEUR DANS LES TERRAINS
DU G!TE METALLIFERE D'ANTIMOINE А LISA
(SerЬie occidentaie)
Les sediments du Senonien superieur, ricЬes en fossiles et interessants au point de vue de facies, sont developpes sur une etendue
relativement grande dans la region du gite metallifere d'antimoine
а Lisa. Le long des rivieres Lisanska Reka et Ajdacka Reka, ensuite
aux versants sud de Sadjevac, on rencontre des series de couches
mises а nu, permettant de suivre les modifications laterales du
facies et de separer tous les teпnes de la serie Campanien-Maёstri
cblien. La base de ces terrains est formee de schistes paleozoiques,
de gres et de conglomerats du facies de la Drina (Permo-Carbon).
I"es sediments du Cretace superieur reposent sur paleozoique et sont
discordants et transgressifs.
Une serie complete du Cretace superieur est mise а nu а
l'escarpement meridional abrupt de Vratonjica Krs. La on distingue
nettement quatre groupes:
1. А la base, bancs de calcaire et calcaires massifs (puissance
55-60 m.);
2. Une partie moyenne de calcaires stratifies et de calcaires
marneux (puissance de 15-20 m.);
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3. Une partie superieure de calcaires massifs et de calcaires en
bancs (puissance de 50-55 m.) et
4. Marnes et gres de recouvrement.
I. Dans les calcaires cle base, formant de bancs epais dans la
partie sud-ouest du gite, nous avons distingue 6 horizonts:
а) calcaires saЫeux et gres calcaires, partiellement conglomeratiques (de veritaЫes conglomerats quartzeux par endroits) а
OrЬitoides media;
Ь) calcaires jaunatres, en partie completement formes d'OrЬi
'coides (О. media) et de Siderolites et des fragments de Rudistes (Radiolites squamosus, Sphaerulites sp.);
с) bancs epais de calcaires а OrЬignya toucasi;
d_) calcaires а OтЬitoicles media avec algues, coraux et fragments
de Rudistes;
е) bancs epais de calcaires а Lapeiтouseia jouanneti et ОтЬi
gпуа Ьioculata.

Vers le Sud, les calcaires devieпnent massifs et il est impossiЫe
d.'y disti11guer des zoпes. Les Orbltoides se preseпtent еп lentilles,
pendant que les Rudistes sont epars dans toutes Ies parties de la
roche. Dans la partie occidentale extreme du terrai11 (Vis), Lapeirouseia jouanneti se trouve aussi d_ans les calcaires reposa11t immediateme11t sur le conglomerat de base. Des excroissa11ces tubulaiгes et
fragments de Pseudopolyconites sont fгequents dan'3 les calcaires
i11feгieuгs. Dans la paгtie sud-est du terrain, dans les calcaiгes inferieurs, on tгouve aussi des Рiтопаеа pclystyla var. slavonica. Dans
les parties detritiques, des Siderolites et des Rudistes (МеdееПа n.
sp., Radiolites squamosus vаг. lissensis n. var., Sphaeтulites 11. sp.,
ОтЬigпуа Ьioculata, Pseucloplycon\ites n. sp. et d'autres) у ~'Sont
frequents. Les calcaiгes inferieurs atteignent une epaisseuг de 75 m.
au plus, leur puissance la plus petite etant de 40 · m. (Sutelj).
II. La partie moyen11e - calcaires Ьien stratifies et calcaires
maгneux est par endroits riche en fossiles et on peut у distingueг, au bord noгd des champs minieгs "Suzon" et "Maгthe", les
termes suivants:
а) en гecouvгement, des calcaiгes gris а Radiolites et Bournonia;
Ь) un banc, epais d'une quaгantaine de metres, tout гempli de
Rudistes (Воитпопiа Ьоитпопi, Durania cf. austinensis);
с) des calcaiгes maгneux а nombreux Rudistes et Hippurites
cornucopiae:
d) une couche calcaire, epaisse de lo а 25 cm., formee surtout
de fгagments de coquilles de Rudistes.
Cette partie moyenne stratifiee n'est pas developpee partout:
veгs le Sud et vers l'Est, elle devient de plus en plus mince et
disparait.
III. Les calcaires superieurs, massifs et en bancs, sont developpes dans toute la region. Dans leuгs parties inferieures, les
OrЬifoides apiculata et Omphalocyclus macropora у sont souvent
поmЬгеuх. Leurs parties supeгieuгes sont гiches еп Rudistes (suг-
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tout des Lapeirouseia jouanneti et L. cmteriformis, Pironaea po).ystyla var. slavonica; Pseudopolyconites occidentalis). Les valves
inferieures et fragments de coquilles d'tш nouveau genre de Rudistes, de forme particuliere et de structure aberrante, sont tres frequents а Vratonjica Krs. Anterieurement, j'ai trouve се Rudiste
quelque peu plus au Sud, au-dessus de la ville d'Ivanjica et је l'ai
presente dans une seance de la Societe Serbe de Geologie (10. XII.
1939) 1). А сбtе de ces Rudistes, il se presente presque constamment
le genre Psudopolyconites, tres frequent dans les calcaires а Pirorz.aea de la Serble orientale.
Dans les calcaires superieurs, massifs et en bancs, du cafion
de la riviere Lisanska Reka, а ESE du champs minier "Alice",
il у а une intercalation de calcaires stratifies, epaisse de 10 а 15 m.
Elle separe les calcaires superieurs en deux parties et renferme de
gros exemplaires de Lapeirouseia crateriformis, de petits Gasteropodes, de coraux et de fragments de Pseudopolyconites. Les cэ.lcaires
massifs sont tres riches en Rudistes (а сбtе de ceux que nous avons
deja mentionnes il s'y trouve des Hippurites lamarcki, Biтadiolites
ingens, Pтaeтadiolites cylindraceus et d'autres). Les calcaires massifs superieurs renferment un grand nombre de petits recifs formes
de Rudistes ou de Rudistes et de Coraux, mais la plus grande
partie des Rudistes de ces calcaires est parautochtone. Dans се
d.ernier cas, les calcaires sont formes de coquilles cassees de Rudistes, provenant de recifs voisins. La puissance moyenne des calcaires
superieurs est de 50 а 55 metres, par endroits elle tombe а 30-35
шetres, tandis que dans la partie sud elle n'est que de 20 metres.
La plus grand.e partie des calcaires superieurs est silicifiee et
а filons de stiЬine. Les marnes et gres forшent leнr recouvrement
immediat. La ou la couche recoш,rante а ete enlevee par l'erosion
et la denudation, le qнartz metasomatique emerge а la sнrface.
Primordialement il formait un horizon ininterrompu d'etendu.e
consideraЫe, mais au cours des temps i1 а ete separe en plusieu.rs parties isolees par failles, l'erosion et la denudation. En
plнsieurs endroits on trouve en lui des Rudistes silicifies. La silicification s'est faite en plusieшs phases et Је gite metallifere est
typiquement hydrothermal et metasomatiqu.e2 ).
IV. Les marnes et les gres de recouvremeпt formeпt des zones
etroites de situation syncliпale ou. des parties· isolees sнr les calcaires.
Par endroits ils sont tres fossiliferes (Pecten creneri, OrЬitoides
apiculata, Trigonia sp. et d'au.tres). Ces marnes et gres soпt l'equ.ivalent stratigraphique des couches а Loftusia moтgani, L. elongata et
L. occidentalis, que se preseпtent au Nord. de Lisa (au.x enviroпs de
Kravarica).
1
) Une description detaillee de се nouveau genre sera l'objet d'un tгavail
special qui sега puЬlie pгochainement dans се meme periodique.
2
) В.
Milovanovic, The Antimony Оге Deposit of Lissa (Seгbla), С. R.
des seances de la Soc. sегЬе de Geologie (1948), Беоgгаd, 1950, р. 8-13.
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Рiтопаеа polystyla vаг. slavonica (HilЬe1·) Kiihn а une grande
aire de distriЬution dans cette region. Dans les calcaires superieurs
on trouve des exemplaires а plis secondaires plus longs et plus
greles, chez lesquels la distance L-S est un peu plus grande que
la distance S-E. Les exemplaiгes des calcaiгes iл.ferieuгs ont un
11ombre moi11dre de plis seco11daires, mais ils s011t le plus souve11t
courts, larges, triangulaires et, а сбtе de cela, peu 11ombreux.
Pironaea polystyla vаг. slavonica presente - autant que l'on а pu
l'etaЫir sur des exemplaires provenant de Lisa, Fruska Gora et
SегЬiе oгie11tale deux tendaces evolutives: dans u11 groupe
d.'exemplaires la dista11ce L-S, comparee а la dista11ce S-E, devient de plus е11 plus grande. Се groupe me11e aux foгmes que
О, Kiihn а separees comme Pironaea polystyla var. milovanovici,
laquelle 11'а ete trouvee jusqu'a prese11t que da11s la SerЬie orie11tale.
Dans l'autre groupe, c'est la dista11ce S-E que devient de plus е11
plus grande et се groupe me11e aux formes co1111ues sous le nom de
Pironaea polystyla (Рiтопа) Ме 11 е g h i 11 i. Се caractere est deve. loppe а l'extreme chez Pironaea machnitschi W i о n t z е k. Les
exemplaires de Рiтопаеа polystyla var. slavonica, provenant des
calcaires inferieurs, sont plus pres de l'espece Р. coт1·ugata, d'ou
cette variete tire sa11s doute s011 origi11e. Les exemplaires pгove11a11t
де calcaiгes supeгieuгs s011t plus ргеs de la foгme slavonica.
Le genгe Pseudopolyconites est de тете caracteгistique pour
le Se11011ie11 superieuг de Lisa. Dans la Serble oгientale il est tres
fгeque11t da11s les calcaires а Рiтопаеа. А Кгаvагiса, au Nord de
Lisa, il se tгouve dans les sediments avec les Loftusia (L. moтgani,
L. elongata, L. occidentalis), OтЬitoides apiculata, Omphalocyclus
тастороrа. Avec la meme fau11e j'ai trouve се gе11ге а Fгuska Gora
et а Gucevo (SerЬie du Nord-Ouest) da11s les sediments du Maestгi
chtien superieuг et moyen. Recemment, on а co11state la pгesence
de Pseнdopolyconites au Seno11ien superieuг des e11viro11s de Beog·гad, de fa<;o11 qu'il peut еtге co11sideгe comme un gе11ге tres
repa11du et caracteristique роuг le Se11onien superieur de SегЬiе.
Lapeiтouseia jouanneti et L. cтateтiformis vienne11t parmi les
Rudistes les plus commu11s dans la regio11 de Lisa, de meme qu'un
peu plus au Nord, aux environs de Kravaгica. Les deux especes
011t u11e distгiЬutio11 stгatigraphique гelativement gгande. Elles se
pгese11tent, pгesqu' avec la meme faune, а Gucevo aussi (ou L.
jouanneti atteint u11e tres gгande taille; L. craterifoтmis de Kгava
rica arrive а avoir u11e valve i11ferieure de 42 cm. de diametr~).
Les especes se prese11tent soit da11s les sediments de recif typiques,
associees е11 colo11ies formees d'i11dividus cyli11driques entasses, soit,
Ьiе11 plus souvent, sous forme d'individus gros, couгts et isoles,
ayant vecu sur u11 fo11d d'argile saЫeuse.
Le Cretace superieur de Lisa et de Kravarica, developpe da11s
d.es facies et avec Jes fau11es caracteristiques pour la SerЬie oгie11tale, Gucevo et Fruska Gora, se distingue 11etteme11t du Сгеtасе
supeгieuг des enviro11s d_u village de Ravni, pres de Titovo Uzice.
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Се dernier appartient au type istгio-dalmate. А Ravni j'ai trouve
des Chondrodonta јоаппае С h о f f а t et des Rudistes d'age cenomanoturonien (Milovanovic, 1937). Il n'ya pas longtemps, О. Kuh.n
а decrit des Caprines cenomaniennes des environs de Visegrad. Dans
cette region on ne trouve point de Senonieri superieur, developpee
de la nianiere caracteristique pour Lisa, Kravarica ou Gucevo, pour
la Fruska Gora et pour une gгande region de la Serble centrale.
Ces deux regions ont ete, il parait, separees par une barriere de
schistes et de gres paleozoiques. Les terrains situes а l'Est de cette
barriere n'ont ete envaЬ.is par 1а transgression supracretacee qu'au
Senonien.
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МИЛАН ИЛИЋ:

ПРЕТХОДНИ ПОДАЦИ О ПЕТРОЛОШКОМ САСТАНУ

И ПРАКТИЧНОМ ЗНАЧАЈУ ЛЕЖИШТА МЕРМЕРНОГ
ОНИКСА И ТРАВЕРТИНА У СЕЛУ ЛОЗОВИКУ
КОД СВЕТОЗАРЕВА
ОПШТИ ПОДАЦИ

Налазиште

квалитетног

мермерног

оникса и травертина у

селу Лозовику код Светозарева познато је нашим практичарима
веh дуже времена. Још пре рата приватници су делимично екс

плоатисали ово лежиште, час више час мање, углавном најпо
вољније његове делове. У збирци стена Музеја Геолошког инсти
тута у Београду налазило се неколико примерака веома лепог
мермерног оникса из Лозовика, као материјал лежишта које нико
није геолошки испитивао.
На тражење Генералне дирекције

индустрије грађевинског

материјала при Министарству грађевина НРС, извршио сам по
четком јуна прошле године, заједно са инж. Бранком Глушчеви
hем, преглед свих каменолома као и околног терена, са задатком
да у једном првом геолошком извештају дамо претходну стручну
процену

пој аве

корисног

камена

(мермерног

оникса

и

травер

тина) у атару села Лозовика. На овом послу остали смо свега

два дана, што је било довољно с обзиром на додељени задатак.

Као што

he

се из даљих излагања боље видети, ту се углавном

радило о испитивању једног ужег простора.
Нашем проматрању као и доношењу извесних општијих за
кључака увелико су припомогла постојеhа радилишта.
плоатација како

мермерног

оникса ·гако

се у послератном времену.

и

Beha

екс

травертина развила

У отвореним каменоломима прику

пили смо, пре свега, доста значајних података о квалитету мате
ријала, а затим о пореклу,

новитих

може

Ти

залеrању и моhности корисних сте

између
осталог,
знатним
делом
омоrуhавају да се још сада, дакле и без детаљнијих истражних
радова,

маса.

подаци,

створити

и

извесна

реална

претс'rава

о

резервама

корисног камена. Осим тога, они олакшавају планирање претсто
јеhих детаљнијих истражних радова. Засада постоје три ради

лишта и то:

1)

на јужном подножју брда зв. ,,Камењар", где се

углавном вади мермерни оникс;

2)

на западном делт"Камењара",

близу једне раседне линије, где се вади травертин;
З

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље

3)

на самом

34

М. Илић

врху "Камењара", где се такође вади травертин у коме се често
налазе кости фосилних сисара.

'У постојеhој геолошкој литератури, коју смо имали на рас
положењу, нема скоро

никаквих података о појави мермерног

оникса и травертина у Лозовику.

Интересантно је напоменути
да иначе постоје геолошки радови, делом чак и детаљнији, који
обухватају терен ове области, али.се у њима не помињу ни тра-

·

вертин ни мермерни оникс.
С.

'У р о ш ев и

h,

на пример,

у опису

литолошког састава

Црног Врха, вели дословце: ,,на јужном подножју Шареника, не

посредно више западног краја села Лозовика, испољене су беЈТе
старости. На источном и југоисточном подножју Шареника, у селу Лозо

масе шупљикавог кварцита, вероватно терцијерне
вику,

откривени

су

кристаласти

шкриљци:

трули

микашист

и

амфиболски шкриљац са гранатом". С обзиром на означено
место и претпостављену геолошку старост, изгледа да је поме
нути аутор површинске масе травертина схватио као шупљикави

кварцит.

Та је

омашка утолико вероватнија,

што

у

означеном

простору, сем травертина, нисмо приметили појаву 1шарцита.

М.

Гоч ан ин

у својој прегледној рукописној геолошкој
1: 100.000, у фонду стручних докумената

карти (лист Крушевац
Геолошког
Лозовику

института у Београду)
и

око

Лозовика,

означио је све

изузев

травертина

формације у
и

мермерног

оникса. Изгледа да је овај аутор те стене прикључио неогену
уопште. То је и сасвим схватљиво кад се има у виду да се ту

ради о једној фацији незнатног пространства.
Прве податке о појави карбонатских стена у селу Лозовику
налазимо у кратком извештају

Б.

Ћир и

h

а

(у извештају о

·геренском раду особља Музеја српске земље QД

3.

Беш и

h

а).

Међу карбонатским стенама аутор је разликовао шарене разно
бојне кречњаке, лапоровите беле кречњаке, који местимично јако
личе на компактни бигар и бигровите кречњаке.
Пошто у налазишту корисних карбонатских стена Лозовика
нису досад вршени никакви стручни истражни ,радови,

то је и

наш први преглед појаве и простирања корисног материјала оче

видно

углавном

информативног

поменуто,

наш

се

задатак

лежишта,

обимности

карактера.

састојао

појаве,

и

у првој

квалитета

Као

што

процени

камена

у

је

веh

величине

појединим

деловима лежишта, као и у подношењу предлога за даље истра

жне и експлоатационе радове. Да би опис и објашњење ове заиста
интересантне појаве карбонатских стена били што потпунији,
морамо се осврнути на низ карактеристичних појединости, које
су сврстане у одговарајуhе наредне одељке.

Село Лозовик налази се западно од Светозарева, на удаљењу
од око 12 км. До села и каменолома води колски пут, који је
знатним делом у рђавом стању. Камионски транспорт могуh је
само по сувом времену. Радне снаге има у самом селу. Радници
су довољно обучени за вађење камена из каменолома и за обраду

Претходни

камених

блокова.

подаци

лежишта

Терен је благо

мермерног

брдовит

и
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врло

повољан за

развој радилишта у свим правцима.

-

Корисне

карбонатске

стене

(мермерни

оникс и травертин)

налазе се у непосредној околини Лозовика, а делом и само село
лежи на тим стенама. Ове стене углавном изграђују брдашце
зв. ,,Камењар", које ле:ш:и западно од Лозовика, уз само село,
а једним, делом залазе и под северозападни део села. Према при
ближној процени на терену, уколико се на самој површини могло

видети, поменуте стене прекривају овде простор од око 385 Х
м. Интересантно је напоменути да карбонатске стене у

300

простору означене површине претстављају једну,

могло би се

рећи, затворену оазу, јер се у проматраној околини нигде више
не појављују. Геолошки узев, стварање тих стена, изгледа, при

пада овде извесном догађају строго локалног карактера.

ГЕОЛОШКИ

САСТАВ

ПРОМАТРАНОГ

ТЕРЕНА

Као што је на приложеној карти означено (сл.

1),

терен око

лине села Лозовика изграђен је од различитих геолошких фор
мација. Северно и западно од села завршава се врло пространа
маса метаморфита (кристаластих шкриљаца) Црног Врха. Изнад
самог села, на западу и северозападу,

терен кристаластих шкри

љаца граничи се са седиментима младог терцијара, који се према

истоку простире све до испред Светозарева. Нарочито је карак
теристично да продуктиван

терцијар

(у фацији

карбонатских

стена) лежи на самој граничној линији масе метаморфи·га према
околним

младим

седиментима.

Кристаласти шкриљци. Пошто је у овој области
површина поменуте масе метаморфита, у доба стварања терци
ј арних седимената, претстављала једину сабирну површину, како
за

механичке

т.ако

и

за

хемиске

талоге,

то

се

укратко

морамо

осврнути и на литолоwки састав ове формације. Та је форма
ција, очевидно, била изворна за материјал свих постојећих мла
ђих стена. Наша проматрања кристаластих стена у простору
северно и северозападно од Лозовика била су врло ограничена.

Уколико смо у вези са додељеним задатком залазили у криста
ласте шкриљце, то се углавном радило о једној зони од неколико
стотина метара изнад граничне линије према терцијару. У по

стојећој литератури, међутим, налазимо довољно података о ли
толошкој природи масе метаморфита Црног Врха.

С.

Ур ош ев ић

вели да је овај пространи терен криста

ластих шкриљаца углавном изграђен од разних врста микаши
ста. Мермери и кварцити такође заузимају важно место у саставу

овог брдског комплекса. На појединим местима запажају се про
Б. Дим и гр ије вић описује да у литолошки састав Црног Врха улазе
следеће стене: микашисти, амфиболски шкриљци,
мермери,

боји :жичног гранита и жица неке ефузивне стене.

з•
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гнајсеви, кварцити и графитски

шкриљци.

места у шкриљцима се јављају

-

гранит

Сем

тога,

на

пегматитске

више

жице,

а
јужно од Осанице на неколико места утисле су се и жице неке

ефузивне, пропилитисане стене.

о--

*--

~

1
•1

о
За објашњење стена којима је намењен овај чланак, наро
чито је значајно присуство кристаластих карбонатских стена у

напред приказаној серији метаморфита.

На

приложено] карти

означене су три веhе партије мермера. Мање партије мермера и

. старих

кристаластих

кристаластог

терена

кречњака

знатно

који смо у вези са

су

чешhе,

бар

задатком

у

делу

прегледали.

Поред беличастих мермера, приметили смо и извесне врло једре,
модре мермерасте

метаморфних

кречњаке.

силицијских

Поред

стена,

кварцита

појављују

-

кластично

се

местимично

и

1
1

1
1

1
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Претходни подаци лежишта мермерног оникса

такве стене,

које макроскопски личе на грауваке.

'У северном

делу· села Лозовика, поред сеоског колског пута, местимично се

појављују мермерне брече, о којима
ном

М.

he

бити више речи у наред

поглављу.

Терц иј ар.

-

Гоч ан ин а

означени

Седименти
као

млађег

терцијара

неоген)

имају

у

(на

карти

испитиваној

области велико пространство. И само село Лозовик лежи на тим
стенама. Нарочито је карактеристично да су у обиму проматра
ног

терена

заступљена

два

осетно

различита

типа

млађег

'Герцијара:

а) Терцијар у фацији жуhкастих, флекастих, песковитих до
шљунковитих

фосили,

глина.

'У

тим

стенама

нису

примеhени никакви

али њихов општи изглед као и ступањ дијаrенетског

стврдњавања јасно указују да се ту ради о младим творевинама.

Ти седименти вероватно припадају плиоцену.
Терцијар у фацији слатководних кречњака (травертина}

6)

са прослојцима мермерног оникса и др. сродних стена. Како по
свом

саставу

тако и по

серије банкова

интензивнијим

поремеhајима

карбонатских стена, овај се

терцијар

читаве

увелико

разликује од претходног. Све околности указују да је терцијар
означен са

6)

стране,

изгледа

не

старији од терцијара означеног са а). С друге пак
да

су

те

разлике

у

старости

много

велике.

Ако би терцијар означен са а) припадао плиоцену, терцијар озна
чен са 6) могао би бит,и: миоцен. 'У југоисточном делу "Камењара",
у терену поред пу'та који се спушта према селу, добија се ути
сак да терцијарне карбонатске · стене провирују из флекастих
песковитих глина. Као што је веh поменуто, терени терцијара у

фацији песковитих глина тектонски су знатно мирнији од тер
цијара у фацији слатководних кречњака. На радилишту број 1
(каменолом у мермерном ониксу) а исто тако и на <;:еверном делу
"Камењара" могло се констатовати да терцијарне н:арбонатске
стене леже непосредно на серији кристаластих шкриљаца. ОБИ

подаци убедљиво показују да испод т~рцијарних карбонатских
стена овде не постоје слојеви неког још старијег терцијара.

Као што је веh поменуто, терцијарне карбонатске стене
прате врло ограничен простор. Оне се виде на површини од око
385Х300 м. Нарочито је карактеристично да прате граничну ли
нију кристаластоr терена према терцијарним седиментима и то
само на краткој дужини. Врло је вероватно да се старији неоген
у фацији слатководних карбонатских стена стварао овде при
обалски, у једном уском простору, у који су се подземно дово
диле

и

сливале

знатније

количине

воде

обогаhене

калциум

бикарбонатом. 'У кристаластом терену, северозападно од Лозо
вика,

на

незнатном

удаљењу,

налази

се

пространија

маса

мермера, која је свакако претстављала главни извор одговара
јуhеr материјала. На подземни транспорт бикарбонатских ра
створа указује углавном ова чињеница: приобалски исталожене
карбонатске стене овог налазишта претежно су врло чисте, -
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М. Илиh.

нису дакле у знатнијој мери помешане са механичким детриту
сом

површинских

вода.

Подземне

воде

свакако

су

користиле

неку од раседних линија, које су у терену кристаластих шкри
љаца

честе

и

врло

различитих

праваца.

Појава мермерних бреча на самој

граници између криста

ластих шкриљаца и терцијара, у северном делу Лозовика, није
довољно јасна. Уколико смо стигли да и ову творевину унеколико
на терену проматрамо, добили смо утисак да и она припада тер
цијару, тј. да припада крајњем ободу терцијара. Не треба, ме
ђутим, искључити могуhност да би то могла бити и тектонска
бреча, старија од терцијара, дуж неке од раседних линија. На
овакво порекло указује хомогеност материјала, јер се ту заиста
ради о скоро чистим мермерним бречама.
Даље је карактеристично да су терцијарне карбонатске стене
исталожене подводно. На такво стварање овог стеновитог мате

1) врло правилна банкови
тост са скоро паралелним слојним површинама између банака,
која не прати изворске нити речне карбонатске талоге; 2) знатна

ријала указују следеhе појединости:

2) могли смо кон
статовати да серија карбонатских стена овде достиже моhност
моhност наслага. На једном делу профила (сл.

од око

85

м. Како у страној тако и у домаhој литератури често

се описују подводно

излучене масе травертина у млађим језе

рима, а сматра се да би на многим местима и у морима могло доћи

до излучивања калцијум карбоната у виду травертина, помоhу
извесних бактерија. П. С. Јов ан ов и h, на пример, описује
изразито слојевите масе подводно излученог

доста простране,

бигра код Катлановске Бање.

Терцијарне карбонатске стене Лозовика садрже фосиле. На
више места приметили смо недовољно очуване

љуштуре пужева

и кости фосилних сисара. Фосилни остаци организама налазе се
само у највишем нивоу серије карбонатских стена, који је прет
стављен банцима чистог травертина. Прикупљањем ових фосила

бавио се Б. Ћир и

У свом извештају аутор наводи да је нашао

h.

кости разних сисара, нарочито зубе месождера, а затим пужеве
Арионта, Хондрула и друге. Према усменом саопштењу 3. Бе
ш и h а у прикупљеном материјалу разликовани су делови који
припадају носорогу и хијени. Детаљнија студија фосилне фауне

Лозовика свакако

he

прибавити више

података

о

стратиграф

ском положају корисних карбонатских стена у овој области.

ВАЖНИЈЕ

ОДЛИКЕ ПРОДУКТИВНОГ ТЕРЕНА

Просторни односи корисних карбонатских
стен а. Из података приказаних у претходном поглављу ја
сно се :види да је у околини Лозовика за квалитетан камен ин

тересантан једщю терцијар у фацији слатководних кречњака
(тип терцијара означен са 6). И мада је тај тип терцијара у по
гледу -пространства неупоредиво подређенији од типа терцијара

Претходни

подаци

лежишта мермерног
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означеног са а), ипак се, посматрано са практичног становишта,
ту ради о доста великом и значајном продуктивном терену, на
рочито због тога, што он носи знатнију количину r-шалитетног
мермерног

оникса.

Пошто се у означеном продуктивном терену појављују две
врсте корисног камена
вредности различите,

(мермерни

оникс

и

травертин) чије су

нарочита је пажња поклоњена истра.ж.и

вању односа између те две стеновите компоненте. Врло подре
ђено појављују се овде и друге карбонатске стене, на које се та
кође морамо унеколико осврнути.

Једна од можда најбитнијих карактеристика налазишта ко
рисног камена у Лозовику састоји се у томе, што је овде про
сторни однос између

мермерног

оникса и травертина

свим деловима продуктивног терена врло јасан.

у

скоро

Пре свега, мо

гло се коЈ':1:статовати да се у читавој серији карбонатских стена,
с обзиром на материјалну природу, јасно разликују три каракте
ристична одељка. У најдубљем одељку серије преовлађује мер
мерни оникс, док се највиши одељак састоји само од травертина.

Средња пак зона садржи обе ове стене у приближно подједна

ким количинама. С друге пак стране, у одељцима серије са обе
од поменутих стена, мермерни оникс и травертин наизменично се

смењују. На тај начин, мешовите зоне претстављају извесну не
раздвојну целину. Могло се местимично запазити да је и један
исти банак у одговарајућој зони једним делом изграђен од мер
мерног оникса, а другим од травертина. Постоје час наглији, а

час врло постепени прелази једне стене у другу. Каткад су ти
прелази и тако поступни, да је тада тешко поставити границу
између те две врсте корисног камена. Постоје, на пример, изва

ђени камени блокови који се делом могу обрадити као мермерни
оникс,

а делом као квалитетан травертин.

Напред наведени подаци убедљиво сведоче да су травертин
и мермерни оникс (дакле обе корисне карбонатске стене) у овом
налазишту

стварани

наизменично

у

дугом

временском

периоду

(све до почетка стварања највише, чисто травертинске зоне), при
сталним

двоврсним

променама

из водених раствора.

На тај

услова

излучивања

и

талшн:ен,а

је начин изграђена конкорда:нтна

серија карбонатских стена са укупном моhношhу од око 90 м.
Обе битне стеновите компоненте очевидно припадају слатковод
ним језерским талозима. На такво порекло указују многе поје
ности о којима је већ било
шљунко1шт,

говора.

Травертин је

а врло ретко показује и омање

местимично

партије

оолитког

кречњака.

Пошто су и травертин и мермерни оникс претежно банко
вити, то се ово налазиште одликује и повољно излученим кори

сним материјалом. Уопште узев, травертин се овде углавном ра
звио

у

два

вида:

као

врло

чврста

и

прилично

компактна

стена,

и као растресит, скоро земљаст бигар. Углавном се налази у пр
вом варијетету, док у другом тек местимично. Између банкова
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чврстог бигра као и блокова

оникса

појављују се местимично

мања или и веhа сочива карбонатског муља или сочива слабо ,ве

заног до земљастог бигра (моhност сочива варира од

1

до

3

м).

Веhина аутора сматра да је мермерни оникс један прозра
чан, различито

обојен кречњак,

који углавном претставља из

ворски талог. -У налазишту Лозовика, међутим, као што смо у

претходном пасусу подвукли, не би се могло схватити да је мер
мерни оникс таква творевина. Ми не искључујемо могуhност да
су

изворске

воде,

користеhи

раседне

линије

и

вероватно

пот

помогнуте повишеним садржајем СО2, приносиле калциум би
карбонат у приобалске делове језерске воде, али су овде све при
сутне карбонатске стене, као стене, подводни талози.
Остало је необјашњено питање због чега се у истом басену,
у

дужем

временском

периоду,

вршило

стално

смењивање

ства

рања две различите стене: травертина и мермерног оникса. Нама
се чини да то питање и уопште у науци није довољно расве
'l'љено. Обична је појава да се у лежиштима мермерног оникса

појављује и бигар, али, с друге стране, мермерни оникс не нала
зимо у свим лежиштима бигра. Док је бигар такореhи обична
стена у скоро свим кречњачким и мермероносним теренима, мер

мерни оникс спада у ређе стене. Писци уџбеника петрографије
и расправа о природи и пореклу карбонатских стена дају у бит
номе само толико података, да се ту ради о стварању при разли

читим физичко-хемиским условима. Сасвим је, међутим, јасно да
различите стене, уопште узев, постају при различитим физичко
хемиским условима. Одлучујуhи детаљи у условима при којима
постаје

мермерни

оникс

нису,

међутим,

довољно

разјашњени.

Ослонивши се на извесна лична запажања, нама се чини да мер

мерни оникс може пратити само она налазишта бигра,

без об

зира да ли су она створена подводно или субаерски, код којих

су раствори са калциум бикарбонатом довођени из мермерних
маса или бар маса мермерастих кречњака (кристаластих калциум

карбонатских стена старијих геолошких формација). Које поје
диности притом долазе до изражаја засад није довољно јасно.

То је ствар специјалних истраживања у која се нисмо упуштали.
Пошто смо мишљења да на том проблему треба још много ра
дити, намера нам је да овде само укажемо на једну од идеја.

Мермерни оникс је типски хемиски талог, док у стварању бигра
суделују и организми.

-

В аж н и ј е п о ј е дин о с т и
у з д у ж н о г
п р о ф и л а.
Да би се добила јаснија слика о литолошком саставу и тек

тоници продуктивног терена испитиване области, дајемо шемат

ски претстављен профил дуж "Камењара", од подножја овог
брда на југу до граничне линије травертина према кристаластим
шкриљцима на северу (сл. 2) као и кратак опис појединих ње
гових карактеристичних

делова.

Врло повољну околност за процену како моhности читаве
серије карбонатских стена у овом налазишту тако и моhности

1
1

1

l

1

1
!

1
1,

"
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п

1
1

I

1

1
1
1

Сл. 2. -

-Уздужни профил (шематски претстављен) брда зв. ,,Камењар" од

радилишта бр. 1 (у мермерном ониксу) на јужном подножју брда до гра

ничне линије травертина према кристаластим шкриљцима на северу. R раседна линија; Ь - кристаласти шкриљци. Остале ознаке објашњене су
у

тексту.

с
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појединих стеновитих компонената у серији претставља појава

спуштања једног дела серије дуж једне веh.е раседне линије. Та
раседна линија приближно има правац

SI-JZ.

На тај су начин
добили сталан пад

банци и слојеви у искоченом делу серије

скоро према северу са падним углом од просечно

25°.

У делу се

рије северно од раседне линије, који је иначе знатно простра
нији, банци и слојеви најпре благо падају према југу, а затим су,

даље од раседне линије, скоро хоризонтални. Због тога на поме
нутом профилу треба разликовати део I (јужно од раседне ли
није) и део

II

(северно од раседне линије).

Идуh.и од југа према северу, у делу профила означеном са

I

имамо следеh.и стеновити материјал:

1)

Травертин

са

местимичном појавом мермера. Моh.ност
5 му отвореном терену. Карактеристична

овог одељка износи око

је појава мермера у падини јер она указује да терцијарне кар-

банатске стене овде леже

непосредно на серији

метаморфита

Црног Врха.

2)

Претежно мермерни оникс са уметцима травертина и со

чивима земљастог бигра или карбонатског муља. Моh.ност овог
одељка износи око

3)

30

Прелазну зону

м у отвореном профилу.

-

наизменично смењивање травертина и

мермерног оникса. Моh.ност овог одељка износи око

20

м у отво

реном профилу.

4)

Претежно чист травертин са местимичном појавом мањих

партија

оолитског

кречњака.

Преко

маса

оолитског

каткада се запажају извесне узане беле скраме,

кречњака

које су веро

ватно арагонитске.

У делу профила означеном са II имамо скоро хоризонтално
банковит травертин (означен са а), који се граничи на северу са

мермерима и др. метаморфитима (Ь). Дубљи делови серије нису
овде

приступачни проматрању,

али је врло

вероватно да и

ту

имамо, испод чистог травертина, најпре прелазну зону, а затим

претежно мермерни оникс. То је утолико вероватније кад се узме
у обзир следеh.а чињеница: у северозападном делу села, дакле у
нижем терену, на површини се поново појављује чист и врло
квалитетан мермерни оникс. У подножју "Камењара", на источ
ној страни брда, поред горњих сеоских куh.а, на путу који води
према

чесми,

виде

се

наиме

местимично

изданци

мермерног

оникса. Оникс је овде врло компактан, а банци су доста моh.ни.
Важно је истаhи да је овај оникс удаљен од данашњег радили

шта на јужном поднож:ју

250

"Камењара"

(радилишта

бр.

1)

око

м.
Да

би

се

претпоставка

о

сталној

присутности

мермерног

оникса у дубљем нивоу серије карбонатских стена у Лозовику
проверила, треба извршити бушење у делу терена означеном на
профилу са

II

(до дубине од око

100

1

м). Мишљења смо да читава

серија терцијарних карбонатских стена не прелази моh.ност од

'i

1
t
:ј\
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100

м. Једна је.џина бушотина овде би дала низ врло драгоцених

података.

Ширина поменутог продуктивног терена
преко

300

МИКРОСКОПСКИ

И

МАКРОСКОПСКИ

КАРБОНАТСКИХ

У

варира

од

100

до

м. Највећу ширину има у свом северном делу.

овом

поглављу

ИЗГЛЕД

СТЕНА ИСПИТИВАНЕ

осврнућемо

терцијарних карбонатских стена

се

ПОЈЕДИНИХ

ОБЛАСТИ

на материјалну

Лозовика,

природу

првенствено кори

сног камена. Као што је већ поменуто, у Лозовику се експлоа

тишу две врсте камена: мермерни оникс и травертин. На крају
поглавља

даћемо кратак

интересантне

и

Мермерни
мермерни

оникс

опис

и

карактеристичне

он ик с.

никад

не

-

оолитског кречњака

као

врло

стене.

Пре свега, треба нагласити да се

налази

у

великим

количинама

ни

у

потпуно чистом стању. То је изгледа општа карактеристика по

јављивања овог седимента. Његово удруживање са бигром и дру
гим сродним стенама редовна је појава.
Из напред поменутих разлога сматрамо да је појава мер
мерног оникса у продуктивном терену Лозовика необично зна
чајна, коју морамо брижљиво проценити. Засада се мермерни

оникс вади једино у најјужнијем делу (подножју)
(радилиште бр.

,,Камењара"

1).

Макроскопски

посматрана,

мермерни

оникс

Лозовика

је

стена врло лепе, претежно крем боје са свим прелазима у боју
слонове кости. Местимично је и шаролико изграђена (тзв. ,,оникс
зебрасте боје") са таласастим и јако изувијаним тамносивим до

црним тракама (сл. 3). Тамне траке су обојене примешаним ман
ганским хидроксидима, које су у незнатним количинама при
нели десцендентни раствори. Читави банци мермерног оникса
или су изграђени од трака мањевише исте боје (са разликама
само у нијансама) или се састоје од трака различито обојених
(светлих и тамних). Први тип далеко преовлађује и он је усто и
знатно бољег квалитета. На присуство мангана у појединим тра·
кама указује и честа појава дендрита на површинама прслина.

_Стена

се затим одликује општом прозрачношћу и знатном је

дрином.

Крупноћа влакнастих до приткастих зрна јако варира

од места до места.

Стена се лако вади из лежишта,

добро

се

обрађује и лепо глача. Поједюrе грубобанковите партије оникса
показују час мању час већу примарну шупљикавост, када стена

поступно прелази у травертин. Осим тога, неки од банкова :1есто
показују и и1весну ·секундарну шупљикавост,

коју

су свакако

накнадно изазвале понируће воде. У појединим деловима лежи-

шта запажа се знатнија здрузганост блокова. Ова неповољна по
јава у материјалу нарочито је честа у југозападном делу "Коме
њара", испод колског пута према радилишту бр. 2 (мајдан бр. 2).

Сл.

3. -

Снимак примерка тзв.

,,зебрастог оникса",

врсно изувијане тамносиве до црне траке. Око

½

који показује разно

природне величине.

Претходни подаци
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лежишта мермерног оникса

Здрузганост је изазвана спуштањем банкова дуж поменуте ра
седне линије, коју смо претставили на приложеном профилу (R).
да

С обзиром на напред поменуте појединости, претпостављамо
мермерни оникс у делу профила означеном са II, уколико

h.e

је ту заиста заступљен, бити знатно бољег квалитета.
-У радилишту бр. 1 користи се сада свега 20-250/о од укупне
присутне масе мермерног оникса у лежишту (остало отпада на'
ломљен камен и растур), узевши у обзир и добијање мањег ко-·
мађа чистог оникса (комађе величине 20Х20Х10 см). Највеhи
блокови који се могу из каменолома извадити износе до 1 мз.
Тако велики блокови нису, међутим, никад довољно чисти. Они
ес ипак могу добро искористити, делом за ониксне прерађевине,
а делом као квалитетан травертин. Важно је напоменути да се

из тих нај:крупнијих блокова могу добијати ониксне плоче ди
:мензиј а до 1 Х 1 м, мада у мањој количини (20-30° / о читавог
блока). Највеhи блокови чистог оникса не могу у овом радили
шту преhи ,величину 0,4-0,5 мз.
Посматран под микроскопом,

мермерни

се

оникс

Лозовика

приказује као чиста и врло компактна маса СаСОз са влакнасто
распоређеним минералним индивидуама.

Појединачне

индиви

дуе су притом врло различите крупноhе. На крупнијим индиви
дуама може се утврдити да су оптички ј едноосне, дакле калцит
ске, док се код ситнијих и најситнијих индивидуа то не може

довољно јасно запажати. -У целој маси стена је типски слојевито
изграђена. Појединачне траке имају различиту ширину и обично
су разноврсно изувијане. Састоје се од влакнасто до лепезасто
оријентисаних притчица калцита, чија се крупноhа стално мења
од места до места.

Неке

од трака

прати неуједначено разасут

тамносив до црн прах (вероватно манганска једињења).
Тр авер тин.

-

-Уопште узев, травертин Лозовика спада

у доста квалитетан материјал. Ова се стена одликује лепом све
тлосивом бојом и незнатном шупљикавошhу. Лако се обрађује и
глача. -У делу терена јужно од раседне линије, нарочито близу
линије, травертин такође показује извесну

здрузганост, мада,
мање него мермерни оникс. Према странама здрузганост се губи
и најзад

скоро

сасвим

престаје.

-У постојеhим радилиштима до

бијају се бщш:ови и до величине од
мени блокови мањих димензија (до

3 м 3 , али
1 м 3 ).

се веhином ваде ка

Под микроскопом се види да је травертин Лозовии:а микро
кристаласта кречњачка маса, врло једра и доста чиста. Тек ме

стимично се појављује по које зрно кварца (различwге крупноhе).
-Уопште узев, карактеристичних травертинских

шупљика

нема

много. Местимично се запа:жа да су те шупљике накнадно запу

њене крупнозрнијом ка.лциум

карбонатском

(калцитском)

суп

станцом, а каткад и лимонитом. Стена је свака1s:о постала делом
ј едриј а и напред поменутим секундарним смањивањем порозног

склопа, који и иначе није овде интензивније развијен.
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Оолитски кречњак.

-

Као што је веh напоменуто, у

појединим деловима травертина појављују се местимично омање

партије оолитског кречњака. То је стена млечнобеле боје са ка
рактеристичном икрастом грађом. Величина оолита врло је про
менљива

нели су

од

места до

0,2-1,5

местр.,

---,-

пречници

измерених

куглица

из

мм.

Оолитски кречњаци су хемиски талози специјалне грађе коју

условљава лебдење излучене

Слч

4

калциум карбонатске материје у

~ Микроснимак оолитског кречњака Лозовика. Лево: ник.
десно: ник. II, 61 х.

II, 26

х;

воденим масама. Пошто се оолити и данас стварају у приобалској
зони неких језера и у многим затвореним морским заливима, то

је њихово постајање доста јасно. Многи аутори сматрају да се

калци:ум карбонатска супстанца у овом случају излучује у облику
гела,

али накнадним прекри:сталисавањем материјала у кугли

цама оне се обично преводе у ситнокристаласте агрегате калцита
концентрично слојевите грађе.
Посматран под микроскопом, оолитски кречњак Лозовика са

стоји се од куглица (оои:да) концентрично љускасте грађе у једној
ситнозрној калциум карбонатској везивној основи. Куглице су
час врло густо сло:жене у цементној маси, а час мање или више
размакнуте. Пресеци ку:·лица у плочици или су потпуно кружни
или су разноврсно ,развучени. У центру куглица местимично се

налази зрнце кварца иЈ~и кристалиh калцита, али су многе ку

глице и без тог језгра (сл.

4).

Концентрично слојевите љуске имају

различиту ширину и оне су обично намотане око једне централне
масе која није слојевита. Материјал централне масе тада се не
разликује од материјала у наредним љускама. На појединим ме-
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стима јасно се запажа да су неки од ооида делимично претрпели
извесно прекристалисавање.

Веhина аутора сматра да се ооиди развијају лебдењем у води
:и то на тај начин, што се излучена материја слојевито слаже (слој
по слој) око једног једрашца кварцног зрна или делиhа орган
ског порекла. Када формиране куглице на тај начин достигну од
говарајуhу тежину, оне тону на дно. Облик читаве куглице при
лагођава се облику језгра. Исталожене куглице слепљује излу
чена калциум карбонатска супстанца. Такво

објашњење генезе

оолитског кречњака уг лав ном се слаже са свим карактеристикама

материјала из Лозовика, мада морамо учинити и једну напомену.
Куглице Лозовика заиста

делимично

садрже у

свом средишту

одломке кварца или зрнца калцита, али су веhином и без тог је
згра. Испитујуhи материјал Лозовика дошли смо до закључка да
није увек неопходно страно зрнце као језгро. -Улогу језгра могла

би одиграти и прва пахуљица гела калциум

карбонатске

суп

станце. Око ње би се затим, при лебдењу, исто тако могле ната
ложити концентрично слојевите љуске као и око кварцног или
било кој ег страног зрна.

РЕЗЕРВЕ

КОРИСНОГ

КАМЕНА

С обзиром на околност да је део терена који је на приложе
ном профилу (сл. 2) означен са I нагнут према северу под веhим
падним углом, могли смо унеколико прибавити и податке о моhно
сти продуктивног терена као и заступљености

појединих кори

сних стена у њему. Ту се, пре свега, довољно јасно види да отво

рени део серије карбонатских стена износи скоро

90

м и да мер

мерни оникс увек лежи испод травертина. Сем тога, у профилу
је довољно испољена и моhност сваке стеновите компоненте по

јединачно. На основу тих података могли смо претпоставити да
дебљина серије карбонатских стена у делу профила означеног са
П не може бити осетно различита, бар не на његовој јужној стра
ни. Према северу, међутим, очекујемо знатно смањивање моhно

сти серије, пошто се она ту изгледа завршава исклињавањем.
При срачунавању резерви, као продуктивну површину узе.ли

смо јуж:ну ширину "Камењара" у износу од 100 м и дужину од
200 м. Тако смо поступили због тога, што се видљиве појаве
оникса у северозападном делу се.ла, где је продуктиван терен
стварно најпространији, не могу засада користити због самог на
сеља. Исто тако узели смо у обзир и чињеницу да је мермерни

оникс у западном де.лу "Камењара" до раседне .линије ·врло сла
бог квалитета.
-Узевши у обзир све напред набројане појединости, сматрамо
да се у терену Лозовика може рачунати са с.ледеhим, доста си
гурним резервама корисног камена:
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1)

Експлоатационе резерве:

а) мермерног оникса 600.000 м3, од чега за индустриско ко
ришћење долази свега 20"/о, тј. укупно 120.000 м 3 •
6) травертина 800.000 мз, од чега за индустриско коришћење
долази свега 400/о, тј. укупно 320.000 мз.

2)

Вероватне и могуће резерве, које су срачунате за цео про

дуктивни терен:

а) мермерног оникса око

1,200.000

мз, не рачунајући проценат

коришћења, пошто се овде очекује квалитетнији материјал.
6) травертина око 1,600.000 мз, не рачунајући проценат ко
ришћења из истих разлога.

Ако овим резервама корисног камена додамо још и податке
претходног поглавља о квалитету материјала, тада добијамо до
ста потпуну слику о величини и садржини налазишта код Лозо
вика. Ту се заиста ради о привредно значајним појавама квали
тетног материјала, које не смемо потценити. За петролоrе и па

леонтолоrе ово лежиште такође садржи низ појединости и дра
гоцених података, из којих се могу развити интересантне научне

студије.
ЗАКЉУЧАК

Једно од научно врло интересантних и привредно значајних

лежишта корисних карбонатских стена (мермерног оникса и тра
вертина) налази се уз село Лозовик, око 12 км. западно од Све
тозарева. Корисне стене углавном изграђују брдашце зв. ,,Каме
њар", где се могу пратити на површини од око 385 Х 300 м. Ка
рактеристично

је да оне у том

простору

претстављају

једну

затворену оазу, што указује да њихово стварање припада изве

сном догађају строго локалног карактера.

Испитивањем просторног односа према околним формацијама
(види геолошку карту, сл.

1)

могло се претпоставити да корисне

стене испитиване области припадају миоцену у фацији слатко
водних кречњака (травертина) са прослојцима мермерног оникса
и других генетски сродних стена. На дубље отвореним радили
штима могло се констатовати да терцијарне карбонат~ке стене
леже непосредно на серији кристаластих шкриљаца Црног Врха.

':>7

подинском делу кристаластих шкриљаца као и уопште у про

страној маси околних метаморфита, која се у испитиваној обла
сти граничи са плиоценом, честе су мање или и веће партије мер

мера и мермерастих кречњака. Те су стене одиграле пресудну
у логу

приликом

стварања

како

травер·гина

тако

и

мермерног

оникса. Користећи раседне линије, које су у маси метаморфита
честе и различитог правца, бикарбонатски раствори су у дугом
раздобљу подземно приносили одговарајући материјал из мер
мерних маса у приобалску зону негдашњег језера.
На напред

описани начин,

наталожила се у миоцену пр:ио

балска серија карбонатских стена моћности скоро

90

м. На под-
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водно излучивање одговарајућег стеновитог материјала указују
следеће појединости: 1) врло развијена банковитост стена са скоро
паралелним слојним површинама између банака; 2) знатна моћ
ност наслага. Врло повољну околност за процену како моћности
читаве серије миоценских карбона тских стена у овом налазишту
тако и моћности појединих стеновитих компонената у серији
претставља појава спуштања ј~дног дела серије дуж једне веhе

раседне линије (види профил, сл. 2). На тај су начин банци и сло
јеви у искошеном делу серије добили сталан пад скоро према се

веру са падним углом од просечно

25°.

С обзиром на материјалну природу преовлађујућих банака,

можемо у читавој серији миоценских карбонатских стена овог на
лазишта јасно разликовати три карактеристичне зоне: најдубљу,
средњу и најплићу. -У првој преовлађује мермерни оникс, док се
трећа састоји само од травертина. Средња се пак зона (прелазна

зона) састоји од обе поменуте стене у приближно подједнан:им
количинама. Ти подаци показују да у дубљем делу серије прео
влађују хемиски талози, а у стварању плићег дела серије суде
ловали су и организми. На тај су се начин континуално мењали
и физичко-хемиски услови стварања. -У најтешњој вези са том
чињеницом, фосилни остаци организама прате само најплићу
зону серије, тј. претежно чист травертин. Стручним прикупља

њем ових фосила бавио се само

Б.

Ћир ић.

-У прикупљеном

:материјалу разликоване су кости носорога и хијене. Сем тога,
нађене су и љуштуре неких пужева. Детаљнија палеонтолошка

обрада овог материјала није извршена.

-У кратком опис'у најкарактеристичнијих стена приказане се
рије мо:ж:е се рећи следеће:

М е р м е р н и о н и к с. Стена врло лепе, претежно крем
боје са свим прелазима у боју слонове кости. Местимично је ша
ролико изграђена

(т.

зв.

,,оникс

зебрасте

•rамносивим до црним тракама (сл.

3).

боје") са таласастим

Посматран под микроско

пом, приказује се као чиста и врло компактна маса СаСО:1 са
влакнасто до лепезасто распоређеним притчицама калцита. Поје

диначне траке имају различиту ширину.

Тр авер тин. Стена се одликује лепом светлосивом бо-
јом и незнатном шупљикавошћу. Местимично се запажа да су
шупљике накнадно запуњене крупнозрнијом калциум карбонат
с1шм супстанцом,

а каткад и лимонитом.

Таквим

секундарним

смањивањем порозног склопа стена је делом постала знатно је

дрија.
О ол ит ск и

кречњак.

-

-У појединим деловима травер

тина налазе се местимично мање партије оолитског кречњака. То
је стена млечнобеле боје са карактеристичном икрастом грађом.
Пречници измерених куглица изнели су

0,2-1,5 mm.

Под микро

скопом се види да су куглице концентрично љускасте грађе и да

леже у једној ситнозрној калциум карбонатској везивној основи.
-У центру куглица тек местимично налази се зрнце ~шарца или

4

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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и:ристалиh калцита, али су многе куглице и без тог језгра (сл.

4).

На тај начин сазнајемо да није увек неопходно страно зрнце као
језгро. Улогу језгра могла је одиграти и прва пахуљица гела кал

циум карбонатске супстанце.
Користеhи податке о моhности и пространству серије мио
ценских карбонатских стена у испитиваној области као и податке
о заступљености појединих стеновитих компонената у серији, мо
гла се створити извесна доста реална слика о укупним резервама

корисног камена у лежишту. Срачунате за цео продуктиван те
рен, те резерве (вероватне и могуhе) износе: а) за мермерни оникс

1,200.000

м 3 ; б) за травертин

1,600.000

м3 •

Напред наведени подаци убедљиво сведоче да је налазиште
код Лозовика како по величини тако и по садржини једно од зна
чајнијих лежишта корисног камена.
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RESUME
Les donnees ртеаiаЫеs sит Ia composition petтogтaphieqe et Ia vaieuт
p1·atique des gisements de I'onyx (de сатЬопаtе) et du tтaveтtin а
Lozovik, ртеs de Svetozaтevo.

Un des gisements d'utiles roches de carbonates (de l'onyx et du
travertin), scientifiquement tres interessants et economiquement importants, se trouve pres du village Lozovik, а environ 12 km. а l'ouest
de Svetozarevo (en Serble). D'utiles roches forment principalement
la. petite colline nommee "Kamenjar", ou on peut les suivre sur une
etendue de 385 m. de long sur 300 m de large. Il est t·aracteristique
qu'elles representent dans се secteur 1.ше oasis, се qui prouve que
leur formation est due а un facteur de caractere strictement local.
Par l'examen de leur position par rapport а celle des formations
environa"ntes (voir la carte geologique - fig. 1), l'on а pu supposer
que les roches utiles du secteur prospecte appartenaient au pliocene
inferieur dans le facies de calcalres d'eau douce (le travertin а minces couches d'Onyx et d'autres roches de genese analogue. On а pu
constater (dans les puits) dans les chantiers ouverts plus profondement que des roches de carbonate tertiaires reposent directement sur
la serie des schistes cristallins de Crni Vrh. Dans la partie la plus
basse des schistes cristallins, da meme qu'en general dans la masse
tres etendue de roches metamorphiques environnantes, laquelle dans
lc secteur prospecte confine au pliocene, sont frequentes plus ou
moins grandes parties de marbre et de calcaires marbres. Ces r.oches
ont joue un rбle decisif lors de la formation tant de travertin que de
l'Onyx. 1) C'est par les plans de faille de diverses diгections et tres
fгequents dans la masse de roches metamorphiques que blcarbonates
dissous ont, durant i.ше longue preriode, charrie souterrainement les
materiaux, de masses de marbres а la zone en bordure de l'ancien lac.
C'est de la maniere ci-dessus decгite que s'est deposee au cours
du pliocene inferieuг la serie en bordure (de l'ancien lac) des roches
de carbonates dont la puissance s'eleve а ргеs 90 m. Le detachement
au sein d.es eaux des matieres rocheuses est indique par les faits
suivants.
1) Le developpement des roches en bancs nombreux presentant
des couches presque paralleles entre les bancs.
2) Une puissance consideraЫe des couches.
Un facteur tres favoraЫe а l'appreciation tant de la puissance
de toute une serie des roches de carbonates pliocenes dans le gisement
precite que de la puissance de chacun des composants rocheux de la
serie - c'est le phenomene de la baisse d'une partie de la seгie le
long d'une des failles plus longues (voir la coupe - fig. 2). De cette
maniere, les bancs et les couches de la partie oЫique de la serie ont
1
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affecte l'inclinaison constante presque vers le Nord avec un angle
d'inclinaison d'en moyenne 25°.
Etant donne la nature des materiaux dont sont formes les bancs
predominant, on distinque dans toute la serie des roches de carbonates pliocenes de се gisement, trois zones caracteristiques, а savoir:
la plus basse, la zone moyenne et la zone superieure. Dans la premiere predomine l'onyx de carbonate, tandis que la troisieme n'est
composee que de travertin. La zone moyenne (zone de transition)
renserme les deux roches precitees en quantites quasi eggales. Ces
donnees-ci montrent que dans la partie la plus basse de la serie
predominent les depбts chimiques et qu'a la formation de la partie
superieure de la serie ont pris part et des organismes aussi. C'est
ainsi q_ue les conditions physico-chimiques de la formation ont
change contiuellement.
En fonction de се fait, les debris fossiles d'organismes n'accompagnent que la zone suprerieure de la serie, soit en majeure partie le
pur travertin. Seul В. Ciric s'occupait de rassemЫement methodiqt.1e
de ces fossiles. Dans les materiaux rassemЫes l'on а pu distinguer
cJes os de rblnoceros et d'hyene. En outre on у а decouvert les coquilles de certains escargots. Mais, on n'a pas procede а une etude paleontologique approfondie de ces materiaux.
Dans la description succincte si-dessous des roches les plus caгacteristiques la serie en question, l'on peut dire се qui suit:
L'onyx (de carbonate) - roche de belle apparence, ой predomine
la couleur creme avec toutes les nuances d'ivoire. Par endгoits, elle
а une texture variee (nommee "onyx zebre") aux raies ondulees,
allant du gris fonce au noir (voir fig. 3). Vue au microscope, elle pre. sente une masse homogene et tres compacte de СаСОз а menus batonnets de calcite disposes en filament.s ou en eventail. Les raies
sont de largeurs diverses.
.
Traveтtin. Cette roche se distingue d'une jolie couleur gris-claire
et d'une porosite infime. Par endroit, les рогеs sont remplies ulteгieurement de carbonate de calcium а grains plus gros et, parfois, de
limonite. Роuг la rasion de cette diminution secondaiгe de la stгuc
tuгe poгeuse, la roche est ер. paгtie devenue Ьien plus solide.
Le caicaire ooiithique. - Dans certaines paгties du tгavertin il
se trouve par endroit les parties plus petites de calcaire oolithique.
C'est la roche de la couleuг laiteuse а la te'tuгe caracteristique qui
гessemЫe а des oeufs de poisson. Les diametres des grains mesures
ont varie de Ь,2 а 1 mm. 50.
Par un examen microscopique on constate que les grains ont
LШе texture en menus couches concentriques et qu'ils sont enfermes
dans un liant а gгains fins de carbonate de calcium. Certains grains
seulement renferment dans leur centre un grain de quaгtz ou un cгi
stal de calcite, pendant que le nombre des grains n'ont pas се noyau
(voir fig. 4). C'est ainsi que nous voyons пettemeпt qu'il n'est pas
toujours iпdispensaЫe uп graiп etгanger comme поуаu. De meme,
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le premier flocon du gel du carbonate de calcium а pu servir de
noyau.
En utilisant les donnees sur la puissance et 1' etendue de la serie
des roches carbonates pliocenes dans le secteur prospecte, ainsi que
les donnees sur la presence de chacun de composants rocheux de la
serie, on а pu se faire une assez nette idee sur la totalite des reserves
en pierre utile dans le gisement dont il s'agit. Calcules pour le terrain entier productif ces reserves (probaЫes et possiЫes) se montent:
а) pour l'onyx а 1,200.000 m 3 ; Ь) pour travertin а 1,600.000 m 3 •
Les donnees ci-dessu.s mentionnees indiquent d' une maniere
convaincante que le gisement de Lozovik, tant par son etendue que
раг sa composition, est un des gisements importants de pierre utile.
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Protekle su skoro tri decenije kako је Dnsan Jovovic otkrio leziste "kaolina" u Bijelom Polju u Crmnici, ali је ono ostalo skoro do
clanas nepoznato naucnom svetu.
Posto је imao iskljuciva prava istrazivanja na ovom terenu, Jovovic је doveo 1925 godine poznatog beckog geologa d1·. Fтitz-a
Keтner-a-MariLaiin-a da ispita kaolinske naslage. U svom ekspozeu
dr. Kerner navodi da kaolin Bijelog Polja, sem velike prakticne
vrednosti, ima i neoЬicno veliki naucni znacaj, posto је st,тaranje
ovog kaolina osoЬitog tipa.
On smatra da је Ьijepolj,ski "kaolin" stvoren u mlade geolosko
cloba i to pod uticajem atmosferilija na porfiritske tufove. Usled
ogromnih kolicina atmosferskih taloga kaolinizacija tufova је Ьila
intenzivna, а potrosena ugljena kiselina, potrebna za stvaranje kaolina, mogla је neprekidno da se nadoknaduje.
Ро dr. Kerner~u Ьijelopoljski "kaolin" pleistocene је starosti, а
izgleda da se jos stvara.
Polazeci od shvatanja da se ovde radi о kaolinskoj glini, dr.
Kerner је prilagodio prednjem shvatanjru i genetske uslove potrebne
za stvaranje kaolina. Pomenuti autor је propustio da poveze genetske odnose jako rasprostranjenih radiolarita sa "kaolinom".
Njihovo prisustvo се nam uveliko pomoci prilikom objasnjenja
geneze montmorionita.
U genetskom pogledu ovaj tip је vrlo rasprostranjen i gotovo
jedinstven za montmorionitske - suknarske - zemlje i prema tome
nije ni malo osoЬit, kako to dr. Kerner navodi.
Sve do 1946 godine, zbog bespuca, se nije obracala paznja lezistu koje nesшnnjivo svojim kolicinama, nadmasuje sva poznata
lezista montinorionitskih glina u svetu.
Da је mineralna vrsta ranije pravilno ocenjena, а takode i geneza koja је mogla uputiti na mineralnu vrstu, interes Ьi svakako
Ьiо veliki obzirom da је industrija u svetu uveliko Ьila upoznata znacajem montmorionitskih (bentonitskih) glina.
Ра i posle Drugog svetskog rata Ьijelopoljske gline su smatгane
za kaolin i kao takve su istrazivane sve do trenutka kada је dokazano da se ovde radi о montmorionitu.
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U vreme svojЉ terenskih istrazivanja na Вijelom Polju, And1·ija Pavic poslao ј1е primerak "kaolina" dт. Stojanu Paviovicu, koji
је isti poslao Mineraloskoj laboratoriji Prirodnjackog nacionalnog
muzeja u Parizu, da Ьi se izvrsila njegova odredba. Tu је dokazano
diferencijalnom termickom analizom da glina pripada montmorionitu. Diferencijalnu termicku krivu montmorionita, izvrsenu u pomeriutoj pariskoj laboгatoriji, prikazao је S. Pavlovic па sednici
Geoloskog instituta SAN-a 31. III. 1950 godine.
Ispitivanjima na montmorionitu vec duze vreme bavi se zagreЬacki prof. М. Kaтsuiin sa svojim saradnicima.
Obzirom da nemamo puЬlikovanih radova о montmorionitu i
пjegovim lezistima, necemo istrazivati ko ga ј1е prvi identifikovao i
ko sve radi па njemu.
Cilj је ovog prikaza da se obavesti strucna javnost о hemiskom
sastavu, fizickim osoЬinama i genetskim uslovima Ьijelopoljskog
montmorionita sa osvrtom па osoЬine i lezista izvesnih montmorionita u svetu.
Моја ispitivanja su vrsena na mnogob1·ojnim primercima sa raznih duЬina, tako da se prikazani rezultati mogu smatrati dovoljnim
da Ьi se doЬila jasna pretstava о horizontalnim i vertikalпim prome11ama U lezistu.

MONTMORIONITSKO

(BENTONITSKO) LEZISTE U
U CRMNICI (CRNA GORA)

BIJELOM

POLJU

Bijelopoljske naslage montmorionita provlace se uzanom zonom
izmedu brda zv. Rasovatac (993 m.) па sevEJru i severozapadu, па
jugu i jugoistoku izmedu Ilijinog Brda i Mijevica Krsa.
Ova brda pripadajiu planiпskim lancima koji razdvajaju Skadarsko Jezero od Jadranskog Mora. U vazdusnoj liпiji od mora do
lezista otstojanje iznosi oko 5,5 km, а novoizgradenim puteщ oko
12,5 km.
Pod Bijelim Poljem podrazumevamo depresiju pravca I-Z, u
koju se uvlace krecnjacke mase, suzavaju је, stvarajuci vise manjih
udolica koje su medusobno povezane. То su udolice Krnjaka, Sjenokosa, Korijen Dubrave i Bijele Dubrave, prosecne nadmorske visine 600 m. Depresija је duga oko 3,2 km, siгine је oko 300 m, а mestimicno se smanjuje i па 50 metara. Na Mramoru, u pravcu Bukovika, jedva dostize 20 m. Teren montmorionitskih naslaga Bijelog
Polja pokriven је sumarcima, pasnjacima i njivama.
Kako Ьijelopoljske tako i ostale pojave montmorionita .izmedu
Jadranskog Mora i Skadarskog Jezera pripadaju oЫasti najslozenije
tektonske grade u nasoj zemlji. Ova је oЫast Ьila i ostaj1e predmet
ispitivanja i zucnih rasprava kako domacih tako i stranih geologa tektonicara.
Obzirom па slozenost grade terena i na cilj ovog prikaza, za
razumevanje najnuznijih stratigгafskih odnosa koristicu se ispiti-
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vanjima G. von Bukowskog koja se odnose na susedne terene. Za
паs је Ьitna litoloska odnosno genetska veza izmedu maticne stene,
radiolarita i montmorionita, koja i nije dosada uopste rasmatrana.
Bijelopoljske kao i ostale naslage montmorionita u ovoj oЫasti
su srednjetrijaske starosti. Jedna od jako razvijenih facija srednjeg
trijasa је vengensko-kasijanska serija (ladinski kat). Izgraden је od
roznaca-radiolarita koji cesto dostizu veliku mocnost. Zajedno s njima javljaju se montmorionitske naslage.
Obod Ьijelopoljske depresije cine gornjotrij1aski krecnjaci i dolomiti, а manje titonski, oolitni krecnjaci (severno podnozje Ilijinog
Brda, Ыizu kuce Nikcevica).
Na obodu depresije, а ispod osulinskog materijala ili gornjotrijaskih sedimenata proviruje mestimicno srednjetrijaski flis (pescari,
glinci, laporci). Flisni sedimenti, praceni facijюm krinoidnih krecnjaka srednjeg trijasa, leze izmedu roznacko-inontmorionitske serije
i gornjotrijaskih krecnjaka i dolomita, а prate gotovo sve ostale ро-·
jave montmorionita u predelu izmedu jadranske obale i Skadarskog
Jezera.
Na obodu, u povlatnom delu vengensko-kasijanske serije, odnosno na kontaktu sa karnijskim krecnjacima, javljaju se izvori i
ponori.
Od eruptivnih stena, u pomenutoj oЫasti susrecemo porfirite.
koji imaju veliko rasprostranjenje, а kao maticna stena za stvaranje
montmorionita pretstavljaju srediste nase paznje. John von Conrad
opisuje ove stene kao noritporfirite i zbog Ыiskog Ьemiskog sastava
uporeduje ih sa noritporf.iritima iz Klausen-a.
Ove stene su jako raspadnute i prate ih tufovi u mocnom razvicu.
Na terenu Ьijelopoljskih naslaga nisam nasao porfiritske stene,
vec samo njihove tufove i to u istocnom delu depresije, na Mramoru
i u naslagama montmorionita u Korijen Dubravi u vidu umetka. Nemam nameru da ulazim u petrografsku odredbu, jer raspolazem primercima j1ako alterisanih tufova vrlo bogatih staklom.
Ocigledno је da su epimagmatski procesi (Ьloritizacija, karbonatizacija i silifikacija) kod porfirita razvijeni u najvisem stepenu.
Ovde se radi о paleovulkanskim odnosno о paleotipnim stenama jako
rasprostranjenim u Jadranskom Primorju.
G. von Bukowski smatra da su se porfiritske erupcije u crnogorskom primorju izlile bas u vreme stvaranja vengensko-kasijanskih slojeva, а da su pritom karnijski krecnjaci ostali nezaЬvaceni.
Као sigurniji dokaz za odredivanjte vremena porfiritskih proboja
pruzili su, ро Bukowskom, tufovi vengenske serije.
М. Lukovic i К. Petkovic smatraju da su se porfiritske erupcije u nasem juznom primorju desile pocev od verfena ра sve do
karnijskog kata. Ро njima, porfiritski tufovi prate karnijske slojeve
na juznoj strani Umca (Crmnica).
Моје је misljenje, da su se porfiritske erupcije u crnogorskom
primorju desile pre stvaranja vengensko-kasijanskih sedimenta, jer
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su porfiritski izlivi dali iskljucivo maticni materijal za stvaranje о,те
mocne serije.
Postavka G. von Bukowskog kao i ostalih о vremenu porfirHskih
erupcija naseg juznog primorja, ovim Ьi Ьila znatno korigovana.
Nadeni tufovi u vengensko-kasijanskoj seriji ne Ьi Ьili tako siguran dokaz istodobnosti erupcija sa pomenutom serijom, kako tvrdi
G. von Bukowski, јег oni mogu pretstavljati kao u nasem slucaju
slabo alterisani vulkanski materijэ.l natalozen u seriji ovih sec1imenata.
Ako se osvrnemo na shvatanje Zarije Besica о starosti porfiritskih erupcija u Severnoj Crnoj Gori, koje on smatra da pripadaju
donjim delovima srednjeg trijasa (do zone Ceratites trinodosus) i
uporedimo sa podacima do kojih sam ја dosao, onda Ьi izlazilo da i
porfiritske erupcije naseg juznog primorja ne Ьi isle od donjih delova srednjeg trijasa. Izgleda da ј:е vulkanska aktivnost u ovom piedelu Ьila jednofazna.
Analogno nasim pojavama u primorju, zapazene su montпюrio
nitske naslage u vengensko-kasijanskoj seriji i u Severnoj Crnoj
Gori. Tako је Andrija Pavic zapazio u Zagradu (Niksicka Zupa) da
su vengensko-kasijanski roznaci piaceni montmorionitom, а da cine
podinu boksita.
Pretpostavljam mogucnost pronalazenja i vecih pojava od ekonomskog znacaja u Severnoj Crnoji Gori.
Na Bijelom Polju, mocne, izlomljene, izguzvane i naboran<=
mase radiolarita javljaju se na povrsini i grade sire ili uze zone sa
padom ka SI i to gotovo vertikalno. Ovo је ustvari pad vengenskokasijanske serije koja је inace, kao vrlo plasticna masa, morala da
pretrpi velike deformacije.
Radiolariti crvene, mrke, crne, sive i zelene Ьоје, а izgradeni
od kalcedona, opala i kvarca, odlikuju se bogatstvom fosilnih ostataka i oЫika radiolarija.
Oni su cesto prozeti slablm manganskim impregnacij1ama, dok је
veca koncentracija manganskih minerala zapazena u istocnom delu
depresije na Bijeloj Dubravi (kod kuce Nikcevica). Ustvari ovde se
гadi о gnezdu u krecnjacima na kontaktu sa vengensko-kasijanskom
serijom. Mineralizacija krecnjaka је vezana za naknadne supergene
procese.
Dejstvom povrsinskih voda, narocito na konktaktu prema krecnjacima gde se javljaju izvori i ponori, а rastvaranjem prvobltnih,
minimalnih kolicina .mangana u radiolaritima, izvrsena је nj;egova
koncentracija. Ovde је utvrdena tipicna paragenetska asocijacija
manganskih minerala (psilomelan, piroluzit, vad, manganit) koja је
inace vrlo karakteristicna za ovaj tip lezista.
Radiolariti, cija mocnost, koliko је poznato za sada, ne premasuje 1 metar, zapazeni su na raznim duЬinama, gde se naizmenicno
smenjuju sa montmorionitom. Partije montmorionita koje leze ispod
radiolarita, gotovo su redovno obojene lepom rumenkastom (Ьоја roc1onita) ili intenzivno mrkom bojom (Ьоја cokolade).
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Sedimentacija montmorionita i radiolarita izvrsena је t1 pelaskoj sredini, о сепш svedoci bogatstvo radiolarija, koje su skoro
iskljucivo organizmi takve sredine, а izgraduju inace mocne naslage
nasih radiolarita - nekada radiolariskog пшlја.
Takode nas na zakljucak da se ovde radi о tihoj sedimentaciji
upucuju laboritoriska ispitivanja mel1.anickog sastava montmorioлita. Iz mnost,тa uradenih granulometriskih kriva -- sa гaznih dublna - vidimo da је talozenje obavljeno pod istim uslovima. Horizontalne i veгtikalпe pгomene u lezisttl, odnosno гazlike u grюш
lometгiskom sastavu, toliko su neznatne, da se sa siguгnoscu moze
govoгiti о sedime11taciji pelaske facije. (Vidi pгilozeлe kгive koje
pretstavljaju tipicнe vгednosti. Izuzeti krive iz lezista kod Sustasa
Ыizu Вага).

Ovakvi su uslovi sedimentџcije upoznati sve do 24 m. dublпe
dokle se dopгlo istгazнim гadovima. Mozemo pгetpostavШ da се
gгanulometгiski sastav pokazati iste vгednosti i dalje kao i do 24 m.
Ova zapazaнja su od velikog znacaja i нjihovi се se гezultati uveliko koгistiti pгilikom eksploatacij~ i ароtгеЬе moнtmoгionita.
Za mocnost naslaga, koje izazivaju veliko iнteгesovanje, moglo
Ьi se pгetpostaviti da iznose Ьаг 40 m.
Montmoгioнitske нaslage zajedno sa radiolaritima sa maпga
лom vezane su dakle za geosinklinalne porfiritske erupcije. Nase
manganske pojave, vezane za radiolarite, mozemo pridruziti tzv.
, aipiskom tipu" lezista karakteristicnog za oЫasti Alpa, Balkana i
Anadolije, а nastala u vezi sa submarinskim ekstruzijama "zelenih
stena" trijaske, jurske i kredнe starosti.
Pгilikom buducih ispitivanj1a montmoгioпita na tегенu izmedu
Jadranskog Мога i Skadaгskog Jezera otkrice se mnoga usamljena
otrgnuta lezista i to sigшno svuda gdegod budemo imali submarinske erupcije оdноsпо vengensko-kasijansku seriju.
Poznate su takve z11acajnije pojave na Ilijinom Bгdu, Presjeci,
Cafi 'i kod V"irpazaгa. Sem pojave kod Virpazara, ostale se 11alaze
u Ыizi11i Ьijelopoljskih naslaga i pгetstavljaju ustvari 11jihovo prod.uze11je.
Sve su ove 11aslage vezane za ve11ge11sko-kasija11sku seгiju.
Na Ilijinom Brdu roz11acko-montmorio11itska serija је ukljeste11a u juгske kгecnjake svakako tektoнskim putem. Povrsiпa гa
sprostranjeпja izпosi oko 80.000 m 2 •
S pгavom Ьi se moglo govoгiti da su mocne mor1tmorio11itske naslage, koje su 11ekada ci11ile ko11tinuirano te1o, odigrale veliku ulogu
prilikom klasicnog kгaljustaпja terena izmedu Jadraпskog Мога i
Skadaгskog Ј еzега.

MONTMORIONITSKO IЉZISTE U SUSTASAMA KOD BARA
Montmoгionitske naslage u neposrednoj Ыizini puta i zeleznicl(e pгuge Bar--Virpazaг, а udaljeнe 7 km. ocI pristanista u Вагu,
protezu se na duzini od 1.500 m. i siriнi od 100 m. obrazujuci zo11u
koja se od Сгпоg Potoka u Sus'casama pruza u pravcu Marovica.
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Naslage u Crnom Potoku se nastavljaju preko sedla Cafe izmedu trijaskih krecnjaka Mukovale i Sporheta, Velenbusa i I>eгinca u pravcu Starog Вага.
Roznacko-montmorionitska serija, ukljlestena izmedu krecnjaka Mukovale i Sporheta, jasno је naborana i zadoЬila pravu skriljavost. Cvrste i meke partije skriljaca (montmorionita) Ыedo-ze
lenkaste, intenzivno-mrke, crvenkasto-mrke i crvene Ьоје naizmenicno se javljaju odajuci pravu slojevitost odnosno skriljavost. Naizmenicno sa montmorionitom javljaju se i tufovi zelene Ьоје, cesto
uslojeni i slabe mocnosti.
Prilikom ispitivanja ovih "skriljaca", prof. V. Nikitin је zapazio u mikroskopu fini zrnasti agregat u kome је razlikovao sitna
zrna kvarca i sivkasta jos sitnija, malo providna zrna kaolinita, kao
i brojne pege hlorita zelene Ьоје. Mestimicno је zapazio i ostatke
radiolarija, koje sam i ја cesto sretao prilikom svojih mikroskopskih ispitivanja mehanickih primesa u montmorionitu. ,
Моја ispitivanja su pokazala 'da је glinoviti mineral (,,skriljac") pretstavljen montmorionitom koji је usled tektonskih prilika
zadoЬio izvesnu skrljavost.
Skriljavost је inace karakteristicna za meta-bentonit, ali se za
nas slucaj ne moze primeniti ovaj Ross-ov termin.
Na sedlu (Cafi) izmedu Mukovale i Sporheta, na montmorionitskim naslagama leze radiolariti izgradeni od kalcedona, opala, kvarca i ostataka radiolarija.
Radiolariti razlicite Ьоје, prozeti su impregnacijama manganskih minerala. Njihova koncentracija (piroluzit, psilomelan, vad)
i,;vrsena је dejstvom naknadnih supergenih procesa.
U uzoj okolini Вага prof. V. Nikitin је izvrsio petrografska
ispitivanja i tom prilikom је odredio andezit, liparit, kvarcni keratofiг i ortofir.
Epimagmatski procesi (hloritizacija i karbonatizacija) su vrlo
snazni na celom terenu eruptivnih stena. Njihovom aktivnoscu ј:е i
нslovljeno stvaranje okerskih masa od ekonomskog znacaja kod Marovica.
Tufovi se javljaju u mocnom razvicu i bogati su amogdaloidima kalcedona i kvarca, а na brdu Kurilu, џ neposrednoj Ыizini
Sustasa, sadrze i konkrecije, rede i prava sociva piroluzita, psilomelana, manganita, vada i braunita (poslednji ро V. Nikitinu).
Mangansko orudnjenje na Kurilu, pored tufova zahvata i radiolarite, а koncentracija, odnosno obogacenje u manganu, uslovljeno
је povrsinskim procesima, rastvaranjem putem voda minimalnih
kolicina mangaha iz stene. Ove su pojave bez ekonomskog znacaja.
Njih mozemo pridruziti po1j1avama na Bijelom Polju, tj. tipu vulkansko-sedimentnih manganskih lezista ili pojava.
Za paleotipne stene ovog podrucja prof. V. Nikitin upotreЫjava
termin kenotipnih stena i vecinu uvrscuje u andezitske tufove. Ra-
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zlog је veca potpunost i elasticnost terminologije kenotipnih efuzivnih stena u poredenju sa paleotipnim.
On pretpostavlja .da је liparit samo deo iste andezitske lave
jako bogate alkalijama i kvarcom, u cemu se potpuno slazem.
Zbog tragova izvesnog dinamometamorfizma, koji је inace znacajan za keratofirove stene plikativnih oЫasti, prof. V. Nikitin
sklon је da zakljuci da kvarcni keratofir pripada nekom starijem
dobu.
Nedaleko od ispitivanog podrucj1a, kod Bukovika, Sotonica i
l,imljana (Virpazar) Н. von FонПоп је odredio porfirH, kvarcporfir, ortofir, keratofir i augitandezit, dok је Е. Manasse kod Boljevica odredio diorit-porfirit i amfiЬolandezit. Dakle, iste tipove kao
i u ispitivanom podrucju prof. V. Nikitina. Pomenute stene u prednjim lokalnostima takode su pretrpele izvesne dinamometamorfne
izmene svakako prouzrokovane intenzivnim tektonskim pokretima.
Imaj1uci u vidu prednje tipove stena, ,,dinamometamorfnu izmenu" i polozaj kvarckeratofira medu ostalim stenama ne bih se
s1ozio sa prof. V. Nikitinom da 011 pripada nekom starijem dobu.
Ро тот misljenju kvarcni keratofir је takode deo andezitske lave.
Tacnu odredbu stena па osnovu hemisko-petrografske klasifikacije је nemoguce izvrsiti obzirom na velike promene stena u epimagmatskoj fazi i kasnije.
Ove tipove stena naci се ispitivaci petrografskog sastava stena
u Severnoj Crnoj1 Gori kao i 1} Juznoj Сгnој Gori. Kvarcni keratofir javljace se redovno uz ostale tipove i pripadace talioa:e andezitskoj lavi.
Stvaranje montmorionitskih naslaga u podrucju Starog Вага
vezano је takode za submarinske erupcije porfirita. Svakako da
prednji pomenuti tipovi stena ucestvuju u davanju maticnog materij.ala stvaranja vengensko-kasijanske serije u ovom podrucju.
Ako se osvrnemo na poreklo maticnog materijala za stvaranje
mnogobrojnih poznatih lezista montmorionitskih glina (fulerove zemlje) u svetu, videcemo da su gotovo sva lezista nastala od vulkanskih lava odnosno tufova, pepela i stakla (trahita, riolita, trahiandezita, dacita, andezita i dr.). Veci deo ovih lezista nastao је u vezi
sa hipoablsalnim erи;pcijama, kao sto su i nasa lezista nastala. Ne
Ьi imalo svrhe nabrajanje tih lezista.
Raspadanje vulkanskog materrjala (stakla, pepela, tufova) u
pelaskoj faciji dovelo је do oslobadanja ogromnih kolicina silicije,
koju su za izgradnju svog organizma crpile radiolarije. Njihovo
bujno razvice dovelo је do stvaranj1a radiolariskog mulja odnosпo
radiolarita vengensko-kasijanske serije. Radiolarije su pored silicije crpile i mangan za izgradnju svog organizma. Kako su radiolarije organizmi pelaske facije to su hipoablsalne erupcije dovele
do njihovog bujnog razvica.
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HEMISKI SAST А V MONTMORIONIT А - BENTONIT А CRNE GORE
LA COMPOSITION SHIMIQUE DE LA MONTMORILLONITE
DU MONTENEGRO

Montmorionit-bentonit iz Bijelog Polja (Crmnica).
La montmorillonite de Biyelo Polye (Crmnica).
Si02
Аl2Оз
Fе2Оз
ТЮ2
сао

MgO
К,О

1
64,29%
15,48
2,97
0,20
2,90
5,33
0,73

2
74,20%
11,64
2,50
0,28
1,82
3,07
0,49

3
71,62%
12,27
2,86
0,22
2,50
3,00
0,42

4
75,33%
11,86
1,98
0,16
1,87
3,58

0,59

0,28

0,35

tгag

tгag

5
73,34%
12,75
2,54
0,16
1,62
3,30
0,47

6
11,44
5,55
0,13
2,40
4,34
0,62

0,32

0,67

5,81%

6,23%

68,660/о

tгасе

Na2O

tгасе

G.ubltak
zaгenjem
Регtе au feu

7,75%

5,59%

7,06%

5,42%

1. Korjjen Dubгava - pгimeгak rumenkaste Ьоје
L' echantillon de couleur rosatre
2. Bijela Dubrava - primeгak Ьledo-zelenkaste Ьоје
L' echantillon de cou.leur verte pale
3. Sj1enokos - pгimerak zelene Ьоје
L' echantillon de couleur verte
4. Korijen Dubrava - pгimerak Ыedo-zelenkaste Ьоје
:L' echantillon de couleur verte pale
5. Bijela Dubrava - primerak Ыedo-zelenkaste Ьоје
L' echantillon de couleur verte pale
6. Korijen Dubrava - primerak mrke Ьоје (Ьоја cokolade)
L' ecћ.antillon de ceuleur brune (du chocolat)
Montmorionit-bentonit iz Sustasa kod Вага
La montmorillonite-bentonite de Soustachi pres de Bar

Si02
Аl,Оз
Fе,Оз

TiO,
сао

MgO
К,О

Na,O
Gubltak
zaгenjem
Регtе

1

2

3

68,00%
12,96
1,57
0,22
3,80
4,87
0,45
0,21

58,70%
17,82
3,76
0,24
2,80
6,70
0,41
0,37

62,75%
15,32
2,50
0,24
4,25
6,15
0,32
0,18

8,19%

9,36%

8,680/о

au feu

1. Crni Potok - primerak Ьledo-zelenkaste
L' echantillon de couleur verte pale

Ьоје

Montmorionit (bentonit)

2. Crni Potok L' echantillon
3. Crni Potok L' echantillon
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primerak mrke Ьоје (Ьоја cokolade)
de couleur brune (du chocolat)
primerak crvene Ьоје
de couleur brique.

Hemiske analize radene su u laboratoriji Savezne uprave za
geoloska istrazivanja pri Savetu za industriju i gradevinarstvo
FNRJ.
Montmorionit odnosno bentonit u raznim lezistima, ра i u jednom istom, pokazuje koleЫjiv hemiski sastav sto se naj1bolje ogleda
na hemiskim analizama bentonita raznih svetskЉ. lezista.
Hemiske analize bentonita iz raznih lezista u svetu
Si02
Аl,Оз

Fе2Оз

FeO
Ti02
Сао

MgO
К2О

Na,O
SO.,H,
РН,О,

1
64,60%
20,80
3,05
0,46
0,15
0,53
2,30
3,00
3,00
0,35
0,02

2
69,50 %
16,50
0,70

3
73,20%
14,84
0,86

4
62,12%
25,82
25,82
1,34

2,00
1,00
1,00
1,00

3,60
0,40
0,58
0,58

4,06

4,74%

9,30%

6,80%

5,30%

SОз

Gubltak
zaгenjem

1.
2.
4.
5.
6.

Bentonit iz
3. Bentonit
Bentonit iz
Bentonit iz
Bentonit iz

5
53,42%
24,72
2,98
0,44
1,78
5,37
0,57
0,43
0,32
9,82%

6
60, 78%
17,08
3,67
0,47
2,84
2,16
0,46
1,5,Ј,

9,64%

Fort Benton-a (Wyoming) SAD
sa ostrva Ponza, Italija
Oglanli-a, - Tшkmenska SSR
Vrdnika - Fruska Gora
Campose, AЉerta - Canada.

Sastav montmorionita odgovara idealnoj vezi.
[Sis Љо · А14 (ОН)4] +nH20
Al2 Оз · 4 Si02 · Н2О + nH20
kojoj је vrlo Ыizak nemacki montmorionit odnosno bentonit. On
uvek sadrzi znatne kolicine alkalnih i zemnoalkalnih elemenata.
· U montmorionitu odnosno bentonitu na mesto AI jonova mogu
da budu ugradeni u reseci Mg ili Fe jonovi, dok jedan deo Si moze
Ьiti zamenjen sa AI.
Montmorionit se gotovo u svim svetskim lezistima bentonit.a
javlja kao njegov glavni sastojak, dok је redi beidelit.
Uz montmorionit i beidelit u bentonitu, pored akcesornih minerala, javljaju se kaolinit, haloj1zit i drugi glinoviti minerali, naravno u manj em procentu.
Bentonit ne pretstavlja nikakvu mineralnu vrstu, vec ovaj termin oznacava gline koje imaju sposobnost usisavanja vode i bubrenja. Naziv potice od lokalnosti Fort Benton-a (Wyoming) gde је
1888 godine prvi put otkrivena glina sa prednjim osoЬinama.
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Osoblna usisavanja vode kod bentonita potice od rastegljive
resetke montmorionita. Ona је donekle rastegljiva u vidu
Ьarmonike nasuprot krutoj reseci kaolinita.
Danas, zahvaljuj1uci elektronsko-mikroskopskom snimanju, moguce је uciniti vidljivom podelu kristala na elementarne slojeve.
Prodiranje vode se vrsi u elementarne slojeve kristala koji se
1-astezu u vidu harmonike. Rastojanje ravnih slojeva vlaznog montmorionita iznosi 30 А, а kod ugrejanog na 100°С 10 А.
Kolicina katjona koja је vezana povrsinskim silama, а koja је
sposobna za razmenu kao i fizicka svojstva odreduju vrstu beni.onita.
·
Bentoniti se dele na alkalne i zemnoalkalne. Na-bentonit pokazuj1e osmotski pritisak, dok Ca-bentonit ne pokazuje. Ca-bentoniti slabo ili sasvim ne bubre, sto је uslovljeno prisustvom katjona
kalcije u difuznom sloju.
Na-bentoniti jako bubre, а njihovo povecanje zapremine lezi
izmedu sestostrukog do desetostrukog.
Kod naseg montmorionita odnosno bentonita silicija i aluminija
su vrlo koleЫjive.
Nas i italijanski bentonit su bogatiji silicijom od onih iz Wyoming-a, ali је ovaj poslednji bogatiji aluminijom. Bentonitu iz Wyoming-a se ро hemiskom sastavu i fizickim osoЬinama priЬlizava
bentonit Fruske Gore.
KoleЬljivost procenta gvozda kod naseg bentonita se najbolje
ogleda na boji. Zelenkasta, otvoreno zelena i zelena Ьоја dolazi kod
primeraka sa manjim procentom gvozda, dok crvena, rumenkasta
i шrka dolazi kod primeraka sa najvisim procentom gvozda (vidi
hemiske analize). Isprani odnosno mulj1ani bentonit Crne Gore zeJene Ьоје pokazuje belicastu boj1u.
Pcumenkasta, crvena i mrka Ьоја kod nasih bentonita dolazi
iskljucivo od gvozda i neЬi se moglo pomisliti na uticaj mangana,
jer је dokazan samo u tгagovima i to retko.
Takode i bentonit iz Wyoming-a је bogat gvozdem i obojen је
zuto, krem i mrko-zelenkasto, dok italijanski bentonit sa ostrva
Ponza sadrzi шаlо gvozda, а kao primesu opal, zbog cega је bele
(laЬilne)

Ьоје.

Ca--bentoniti najcesce se javljaju u priтodi, dok su redi Nabentoniti. Italijanski i neшacki bentoniti su kalciski, dok su americki pretezno natriski. Grcki "geolithe" је Mg-beпtonit.
N as crnogoгski bentonit pripadao Ьi zeпшoalkalnoш bentonitu.
Рогеd bentonita Crne Gоге utvгdio sаш i beпtonit iz Vrdnika (Fгн
ska Gога), koji povecava 6-7 puta svoju zapгeminu i bez aktiviranja se moze upotreЫjavati kao vrlo kvalitetna siгovina. Kod fruskogoгskog bentonita potrebno је ispiranjem udaljiti ugljevite materije, posle cega postaje upotreЫjiv.
Ргеmа EndeП-u bentonit sa ovakvom sposobnoscu apsoгcije
pripadao Ьi Na-bentonitu.
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Crnogorski bentonit lako se lepi za jezik i skoljkastog је preloma. N а vazduhu gubl svoju vlaznost i raspada se skoljkasto u
komade.
Kako su lezista bentonita u Crnoj Gori vrlo mocna t.j. rezerve
iznose nekoliko desetina .miliona tona, pozeljno Ьi Ьilo ovoj sirovini
dati naziv koji Ьi imao komercijalni karakter.
U svetu se ovo praktikuje i gotovo svi bentoniti imaju svoju
komercijalnu oznakц.
Nas bentonit Ьi u komercijalnom ра i u strucnom svetu Ьiо poznat kao "montenegrinit".
Ne treba da se tumaci pogresno ovaj naziv, jer on nece imati
nikakve veze sa mineraloskom podelom glina, niti се on opterecivati mineralosku terminologiju.
N asa laboratoriska sretstva su skromna da Ьi se izvrsila potpuna ispitivanja montenegrinita, vec cemo se zadovoljiti ovim prikazom.
U sledecem radu Ьiсе prikazana termicka, rentgenska, mikroskopska, elektronografska i izvesna koloidno-hemiska ispitivanja
cime се se naucno definisati ova materija. I u geoloskom prikazu
lezista Ьiсе kasnije svakako novosti kada se bude pristupilo eksploataciji.
GRANULOMETRISKI SASTAV BENTONITA CRNE GORE
LA COMPOSITION GRANULOMETRIQUE DE LA BENTONITE
DU MONTENEGRO

Bijelo Polje u Crmnici.
Biyelo Polye (Crmnica).
Velicina
cestica
Grosseur des
particules'

>

10 6 -

<

10µ
6µ
2µ
2µ

P1·ocenat
Le pourcentage
1
43,0
13,0
27,0
17,0

2

65,0
13,0
12,5
9,5

3
41,2
12,3
24,3
22,2

4
41,5
14,0
22,5
22,0

5
66,0
14,0
13,5
6,5

1. Korijen Dubrava - primerak zelene Ьоје
L' echantillon de couleur verte foncee
2. i 5. Korijen Dubrava - primerak rumenkaste
L' echantillon de couleur rosatre
3. Korijen Dubrava - primerak mrke Ьоје
L' echantillon de couleur brune
4, Korijen Dubrava - primerak zelenkaste Ьоје
L' echantillon de couleur verdatre
6. Sjenokos - primerak zelene Ьоје
L' echantillon de couleur verte
5

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље

6
52,5
11,5
19,0
17,0

Ьоје

7
38,5
18,0
24,5
1~,о
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7 i 8. Bijela Dubrava - primerak Ыedozelenkaste
L' echantillon de couleur verte pale
Sustasi kod Вага
Soustachi pres de

Ваг.

Velicina cestica
Grosseur des
particules

>

10µ
10 - 6µ
6 - 2µ
2µ

<

Ьоје

Procenat
Le pouгcentage
1
85,0
6,0
6,5
2,5

2

3

4

80,5
7,5
7,0
5,0

81,0
7,0
7,0
5,0

87,0
4,0
5,0
4,0

5
86,0
37
·'
6,5
3,8

1 i 2. Crni Potok - primerak mrke Ьој,е
L' echantillon des cou1eur brune
3. Crni Potok - primerak crvene Ьоје
L' echantillon des couleur brique
4 i 5. Crni Potok - primerak ze1enkaste Ьоје
L' echantillon de couleur verdatre
Iz prikazanih vrednosti proistice da је crnogorski bentonit siromasan cesticama u podrucju koloida - ispod 1 mikrona u precniku. Bentonit iz Sustasa mnogo је siromasniji koloidalnim cesticama od Ьije1opoljskog bentonita.
Radi boljeg shvatanja koloidalnosti kao i uporedenja sa nasim
prikazanim bentonitom dace se procentualne verdnosti cestica ро
velicini nekih bentonita.
·Velicina cestica
Gгosseur des
particules

> 10µ

2- 10µ
2µ

.>

Procenat
Le pourcentage
1

2

42,0

44,1
21,5
34,4

39,0
19,0

3
7,5
21,0
71,5

4
2,6
3,9
93,5

1. Nemacki aktiviran bentonit iz Geisenheim-a
Bentonite activee de Geisenheim (Allemagne)
2. Italijanski sirov bentonit - ostrvo Ponza
Bentonite italienne brute de l'ile Ponza
3. Fruskogorski bentonit
Bentonite de Frouchka Gora
4. Americki komercijalni bentonit
Bentonite americaine commerciale
Crnogorskom bentonitu је najЫizi ро svojoj1 koloidalnosti ne. macki bentonit (Geisenheim), dok је italijanski daleko koloidalniji
od njih.
Americki komercijalni kao i fгuskogorski bentonit najidealniji
su u pog1edu koloidalnosti i dosta su retki u prirodi.

Montmoгionit

(bentonit)
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Granulometriski sastav kod bentonita uopste igra ogromnu
ulogu u citavom nizu fizickih i fizicko-hemiskih osoblna.
Tako slaba koloidalnost kod naseg crnogorskog bentonita odrazice se naravno na njegovim fizickim osoblnama.
·
U prakticnom pogledu, takode mehanicki sastav igra veliku
ulogu prilikom procenjivanja kvaliteta odnosno vrednosti bentonita.
ATTERBERG-OVE GRANICE KONZISTENCIJE CRNOGORSKOG
BENTONITA
LES LIMITES DE CONSISTENCE D'ATTERBERG DE LA BENTONIТE
DU MONTENEGRO

Bijelo Polje kod Petгovca na moru
Biyelo Polye ргеs de Petrovac
au bo1·d de la mег
GraniJca
Gгanica
Indeks
plasticnosti tecnosti
plasticnosti
La limite tle La limite Index de
plasticite
de viscosite plasticite

Korijen Dubrava -

primerak

Ыedozelenkaste Ьоје

38,0:0/о

97,20/о

59,2

51, 7°/о

103,8•0/о
100,0:0/о

52,1
49,0

L' echantillon de couleur

verte pale
Korijen Dubrava -· pгimerak
rumenkaste Ьоје
I.' echantillon de couleur rosatre

51,О~О/о

'Ј

· Korijen Dubrava - primerak
mrke Ьој1е
l/ echantillon de couleur
brune
Sjenokos L'

primerak zeLene Ьој 1 е
de couleur verte

echanЧllon

Bijela Dubrava -

primerak

Ыedo-zelenkaste Ьоје

36,30/о

81,6!0/о

45,3

27,'2No

105,0'0/о

2sд 0/о

114,20/о

77,8
85,7

36,90/о
46,О'О/о

140,0°/о,
107,()0/о

103,1
61,0.

l/ echantillon de couleur
verte pale
Sustasi kod Вага
Soustachi pres de Bar
Crni Potok - primerak zelenkaste Ьоје
L' echantillon de couleur
verdatre
5*

32,30/о

29,8

,.----~----------------------------------.
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Crni Potok - primerak
crvene Ьоје
L' echantillon de couleur
· brique

40,5 0/о

70,5°/о
57,80/о

25,4
17,3

40,70/о
40,2! 0 /о

86,20/о
61,9'0/о

45,5
21,7

45,lIO/o
1

Crni Potok - primerak rp.rke Ьоје
L' echantillon de couleur 'brune
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Vece vrednosti Atterberg-ovЉ granica konzinstencije pokazuju primerci sa vecom koloidalnoscu. I kako tiksotropija stoji u tesnoj vezi sa Atterberg-ovim granicama konzinstencije, odnosno one
јој i daju izvesnu vrednost, to proizlazi da је ona vrlo slaba i retko
izrazena kod crnogorskog bentonita.
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Primerci slabe koloidalnosti iz Sustasa gotovo su uvek bez pojave tiksotropij!e.
·
Fizicka granica tecnosti pokazuje da је tiksotropni gel vrlo
slab kod naseg bentonita.
.t,
Kako su tiksotropija i Atterberg-ove granice konzinstencije u
tesnoj vezi sa bubrenjem i sposobnoscu apsorpcije, to se jasno vidi
da је crnogorski bentonit slabog kapaciteta apsorpcije i da slabo
bubri.
Atterberg-ove granice konzinstencije pruzaju mogucnost da se
na.osnovu njih izvrsi i klasifikacija bentonita u prirodi (ро geomehanicarima). U literaturi Ca-bentoniti uglavnom pokazuju granicu
tecnosti oko 150'0/о. Za nemacki bentonit iz Geisenheim-a ona iznosi
137!0/о, а za italijanski sa ostrva Ponza oko 140~/о.
Prema svom ponasanju crnogorski bentonit zaista ide u grupu
Ca-bentonita (ako usvojdmo shvatanje geomehanicara).
Geofizicka merenja Atterberg-ovih granica konzinstencije imaju
svoj ogroman znacaj u prakticnom zivotu kod svih grana industrije.
РН

SUSPENZIJE BENTONITA CRNE GORE

рН bentonita u 1ezistu Bijelog Polja i Sustasa varira od 7 do 8, 7.
Kako horizontalno tako i vertikalno u lezistima vrednosti рН su
vrlo koleЬljive.
Bentonit daje lako alkalnu sredinu koja је inace i karakteristicna za zemnoalkalne bentonite.

TOPLJIVOST KOD BENTONIT А CRNE GORE

Tacka topljivosti naseg bentonita је koleЬljiva i to naravno u vezi
sa njegovim koleЫjivim hemiskim sastavom.
Tacka topljivosti krece se od 11ОО С-1180°С.
0

LITERATURA
Barth Т. W., Correns

С. W. ипа Eskola Р.: Die Enstehung dE;r Gesteine.
Berliln, 1939.
Berg G.: Vorkommen und Geochemie der mineralischen Rohstoffe. Leipzig, 1929.
Бетехтип, А. Г.: Промышленные марrанцовые руды СССР. Издање Акад.
наука,

1946.

Besic Z.: Prilog ka poznavanju starosti porfirita Severne Crne Gore. Geol.

anali Balk. Poluostrva, knj. XVIII, 1950.
Bukowski G. von: Geologische Mitteilungen aus dem Gebleten Pastrovicchio

und Spizza in Suddalmatien. Verhandlungen der geologtschen Reichsanstalt, Jg. 1894, S. 120-129, Wien.
Einige Beobachtungen im Triasgeblete von Suddalmatien. Verhandlun~
gen der geologischen Reichsanstalt, Jg. 1895, S. 133-138, Wien.
Zur Stratigraphie dег suddalmatienischen Trias. Verhandlungen der
geologischen Reisanstalt, Jg. 1896. Wien.
Uber die juгassischen und kretassis·chen AЫagerungen von Spizza in

74

Dusan Stangacilovic

Si.iddalmatien. Verhandlungen dег geologischen Reichsanstalt, Jg. 1908,
Wien.
Notiz i.ibeг die eгuptiven Bildungen der Triaspeгiode in Si.iddalmatien.
Veгhandlungen dег geologischen_ Reichsanstalt, Jg. 1906, Wien.
@eologische Detailkarte von Si.id - Dalmatien 1: 25.000. Blatt Spizza.
Si.idhalfte. Geologische Reichsanstalt, 1909, Wien.
Comad Ј. von: Noгitporphyrit (Enstatitporphyгit) аш~ den Gebleten Spizza
und Pastrovicchio in Si.iddalmatien. Verhandlungen der geologischen
Reichsanstalt, 1894, Wien.
Deribei·e М. et Estme А.: La bentonite. 1951, Paгis.
Dittier Е. und Kirnbauei·, F.: Das bentonitvorkommen von Tomesti in Rumanien. Zeitschгift fi.ir prakt. Geologte, Н. 8, 1933.
FouUon - Norbeck Н. F. von: Uber die Eгuptivgesteine Montenegгos. Verhandlungen dег geologischen Reichsanstalt, Jg. 1882, S. 123, Wien.
Ке1-пе1· - MariLaun F.: Geoloskil ekspoze naslaga kaolina u Bijelom Polju kod
Petrovca. (1925). Fond strucnih dokumenata Saveta za industriju i
gradevinarstvo FNRJ.
Lukovic М. i Petkovic К.: Prilog za geolosko poznavanje Crne Gоге. Geoloski
i tektonski odnosi jednog dela u oЬlasti Crmnice. Geol. anali Balk.
poluostrva ХП/1, 1934.
Mai·teШ А.: П l:ilvello di Wengen nel Montenegro meгidionale. Boll. Soc. geol.
·
ital., vol. 23. 1904, Roma.
MarteШ А.: Studio Geologico sul Montenegro sud oгientale е littoгaneo.
Memшie della R. Academia dei Lincei classe di scinze Fisiche, Matematiche е Naturali, Ano CCCV, Seгie Quinta - Vol.' VI, Facs. XVII,
1908, Roma.
Manasse Е.: Poгfiriti dioritiche е andesiti del Montenegro. Atti S. toscana Sc.
nat. Ргос, vегЬ., XIII, 1903.
Nikitin V.: Pгilog kaгakteristici erupt:ilvnih stena iz okoline Bai-a. Geol. anali
Balk. poluostrva Х/1 1930.
Paviovic S.: Pokusaj klasifikacije nasih manganskih гudista i njihov nacin
postanka. Zapisnici Sгpskog geol. dгustva za 1948 g.
Pavic А.: Neka zapazanja о boksitima Сше Gore. Zapisnici Srpskog geol.
dгustva za 1949 g.
Ross С. S.: Altered Paleozoic volcanic materials and their гecognition. Am.
Assoc. Petr. Geol. Bull., vol. 12, р. 164, 1928.
Simic V.: Nasa rudista mangana i njihova pгiirodna klasifikaoija. Metalurgija 2, 1951.
StangaciLovic D.: Bentonit Fгuske Go1·e. Zapisnici Sгpskog geol. dгustva
za 1951 g.
Tietze Е.: Geologische Uebersicht von Montenegro (Anhang: Uber die Eruptivgesteine Montenegгo's. Von Н. von Foullon) Jachrbuch der geologkichen
Reichsanstalt, В. XXXIV, 1884, Wien.
Vinassa de Regny Р.: Die Geologie Montenegros und des alЬanischen GrenzgeЬietes. Congres geologique inte1Ћational. Compte rendu de IX Session,
1903, Vienne.
Zittei К. von: Grundzi.ige dег Palaontologie I, 1924.
Глины и каолин - глины отбеливающие. Неметаллические ископаемые
СССР,

Том

4, 1941.

DOUCHAN STANGATCHILOVITCH
LA MONTMORIONITE (BENTONITE) DU MONTENEGRO

Il у aura Ьientбt 30 ans que D. Yovovitch а decouvert le gisement de "kaolin" de Biyelo Polye qui est reste jusqu'a present
inconnu des savants.
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Ayant eu sur се terrain un droit exclusif de recherches D. Yovovitch у а amene en 1925 le geologue repute Dr .. Fritz KernerMarilaun, pour qu'il examine le gisement de "kaolin".
Dans son expose Dr. Kerner indique que le kaolin de Biyelo
Polye, en dehors de sa valeur pratique, а une grande importance
scientifique, puisque sa formation est d'un type special.
Il estime, que le kaolin а Biyelo Polye а ete forme а u,n age
geologique recent, а la suite des influences atmospheriques sur les
tufs de porphyrite.
Par suite de l'action marquee des agents atmospheriques la
kaolinisation des tufs а ete tres intensi\re, et l'acide ·carbonique
necessaire n'a jamais fait defaut et il а pu etre assure.
D'apres Dr. Kerner, le kaolin de Biyelo Polye est de l'age Pleistocene et il est d'avis qu'il est encore en formation.
En partant de l'idee qu'il s'agit ici de l'argile paolinique, Dr.
Kerner у а adapte les conditions necessaires pour sa formation.
L'auteur mentionne а pouтtant omis de signaler les rapports de
genese des radiolarites tres repandues avec le "kaolin".
Leur presence nous aidera а expliquer la genese de la montmorillonite qui en fait constitue се gisement.
Cette formation est tres repandue et presque unique pour la
montmorillonite (terre а foulon) et par consequent pas du tout
extraordinaire, comme le dit Dг. Kerner.
Jusqu'en 1946, а cause d'absence de communications, on n'a pas
prete attention au gisement, qui sans doute, par sa quantite depasse
tous les gisements d'argile bentonitique les plus reputes du monde.
Si l'espece minerale avait ete exactement determinee, ainsi que
la genese qui aurait pu l'indiquer, l'interet aurait ete tres grand,
puisque l'industrie dans les pays etrangers connait Ьien l'importance d'argile bentonitique.
Мете apres la Seconde guerre mondiale les arg,iles de Biyelo
Polye ont ete prises pour du kaolin et comme telles elles ont ete
recherchees jusqu'au moment de la constatation qu'il s'agissait de la
montmorillonite.
А l'epoque de ses recherches а Biyelo Polye Andriya Pavitch
avait adresse un echantillon de "kaolin" а Stoyan Pavlovitch qui
l'a envoye au Laboratoire de Mineralogie du Museum National
d'Histoire Naturelle de France, pour determiner son espece minerale. La par l'analyse thermique differentielle on а etaЫi que l'argile en question fait partie de la monmorillonite. Dans une seance
с1е l'Institut geologique de l'Academie des Sciences Serbe S. Pavlovitch а presente le 31. III. 1950, la courbe thermique differentielle
сЗ.е la montmorillonite faite au laboratoire parisien. En raison du
manque de travaux concernant la montmorillonite et ses gisements
puЫies, nous ne recherchons pas qui l'a identifiee le premier . et
quelles sont toutes les personnes qui у travaillent.
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Le but de cet expose est de faire connaftre la composition chimique de la montmorillonite а Вiyelo Polye, ses qualites pЬ.ysiques
et ses conditions de genese et de jeter un coup d'oeil sur les gisements et les caracteres de certaines montmorillonites du monde.
Mes experiences ont ete faites sur de tres nombreux echantillons, provenant de differents points et de differentes profondeurs,
et les resultats presentes sont suffisants pour donner une ideee Ьien
nette des variations horizontalement et verticalement dans le gisement.
LE GISEMENT DE LA MONTMORILLONITE (BENTONITE)
d BiyeLo PoLye pres de Petrovar:

аи

bord de ia mer

Les sediments de la montmorillonite а Biyelo Polye passent
entre la montagne nommee "Rasovatac" (993 m) du сбtе Nord et
Nord-Ouest et le mont d'Iliya et le rocher. de Miyovitch du сбtе Sud
et Sud-Est.
Ces montagnes forment une chaine qui separe le lac de Scutari
de la mer Adriatique. А vol d'oiseau de la mer jusqu'au gisement
il n'ya а qu'une distance d'environ 5,5 km et par la route nouvellement construite environ 12,5 km.
Sous Biyelo Polye on reconnait l'abaissement dans la direction
E-Ou, dans lequei entrent les masses calcaires qui le retrecissent en
formant plusieurs petites depressions toutes liees entre elles. Се sont
les depressions de Syenocos, Koriyen Doubrava et Biyela Doubrava
а la hauteur de 600 m au-dessus de la mer. L'abaissement est long
environ 3,2 km, large environ 300 m, par endroits il n'a que 50 m
et sur Mramor dans la direction de Boucovic il а а peine 20 m.
Le terrain de sediments de la montmorillonite а Вiyelo Polye
est cou.vert de forets, de paturages et de champs.
De meme, que le gissement а Вiyelo Polye les autres gisements
de montmorillonite entre la mer Adriatique et le lac de Scutari
font partie de la structure tectonique la plus compliquee de notre
pays. Cette contree а ete et elle est encore l'objet de recherches et
de discussions vehementes entre les geologues-tectoniciens du pays
et de l'etranger. Vu la complexite de la constitution du terraint et
le but que poursuit cet expose, је me servirai des recherches de G.
von Bukowski, se rapportant aux contrees environnantes pour expliquer les rapports stratigraphiques les plus indispensaЫes.
Pour nous est essentiel le lien lithologique, c'est а dire le lien
genesiaque existant entre la roche-mere, les radiolarites et la montmorillonite, qui n'a jamais ete etudiee jtusqu'a present.
Les sediments de la montmorillonite а Biyelo Polye, ainsi que
celles de cette contree, sont de l'age de trias moyen.
Un facies du trias moyen, excessivement developpe, est la serie
de Wengen et de St. Cassian. Elle est formee par la radiolarite qui
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atteint souvent une grande puissance. EnsemЫe avec elle apparaissent les sediments de la montmorilloinite.
Les calcaires du trias superieur et les dolomites et moins les
calcaires-tithoniens, les calcaires oolithiques (pied septentrional du
mont d'Iliya) forment le bord de l'abassement.
Au bord de l'abaissement sous la matiere diluviale ou sous les
sediments du trias superieur on apper<;oit par endroits le flysch
(le gres, le schiste argileux, la marne).
Les sediments de flysch, accompagnes de facies de calcaires
avec Crino'ides du trias moyen, se trouvent entre la serie de radiolarite-montmorillonite et les calcaires du trias superieur et de dolomites, et accompagnent toujours dans la region entre la сбtе
Adriatique et le lac de Scutari presque toutes les apparitions de la
montmorillonite.
Au bord, c'est а dire au contact de la serie de Wengen et de
St. Cassian et des calcaires carniques, apparaissent les sources.
Dans la region mentionnee on rencontre les porphyrites, qui
sont tres repandues, et qui retiennent notre attention comme rochesmeres pour la formation de la montmorillonite.
John von Conrad decrit ces roches comme etant des noritesporphyrites et а cause de l'affinite de la composition chimique il
les compare aux norites-porphyrites de Klausen.
Ces roches sont decomposees et sont accompagnees de tufs puissamment developpes.
Sur le terrain de sediments а Biyelo Polye је n'ai pas trouve
de roches de porphyrites, је n'ai trouve qui les tufs du сбtе l'est de
l'abaissement, sur Mramor, et dans les sediments de la montmorillonite, sous forme d'inclusions а Koriyen Doubrava. Је n'ai pas l'intention de m'aventurer dans aucune determination petrographique,
car les eclantillons, dont је dispose, sont des tufs tres alteres et
excessivement riches en verre volcanique. 11 est evident que les
actions epimagmatiques sont developpees au plus haut degre chez
les porphyrites. Il s'agit ici des roches paleovolcaniques (paleotypiques), tres repandues sur la сбtе Adriatique.
G. von Bukowski est d'avis que les eru. ptions porphyritiques
sur la сбtе du Montenegro ont jailli а l'epoque de la formation de
couches de Wengen et de St. Cassian et qu'a cette occasion les calcaires carniques n'ont pas ete touches. Une preuve plus sure pour
la determination de l'epoque des eruptions est fournie, d'apres Bukowski, par les tufs de la serie de Wengen et de St. Cassian.
М. Loukovitch et К. Petkovitch estiment que les eruptions
porphyritiques а notre сбtе maritime se sont effectuees а partir
des couches werfeniennes jusqu'au l'etage carnien. D'apres eux, les
tufs porphyritiques du сбtе sud d'Umka (Crmnica) accompagnent
les couches carniennes.
Је suis d'avis, que les jaillissements porphyritiquese se sont
effectues avant la formation de serie de W engen et de St. Carsian,
1
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car les porphyrites ont exclusive'ment donne la matiere d'origine
pour la creation de cette puissante serie.
Ainsi l'etaЫissement par G. von Bukowski et par les autres de
l'epoque des eruptions porphyritiques pour notre сбtе maritime meridionale serait sensiЬlement corrige.
Les tufs trouves dans la s.erie de Wengen et de St. Cassian ne
serait pas une preuve certaine pour la simultaneite de l'eruption
а\тес la serie mentionnee co111me l'affirme G. von Bukowski, car
ils peuvent representer (comme dans notre cas) la matiere volcanique, legerement alteree, sedimentee dans la serie de ces sediments.
Si nous envisageons la conception de Zarija Bechitch au sujet
de l'epoque des eruptions porphyritiques au Montenegro septentrional, qu'il considere appartenir aux parties inferieures du trias
moyen (jusqu'a la zone Ceratites trinodosus) et si nous la comparons aux donnees que j'ai oЬtenues moi-meme, il en resulterait
que les eruptions de notre сбtе meridionale ne depassent pas les
parties inferieures du trias moyen. Il parait que l'action volcanique
dans cette region c'est produite en une phase.
Par analogie а nos gisements au bord de la mer, on а egalement
observe au Montenegro septentrional les apparitions de la montmorillonite dans la serie de Wangen et de St. Cassian.
Ainsi, Andriya Pavitch а remarque а Zagrad (district de Nikchitch) que la serie de Wengen et de St. Cassian est accompagnee
de la montmorillonite formant la base de la bauxite.
Је suppose la. posiЬilite de decouvrir au Montenegro septantrional des gisements d'une importance economique.
А Вiyelo Polye apparaissent а la surface les masses puissantes
des radiolarites, concassees, froissees et plissees, formant des zones
soit plus larges soit moins longues, inclinees vers N-E (presque
verticalement). En realite c'est l'inclinaison de la serie de Wengen
et de St. Cassian, dont la masse tres plastique, а du forcement sublr
de grandes ·deformations.
Les radiolarites rouges, brunes, noires, grises et vertes se
composant de calcedoine, opale et quarz, se distinguent par l'abondance de restes de fossiles et la richesse de formes des radiolaires.
Elles sont souvent penetrees par des impregnations manganesiennes, tandis qu'une concentration plus importante de mineraux manganesiens а ete remarquee dans la partie orientale de l'abaissement
t\ Biyela Doubrava.
En realite il s'agit ici d'un nid dans les calcaires au contact avec
la serie de Wengen et de St. Cassian.
La mineralisation des calcaires provient des actions posteгieures
supergenes.
Sous l'influence des eaux а la surface, surtout au contact avec
les calcaires (ou apparaissent les sources), et par dissolution des plus
petites quantites primaires de manganese dans la radiolarite la concentration s'est effectuee.
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Ici а ete constatee l'association typique de paragenes de mineraux manganesiens -·· psilomelane, pyrolusite, wad, manganite,
qui est surtout tres caracteristique pour се type de gisements.
Les radiolarites, dont la puissance jusqu'a present connue ne
depasse pas un metre, ont ete remarquees en differentes profondeurs,
ои elles se substituent alternativement а la mont:tnorillonite.
Les parties de la montmorillonite, qui se trouvent au - dessous
de la radiolarite, sont presque regulierement d'une jolie couleur rosatre (couleur de la rhodonite) ou d'un bruп intense (couleur chocolat).
La sedimentation de la montmorillonite et de la radiolarite s'est
effectuee dans un milieu pelagien, que certifie l'abondance de radiolaires, qui forment egalement des depбts puissants de nos radiola- _
rites.
Egalement les courbes granulometriques de la montmorillonite
nous indiqruent une sedimentation lente. Grace aux nombreuses
courbes granulometriques, provenant de differentes profondeurs, on
s'apperc:;oit, que les depбts sedimentaires se sont realises dans les
memes conditions.
Dans les gisements les changements horizontaux et verticaux.,
c'est а dire les differences dans la constitution granulometrique, sont
si insignifiants, qu'avec certitude on peut parler de depбts sedimentaires du facies pelagien (Voir les courbes jointes, qui representent
les valeurs typiques - Excepter les courbes du gisement pres de
Sustachi - Bar).
De telles conditions de sedimentation sont connues jusqu'a la
profondeur de 24 m., jusqu'ou arrivent les travaux de recherches. Il
est а supposer, que meme plus loin la constitution granulometrique
demontrera les memes valeurs que jusqu'a la profondeur 24 m. Ces
observations sont tres importantes et leurs resultats seront d'une
grande utilite lors de l'exploitation et de l'emploi de la montmorillonite.
En се qui concerne la puissance des depбts sedimentaires, qui
est d'un tres grand interet, on pourrait la supposer d'au moins 40 m.
Les sediments de la montmorillonite et des radiolarites avec
manganese sont exclusivement liees aux eruptions porphyritiqнes
geolynclinales. Par suite des apparitions de manganese liees aux radiolarites, on peut rappoгter au type de gisements, nomme "alpin",
qui caracterise les regions des Alpes, de Balkan et de l'Anatolie et
dont la formation est en rapport avec les extrusions sousmarines сЈ.е
roches vertes d'age triasique, jurassique et cretace.
Lorsqu'on fera des recherches de la monmorillonite а l'avenir
entгe la rive Adгiatique et le lac de Scutari, on trouvera beaucoup de
gisements solitaiгes - arraches, surement paгtout ou se tгouve la
serie de W engen et de St. Casian.
Telles apparitions assez impoгtantes sont connues au mont
d'Iliya, Presyeca, ТсЬаvа et pres de Virpazar. Exepte celle de Virpazar, les autres appaгitions se trouvent а la proximite de depбts sedi-

80

Dusan Stangacilovic

roentaires de Biyelo Polye et representent en realite leur continuation. Toutes ces apparitions se rattachent а la serie de Wengen et de
St. Cassian.
Au roont d'Iliya la serie de radiolarite-roontroorillonite se trouve
coincee par les roouvements tectoniques dans les calcaires du Jura.
La surface de son etendue est d'environ 80.000 m 2 •
On pourrait dire avec raison que les puissants sediments de la
montmorillonite, qui autrefois constituaient "un corps continu", ont
joue dans l'ecaillement classique, entre 1' Adriatique et le lac de
Scutari", un rбle tres important.
Le gisement de La

montmorШonite д,

Sustachi pres de Bar

Les sedimnets de la montmorillonite, а la proximite immediate
du chemin de fer Bar-Virpazar, qui sont eloignes de 7 km. du port
de Ваг, ont une extension de 1500 m en longueur et 100 m en largeur, formant une zone, qui de Crni Potok а Sustachi s'etend dans
la direction de Marovitch.
Les sediments de Crni Potok а travers l'enserrement de Tchafa
continuent dans la direction de Stari Ваг entre les calcaires triasiques de Moukovala et Chporhet, Velenbous et Djerinac.
1,а serie de radiolarite-roontmorillonite, coincee entre les calcaires de Moukovala et de Chporhet, est nettement plissee d'ou sa texture foliacee. Les parties fermes et molles des schistes (de la montroorillonite) d'une couleur verdatre-claire, brune-intense, brune-rougeatre et rouge apparaissent alternativement demontrant leur veritaЫe stratification, c'est а dire la texture foliacee. Alternativement
avec la monmorillonite apparaissent les tufs verts, souvent stratifiees et d'une puissance faiЫe.
En examinant ces "schistes", prof. V. Nikitine а remarque au
microscope l'agregat fin granuleux dans lequel il а identifie des petits grains de quartz et des graines gris encore plus fins, des grains
un peu transparents de kaolinite, ainsi que des taches vertes du chlorite. Par ci par la il а remarque les restes de radiolarites, que j'ai
souvent rencontres en exaroinant au microscope les mineraux accessoires dans la montmorillonite.
Mes recherches ont demontre que le mineral argileux (,,du schiste") est represente par la montmorillonite qui а la suite des circonstances tectoniques а pris une certaine texture foliacee. La texture
foliacee est d'ailleurs caracteristique pour la meta-bentonite, mais
dans notre cas се terme n'est pas applicaЫe.
А l'enserrement de Tchafa entre Moukovala et Chporohet, sur
les sediments de la montmorillonite, se trouvent les radiolarites se
composant de calcedoine, opale et quatrz.
Les radiolarites, de couleurs differentes sont penetrees d'impregnation de mineraux manganesiens. Leurs concentration (la pyrolusite, la psilomelane et le wad) c'est effectuee sous l'influence
ulterieure d'actions supergenes.
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Prof. V. Nikitin а fait des recherches aux alentours les plus procl1es de Bar et а cette occasion il а determine l'andesite, la liparite,
la keratophyre quartzique et l'orthophyre.
Les actions epimagmatiques ont ete tres intenses sur tout le
teпain de roches eruptives.
Par leur activite а Marovitch est conditionnee la formation de
masses d'ocre d'une importance economique. Les tufs apparaisent
puissament developpes et riches en amygdaloi:des en calcedoine et
au mont Kourilo, dans la proximite immediate de Soustachi, ils contiennent les concretions, moins souvent de veritaЫes lentilles de pyгolusite, psilomelane, manganite, wad et probaЫement de braunite
(la derniere d'apres V. Nikitine).
La mineralisation manganesienne а cote des tufs frole egalemeht les radiolarites et la concentration, c'est а dire l'enrichissement
en manganese, est conditionne par des actions supergenes, par dissolution par l'eau de petites quaпtites de maпgaпese se trouvaпt dans
les roches. Се sont des apparitions saпs a'ucune importaпce economique. Оп peut les joiпclre aux apparitions а Biyelo Polye, c'est а dire
au type de gissements он d'apparitions volcaniques-sedimeпtaires
шaпganesieппes.

Pour les roches paleotypiqнes de cette region prof. V. Nikitine
se sert du terme pour les roches kenotypiqнes, dont la plupart il
, classe dans les tufs d'э.ndesite. La raison en est, par се que la terminologie pour les roches kenotypiques effusives est plнs complete et
plus elastique еп comparasion de celle pour les roches paleotypiques.
Il sнppose que la liparite n'est qu'une partie de la lave tres riche
en alcalis et en quartz, en quoi је partage entierement son avis.
А cause de traces d'un certain dyпamometamorphisme, qнi est
(l'ailleurs significatif рош les roches de keratophyre daпs la regioп
plicative, prof. V. Nikitine est dispose а coпclure, que la keratophyre
quartzique appartient а нnе epoque plus ancienne.
Pas loin de la region exploree, pres de Boucovic, Sotonitche et
Limlyan (Virpazar) Н. von Foнllon а determine la porphyrite, quartzporphyre, orthophyre, keratophyгe et aнgitandesit, tandis que Е. Manasse а deteгmine ргеs de Bolyevitch la dioгit-poгphyrite et amphiboleandesite.
Aloгs, les memes t,ypes qн'on tгouve dans les regions exploгees
раг V. Nikitine. Les roches mentionnees dans les localites pгecitees
ont suЬi egalement des modifications dynamometamorphiqнes, causees saпs doute par les mouvements tectoniques intensifs.
Teпant compte des types de roches anterieures, d'une сегtаiпе
modification dyпamometamoгphique et de la situation de quartzkeгatophyгe par rappoгt aux autгes roches, il m'est impossiЫe de
partager l'opinion de prof. V. Nikitine, qu'il appartieппe а uпе epoque plus аnсiеппе. А mon avis la keratophyre quartziqнe est aussi
1ше paгtie de la lave d'andesite.
Vu les graпdes modifications des roches pendant le periode epirn11gmatique et plus tard, il ri'est pas possiЫe de faire une determi6
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nation exacte des roches а la base d'une classification chimique-petrographique.
Les explorateurs de la structure petrographique des roches de
Montenegro septentrional rencontreront et examineront ces types de
roches aussi comme au Motnenegro meridional.
La keratophyre quartzique fera regulierement l'apparition а сбtе
d'autres types et egalement elle appartiendra а la lave d'andesite.
De meme la formation des couches de la montmorillonite de Ја
гegion de Stari Bar est liee aux eruptions porphyгitiques sousmarines. П n'y а pas de doute que les types de roches pгecedemment
mentionnes participent а contriЬution de la matiere pour la formation de seгie de Wengen et de St. Cassian de cette region..
Si on jette un coup d'oeil sur l'origine de la matiere primaiгe,
qui servait а la formation de nombгeux gisements reputes d'argiles
de montmorillonite (terгe а foullon), nous verons que tous les gisements ont ete formes par des laves volcaniques, c'.est а dire par des
tufs, des cendгes et de verгe (de trachyte, rhyolite, trachy-andesite,
dacite, andesite et autres).
Une grande partie de ces gisements, comme d'ailleuгs les notres,
а ete foгmee grace aux eruptions hypoaЬisales. 11 n'y а pas de sens
de les citer tous.
La decomposition de matieres volcaniques (du verre, des cen- ·
dres, des tufs) dans le facies pelagien а occasionne la liЬeration d'une
grande quantite de silice, qui а ete puisee par ]es radiolaires pour la
foгmation de leur organisme. Leur developpement luxuriant · а conduit а la foгmation du limon radiolaire, c'est а dire а la radiolarite
de la serie de W engen et de St. Cassian. ·Pour la formation de ]eur
organisme les radiolaires ont а сбtе de la silice epuise egalement le
mangan. Puisque les radiolaires sont des oгganismes du facies pelagien, leur developpement luxurieux а ete occasionne par des eruptions hypoablsa]es.
Les analyses chimiques de montmorillonite du Montenegro se
trouvent а la page 14,15.
Dans notre montmorillonite, c'est а diгe bentonite, la silice et
l'aluminium font des grandes fluctuations.
Notre bentonite et celle d'Italie est plus riche en silice que cette
de Wyoming, mais la derniere est plus en aluminium. Par sa composition chimique et par ses qualites physiques а sa bentonite de
Wyoming approche celle de Frouchca Gora.
Chez notre bentonite du Montenegro la fluctuation dans le pourcentage en fer se manifeste le mieux sur la couleur. La couleur verdatr~, verte-claire ou verte apparait dans les echantillons dont le
pourcentage en fer est petit, tandis qu'elle est rosatre et brune dans
les echantillons dont le pouгcentage en fer est plus eleve (Voir les
analyses chimiques). La bentonite du Montenegro lavee montre une
couleur Ыanchatre.
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La couleur rougeatre et bгune de nos bentonites provient exclusivement du fег, саг on ne pou;erait pas l'attriЬueг а l'influence du
шa11ganese qui n'a ete constate qu'en traces et rarement.
La bentonite du Montenegro deyгait appartenir а la bentonite
alcalino- teгтeuse.
Aux pages 65,66 sont donnees· les proportions des paгticules des
differentes gгosseuгs de la benton ite du Montenegгo et а titre de
comparaison de quelques autres bentonites.
Il ressort des Yaleurs indiquees que la bentonite du Montenegro
est pauvre en paгticules collo'idales.
А la page 67, 72 de се tгavail figurent les yaleuгs des limites de
consistance d'AtterЬerg.
La thixotropie etant en liaison etroite avec les limites de consista11ce d' Atteгberg, elle est tгор faiЫe et rareme11t marquee da11s
la beпtoпite du Montenegгo.
Les Yaleurs du рН de la Ьentoпite du Montenegro varient dans
les gisements de 7 а 8, 7 tant hoгisontalement que Yerticalement.
Le point de fusion de bentonite du Montenegгo Yarie de 1100° С
а 1180° с.
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ЗАРИЈА БЕШИЋ

ПРИЛОГ КА ПОЗНАВАЊУ ГЕОЛОГИЈЕ
ДИНАРИДА

Прошле су четири године од како сам објавио прву белешку!
у којој сам изнео своје схватање о простој геотектонској грађи
Динарида

(1948).

То схватање, наглашено у поменутој белешци,

разрадио сам нешто више у другој белешци, која се појавила про
шле године

(1951)

и на коју нарочито упуhујем читаоца. Оно је

изазвало међу геолозима разумљиву пажњу, какав је случај са
сваким

новим

схватањем

у

науци.

Не би овде требало да резимирам те погледе, јер су у по
следњој белешци јасно формулисани, али ипак није лоше да их
са неколико речи и овде истакнем. Они се састоје у следеhем:

Динариди имају просту геотектонску грађу. Њих изграђују про
сте правилне боре, затим много чешhе косе и полегле, и као нај
веhи rеотектонски облик јављају се краљушти и то врло често.

У Динаридима се не појављују никакви геотектонски облици ви
шега реда
структура

од
у

краљушти;

овом

није

планинском

заступљена

висока

шаријашка

систему.

Испитивања професора Б. Мил о в ан ов и

h

а

(1949)

у обла

сти Црмнице, у приморском делу Црне Горе, довела су до истих

резултата. И данас је, како ми изгледа, мали број југословенских
геолога који заступају схватање високе шаријашке структуре у

Динаридима у смислу поставке

ber-a,

Ј.

Bourcart-a

F. Nopcsa-e, F. Kossmat-a, L. Ko-

и др.

Но пре него пређем на даља излагања сматрам за врло по

требно да се са неколико речи осврнем на последња проматрања

професора Кобера, једног од твораца схватања високе шарија
шке структуре у нашим Динаридим_а. Баш када се код нас доста
говорило о овој новој претпоставци простије геотектонске грађе
Динарида,
в и

h

а,

Српска академија наука, на предлог К. В.

присталице

старога

схватања

динарске

Петко

геотектонске

структуре, позвала је професора Кобера да обиђе наше терене.
Он се је одазвао позиву и у месецу септембру 1951 године напра
вио је геолошку турнеју по нашим областима, нарочито динар
ским, у дужини око седам стотина километара. После тога у ме-
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Зарија Бешиh

сецу јуну

1952

године изашла је његова студија у из;џш,у Срп

ске академије наука под насловом

viens.

Leitlinien der Tektonik Jl\gos]a-

У овој студији учени бечки професор развија излагаља о

главним цртама тектонике Југославије којој

су најранији гео

лози, а нарочито Ј. Цв еј иh, пос1>авили темеље, а разрадили и

допунили после њих многи геолози и геоморфолози примењујуhи
на њу теорију шаријаж:а, која се појавила почетком овога века.

За нас је овде важно да Кобер, у овој својој студији и даље остаје
присталица схватања о високој шаријашкој структури како Ди

hy о томе
говорити нешто више на крају ове белешке и при излагању гра
ђе, тамо где нiэ.ђем за потребно. А сада да пређем на излагање
нарида тако и осталих наших веначних планина. Ја

података до којих сам дошао у току новијих студија терена.
У току прошлога лета извршио сам преглед низа геолошких
профила у области Попова Поља, Требиња, планине Орјена, Лов
hена, Црмнице, као и онога дела нашега Приморја које припада

овоме залеђу. Наше Приморје од Дубровника до Бојане, нарочито

од Херцег fЈовог до Бојане, са својим планинским залеђем, Ор
јена, Ловhена, Сутормана и Румије, пружа најочигледније по
датке за схватање геотектонике Динарида. Фацијална и петро
графика

разноврсност,

структурна

изразитост

откривена

нео

бично јасно и до у детаље на стотинама профила сваки диван и
привлачан, чини овај
у

геолошко

терен школским примером и прелази чак

савршенство.

Поред

изразитости

геотектонских

структурних облика мало је где као на овом врло широком про
стору тако јасно изражена зависност рељефа од тектонике. О
томе терену

hy

овде највише да говорим. Али пре него што пре

ђем на интерпретацију појединих профила

xohy

да -нагласим да

сам у својој другој белешци (1951, страна 2) јасно нагласио да су
полегле боре важан чинилац у геотектоници Динарида исто то
лико колико и краљушти, нарочито у њиховом приморском делу.

Видеhемо даље да су летошња проматрања ово само потврдила.

Простор који сам летос највише испитивао лежи између Ду
бровника, Херцег Новога, Грахова,, Требиња и Хума. То је област

планине Орјена. Проматрања у подручју

Боке

Которске,

Пе

тровца и Црмнице су мањег обима. Али ми нигде није био циљ
дубље стратиграфско испитивање терена у смислу израде геоло
шке карте ,него само упознавање стратиграфских јединица ради
схватэ,ња и разумевања тектонских односа терена.

Из тога ра

злога нисам се детаљније бавио ни геолошким проблемом врло
простране планинске скупине Орјена. Ја сам само кроз ову пла

нину прошао, ма да она заслужује, заједно са својим Приморјем,
монографску обраду у геолошком и геоморфолошком смислу и
ја би радо видео неког од колега који би тај посао свршио. Нисам
се више задржавао
онда

када

су

ми

се

на

поједина стартиграфска

учинила

врло

питања,

па ни

интересантна.

Ширу област планине Орјена, да је тако назовемо, можемо
поделити и геолошки и морфолошки на приморско и планинско
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подручје. Приморско подручје изграђују, како је веh одавно по

знато, седименти горње креде и то у кречњачко-доломитској фа
цији, а затим старији терцијар (еоцен и олигоцен) развијен у
флишној фацији. Планински део терена, праву об.ЈЈ:аст Орјена,
изграђују мезозојски седименти у изразито кречњачко-доломит

ској фацији и заступљене су све три формације мезозоика, и то

ни једна од њих није потпуно развијена.

'

Како ми није овде циљ да изнесем стратиграфски опис те
рена, па чак ни свих оних стратиграфских чињеница које сам на
терену сакупио, то

hy

преhи да опишем само неколико попречних

профила терена, али неhу улазити у њихов детаљнији страти

графски склоп.
Профил Доња Кочела-Дубраве-Властица (1909)-Иваница
-Бргат-Рајчевиhи-Море. Овај попречни профил повучен је у
правој линији од Требишњице (североисточно од Хума у Попо
вом Пољу) преко Иванице код станице Ускопоље до мора (про
фил број 1).

Први део профила, почевши од Требишњице (Доња Кочела)
па до јужног обода атара села Ораха, пролази кроз једну зараван
усечену у кречњаку горње креде са које се не диже скоро ни
једно

веhе

узвишење.

Кречњаци горње

Зараван

је

врло

јако

карстификована.

креде су плочасти и са незнатним

партијама

доломита, али има и нестратификованог кречњака. Западно од
малог брда Маријача, кроз које је повучен профил, јављају се на
њиховој површини отисци од рудиста, иначе су без фосила, па их
је доста тешко издвојити од кречњака горње јуре на којима леже.
Сви слојеви константно падају ка североистоку, сем тога ово је
крај изразитога динарског правца пружања слојева у коме се

сви планинсr<и и брдски венци, увале и удолине ређају правилно
динарски једни иза других. Оваква зависност рељефа од текто
нике види се на широком простору јужне Херцеговине и јужне

Црне Горе са одговарајуhим делом њиховога приморја. Ово је на
рочито јако изражено у подручју Орјена и Попова Поља.
Јужно од села Ораха, идуhи повученим профилом ка Ива
ници код Ускопља, изглед кречњака се мења. Сада улазимо у

масивне беле, сиве или отворено жучкасте кречњаке. И у њима
има јасно слојевитих партија. То су слојеви млађе јуре, јер око

Ускопља у њима се виђају пресеци (у разним правцима) од не
ринеја и других фосила који се редовно јављају у кречњацима
млађе јуре наших југоисточних динарских крајева. Ови креч
њаци изграђују сав онај тешко пролазни простор од села Ораха

до Иванице; падају и они ка североистоку (под углом око
као

и

они

горње

35°)

креде.

Од малога села Иванице, које лежи на самој ивици стрмих
отсека према приморју Дубровачке Жупе, на нашем профилу се
јављају доломити изразитога изгледа горњетријаског главног до

ломита. Више су масивни него слојевити. Они нормално подилазе
под горе описане кречњаке јуре и као они падају ка североистоку
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1 -

доломити горњега тријаса;

горње креде;

За

-

доломити

2-

1

кречњаци горње јуре;

горње

греде;

4 -

4а еоценски флиш.

3 -

кречњаци

нумулитски

кречњаци;

/
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опет под углом око

35°;

ти доломити праве онај отсек којим иде

колски пут од Иванице до села Бргата. Ту у селу, код старе цр
кве, доломити се завршавају најахујуhи преко терцијарног фли
ша Дубровачке Жупе дуж једне стрме и врло јасне дислока

ционе равни (види профил бр.

1).

Сада hемо почети да прегледамо овај профил са његове ју
гозападне стране, од мора. Он излази на море око 3 км. западно
од села Дупца. Тај део профила од бргатске старе цркве до мора
чини једну стратиграфску и тектонску целину. То су све седи
менти горње креде и терцијара где терцијарни врло пространи
сиви кречњаци Рајчевиhа, са богатом фораминиферском фауном,
нормално належу на доломите и кречњаке горње

креде.

На еоценске кречњаке Рајчевиhа лежи нормално

еоценски

флиш Бргата, који има моhне прослојке од сивог еоценског креч
њака. Исто тако и прослојци флиша се јављају у кречњацима.

За те флишне прослојке је питање да ли су на свом стратиграф
ском месту или је њихов положај тектонски, где би се флиш ја
вио у облику једне ситне краљушти. Моhна сочива сивих креч

њака у флишу су несумњиво на свом стратиграфском месту.

Ко_нтакт тријаског доломита и еоценског флиша код бргатске
цркве је необично јасан. Ту се види, како смо рекли напред, како
преко еоцена належу мЬhне доломитске масе дуж стрме дисло

Еационе равни која је нагнута према североистоку око

40°.

Овај

мирни ненормални додир и налегање старијих (мезозојских) креч

њака, односно доломита, преко млађих слојева, са константним
падом према североистоку који је скоро дуж целог профила исти

(око

35°),

јасно говори да кречњачке мезозојске масе јужне Хер

цеговине, у своме покрету према југозападу, нису путовале. Оне

су сам:о покренуте, оне су· само налегле на млађе слојеве дубро
вачког приморја, оне не припадају никаквој навлаци. То је терен

просте геотектонике, терен полеглих, косих и правилних бора и
краљушти.

Овај мој профил се великим својим југозападним делом по
клапа са профилом Ко сте Петков и h а (1930) али само по
правцу којим је повучен, а не и по геолошким, односно геотек
тонским, подацима (види Петковиhев профил Аз-Вз на прилогу
I). Тачно поклапање правца наших профила иде од брда Вла
стице

(909)

па до мора испод Рајчевиhа.

У чему су те разлике? Ево у чему. На Петковиhевом профилу
ЈIИјаски кречњаци захватају скоро сав простор од Иванице па до

Бргата. Тријаски доломит на овом профилу је претстављен јед
ном врло узаном зоном која провирује испод лијаса и којом на
леже, управо плива, моhна мезозојска

кречњачка

маса

јужне

Херцеговине преко терцијарног флиша Приморја. Међутим, по
моме летошњему проматрању, од Иванице до Бргата откривени

су само тријаски доломити и они належу преко терцијарног фли
ша дуж стрме дислокационе равни.

Нигде

нисам

констатовао

лијаске сиве кречњаке. Ово не значи да једна узана зона око
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:ж:елезничке пруге код иваничке

станице,

која лежи у подини

н:речњака млађе јуре, а којом ови належ:у преко тријаских до

ломита, неhе припасти лијасу, јер код ускопског гробља, на је
дан километар западно од Иванице, заиста сам констатовао ли

јаске слојеве ловhенскога типа. Али ипак -в:а
унети лијас ни најмањом зоном. У односу
графска члана Петковиhева геолошка карта,
уз овај рад уз који иде и поменути профил

профилу нисам смео
на ова два страти
кој а иде као прилог
са прилога I, је тач

нија. На њој се, на линији којом иду и његов и мој профил, лијас
не појављује, а горе према Иваници доломит је добро издвојен.

Има и других стратиграфских неслагања између· Петкови
hевог и мога профила. Али у основи то није важно. Све те ома
шке могу бити лапсуси при обради и прецртавању профила. Овде
су у питању много крупнија неслагања, неслагања у схватањима
тектонике, то јест у положају слојева у односу на хоризонат, не
слагања у начину не само опште конструкције профила него и у
уношењу оних елемената који се не виде на терену.

По Петковиhу општа конструкција овога профила (као и још
три која се налазе на истом прилогу

I

са западног дела терена)

је таква да дуж једне скоро хоризонталне дисклокационе равни

мезозојске кречњачке масе Херцеговине, скоро водоравне, пли
вају од североистока у једном моhном налету преко посрнулих

према југозападу млађих (еоценских и горњокретацејских) сло
јева Приморја. Овде је претстављено врло снажно и широко на
влачење херцеговачког карста преко слојева Приморја. Овде се
није ни најмање водило рачуна о стварном положају слојева

-

о

њиховим падовима. Такав положај слојеви на терену немају и ја
сам га претставио својим напред описаним профилом онакав ка

кав је, не улазеhи у детаље који у овом случају нису ни важни,

Друго једно неслагање између наша два профила (Петкови

hевог и мога) састоји се у томе што је Петковиh у свој профил
унео слојеве, који би требало да припадну цуколи навлаци, а који
ни по њему нису видљиви, него их он замишља негде у унутра

шњости испод налетеле навлаке од мезозојских кречњака. Ова
је претпоставка без основа. Овај Петковиhев профил, као и она
друга три на поменутом прилогу
ренским

I,

не почива на стварним те

чињеницама.

Преhиhу сада да прикажем један дужи профил повучен од
Гљива истакнутога брда северно од Требиња (к. 1038) па до Плата
малога села у Дубровачкој )Купи, које лежи на морској обали
(профил број

2).

Од Гљива па скоро до села Главскога (негде до брда Срњака
к. 590) •герен, кроз који пролази овај попречни профил, изграђују
плочасти н:речњаци горње

креде са редовним падом и:а северои

стоку под углом који износи око

35°.

У североисточном делу про

фила, око Требиња, јављају се моhне партије врло стратифико
ваних сивих лапораца или сивих доломита.

овде око Требиња,

редовно

јављају

У кречњацима се,
карактеристични фосили
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горње креде и то пресеци рудиста и отисци хондродоната. Идуhи

профилом даље према југозападу, ка селу Главском, фосили су
све ређи, а терен изграђују скоро само густи плочасти кречњаци.
Од села Полица фосили су врло ретки. Beh када се прође село
Сливница на путу за Главско (јужно од брда Срњака) јављају се
масивни кречњаци горње јуре. Северозападно од села Стравча,
које лежи источно од Главскога, налазе се у овим кречњацима
многи пресеци неринеја и других фосила. Дакле то су исти они
кречњаци који се јављају у Кривошијама у области брда Радо
штака

(3.

Бешиh

1951).

Једна од најинтересантнијих стратиграфских појава у овоме
профилу су доломити Стравча и Главског. Они чине партију до-

Brotnice

NO

1
1

Mocici

sw

1
1

Профил број

1 -

доломити горњега тријаса;

6 -

3

доломити Стравча, вероватно горњи

2 - лијаски сиви лапоровити
4 - кречњаци и доломити горње

тријас;
јуре;

1? -

кречњаци;
креде;

5 -

3 -

кречњаци

горње

нумулитски кречњаци;

еоценски флиш.

ста моh.ну, нарочито у Стравчу, а укљештени су у кречњацима

млађе јуре. Изграђују низ увала од Стравча до Главског. Њихов

хабитус ме је много потсеhао на доломите горњега тријаса, али
то нисам могао утврдити и био би мало чудан њихов положај
међу кречњацима јуре, ако би припадали горњем тријасу. ~ том

случају бисмо овде имали једну краљушт. Нисам их на овом про
филу издвојио од јурских кречњака, али на наредном јесам (про
фил бр._ 3).
Јурски кречњаци долазе до саме ивице стрмих от сека изнад

Дубровачке Жупе.

Али саме стране

изграђују бели и светли

кречњаци и доломити који неоспорно припадају горњем тријасу
и ти кречњаци и доломити чине подлогу јурским кречњацима, а
заједно са њима падају ка североистоку под углом који износи

око

35°.

До сада смо на профилу имали нормалан стратиграфски од
нос слојева. Сада је тај однос поремеhен, јер тријански слојеви
належу дуж стрме равни преко терцијарног флиша Дубровачке

Прилог ка познавању геологије Динарида
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Жупе који иде даље до морске обале у Жупском Заливу. Дакле
и на овом профилу видимо исти геотектонски однос слојева као

и на профилу број

1

и то моlшу мезозојску масу убрану у поле

гле боре, са константним падом ка североистоку под углом око

35°,

налеглу на терцијар и горњу креду Дубровачке Жупе дуж

стрме

дислокационе

равни.

Прошао сам и попреЧ!fИМ профилом од брда Кравице (к. 803)
северно од Арсланагиhа Моста на Требишњици преко Граба у
Зупцима, Мрцина и Груде у Конавлима до мора. Али његов опис

изостављам и ако је он најдужи, из разлога што бисмо· у основи
ва њему имали исти положај и односе слојева које смо видели
на напред описаним профилима, а овде ми није циљ да улазим

у детаљна геолошка приказивања терена, па ни онда када би она
и важнија била.
Да се осврнем са неколико речи и на један краhи попречни
профил повучен од мора (од Мочиhа) преко железничке станице
Цавтата до села Стравча.

(Профил број

3).

Поред мора, на овом профилу, јављају се слојеви горње кре
де више доломити него кречњаци и са рудисном фауном. Сло
јеви стрмо поле:жу ка југозападу. Преко њих, дуж :железничке
пруге, лежи зона сивих услојених нумулитских кречњака истога

пада, а на контакту са еоценским флишом Конавла нумулитски

кречњаци имају стрм пад око

60°

па и више, чак до вертикал

нога. Еоценски флиш Конавла, који.належе нормално преко тих

нумулитских кречњака, откривен је у многобројним јаругама и
потоцима тако да се указују многи профили за његово прома
трање. Овај типски еоценски флиш такође пада стрмо (преко

50°)

ка североистоку ,а заузима простор високо уз североисточне

планинске падине Конавла. Преко њега ненормално належ:у бели
тријански доломити који на себи носе једну врло узану зону си
вог стратификованог лијанског кречњака. Остатак профила даље
према североистоку изграђују горњојурски сиви кречњаци на

чијим се површинама виде чести фосилни остаци. У селу Стравчу
у њи!Уlа су уметнути веh напред поменути доломити чија је ста

рост о.стала неодређщ-з:а, али сам их на овом профилу издвојио.

Пела ова карбонатска серија слојева тријас:а и јуре пада к:а се
вероистоку. Дакле односи исти као и код два прва профила и ја

сам узео да и овај профил укратко прикажем из овог разлога:
Обично се узима и то се сматра скоро као утврђено, да фли
шни слојеви терцијара у нашем Приморју чине стиснуте синкли
нале полегле према мору. То може да је сасвим тачно, али ми се

чини да нема довољно доказа да би то заиста било и свуда.
Овде у Конавлима, у североисточном крилу те претпостављене

синклинале, нема нумулитских (лутецких) кречњака, који су у
њеном југозападном крилу добро развијени. Можемо претпоста
вити да су они покривени мезозојским слојевима планинскога за

леђа Конавла који належу на његов терцијар и да се нал~зе
негде испод тих кречњака ,али у то слабо можемо веровати Јер
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м:езозојски кречњаци не препливавају преко еоцена у облику на1:шаке него краљушасто нале:жу на њега дуж стрме равни. У оста
лом ми морамо да оперишемо првенствено са видљивим чињени

цама. Ради тога сам извео закључак да би еоцен Конавла био нај
пре североисточно крило једне простране антиклинале пол ег ле

према мору у чијем језгру леже рудисни кречњаци и доломити.

Ово је предмет даљих студија на терену.
У простору Херцег Новог завршава се, како је познато, диа

базрожна цукали зона или по Кобе ру

(1952)

радофитска зона

екстернида. На профилу Радоштак-Херцег Нови, као и на дру

гим профилима Боке Которске, у овој зони јављају се ситна кра
љуштња. Њих је запазио Ј. Bourcart (1926) и у својим студијама
дао о њима пуно добрих података, али Буркарове студије, као и
његову геолошку карту (1933), треба знатно допунити, што ја овде
изостављам.

Л. Кобе р

(1952

страна

6, 8, 47)

је ову диабазрожну зону про

дужио и даље према северозападу од Херцег Новога више од

30

километара, све до Дубровника. Међутим она се не испољава ни
на једонм профилу Конавла и Дубровачке )Купе и не знам за
што је то Кобер учинио. Он се ваљда ослонио на профиле К.
Петков и h а (1935, прилог I) о којима смо напред говорили.
Међутим Петковиh цукали зону у околини Дубровника није кон
статовао него на профилима изконструисао да постоји негде у
дубини испод мезозојских кречњака, а ми на основу таквих фа
ката можемо ову зону повлачити све до Неретве, па и даље

-

докле хоhемо. Шкриљасторожна (цукали) фација северозападно

од Суторине код

Херцег

Новог није

констатована, јер она не

постоји.

О стратиграфској и геотектонској структури Боке Которске
не би још желео да опширно говорим. Још ми недостају многи
подаци. Али би ипак желео да овде изнесем нека запажања из
околине Рисна и Ораховца.
Још пре рата,

1937

године, направио сам попречни и дугачки

профил из долине реке Зете код Данилова Града преко Веле
стова, Чева, Цуца до Рисна. Данас се не би смео ослонити на при
белешку из тога времена и ако се добро сеhам и неких важних
појединости са тога путовања, па

hy

се ограничити да укратко

прикажем, од овог профила, само онај мали његов део око Рисна

(Рисан-Голи Врх) који сам поново разгледао. О овом терену дао
је у последње време извесне геолошке податке и Р. Јов ан ов иh

(1951).
На овом кратко:м профилу види се следеhи ред слојева (про

4): у падини јурски кречњаци а преко њих еоценски
флиш. Мало даље према истоку од повученог профила у падини
фил број

се јавља еоценски флиш и овај се шири непосредно изнад Рисна
и он је свакако условио продирање мора према северу и развој
Рисанског Залива. Код извора Смоковца; високо у рисанској
страни, преко флиша належу сиви стратификовани лијаски креч-
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њаци. Али у северозападном правцу, дуж пута за Црквице, еоцен
се очигледно налази укљештен између лијаских кречњака.
Лијаски кречњаци нас прате све до на плато Леденица па
изграђују и овај плато. Преко њих належу доломити и доломи
тични кречњаци горњега тријаса на чијим се површинама виђају
врло крупни пресеци од мегалодоната. Они се већ пењу уз стране

Голог Врха.

Мегалодонске доломите и кречњаке покривају опет лијаски
густи

сиви

лапоровити

кречњаци,

прави

ловhенски

лиј аски

Korftд
1

1

NO

Strp

sw

1

ј

Профил

1 3-

2 -

доломит средњега тријаса;

кречњаци горње јуре;

4-

4

кречњаци горње креде;

1949),

кречњаци (Б Ћирић.,

број

лијаски сиви лапоровити кречњаци;

5-

еоценски флиш.

преко којих леже кречњаци млађе

јуре са многим фосилним отисцима и ови изграђују даљи део

Голог Врха.
належу

на

На североисточњој
горњојурске

страни

кречњаке

овога

плочасти

брда

нормално

кречњаци

горње

креде који се даље шире преко Цуца ка североистоку.
На

горњем

профилу

видимо

једну

изразиту

краљушасту

структуру. То се на терену још боље осети. Систем краљ ушти је
такође изражен и у оном брдовитом простору источно од овога
профила у атарима села Убалаца и Ораховца и у њиховом за
леђу према Цуцама.

Ни на овом профилу,

Рисан-Голи

Врх,

нисам улазио у детаље. То сам оставио да изнесем када буд~м
прикупио

потпуну

грађу о

стратиграфији,

геотектоници и

гео

морфологији Боке Которске.
Област Црмнице и њено приморје, да пређемо сада на тај
простор, сматрани су као узорна област шаријашке геотектонске
структуре. Међутим, Б. Мил ов ан ов и

h (1949),

у једном врло

важном предавању у Српском геолошком друштву, је јасно до

казао да је Црмница типска област ситне краљушасте структуре.
Посетио сам Црмницу још

испитивања.

Тада,

па

затим

1946
ове

године у циљу геотектонског

године,

сакупио

сам

извесне
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податке о њеној

геолошкој

грађи. То је заиста типска област

и:раљушти и схватање М. Лук ов ић а и К. В. П ет ков ић а
(1934), а затим Л. Кобера (1952) и других о великој шаријашкој
структури Црмнице и њенога приморја сматрам да нема основа.
С тим у вези отпада наравно и њихово схватање о откривеном

црмничком тектонском прозору у коме би се указала цукали
навлака испод навлаке високог крша. Луковић и Пе'rковић су
извршили и картирање једног дела Црмнице и распоред стра

1 : 50.000,

тиграфске грађе приказали: на карти у размери
нде као прилог њиховом раду.
карте

партија

конгломерата,

јавља

у

села

атару

карти под

3).

претежно

Сотонића

која

Нас сада овде интересује са те
и

кречњачких,

Бољеви:ћа

(њихова

која

се

легенда у

Њих су Луковић и Петковић детерминисали као

средњи три:јас и то тако да латерално смењују скоро све његове
чланове.

Они подилазе

под тријаске

стене које

су полегле

на

њих са северне и североисточне стране. Када сам их прегледао
одмах ми је пала у око њихова свежина и велики садржај креч
њачких

валутака.

Ово

су

у

ствари

кречњачки

конгломерати.

Ове чињенице већ пру:жају извесну сумњу о тако високој њи

ховој старости и указују да стене могу бити много млађе. Тра
гао сам не би ли у цементном материјалу или у самим валуцима
каквих фосилних остатака али сам у томе имао мало
успеха. Наишао сам у валуцима на пресеке кринои:да вероватно
нашао

средњетријаских,

затим

одломи:е

који

највише

личе

деловима

рудиста а у цементном материјалу на један сумњиви отисак ну
мулита који је при покушају вађења из стене сасвим пропао.

Међутим када сам разговарао

са

геологом

А.

П а в ић ем

о геолошким приликама у Црмници он ми је саопштио да је једна

екипа геолога ,коју је водио професор Б. Миловановић, а у којој
су учествовали, .поред Павића,

још

Црн ол ат ац

и

В.

Бу

д ић, прегледала конгломерате и да су 1'ом приликом нашли у
њима нумулите, чиме је утврђена, ако су то ови конгломерати,
њихова терцијарна старост.

Али има и једна друга чињеница о којој опрезни геолог мора
водити рачуна, а то је одакле је кречњак који је дао конгломе

рате? Ако су конгломерати
кречњак

-

матична .стена

-

творевине

средњега

тријаса

онај

мора бити палеозојске или доњотри

јаске старости. Али је познато да се кречњачке масе већих раз
мера стварају тек од средњег тријаса. Осим тога хабитус креч

њака који. чине конгломерате је мезозојски а не палеозојски,
што конгломерате такође доводи у сумњу као средњетријаске
творевине.

Утврђивање ових конгломерата као терцијарних имао би за
тектонику прворазредни значај, јер би тако имали најмање три
терцијарне зоне које се у простору Црмнице јављају паралелно

једна другој (зона Пресјеке, врло узана зона Бијелога Поља
која иде јужним подножјем Расоватца и ова најсевернија зона
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Сотониhа и Бољевиhа) и све оне подилазе под старије мезозојске
седименте.

А. Павиh сматра да терцијарних зона у области Црмнице
има још

више.

Оне

се

умеhу

између

мезозојских

седимената

и више него ма који други седименти изражавају краљушасту
структуру ове класичне геолошке области, коју да:љим прома
трањима треба детаљно проучити.
Терцијарну зону Бијелог Поља прегледао сам летос у дру
штву са геолозима. П а в л о м Б у р и h е м и М и л а ш и н о м
Мил ад ин ов и h ем и њену појаву на терену утврдили смо
наласком нуму лита. Она је необично слабе моhности, а лежи из
међ у кречњака и доломита Расоватца' који

на

њу

належу

и

шкриљасто-рожне и туфозне фације Бијелог Поља.
Терцијарна зона пресјеке позната је из саопштења Б. Ми
ловановиhа.
Када се говори о геотектоници Црмнице и њенога приморја,

о тако важној геотектонској области у Динаридима, не сме се
никако сметнути са ума стратиграфски распоред слојева и њихов
велики падни угао који је скоро увек према североистоку. Оно
правилно смењивање групе мезозојских слојева које се ређа на
терену између мора и Скадарског Језера издељено терцијарним
седиментима не одаје никакву шаријашку структуру него кра

љушасту и косо наборану.

-У долини рекё Црмнице, или где било друго у Црмници,
не

постоје

никакви тектонски прозори. Присуство аутохтоног
·герена у Црмници испод цукали навлаке, као и сопствена његова
структура о којој Луковиh и Петковиh говоре, ствар је чистога

теорисања. Овде је у ствари баш видљив аутохтони терен, јер
навлачења није ни. било.
Остаје нам још да се додирнемо једнога важнога питања у
геотектоници јужнога дела Црне Горе. Тиче се улоге и положаја
доломита, доломитичних кречњака и кречњака горњега триј аса
који се пружају у

једној

дугачкој

и сразмерно

широкој

зони

која почиње на Требишњици код Корјениhа и иде даље Кор
јениhком и Нудолском Ријеком, Вилусама, Граховцем и Грахов-:
ском

Риј еком па

се

прекида ту

северно

од

Граховског

Поља,

да се поново широко испољи око Цетиња и даље све до у Црм

ницу и области планине Румије.
Немам много личних проматрања из

доломитско

-

ове широке и дугачке

кречњачке тријаске зоне и мало сам их где прешао

у целини дуж попречног профила. Ради тога
нити

на

проматрање

других

геолога

hy

приликом

се доста осло

изношења

схватања о њиховом геотектонском поло:ж:ају.
Изгледа да се ова моhна доломитско - кречњачка
маса

·маса

приликом

убирања

понашала

прилично

свога

тријаска

резистентно

као
чвршhа и отпор ниј а према бочном потиску него јурски, а

нарочито кретацејски, кречњаци. Отуда су ти тријаски слојеви
убрани у пространу антиклиналу углавноме динарскога правца.
То се може констатовати у Црмници. Ја сам проматрао ову црм-

7

Гласник

Природњачког

.

музеја

српске

земље
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ничку антиклиналу. Она југозападним подножјем брда Расоватца
краљушасто належе на ону слабу еоценску зону и туфозну, ро
ж:начку,

лапоровиту

и

кречњачку

партију

средњега

тријаса

Бијелога Поља.
Ф. Кох (1933) је констатовао тријаску доломитско

-

креч

њачку антиклиналу у околини Цетиња и Доброског Села, а

Bukowski (1902)

G. v.

у околини Корјениhа.

Дуж североисточнога обода Граховскога Поља горњотри
ј аски доломити Граховца и Закурљаја належу на креду Двр
сника дуж североисточнога обода овога поља. Изгледало ми је
да овде стратификовани и изувијани млађи кречњаци подилазе
под старије тријаске повијајући и да овде нема краљуштастога
најахивања

слојева.

проматрања

(1951,

лета.

Овакав

Тако

сам

проф. број

се положај

их

1)

схватио

и

приликом

првога

и приликом проматрања овога

може констатовати

и

дуж

источног

обода Ћеклиског Поља у Зупцима. Али опет наглашавам да ту

пространу тријаску доломитско-кречњачку зону треба још добро
проучити

у

вези

њенога

понашања

за

време

орогенезе

према

пластичнијим суседним кречњачким масама.

Ако резимирамо предња излагања видимо да у јужној Хер
цеговини и Црној Гори и у њиховом Приморју нема геотектон
ских података који би ишли у прилог старом схватању о високој
шаријашкој

геотектоници ових крајева. Терен је изграђен из
система бора, обично косих, са стрмим падом ·скоро увек према
североистоку или из краљушти код којих су дислокационе равни

веома стрме. Ни на овом терену, као ни на ма којем другим у
простору Динарида, ја нисам могао наhи ма ни један податак
који говори у прилог високој шаријашкој структури Динарида.
У току лета проматрао сам и друге терене динарске система:

у Босни околину Јахорине, затим у Србији околину Пеhи, Шу
мадију и Фрушку Гору и у Македонији околину Велеса. Свуда
се долази до истих резултата које сам изнео овде, као и у две

објављене белешке. Отуда сам морао одустати од сваке претпо
ставке и изнети своје схватање о геотектоници Динарида. Сма
трам да су факта сакупљена на терену једини пут за доношење
закључака.

Морам се опет вратити на најновија Коберова излагања иако
сматрам да полемику треба у науци што је могуhе више избега

вати, а заснивати своје погледе 6амо на чињеницама.
Кобер је један од главних заступника и оснивача високе
геотектонске структуре балканских веначних пла

шаријошке

нина. Он дели, као и други геолози, динарски планински систем
на Динариде у ужем смислу и Хелениде. Ове две групе про
стране динарске системе изведене су на основу албанског по
вијања у околини Пеhке потолине; то је констатација

ј и

h

а

(1902, 1924)

на основу које је он поделио

Ј.

Цв е

Динариде на

северну групу или Динариде у ужем смислу и јужну групу или
Пиндо-шарски систем. Кобер, што је и Цвијиh нагласио (1899,
стр. 166) даје геотектонски значај метохиској потолини и на
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основу ње дели динарско

с.табло на Динариде у ужем смислу
(северозападни део динарског стабла) и Хелениде (југоисточни

део тога стабла).

Нас овде не интересује много та подела, али

нас интересује његова претпоставка да Хелениди на линији код
Пеhи тону испод Динарида (страна 12). Истина он каже да је то
само

претпоставка,

дакле

теориско

схватање,

али

када

имамо

толико много супротних чињеница не верујем да he се југосло
венски геолози занети много тим схватањима. Могло би се гово
рити и о фацијалној разлици између Динарида и Хеленида коју
Кобер износи. На основу те разлике можда није згодно геоло
шки Динариде изједначавати са Алпидима и делити на Креч1-ьачке Динариде у ужем смислу

и на Хелениде планине више

кластичног састава стена. Разлика између ова два планинска си

стема мислим да је тектонска. Ми имамо читав систем фација
које су широко

распрострањене

смислу тако исто

и у

како

Хеленидима

у

Динаридима у у:жем

и то врло

широко,

како

у

њиховом Приморју тако и у унутрашњости. А шта је геологија
Повардарја него директно продужење седимената Шумадије,
западне

Србије и једног

једном ранијем раду

дела

Рашке?

а, стр.

(1951

То

сам

веh нагласио

у

и изнео да Повардарје

213)

није никаква

је

самостална геотектонска зона. Пелагонски масив
највероватније фацијално продужење
босанских терена.

Шкриљасторожна формација и зелене стене Босне, Рашке, За
падне Србије, Шумадије и Косова са Метохијом се такореhи
настављају у област Мередита и то је једна јединствена форма

Cissarz (1951,

ција. А.
нику

стр.

области Меридита

69)

треба

има право када сматра да текто
поново

подвргнути

испитивању.

У јужном делу Хеленида фација мезозојских кречњака има та1,ође велико пространство.

Но_ када смо овде код шкриљасто рожне формације и фор
мације

зелених

офиоли:тских

стена,

стало

ми

је

да

нагласим

да се не могу сложити са Коберовим схватањима о распореду
ових стена који је он извео и илустровао на приложеној карти,
одакле

се

Међутим

види

од

скоро

Фрушке

нека

Горе

и

законитост

Шумадије

њиховога

па

све

до

распореда.

Јадранског

Мора ове стене имају широко пространство и то у унутрашњо
сти Динарида далеко више него у
Формација

рожнаца,

шкриљастих

њиховом спољашњем делу.

силификованих

силификованих

глинаца

кречњака
развијена

и

лапоровитих
је

у

Тушине и Буковице у области Сињавине и Дурмитора.

долини
Она се

не разликује од оне у Приморју откривене од Бара до Херцег
Новог. Исто тако ова фација се јавља и у долини реке Таре
дуж северног обода Сињавине, као и на другим местима обла
сти Дурмитора и Сињавине, дакле у изразитом простору кар

ста.

Седименти исте формације,

како они у приморју тако и

ови у простору Дурмитора и Сињавине, садрже исту фауну од
нежних

љуштурца

даонела.

У северозападном простору планине Љубишне, у долини
реке Володера и Ћеотине, стене шкриљасторожне серије имају
?•
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знатну моlшост. Затим се јављају у северозападном ободу Пље
ваљске Котлине и ја сам их проматрао на профилу у Михајло
вићима дуж пута Пљевља-Пријепоље.
Идући даље према североистоку у подручје Полимља и
одавде све до у Шумадију и Фрушку Гору стене шкриљасто

рожне и офиолитске формације (по Коберу радофити) се ре
довно јављају на терену и улазе преко Копаоника, Косова и
Метохије у област Меридита и у Повардарје. Ми дакле не мо
жемо са распоредом ове формације правити неке законитости
ако не желимо да зађемо у теорисања.

О распореду фација у југословенским Динаридима већ сам
говорио (1951 а), али да овде нагласим да радиоларити и офио
лити околине Београда никако не могу бити зона Балканида.
Шумадија са околином Београда је изразита динарска област
и у геотектонском и у фацијалном погледу. Она се фацијално
сасвим

слива са

западним и југозападним

нашим

динарским

областима а преко Копаоника и Скопске Црне Горе се проду

жује у област Повардарја, које, нагласио сам напред, није ни

каква фацијална и геотектонска јединица него само географска,
јер се фације Повардарја широко повезују са фацијама Шума
дије, Рашке, Западне Србије и Босне. Није ми из Коберовог
текста

јасно

који

све простор

он

подразумева

када наводи да

се у околини Београда може уочити панонска маса. Непосредна
околина Београда свакако припада динарском простору. Исто
тако нити у фацијалном нити у геотектонском погледу не по
стоје никакве јединице као: Београдиди, Вардариди, Љуботиди,
Боснити итд.

Могло би се, како ми се чини, са истим правом

говорити и о Златиборидима, Дурмиторидима, Ловћенидима итд.
Што се тиче навлака у Динаридима, у којима Кобер разли
кује

више

тање о

њих,

простој

не желим

овде

геотектонској

више

грађи

да

говорим.

Динарида

Моје

схва

сам јасно

изнео

у две наведене белешке, као и у овом раду, па то најважније
питање остављам да реше геолози проучавањем терена. Али
морам нагласити да зона радиолита и офиолита на линији Ва
л.ево

-

Копаоник

претстављати

-

Скопска

линију

корена

Црна Гора

-

унутрашње

Повардарј е

не може

радофитске

навлаке,

јер ко год познаје тако рећи мозаички распоред стратиграфске
грађе Повардарја, Шумадије, Западне Србије, Рашке, Босне и
Источне Црне Горе, као и геотектонику тога динарскога подручја
саграђену из стиснутих стрмих бора обично полеглих ка југо
западу

затим

краљушти,

он

тешко

може

приступити

схватању

високе шаријашке структуре овога терена. Никако не сматрам
да

се геологија југословенских Динарида налази у таквом
стању да треба непрестано прибегавати претпоставкама. Напро

тив, података има довољно и они не иду у прилог високој динар

ској

геоструктури.
Са овим кратким освртом на Коберова излагања не сматрам

ниуком случају да је све речено о овој његовој студији, карти и

профилу што је неопходно рећи.
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На и:рају ових излагања

xohy

још да нагласим да ја прет

постављам просту геотектонску грађу не само у Динаридима
него и у веначним планинама Источне Србије. Немам нажалост
за сада личних проматрања из тога подручја али, студирајуhи
В. К. Петков и h а (1930, 1935), сазнао сам да он врло
много говори о краљуштима у Источној Србији, затим о врло

радове

стрмим падовима слој ева дуж дислокационе равни и о великој
поломљености и убраности слојева у близини те равни. Треба
само погледати његове многобројне профиле па he се одмах
уочити велике стрмине равни најахивања (1935, прилог 2, 4, 7,
или који било други профили). Не треба заборавити да је овај
велики и одушевљени испитивач Источне Србије деловао у доба
када је теорија о шаријажима цветала и када се на њој оду
шевљено радило. Данас сматрам да треба мирније гледати на

шаријашку

структуру

наших

веначних

планина

и

да

треба

клатно одушевљења, да се тако изразим, повуhи доста ка центру.
Ради тога препоручујем ревизију геотектонике и у

том нашем

крају.

Слажем се са Кобером да је геологија геологика. Заиста при
доношењу закључака треба да будемо врло опрезни и да . не
заиђемо у геофантазију. Али се не слажем са њиме да је геоло

гија космогеологија и да на геолошка збивања треба гледати
космичким очима. Чини ми се да би смо у том случају зашли
баш у геофантазију.

ZARIJA

БЕSiё

ZUSAMMENF ASSUNG
Der Verfasser hat in seiner Abhandlung eine Uebersicht uber
die Tektonik im sudlichen Teil des Kustenlandes Jugoslaviens von
Dubrovnik Ьis Ваг gegeben, worin ег auch das Hinterland beгu
hгend Herzegovina und Montenegro umfasst. Ег lehnt ganz und
gar die Ansichten der Anwesenheit von Ueberschiebungen in dem
genannten Geblete аЬ und giЬt Beweise, dass dieses Terrain aus regelmassigen, schiefen und liegenden Falten und Schuppen bestehe.
Ег betont ausdrticklich, dass solch einfache tektonische Struktur ftir
die jugoslavischen Dinariden gerade charakteristisch ist, ftir welche
also keine grossren tektonischen Einheiten .ausser dem gewohnlichen
Schuppenbau in Frage kommt.
Der Verfasser wendet sich an die neueste Veroffentlichung von
L. Kober uber die "Leitlinien der Tektonik Jugoslaviens" und nimmt
seine Ansichten uber Geotektonik sowohl in den Hauptzugen als
auch in Einzelheiten nicht an. Ebenfalls Ыickt ег auf manche geologischen Profile aus der Umgeb,ung von Dubrovnik von Kosta V.
Petkovic zuruck und lehnt seine Ueberschiebungsstruktur des Terrains vollstandig аЬ. In gleicћer Weise weist ег auf den einfachen
geologischen Bau von Crmnica zurtick, welcher М. Lukovic und
Kosta V. Petkovic eine Uebershiebungsstruktur zuschreiЬen.
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Н. ИЗМАЈЛОВ

АЗБЕСТОНОСНА

СЕРПЕНТИНСКА

ЗОНА

КОЗАРЕВА

И ГРАДЕВЦА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ
(РУ ЈИШТЕ-ЧАБАР-ЖАБАРИ)
(Прилог једна геолошка карта)

Овај терен, који је картиран у новембру и почетком де
цембра 1949 године, проучаван је од многих геолога (литература
1-11), и они су дали његову стратиграфију. Северна четвртина
терена до линије Кремештак (к. 966) село Бан До Шарен
Камен, осим тога има и исцрпно тачну геолошку карту од др.

В. С им и h а, тако да у овом делу моје карте ја скоро нисам
дао ништа ново. За остали терен уствари није било само гео
.пашке карте, али геолошка грађа опет је била проучена од мојих

претходника. Пошто се терен налази ван територије Македоније,
а

нисам

имао

времена

да

пре

картирања

проучим

ратуру, ја сам га картирао као да би то била скоро

његову

лите

Terra incognita.

· Али сада, ја могу бити кратак и даhу само резиме мојих опа
жања повезаних

са

литературним

подацима као

основу

за

малу

прибелешку за познавање овог терена.
Геолошка грађа. У центру картиране области лежи
п е нт ин с к а

з о н а

К о з а р е в о

-

Г р а д е в ц и,

с е р

кој а

-

се

јавља само као један мали део опширног оквира од офиолит
ских еруптива уз ивицу

Пелагонског

масива,

као

северни рт

који је код Косовске Митровице, а западни обод иде преко При
зрена у Албанију заобилазеhи Шар Планину и Кораб (2 Ь, страна

33).

На приложеној карти, која иде уз овај рад, крај

Пелагон

ског масива претстављен је филитима и аргилошистима серије
Старог Трга код села Горњих Рудара, која спада у палеозоик (2Ь,
страна

87, 4,

страна

серпентинска

зона

143, 8,
јавља

страна
се

на

40).

Сама Козарево-Градевска

осовини

антиклинале

правца

ССЗ-Ј ЈИ кој а је сложена од горњокредних наслага.

Серпентини зоне Козарево-Градевско немају амфиболита и
диабас-рожначких стена што их одликује од суседних ибарско
копаоничких серпентина

(8,

страна

30);

жиле габра су у њима

врло ретке и слабе (толико су танке да нигде нисам имао могуh
ности да их унесем у карту).
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104

Н. Измајлов

кредних наслага,
залним

које леже на њима,

конгломератом,

серпентини

веhином израженом ба

ове

зоне

су

на

месту

а

нису

навлачени као делимично ибарско-копаонички, како за ове
последње тврди В. Симиh. Али серпентински гребен Козарево
Градевско орогенским покретима разбијен је и разломљен, како
попречно

тако

и

уздужно,

тако

да

на

неким

местима

се

прет

став./Ьа као слојевит или пласаст, што је исто могло бити про
узроковано и повеhањем: обима стене при серпентинизацији.
Или је на целим појединим пространствима сложен од засебних
блокова па до малих комада. Пукотине које су постале у њему
приликом ових процеса,

па

су

послужиле

за

згодне

стварање

су за циркулацију хидротерма

азбеста

у њима. Зато веhином
и рударски ходници иду баш у оваквом, како кажу рудари,
,,повређеном, нездравом" разбијеном или чак растреситом сер
пентину и тражи се утврђивање ходника, без чега би рад у њима
претстављао опасност по раднике. Овде би маркшејдерско сни
мање много допринело даљим истраживањима нових жица азбе
ста,

јер

веh

по

данашњем

с'Ј.iању

истраживања

примеhује

се

да се појединачне жице азбеста јављају по извесним доста јасно
оријентисаним правцима.
Бочне стране антиклинале састављене су веhином из кред

ног флиша. Само понегде серпентин је покривен белим спруд
ним

кречњацима,

ком

орогентских

делимично
покрета,

а

укљештеним
скоро

на

у

целом

серпентин
осталом

прили

простран

ству непосредно на серпенту наслаган је конгломерат,

који се

смењује даље са слојевитим лапорастим кречњацима испрва цр
венкастима, или љубичастима, а даље на веhем простору сивима
и зеленкастима, у којима се повремено појављују на малом преч

нику слојеви или сочива бреча или конгломерата од палеозојског
материјала. Ова лапораста кречњачка фација више је проши
рена на северу код села Војмисличе и на Церовику, а јужније
скоро цело Видово Брдо и његово продужење на другој страни
реке Ибра Грмово Брдо сложена су из доста грубих и тврдих
кречњачких пешчара, али опет ово није без укључака кречњака
или

још

чешhе

партија

глинаца

танко

плочастих

и

нежних,

лапорастих и нелапорастих, који се лако еродирају и дају обич
но неравнине у рељефу. Од названих високих брда на исток до
самог краја палеозоика (веh на десном брегу реке Ибра код Ста-:
рога Трга) развијена је глиновита фација флиша од танкосло
јевитих глинаца (глинених шкриљаца) али и са слојевима пеш

чара или доста честим прослојцима глине (сиве, тамне, чак црне)
понекад конгломератичне. Према фосилима које су нашли К.
Петковиh

и

тим В. С им и

h (6,

Б.

Миловановиh, (4, страна 138-142), за
страна 86) све ове флишне творевине спадају

у горњу креду, наиме према В. Симиhу кречњаци су сенонски, а
пешчари и глинци млађи од њих.
На описаном кредном терену ја сам пажљиво картирао сме

не фација у флишу, али сада после упознавања са литературом
видим да моја опажања иста су као и напред наведених аутора,
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зато се могу и ограничити са овако кратким прегледом, јер су
они већ раније дали тачне описе геолошке грађе терена (4, 6, 8).
Да поменем само једно фосилонщно лежиште у кречњаку из
над села Козарева (једна кречњачка крпа северно од села у шу

ми), али та моја палеонтолошка збирка још није проучена. Са
свим

симетрично

је

израђено и

западно крило

овдашње

анти

клинале које се простире западно од Козарево--Градевске сер-·
пентинске зоне. Оно је са истим редом фацијалних смена (ко
лико сам се удаљавао у том правцу), што су такође описали
моји претходници.

Како се види из приложене карте стрмина пада флишних
слојева у антиклинал_и највећа је изнад саме серпентинске зоне,

на којој су још остале· мале крпе флиша (северно од Чабра).
Примећује се и то да западно крило антиклинале је стрмије од
источног, јер са ове последње стране отпор при орогенези слу

жио је Пелагонски масив. У синклинали пад слојева је доста

благ, али одмах постаје стрм дуж обе стране раседа и уперен је
у расед (што се види иза болнице у Косовској Митровици и по
аутомобилском путу за Звечан) или прелази у обратни према
општем паду слојева (код села Видомирића где- ,се под флишом
крије интрузив, који се само на врло малом простору, близу к.

691,

јавља на површини).

У

правцу

стојању до

3

Козарево-Градевско

серпентинске

зоне,

на

ра

км источно од ње, по неколиким паралелним пу

котинама раније поменута глиновита фација горњокредног фли
ша пробијена је терцијарним еруптивима Звечана, Соколице,
купе

код

села

Матице

и појава

које

сам

приметио

код

села

Сендо и северније од Сендола на висини 709, на запад од села
Валаче, и западно од Звечана испред села Видемирића на ви
сини 691 м.
Ови еруптиви су различито детерминисани:

F. Kossmat 1916
87), Ј. Цв и
Тућа н (3, страна 480) као риолите,
М. Лук ов ић (13, страна 143); Б.

год. одређује их као трахите и андезите (2Ь, страна

ј ић (1, страна 1116) и Ф.
исто и В. Петковић и
Д им ит р иј ев ић, Б. Мил о в ан о в ић и
К.
П е т ков ић
(1934 г.) као дацити или према Ф. Тућану (11) и Л. Марићу (9,
страна 31 и 90) као санидинске даците. Исто је означена и фор
ма ерупције различно: према Б. Димитријевићу Звечан "даје
изглед дајка" (5, страна 167), исто и према К. Петковићу и Б.
Миловановићу (4, страна 141), а Л. Марић наводи Звечан као
пример купе

(9,

страна

31).

Засебно узета купа Звечана са тврђавом (к.

799),

као и су

седни врх уз реку Ибар (ближе Косовској Митровици), затим и
купа

код

села

Матице на први

пог.лед изгледају

врло

слични

овом ефузивном облику, али ако узмемо у расматрање цело
еруптивно поље код Звечана прво се примећује да веће по про
странс'l":ву западно његово крило прави утисак једног интру
зивног левкастог облика или неке плитке чаше. Највеће уду

бљење лежи са западне стране малог насеља (на карти названог
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исто Звечан). Еруптивно поље и сада по западној ивици има из

глед утиснут под флишне наслаге, а првобитно сигурно је било

пело

покривено

њима.

Источни

обод

звечанског

интрузивног

поља продро је још више на горе и дао је неправилне форме ла
колита. Ф. Туhан ту допушта да је овде после интрузиј е дошло
и до ефузије магме (3, страна 481), али за ову претпоставку из
гледа нема основе у самом еруптиву, јер он је потпуно једнак

по целом простору. И зато је можда боље сматрати Звечан и по
менуте еруптивне врхове на левој страни реке Ибра као неку
ерозиону, оголиhену форму хонолита сличне на пр·имер брду
Кинжал у реону минералних вода у Преткавказју, а поменуту

плитку чашу (или левак) са 4 куhице оног малог засеока Зве
чана у центру сматрати типичном формом лаколита у синкли
нали, тј. лополита, јер, осим веh описане његове форме и фли
шне стене на његовом ободу падају у расед означујуhи јасно
обрушавање крајева раседа у еруптив, што је веh споменуто
односно југоисточног обода северно од митровичке градске бол
нице. Исти су односи и североисточног обода на аутомобилском
путу за фабрику Звечан, а исто сам видео и на северозападном
ободу у једној јарузи јужно од села Доње Кориље (које је да
нас утонуло у лепој колонији фабрике Звечан). Нажалост, ако
сам то и желео, био сам спречен да проучим детаљније брдо Со
колицу и терен Старог Трга, али изгледа ми Соколица је ближе
нормалном типу лаколита. И колико сам могао видети терен

околине -Звечана са његовим еруптивним врховима може гео
морфолошки бити аналоган извесним брдима код Пјатигорска
(Боштау, Бик, Золотој Курган и др.) који су тамо од натрије
вих трахита и према својој форми увршhени у лаколите. И овде

код Косовске Митровице изгледа да је класична област лако
лита разних облика.

Сам рапави еруптив макроскопски гле дан ближи је трахиту
него ли дациту. Садржина кварца у њему још није решавајуhи
фактор у овом случају. Поменути трахити код Пјатигорска са

држе "70-750/о силициске киселине", а у врстама, које се при
мају као прелазне ка липаритима (риолитима), а и типични тра

хити тамо имају "до 65% силициске киселине" (14, страна 167).
Исто садрже кварца и трахити у Македонији (на пр. Дудица).
Зато ради дискусије и дефинтивног решења овог питања може
бити умесно означити овде ове еруптиве код Звечана, Соколи
це, Матице и др. као санидинске трахите, који изгледа имају
прелазне врсте ка риолитима. Њихов положај у синклинали и
првобитно покривена форма, интрузива наводи на мисао да на
западној страни хидротерме су одлазиле од њих у антиклиналу
серпентинске зоне

и тамо по

пукотинама у

серпентину

стварале

азбест. Тако да су исти еруптиви дали руде Трепче и азбест Ру

јишта, Чабара и Жабара. У непосредi-юм суседству са трахити
ма излили су се андезити Црнуше

(5,

страна

167).

Изгледа веh

да ове природе имамо стену у малој појави код воденица села
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Горњих Рудара у облику димњака (нека), тако да су и ту мо
гуће прелазне врС'rе од трахита ка андезиту.

Јужно

од описаног

еруптивног терена

кредни

флиш

тоне

под терцијер Косовског басена, који је свуда покривен дил у
в иј ал ним на сл ага ма. Састав дилувијалних валутака је
пореклом

из

непосредне

околине

(много

овдашњих

еруптива,

даље кварца, пешчара, конгломерата, ретко валуци од палеозој
ских стена).
П о с т д и л у в и ј а л н е н а с л а г е претстављене су сло
јевитим глинастопешчаним наносима, понекад добро сортираним

водом, са прослојчићима шљунка, а по долини реке Љуште по
негде и са погребенима хумусним хоризонтима, тако да овамо
спадају дилувијалне творевине у подножју рељефа уз долину
реке Ибра, и делом речне терасне наслаге.
А л у в и ј показује се само дуж реке Ибра, нешто дуж реке
Јагњенице и у Козаревској Реци, јер остале речице мале су и
алувиј се ту врло мало удаљава од речног корита.

Л о к а л н о с т и
целој

серпентинској

а з б е с т а
зони

проширена су може се рећи по

Козарево-Градевци,

али се приме
ћује да их је више у близини трахито-андезитских еруптива у
рејону села Рујишта, Чабра и Жабара. На приложеној карти,

због мале размере не могу бити означени поједини раскопи и
жице. Маркшејдерска снимања овде ће дати јасну слику прав

ца простирања и пада азбестоносних пукотина.

Садашња није

потпуна и није тачна шема ових пукотина које изгледа пока

зују да уздужни правци у овом серпентинском гребену преовла
ђују над попречнима. Изгледа ми као да су бочним притиском,
при стварању антиклинале, засебни блокови и плоче серпентина
биле отргнуте и чак нешто потиснуте, тако да нешто најахују

својом подлогом. Разуме се, оваква кретања тешко је показати
стени, али за ово сведоче уклопци кречњака у
серпентину детаљно проучене од В. Симића (8, страна 49-57)
на терену Козарево-Рујиште, а на то указују донекле и појаве
у једноставној

уздужновлакнастог азбеста. Ова врста азбеста јавља се у виду
танке коре, обично на површини клижења засебних комада сер
пентина, са дужином влакна обично до 5-7 см. понекад и до 15
см. и више. Али су влакна најчешће кратка и овај азбест је без

практичног значаја. У класификацији :iкица азбеста овај тип
испуњава пукотине и покрива површине клижења, а издвојен је

као VI тип (лит. 12, страна 294). Остаје само да наведемо да су
многобројни радови из времена окупације у реону Чабра и Жа

бара већином порушени, а види се да су многи од њих намерно
затрпани

(материјалом

са халда),

дрвена грађа

свуда је

изву

чена из ровова, тако да је или немогуће ући у галерије или је
спуштање

и

ходање

Кв ал ите т

по

њима

опасно.

азбест а. Према томе што сам могао видети

(већином на комадима руде извученим и сложеним на халдама
галерије) хризотилазбест ове серпентинске зоне је високог ква
литета. Он је златно жуте или зеленкастозлатне боје, у развла-
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ченом стању чисто је беле боје. Степен развлачивости може се
реhи да је неограничен (добију се влакна тања од паучине). Ја
кост

према кидању "задовољавајуhа" (12, страна 488), према
скали категорије "Ь" (свега 4 категорије од "а" до "d"). По по
ложају влакна у пукотиницама овдашњи азбест је попречно
влакнаст

(осим

поменуте уздужно-влакнасте

врсте,

која нема

практичног значаја). Према дужини влакна индустриски значај

азбеста исто је висок:

Влакна до

2-2,5

1)

овде преовлађују дуговлакнасте врсте.

см ту нису ретка, а стижу и до

текстилна влакно (влакно од

овде изгледа да

he

0,8

3,5

см, тако да

см. и дуже врсте АА,

саставити до 30-400/о.

2)

и

I, II

III)

шифрено-картоно-па

пирно влакно дужине од 2 мм. до 8 мм. (врсте IV и V) скоро све
остало. 3) цементног или зидарског влакна (дужине од. 2 мм. до
0,2 мм. врста VI и VII) скоро нема, тако да Ће овде то бити от

падак, који вероватно неhе стиhи ни до

10% (7, 289).

Ако упо

редимо квалитет овога азбеста са азбестом Добриништа код се
ла Иберлиа близу Демир Капије односи врста биhе обратни; тамо
на Добриништу преовлађује цеметно или зидарско влакно, тек
стилног влакна практички нема и доста мало је средњих врста

(IV и V), али Добриниште премашује количином (15). Овде ко
личина влакна he бити мања, јер је развијен други тип азбе
стних жица.

На

Добриништу налазимо

жица (,,ситно-прожил"

-

12,

страна

IV ситножичасти тип
293), где је цела стена га

лерије или дневног копа покривена врло

ситним али густо ле

жеhим серијама жилица азбеста. Овде је слика друга: серпен
тин у галерији изгледа празан од азбеста, а ходник поседује
једну жицу коју можемо видети на челу рова: То је тип

"појединачних жила"

(12,

страна

294).

V-

тип

Он је обично изражен или

жицама самосталним удаљеним далеко

једна од друге,

појединачне жице положене по извесном правцу,

или

су

тако да се у

серпентину може наслутити извесна површина по којој се тамо

амо јављају жиле азбеста. На
случај

и

зато

помажу

cpehy

овде имамо овај последњи

маркшејдерск:а

снимања.

У

литератури

су познати случајеви овог типа, где се појединачне жице толико

зближују једна са другом да постаје једна скоро непрекидна аз
бестна трака (или може се реhи пљоснато сочиво), која се по про
стирању проширује на десетине и стотине метара са дебљином
од дециметра до два и нешто метара, али овде за сада још није
пронађен овакав случај. Највеhа дебљина жица,
причали радници, била је око
тип

IV

60

о којој

су ми

см. Текстура жица напомиње

(,,ситнопрожил") у томе смислу што свака појединачна

жица састоји се од паралелних густо лежеhих жилица разли

чите дужине влакна. Садржина азбеста у "појединачним" жи

цама, по литературним подацима, колеба се од

10-50 %, а ко

личина азбеста према целој извученој стени т.ј. учинак азбеста

при експлоатацији обично у типу

V

не премашује

1-2,5%. Сада

ту ради рудник Рујиште, али изгледа овакве пробе за опреде
љење учинака још нису овде биле извршене, или мени нису
познати подаци о раду окупатора за овдашње руднике.
Али

Азбестоносна

серпентинска
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зона Козарева

•греба казати да свуда експлоатација појаве типа

V,

т.ј. типа по

јединачних жила, при малом учинку исплаhује се високим ква

литетом азбеста.
Тип налаз ишт а. Оваква лежишта где се азбест јавља
у виду појединачних жица издвојена су у такозвани лабински
лодтип (по реци Лаби на северном Кавказу). Интересантно је да
су веhином лежишта азбеста у целоме свету баженовског типа
(као што је споменуто раније Добриниште код Демир Капије)
и повеhе појаве лабинског подтипа су ретке.

Осим Кавказа и

Башкирије наводило се још само једно (негде у Трансвалу у
Јужној Африци (12, страна 295). Интересантно је и то да по
литературним подацима само у појавама лабинског подтипа по
некад се јављају жице азбеста у доломитизираним кречњаци
ма (12, страна 294-5) и овде су ми радници причали о оваквим

случајевима близу контакта серпентина са кречњацима, али ни
сам имао могуhности да то лично проверим.

Х р о м н а

р у д а.

Контакт серпентина

са

кречњацима на

источној страни Козарево-Градевске серпентинске зоне на не
колико места носи хромну руду. Окупатор је вадио овде руду у

долу близу села Вандала испод брда званог Коса, на Грмовом
Брду у долу испод коте 782 и на брду право на исток од Гра
девца на рубу серпентина.

3

а кључ а к. Прегледане локалности азбеста Рујишта, Ча

бра и )I{абара спадају у лабински подтип, са азбестом у виду
појединачних жица, који се одликује врло високим квалитетом

али мањим учинком влакна при експлоатацији. Генеза азбеста
повезана је са интрузијама санидинског трахита, које су у виду
лаколита,

лополита

и

хонолита

роватно скривене под кредним

продрле

флишом

до

разне

висине,

подилазе

много ближе него они оголиhени ерозијом

делови

а

ве

серпентину

интрузива,

које видимо на површини.
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RESUME

Ruiste -

Cabar -

Zabari (asbeste)

Les gisements de Hrizotil-Asbeste pres des villages nommes
l'Ouest de Kossovska Mitrovica, Kosmet) dans la zone de serpentine du Kozarevo-Gradevci, appartiennent au sous-type de
I..,ablnski. L'asbeste est ici de haute qualite en forme des veines
isolees. Sa genese est lie а l'intrusion tertiaire des trachytes а sanidine de Zvecan, Sokolica, Matica et les autres montagnes dans les
environs de la Kosovska Mitrovica qui rappellent les laccolithes pres de Piatigorsk (au Caucase septentrional) mais avec cette
difference qu' ici l'intrusion se traduit en forme des lopolites et
honolites qui se sont enracines dans le synclinale, compose des couches argilieuses de Flysch du Cretace superieur. Ces hydrotermes
de synclinale sous les couches d'argile pentraient dans l'anticlinale,
forme par les memes couches du Cretace superieur (Senonieп et
formatioпs plus jeunes qui опt couvert la masse de serpeпtiпe, violemmeпt coupee par les cre,1asses, suivaпt lesquelles опt surgi les
veines productives d'asbeste isolees.
(а

ЈЕЛЕНА Д. МАРКОВИЋ

-

МАРЈАНОВИЋ

ЛЕСНЕ ОАЗЕ "У ДОЛИНИ Ј"У)КНЕ МОРАВЕ
(При.пт, једпа -карта)

Према истраживањима и налазима објављеним

1948

г. еол

ски седименти су допирали долином Велике Мораве најјужније

до Сталаhа. 1 ) Међутим, истраживања од 1949 г. су показала да
јужна граница леса није на ставама Јужне и Западне Мораве,
веh да се она налази дубље у унутрашњости Србије. Тако је лес
откривен на улазу у Нишку Котлину код Мезграје и Топонице,
затим у самој котлини.на падинама Горице и Бубња. 2 ) Даља те
ренска

проучавања

квартарних

творевина

довела

су

до

нових

сазнања. Показало се, наиме, да се еолски седименти простиру

још јужније од реке Нишаве и да долином Јужне Мораве до
пиру до близу Лесковца, односно до доњег тока реке Јабланице,
леве Моравине притоке. Показало се, осим тога, да се лес у до
лини Јужне Мораве јавља не само јужно, веh исто ·гако и се
верно од Нишаве и то на простору од саме Сталаhке Клисуре до
места где Нишава улази у алувијалну раван Јужне Мораве ..
Нова налазишта леса уочена у долини Јужне Мораве,

ра

сута по долинским странама, речним терасама, сретају се на по
менутом простору на дужини око

80

км.

Ове локалности нису

повезане међусобно, веh се појављују као изолована острва-оазе.
Због свог морфолошког, а затим и палеоклиматског значаја, оне

he

бити предмет излагања овог рада.
О до лин и

Ју жн е

М ор а в е.

Ова уздужна долина ме

ридијанског правца претставља продужење долине Велике Мо

раве према југу. Долина Јужне Мораве управо отпочиње од Ста
лаhа а завршује се јужно од Врања (село Винча). На овом ме
сту неhе бити речи о читавој долини ове реке, веh о оном њеном
делу који се пружа од Сталаhке Клисуре до Лесковца. То значи
1

Ј. Марковиh

)

-

Марјановиh: Лесне оазе у Поморављу, Гласник Гео

графског друштва, Београд
2

)

ревина

1948

г., стр.

114.

Ј. Марковиh- Марјановиh: Прилог за познавање квартарних тво
у

XIX 1951

околини Ниша,
г., Београд.

Геолошки

Анали

Балканског

Полуострва

књ.
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да he бити расмотрен део речне долине на дужини око 80 км, што
приближно износи око једне половине од целокупне дужине

· речног

тока. Као што је познато Јужна Морава, у овом делу,

протиче кроз котлине и то: Алексиначку, Нишку и Лесковачку,

које су међу собом нашироко повезане (изузимајуhи кратку су
Јужна

Мо

рава има карактер равничарске реке, сем њеног доњег тока

теску код Курвинграда).

На целом

овом простору

крqз

Сталаhку Клисуру, који траје од Ђуниса до Сталаhа, а који
овим радом неhе бити додирнут. Са малим изузетком се у до
лини ове реке појављују кристаласти шкриљци
(Печењевце,
Курвинград) док је читав остали део њеног тока формиран на
неогеном

У

земљишту.

овим

језерским

седиментима

неотпорним

према

ерозији

Јужна Морава је изградила своју долину усекавши низ лепо са
чуваних тераса. Њих је у Лесковачкој Котлини класирао и опи

сао С. М. Милојевиh 3 ) а у Нишкој Котлини П. Јанковиh 4 ). У
Алексиначком басену

терасе до

данас нису

биле предмет

по

себне студије, али се мо:л<:е реhи да су и овде врло лепо разви
ј ене и сачуване између осталог и код Делиграда на десној стра
ни Мораве (неколико терасних нивоа) код села Бујимир-Потока
где је сачувано не само старо· долинско дно, веh и висо~<: терасни
отсек створен у подножју старог ишчезлог меандра. Сличне ви

соке речне терасе се виде на левој обали Мораве око Тешице и
Грејача. Затим исто тако у долини реке Турије, у чијој се ши
рокој долини, образованој такође на јез ерским седиментима
може проматрати низ тераса. Тако се између Тешице и Лоhике,

на десној обали Турије могу посматрати четири терасна нивоа,
врло лепо изражена, који се спајају са Моравским терасама итд.

Како је лесни покривач у долини Јужне Мораве сачуван
само местимично и то увек на речним терасама, то

месту у даљем излагању бити речи само о
којима је досада лес запажен.

РАНИЈИ

РАДОВИ

О

ГЕОЛОШКОЈ

Насупрот Нишавској

ГРАЂИ

he

на овом

оним терасама на

ДОЛИНЕ

ЈУЖНЕ

МОРАВЕ

долини која је била предмет посебне

исцрпне студије") долина Јужне Мораве до данас није проуча
вана као целина ни геолошки ни геоморфолошки. Међутим, иако

не постоји студија ове долине као целине, поједини њени де
лови су били предмет проучавања од знатног броја аутора, док
пак о извесним њеним деловима не постоји готово никаква за

белешка у литератури. Осим тога, неки делови ове долине су
обухваhени геолошком картом листа "Ниш" какав је случај са
3

)

С. М. Милојевиh: Лесковачка Котлина са околином, Гласник Гео

графског друштва 1924 г. Београд.
4
) П. Јанковиh: Историја развитка Нишавске долине
издање С. К. Академије Наука.
5
)
П. Јанковиh: ор, cit.

1909

г. Београд,
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Лесне оазе у долини Јужне Мораве

Лесковачком Котлином,

затим је листом

"Параhин"

захваhен

део Алексиначког Басена са Сталаhком Клисуром 6 ). Део долине
~Тужне Мораве обухваhен топографском картом листа
пље" није геолошки картиран.
Публикације у којима

се

долина Јужне

Мораве

"Проку
спомиње

узгред или је пак била предмет посебног проматрања, појавиле

су се, почев од почетка прошлог столеhа (А.

Boue 1828

г.) па све

.до данас. Веhина од њих квартарне седименте спомиње само уз

гред

обухватајуhи их

са неколико

уопштених

реченица,

а у

свим случајевима је реч по правилу о флувијалним седимен
тима, само изузетно о лакустриским. Еолски седименти квар
'Гара нису нигде запажени ни споменути, што се види из објав
љених публикација.
Ј.

)Кујовиh је забележио:

,,Дилувијални и алувијални на

носи задржавају у Алексиначком Поморављу исти карактер ка1шв имају и у другим деловима истога". О Нишком Поморављу
каж:е: ,,Терцијерни низ слојева покривен је слојем дилувијалне

глине, која је са наносом шљунка измешана", док је о Леско
вачкој котлини рекао да је "она и географски и геолошки један
део Поморавља 7 ).
Свет. Радовановиh говореhи о геолошком саставу Лесковач

ке Котлине бележи да се у њој "за време дилувија таласало ве
лико језеро, испуњено у току времена дебелим махом нејасно
стратификованим складовима шљунка и песка, који су доцније
испресецани Јабланицом, Ветерницом, Моравом и Власином. Та
ко су постале оне многобројне дилувијалне терасе, које се нижу
на десној страни Мораве ... и спадају у највеhе дилувијалне те

расе у Србији. " 8 )
Ј.

Цвијиh проучавајуhи

Грделичку

Клисуру

обухвата

и

оближњи део Лесковачке Котлине. 9 )
С.

М.

Милојевиh у детаљној

геоморфолошкој

студији

Ле

сковачке Котлине запажа низ интересантних појединости, а из
међу

осталога

и две

врсте

седимената

временски

различитих.

Тако, беле и сиве глине и пескове издваја као плиоценске, док

облутке од кварца и груб
виј ум.10

кварцевити песак прибраја у дилу

)
Геолошка карта Краљевине Југославије
и "Параhин".
0

7

(10

април

129.
С.

)

Радовановиh:

1898

г.)

Ј. Цвијиh:

)

доније, књ.

III,

-

Записници

1897

до

1900

Срп.

Геолошког

г. Београд, стр.

друштва,

LXII

Основи за географију и геологију Ст. Србије и Маке

Београд

1911

г.

)

Гласник

Збор

3.

С. М. Милојевиh: Лесковачка котлина са околином, стр.
Географског друштва, 1924 г. Београд.
·
10

S

"Ниш"

Ј. М. Жујовиh: Геологија Србије I део, 1893 г. Београд, стр. 276,

и

0

листови

1

)

273

8

1 : 100.000,

Природњачког

музеја

српске

земље

25,

Гласник
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Јелена Д.

г.

1926

Марковиh-Марјановиh

М. Т. Луковиh третирајуhи питање добијања арте

ске воде у Лесковцу сматра "песак, шљунак и глине млађе тер-

11ијарне

(плиоцене) или стародилувијалне старости" .11)
г.

1930

М.

Луковиh

говореhи

о

геолошком

и

тектонском

склопу долине Јужне Мораве између осталога каже:

,,Ди.џуви

јум и алувијум су углавном претстављени речним :наслагама ра

зличите дебљине и састава, који покривају долинско дно и ме

стимично речне терасе. " 12 )

Д-р

К.

вулканским

Петковиh у врло интересантној студији о младим
ерупцијама долине Јужне Мораве крај вулканске

активности везује за горњи плиоце:н, док спомиње налазак вр

сте Congeria rhomboidea у глиновитом материјалу на десној
обали Јужне Мораве. Што се тиче кварцног шљунка у Леско
вачкој

Котлини аутор

га

сматра да припада дилувијал:ној

је

зерској фази или регресији у Лесковачком Басену. 13

1937 г. публикован је Тумач за Геолошку карту листа
1:100.000, који обухвата долину Јужне Мораве од Ле

,,Ниш"

сковца до Курвинграда и делимично до Нишаве.

РАСПРОСТРАЊЕЊЕ ЛЕСНИХ ОАЗА У

ДОЛИНИ ЈУЖНЕ МОРАВЕ

Из изложених података ранијих аутора јасно је да еолски
седименти нису досада нигде запажени у долини Јужне Мораве.
Међутим,

од

Сталаhке

Клисуре

до

Лесковца,

идуhи

долином

Јужне Мораве, запажено је да се појављује лес у изолованим
партијама чинеhи оазе. На њега се наилази на обема странама
речне долине, исто онако како је то био случај и у долини Ве

лике Мораве. 14 ) Таквих локалности, на којима се могу прома
трати лесни профили, има четири и то: две на десној
две на левој

страни поменуте реке.

кривају речне терасе

ј ал:них равни у свима

обали а

Ови еолски седименти по

Мораве и то полазеhи готово од алуви

јез ерским

басенима

и

наведеним

ко

тлинама.

Пр в а

ле сн а

Котлини идуhи низ

реке из Грделичке
реке.

Она

ушhа

реке

лежи

о а з а

на коју се наилази у Лесковачкој
Мораву, а полазеhи од излаза ове

Јужну

Клисуре,

северно

Јабланице

од

код

налази
Лесковца,

села

се
а

на

левој

почиње

Печењевца.

Од

обали

недалеко

овог

места

ове
од
се

пружа преко села Чекмина и Липовице до села Кутлеша, што
11

)

20.
1926 г.

М. Т. Луковиh: Лесковац и околина, стр.

Србије, Вијести геолошког завода у Загребу,

Прилози хидрологији

) М.
Lukovic: Constitution geologique et tectoniqпe s·tг. 113. Livгet guide du III Congгes de geogгaphes et etnogгaphes slaves, Beogгad 1930.
12

13

)

Д-р

К. Петковиh:

Младе

вулканске

ерупције на

десној

страни

Јужне Мораве северно од Власотинаца, стр. 45, 59, Весник Геолошког ин
ститута Краљевине Југославије за 1931 г., Београд 1932 г.

")

Ј. Марковиh

-

Марјановиh: Лесне оазе у Поморављу, стр.

113-114.

·

115

Лесне оазе у долини Јужне Мораве

рећи до алувијалне равни Пусте Реке. На овом међупростору
копнени лес покрива, са прекидима речне терасе Јужне Мо
раве, релативне висине од 20-120 м. обухватајуhи падине косе
која је паралелна току Јужне Мораве, а чија је апсолутна ви
сина од 205 и 220 м. (подножје) до 240 и 340 м. (теме терасе). У
погледу осталих елемената, који обележавају географски поло

he

жај, може се реhи да ова лесна оаза од досада откривених има

најјужнију географску ширину у нашој земљи. Она лежи за
¼ ширинског степена јужније од раније уочених лесних локал

ности у Нишкој Котлини. 15 .) Печењевачко--Кутлешка лесна
оаза Лесковачке Котлине лежи у близини 43° северне географ
ске ширине, што значи да ова најјужнија лесна оаза у Србији
лежи око два ширинска степена или 230 км јужније од ОЈШира
Панонског Басена, где се налази област непрекидног лесног по
кривача.

Један фрагменат леса

'

сачуван је око орљанске цркве,

не

далеко од уласка Мораве у теснац Курвинграда. Судеhи по ње
му ова оаза се простирала даље у правцу севера, али је доли
ном Пусте Реке и Топлице испрекидана.

Др уг а

ле сн а

о а за

се налази на десној

обали Јужне

Мораве и то на месту где алувијална раван ове реке прелази у
алувијалну раван Нишаве.

На

рту,

који претставља

остатак

речне терасе, а који се налази између Новог Села и Казнено
поправног завода може се проматрати лесни профил.

На овом

месту тераса покривена лесом издиже се над алувијалном равни
Јужне Мораве и Нишаве за

10

м. Њена апсолутна висина изно

си 194 ·м, и настављајуhи се даље према истоку она прати под
ножје Бубња све до Ниша.
Тр е
кође

h

а

л е с н а

на десној

о а з а

се налази северно од Нишаве та

обали Јужне

Мораве.

Она

обухвата два лесна

профила раније проматрана и објављена код Мезграје и Топо

нице.16) Ова оаза се налази на месту где Јужна Морава прелази
из Нишке Котлине у Алексиначки Басен. Код обе ове локално
сти лес такође покрива речне терасе чија висина варира од 180
до 194 м. апсолутне висине, или пак од 7-21 м. релативне ви
сине. Истом комплексу припада и лес око Дражевца северно од
реке Топонице.
Свега 7 км. северно од Мезграје, само сада на левој обали
Јужне Мораве на ушhу реке Турије у поменуту реку, лес такође

покрива ниску терасу Мораве (10 м. релативне висине) коју је
просекла Турија. Апсолутна висина ове терасе износи 178 м, из
чега се види да је она саставни део мезграјско-топоничке оазе

само на супро·гној
Четврт а

обали реке.

о а за,

а

истовремено

и нај севернија

нашега

терена, налази се недалеко од улаза Јужне Мораве у Сталаhку

'")

Ј. Марковиh

-

Марјановиh: Прилог за познавање квартарних тво

ревина у околини Ниша.
10

В*

)

Ј. Марковиh

-

Марјановиh: ор.

cit.

116

Јелена

Д.

Марковиh-Марјановиh

Клисуру, али у овом случају на левој обали реке код села Љу
беша и Витковца. На овом месту лесни материјал покрива косу
1шја је паралелна току Јужне Мораве, у чијем се продужењу

према западу наилази на Ђуниски Вис

почињу веh од

(415 м). Лесне наслаге от
м апсолутне висине (гробље села Витковца)

и пењу се до

надморске висине. Оне допиру до

170
240 м

м рела

90

тивне висине изнад алувијалне равни Јужне Мораве и показују

потпун и

изванредно

интересантан

профил код

гробља

села

Витковца.
У састав ове четврте, витковачке, оазе улази и л.есни фраг
менат сачуван на левој обали Љубешког Потока који је од Бит
ковца удаљен непун

километар

према

југу.

Ова

вина ,лежи на апсолутној висини око 200 м, или
висине над алувијалном равни Јужне Морщзе.

лесна

творе

м релативне

50

ГЕОЛОШКИ САСТАВ ЛЕСНИХ ОАЗА

Лесне оазе долине Јужне Мораве, као што се види из при
каза њиховог распрострањења, имају различити положај. То
реhи варира не само њихова

he

апсолутна висина, н::ој а се идуhи

уз реку стално повеhава у вези са кривом речног пада, веh. исто
тако варира и релативна висина. Тако у Лесковачкој

Котлини

лес допире до апсолутне висине од 340 м (релативне висине 120
м) што значи да допире до висине саме језерске централне равни
од које је отпочело усецање река.

На ободу Нишке

Котлине

(Казнено-поправни завод, Мезграја и Топоница) затим у Алек

синачком Басену испред улаза у Сталаhку Клисуру (Витковац)
лес допире до мање апсолутне висине: од

лативне висине

7-90

170-240

м, или до ре

м. Мада се висине у оба случаја разликују

очевидно је да лес прекрива речне терасе. Лесне наслаге пре
кривају долинске стране почињуhи готово од саме алувијалне
равни Мораве.

Због специфичности сваке оазе биhе приказани лесни про
фили са одговарајуhом подином уколико је она, разуме се, до
ступна

проматрању.

Прва

Печењевачко-Кутлешка

лесна

меридијанског правца захвата у дужину простор око

6

оаза
км.

На

читавој_ релацији терен је покривен и под културом тако да се
проматрања могу вршити на неколико

чењевцу испод брда Велове Главе

места и то:

( f> 264

у селу Пе

м) код циганских куhа,

затим у циглани села Чекмина у долини реке Шаранице (на сек

цији "Липак") притоке Печењевачке Реке на надморској висини

240 м, код гробља села Липовице, и код цркве и гробља у Ку
'Глешу (6 220 м).

I
се

у

Пр оф ил

Печење вц а

је врло једноставан и састоји

овоме:

1)

што

светложут

Главе допир,уhи до око

копнени

237

лес

прекрива

м апсолутне висине;

падину

Велове
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испод лесног покривача помаљају се местимично слојеви

2)

кристаластих шкриљаца I групе (А);
3) у подножју, код циганских куhа, види се лесни отсек

2-3

м дебео, без фауне и конкреција, који отпочиње црвенкастим ху

мусним слојем дебљине
Пошто

лес

покрива

0.70

м.

падине

дебљина не може одредити.
II П р о ф и л ц и г л а н е

у

кристаластог

Ч е к м и н у

терена,

његова

се

је такође прост и

састоји се од следеhих слојева:

м црвенкаст копнени лес са рупицама вег_етације, без
конкреција и погребених земаља; добар за израду

1) 6
фосила,
цигле;

до

2) 4

5

м жута лесоидна иловача, мало песковита, без кон

креција и фосила, местимично прелази у јако црвену и тврду

иловачу, која опомиње на погребене земље образоване на суп
страту од барског леса; добра за израду црепа.
Код циглане у долини Шаранице јавља се речна тераса 4-5
м висока, састављена је од сиво-окер барског леса са интеркала
цијом шљунка. Она се прислања уз горњи профил (II) циглане
у Чекмину.

Према копаним бунарима на падини брега на коме лежи
село Чекмин, почевши од коте 270 м па до коте 210 м, добија се
следећи попречни профил:

1) 10

м компактан црвенкаст лес који се вертикално цепа и

у паралелопипедним стубовима обрушава;
2) 10 м жутоцрвена лесоидна иловача;

3) )5

м кварцни шљунак ситнијег зрна хоризонтално страти

фикован;

4) 10

м наизменично стратификовани слојеви глине и шљун

ка; у бази ситан водоносни песак; (слојеви
сеоског бунарџије).

3

и

4

према исказу

Приказани профил Чекмина са ископаним бунаром на

6 270

и апсулутне висине показује да се до дубине од 35 м појављују
две врсте материјала и то: поврх 10 м припада копненом лесу,

10

других

м сачињавају лесоидна иловача воденог порекла, што

се све скупа може убројати у квартар. Последњих

10

м на.изме

ничних слојева глине и шљунка са песком у основи припадају
плиоценској језерској серији

(n)

на којој, и према геолошкој кар

'l'И, лежи село Чекмин.17) Слој од
лежи између слојева

2

и

4,

5

м кварцног шљунка, који

изгледа да такође треба сврстати у

језерске седименте.
Због тога што овај кварцни шљунак грубе грађе лежи испод
наслага

леса

и

лесоидне

иловаче,

није

доступан

проматрању.

Међутим, ако би се утврдило да ова наслага одговара грубом не
повезаном шљунку, који према С. Радовановиhу, а затим и пре

ма К.
17

)

Петковићу,

припада дилувијалној

Види Геолошку карту листа

института Кр.

Југославије.

Београд.

"Ниш"

језерској

1 : 100.00.

фази у ре-

Издање

Геолошког
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гресији
дошло би се до потпуније слике о прелазу из пли
оцена у плеистоцен. Постало би тада јасно да је прелаз из једне
језерске фазе у другу био поступан и да је оплиhавање плеисто
ценог

језера

регресији

замењено

ре:жимом

мирних

стајаhих

вода (бара). У барама је дошло до таложења лесоидне иловаче.

I - POPRECNI PRDFJL KROZ LES КИТLЕ SKDG RТд
KUTLESКЛ CRKVД 1
GROBLJE (Л 220m)
1

z

1

Ј

1

0,5 m

KESTEНJR5T HUMUS

fm iuт KOPNENI LES SR
i(QIIKRECIJAMд

o,sm

тnм110-cRVENR
POGREBENд ZEHLJд

О,?т iит KDPNENI LE5
Sд KRТOV/NRMA I KONKRE-CIJAHд

П

LE5

1-г т iит KOPNENI LES

BRESTOVдC

МдLО P!SKOVIT

iELEZ. sту1сд{Л2О,_9т)

JUZHд HORдVR
(Л

200m)
1

1
1
1

Најзад, после оплиhавања и дефинитивног исушивања ових ба-

15а, долази до таложења копненог леса приличне дебљине

III

Ле сн и

пр оф ил и

Кутле ша.

Од

(10 м).

свих проматра

них профила, који се сретају од Печењевца преко Чекмина и
Липовице до Пусте Реке, најинтересантнији је кутлешки због
своје сложеније грађе.

Као што је раније споменуто,

овај про

фил се може проматрати у вештачком усеку (рупе за земљу)
између цркве и гробља села Кутлеша (Л 220 м), На овом месту
лес прекрива речну терасу, која је у облику рта сачувана изме

ђу алувијалне равни Јужне Мораве и Пусте Реке. Овде се за
вршује лесна оаза, која се протеже од реке Јабланице до Пусте
Реке следеhим низом профила:
Профил најближи подножју терасе

1) 0-0,50 м кестењасти
2) 0,5-1,70 м црвенкаст
у следеhи лесни слој;

хумус;

копнени лес који поступно прелази
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3) 1,6-5,70 м светложут типичан копнени лес са конкре
цијама у горњем делу'· наслаге; има и канале глиста; на HCl сна
жно реагује.

Оба лесна

слоја

садрже

цевчице

-

трагове вегетације.

Основа леса није откривена (слој незавршен).
Попречни профил кроз лес Кутлепш:ог рта, на веhој
лутној висини од првог, даје следеhу слику (проф.

I)

апсо

и састоји

се од пет различитих слојева:

1) 0,50 м кестењаст хумус;
2) 1 м светло:жут копнени лес (I
чине

HCl

ораха, цевчицама
јако реагује;

лес) са конкрецијама вели

од вегетације

и ходницима

глиста.

На

3) 0,50 м тамноцрвена погребена земља са сачуваном лесном
структуром. Посута киселином слабо пени;
4) 0,70 м светложут, тврд II копнени лес са кртичњацима и
каналима глиста, са зоном ситних кречних конкреција величине

ораха

HCl

испод погребене земље; садржи
једва реагује. Поступно прелази у:

цевчице

вегетације;

на

м светложут копнени лес мало песковит са типском

5) 1-2

цевастом лесном структуром и снажном реакцијом на

HCl.

Уздужни профил леса код кутлешке цркве ( ,6 220 м) спада
такође у интересантне, јер се, осим леса, на њему појављују и
седименти који чине основу овог терена (проф. II). Он има нај
веhу апсолутну висину од досада наведених.

1)

Језерски, плиоцени бели лапор са интеркалацијом црве

ног кварцног песка и шљунка дебљине
чини основу терена;

1

м до непознате дубине

преливен киселином јако пени;

тамноцрвена погребена земља 0,50 м дебљине:
дински лискуновити ситнозрни, жути песак-вејач,
бочно прелази у копнени лес;

2)
3)

који

4) жут копнени лес са кречним конкрецијама кроз цео ле
сни хоризонат дебљине 1,50-2 м;
5) тврда, тамно црвена иловача, при прелому оштрих ивица;
на

HCl

не реагују. У лесу заузима коритаст положај сличан
земуници око 2 м у пречнику. По јако измењеном

неолитској

лесу могуhе под утицај ем воде вероватно да претставља корито

којим се кретала, или у њему задржавала вода.

Сва

три

приложена

профила

са

кутлешн:ог

рта

показују

извесне специфичности, те употпуњују схватање о квартарним
творевинама овог дела долине Јужне Мораве.
Први профил који је најбли:жи подножју показује да де
бљина леса и данас, после дуготрајног спирања ове ртасте косе,
износи око

6

м. Његова светложута боја и типична лесна струк

тура, која се карактерише многобројним рупицама
вегетације

-

--

траговима

затим богатством у калцијум карбонату, потврђује

да је ово наслага правог копненог леса. Према својим петрограф
ским особинама овај лес потпуно потсеhа на војвођански.
Попречни лесни профил (проф. I) показује сложенију грађу.

Састоји се из два лесна хоризонта који су растављени погребе-
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ном земљом. Оба леса имају типичан еолски континентални
карактер описан на претходном профилу. Богатство у калцијум
карбонату се нарочито манифестује, осим у снажној реакцији
при додиру са HCl, још и у обиљу кречних конкреција. Оне су
у првом лесу распрострањене

...

N

1

по

док

. .

11

1111.

хоризонту,

у дру-

"'

с

1/1'
l111

читавом

lJ

--\

\

r-

ГТЈ
V)

:ь

-- - ------.- -

--(1!

гом лесу имају специјалан распоред. Збијене су у једном узаном
појасу који лежи у основи погребене земље. Овакав начин зо
налног појављивања лесних конкреција такође опомиње на вој
вођанске лесне профиле, код којих је развиће свих лесних

особина типско. 18 )
) Ј. Марковић - Марјановиh:
Прилог за геолошку грађу Тителског·
Брега, стр. 104, Зборник радова Геолошког института САН-а 1950 г.
18
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Док је први лес збијен, добро повезан и због тога компактан,
код другог леса се уочавају посебне особине. Његов горњи хори
зонт (О, 70 м), који чини субстрат погребеној земљи, готово се ни
по чему не разликује од првог леса изузев по распореду кон

креција.

Што се тиче доњег хоризонта
различит. Мада интензивно

II

унеколико

леса

(1-2

м)

он

је

реагује на хлороводо

ничну киселину, што значи да је богат калцијум карбонатом, он
је слабије компактан

од свог горњег хоризонта, иако има све
Његов мање глиновит

друге особине континенталне творевине.

а јаче песковит карактер указују да трошан карактер долази од
приличног процента песка који садржи љуспице мусковита. Пре
лаз из доњег песковитог хоризонта у горњи је неосетан. Најзад,
овај

II

лес, поред карактеристичне зоне конкреција, коју садржи

у горњем хоризонту, показује још једну специфичност каракте

ристичну за лесове: зону кртичњака са ходницима глиста. Ова

појава указује да је погребена земља била топографска повр
шина за коју је била везана поменута фауна.
Из изложених особина лесног профила произлази да су се
на кутлешкој коси (тераси) смениле две лесне фазе и то: прва
лесна фаза кад је формиран старији лес, најпре песковит, затим

глиновит. По престанку ове еолске активности наступа фаза са
више водених талога, којом приликом долази до декалцифика
ције горњег хоризонта

II

леса и до образовања погребене земље.

После·прекида у седиментацији за време влажнијег периода, кад

је формирана погребена земља, еолска акција поново оживљује
у вези са сувом климом. Тада долази до формирања млађег леса
у другој лесној фази.
Треhи лесни профил кутлешке косе

(II

уздужни)

интере

сантан је због појаве језерских седимената у суподини. Њихова
појава указује да дебљина леса није велика. Осим тога, профил
показује да је ова ниска тераса (20 м) Јужне Мораве на овом
месту ерозиона и да од акумулативног материјала долази у обзир
само еолски, који је директно наталожен преко језерског.

Преко

еродираних

језерских

лапора,

са

интеркалацијом

шљунка и песка, лежи погребена земља. Положај слојева основе
указује да је после престанка језерске фазе завладала конти

нентална периода са

оживелом

ерозијом и

спирањем,

када је

дошло до делимичног одношења лакустриских седимената. За
њом долази еолска фаза када се таложи лес који прекрива је
зерске беле лапоре. Дефлацијом и спирањем он бива сведен на
минималну дебљину, тако да наредна фаза са влажном климом
декалцификацијом лес претвара у погребену земљу. Затим до
лази до нове еолске
шчаних дина.

активности која отпочиње

Дински

песак са доста

стварањем пе

мусковитских

љуспица

покрива погребену земљу или лежи директно преко језерских
лапора. Еолска фаза се затим наставља и место песка сада

I леса, који нивелише теренске неравнине.
И најзад тамноцрвена тврда иловача уложена у лесу у облику

настаје таложење

"земунице"

са

јако

измењеним

и

потпуно

декалцифицираним
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лесом указује да је на овом месту, вероватно не само за време

лесне фазе већ и доцније, ово коритасто удубљење било испу
њено и стално прожимано водом. И данас због збијености мате
рије и глиновитости ово коритасто удубљење је вла:жно, док је
остала

лесна

Мада се

наслага

унаоколо

сува.

Печењевачко-Кутлешка

лесна оаза

завршује на

десној обали Пусте Реке не треба сметнути с ума да је фрагменат
лесног покривача заостао и даље према северу, како је напред
споменуто. На северу Лесковачке Котлине, тамо где се она везује

са Добричем и Нишким Басеном, пред улазом у клисуру Курвин
града, виде се ниски лесни отсеци дебљине неколико метара. Од
моста на

Морави лесни покривач

се

пружа

према

западу

ка

орљанској цркви.

Др у гу

л е сн у

о а з у сачињава наслага малог простран

ства сачувана на рту између алувијалних равни Нишаве и Јужне

Мораве недалеко

од Казненог завода.

На

овом месту

се може

проматратј следећи лесни профил:

м кестењаст хумус са културним слојем

0,40
припада

земуницама

5-7
сковит,

(1-1.50

м) који

неолита;

м кестењаст копнени лес у доњем хоризонту јаче пе

садржи

0,50 м
4-5 м
песнице до

рупе

глодара;

јасно црвена погребена земља, песковита;
чврсто повезани крупни речни шљунак (од величине
лешника)

слепљен у

хоризонталне

слој еве

конгло

мерата;

0,50-5 м плиоценски пескови и зелено-жута глина; у основи
бели јез ерски крупнозрни песак.
На овом месту, недалеко од Казнено-поправног завода, при
казани приложени профил указује да је еволуција рта

-

терасе

пролазила кроз неколико фаза и то:

-У постлимниској фази плиоцена долази до снажне ерозивне
деструкције и разарања језерских наслага, што се закључује по

денудованим облицима језерских седимената заосталих у облику

острва. Настаје, потом, акумулативна флувијална фаза, чија је
творевина

груби конгломерат,

који прекрива

заостала

острвца

а припада плеистоцену. По завршетку речне фазе наступа кон-:
тинентална клима, којом приликом долази до образовања погре
бене земље и копненог леса. Формирање погребене земље преко
конгломератичне подлоге указује да је овој континенталној фази
са влажнијом климом морала претходити старија, еолска· фаза
када је образован песковити лес.

После декалцификације овог
леса и стварања погребене земље на рту, наступа друга млађа
еолска фаза, када је створена наслага копненог леса

5-7

м де

бела. Ова локалност показује да су квартарни седименти ства

рани у више

фаза,

а да

се

међу њима разликују

две

еолске

фазе, када је постао копнени лес. Старији лес на подлози флу
вијалних конгломерата је разорен: најпре дефлацијом а затим
хемиским процесима који су га преобразили у фосилну земљу.
Стратиграфски поло:ж:ај млађег леса је овде такође интересан-
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тан, јер он лежи у подлози културној неолитској врсти познатог
Бубањског преисториској

налазишта, чији се објекти чувају у

Нишком обласном музеју.

Значај ове друге лесне оазе је још и у томе, јер указује да
проблем морфогенезе флувијалних тераса није једноставан и
прост. Он показује такође да при датирању тераса треба посту
пати опрезно и да се на основу одређивања релативних висина
и

механичког

може

одређивања

доhи до непоузданих

старости

тераса

закључака.

на

основу

Вишефазност

висина

овог те

расног рта показује да је релативна висина терасе недовољан

елеменат за њено датирање и да треба узети у обзир еволуцију
читавог профила који је сачињава. Присуство погребене земље
на овој ниској флувијалној тераси од 10 м, је чињеница од ин
тереса утолико важнија, јер досада ни на једној речној тераси
приближне

висине

у

нашој

Војводини

није

запажена

слична

појава. То значи да лесне терасе у области типског развитка леса

нигде нису показале еолску двофазност и прекид у седимента

цији веh само поступан прелаз од барског на копнени
Тре

h

а

ле сн а

о а за

Jiec. 19 )

код Мезграје и Топонице,

такође

на десној обали Јужне Мораве, северно од ушhа Нишаве, обу
хвата два лесна профила, како је то раније споменуто и објав
љено а исто тако и профиле око Дражевца. У комплекс ове оазе
може се убројати и терасни лес на ушhу Турије код села Теши
це. Ово лесно подручје се разликује од Печењевачко-Кутле
шког, а исто тако и од друге лесне оазе. Овде лес најчешhе по
крива најнижу речну терасу која се издиже непосредно изнад
алувијалне равни реке, и нигде у основи ове терасе нису откри
вени језерски седименти.

Ч е т в р т а,

В ит к о в а ч к о

-

Љ у б е ш к а л е с н а

о а з а

је од свих набројаних најсевернија. Налази се, како је речено,
недалеко

од улаза

Јужне Мораве

у

Сталаhку Клисуру,

те

се

према томе највише приближује најјужнијој лесној оази у По
морављу, која отпочиње код Сталаhа, код самог излаза Мораве
из поменуте клисуре. 20 )
Витковачко-Љубешка лесна оаза има два профила на ко
ј има се може проматрати њена грађа:

Профил Љ у б е ш к о г П о т о к а, западно од села Доњег
Љубеша, код бране, показује врло просту грађу идуhи оздо
навише

и

то:

1) 8-10

м валуци и поточни шљунак од кварца и криста
ластих шкриљаца (нанос потока);

2) 2

м светложут

типичан

копнени

лес

са

рупицама

вегетације;
Б. Букуров: Долина Тисе у Југославији, Посебна издања Географ

0
'

)

ског друштва 1948 г., стр. 21-22, Београд; Ј. Марковиh - Мt\1Јјановиh: При
лог за геолошку грађу Тителског Брега, стр. 117-118, 120, Зборник радова
Геолошког института САН-а, 1950 г., Београд.
20

)

Ј. Марковиh- Марјановиh: Лесне оазе у Поморављу, стр. 114, Гла

сник Географског друштва.

124

Јелена

Д.

Марковиh-Марјановиh

На овом месту, на левој обали Љубешког Потока испод брега
Симино

Градиште,

танак

лесни

слој

покрива

терасу

потока.

У њему нема фосила ни осталих лесних атрибута (конкреција,
фосилне земље итд.).
Профил
различитих

Витко вач ког
слој ева

од

којих

гр об ља
сви

се

припадају

састоји

од девет

кварта ру.

Основа

профила није откривена те јез ерски седименти нису примећени
м црвена тврда земља

1) 0,50

на

2) 1
3) 2

-

измењени лес; не реагује

HCl;

м

дински

м

I

крупнозрни

црвенкаст,

рупама

лискуновити

песак;

типичан песковити копнени лес

глодара

и јасним

траговима

са

вегетације;

4) 0,50-2

на HCl слаба реакција;
м тамно црвена (1) погребена земља са рупицама

5) 1-2

м

вегетације и снажном реакцијом на

II

HCl;

светложут типичан копнени лес са конкреци-

јама кроз читав лесни хоризонат и рупицама ве

гетације; по хабитусу потсећа на војвођански лес.
Посут хлороводоничном киселином врло снажно
пени;

м пепељаста зона, местимично песковита, ма
ње запреминске тежине од леса и фосилних зе

6) 0.10-0,50

маља;

има

јасну

лесну

структуру

са

цевастим

траговима

вегетације;

местимично се примећује

паралелна

структура.

На

HCl

не

реагује.

Зона

се клинасто увла',!и у други лес и по косој стрмој

линији пада и тоне низ падину брега у правцу
алувијалне равни Мораве.
Квантитативна анализа пепељасте зоне је показала да рас

'I'ВОрљивих соли: хлорида, сулфата и соде нема. Присуство кал
цијум карбоната у маси не постоји; он се местимично наталожио
око

цевчица

бивших

жилица

вегетације

и

овде

је

донет

горњег лесног хоризонта. Органских материја (хумуса)

из

садржи

0,20: 0 /о. Исто тако садржи доста оксида гвожђа који су утицали
на боју пепељасте зоне а исто тако и на њено цементирање. Из
хемиске анализе се види да је пепељаста зона неутрално земљи
ште, тј. није ни кисело ни алкално. Пепељаста боја оставља
утисак киселог земљишта (подзола) или пак алкалног (слатине).
Међутим, како су горње анализе показале, није ни једно ни
друго.21)

Са педолошке тачке гледишта земљиште је беструктурно и
делимично листасто.

Посматрано геолошки ово земљиште има,

како је речено, паралелну структуру по чему оставља утисак као
да је таложено у води, чему као да иде у прилог и присуство
21

)

Хемиска анализа извршена у Заводу за педологију при Пољо

привредном

факултету у

Земуну.

~--=·=---------------------------------

Ш- POPRECNI PROFIL LESNE NдSLRGE К.ОD SELд VITKOVCд

z
'40m
0,5m KE$ТENJ!lSr HUIIUS

l>i/JSКI

/m

.•,

KRUPIIOZRNI

PESAK
'"

2

т

CRVEUKд5T

.. ...
.. .

PESKOVIT,

КОРНЕЮ LES Sд RUРдМд

1 \' '\

GLODдRR

''

.. ....
. '.

....

Ч\

I LES

1111 1 \ 11 \
0,5

-2т TRHнo-cRVENд

POGREBENд ZEMLJЛ

1

РIЈбRЕВЕНд
ZЕМ!Јд

Л

LC:S,

1,5 -гт SVEТLO-iur
KOP/IOII LES

GROBLJE
(d 178m)

1

O,f() - 1 POVE lf/Ni PESRK
;д

VJTXOVRC

i'IUSXOYITOM

1
От------

--

1

1

JUZHд МОRдVд
(d 150m)

~ .

126

Јелена

Д. Марковиh-l\!Iарјанови:h

оксида гвожђа, који је утицао на боју материје и њено везивање.
С друге стране пак, цевчице вегетације указују на његово еолско
порекло.

м

7) 1,50-2

II

светложут

(као и онај

8) 1-2

копнени

под тачком

лес

војвођанског

типа

без кречних кон

5) -

креција испод пепељасте зоне;
м риђе црве;на (2) погребена земља са много цевчица

вегетације до

1 ½ см дужине; на хлороводоничну

киселину једва приметно реагује;

9) 0,10 -

?

м збијени повезани песак са доста мусковита и
местимичним траговима вегетације (цевчице); по
изгледу

еолски;

преливен

хлороводоничном

ки

селином јако и дуго пени.

У селу Витковцу ближе подножју косе, чији је профил гро
бља горе приказан, бунар дубок 13,50 м показао је следећи ред
слојева одозго наниже: 1) жута иловача; 2) жута земља са не
уобљеним комадима кристаластих шкриљаца;
песак

помешан

са

муљем.

Два

горња

3)

слоја

ситан глиновити

остављају

утисак
сасуљаног и наплављеног материјала брдских потока (Симиног
и :ж:арковог). На глиновитом песку се појавила вода.
У северном делу Витковца, у горњој мали, поред пруге може
се проматрати профил моравске терасе дебео 8-10 м. који се
смењује са плавинским материјалом. Састоји се од хоризонтал
ног низа слојева који се наизменично смењују одоздо на више

и то: 1) црвенкаст муљ, 2) дробина од кристаластих шкриљаца,
3) црвенкаст муљевити песак, 4) муљ са незаобљеним комадима
кристаластих

стена.

Упоређујући овај терасни профил са изложеним профилом
бунара долази се до закључка да су наведена два потока: Симин
и Жарков просекли речну терасу Мораве и да су, при излазу
њену алувијалну раван код Витковца, сталожили сопствени
материјал у облику шута.
у

Оба споменута профила, који су ближи равни Мораве, не
показују истовремено и састав основе терена преко кога је ста

ложен цитирани лесни профил. Лесни профил лежи на веhој
апсолутној висини, при том лежи нешто западније. Најзад, пошто
се лес пење до релативне висине од

90

м мора се претпоставити

да лежи преко језерских седимената који због покривеног те
рена нису доступни проматрању. Уосталом, ово потврђује и гео
лошка карта листа ,.Параhин", према којој

је коса западно од

села Витковца на плиоцену, док исто тако и појава белих лапора
и кварцног песка идући за Доњи Љубеш исто то потврђује.
Лесни профил села Витковца дебљине око

10

м пружа инте

ресантне податке о еволуцији терена ове локалности. На њему
се појављују два леса, две погребене земље, две зоне динског
песка, у падини и повлати, и најзад карактеристична и досада

незапажена пепељаста зона.

Све ово показује да су се смењи

вале у свему три еолске фазе у којима је таложен материјал

различит по финоћи. Осим тога се види да је витковачка коса
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доживела

два

пута

дугорочно

чунајуhи данашњу,
погребене земље
Прва еолска

смењивање

о чему пружају

влажне

податке

климе,

две

не

ра

врло моlше

м дебеле.
фаза отпочиње

1-2

навејавањем материјала гру
бљег зрна и стварањем пешчаних дина. За њом долази навеј а
вање финијег материјала и образовање лесне наслаге. Промена
климе доводи до образовања старије фосилне земље, чија де
бљина говори о дугом трајању овог хумидног периода а нагиб
о стрмој конфигурацији топографске површине. Нова наредна
еолска фаза доводи до стварања типског леса чија боја и остале
особине одговарају војвођанс1шм лесу. За ову лесну фазу је
веома

интересантно

што

је

делимично

прекинута

стварањем

пепељасте зоне са мањом запреминском тежином. Исклињавање
зоне у правцу запада, а повећање дебљине и стрм нагиб према
истоку

у правцу

тока

долине

Јужне

Мораве,

као

да

се

могу

довести у везу са флувиј алном фазом. Као да је ова пепељаста
зона постала таложењем лесне прашине у баруштини
оплиhалом отсеченом меандру

__:_

у неком

Мораве са мирном водом. Пепе

љаста тамна боја долази од оксида гвожђа и од органских мате
рија

(хумуса) из баре, док местимична нагомилавања песка у
зони могуће је да су остаци флувијалног песка који се налазио
у бари и добио исту боју као и читава зона од финог глиновитог
лесног материјала. Нагиб, затим повеhање дебљине зоне према
долини Мораве као да указују на конфигурацију меандра и пове

ћавање дубине према истрку. Осим тога изгледа да је на положај
стварања пепељасте зоне утицала и првобитна нагнута топо
графска површина основе. Ово се оцртава на косом нагибу
црвене, друге погребене земље, леса изнад ње као најзад и на
самој пепељастој зони.
Пошто пепељаста зона садржи органских материја може се

сматрати да је земљиште било под вегетацијом. Из тога излази
да је претстављало топографску површину која је у продужењу
започете друге еолске фазе погребена. Како испод поменуте зоне
нема конкреција у лесу, то се може сматрати да је она имала
извесну

улогу

"филтра".

Значај

пепељасте

зоне,

уколико

се

утврди његово порекло био би велики.
Положај према лесу у повлати и падини показује да она не
претставља прекид у еолској седиментацији. Она није измењени
лес под утицајем климе, већ само лес измењене боје и састава
у вези с истовременим таложењем у различитим срединама. Зна

чило би можда да је за време формирања леса долазило до по
времених наплава, а у овом случају и до стварања баруштина.
Потпуно исклињавање пепељасте зоне у правцу запада по
тврђује да је ова

наплава долазила са источне стране, да је
кратко трајала и брзо прошла, не обухвативши цео лесни појас.

Због тога што је ограниченог пространства у правцу запада и
због свих осталих наведених особина не може се сматрати за
фосилна тле, а према томе и лес из њене повлате и подине се
мора приписати само једној јединој еолској фази.

ь
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Пепељаста зона и њена појава на лесном профилу Битковца
остаје

као интересантна

појава, па макар и локалног

значаја.

И поред детаљног и марљивог расматрања њен постанак је остао

довољно нерасветљен. Јасно је засада да она не претставља по

гребену земљу у смислу трансформације лесне површине, какав
је случај са нормалним кестењастим и црвенкастим фосилним

земљама. С друге стране пак, присуство 0,200/о органских мате
рија (хумуса) чини да би се она могла сматрати за стару топо

графску површину која је садржала вегетације, ако би и остали
услови били остварени, што овде није био случај. 0,200/о хумуса
претставља довољан проценат, јер типичне погребене земље на
Тителском Брегу имају често и знатно мањи проценат хумуса

и то: 0,090/о (Вилово), 0,1oa;d (Мошорин VII зона), 0,16·0/о, (Тител
III зона) итд. 22 ).
По завршетку ове лесне фазе долази дуг период хумидне
климе, када се формира млађа погребена земља. Лесна фаза која
је претходила образовању погребене земље успела је да ниве
лише неравнине на терену што показује хоризонталан положај
млађе (1) погребене земље, као и положај најмлађег леса који
је у повлати овог лесног профила. Дински песковити покривач
који лежи преко најмлађег леса није континуелан,

из чега се

може закључити да је терен био под пешчаним динама нерав
номерне дебљине, као и то да су дефлација и спирање такође
морали утицати на његов распоред и дебљину.

ЗАКЉУЧАК

Лесне оазе у долини Јужне Мораве за науку претстављају
известан интерес. Њихово допирање готово до половине леско

вачког језерског басена, који претставља најјужнији залив Па
нонског Басена, је карактеристично. Нала~ак лесних наслага

на удаљењу од
без значаја.

230

км. од јужног обода Панонског Басена није

Напротив, допирање леса тако дубоко на југ, на

супрот ранијим

схватањима и сазнању,

закључака од општег

наводи

на

доношење

интереса.

На првом месту се може констатовати да је за време плеи
стоцена, а можда и доцније, сем Панонског Басена и Поморавља

· исто

тако и долина Јужне Мораве, вероватно све до Грделичке

Клисуре, имала климу степског карактера.
воденог талога,

затим степска вегетација

-

Смањена количина
поред осталих по

•rребних услова учиниле су да се сталож:е знатне количине
лесног праха и да се образује лесни покривач знатне дебљине
(Битковац 10 м) и пространства (Печењевце-Кутлеш 6 км. у
дужини). Допирање степске климе током плеистоцена готово на
22

)

Ј. Марковиh

Брега, стр.

9

Гласник

-

Марјановиh:

Прилог

музеја

земље

107.

Природњачког

српске

за

геолошку грађу Тителског
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домаку медитеранских

области

показује

да

се

периглацијална

област спуштала дубље на југ него што се раније рачунало.
Климска колебања израж:ена на пространим лесним ком
плексима Панонског

Басена,

имају

одјека и на долину Ју:ж:не

Мораве. Тако Кутлешки рт и рт Казнено-поправног завода по

казују две суве и једну влажну периоду, док се на терену Вит
ковца запажају две дуготрајне влажне и три суве фазе. Ово

указује да је за стварање свих ових наслага било потребно дуже
време, из чега излази да су старији лесни хоризонти (Кутлеш

лес, Витковци II лес и песковито-динска падина), као и по
гребене земље плеистоцене творевине.

II

Четири лесне оазе мањег или веhег пространства приказане
у овом чланку нису довољне да се по њима закључује о непре

кидности лесних покривача кроз долину Јужне Мораве, мада
га оне наговештавају. Будуhа систематска истраживања, која he
употпунити схватање о лесу ове долине пружиhе тачнију слику
о његовом распрострањењу као и анализи самог материјала.
Засада сакупљени и сређени подаци показују да распрострањење
леса обележава границе степе, као и то да је могуhе доhи до

следеhих закључака:
До стварања леса је дошло после регресије језера и флуви
јалне фазе, што се нарочито види у Лесковачком басену у коме
је језеро живело и кроз старији плеистоцен.
Да је лес распрострањен у изолованим партијама

од Сталаhке Клисуре

-

оазама

(Витковац) до Лесковачке Котлине

(Ку

тлеш-Печењевце).

Да је најјужнија досада утврђена граница леса у нашој
земљи 230 км удаљена од јужног обода Панонског Басена и да
се налази око доњег тока Јабланице (село Печењевце).
Да је током плеистоцена клима степског карактера допи
рала до најјужнијег залива Панонског језера до Лесковачке
Котлине, што значи да је досезала на домаку медитеранских

(егејских) исушених језерских басена;

Да су климатска колебања плеистоцена изражена на лесним
комплексима великих лесних

платоа

Панонске

низије

нашли

одјека и на лесним оазама долине Јужне Мораве, где су се одра
зила на формирању лесова и фосилних земља (нарочито у
Витковцу).
Да су лесне наслаге на терасама Јужне Мораве и њихова
вишефазност од значаја за морфогенезу речних тераса уопште,
а исто тако и за њихово датирање;

Да је налаз

фосилне

земље на ниској речној тераси

интересантан индикатор за одређивање

(10

како старости саме

м.)
'ге

расе исто тако и за одређивање старости тераса уопште;

Да на војвођанским терасама није запажено развиhе погре
бених земаља, веh само прелаз од водене (барски лес) на коп

нену фазу (сувоземни лес) без прекида у седиментацији, док је
у долини Јужне Мораве обрнут случај.

'
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Да дефинитивно објашњење постанка пепељасте зоне интер
калисане у

II

лесу Витковца, може унети више светлости у схва

тању о климатским приликама које су владале за време еолских

-

лесних фаза у овој области.

30-IV-1951
JELENA D, MARKOVIC -

MARJANOVIё

RESUME
LES OASIS DU LOESS DANS LA V ALLEE
DE LA MORA V А DU SUD
(SerЬie)

D'apres les resultats des recherches puЫies en 1948, le point
le plus meridional qu'ont atteint les sediments eoliens, en suivant
la vallee de la Grande Morava, etait Stalac 1 ). Cependat, les recherches de l'annee 1949 ont demontre que la limite sud du loess n'est
pas au confluents de la Morava du Sud et la Morava de l'Ouest,
mais qu'elle se trouve plus loin а l'interieur de la SerЬie, le loess
ayant ete decouvert dans le bassin de Nis aisni que sur les pentes
de Gorica et de Bubanj2). А la suite des recherches que l'auteur а
fait plus tard sur le terrain meme les nouveux depбts du loess
ont ete decouverts, lesquels en forme d'oasis du loess isolees, aboutissent Ьеансоuр plus vers le sud, 230 km au sud de la bordure
du Bassin Pannonien. Ces oasis se trouvent dans la vallee de la
Morava du Sud.
Premie1·e oasis du Loess est situee dans le bassin de Leskovac
entre les cours inferieurs da la JaЫani<;a et de la Pusta Reka et
porte le nom de Pecenjavacko-Kutleska; elle est longue de 6 km
environs. Le loess continental typique recouvre les terrasses fluviales de la Morava du Sud, hautes de 20-120 m. Les profiles de
Pecenjevac, Cekmin et Kutles (voir prof. I) demontrent que le loess
continental а de 6 а 10 m d'epaisseur, qu'un sol enterre se trouve
intercale dans le loess, се qui indique qu'il у avait eu deux phases
eoliennes et que le fondement du loess est forme par les argiles
lacustres et des saЫes caillouteux de structure grossiere (prof. II). Un
fragment de la couverture du loess, conserve pres de l'eglise
d'Orljan, non loin de l'endroit ou la Morava du Sud entre dans le
d_efile pres de Kurvin grad, forme aussi нnе continuation de cette
oasis du loess.
1
) Ј.
Markovic - Marjanovic: Les oasis du loess а PomOl"avlje, Glasnik
Srpskog geografskog drustva, Beograd 1948, page 114.
2
)
Ј. Markovic - Marjanovic: ContriЬution а la connaissance des formations quaternaires dans les environs de Nis. Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique Beograd 1951.
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La deuxieme oasis du loess se trouve sur la rive droite de la
Morava du Sud pres du penitencier. Le loess recouvre un promontoire - le reste de la terrasse fluviale dont l'hauteur relative est de
10 m, situe entre les plaines alluviales de la Nisava et de la Morava
dл Sud. ~u dessus de la base formee de l'argile pliocene de couleur
vert-jaune sont deposes de gros cailloux fluviaux cimentes en conglomerats. Un sol enterre rouge, de 0,50 m d'epaisseur, recouvr:e
les conglomerats tandis qu'au dessus de lui repose une couche du
loess continental de 5 а 7 m epaisse, dont la surface renferme les
reste de la civilisation neoliЉique provenant de l'habltation prel1istorique blen connue de Bubanj.
La troisieme oasis du loess, situee elle aussi sur la rive droite
de la Morava du Sud, comprend les terrasses de 7 а 21 m d'hauteur
гelative entre Mezgгaja et Toponica. Le loess continental de couleur
jaune est separe ici par une couche de cailloux quartzeux. Sur la
rlve gauche de Morava, la ou la riviere de Tuгija entгecoupe la
terrasse de Morava on voit le loess continental. La hauteur de
cette terrase fluviale correspond au niveau de Toponica-Mezgraja.
La quatrieme oasis du loess (de Vitkovac-Ljubes) est situee le
plus au nord et se trouve devant l'endroit ou la Morava du; Sud
entre dans le defile de Stalac etant la plus proche des oasis du loess
de Pomoravlje. Е11е represente, en outre, par sa structure compliquee de'inontrant une evolution polyphasee du loess, une des oasis
les plus interessantes de cette vallee. Tandis que le profil du loess
de Ljubeski Potok montre une couche de loess epaisse de 2 m seulement, les depбts de Vitkovac atteignent 10 m d'epaisseur. Ils sont
composes de neuf couches qui indiquent les trois phases eoliennes
et deux interuptions dans la sedimentation (voir prof. III). Le sаЫе
cles dunes apparait dans la couche superficiell~ ainsi que dans la
base, tandis que deux horizons typiques du loess continental rappellent par leur structure le loess pannonien et les deux sols enterres indiquent, par leur epaisseur (1-2 m) une longue interruption
dans la sedimentation entre le loess. La plus interessante est la zone
cendree qui represente une intercalation cuneiforme dans le looss
plus ancien et atteint une. epaisseur de 0,10 а 0,50 m. Elle а une
forte inclinaison vers l'Est dans la direction de la vallee de la Мо
гаvа du Sud ainsi que les autres horizons qui forment sa base. En
consideration de sa moindre pesanteur specifique par comparaison
aux autres loess et sols enterres, а cause de l'absence totale dеСаСОз,
de la couleur exceptionnelle cendree, de la structure loessique
qu'elle а conservee et de sa position speciale dans le loess, elle ne
peut pas etre consideree comme sol enterre, mais peut-etre plutбt
comme loess depose dans un etang ou elle а emprunte sa couleur
cendree caracteristique aux matieres organiques (humus).
Les quatre oasis du loess, dont la description est donnee dans
cet article, ne suffisent pas а prouver la continuite de la couverture
du loess dans la vallee de la Morava du Sud. Cependant, elle representent un certain interet pour la science, саг c'est par l'intermede
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de ces oasis qu'on arrive aux connaissances et aux conclusions
suivantes:
que la formation du loess dans la vallee de la Morava du Sud
eut lieu apres la regression du lac pliocen et apres la phase fluviale,
се qui se voit surtout dans le bassin de Leskovac, au le lac а continue d'exister pendant tout le pleistocene inferieur;
que le loess se repand en parties isolees - oasis sur une extension d'environ 80 km а partir du defile de Stalac (Vitkovac) jusqu'au
bassin de Leskovac (Pecenjeva<;:);
que l'extreme limite sud du loess qui а ete etaЫie jusqu'a
present dans notre pays, se trouve а 230 km de distance de la
bordure meridionale du Bassin Pannonien dans le cours inferieur
de JaЫani<;:a (le village de Pecenjevce);
que la region soumise au climat des steppes s'etendait au cours
de l'epoque pleistocene, jusqu'a la baie situee le plus au sud du lac
Pannonien le bassin de Leskovac, се qui veut dire qu'e1le
atteignait les bassins lacustres desseches Mediterranneens (Egeens);
que les oscillations climatiques du pleistocene, qui se manifestent sur les plateaux du loess de la Plaine Pannonienne, ont aussi
laisse des traces suг les oasis du loess de la vallee de la Могаvа du
Sud ou elles se refletent dans la foгmation des loess et des sols
enterres (suгtout а Vitkovac);
que les dep6ts du loess sur les terrasses de la Morava du Sud
et leur caractere polyphase ont de l'importance pour la morpЬo
f'enese des terrasse fluvailes en general ainsi que pour la determiпation de leur age;
que la decouverte du sol enterre sur la terrasse fluviale basse
(10 m), est un indicateur interessant pour la determination de l'age
de cette meme terrasse ainsi que pour la determination de l'age des
terrasses basses en general;
que les sols enterres n'ont pas ete observes sur les terrases de
la Plaine Pannonienne dans notre pays; on n'a remarque qu'une
transition de la phase aqruatique ( le loess paludeen) а la phase
continentale (le loess coпtinental) sans interruption dans la sedimentation, tandis que dans la vallee de la Morava du Sud le cas est
contraire;
qu'une explication precise et documentee dans les futurs travaux sur l'origine de la zone cendree intercalee dans le II loess de
Vitkovac potirra donner plus de clarte а la counaissance des conditions climatiques qui ont regne dans cette region а l'epoque des phase
coliennes - loessiques.
l'J
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НАДА ВУЊАК

ПЕГМАТИТИ ДВОРИЦЕ

-

ОБЛАСТ ПЛАНИНЕ ЈУХОРА

(У приАоzу јед1ш zеоАош-ка -карта)

Подаци који су овде изнети добијени су углавном при обра
ђивању теме "Пегматити Дворице" коју сам изабрала, у сагла
сности са проф. др. Ст. Павловиhем, за дипломски рад 1949 год.
Међутим, пошто се ова тема показала прилично интересантна и
пошто сам желела да раније сакупљени материјал допуним, про
вела сам идуhе године, као асистент Српске академије наука не

колико дана на истом терену. Осим овога проучен је и један део
материјала добијен са Технолошког факултета Техничке веЛЈЈКе
школе.

Проучавањем

тог

накнадно

сакупљеног

материјала

допу

њени су извесни раније дати подаци, док је теоријски део о по

станку и саставу пегматита избачен.
Према

самом наслову теме

"Пегматити Дворице",

види се

да мој задатак није био детаљно проучавање целокупног терена
на коме се налазе ови пегматити. У след тога сам о другим сте
нама које се појављују у проучаваној области дала само кратак
преглед, док сам пегматите детаљније испитала како на терену

тако и у лабораторији.
Ови пегматити, као и цела област у којој

се они јављају,

до сада су врло мало проучавани. У време када сам вршила ова

испитивања о њој је била објављена једино студија С. Уроше
виhа

(1).

Урошевиh у свом раду износи углавном распрострањење

појединих стена не улазеhи дубље у њихове специфичности. Он
не проучава минералошки састав стена него их одређује само
макроскопским проматрањем. Осим тога овај његов рад је имао
за циљ да прика:же петрографски састав целе области Јухора,
па због тога нису детаљније обрађени поједини делови терена,

као што је овај у коме се јављају пегматити. У Зборнику радова

Геолошког института Српске академије наука за
nљен је рад др Б. Димитријевиhа
нови подаци.

(13)

1950

г. обја

у коме су такође дати неки
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

Област која је била предмет овог испитивања налази се у
пределу између Велике и Западне Мораве, на источној падини
планине Јухора.

Јухор је планински венац који се пружа између Светозарева
на северу и Калениh.ске Реке на југу. Према С. Урошевиh.у прет
стављен је кристаластим шкриљцима и они, заједно са криста
ластим шкриљцима

Црног

Врха,

припадају

крајњим

северним

деловима старе Родопске масе.

Источне падине планине Јухора се стрмо спуштају од нај

виших кота као што су Бетрен (807) и Оџинац (664 м) до глав
ног друма (120 м) и дубоко су усечене многобројним потоцима и
њиховим притокама који припадају сливу Велике Мораве. Ове

падине су покривене густом шумом а у пределима који су ближе
селима успевају одлични виногради. У том делу Јухора налази
се област у којој се јављају пегматити. Она се пружа углавном
између

Јовачког

према југу.

Потока

Њихово

на

највеh.е

северу

и

Трешњевачког

распрострањење је у

Потока

сливовима

Дворичког и Сињевирског Потока.

1
КРИСТАЛАСТИ ШКРИЉЦИ
ПРОУЧАВАНЕ ОБЛАСТИ

Кристаласти шкриљци проучаване области могу се поделити
у две групе према положају, изгледу и начину појављивања на
терену. Једни су јасно шкриљави, док се други јављају у масама

неправилног облика и са много слабије
вошhу.
Највеh.и део терена је састављен од
кристаластих

шкриљаца који се

израженом
изразито

углавном

шкриља

шкриљавих

пружају у правцу

ССЗ-ЈЈИ а падају према ИСИ под различитим углом (најчешh.е

око

25°).

Заступљени су разним врстама, а највише микашистима

и гнајсевима.

Микашисти

су

најраспрост1рањеније

стене.

Они

сачи

њавају основу ове области и у њима се налазе друге стене у
много мањем обиму. Сем у веh.им масама, налазе се и у танким
и паралелн:уrм прослојцима где се смењују са амфиболским
шкриљцима,

гнајсевима а понегде и мермерима. Често су јако

распаднути и претворени у земљасту материју.
цима

и изгледу може

се

запазити неколико

Према састој

врста.

М у с к о в и т - б и о т и т м и к а ш и с т је нај више распро
страњен. Он обично садржи веh.у количину мусковита него био
тита али овај однос јако варира. Могу се разликовати две врсте.
Једни су јако шкриљави док су други много компактнији. Јако

шкриљави микашисти су богати лискуном који се најчеrпh.е
јавља у врло крупним љуспицама. Обично су јако убрани. Нај
веh.е масе

се налазе у доњем току Дворичког и

Сињевирскоr

1
1

;'

'

1

ii
•

1
1
t
1

1
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према СИ под углом око

30°,
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СЗ-ЈИ,

а

падају

мада има појединих партија где

падају на ИЈИ.
Кроз ове јако шкриљаве и лискуновите микашисте понегде

се јављају паралелно шкриљавости прослојци мање лискунови

ти, а тим и много компактнији и чвршhи. Боје су беличастосиве.
Они садрже веhу количину кварца и фелдспата, а од споредних
састојака сфена и апатита.
Много распрострањенији од ових стена су пл оч а ст и
микашисти. Они имају изглед гнајса у који често и прелазе, јер

могу

да

садрже

доста

велику количину

фелдспата.

Најчешhе

су јако распаднути. Од њих је саграђен највеhи део терена а на

рочито западније и јужније области. Пружање им је углавном

ССЗ-ЈЈИ а пад према ИСИ под врло различитим углом
90°). У њима се често јављају дебље кварцне жице.
М и к а ш и с т

с а

с т а у р о л и т о м

делу Дворичког Потока.

15

до

је нађен у изворишном

Он је јако богат биотитом. Стауролит

се јавља у призматичним кристалима дужине до
до

(10°

4

см, а дебљине

мм. Биотит се јавља у крупним љуспицама у којима се

налазе

заклопљена

крупни

кристали

многа

циркона

заобљена
са

широким

зрна

кварца

као и врло

полихроичним

ореолама.

Мусковита, плагиокласа и апатита садржи мало. Гранат се на

лази у ситним, испуцаним и заобљеним кристалима равномерно
распоређеним по целој
Мик аш и ст

с а

стени.
тур мал ин ом

је нађен у Дворичком

Потоку код ушhа Бубана и на Дересловици. Овај микашист са
држи крупне љуспице мусковита и врло мало биотита. Турмалин
се налази у призматичним, лепо развијеним кристалима некада

и дужим од

10

мм. Често је сконцентрисан на појединим местима

тако да даје црне пеге сочивастог облика. Због ових сочива као

и због нагомилавања кварца, добија таласаст изглед.
класа

садржи врло

Плагио

мало.

Амфиболсн:и шкриљци су тамнозелене боје и јасно се из
двајају у плоче. У веhим масама налазе се у Јовачком, Сињевир
ском и Дворичком Потоку где се јављају изнад Бубана и пру
жају се уз поток на дужини око 500 м. Врло су свежи и от
порни, па се због тога и експлоатишу. Често се јављају у виду
танких

прослојака

у

другим

кристаластим

шкриљцима.

Ови

шкриљци се састоје претеж:но од амфибола, који се јавља у јако
издуженим приткастим кристалима. Поред њега садрже и био

тита а од безбојних састојака нешто кварца и плагиокласа. Ме
ђутим, овакав однос није сталан пошто су заступљени и варије
тети са веhом количином безбојних састојака. Споредни састојци
су: циркон, апатит, гранат и сфен.

Код села Мајура, северно од Јовца, нађен је један сочиваст
у микроскопском препарату

прослојак ове стене у микашисту;

су запажена ситна зрна неког плавог и јако полихроичног ми

нерала (безбојан до љубичастоплав) са јасном цепљивошhу; који
би могао да буде рибекит.
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Окцасти гнајс се јавља у доњем току Јовачког Потока. У си
вој средњезрној гнајсној маси налазе се окца која се састоје од
микроклина и врло су различите величине. Има их тако ситних
да се једва могу запазити слободним оком, до дужине од

15

око

см. Главни састојци овог гнајса су: кварц, фелдспат, који је

заступљен микроклином и плагиокласом, и биотит, који се јавља
у веhој количини услед чега је стена тамносиве боје или је
зеленкаста када се овај претвара у хлорит; мусковита има мање.

Осим тога садржи доста епиода и сфена.
Местимично

се

могу

запазити

наизменичне

светлије

и

тамније пруге различите ширине. Оне су ИGТОГ састав и разли

кују се само по садржају различите количине биотита.
Окцасти гнајс Јухора је по С. Урошевићу динамометамор

фисани гранит за шта има непосредних доказа на суседном ста
лаhском терену. Међутим, то се не може са сигурношћу тврдити
и за овај окцасти гнајс. Он има врло неравномерно распоређена
окца; у појединим банцима она су јако распрострањена и крупна,
док их у другим скоро уопште нема или су врло

ситна тако да

стена има слојевит изглед.

Мусковит-биотит гнајс је доста распрострањен и налази се

у горњем току Јовачког и Илијиног Потока на Медведишту, Це
паном Камену, у доњем току Трешњевачког Потока, на изласку

из села Трешње-$ице и др. Понегде избија и на главни друм као
код села Јовца и у Дворици. Овај гнајс се не може тачно издво

јити од компактнијих микашиста у које постепено прелази. Лако
се издваја у плоче и доста је чврст па се на више места експло
атише. Боја му варира од сасвим беле до тамносиве.
Овај гнајс се састоји од кварца који се таласасто помрачује
или је сасвим здробљен, фелдспата који је углавном престављен
микроклином

њој

и

количини;

микропертитом

биотит

и

док

мусковит

плагиокласа

се

налазе

у

садржи

врло

у

ма

ситним

љуспицама неправилног облика и од њиховог односа и количине
зависи и боја гнајса. И однос између кварца и фелдспата јако

варира. Тако. се у Илијином Потоку може наhи сасвим бео гнај с
који садржи много веhу количину фелдспата него кварца. Ме
ђутим, има и обрнутих

случајева;

у

Јовачком

Потоку

изнад

каменолома он прелази у кварцит који садржи врло мало фелд
спата

и лискуна.

За све ове, до сад поменуте, стене могло би се сматрати да
су

седиментног

порекла.

Повод

за

овакву

претпоставку

може

нам дати појава честог смењивања различитих врста кристала
стих шкриљаца у паралелним зонама а исто тако и прослојци

мермера. Можда би се мог ла узети као потврда за овакву прет

поставку и постепена промена у односу између кварца и фелд
спата у гнајсу као и његов постепен прелаз у микашист.

Мермери су запажени у доњем и у средњем току

Сиње

вирског потока код Шупљег Камена. Јављају се у микашисти:vrа

у прослојцима дебљине од неколико санти·метара до 4 метра. По
некад су јако изломљени и изувијани, као и стене у којима се
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налазе. Веhином су бели и крупнозрни а често, нарочито у до
њем току Сињевирског Потока, садрже извесну количину зеле

ног амфибола и нешто биотита. У њима су нађена и ситна зрна
неког

сивог

Осим

металичног

ових

минерала.

изразито

шкриљавих

кристаластих

шкриљаца,

има и таквих који се од њих разликују по изгледу и начину по

јављивања. Они се јављај у у масама неправилног облика и про
бијају раније поменуте кристаласте шкриљце; шкриљавост им
је много слабије изра:жена. 'То су гнајсеви различитих врста и
њихове појаве су запаж:ене само на три места.
С ит ноз рн и

гн а јс

је

нађен

на

-

Дересловици

са десне

стране пута идуhи од села Јовца; јавља се као веhа маса која про
бија микашисте. Ова стена је тамносиве боје и макроскопски се у

њој запажају само ситна бела зрна фелдспата. У микроскопском
препарату се види да су то најчешhе заобљена зрна плагиокласа,
ређе ортокласа и кварца. Делимично је лепо развијена окцаста
структура, јер се :између ових крупних зрна налази ситно здро

бљена маса састављена од кварца, фелдспата, лискуна и веhе ко
личине магнетитског праха.

У другом делу препарата

сви са

стојци су сасвим здробљени и стена има милонитску структуру.
Би от ит

гн а јс

се јавља у мањој маси са леве стране Јо

вачког Потока изнад каменолома. Он пробија окцасти' гнајс али
је и сам донекле окцастог изгледа. Врло је крупнозрн и садржи
велику количину микроклина, плагиокласа и кварца сконцентри

саних у крупним зрнима која су издвојена великим љуспицама

биотита богатог полихроичним ореолама.
С и л и м а ни т г н а ј с је нађен у доњем току Сињевирског
Потока. Врло је малог пространства и тамносиве боје. Макроскоп
ски се не може распознати ниједан састојак. Микроскопски пре

парат показује да највише садржи ортокласа и албита, а мање
кварца. Јако је богат црвенкастосмеђим биотитом, који је често
груписан у паралелно оријентисане агрегате између осталих са
стојака, а ређе се јавља и мусковит. Биотит садржи доста цир

кона са полихроичним ореолама. Силиманит се налази у веhој
количини

у

агрегатима

састављеним

од

игличастих

кристала.

Осим тога садржи мало изломљеног граната, а исто тако и тур
малина.

Према начину појављивања на терену, могло би се сматрати
да је ово бивша еруптивна стена пошто пробија микашист. Ме
ђутим, присуство силиманита указује да би ово могла да буде и
некадашња седиментна стена богата алуминиумом чијом мета

морфозом се створио силиманит или је то еруптивна стена обо
гаhена алуминијумом из своје непосредне околине.
За тачније одређивање свих ових стена било би потребно
извршити њихове хемијске анализе.
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РАСПРОСТРАЊЕЊЕ И

НАЧИН

ПОЈАВЉИВАЊА ПЕГМАТИТА

Пегматити се на Јухору налазе као једине неметаморфисане
стене, мада се и на њима запажају извесне деформације, које се
увек примеhују у микроскопским препаратима док се макроскоп
ски виде само местимично. Најчешhе се налазе у виду неправил
них маса у микашистима, а ређе у гнајсевима. Ове масе се налазе
расуте на површини око
је ОД

140

ДО

480

10

км 2 а надморска висина ове области

М.

Пегматити се јављају у масама које

стрче некада у висину

од четири па и више метара, пошто су много отпорнији од стена
у којима се налазе. На површини су често распаднути и прекри

вени дебелим слојем маховине. Понекада су обојени црвенкасто.
Веhином су испуцани и издвајају се у комаде неправилног обли
ка, мада се јавља и паралелопипедно лучење при чем се стварају
и

широке,

скоро

вертикалне,

пукотине.

У испитиваном делу терена могу се запазити три веhе групе
пегматитских појава и безброј мањих. Местимично груписане
појаве би могле да се сматрају као изданци или корени веhих
пегматитских маса, које још нису довољно откривене или су еро
зијом веh разнете.

Највеhи број пегматитских појава налази се у Дворичком и
Сињевирском Потоку. У Сињевирском Потоку јављају се одмах

изнад села у микашистима и пружају се уз поток на дужини 'око

1

км. (до Шупљег Камена). Друге две веhе групе се налазе у Дво

ричком Потоку и то једна одмах изнад села, а друга у извори

шном делу овог потока. Веhи број дебљих жица и маса пегматита
налази се у Трешњевачком Потоку и то углавном између старе
воденице која се налази изнад села и цркве.
У овој области пегматити се јављају ретко у жицама. Веhи
број дебљих жица налази се само у Трешњевачком 'Потоку. Оне
понекад иду трансверзално

кроз

кристаласте шкриљце

а некада

су интерстратификоване. Дебљина им је врло различита и варира
од неколико сантиметара до неколико метара. Када се јављају у
тањим жицама онда су средње величине

зрна и доста

богати

кварцем. У ободним деловима састојци су им, нарочито мусковит,
распоређени тако да стоје управно на салбанде жица.
Други тип начина појављивања, који је у овој области углав
ном заступљен, је појављивање у великим масама неправилног

облика. Оне понекада заузимају делимично паралелан положај
према

кристаластим

шкриљцима

тако

да

изгледа

као

да

су

ин

јектоване међу њих, али их много чешhе пробијају. Граница пег
матита према њима је веhином сасвим јасна.
Пошто на самом контакту нема савијања ни ломљења кри

сталастих шкриљаца, изгледа да је убризгавање пегматитских
раствора вршено једновремно са самим тектонским поремеhајима,
који су изазвали раскидање раније створених микашиста као
најмање отпорних стена у овој

области.

При томе су понекад

остали уклопљени веhи делови микашиста, као што је то случај
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на ушhу Бубана. Можда је услед тога дошло и до деформација,
ломљења и савијања скоро свих минерала који се налазе у овим
пегматитима. Ове деформације се увек запажају микроскопским
проматрањем али се често виде и макроскопски.

местима, која су доста ретка,

На појединим

састојци су паралелно оријенти

сани тако да стена добија гнајсолики изглед. До овакве оријента
ције је могло да дође под утицајем притиска који је дејствовао

или за време самог убризгавања у пукотине или под дејством
притиска који је извршен касније на веh искристалисану стену.
Интересантна је појава горње границе једне масе према ми
кашистима у Сињевирском Потоку, која је на једном месту пот
пуно сачувана. То је површина сфероидалног облика која је са
свим глатка а паралелно њој је у маси извршено концентрично
лучење у неколико слојева дебљине 5 до 50 cm. Они се врло лако
и јасно раздвајају међу собом. Сличне појаве се налазе и на дру

гим местима као у Дворичком Потоку код ушhа Бубана, где се
издвајају плоче паралелне шкриљавости микашиста. Ове масе
имају гранитоидни изглед.

Пегматитске масе се најчешhе налазе у микашистима. Њи
хов утицај на околне стене, колико се може видети, био је врло

слаб. Понекада се на контакту са микашистима може запазити
веhа количина граната. На једном месту, у Дворичком Потоку,
нешто изнад ушhа Бубана, на контакту између пегматита и ми
кашиста, налази се зона дебљине око

4

см. састављена, у обод

ним деловима, од кварца и мусковита, док је централни део са
стављен углавном од турмалина.

СТРУКТУРА ПЕГМАТИТА

Величина састојака пегматита је јако различита. Понекад су
им састојци врло ситнозрни и дају аплите а понекад се јављају
у врло крупним кристалима

(25 cm).

Правилност у појављивању

пегматита различите величине састојака се не може тачно одре

дити, јер она јако варира на врло малом растојању.

А п лит и су најређи и они се обично налазе у виду мањих
у средњезрним пегматитима. Величина састојака је

уклопака

најчешhе

1-3

а ређе до

5 mm.

Састоји се од зрна албита која су

обично најкрупнија, микроклина, кварца и љуспица мусковита.
Осим ових, главних састојака, ту се налазе и ситни кристали
апатита, турмалина и граната. Међу минералима преовлађује ал
бит и кварц, док микроклина има у мањој

количини. Интере

сантна је појава раније искристалисаног кварца, који се у зао

бљеним зрнима налази уклопљен у микроклину.

Осим тога у

аплиту се некад могу запазити крупни кристали фелдспата што

неки сматрају да претставља јасну слику прекристализације и
прелаза аплита у пегматит (4). Нађени су у првом раскопу Дво
ричког Потока, на брегу између Дворичког и Илијиног Потока
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(лева страна), првом раскопу Сињевирског Потока и на другим
местима. Праве аплитске :жице нису запа:ж:ене.

Ср ед њ е з рн и п е гм а ти т и су
најраспростраљенији.
Величина зрна је најчешhе 3 до 5 cm. Највише садрже фелд
спата који је заступљен микроклином и албитом. Они се налазе

у зрнима неправилног облика и различите величине. Обично су
крупнија зрна правилније развијена. Однос између микроклина
и албита је јако променљив; има пегматита 1шји су скоро искљу
чиво микроклински док су други

скоро

искључиво

албитски.

Кварц је безбојан или светло сив и образује веhином ситне агре
гате састављене од неколико зрна неправилног облика који се
налазе међу зрнима фелдспата. Кварц се не1шд јавља у виду та
њих жица. Врло честа је појава графичке структуре iшја настаје
заједничком кристализацијом кварца и микроклина при чем до

лази до прорастања у различитим облицима и односима између
ова два минерала. Мусковит се у овим пегматитима увек јавља
али и његов однос према кварцу и фелдспату јако варира. Он је
обично доста обилно заступљен, а нарочито у деловима који су
богатији кварцем у коме се често налазе крупни, најчешhе троу
гаоног облика, кристали мусковита. Чешhе се налази у љуспи
цама неправилног облика. Од осталих састојака ови пегматити
садрже

турмалин,

апатит

а

нарочито

гранат.

Средњезрни пегматити су највише распрострањени и то на
рочито у западнијим пределима где су читаве масе састављене од

њих, док се у источнијим областима налазе измешани са крупно

зрним пегматитима и веhином образују ободне делове крупнозр
них пегматитских маса. Понекад добијају гранитоидни изглед.
Кр у п н о з р н и

п е г м а т и т и су нешто мање распростра -

њени од средњезрних. Карактеришу се великом количином ми
кроклина који се јавља у врло крупним кристалима, понекад ве
hим од 25 cm. али никад са правилно развијеним пљоснима. У
ове кристале микроклина залази ситнозрнија маса пегматита не

када доста

дубоко, а понегде

је

потпуно

заклопљена

микро

клином.

У крупнозрним пегматитима је најчешћа , појава графичке
структуре. Кварц прораста фелдспат у различитим облицима и у
виду жилица, углавном паралелно оријентисаних, које су некад

врло танке, али их има местимично дебљине и до
виду

једноставних

клинова

5 mm,

или у виду клинова

са

затим у
упадним

углом, тако да је местимично врло лепо развијен писани пегма

·1·мт. Величина ових клинова јако варира. Нt!када су тако ситни

;.,.а се једва макроскопски могу запазити а има их и крупнијих од
1 cm. Најчешhе им је величина око 5 mm.
Често је развијено узајамно прорастање између кварца и
турмалина. На прелому се ;види груписан турмалин у црне пеге,
најчешhе величине око

5 cm,

које су издељене танким жилицама

кварца.

Крупнозрни пегматити садрже највеhу количину микроклина
на коме се скоро увек јавља процес албитизације, мада има и
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таквих на којима се албит не може запазити микроскопским
испитивањем, али га он ипак, према хемиској анализи, садржи у
виртуелном стању у доста великој количини. Албит се осим тога
налази и у индивидуалисаним кристалима, обично доста ситним,
који скоро увек садрzке извесну количину микроклина у виду

антипертита. У овим пегматитима ре не јавља тако велика ко
личина мусковита као у средњезрним, а исто тако садрже много

мању количину кварца. Он је, када се налази у веhој количини,

издвојен у жице које су обично јако богате крупним кристалима
мусковита али садрже и извесну мању количину фелдспата. По
ред ових минерала и у овим пегматитима се често јавља апатит
док је гранат много ређи.
Крупнозрни пегматити су највише развијени у доњим

то

ковима Дворичког и Сињевирског Потока, а нарочито у првом
раскопу Дворичког Потока где се налазе најкрупнији кристали
микроклина. Они понегде избијају и на главни друм .

. Карактеристично за све ове врсте пегматита је то што су
били изложени притиску тако да су им састојци веhином јако
деформисани и изломљени. Ово ломљење је вероватно донекле
условљено и самим дејством и напоном пегматитских раствора и

пара при кристализацији.

Оно се макроскопски може запазити

само местимично. У микроскопским препаратима кварц се увек

таласасто помрачује ако се налази у крупнијим зрнима. Много
чешhе је притисак био јачи тако да је дошло до његовог потпу

ног дробљења при чему се добиј а мозаичка структура. Ова по
јава се лепо види и на кварцу из писаног пегматита, а исто тако

и на кварцу заклопљеном кристалима граната. Мусковит и фелд
спат су исто тако претрпели деформације. Веhином су савијени
а ређе поломљени. У појединим деловима виде се пукотине које
су испуњене ситном дробином кварца и фелдспата као и притка
стим љуспицама секундарног мусковита,

који је вероватно по

стао процесом прекристализациј е у вези са пролажењем актив

них раствора кроз пукотине, које су образоване као резултат
дробљења пегматита.
·

МИНЕРАЛИ ПЕГМА ТИТ А

Кв ар ц. Кварц је у пегматитима Дворице више или мање
равномерно распоређен и његова количина је веhа у ситнозрним

пегматитима као и у пегматитима који садрже више албита. Нај
мању количину кварца садрже микроклином богати пегматити
који су јако крупнозрни, али у свим пегматитским масама ње
гова количина је много мања од количине фелдспата.
Честа је једновремена кристализација кварца и фелдспата
при чем се ствара пегматитска структура, са лепо израженим пи

саним пегматитом. Ту се кварц јавља у клинастим облицима или
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у виду тањих или дебљих, паралелно распоређених, жилица што
је много чешhа појава. Микроскопским проматрањем се може за
пазити да ова зрна кварца понекад нису једноставна него су са-

.

с.тављена од читавог низа зрна, која су вероватно постала под
утицајем каснијих деформација. Некада садрже и веhе љуспице
мусковита које су исто тако деформисане.
Последњи

стадиум

кристализације

претстављају

кварцне

:жице које су овде врло ретке. Оне су састављене од ситних и

јако назубљених зрнаца кварца.

Боје су беле или светлосиве.

Овакве појаве се запажају у првом раскопу Дворичког Потока
где су веhе пукотине у пегматитима испуњене кварцем, који не
кад садржи крупне кристале мусковита. Њихова дебљина не пре
лази 25 cm. и обично нису јасно издвојене него постепено прелазе
у пегматитску масу.

Фелдспати. Фелдспати сачињавају основну масу пегма
тита. Према микроскопском испитивању заступљени су микро
клином и албитом.
Од свих минерала у

пегматитима

Дворице,

микроклин

се

јавља у најкрупнијим кристалима. Они су понекада и веhи од

25 cm

али се никада не јављају у правилно развијеним кристал

ним облицама. Услед јасне цепљивости лако се издвајају у ко
м:аде паралелопипедног облика на чијим се површинама често
могу запазити пегице које потичу од албит~, јер га микроклин
некада садржи у доста великој количини.

Микроскопским проматрањем се може видети да су контуре

м:икроклина често кородоване албитом, који се понекада у њему
налази у виду ситних, идиоморино развијених, кристала. Честа
је појава микропертита. Ту се налази албит у различитим обли
цима:

вретенастим

и правилно

или

неправилно распоређеним

жилицама које разједају основну масу микроклина. У дебљим
жилицама албит има полисинтетичке близанце и веhином су све
жилице једlfако оријентисане према микроклину.
Према досадашњим испитивањима појављивање у вретена

стим облицима може да настане распадањем чврстог
·микроклина и албита,

при чему

су

се,

на

нижој

раствора

температури,

издвојили натриумови молекули фелдспата од калиумових, док
је појава у жилицама веhином продукат касније замене микро

клина албитом. Ређе се појављује антипертит при чему граница
између микроклина и основне масе албита није увек сасвим
јасна.
Појаве писаног пегматита су врло честе.

Кроз

микроклин

прораста кварц у облику клинова, или чешhе у виду жилица.

У микроскопским препаратима је микроклин врло бистар и
провидан. Ретко показује продукте распадања и увек је свежији
од албита. Често показује врло лепо изражену густу микроклин
ску решетку.

Пегматити Дворице

-

област планине Јухора

145

Хемијска анал}:fза. микроклина из Дворичког Потока, коју је
радио др. С. Л е б е д е в у Геолошком институту Српске акаде-

...

:м:иј е наука, дала је следеће резултате:

65,55
19,75
11,18
3,12
0,36
0,11
0,14
0,51
100,72

Si02
А12Oз
К2О

Na2O
Fе2Оз

FeO
MgO
Н2О

Прера_чунавањем
излази

ове
да

анализе
он

ортокласа
албита
кварца

66,160/о
26,990/о
4,820/о

ОДНОС _к 2 О

Na2O

Боје је беле. Тврдина му износи око

6,

микроклина

садржи:

=2 33
'

а специфична тежина

мерена на аналитичким теразијама у ксилолу 2,564. Она је, не
што већа од специфичне тежине чистог микроклина (2,55), јер
овај садржи већу количину албита. Он садржи и нешто мало

IVJ:gO

и Н2О што вероватно потиче од извесне количине лискуна,

који се ту налази у виду ситних љуспица. Од великог је значаја

недостатак Сао, као и присуство врло мале количине гвожђа,
тако да би се овај микроклин могао употребити као добра сиро
вина у порцеланској индустрији.
У највећој

количини

микроклин се јавља у крупнозрним

пегматитима, јер је величина кристала микроклина и условила

постанак

ових

крупнозрних

пегматита.

Он

најчешће

преовла

ђује у средњезрним пегматити_ма (М. Трешњевица) мада се де

шава и то да је измешан у подј еднакој количини са албитом кој и
понекад и преовлађује.

У пегматитима Дворице је јако развијена појава албитиза

ције. Она може имати већи значај јер се обично у вези с њом
појављују ретки минерали као ниобо-танталати, минерали урана,
·гопаз, берил итд. Неки од ових ретких минерала се јављају у
пегматитима Прокупља, који су донекле слични овима како по

начину појављивања тако и по главним минералима па би се
према томе могло очекивати да ће се они, можда, и овде наћи.
Ти се минерали често налазе сконцентрисани само у појединим
деловима пегматита, који у овој области још нису откривени, и,
у случају да се нађу, могло би се сматрати да су ови пегматити
истог порекла. Међутим, ни недостатак тих минерала не искљу

чује горњу претпоставку, јер њихова појава зависи пре свега од
услова који су владали при кристализацији. Осим појаве ретких
минерала, за упоређивање генезе пегматита, као и за објашњење

геохемијских услова постанка, могло би се послужити одређи
вањем односа главних минерала пегматита. Али овакво одређи
вање је врло тешко због велике крупноће минерала у пегмати

тима услед чега би било потребно испитати средњу пробу из ве
лике количине материјала. За сада би могли да упоредимо само

10

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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хемијске анализемикроклина из
које дају врло блиске резултате .

.

ове

две

пегматитске

Прокупље:

Дворица:

65,48
19,13
10,33
3,99
0,32
0,13
0,63

65,55
19,75
11,18
3,12

Si02
Аl2Oз
К2О

Na2O
сао

0,14
0,36
0,11
0,51

MgO
Fе2Оз

FeO
HzO

области,

0,25

99,980/о

100,26°/о

Овако велика сличност у хемијском саставу микроклина та

кође указује на сродност пегматита Дворице са пегматитима Про
купља.

Албит се никада ве јавља у тако крупним кристалима као
микроклин. Налази се у зрнима различите величине

(око 1О

ст

до микроскопских) и неправилног облика и даје заједно са њим
главну

масу

пегматита.

Боје је беле али много слабије сјајности и цепљивости од ми
кролина. У микроскопским препаратима понекад је мутан. Веhи
ном има полисинтетичке близанце. Честа је појава антипертита
при чему

се

микроклин

некада

налази

у

доста

крупним

зрнима

:неправилног облика. Угао помрачења му износи 16-19°.
Распрострањен је у веhој количини у ситнозрним пегмати
тима аплитског изгледа,

да.

као

и у

средњезрним

Понегде је распрострањен у тако

гранитског изгле

великој

количини

да

се

ретко наилази на зрна микро клина, као што је то случај у гор
њем току

Дворичког Потока у

средњезрној

пегматитској

маси

богатој гранатом.
Му ск ов ит. Мусковит се често налази у крупнијим и лепо
развијеним кристалима али га има и у љуспицама различите ве

личине и облика. Његови варијетети нису могли бити детаљније
испитани.

Најкрупније љуспице мусковита су неправилног облика
налазе

се у пукотинама,

где

сочива. Пречник им је до

су понекад

7 cm.

скупљене у виду

и

мањих

Много чешhа појава је урастање

крупних кристала мусковита у микроклин или кварц, који имају

дебљину до

2 cm,

а површина им је највише до

стали најчешhе троугаоног,

35 cm2 •

Ти су кри

ређе хексагоналног облика.

Разви

јени су у веhој количини у крупнозрним пегматитима Дворичког
Потока, као и у пегматитима Дересловице. Најлепши кристали и
у највеhој количини се налазе у кварцним жицама или пегмати

тима који су богати кварцем.
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Мусковит, који се јавља у кристалима, је потпуно безбојан и
сребрнасте сјајности; ређе је сивкаст. Угао оптичких оса, мерен

у жутој светлости на рефлексном гониомет~у, износи:

2Е = 70° 40' (средња
2V = 42° 36' 12"

вредност), а

Индекс преламања је мерен загревањем у бензен монојодиду у
жутој светлости методом имерзије и износи за:

n'g-1,597

n'm-1,592

Положај главног крака перкусивне фигуре иде управно на раван
оптичких оса и према томе је она паралелна ортодијагонали.
Карактеристично је да се код мусковита често јавља дро
бљење при чему се образује правилан систем пукотина у једном
или више праваца. Ако је притисак дејствовао у једном правцу,
онда су се створиле паралелне пукотине тако да се мусковит ра

спада у приткасте листиhе. Често се јављају пукотине у два
правца и онда дају листиhе ромбичног или правоугаоног облика,
или у три правца при чему се добијају троугаони облици. Пра
воугаони распоред пукотина се јавља у центрима из којих по

тиче механичка сила за стварање ових пукотина (3). Сви ови
облици се врло често јављају на мусковиту из пегматита Дво
рице.

Осим тога се на мусковиту скоро увек запажа и савијање.
Оно се обично јавља онда када се мусковит не налази у дебљим
кристалима, него у љуспицама неправилног облика. Савијање се
може

запазити скоро

у

сваком микроскопском

препарату.

Поред овог безбојног или светлосивог мусковита, има га и
светло зеленкастог који се увек јавља у неправилним облицима
и ситнијим љуспицама а највише је распрострањен у пегма
титима који се налазе код Мале Трешњевице. Претрпео је врло
јаке притиске и

само делимично

је

испресецан

пукотинама,

а

много чешhа је појава убирања, тако да је сав таласасто повијен.
У првом раскопу Дворичког Потока је честа појава лепеза
сто или звездасто распоређених љуспица мусковита у фелдспату.
Величина ових лискуновитих агрегата варира од неколико мили
метара па до око

15 cm,

а најчешhе је око

4 cm.

Према величини

агрегата варира и величина љуспица од микроскопских до скоро

1 cm2 •

Према

може

доhи у

N.

М.

Althauzenu (3)

неком

стадијуму

сматра се да до оваквих појава
замењивања

фелдспата

муско

витом.

Поред мусковита који се налази у крупнијим љуспицама, има

га и врло ситног. Он је обично сребрнасто плавичаст или зелен
каст. Врло је мек и налази се у пукотинама фелдспата па је према
томе

секундарног

порекла.

Интересантна је појава мусковита у ситним љуспицама које
су тако груписане да дају хексагонални облик и изгледа као да
10•
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су замениле неки кристал овога облика и то вероватно апатит.
Једна оваква плавичасто-зеленкаста псеудоморфоза је нађена
у првом раскопу Дворичког

Потока

али

израде препарата. Пречник јој је био око

се распала

1

приликом

ст.

Би от ит. Биотит је нађен само у пегматиту из горњег тока
Дворичког Потока на контакту са микашистом, са којим је де

лимично измешан. Овај биотит није створен кристализацијом
пегматита него потиче из микашиста у које је утиснут. Налази
се у ситним љуспицама са искиданим ободом. Јако је полихро
ничан

-

од светлозеленкастожуте до црвенкастомрке боје. Че

сто има тамне, готово црне, ореоле које су веhином слабо поли

хроничне. Понекада се у њиховој средини налазе ситни кристали
циркона, обично у лепо развијеним кристалним облицима у ком
бинацији призме и бипирамиде. (Један веhи кристал, мерен ми
крометар-окуларом има дужину 0,12 mm, ширину 0,053 mm; ши
рина полихроичне ореоле варира од 0,03 до 0,08 mm). Кристали
циркона се налазе и у мусковиту и кварцу где је нађен један
веhи заобљени кристал, тако да су на њему могле да буду утвр
ђене његове оптичке особине. Он је позитиван и са малим углом
оптичких

оса.

Тур мал ин. Турмалин је јако распрострањен и налази се

у свим пегматитима ове области, али веhин:ом у мањим количи
нама. Најчешhе се јавља у неправилним облицима,. а исто тако
и у кристалима који су често паралелно срасли и сконцентри

сани у групе где се понекад прораста са кварцем. Крупни и лепо
развијени кристали турмалина се ретко јављају. Њих има у пр
вом каменолому Сињевирског Потока где им се могу видети по

пречни пресеци хексагоналног облика око 2 ст у пречнику. Лепи
кристали турмалина су нађени само у једној кварцној валутици
у горњем току Сињевирског Потока који се јављају у танким
призмама тригоналног облика дужине до 3 ст. Турмалин се нај
чешhе јавља у ситнијим неправилним зрнима скупљеним у по

јединим

деловима

пегматита,

сrегматитска маса, и образује

тако

да

црне

пеге

међупросторе

испуњава

величине око

8

ст у

пречнику.

Осим тога јавља се понекад и у веhим комадима неправил

ног облика као што је то случај у другом раскопу Дворичког По
тока. Ту се на једном месту може видети, међу пукотинама у

пегматитима, мање сочиво кварца са црним турмалином

(25

ст)

који је врло трошан.

Боје је црне, понекад са плавичастом нијансом. У танким
пресецима

показује

јак

полихроизам

од

сасвим

тамне сивкастоплаве или зеленкастоплаве боје.

светлосиве

На

до

турмалину

Сињевирског Потока, који се јавља у зрнима запа:ж:а се, у пропу

штеној светлости, извесна зонарност која није правилно распо
ређена. Он је плав и веhином су ободни делови светлији и много
слабије полихронични него централни.
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Специфична тежина тур малина је мерена на ј едн:ом кри-
сталу тежине

0,0662

гр. у ксилолу методом хидростатичких тера

зија и износи:

D=З,08
Индекси преламања су мерени у жутој светлости методом имер

зије загревањем нафталин-монобромида и износе:

n'g= 1,646

n'p= 1,613

Тврдина му је око 7. Према овим особинама ово би могао да буде
гвожђевити турмалин на прелазу ка литиумовом турмалину, који
је обично плав у танким пресецима а највише се приближава
индиколиту.

Кристализација турмалина изгледа да је извршена пре кри

стализације граната, пошто је једно зрно турмалина нађено за
клопљено

у

кристалу

граната.

Осим овог турмалина који се налази у пегматитима као њи

хов споредни састојак, ве:hа његова концентрација се налази на
контакту пегматита и микашиста на уш:hу Бубана у једној зони
пегматита дебљине око

4 cm.

Ивични делови ове зоне су састав

љене од ве:hе количине кварца и мусковита, док је њен централ
ни део састављен од турмалина, а садржи и магнетита. Овај тур

малин је у микроскопском препарату светло смеђасте до смеђе
црвенкасте или смеђезеленкасте боје и јавља се у доста пра
вилно развиј еним кристалним облицима. На базним пресецима
се на њима скоро увек запажа лепо развијена зонарност. Зоне
су врло уске и често се смењују. Заклапа зрна апати'rа која су

испуцана и неправилног или хексагоналног облика, љуспице му
сковита а понекад и зрна кварца која су местимично тако ори
јентисана да се једновремено помрачују.
Гр а н ат. У Пегматитима Дворице могу се запазити две вр
сте граната. Једни су црвенкастосмеђи и јављају се у крупним и
лепо развиј еним кристалима а други су црвени и налазе се у сит
ним

зрнима.

Углавном је заступљена прва врста граната. Они се налазе
у правилно развијеним икоситетраедрима и обично су јако ра
спаднути. Најчеш:hе се налазе у кристалима око 7 mm. у преч
нику иако их има и до

15 mm.

Боје су тамносмеђе са црвенка

стим рефлексима на свежијим примерцима. Увек су јако испу
цани и пукотине су им испуњене смеђим и црним продуктима

распадања. Местимично се од њих по гранату јављају црне не
провидне пеге што је карактеристично за манганове гранате. У

дебљим пресецима су ружичастосмеђасти и може се запазити
врло слаба зонарност.
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Специфична тежина је мерена на једном кристалу из пеr
матита горњег тока Дворичког Потока тежине

0,105

гр. методом.

хидростатичких теразија у ксилолу и износи:

D=4,06
Вероватно припада спесарто-алмандину који се иначе најчешhе
јавља у пегматитима.
Јако је распрострањен и јавља се у скоро свим масама пегма

тита али највише у деловима који су богати албитом. Највеhа ко
личина се налази у пегматитима горњег тока Дворичког Потои:а
где

су местимично,

нарочито

на контакту

са

микашистима,

тю,о

сконцентрисани да се налазе на растојању од свега два до ·три
см. Доста су крупни и лепо развијени. У крупнијим, али много

ређе распоређеним кристалима, налазе се у пегматитима Сиње
вирског Потока. Ређе су ситни и налазе се у аплитима.

Друга врста граната је само локалног значаја. То је гранат
који је нађен у каменолому Дворичког Потока у близини кон

такта са микашистима. Изгледа да је постао под утицајем састо
јака којима се пегматит обогатио асимилациом неког анклава.
Овај гранат се налази у врло ситним и честим зрнима јако непра

вилног облика н:оја су веhином испуцала, а понека су и заобљена.
Боје је отворено црвене и садржи много веhу количину гвожђа
него мангама. Поред њега се у пегматиту налазе и крупни кри

стали црвенкасто смеђег граната тако да се јасно може запазити
разлика између ове две врсте.

Ап ат ит. Апатит је доста распрострањен и јавља се у свим
пегматитима, нарочито у крупнозрнијим, али се обично налази у

ситним и неправилно развијеним кристалима.
зрна величине око

3

до

5 mm,

То су најчешће

мада се често јављају и у ситнијим

која се једва макроскопски могу запазити. Ретко ова зрна до
стижу до

10 mm.

У лепо развијеним кристалима се скоро никада

не јавља. Тако је нађен само један веhи и лепо развијен кристал

хексагоналног облика и то у првом раскопу Дворичког Потока.
Пречник му је око 15 mm. Боје је плавичастозеленкасте и има
врло јасну базну цепљивост, тако да много личи на берил.
Боја апатита је јако променљива. Постоје многобројни пре
лази између плавичастозеленкасте са једне стране и плавичасто
сиве, зеленосиве или тамносиве са друге стране. Садржи много

бројне ситне инклузије, које су често распоређене у паралелним
низовима.

Тврдине је нормалне

(5),

а специфична тежина мерена у кси

лолу методом хидростатичких теразија износи:

D=З,154

Индекси преламања су мерени методом

имерзије

загревањем

нафталин-монобромида под микроскопом износе:

n'p = 1,618

n'g = 1,623

Оптички је негативан и двоосан са малим углом

оптичких оса.

-
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Највећа количина апатита се налази у н::рупнозрним и сред

њезрним пегматитима мада се јавља и у аплитима. Налази се
обично тамо где има више турмалина. У врло ситним зрнима, али

јако честим, налази се у пегматитима код Мале Трешњевице. У
првом раскопу Сињевирског Потока, поред тога што се налази у
пегматитској маси, налази се у много већој количини у јако ли
скуновитим деловима пегматита, који се јављају у виду жица

кроз прве и у којима је вероватно апатит постао на нешто нижој
температури.

Еп ид от. Епидот није запажен у овим пегматитима, али је
његово

присуство

утврђено

приликом

одређивања

минерала

у

самлевеном фелдспату. Жутозелене је боје и јако полихроничан.
Магнет ит. Магнетит се јавља врло ретко и нађено је само

једно зрно величине око 5 mm. Ово зрно је нађено у Дворичком
Потоку у близини контакта пегматита са микашистом.
Ден др ит и. Дендрити се често налазе у пукотинама пегма

тита. Најчешће су лепо развијени али понегде прелазе у једно
ставне тамне превлаке. Садрже мангана и гвожђа.

КВАНТИТАТИВНИ

ОДНОС

МИНЕРАЛА

ПЕГМАТИТА

Пегматити овог краја могу врло корисно да послуже за
добијање фелдспата. Извесну слику о врсти материјала и
проценту појединих минерала можемо добити из резултата

испитивања једне пробе добијене од Технолошког факултета
Техничке велике школе у Београду где су вршене пробе на
флотацији. Проба од 100 кг. материјала је самлевена у млину
са куглама; од тога је
чине од

однос

1

кг материјала просејан кроз сита вели

0,75-0,075 mm.

појединих

при чему је запажено да је тежински
фракција приближно исти.

Да би се утврдила количина појединих минерала у тим
фракцијама извршено је издвајање по специфичној тежини ме
тилен-јодидом разређеним са етром у левку за издвајање. При
томе су се мусковит са тежим минералима и кварц сасвим издво

ј или, док су се микроклин и албит само делимично изводијили.
Потпуно издвајање ова два минерала није се могло извести због
специфичне тежине течности а нарочито услед тога
што су фелдспати каолинисани у различитом степеtrу.

несталне

Издвајање је извршено код три фракције и добијени
следећи резултати израл<ени у процентима:
фрающја
мокроклин

МИI<РОI(ЛИН
юзарц

+ албит

.............. .

мусн;овит+тешюr ми
нерали

0.3-0.25

0,2-0,15

0,15-0,1

су

средњавредност

74,49 } 75 10 65,29} 75 48 68,10} 73 85 69,29} 74 81
0,61
'
10,19
'
5,75
'
5,52
'
22,01
22,86
23,26
22,71
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Из овог прегледа се види да фелдспата има скоро

3,5

пута

више него кварца и да је он заступљен углавном микроклином,

док је проценат албита и мусковита са гранатом,
апатитом

и

епидотом

врло

турмалином,.

мали.

НАНОСИ ПОТОКА

Испитивање наноса потока вршено је да би се утврдило да.
ли пегматити садрже неки од ређих минерала који није запажен
при

испитивању

њихових

микроскопских

препарата.

Зато

су

испрани наноси главних потока који пролазе кроз области у ко

јима се јављају пегматити. Концентрати су добијени испирањем
дрвеном карлицом

наноса

доњих

токова

Јовачког,

Дворичког,

Сињевирског и Трешњевачког Потока. Из сваког од њих је узет
само по један концентрат.

Наноси испираних потока су врло мали, пошто су то брдски
потоци са уским и дубоко усеченим коритима. Њихови концен
трати се одликују тим

што су врло

ситнозрни,

без

крупнијих

одломака. Боје су сивкастосмеђе а зрна већином незаобљена.
Ради лакшег испитивања материјала вршено је фракционисање
метиленј о дидом при чему су добиј ене две фракције лакша,
са минералима чиј а је специфична тежина мања од спец. теж.

метиленјодида

(3,33)

и тежа, са минералима веће спец, теж. од

метиленј о дида.

У лакшој фракцији нађени.су следећи минерали:
1 Кварц, чија су зрна безбојна, већином са оштрим ивицама;
понекад се таласасто помрачују или су састављена

од агрегата

ситнијих зрнаца.

2 Фелдспата (ортоклас, микроклин, албит) има доста. Њи
хова зрна су понекад потпуно бистра тако да се тешко разликују
од кварца. Много су чешћа распаднута и жућкасто обојена.
3 Мусковит се јавља
неправилног облика.

у

крупнијим

безбојним

љуспицама:

4 Силиманит је нађен у већој количини у наносу Дворич
ког и Сињевирског Потока и потиче из силиманитског гнајса.
Јавља се у издуженим ламеларним облицима; безбојан је или
жућкастосмеђ од превлака хидроксида гвожђа.
5 Хорнбленда је од бојених састојака највише заступљена.
Јавља се у тамнозеленим, јако полихроичним, обично издуже
ним и доста крупним зрнима.

мрачења око

6

Цепљивост јој

је јасна, угао по

26°.

Турмалина

има

доста

и

јављају

се

две

врсте:

смеђи

и

плави. Смеђи турмалин се јавља у лепо развијеним кристалима
и у много већој количини него плави. Често садржи непроводне
инклузије

које

су

понекад

јако

крупне:

потиче

вероватно

из

кристаластог терена. Плави турмалин се јавља у много мањој
количини у зрнима неправилног облика и потиче из пегматита.

Пегматити Дворице
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Епидота има мало и јавља се у зрнима неправилног облика.

7

Жут је и јако полихроичан.

8

Апатита

има

доста

и

јавља

се

у

крупним

и

најчешhе

заобљеним кристалима призматичног облика. Често је плаве боје.

9

Биотит се јавља у

крупним и мркоцрвеним зрнима или

у смеђим и јако полихројчним љуспицама. Често је зеленкаст
због претварања у хлорит. Могу се наhи љуспице са много ин
клузија магнетита, а ређе са полихроичним ореолама.

Калцит је нађен у веhој количини само у наносу Сиње

10

вирског Потока.

У тежој фракцији нађени су следеhи минерали:
1 Гранат је јако распострањен и јавља се у ситним и лепо
развијеним,
незаобљеним
или
заобљеним,
кристалима
или
зрнима. Веhином је ружичаст у различитим нијансама. Обилује
инклузиј ама.

2

Стауролит се налази у веhој количини у Дворичком По

току, па због тога овај концентрат добија црвеносмеђу боју. Јако

је полихроичан; у правцу ng је црвенкастомрк, а у правцу np
је светложут. Потиче из микашиста са стауролитом који је на
терену запажен само у горњем току Дворичког Потока.

3

Монацит, фосфат ретких земаља, нађен је у свима кон

центратима

али

у

врло

малој

количини.

Његово

присуство

је

утврђено тако што је концентрат изложен дејству нефилтрова

не светлости кварц-лампе при чему монацит флуоресцира у боји
зеленој као трава. На овај начин се може лак.о утврдити прису
ство и најмање количине овог минерала.
Монацит се веhином налази у незаобљеним светло жутим
Иначе није запажен у петрографским препаратима
стена ове области.

зрнима.

4

Сфен (титанит) се налази у великој количини у kонцен

тратима свих потока. Безбојан је, ретко смеђаст. Јавља се у не
заобљеним кристалима, често са инклузиј ама рутила.
5 Дистен се налази у крупним издуженим призматичним
кристалима са карактеристичном цепљивошhу.

6

Рутила има доста и јавља се у крупним издуженим кри

сталима.

7 Циркон се јавља
безбојним крист-алима.
8

у

карактеристичним

призматичним

и

Магнетита има у врло малој количини.

ЗАКЉУЧАК

Област која је била предмет проучавања налази се на источ
ној падини џлануrне Јухор између Јовачког Потока на северу и
Трешњевачког Потока на југу.

Главни задатак је био да се проуче пегматити, док је мања
посвеhена проучавању кристаластог терена и наноса

пажња

потока.
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Кристаласти шкриљци се могу поделити у две групе према

изгледу и начину појављивања. Једни су изразито шкриљави и

пружају се углавном у правцу ССЗ-ЈЈИ са падом према ИСИ
различитим углом. Они су заступљени највише микаши

под

стима од којих су нађене и врсте са стауролитом и турмалином.

Мањег су

распрострањења

гнајсеви,

амфиболски

шкриљци и

мермери. За све ове стене може се сматрати да су седиментног

порекла за шта нам даје повод често смењивање њихових врста
у паралелним зонама као и постепена промена у односу између
кварца и фелдспата у гнајсу и прелаз у микашист.

У другу групу

долазе

гнајсеви

који се јављају у мањим

масама неправилног облика које пробијају кристалас'ге шкриљце
прве

групе.

Пегматити се налазе

најчешhе

у

виду

неправилних

маса

ређе у жицама; јављају се расути на површини од око 10 км 2 •
Највеhи број пегматитских појава налази се у Дворичком и Си
њевирском Потоку. У Сињевирском Потоку се јављају одмах иза
села и пружају до Шупљег КюVIена. Друге две веhе групе налазе
се у Дворичком Потоку, једна одмах иза села ,а друга у извори

шном делу овог потока. Веhи број жица и маса пегматита налази
се у Трешњевачком Потоку.
Граница између пегматита и околних

стена је

скоро увек

потпуно јасна. Интересантна је појава горње границе једне масе
пегматита према микашистима у Сињевирском Потоку, која је

сфероидалног облика и потпуно глатка, а паралелно њој је извр
шено концентрично лучење у неколико слојева дебљине од

5-50

см. Они се врло јасно раздвајају међу собом.
структури у овим пегматитима могу се

Према
аплити,

средњезрни

и

крупнозрни

запазити

пегматити.

Аплити се јављају врло ретко и налазе се у виду
уклопака
најчешhе

у

средњезрним

1-3

пегматитима.

Величина

мањих

састојака

је

мм. У њима преовлађује албит (који је и најкруп

нији састојак) и кварц, док микроклина има у мањој количини.
Средњезрни

зрна им износи

пегматити

3-5

су најраспростраљенији.

Величина

см. Од фелдспата садрже микроклин и албит

чији је однос јако променљив али чешhе преовлађује мин:роклин.

Кварц је безбојан или светлосив, мусковит је увек заступљен,
а нарочито у деловима пегматита који су богатији кварцем. Ови
пегматити су највише распрострањени у западнијим пределима;

они често образују ·и ободне делове крупнозрног пегматита. По

некад добијају гранитоидни изглед.
Крупнозрни пегматити су нешто

мање

распрострањени

од

средњезрних. Карактеришу се присуством велике количине ми

кроклина, који се јавља у кристалима у веhим од

25

см. У њих

често залази ситнозрнија маса пегматита, која је понегде и пот

пуно заклопљена микроклином. Код њих је врло честа појава
писаног пегматита; кварц прораста кроз микроклин најчешhе у
виду· танких паралелно оријентисаних :ж:илица или клинова.
Величина

ових

клинова

јако

варира;

некада

су

макроскопски

Vtr
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једва видљиви, а има их и крупнијих од

1

см. У овим пегмати

тима је често развијено и узајамно прорастање између кварца
и турмалина

при чему се стварају

најчешhе величине око

5

тамне

пеге у пегматитима

см.

Микроклин ових пегматита је бео и на њему се скоро увек
јавља процес албитизације; албит се јавља у вретенастим и пра
вилно или неправилно распоређеним жилицама, које разједају
основну масу микро клина.
према микро клину.

Он је

веhином једнако оријентисан

Осим тога у микро клину

се

често

налазе

албита

према

ситни, идиоморфно развијени, кристали албита.
У

крупнозрним

пегматитима

је

количина

микроклину увек подређена. Он се јавља у доста ситним кри
сталима

и

скоро

увек

садржи

извесну

количину

микроклина

у

виду антипертита. Мусковита и кварца садрже много мање него
средњезрни

пегматити.

Крупнозни пегматити су највише развијени у доњим токо
вима Дворичког и Сињевирског Потока.

Од осталих састојака све три групе садрже турмилин који
се ретко јавља у лепо развијеним кристалима. Показује јак по

лихроизам у плавим бојюуrа. Гранат је црвенкастосмеђ и највише
га има у средњезрним пе:уivrатитима богатим албитом, где се јавља
у

лепо

развијеним

икос(итетраедрима.

Апатита

има

највише у

крупнозрним пегматитима и деловима богатима мусковитом а
јавља се веhином у ситним и неправилно развијеним криста
лима. Боје је плавичастозеленкасте, ређе сиве.

Пегматити ове области би могли врло корисно да послуже
за добијање микроклина који према хемијској анализи не са
држи калцијума, а количина гвожђа је врло мала тако да би он
могао да

послужи као

сировина

одличног

квалитета.

Из

једне

пробе узете из пегматита Дворичког Потока добијени су сле
деhи односи за поједине минерале (средња вредност): микроклин

69,29°/о, микроклин

+

албит 5,52' 0 /Ј, кварц 22,71 % и мусковит са

тешким минералима 2,470/о.
Испитивање наноса потока је вршено да би се утврдило да
ли пегматити садрже неки од ређих минерала који није запа
жен при испитивању

у

самих пегматита.

врло ситним кристалима

да ли потиче из

за

Нађен је

кога није могло

само монацит

бити

утврђено

пегматита или из кристаластог терена.
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RESUME
NADA VUNJAK
PEGMATIТES

OF DVORICA (JUHOR) IN SERBIEN

Pegmatites of Dvorica occur in the eastern part of Juhor mount.ain, which is situated between Velika and Zapadna Morava, rivers
in Serblen. This mountainous region is built of old crystalline
schistes penetrated Ьу pegmatites.
With respect to their mode of occurence or structure the crystalline schistes may Ье distinguished in those with distinct sblstose
struture and tl1.e NNW-SSO strike and the ONO fall, and others
in the form of small body appeaгing irregularly in the fiгst mentioned гocks. The fiгst аге гepгesented Ьу mica schist, sometimes with
tourmaline and stauгotide, and suboгdinate with gneiss, amphЉol
schistes and marЫes, the otheгs Ьу gneiss with micas and sillimanite.
Pegmatites occuгing in the агеа of about 10 km 2 аге of irregular
lюdy appearance ог raгely in veins. The greatest part of them may
Ье seen in Dvoricki and Sinjevirski Potok and small bodies and
,1eins in Tгesnjevacki Potok (see map). ТЈ;,е Ьогdегs of pegmatites
against the countгy rocks are distinct. The upper Ьогdег aga1nst
the mica schist of а pegmatite body in Sinjeviгski Potok is spheгoi
d.al and concentric in structuгe.
With respect to theiг texture, beside aplites, pegmatites may
Ье divided as medium and coarse - gгained. Vагу гаге aplites
оссuг as little xenoliths chiefly in the medium-gгained pegmatites.
Medium-gгained pegmatite's with diameteг of gгain 3-5 cm, have
widest distriЬution; they often form border facies of coaгse-graine1;1.
ones. Theiг feldspars аге microcline and alblte, vaгying in proportion but often with pгedominance of the fiгst; muscovite is always
pгesent, especially in the parts rich in quaгtz.
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Coarse - grained pegmatites are predominantly composed of
microcline, with crystalls sometimes of greater size than 25 cm;
muskovite and quartz are present in rather less quantity tЬan in
medium-grained pegmatite. Graphic intergrowth of microcline and
quartz is very often developed, quartz bolts are often macroscopically observed.
White crystalls of microcline are nearly always alЬitisized; regular or irregular alЬite veinlets permeate the microcline, but tiny
idiomorphic alЬite crystalls in microcline may also Ье observed. In
the coarse-grained pegmatite subordinate alЬite is often with some
mikrokline in antipertite form.
Other mineral constituents of pegmatites are: tourmaline, which
grains show stronger pleochroizm in the centre thaд on borders
garnet, of deep - red colour and icositetrahedron crystall form;
apatite of Ыuish-green colour, with diameter of 5-15 mm, occuring
most in coarse - grained pegmatite and associated with muscovite.
Chemical analysis of microcline of the mentioned pegmatites
shows an absence of СаО and а very little amount of FeO. An
average of crushed pegmatite material showed this relation: microcline 69,29°/о, microcline + alЬite 5,25'0/о', quartz 22,71!0/о, mica with
heavy minerals 2,47{)/(ј.
Beside the mentioned minerals, in the heavy minerals concentrates from river sand, monazite also can Ье stated in form of very
tiny grains.

Инж. СЛОБОДАН ЈАНКОВИЋ

ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКА

ИСПИТИВАЊА

НЕКИХ

НАШИХ

ОЛОВНО-ЦИНКОВИХ ЛЕЖИШТА

"Турам" метода
У току последњих тридесетак година развqјна линија метода

примењене геофизике обухвата са једне стране

све веhи број

физичких параметара

могуhности

за

сировина,

СЕ\

у

циљу

стварања

нових

откривање и истраживање лежишта минералних

а

друге стране истиче се тенденција за максималним искоришhе
њем постојеhих метода увођењем у исте најновијих резултата

савремене технике, повеhавајуhи осетљивост и тачнос1• поједи
них

инструмената.

Разноврсношhу својих метода, примењена геофизика у ру
дарству обухвата проналажање и испитивање минералних сиро
вина, затим решавање проблема структурне грађе појединих те

рена и области. При истраживањима нафте, скривене врло често
у знатним дубинама, геофизике методе дале су необично драго

цене податке, који су, између осталих чињеница, омогуhили брз
и

успешан развој

експлоатације

и

постале,

по

економичности,

скоро незамењљиве у истраживању нафтоносних ревира. Посма
трајуhи данашњи

интезитет рударске

експлоатације металних

сировина, јасно је да he се при таквој продукцији убрзо исцрп
сти минерална лежишта блиска површини и да,. he се наши
будуhи рударски радови

спуштати све дубље,

а истраживања

нових лежишта трајати све дуже и коштати све

више.

Отуда

економичне и успешне геофизичке методе истраживања заузи
мају све веhи удео у откривању

и

проучавању

рудних

тела,

пошто њени резултати при томе врл.о често. претстављају водиче
за

правилно

постављање

њене индикације

рударско-геолошког

су најчешhе једина

истраживања,

а

светлост иза радилишта,

у непознатим Земљиним недрима.

Поред свих успеха које је примењена геофизика постигла
на пољу истраживања рудних тела, њене су размере у нашој

земљи биле до 1941 год. врло скромне. Испитивања су вршили
странци у оквиру својих рударских концесија (Бор, Трепча итд.).
Тек после ослобођења, у складу са проширеним размерама гео-
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лошких истраживања минералних сировина, развија се и наша
геофизичка служба.
Међу примењеним

геофизичким

методама

истраживања

значајно место заузимају геоелектричне. -У досадашњим истра
живањима наших терена најчешће је примењивана метода соп

ственог

потенцијала,

која

је

дала 'многе

позитивне

резултате

(Рудник, Копаоник, Бор). Како се најпотпунији подаци о неком
лежишту добијају применом више метода, то су недавно код нас
почела истраживања и са електромагнетским методама. Испи
тивања

су

вршена,

углавном,

шведском

апаратуром

за

мерење

фазних разлика и односа амплитуда на узастопним мерним тач

кама. Ова метода, која се по Hedstгemu назива "Tuгam", пока
зала је при испитивању једног рудног тела у Мажиhу (недалеко
од Трепче)

и Ајвалији позитивне резултате.

Како је о

електромагнетским методама код нас

врло мало

познато јер нема готово ни једног рада на нашем језику, то hемо
у најкраћим цртама дати и приказ принципа истраживања елек
тромагнетским методама.

Електромагнетске методе

Општи принцип истраживања могао би се приказати на сле
дећи начин:
Кроз један изоловани проводник пропушта се наизменична
струја. Том приликом у тлу настаје електромагнетско поље. -У
једној

,

електрично

изотропној

средини промене

електромагнет

ског поља подлежне су Biot-Savaгovom закону. Ако су у таквој
средини нађе неко тело које има различиту проводљивост од
околних стена, онда he у њему доhи до стварања секундарног
магнетског поља, које је најчешће слабије од примарног. Мере
њем величина, које карактеришу ово поље, добијају се подаци
о положају тела у коме је индукована примарна струја.
Импрегнисане зоне, веhа рудна тела или танке рудне жице
најчешће проузрокују стварање секундарних електромагнетских

поља. Таква рудна тела су у веhини случајева знатно бољи про
водници од околних стена (сфалерит и антимонит су, међутим,

добри изолатори). Ако су рудне жице превучене танком превла
ком неког пратећег минерала, 'који су познати као добри изола
тори (кварц, калцит), онда се таква рудна тела понашају као
кондензатори

(истраживање златоносних кварцних жица). По
већаном проводљивошhу одликују се често пратеће графитичне
зоне,

што је у

неким

случајевима врло

значајно

за

правилно

тумачење добивених _резултата.

Код ових испитивања разликују се апсолутна и релативна
мерења

компоненти

електромагнетског

поља.

При апсолутним мерењима одређују се амплитуде и фазне
разлике

секундарног

карактеристика

електромагнетског

примарног

поља.

Ова

поља

у

мерења

зависности

дају доста

од

де-

Испитивања

наших

оловно-цинкових
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лежишта

таљне податке, али су спора и у појединим случајевима недо
вољно

економична.

Рела·rивна мерења се не своде на примарно поље веh на неки
произвољни ниво. При овоме се одређују компоненте резултују
Ь.ег поља

добивеног

суперпонирањем

примарног

и

секундарног

поља. Мерења су брза и имају врло широку примену (Шведска,
САД, Канада). На основу ових мерења не могу се вршити кван

титативне исцрпне анализе добивених аномалија као код апсо
лутних, али ова испитивања могу бити веома успешна и код
откривања

врло

танких

Према начину
магнетске методе

1 --

рудних

слања

деле

се

Галванске

жица.

електричне
у

две

енергије

у

тло,

електро

групе:

или електромагнетс1-:е у ужем смислу.

Електрична енергија шаље се у тло непосредно преко уземљених

електрода, које најчешhе имају облик бакарних плоча,
или

мреже

шипки.

Индуктивне

2 -

методе.

Електрична енергија се не

шаље непосредно у тло, веh се струја пропушта кроз један изо
ловани проводник око 1-:ога· се ствара магнетско поље чије линије

сила пролазе кроз тле које лежи испод проводника. У зависно
сти

од

начина

метода (петља,

постављања

Ringsende

проводника

разликују

се

и

више

и др.).

На који he се начин електрична енергија увести у тло, за
виси од више фактора. У случају да се истраживање врши у
терену у коме је површински слој изнад рудног тела окаракте

рисан

високом

проводљивошhу,

тражена

дубина

продирања

мала, а прелазни отпори код електрода нису високи, примењују
се

галванске

методе

одашиљања

електричне

енергије.

Ако

су

прелазни отпори врло високи (пустиње, залеђене површине ба
руштина и језера), користе се индуктивне методе, јер су мањи

губици преношења.
Код геоелектромагнетских метода

истраживања користе

се

следеhи електрични параметри, који омогуhују одређивање по
ложаја траженог рудног тела или решавање проблема струк
турне грађе:

а) Пружање

и нагиб

елипсе поларизације;

Ь) Апсолутна вредност јачине електромагнетског поља и ње
гових

компонената;

с) Релативне вредности компонената поља у односу на ам-

плитуду и фазу примарне струје;

d)
е)

f)

Однос реалних компонената у узастопним тачкама;
Однос

имагинарних компонената у

узастопним

тачкама;

Однос (количник) амплитуда и фазне разлике у узастоп-

ним мерним тачкама.

Положај рудних тела уочава се на картама изолинија поје
диних

11

напред поменутих

Гласник Природњачког

музеја

параметара.

српске

земље
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"TURAM" METODA

,,Turam"

метода претставља једну од галванских

електро

магнетских метода код којих се одређују фазне разлике и однос

г.мплитуда.

Код

"Turam"

методе,

коју су разрадили Швеђани,

1
1

1
1

1

г-----

,-~
f-----b'
~г------

:е
,~

------~

1~~ @:г---},

1

:<

:

1

~

---г-

-11

L - - - - - - _Ј "

Ј
1

1

1
1

~о
за

мерење

ових

величина

употребљавају

се

два

индукциона

рама. Мерења се састоје у изједначавању индукованих напона
створених

у

рамовима

услед

електромагнетског

поља.

Индук-
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циони рамови постављају се тако да су њихове равни управне
на

правац

тражених

компонената

(хоризонтално

или

верти

кално), паралелно постављеној бази Е1Е2. Примарно поље ствара
се провођењем наизменичне струје од неколико стотина херца и
јачине више ампера кроз изоловани проводник.

На сл.

1 (а, б) приказана
"Turam" методе.

код

1200

је шема апаратуре која се користи

Оба индукциона рама су једнаких површина и састоје се од
навоја изоловане бакарне жице намотане на алуминиске

оквире. Рамови су међусобно повезани каблом преко

"Turam"

компензатора. Преко појачавача са три каскаде повезани су са

телефоном који служи као нулти инструмент. После изједначаРАМ

1
~ПЛИТУДА

РАМ

ФАЗА

2

~ффt====
ТЕЛЕФОН

ПОЈАЧИВА
Сл.

16. -

Шема укупне апаратуре

вања напона добијају се вредности фазних разлика између ра
мова као и односи амплитуда

+25°

до

-25°

плитуда).
Према

(К).

(фазне разлике)

досадашњим

Дохват инструмента

износи

i 0.6 до око 10.00 (однос ам

испитивањима,

примена

"Turam"

ме

тоде, добијени су позитивни резултати, тако да у Шведској ова
метода

претставља

једну

од основних

геоелектричних метода.

Захваљујући осетљивости мерења фазних померања,

,,Turam"

методом се могу оконтурити и орудњења у којима има само сла

бијих трагова минерализације, под условом да су и остали фак
тори повољни. Нарочито позитивне резултате дала је ,;Tu.ram"
метода при истраживању рудних тела која залежу поред гра

фитичних шкриљаца, а који чине знатне тешкоh.е при примени
других метода. Сем тога, испитивања овом методом су врло еко

номична, и дају велики број података.

Испитивања у Мажић.у

О.

У току фебруара месеца 1950 год. вршила је екипа проф.
прва испитивања Турам методом у области Трепче.

Meissera

Испитивања су вршена ради одређивања радних карактеристика

апаратуре и проверавања претходно добивених аномалија (маг
нетских и·аномалија сопственог потенцијала.l над омањим олово11•

1G4

Инж

цинковим рудним телом
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у

селу

Маж:иhу

3

км. југоисточно од

Старог Трга, на десној обали потока који пролази кроз ово село.
Г е о лош к е

пр ил ик е.

О

геолошкој

грађи

рудишта

Трепче и њеној широј околини постоје многи подаци. Најновији

рад

F. Schumacher-a (8)

приказао је врло детаљно прилике ових

·герена. Ради тога се неh.емо упуштати у приказивање лежишта
у Ма:жиh.у,

ма да

оно

унеколико

отступа од главног рудишта

Трепче. Да би извршена испитивања могла бити што правилније
интерпретирана, ми h.емо у најкраh.им цртама скоро, шематски,

дати геолошки профил испитиваног терена.
тао терен до дубине од око
Андезитски туф
њеног простора.

250

Профил би захва

м.

претставља

површински

покривач

Туф је по површини распаднут.

оруд

Према вели

чини зрна могу се разликовати више варијетета, који се често
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у вертикалној

равни смењују.

Испод крупнозрног туфа са ко

мадима шкриљаца, јавља се слој глинених шкриљаца са уклоп

цима песка.

Испод

њих

лежи кречњак,

у

виду

једрих,

некад

кристаластих маса. Рудиште је везано за кречњак и састоји се
од мањих рудних тела. Орудњене партије показују прелазе од

сиромашних импрегнација сулфида до богатих, компактних руд
них тела, моhних неколико метара.
Рудне компоненте претстављене су сфалеритом, ређе га
ленитом, пирхотином и пиритом. -У дубљим деловима јављају
се и веhе концентрације пирхотина, јер су магнетским испити
вањима над рудним телом добивене знатне аномалије

њена се налазе на дубини од око

90

до

100

.:.i Z.

Оруд

м.

Рез ул тат и и сп ит ив ања. Полткај рудног тела нај
боље се може уочити на приложеним картама изофаза и ампли
туда,

затим

имагинарних

вертикалних

компоненти

нетског поља, као и карте редукованих вредности К
лози

1, 2

и

електромаг

sin rp

(при

3).

На карти изофаза и амплитуда (1) запа:жа се повеhање
фазних померања у области орудњеног простора. Прираштај
фаза није нарочито ~исок и његова максимална вредност износи

3°

на

10

м. Изоаномале амплитуда показују извесно повијање

изнад рудног тела,

али се на основу тога не би могли извуhи

неки поузданији закључци у погледу карактеристика (положај,

величина и др.) рудног тела. На основу постојеhих односа из
међу изоаномала амплитуда и фазних разлика, може се закљу
чити да се рудно тело одликује релативно малом проводљиво
шhу у односу на околне стене. На ово указују нарочито мала
фазна померања, која су код јаче изражене анизотропије елек

·гричне проводљивости, знатно веhа.
На сл.
орудњене

3

приказан је профил промена фазних разлика изнад

зоне.

Још јасније односе у погледу поло:жаја рудног тела у хори
зонталној равни пружа карта изолинија имагинарних компоне

ната (вертикалних). Ма да се добивене аномалије не одликују
неким високим вредностима, ипак изолиније пружају довољно
тачне податке. Из прилога 2 и профила сл. 3 запажа се да сре
дина линија сила лежи испод максималне вредности криве, што

омогуhава тачно постављање истражне бушотине. Обзиром да
су растојања између пријемних рамова била 10 м, то се на

основу добивених података могу прецизно извуhи границе руд
ног

тела.

Ако елиминишемо утицај кабла кроз који пролази примарна
струја, и извршимо поправку сваке добивене вредности имаги
нарне

1

r

вертикалне

· fm ±

3

°!о.

компоненте

електромагнетскоr

поља,

са

сводеhи ова мерења на неку произвољну тачку,

м

~
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razlike

профил изнад рудног

тела у Мажиhу (на слици иза К

sin.

треба да стоји а).

11

,,
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добиhемо карту која
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одражавати расподељеност ове компо

ненте под утицај ем само нормалног поља и поља створеног око

рудног тела (прилог

3).
Испитивања у Ајвалији

Оловно-цинково лежиште у Ајвалији одликује се сложеном
геолошком грађом, која је умногоме отежавала успешно вођење
геолошко-рударских радова.

Ради тога су у овој

шена обимна геофизичка испитивања,

области вр

и примењене различите

методе (геомагнетска, метода сопственог потенцијала, Mise а la
Добивене аномалије указивале су на опште правце мине

mas;:e).

ралисаних

зона.

Ради добивања што јасније слике о зонама које су прет
ходно испитане другим геофизичким методама, извршио је Ing.
Д. Стефан ов и h опсежна мерења "Турам" методом, која су
дала нове податке у погледу величине појединих минералиса
них

зона.

Г е о л о ш к а
и

тектонска

гр а ђ а

структура

и с п и т и в а н о г

оловно-цинковог

т е р е н а.

рудишта

у

Грађа

Ајвалији

били су предмет многих геолошких студија. Ради тога се неhемо
задржавати на приказивању геолошких односа целе области,
већ hемо се ограничити само на онај део који је значајан за тума

чење резултата геофизичких испитивања.
Рудиште Ајвалије везано је за серију палеозојских сери
цитских

шкриљаца

у

којима

има

кречњачких

интеркалација

различитих димензија. Најзначајније рудне појаве везане су за
контакт

кречњака

и

шкриљаца

(импрегнисане

зоне,

праћене

појавама силификације). Сиромашне импрегнације јављају се и
у филитичним шкриљцима, али оне немају економски значај.
Посматрано као целина, лежиште Ајвалије може се сматрати
као једна сложена орудњена зона, правца СЗ-ЈИ, изграђена од
тањих

жица,

сочива

и

мањих

рудних

тела.

Облици рудних тела условљени су простором у коме је извр
шено депоновање минералних раствора. На облик рудних тела

јако је утицала и тектоника. Испуњавањем шупљина које су
настале при убирању слојева различитих еластичних особина
(шкриљац кречњак), настао је посебни тип жице сочи
васт и седласт. У кречњаку се налазе метасоматски формирана
рудна

тела.

Ова неправилност облика и нагла просторна променљивост
орудњења јако отежава истраживање,

јер

разлике

физичких

особина орудњених простора и околних стена нису увек довољне
за успешну примену појединих геофизичких метода.
Минералне компоненте су сфалерит, галенит, маркасит и
пирит. Пратећи минерали су доломит, сидерит и родохрозит.
Р е з у л т а т и и с п и т и в а њ а. Обзиром да се рудна тела
не јављају у виду компактних маса, веh као сиромашне импрег-

168

Инж. Слободан Јанковић

национе зоне, то се, услед недовољн~ елек1'ричне анизотропије,
на карти изофаза нису могле запазити неке промене на основу
којих би се могло закључити о положају орудњених зона.

Промене амплитуда су нешто изражајније и омогуhују да се
одреди поло:жај орудњених зона. На многим местима дошло је
поклапања
аномалија
сопственог
потенцијала
и
аномалија
амплитуда, што претставља још један податак о тачном поло

жају рудног тела

.

Код истраживања сиромашнијих минерализација, најповољ
није је да се врши анализирање реалних и имагинарних верти

калних компоненти. Код компактних рудних тела, као што је

\

Сл.

Промене

4.

реалне

компоненте

Ing,
био

случај

у

Мажиhу,

изнад

рудне

зоне

у

Ајвалији

(по

Д. Стефановићу).

изолиније

имагинарних

компоненти,

затварају се и оконтуравају рудно тело. Код сиромашних им
прегнација, међутим, тешко се може очекивати извесна анома,
личност у

љиво

да

расподели имагинарне

карта

имагинарних

компоненте.

компоненти

у

Отуда

је

Ајвалији

разум

показује

непроменљивЕ! токове изолинија. На основу овога могао би се
извуhи закључак да у испитиваној области не постоје веhа ком
пактна рудна тела. Ово би се поклапало са мишљењем проф. Ф.
Шумахера да у .околини рудника Ајвалије не треба очекивати
појаве неких веhих компактних рудних тела веh само слабије
или јаче импрегнисане зоне.
Испитивање минералисаних зона најпрегледније

на карти изолинија реалних компоненти (прилог

4).

се

истиче

На основу

карте може се јасно издвојити орудњена зона. О њеној хоризон
талној пројекцији може се закључити на основу површине коју
захватају аномалије на карти.

Прираштај и најјаче промене реалне компонете запажају се
на профилу који је повучен преко орудњене површине (сл. 4).

Испитивања наших оловно-цинкових

лежишта
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Закључак

1 - Извршена испитивања "Турам" методом над оловно
цинковим рудним телима у Мажиhу крај Трепче и Ајвалији,
показала су успешне резултате при одређивању орудњених
простора.

2 - Орудњење у Мажиhу јавља се у виду мањег рудног
тела компактне рудне масе. Секундарно електромагнетско поље
у њему створено показало је знатне аномалије у фази и имагинарној компоненти(Н ~ = K·Siп ср). Највеhи прираштај фазних
разлика износи

3°

на

10

м. Изоаномале амплитуде и реалних

компоненти не показују довољно уочљива отступања да би се
могле анализирати у погледу одређивања и ограничења рудних
површина.

3 -- Испитивања у Ајвалији извршена су изнад ле:жишта
које се умногоме разликује (у погледу електричних особености)
од рудног тела у Ма:жиhу. Орудњење се јавља у виду сирома
шних импрегнација у шкриљцима. Отуда се и добивене анома
лије различно очитују у мереним електричним параметрима. Док

су фазна померања и имагинарне компоненте биле основ интер
претације резултата у Мажиhу, у Ајвалији ове величине, услед
недовољне анизотропије проводљивости орудњених зона и окол
них стена, нису показале аномаличне промене. Подаци о поло

жају орудњења у Ајвалији могу се добити из изолинија реалних
компоненти; слабије индикације уочавају се на карти изолинија
амплитуда.
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ABSTRACT

Electromagnetic Prospecting of some Lead-Zink Deposits
(Ьу the "Turam" Method)
Ву
oЬtained

the use of the "Turam" method positive results were
in prospecting the Lead-zink ore-bodies at Mazic near
Trepca and Ajvalija near Pristina.
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The ore-body at Mazic is formed of sphalerite, pyrrhotite, galena
and pyrite in limestones. Measurement showed quite sharp anomalics of phase difference and out-of phase components of vertical
field, so that the border of the ore-body was determined according
to them. The maximum gradient of the plase amounts to 3° per 10 m.
The lead-zink deposits at Ajvalija occurs in the form of poor
impregnations on the contact of limestones and schists. The position
of these orebearing zones is shown Ьу the equiphase curves of inphase components. The equiphase curves of phase difference and
out-of-phase component have shown no anomalous changes of the
current.

СЛОБОДАН Д. РАКИЋ

КУБАНИТ ИЗ ШУПЉЕ СТИЈЕНЕ (ЦРНА ГОРА)
Приликом

микроскопских

испитивања

структуре

и

састава

руде из рудног лежишта Шупље Стијене у Црној Гори утврђена

је и појава минерала кубанита.
Како се ради о једном неуобичајеном начину постанка овог
минерала, изнећемо у најкраћим цртама опште податке о гео
лошкој

грађи

и

рудама

овог

интересантног

оловно-цинканог

лежишта.

У области рудишта основу гради пространа маса порфирит
ског карактера.

јаски

Преко

светлосиви

и

ње

леже

слојевити и неизмењени

грубо-кристаласти

кречњаци.

Изнад

три

самог

рудишта, њихова моћност износи око

СИ под углом од

150 метара, а падају према
45°. У кречњаку срећемо појаве карстифика

ције, које су дале име самом лежишту.

Рудиште

је

жичнога

типа али се у нижим

срећу и рудна гњезда.

Орудњење

еруптиву.

тектонски

Лежиште

је

је ;за
јако

теренских проматрања вршених у току

хоризонтима

сада утврђено
поремећено.

1949-50

само у

На

основу

године, као и

микроскопских испитивања руде, мишљења смо да би ово руди
ште

припадало

интрузивно-хидротермалним

Микроскопским

:испитивањем

је

творевинама.

утврђен

следећи

састав

руде: пирит, сфалерит, халкопирит, арсенопирит, тетраедрит и
галенит. Руда је чисто сулфидна и нема појава оксидације. Ја
ловина је представљена кварцом, калцитом и баритом. Код из
данака

на

распадања

површини
са

срећемо

ковелином,

незнатне

церузитом,

количине

малахитом

и

продуката
лимонитом.

Структура руде је врло сложена и н:арактерише се јаком
катаклазом. Појаве рекристализације и потискивања су честе.
Срастања код минерала су врло сложена, разноврсна и интимна.
Руда се одликује отсуством салбанди и лежи непосредно у
еруптиву.

Кубанит је нађен са~о у једном примерку руде. У калцит
ском

гнезду

пуном

ситних,

идиоморфно

развијених

кристала

кварца, изграђује кубанит површине до једног сантиметра. Прате
га пирит, сфалерит, халкопирит и један минерал који за сада
дефинитивно још није одређен. Структура руде је грубокриста-
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ласта и не показује ни најмање трагове катаклазе.
разлика

у

парагенези

и

структури,

можемо

На основу

закључити

да

се

ради о минерализацији, која не одговара главној фази орудњења.
Под

рудним

микроскопом

минерала: У грубо кристаластој

запажамо следеhу асоцијацију
калцитској јаловини леже гне

зда руде

и идиоморфно-развијени кристали кварца. У рудним
гнездима среhемо кубанит са многобројним и различитим оста
цима потиснутог пирита, мање површине сфалерита, са много
бројним и изванредно правилно оријентисаним издвајањима хал

копирита и најзад, у једном потиснутом пириту у кубаниту, за
пажен је и минерал "Х".
У поларисаној светлости са једним николом, кубанит је жуте
боје са мрком примесом, за разлику од халкопирита, код кога је
ова примеса зелена. Бирефлексија је приметна само на додир
ним површинама појединих зрна. Количина одбијене светлости

износи за

) =560-600 µ.;.,t R=0,4489 или 44,9% а за 1 =650R=0,4798 или 48%. Мерење max. и min. вредности
количине одбијене светлости, добијено је за Л R=0,021 или 2,1 %.
-700 ftµ

У поларисаној светлости са укрштеним николима, кубанит
има врло јаке ефекте анизотропије. Ефекти боја су у дијагонал
ном положају врло живи и светложути, односно плавољубича
сти. Ламеларно ближњење је редовно присутно и јасно открива
структуру кубанита. Запажа се да се језгро појединих зрна не
близни, док се према ободу повеhава број и финоhа близних ла

мела.

Cpehe

се ближњење у једном, или два правца.

Корозија са бромном водом дала је најбоље резултате. По
стигнуто је откривање структуре, развијање јако финих цепљи
вости у једном или више праваца на појединим близним ламе
л.ама и најзад појава нових, врло финих и м_ногобројних близних
ламела, чија је оријентација најчешhе управна на правац ламела
у којима се појављује. Корозија је различита од идентичне код
халкопирита.

Потискивање кубанит-пирит, јасно је изражено.
различити

остаци

пирита,

правилно

или

неправилно

Cpehy
расути

се
и

заостали у маси кубанита. По ободу кубанитских зрна најчешhе
запажамо кородоване кристале пирита, који су некада и у сре

дишту замењени кубанитом. У једном од тих пирита, запажен
је и минерал "Х". Ка средишту кубанитске масе, запажа се шта
пиhасто појављивање пирита, које је најчешhе правилно оријен
тисано и некад, у два или више праваца комбиновано. У самом
средишту запажамо праву просторну решетку пирита, која лежи

у кубанитској основи. Посматрањем у уљу, у·гврђено је да се у
истој налазе још финије решетке, до субмикроскопских. Даљим
посматрањем у уљу, утврђено је такође да се у кубани'гу налазе
врло фини остаци пирита, сасвим неправилно расути по целој
маси. Овај налаз нас је спречио да предузмемо рад на хемиској
анализи кубанита. Кубанит је најзад са неколико врло танких
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сфалеритс1п1х жилица подељен у више поља. Око неких кородо

ваних кристала пирита, среhемо такође сфалерит.
Структура кубанита је алотриоморфно-зрнаста.
Закључак.

Комбинованим

лабораториским

испитивањем

утврђена је појава минерала кубанита у оловно-цинканом руд
нику Шупља Стијена у Црној Гори.
Према до сада познатим генетским условима постанка овог

минерала, које s>p~heмo у страној литератури, кубанит је редовно

СЈ ~UBANIТ

lllflPiRП

~JAlOVINд

и једино констатован у лежиштима високе температуре и јавља
се само у виду ламела, као продукат издвајања у халкопириту.
Његов

постанак

и примањем

из

халкопирита,

гвожђа у

кристалну

настао

потискивањем

решетку

пири·rа

халкопирита,

довео

је до преображаја халкопирита у кубанит. Ово претварање је
извршено интермедијалном прекристализацијом.
Несумњиво је да

he

ови подаци изазвати теоретску· расправу

о могуhности постанка кубанита из халкопирита. Чињенице нам
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указују да је овај начин мoryh, а у руднику Шупља Стијена у

Црној Гори и остварен. Несумњиво је, да је и овај неуобичајени
начин постанка кубанита само једна од последица врло сложених
и специфичних услова постанка овог рудишта, које се битно ра

зликује од осталих наших суб ву лканско-хидротермалних олов
но-цинканих

лежишта.

Најзад желим да изразим захвалност своме професору др.
С. Павловиhу, чији су ми драгоцени савети омогуhили савлађи
вање тешкоћа у раду и постизање изнетих резултата на испи
тивању, као и утврђивање једног новог начина постанка. овог ми

нерала, који у страној

литератури досада није био забележен.
Из

Минералошко-петрографског завода
Универзитета

у
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Cubanit aus de1· gтиЬе "Suplja Stijena" in Montenegтo
Cubanit wurde durch erzmikroskopische Untersuchungen dег
Zusammensetzung und Struktur der Erze aus der Grube "Suplja
Stijena" in Montenegro festgestellt.
Cubanit ist in Kalkspatlinsen vorhanden, die idiomorph-ausgeЬildete Quarzkristalle enЉalten. Er wird von Eisenkies, ZinkЫende,
Kupferkies und einem, noch nicht bestimmten Erz beg1eitet.
Die Struktur der Erze ist alotriomorph - kornig.
Auf Grund der Paragenese und der Struktur, konnen wir feststellen, das diese Kalkspatlinsen und ihre Vererzung, einer anderen
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Phase gehoren, als das Blei-Zinkerz von wirtschaftlicher Bedeutung,
aus dieser Grube.
Da wir in dieser Arbeit eine neue Art der CubanitЬildung darstellen wollen, werden wir in kurzesten Zugen das geologische Auftreten der Lagerstatte, und die Zussammensetzung und Struktur
ihrer Erze, erwahnen.
Die Lagerstatte liegt im Eruptivgestein porphyritischen Karakters und ist stark tektoniscl-1 beansprucht. Es sind Erzgange und Erzlinsen vorhanden. Das umgebende Eruptivgestein ist mit Eisenkies
impragniert. Die Вildung der Lagerstatte ist mit dem triassischen
Porphyritvulkanismus gebunden und wal1rscheinlich intrusiv-hidrothermal.
Das Erz besteht aus: Eisenkies, ZinkЫende, Kupferkies, Arsenkies, Fahlerz und Bleiglanz. Die Gangarten sind Quarz, Kalkspat
un,d Schwerspat. Fur das Erz sind karakteristisch die zahlreichen
шid ausserordentlich regelmassig orientierten Entmischungen, von
Kupferkies in der ZinkЫende, die Ьis submikroskopisch-feine Korperchen vortreten.
Die Struktur der Erze zeichnet sich mit starker Kataklase, Rekristalisationen, Verdrangungen, und Verwachsungen aus.
Die Beobachtungen mit einen Nikol, zeigen beim Cubanit gеЉе
Reflexionsfarben mit einem Unterton nach braun. Die Bireflexion
ist an Korngrenzen erkennbar und in bl deutlicher. Das Reflexionsvermogen wurde nach Orcel-Metode mit Hilfe einer Selen-Photozelle gemessen und gab folgende Werte: µ =560-600 ру R=0,4489
oder 44,9%; 1 =650-700 рр R=0,4798 oder 48,0%; LI R-0,021
·oder 2,1 %.
Die Beobachtungen mit gerkreuzten Nikols, zeigen starke Anisotropieeffekte mit lebhaften Farben in den Diagonalstellungen.
Die Farben"sind hell-gelЬ Ьis Ыauviolett und in Ы satter. Zwillingsmallen sind stets vorhandes und in einer oder mehreren Richtung entwickelt. Man konnte feststellen, dass das Kern unverzwillingt ist und dass sich die Zahl und Feinheit der Lamellen nach
der Korngrenze vergossert.
Die Atzung mit Bromwasser ergab gute Strukturentwicklung,
eine sehr feine Atzspaltbarkeit in einer oder mehreren Richtungen,
und die entwicklung neuer und noch feinerer Zwilingslamellen,
dessen- orientirung hauptsachlich senkrecht zu den vorhandenen
Zwillingslamellen steht.
,
Cubanit enthalt stets Verdangungsreste von Eisenkies. Мап findet Reste von idimorph-enwickelten -Eisenkieskristallen, unreigelmassig zerstreute und sehr feine Einschlusse und schliesslich, eine
interessante Verdrangungsart, ein Raumgitter vom Eiseikies, dass in
der Cubanitmasse erhalten ЫiеЬ. Diese Bildung hat bei den Вео. bachtungen in bl, noch feinere Raumgitter bewiesen, die sich Ьis
submikroskopischen Bestandteilen gliedern.
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Diese Tatsache, das Cubanit durch Kupferkiesverdrangung des
Eisenkieses entstanden ist, beweist uns eine neue, rund in der Literatur noch ganz unbekannte, Bildungsart dieses Erzes. Es handelt
sicl1. tatsachlich um eine interessante Erscheinung, die wir nur als
Folge der sehr komplizierten VerandeDungen im Erz, nach der БiЈ.-·
dung der Lagerstatte, erklaren konnen.

Ing,

МИЛОСАВ ЈАЊИЋ

ГЕОЛОШКЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ

КЛИЗИШТА 'У

ЗАЛЕСИНИ И Л'УПОГЛАВ'У
'У нашој се земљи често догађају бројна мања или већа одро
њавања и клижења. Њиховој бројности знатно доприноси и врло

разнолик геолошки састав наше земље и њена брдовитост. Али
и у геолошки једноставнијим низиским, деловима државе постоје
многа клизишта, често

и значајних размера. 'У већини наших
геолошких формација постоје многи услови и предуслови за
стварање нестабилних и рушевитих терена, полазећи од самог

склопа терена
велике

преко

количине

структуре

падавина,

стена,

сталног

нагиба

стрмих

проквашавања

и

падина,

хидроста

тичког дејства воде, подривања река, до уништавања вегетације

и других. Појаве одроњавања

J:I нестабилности терена распро

страњене су у свим геолошким формацијама, али су најчешће
у младим терцијарним или квартарним седиментима и то наро
чито у невезаним и полувезаним стенама. Међутим, код нас има

и приличан број клизишта у чврстим стенама и стенама стари
јих формација. Ова последња су геолошки интересантнија, јер
су узроци кретања у њима најуже повезани са саставом и струк
туром стена које то тло изграђују, а и сам процес њиховог кре

тања у великој је зависности од геолошког састава и тектонике

терена. Овом задњем типу клизишта припадало би и геолошки
занимљиво клизиште у Залесини.

I
КЛИЗИШТЕ У ЗАЛЕСИНИ (ГОРСКИ КОТАР)

Морфолошке одлике. Клизиште се налази на прузи Загреб
-Ријека у близини жељезничке станице Залесина, где жеље
зничка пруга пролази северо-западним ободом клизишта на ду
жини од свега стотину метара, али је стабилност пруге озбиљно
и стално угрожена. Покренуте масе клизишта захватају цео је

дан брег изнад пруге, са површином преко 120.000 m 2 и простиру
се између жељезничке пруге на северу и лујзиске цесте на југу
у једном појасу широком око 300 m, по левој падини изнад по
тока Сушице. Западна гранична линија клизишта налази се иза
12

Гласник Природњачког

музеја

српске земље
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највише коте брега, дуга је преко
према потоку Сушици.

Висина

ожиљка износи просечно од

8

до

500 m.

и конкавно окренута

најдаљег,

10 m.

а уједно

и највеhег,

А затим се ни:жу од нај

више коте брега све до потока Сушице многи мањи лучни и.ли
и неправилни испрекидани ожиљци дуж.
целе падине брега. По целој површини терена количина ожи

краhи праволиниски

љака, прслина и пукотина је таква да се добија утисак потпуног
разламања и дробљења целога брега. Разламања, слегања и кли
жења великих доломитских маса највеhа су на билу, тј. на нај
вишим котама брега, а зјапеhе пукотине су широке од

и дубоке од
дима

5-8 m.

доломита

0,5--3 m

Некада су пукотине делом испуr-ьене кома

и површинским

земљаним

материјалом.

Дуж

целе падине су ретка шкољкаста улегнуhа и истрбушења пого

тову веhих размера све до ножице клизиµrта у самом поточном
кориту, где су једино изразито велика и где стално расту.

На
најнижим падинама брега дошло је и до неколико наглих али
плиhих шкољкастих откидања, где је откинути и јако расква

шени, кашасти земљани материјал, заједно са вегетацијом, сју
рен .у

поточно

корито.

Целокупан напред приказан изглед клизишта са великим
бројем прсила, пукотина, разламања и слегнутих делова терена
даје утисак да се цео брег налази у активном кретању и да треба
очекивати

жења и

даља

одроњавања

истрбушавања

и

секундарна

материјала,

препуцавања,

не само у смеру

кли

северои

стока, односно досадашњег смера кретања, него и у осталим сме

ровима нагиба падина брега па· самим тим и у смеру севера где
се

налази

угрожени

део

пруге.

Геолошки састав. Терен клизишта и његове блил<:е околине
чине стене карбонске, тријаске и јурске старости, према ранијим

одредбама F. Kocha. У самом клизишту преовлађују тријаски се
дименти. Таблицом приказан литолошки састав био би следеhи:

старост

1

назив

1 састав,

1

облика

--карбон

г.

тријас

пешчар

кварцни

конгломерат

кварцни

глинени

лискуновит

1

сива, мрко
црвена

1
и

- порозност
1

'

пукотинска

сива

пукотинска

--

црвена,

непропустан

љубичаста

песковит

шкриљац

боја

карниски

рабељски

г. тријас
норички

-јура

ладински

некад

доломит

i

: доломит

1

порозан,

саhаст

доломит, чист сиво-бела

-

пукотинска

I

1

1

1

јако

жув.каста

глиновит

кречњак

1

чист

1

бела

1

пукотинска

Карактеристике клизишта у Залесини и Лупоглаву
К а р б о н с к и

с е д и м е н т и.

У

самом
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покренутом

делу'

терена нема карбонских слојева на површини терена, ма да се
они налазе на југозападу у његовој непосредној близини (око

30

ш.) иза најдаљег ожиљка откидања, а и на десној страни потока
Сушице, око железничн:е станице Залесина, као и у оном делу

тока Сушице испод железничке пруге, где су заступљени кон

гломератима и пешчарима.

На кретаном делу терена бушењем

је утврђен сигурно карбон само у једној сонди над жељезничком

пругом у "белом'' усеку на дубини од

70

лизом утврдио

чистом

сам

да

се ту не

ради

о

ш. Микроскопском ана
кварцном пешчару

веh о аркозном са претежно кварцним зрнима, затим са доста

калцита и нешто фелспата и мусковита. Цементна маса је кал
цитска са доста лимонита. Честе су и сасвим ситне калцитске
жилице. Порозност му није видљива. Боја му је мркоцрвенка
ста.

Сличне или исте су и остале појаве карбонских пешчара.

Рабе љс ки шкриљци. На карбонским слојевима леже
разнолико обојени рабељски глинени шкриљци претежно цр
вени и љубичасти. Они су често лискуновити или песковити, а
понекада и лапоровити или доломитични.

У кретаном делу те

рена имају положај несиметричне синклинале.

(Профил

1).

С десне стране Сушице, у "црвеном" усеку, пад им је скоро
вертикалан а са леве, на терену клижења само 8°-15° у правцу
корита Сушице. Оса ове синклинале је незнатно нагнута уз по
ток Сушицу. Слој ев ито ст шкриљаца ретко је добро изражена,
јер су и слојеви унутар саме синклинале благо или јаче затала
сани и испрекидани. Шкриљавост је управна на слојевитост. Ме
ђутим, јављање слојева зелених глинаца у црвеним шкриљцима

,,црвеног" усека јасно потврђује постојање напред поменуте не
симетричне

синклинале.

У узводниј ем

делу

Сушице

долази до полегања стр миј ег

крила ове синклинале, те су млађи рабељски доломити прекри

вени старијим глиненим шкриљцима. Услед сразмерно мале
моhности тих шкриљаца над јако порозним и кавернозним доло

митима дошло је до ствс;1.рања геолошки интересантне појаве

-

мањих вртача у шкриљцима дубине до десетину метара.
Р а б е љ с к и д о л о м и т и. Конкордантно над рабељским
шкриљцима леже рабељски доломити. Прелаз из шкриљаца у
доломите је поступан а јављање мањих слојева, прослојака и со
чива глинаца и шкриљаца остаје кроз целу моhност доломита.

Боја доломита је сивожута до меднож:ута. Саhасте је структуре

и јако порозан у оним деловима где је био у ду:жем додиру са
водом. Некада је толико јако испран да му је сачуван само са
hаст скелет. Шупљина

caha

им се креhе од једва видљивих до

једног сантиметра. Хемиски није увек чист1, веh је некада јако
богат глиненом компонентом, те чини прелазе до правих лапоро
витих доломита. Каткад масе и поломљени скелет у њима дају
ситнозрнаст материјал па цела стена на моменте оставља утисак
меке, песковите и грумуљичасте стене.

Али суви и неиспрани
примерци су увек чврсти и добро носиви. Моhност ових саhастих
12*
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Профи.љ бр. 1. Клизиште у Залесини. 1 карбонски пешчари а делом и
конгломерати; 2 рабељски глинени шкриљци; 3 рабељски доломити;
4 - норички доломити. Испрекиданом линијом је приказан рељеф пре
дефор~у~ације брега.
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· доломита (Zellendolomit-a)
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није велика и вероватно не прела

д о л о мит и.

На највишим котама покренутог

брега леже у облику једне капе норички доломити преко рабељ
ских

саhастих

доломита.

Њихово

простирање

шири се

на

југ

преко Лујзиске цесте ка селу Дединама. Неколико мерених па
дова показује да ови доломити падају ка западу са падним углом

од

30°

до

40°

(Ј

255°-265°_ Z)

сличног су пада и пружања дола

мити и код Сушичког тунела.

Норички

доломити

су масивни,

банковити или ређе добро услојени. Светлосиве су боје и добрих
техничких својстава, нарочито када нису тектонски изломљени
и

испрскали.

Међутим

у

. кретаном

делу

терена

они

су

доста

испрскали и издељени често и дубоким прслинама и пукотина

ма, различитих праваца пружања и међусобних пресецања.
Л а д и н с к и к р е ч њ а ц и. Над норичким доломитима ле
же ладински кречњаци али само у даљој околини клизишта, док
их у покренутом делу терена и непосредној близини нема.
Тектонске и хидрогеолошке прилике. Стене свих формација
овога терена. су јако теконски изломљене и

издељене

у

мање

или веhе блокове и делове терена углавном пукотинама и расе
дима

динарског

правца

пружања

или

попречног

динарског

сме

ра. Тако су на терену клизишта запажена три веhа раседа, који

углавном и омеђују са три стране клизишта. (Скица 1).
Чеони ожиљак клизишта се несумњиво налази на једном од
тих раседа. На то указују и харнишасте површине рабељских
шкриљаца. Тај расед је скоро вертикалан, стрм нагиб му је у
смеру резултујуhег правца кретања маса. Подаци добивени сон
дирањем

потврђују

други

расед

у

северном

и, северозападном

делу клизишта, који пресеца и пругу у "белом" усеку (на 587,3
km.). Из истих сондажних података даде се претпоставити да је
крило раседа над пругом спуштено за којих

30-40 m,

тј. да је

у садашњем клизишту и раније било кретања маса омеђених ра

седним линијама. И треhи расед ободом клизишта у јужном и
југозападном делу је несумњив, јер је сасвим видљив у делу те
рена

иза

клизишта.

Синклиналан положај

рабељских

шкриљаца веh је

поме

нут. Сматрам још нарочито вредно ИС':г'аhи ситну тектонску убра
ност, разломљеност и испрскалост јер од те ситне тектонике ј·е

у великој зависности и начин разламања, кретања и клижења у
самом

клизишту.

Овај део терена, као и остали делови Горског Котара, има
прилично падавина, тако да је прихрањивање подземних вода
знатно. Испрскали нQрички доломит доста лако пропушта велике

количине воде настале топљењем снега и другим оборинама, по
готову што му је овде површинско простирање веhе од .топо
графског слива. Саhасти рабељски доломити још лакше сабирају

огромне количине воде, због своје велике порозности. Али често
капиларне порозности отпуштање воде није сразмерно

услед

упијању, веh је оно лагано и стално све до водонепропустних
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рабељских шкриљаца.

Ово задржавање воде у

Милосав

Ј ањиh

саћастим доло-.

митима даје могућност води и да хемиски разара доломите ла

гано их растварајући. Међутим сталне количине лагано отпу
плане воде делују на рабељске шкриљце и изазивају њихово

распадање и бубрење. Новостворене силе изазване бубрењем и

Скиv,а бр.

1

Клизиште у Залесини. 1, 2 и 3 раседи (по Б. Степановиhу).
је терен (простор) захваhен клижењем.

Шрафирано

хидростатичким притиском вода и горњих маса сламају

ћели

јасту структуру доломита а тиме и стварају услове и могућности
;покретања маса преко клизаве

шкриљаве подлоге. Али пошто

је нагиб шкриљаца и саћастих доломита у покретнутом делу те
рена управљен према потоку Сушици, а контакт им не избиј а
на површину терена, то нигде на покренутој падини нема појава
већих расквашавања и извора,

сем једног непосредно уз насип

пруге, који је вероватно из неке пукотинске издани.
Ток процеса. Као и већина других наших великих клизишта

и клизиште у Залесини је старо, сада само обновљено клизиште.

Карактеристике клизишта у Залесини и Лупоглаву
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~r непосредној околини, а и на покренутом брегу, виде се трагови
старијих кретања. Плато железничке станице у Залесини је та
кође један стари, сада умерен руч у пермо-карбонским седимен

тима. Стабилизација је ту постигнута дубоким и дугим дрена
жним рововима. Постоје и други трагови шкољкастих откидања

и кли:ж:ења по стрмим падинама са обе стране потока Сушице.
Ал су сва та откидања била углавном мањих размера. Први но

вији трагови кретања на садашњем клизишту примеhени су
:и

19,10

резервоар

делничког

почело је

1950

0,5

рине

1936

године, када је изнад пруге у кориту Сушице порушен
водовода.

А

задње

веhе

активно

кретање

год. када су примећене прве веhе пукотине ши

ш и улегања терена до

2

ш. Пошто је клизипгге углав

ном ван саобраi'~ајних објеката то је његово проучавање почело
тек кад су примеhене прве деформације на железничкој прузи,

које су у почетку биле минималне и огледале се у малом сле
гању планума пруге свега 3 до 6 sш. за месец дана. Доцније је
међутим дошло до све бр:жег и већег

испрскавања, слегања и
кретања терена, истрбушавања у дну ножице клизишта, до де

формације корита Сушице, обарања огромни,х стабала чегинара,

ј eднoivr речи до формалног распадања брега, а самим тим и до
знчајних промена и на рубу клизишта куда пролази :ж:елезничка
пруга. Ту су се прво јавиле пукотине на великом потпорном зиду

,,белог" усека, а затим је дошло и до претурања једног његовог
дела.

Планум пруге

се почео таласасто издизати у два

таласа

висине једног метра. Али се издизање наставило тако да је до

сада, да би се планум одржао на нивелети морао спустити за 4
ш. Мање деформације осетиле су се и на високом (20 ш.) насипу
изражене такође у слабијем заталасавању и издизању планума.
Правац пукотина, деформација и покрета у "белом"

усеку са

свим је мало закошен од осовине пруге према низбрдној страни
насипа. Несумњиво је, да је високи насип непосредно испред
"белог" усека примио на себе највећи део притисака и спречио
веће деформације на пружном објекту. Међутим издижући масе
но:жице клизишта деформисале су и потпуно затвориле пропуст
насипа, тако да је уз тешке техничке мере овај изградњом дре
нажног шахта

понова успостављен.

С доње стране раседне линије, која косо пресеца пругу, нису
запажене никакве деформације
веома

узан

и

са

стрмом

ни кретања,

иако је тај

појас

падином.

Beh је речено да је садашње стање клизишта још у фази
активног кретања и да треба очекивати даље секундарне дефор
мације и покрете већих размера.
Врста клизишта и узроци клижења.

Историјат

клизиrµта

указује да је клижење наступило релативно споро и релативно
мирно, сем неких мањих секундарних наглих откидања. Према

структури падине и начину ручевања залесински руч био би де
лом консеквентни а делом

инсеквентни руч.

Деформација по

вршине ручеваног терена вршена је на више начина, али углав-

.,
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ном у великој
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зависности од састава стена, њихове

структуре,

кохезије и тектонске разломљености и испрскалости.

а) Први тип деформације претстављале би пукотине код ко
јих је низбрдна страна виша од узбрдне стране, те падина брега
добија зупчаст, тестераст, изглед. Висинска разлика међу пуко
тинским странама износи и до два метра. Ове пукотине су обично

уске и често им се оба крила додирују. Овакав је најчешhи тип
пукотина по падини изграђеној од норичког доломита.

б) Други тип денивелације престављале би зјапеhе пукотине,
некад и по пар метара широке, и дубоке, код којих ни једно
крило пукотине није спуштено. Најчешhе су у оном делу норич
ког доломита око Лујзиске цесте.
г) Сам доломитски· врх брега денивелише се слегањем и усе

дањем клинастих блокова, а често и врло великих маса између
две или више

паралелних

пукотина.

д) У доњим деловима клизишта јавља се степенаста дени
велација терена, где се дуж пукотина спушта нижа страна пра
веhи мање степенице. Овај карактеристични тип одламања шко
љастих клизишта јавља се у стрмим и најнижим деловима шкри
љастих партија клизишта.
е) Треба напоменути још и откидања по типу урни са, истина
у овом делу клизишта ређа (свега два до три),, када се дуж пр

слина или клизне површине низбрдни део материјала нагло и
потпуно

отцепи

и

сручи

на

дно

поточнога

корита.

ф) И најзад, количински знатно мања али вредна да се по
мену истискивања и изношења ситних земљастих и здробљених
честица обично јако расквашених шкриљаца. Та блатна и каша
ста маса бива обично истиснута само под притиском горњих маса
и хидростатичким дејством воде без икаквог кретања терена.
Ручеван материјал у горњим доломитским деловима клизи
шта није растрешен и испретуран, веh је кретан и улеган у це

лим блоковима у комплексима. Међутим у дну клизишта и но
жици, где су веhином мекши рабељски седименти материјал је
сав разломљен,

структурно

разлабављен и истрбушен,

док

на

местима мањих секундарних и наглих откидања он је потпуно
расквашен и кашаст.

По томе што је облик

главног

ожиљка

континуалан, а и

према другим знацима, сматрам да цело клизиште има једну за

једничку клизну површину, а да постоје и бројне мање секун
дарне линије клижења. Сматрам затим да главна клизна повр
шина нема кружни, циклоидан или неки други правилан облик,

веh да је неправилна, благо заталасана површина која се при
ближује облику граничне површине рабељских шкриљаца и са
hастих доломита. Нагиб главне клизне провршине у почетку је

неома стрм, а потом се вероватно угао нагло смањује до испод

15°.

Дубину откидања тешко је без сондажних података тачно оце
нити, али је несумњиво да је она знатна и да износи на најду

бљим местима и до

35 m.

дубине од

коју претпостављају

50-80 m.

Сматрам

да

је

претерана

dr. ing.

процена

Л. Шукље и Д.
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Кушчер у једном свом извештају, а коју су добили на основу
тломеханичких испитивања, не узимајуhи довољно у обзир хете
рогеност

и

структурне

одлике

претежно

стеновитих

маса

у

којима су просто немогуhе кружне и друге правилне површине
откидања.

Кретање залесинског клизишта је природна појава, јер није
изазвана никаквим техничким радовима.

Узрок

клижења

не

лежи ни у подривању брега од стране потока Сушице веh у чи
тавом низу других

околности.

Пре свега постојање раседа, који са три С':Гране

омеђавају

клизиште, дало је повољне тектонске предиспозиције за поста

нак клизишта. Затим нагиб падине брега, а још више и поред
благе заталасаности, нагиб слојева рабељских шкриљаца и ра
бељских доломита у правцу нагиба подине, тј. у правцу корита

Сушице. Beh сам такав нагиб крутих, каменитих доломитских
маса по једној мекшој, шкриљавој подлози рабељских шкри
љаца давао је довољно предуслова за стварање нестабилности.

Нагиб слојева норичких доломита мада је супротан од нагиба
падине брега такође је припомогао стварању клизишта, јер

су

међуслојне пукотине омогуhиле сабирање и одвођење воде до
главног ожиљка клизне површине и чеоног раседа на југоисточ
ној страни клизишта. Затим разлика у геотехничким а нарочито
хидрогеолошким особинама стена рабеља и норика омогуhила је
различито упијање, задржавање и пропуштање атмосверских и

подземних вода, а самим тим и различито физичко-хемиско деј
ство подземних вода на поменуте стене. Али прави узрочник по

крета у клизишту је несумњиво вода. Велика количина атмо

сферских талога која је падала неколико задњих, а нарочито
1951 године, инфилтрацијом површинских вода потпуно је заси
'I'ИЛа рабељске доломите. А пошто је њихова порозност веома
велика, ма да је добрим делом и капиларне природе, те је под
земна вода стално и постепено наквашавала горње партије ра

бељских шкриљаца, који леже под њима и који су практично
водонепропустни.

То стално и лагано

наквашавање

шкриљаца

изазвало је знатне промене у њима, као бубрење и промену от
пора на смицање тј. угла унутрашњег трења и кохезије. Затим
презасиhеност доломита водом знатно је повеhавала запремин
ску тежину стена и стварала повеhане хидростатичке притиске.

Додано свим овим узроцима још и постојање шкриљавих про

слојака у рабељским доломитима који су стварали многе мање
клизне површине, а затим сламање саhасте структуре доломита
под притиском горњих маса, све је то учинило да кретање за

хвати велики простор и да се пренесе

у

дубину

до

граничне

површине доломита и шкриљаца, и да се постојеhа потенцијална
клизна

површина

Сламање

претвори

саhасте

у

активну.

структуре

доломита и мало

али стално

испирање и изношење кашастих честица условило је слегање и

уседање читавих блокова нарочито у теменом делу брега.

От

кинуте и кретане масе горњих делова клизишта повеhавале су
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цак и својом сопственом тежином притисак на доње покренуте

масе, тако да је по дну и у нож:ици руча дошло до још интензив
нијег кретања и истрбушења маса.

Могуhност санирања. Клизиште у За.лесини је веома тешко

клизиште. И оно се због величине свога обима, дубине откидања
и уопште склопа и структуре

стена не може ј едонставним те

хничким мерама стабилизовати. Једино би обимни технички ра
дови изградњом дугих дренажних галерија, ровова и шлицева,

као и потпорних зидова и других техничких мера омогуhили да
се стабилизација терена оствари. Клизиште је данас дошло у та1ив стадијум да се код њега не мож:е више говорити о стабили
зацији без великих техничких и материјалних :ж:ртава. Можда
се

у

самом

затварањем

почетку

стварања

истих

спречавањем продирања

и

првих

прслив:а

и

пукотина

могло

површинских

вода

у извесној мери одло:жити или ут-дањити кретање читавог брега.
Али то би било само привремено, јер је нагиб слојних и ,пругих
прслина норичког доломита усмерен у правцу раседа, тако да је
неминовно једном морало доhи до тога клижења. Изградња ве

ликих и дугих дрена:ж:них галерија и шлицева нарочито у веh
покренутим најниж:им деловима клизишта била би веома ·гепш:а

и неефикасна, ако 01-1и не би били бројни.
Али с друге стране код овог клизишта има једна среhна
околност да се пру:жни објекат налази на боку клизишта и да
главни смер кретања маса није управљен на :железничку пругу.
Тако да се пруга и поред кретања великих размера у целом кли
зишту уз

сталан надзор и одр:ж:авање могла

стално користити за

(нормално) одвијање саобраhаја (са смањеном брзином од свега

5

kш. на сат преко клизишта). Још је повољна околност и то да

је за сада и поред прслина и пукотина у "белом" усеку тај део
терена најмање кретан и најмање деформисани део клизишта.
Зато би то требало искористити и пробати осигурање пруге изво
ђењем локалних техничких мера изградњом неколико

(2-3)

дре

нажних галерија испод пруге у "белом" усеку које би омогуhиле
брже отицање подземних вода, што их мора имати у веhим ко
личинама нарочито у зони раседа који пресеца пругу. Само са
нирање овим дренажним галеријама не треба

сматрати сасвим

довољно веh стабилизацију тог дела терена треба помоhи и дру
гим мерама. Зато треба ублажити нагиб "белог" усека према ре
зултатима тло-механичких анализа, а због висине усека изгра
дити и неколико банкина по ново ублаженој падини. И најзад,
макар у најближој, непосредној околини "белог" усека извршити
и затварање прслина

и пукотина,

поравњање

падине;

и уредити

одводне канале површинског дренирања најкраhим путевима ван
клизишта.

Овако тешке околности и услови санирања клизишта у За
.лесини задавале су много бриге свим онима који су проучавали
то

клизиште

на

нови

део

и

зато

трасе

јалним условима ..

су

скоро

иако

под

сви предлагали
врло

тешким

премештање

техничким

и

пруге

матери

"iСТт-····-------------------------
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II
КЛИЗИШТЕ У ЛУПОГЛАВУ (ИСТРА)

Морфолоши:е одлике. Клизиште у Лупо главу је сразмерно
мање клизиште, али је такође геолошки интересантно јер су код
њега

покренуте

масе,

наишавши

при

свом

кретању

на

препреку

од једне кречњачке греде промениле, правац кретања. Клизиште
се налази на новосаграђен:ој истарској прузи Лупоглав-Пiталије

у непосредној

С,11,ика

бр.

1.

близини Лупоглава

Изглед

тају простор од

(2 km.)

пута Јiупоглав--Врање
(фото М. Луковиh)

70.000

Кретане масе захва-

деформисан

клизиштем

ш. 2 на чијем се горњем делу налазе део

пруге Лупоглав-Шталије и део пута Лупоглав-Врање, на ду
:;кин:и од преко

250

ш. Насталим покретима високи пружни насип

је на два ме.ста прекинут и неједнако померен низбрдо до 30 m,
а висински спуштен од првобитне нивелете за 13 m. Услед на
сталог откидања и клижења насип,

који је претежно изграђен

од каменитог кречњачког и лапорног материјала, потпуно је де

формисан:, а на месту највеhег откидања и деформације претво
рен у право лепезасто камено точило. Још много јаче деформа
ције догодиле су се на путу, на целој његовој дужини захваhе
ној клижењем. Многе прслине, пукотине и истрбуше:ња учиниле
су га потпуно непроходним. (Слика

1).

Највеhи и најдубљи ожиљак клизишта налази се непосре
дно

(30

ш.) над пружним насипом, док се веhи број мањих ожи-
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љака или мањих и веhих прслина и пукотина пење до стотину
метара· изнад пружног објекта, захватајуhи својим најдаљим
простирањем распаднуте лапорце све до кречњачке осулине. Не-

Cnuv,a бр. 2. Клизиште у Лупоглаву. 1 нумулитски кречњаци; 3 кречњачка
клижењем.

-

А-Б:

линија

еоценски лапорац; 2 осулина; 4 простор

геолошког

правац

кретања

профила.

Стрелице

еоценски
захваhен

показују

маса.

посредно над насипом је створено и највеhе шкољкасто улегнуhе,
а низбрдно од насипа ређају се наизменично испрепуцавања, от
кидања и истрбушивања земљишта на дужини од 300 м. углав
ном у правцу нагиба терена и једног мањег поточног јарка, тј. до
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наиласка на једну ужу појаву чврстих кречњака, где покрети и

деформације мењају правац простируhи се још за којих 200 m.
све до ублажења пада рељефа. (Скица 2).
У ножичном делу руча истрбушења кретане масе су највеhа и
достижу

5-10 m.

На склизнулим масама често хаотично крета

ње захватило је и пообарало велики број старих и дебелих ста
бала.
Геолошки састав. Цела околина као и терен клизишта из

грађен је од

еоценског флиша

престављеног претежно

лапор

цима (тупином) и нумулитским кречњацима.

Лапорац је сивозелен, када је свеж, иначе је жутозелен до
жутомрк када је у распадању. Каткад има у себи веhу количину

1шрбоната и онда је чврст и звонак. Иначе често је испресецан
жицама калцита, а појаве са више карбоната (у оближњем усеку)
су шупљикаве и са мањим каверницама. На контакту са креч
њацима јако је поломљен, а уз сами кречњак и потпуно смрвљен.

Контактно

измењена

зона

може

износити некада

и

десетину

метара.

Кречњак је препун нумулита. Боје је сивобеле до жуте. Вр
ло је слабо услојен, као и еоценски лапорац, а тектонски је до
ста поломљен. Главни системи пукотина попречно пресецају масу
која има динарски правац пру~ања.

Пукотине тога правца

су

обично вертикалне, док постоје и друге али слабије израженог
смера.

Над североисточним делом клизишта налази се зона нуму
литског кречњака, која штрчи у рељефу истичуhи се високо над

лапорцима под собом. Та кречњачка зона испресецана је попреч
но са неколико веhих раседа дуж којих су поједине масе креч
њака

степенасто

спуштене

за

око

стотину

метара

и

померене

у

правцу југозапада. Узбрднија откидања у њима била су старија
и веhа, а кретања откинутих маса дужа, док је најмање и нај
краhе било последње најниже
се

откидање кречњачке масе,

сада налази испод пруге и пута.

Испод

кречњака пружа се падином дебела маса

стрмог

отсека

кречњачке

која
ових

осулине,

која прекрива контакт кречњака и лапорца. Правац пада и падни
угао лапорца под кречњаком је исти као и код кречњака и из

носи око

15 °

у правцу североистока.

У југозападном делу клизишта јавља се једна мања креч
њачка маса која има облик греде широке неколико десетина ме

тара и која се постепено у свом јужном делу исклињава. Овај
кречњак, који незнатно штрчи из рељефа, има исти падни угао

као и лапорци и благо подилази под њих. По своме изгледу и
особинама једнак је кречњаку у североисточном делу клизишта.
Тектонске и хидрогеолошке прилике. Еоценски флиш руча
и околине Лупоглава нема, као што обично имају наши фли
шефи, велику литолоrirку хетерогеност. Али су у том делу терена
смењивања лапорца и нуму литског кречњака веома честа, било
услед мањих навлачења или денудованих јако искошених бора.
Слично флишу Далмације и осталог дела Истре и овде је, услед

s

/Jr'!ga
'

'

Pul

Ј

Профид бр. 2. Клизиште у Лупоrлаву. 1 еоценски лапорци; 2 еоцен
ски нумулитски кречњаци; 3 кречњачка осулина; 4 површински
распаднути и покретима захваhени лапорци. Испрекидана линија означава изглед

рељефа пре

кретања терена.

Карактеристике клизишта у Залесини и Лупоглаву
јаког убирања слојева,

тектонска оштеhеност веома
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изражена.

Стога је тектонски смрвљени материјал јако изложен трошењу,

распадању и дубоком проквашњавању, што све ствара могуhно
сти за постојање честих клизишта. Кли:жењу чврстих, крутих
кречњачких маса знатно доприносе бројни мањи или веhи ра
седи,

који

су

испресецали

и

искомадали

кречњачке

масиве

у

блокове који леже на мекшим лапорцима.

Веома честе и велике количине атмосверских талога због
велике пропусности претежно кречњачког терена не стварају
тако честе издани, јер су подземне воде спуштене у дубину.
Нагиб и пад кречњака и лапораца у брегу на самом клизишту
допринели

су

пропусних

и

да

на

ручевном

непропусних

терену

стена

нема

нити

издани

на

контакту

размочварности

и

веh.е

расквашености у веh покренутим масама. Један мањи вероватно

прслински извор у северозападном делу клизишта, пошто није
каптиран, припомогао је својим водама стварању клизишта.

Врста клижења и узроци. На једном делу сада покренутог
терена, а и на оном делу земљишта испод поменутог извора при

меhују се трагови спливи тј. сасвим плитких површинских кли

жења. У скоријој прошлости кретања веhег обима, какво се до-,
годило сада, није било.

Садашња кретања почела

су лагано

и

углавном су задржала спор ток. Још у почетку кретања насип

је почео да се деформише и тек постављене железничке шине
почеле су да се витопере а доцније и ломе. Интензитет покрета
од чеоног ожиљка и насипа полако се преносио до дна и ножице

руча појачавајуhи се нарочито

(Профил 2).
Лупоглавско

на

стрмијим

клизиште је типско

где се површински распаднут

лапорац

отсецима

консеквентно
креhе

падине.

клизиште,

преко

сопствене

здраве подлоге. И поред повољне околности да су слабо изра

жени слојеви лапорца благо нагнути у брдо

(15°)

ипак је дошло

до клижења из више различитих узрока. По мом мишљењу је
главни узрок клижења преоптереhеност распаднуте и услед мно

гих киша раскваше:f!е падине, изградњом тешког и високог (20 м.)
Неоспорно је да треба напоменути и читав низ

насипа пруге.

других услова и узрока који су посредно или непосредно при

помогли или убрзали кретање. Тако осетна разлика у физичко
техничким о~::обинама распаднутог и свежег лапорца имала је
удела. Затим смањење кохезије материјала услед повеhања коли
чине подземних вода. Онда напајање земљишта водом повеhало
је делом запреминску тежину земљишта и најзад делом хемиски
утицај

воде на карбонатске стене,

стрм нагиб падине и утицај

разлевајуhих вода не каптираног извора

такође су

у извесној

мери припомогли клижењу.

Дубина откидања кретаних маса поклапа се са -дубином повр
шинске распаднутости и промењености еоценског лапорца. А та
дубина сматрам да не прелази десетину метара веh се креhе из
међу
таног

5
и

до

10

метара. Клизна површина, тј. контакт између кре

некретаног

лапорца

нема

циклоидан

или

неки

други
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правилан облик, веh је то једна неправилно заталасана површина

чији се нагиб углавном поклапа са нагибом рељефа. Због оваквог
облика клизне површине дошло је и до знатно јачег раскидања
и дробљења кретних маса на разним местима различитог нагиба
и по интензитету а и по брзини кретања. Где год је пад клизне
равни био стрмији тамо се догодило и брже кретање, веhе истр
бушавање и разламање покренутих маса.

Могућност

санирања.

Ма

да

лупоглавско

клизиште

није

веhег обима ипак је задало прилично бриге како да се покрену·ге

масе стабилизују и тај део пруге оспособи за нормалан саобраhај.

· Техничке

могуhности за санирање клизишта у многоме је оте

жавао и сам положај насипа који се налази на горњем делу руча.

Зато би се изградња потпорних зидова, дренажа и другог по дну
ефикасне. Палијативно решење

руча показале као недовољно

побијањем пилота и челичних шина због дубине било би тешко,

скупо а опет можда због ширине руча и недовољно ефикасно.
Зато је комисија која је испитивала клизиште предложила из

градњу вијадукта по старој осовини пруге,с тим што би се носачи
вијадукта фундирали у здравој основи од нераспаднутог еоцен
ског лапорца. Каптирање извора и уређење површинских канала

допринели би бржој стабилизацији кретаног терена и њих треба
извести и поред прелажења вијадуктом преко кретаног терена.

Могуhности за измештање пруге биле су мале јер се клизиште
могло обиhи једино тунелом дужине једног километра а који би
прошао

поменутом масом

еоценског кречњака над клизиштем,

и

највероватније је да би се тунел морао водити кроз кон'IЋктну

зону кречњака и лапорца или у непосредној близин исте, где би
се јющли велики јамски притисци и бројне друге тешкоhе.

1

априла

1952

год.

Београд

MILOSAV JANIC

RESUME
CHARACTERISTICAL GEOLOGICAL FEATURES
OF ZALESINA AND LUPOGLAV LANDSLIDES

I
Zagreb-Rijeka railway line crosses the Zalesina landslide.
This landslide on its SN border represents а serious danger to Љ.е
гailway. The landslide is bordered on three sides Ьу faults. It is
located on а hill. composed of Rabel shales and dolomites discoг
dantly capped Ьу Noric dolomites.
The Rabel porous dolomites аге saturated Ьу rainwater which
is constantly and slowly percolating to the Rabel shales, thus causing

Карактеристике клизишта у Залесини и Лупоглаву
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thier softening and swelling producing the main landslide plane and
numerous subsiduary landslides.
Trough deterioration of the porous structure of dolomite, subsidences are caused especially in the central part of the hill, as well
as numerous fractures and "bruises" on Ьill slopes so that it appeurs
as if it were altering altogether.
The possiЬititees of consolidating the lanslide are scarce.

II
The Lupoglav landslide is of smaller size but it is more intefrom the geological point of view.
The surface altered zone of the Eocene marl is sliding over its
ОlШ unaltered zone owing to the pressure of the overlying railway
embankment and to the effect of ground water increased trough
rainfall. The masses affected in s-uch а way hawe changed their
direction of movement on encontering the Eocene numulitic
limestine.
The expensive process of consolidating the landslide has been
avoided Ьу sinki11g deep fonndations of the railway viaduct in the
unaltered zone of the Eocene marls.
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РАКИЋ

БЕЛЕШКА О ТИПОВИМА МИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ

У РУДНИКУ "РУДНИК" У ШУМАДИЈИ (СРБИЈА)
Рударска

област у пределу

планине

Рудник у Шумадији,

стара је и давно по.зната. На вађењу и коришhењу руда радило
се овде живо веh. у римско доба, док у току средњега века Рудник
постаје, поред Новог Брда и Сребрнице, једно од средишта сред
рударства, па добија и сопствену ковницу новца.

њовековног

Пространа поља старих радова и тросквишта потврђују значај
ове рударске области у том времену. По одласку Турака из
Србије почиње рударска истраживачка делатност, која је са

малим прекидима трајала до наших дана, али лежиште "Рудник"
остаје стварно не коришhено.

У току 1950 године, сарадници геолошке службе Генералне

дирекције металургије владе

лошка
Dr. А.

ФНРЈ,

предузели су

монтан-гео

испитивања у овој области под руководством проф.
С i s s а r z - а и инж. И. Ј ур к о в и h а. Том приликом

је извршено геолошко јамско картирање, сакупљен материјал за
микроскопска испитивања руда и стена и ~звршено узимање узо

рака

1951

за

хемиске

анализе.

Реорганизацијом

савезних

установа

године, прекнути су радови на испитивању састава и струк

туре руде овог лежишта, те hемо овде изнети само досадашње
податке

о

типовима

минерализације

који

се

cpeh.y

у

овом

лежишту.

Геолошка грађа терена. У пределу планине Рудника, распро

страњени су горњокредни седименти представљени првенствено'
кречњацима,

лапорцима,

кварцним

конгломератима

и

мести

мично у лапоровитим седиментима и мањим банцима флишних

пешчара. У широј околини среhемо и појаве туфова. Цела ова

област је тектонски јако поремеhена и испробијана многоброј
Дацит се· одликује врло крупним
(санидина) и крупним кристалима

ним дацитским пробојима.
фенокристалима ортокласа

~шарца. Плагиокласи су јако заступљени док су бојени састојци

ретки. Дацит је свеж и има изразиту порфирску структуру.
Промене на стенама у пределу рудишта. Постанком лежи
шта настале су и знатне промене на околним стенама. Код седи

ментних творевина запажамо првенствено контактнометаморфне
13*
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појаве, а у мањој мери силификацију. Кречњаци су претворени
у мермерасте

кречњаке, а у самом

рудишту

среhемо и праве

грубозрнасте орудњене мермере. Лапоровити седименти и фли
шни

пешчари

су

претворени

у

творевине

контактних

силиката

и такође орудњени. Ова контактна метаморфоза разли-4:ито је
извршена у јачини и пространству, и у зависности је, како од
врсте стене која је исту претрпела, тако и од њене удаљености

од еруптивне масе. Појаве силификације кречњака cpehy се
првенствено у зонама дробљења на контактима са еруптивом и
представљене су једном сасвим силификованом масом, у којој

су остали очувани облици структуре кречња:1ке брече. На повр
шини,

у

пределу

старих

површинских

радилишта,

могу

се

запа

зити пространи кварцни рифови, као последица потпуне сили
фикације свих присутних седимената и самога дацита. Ови
рифови су обојени интезивно мрко распадањем и претварањем
пирита у лимонит и веh самим својим положајем указују на
пружање рудних појава. Код дацита среhемо првенствено · по

јаву силификације И ТО изражену ДО те мере да је у некада

шњем дациту остао једино очуван бипирамидални кварц. Некада

је силификовани дацит орудњен и тада распознајемо некада

шње фенокристале И ТО ПО облику, који сада заузимају у њему
минерали руда. Ређе су појаве каолинизације дацита и када се

јаве, могу бити праhене импрегнацијама пирита.
Рудно

лежиште.

Под

термином

"Рудник"' обухваhене

су

рудне појаве на падинама Прлинског Виса и ·малога Штурца са
главним

радилиштем

на

јами

"Језеро"

и

старим

радовима

"Јова", ,,Јаша" и "Крш" у непосредној близини. Надаље, под

исти рудник спадају и јама "Бf:;здан", радови на Љубичеву, као

и мање ·истраге и стари радови код Мачила, Механског Крша,
Чесмице, Точи.ла итд. У наш.им излагањима hемо се ограничити
само на прве рудне појаве,

пошто

нам

досадашњи

истражни

радови нису дали могуhност за испитивање и осталих појава
у овој области.

Лежиште оловно-:-цинкане руде "Рудник" припада контакт
ном типу магматских хидротермалних творевина. Немогуhе је
још утврдили да ли се ради о субвулканском или интрузивном
лежишту али, мада до сада није нигде у близини откривена
'дубинска стена, на основу јачине контактног метаморфизма на
околне стене и самог карактера руде и јаловине, несумњиво је,
да у непосредној близини рудишта лежи средиште гранодиорит

ског магivrатизма целе ове области, који је дао како многобројне
дацитске пробоје, тако и минерализацијоне растворе који су
довели до стварања рудних лежишта. Многобројне појаве оловно
цинканих руда у Шумадији, везане за дацитске пробоје, најче
шhе такође јако силификоване, разликују се по своме минера

лошком саставу од руде са "Рудника" и леже у мање измењеним
седиментним творевинама. Стога се може сматрати да све ове

појаве претстављају ободни
рудничке интрузије.

минерализацијони појас средишне

У прилог

овом

схватању можемо

навести
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О типовима минерализације у руднику "Рудник"

и налазак једног валутка дубинске стене гранодиоритског караи:
тера на падинама Малога Штурца у непосредној околини руди

шта. Да ли се ради о бившем уклопку који је избацио дацит на
површину, или за сада још није

ова

стена

нађена

на

месту,

указаће нам детаљно геолошко картирање површине.

Појаве које

леже

у непосредној

околини јаме

"Језеро"

и

старих површинских радилишта, одликују се контактним карак

тером начина појављивања. Појаве у "Бездану" су изразито
жичне, представљене низом међусобом паралелних танких жи
лица у слабо или готово не измењеним седиментима.

И мине

ралошки састав им је другчији, са недостатком изразито више
температурних минерала, како у руди, тако и у јаловини. Појава

на Лубичеву представљена је кречњачком бречом коју цемен
тује чист галенит.

Приликом обиласка и картирања јаме "Језеро", запажени
су поред многобројних мањих неправилних раседа и извесни
већега пространства, обично испуњени глиновитом материјом.
Ови правци кретања нам указују, да је било накнадних поре
мећаја у рудишту и кретања рудних тела, те да иста данас не
леже на местима постанка. На р.о сада откривеним рудним'
телима

може

се

Геофизичка

запазити

пад

ка

Југоистоку.

је у току 1949-50 године
вршила екипа проф. Dr. О. Meisser-a, указују да досадашњи ра
дови у овој рудној области нису ушли у главно орудњење под
Прлинским Висом и да су досада познате размере лежишта
незнатне у поређењу са постојећим рудним нагомилањима.
Типови минерализације. У појавама :к;оје се данас налазе у
истрази

"pingi"

или

испитивања,

раду,

која

укључујући

на падинама

према

и

радове

селу Руднику,

у

старим

могу

се

пољима

издвојити

следећи главни типови минерализације:
а Контакни тип руде.

Ь
с

d -

Метасоматски тип руде.
Импрегнацијони тип руде.
Жични тип руде.

Материјал из старих поља

"pingi"

био нам је стављен на

расположење од стране Управе рудника, пошто на месту није

било могуће наћи веће и очуване примерке потребне за микро
скопска

испитивања.

А) К он т акт ни

тип.

Код контактног типа можемо раз

ликовати више подврсти. Контактни тип минерализације пред
ставља у јами "Језеро", а и целој рудној области, најраспростра

љенији начин појављивања руде и само на њему лежи значај
овог лежишта. Остали типови минерализације или су незнатног
пространства или је из њих руда највећим делом повађена, тако

да у будућности на њихово коришћење не можемо рачунати,
Код контактног типа разликујемо:
1
Рудна тела.

2 -

Рудна тела са контактним силикатима.
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3 4 -

Рудна тела са контактним мермерима.

Слаба орудњења у зонама између рудних тела.

Прве три подврсте припадају правом контактном типу и од
ликују се међусобним разликама у саставу и структури мине-.

рала. Последња, четврта подврста представља ободно орудњење
код сва три типа рудних 'Гела али се може наhи и усамљења.
Некада чини прелаз ка импреrнацијама. Њено издвајање је било
.потребно пошто су прве три подврсте увек представљене јасно
ограниченим

рудним

руде,

количина

док

се

или смањује,

телима
руде

са
у

мало
њој

губеhи се најзад без

променљивим

врло

садржај ем

неправилно

оштрих

повеhава

граница у

сасвим

јаловом материјалу.

Распоред контактног типа и његових подврсти у јами "Је
зеро" врло је неправилан и условљен је врстом стена које су
орудњене. У досада отвореним радилиштима може се установити
да

се

рудна

тела

са

деловима лежишта,

контактним

док рудна

мермерима

тела

са

налазе

контактним

у

вишим

силикатима

заузимају ниже делове у рудишту. Овај распоред је условљен
присуством једрих кречњака у горњим деловима, а лапоровитим
'седиментима у доњим деловима лежишта. Распоред чистих руд
них тела углавном је везан за предео између контактних мер
мера

и

контактних

силиката,

али

мож:е

услед

кретања

заузети

и друге положаје у рудишту.

О разликама у саставу и структури минерала и врсти јало
вине код појединих подврсти контактног типа минерализације,

биhе изнето у поглављу о саставу и структури руде ради бољег
прегледа

распореда

минерала

и

њихове

количине

код

свих

типова.

В) Мет а с ом ат ск и

тип.

Метасоматски тип није запа

жен у јами "Језеро" и ограничен је искључиво на стара поља
"pingi", концентрисана углавном на падинама Прлинског Виса
према селу Руднику. Руде се јављају у слабо измењеним или
готово не измењеним кречњацима. У овом пределу се cpehy
појаве слабије силификације кречњака. По своме саставу и
структури, руда се битно разликује од осталих типова. Највеhи
део

ове руде,

несумљиво је

повађен.

Руда у

концентрисана веh врло неправилно· расута.

овом

Стари

типу

није

радови

су

допрли до знатне дубине и густо су посејани по падинама, тако
да

у

овом

пределу

не

можемо

очекивати

никаке

количине

од

економског значаја.

С) И м п р е г н а ц и ј о н и т и п.
Импрегнациони тип има
мало распрострањење и везан је искључиво за дацитске пробоје.
Можемо разликовати две врсте импрегнација. Прве се јављају
у силификованом дациту, а друге у каолинисаном. У силифи

кованом дациту среhемо поред пирита и друге сулфиде. Овај тип
се јавља у јами "Језеро" и на Прлинском Вису. Каолинисани
дацит садржи само пирит и cpehe се на Малом lllтypцy и у

мањој мери у јами "Језеро". Оба типа немају никаквог економ
ског значаја.
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Жи чн и

Поред појава у јами "Бездан", среhемо
тип минерализације засту
пљен и у јами "Језеро", као и многим другим мањим појавама.

D)

тип.

у сасвим незнатним размерама овај

Како се ради о врло танким жицама малог пространства пру

жања, овај тип нема никаквог економског значаја.
Састав и структура руде.

Испитивање састава и структуре

руде ревира "Рудник" прекинуто је услед реорганизације савез
них установа 1951 године. Податци којима располажемо из
досадашњих

посматрања

под рудним

микроскопом,

и

испитивања у одбијеној светлости
he нам пружити само један
општи преглед о распрострањености појединих минерала у поје
моhи

диним типовима минерализације.

Надамо се да hемо у најско

рије време моhи дати детаљније податке, те hемо се овде задр
жати

само

на

најкарактеристичнијим

моментима

који

нам

допуштају разликовање и поделу самих типова минерализације.
У минералошком погледу, састав руде није нарочито сложен,
изузимајуhи појављивање великог броја контактних силиката у
јаловини, који још нису одређени. Тачно

биhе врло тешко, јер

одређивање јаловине

се ови минерали не могу испитивати у

углачаним препаратима_,

а израда петрографских препарата од

руде изискује много времена и велику умешност препаратора.

Ови контактни силикати су везани за пирхотин и налазе се у
њему

често

у

виду

врло

ситних

уклопака.

Ради бољег прегледа, изнеhемо минерало:ш:ки састав у једној

табели указујуhи у најгрубљим цртама интензитет и екстензитет
сваког минерала у свакој

од главних

група

типова

минерали

зације.
ТИПОВИ МИНЕР АЛИЗАЦИЈЕ

1 МИНЕРАЛИ
РУДА

Контактни

1Метасоматски 1

Импрегнацијони

Жични

-

1

Пирхотин

преовлађује

недостаје

недостаје

недостаје

Халкопирит

подређен

редак

редак

подређен

Сфалерит

значајан

2_едак

редак

подређен

Арсенопирит

редак

значајан

редак

редак

Пирит

недостаје

редак

преовлађује

подређен

Галенит

значајан

преовлађује

редак

подређен

издвајања

недостаје

недостаје

недостаје

Аg-руда

1

--

Ступњеви у т;э.бели су следеhи: преовлађује, значајан, под
ређен, редак, недостаје. Испитивања су извршена на еса 30 угла
чаних препарата из различитих типова минерализације и могуhе
је да се неки од минерала јавља још у неком типу, али су коли
чински

односи

углавном

стварни.
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Аg-руда у контактном типу минерализације јавља се искљу
чиво као продукат издвајања у галениту и стога је као издва

јање унета у табелу.
Код свих

подврста контактног типа

минерализациј е прео

влађује пирхотин. Сфалерит, а нарочито галенит, чешhи су код
рудних тела са контактним мермерима и по количини се повлаче

у рудним телима

са контактним силикатима.

Насупрот,

коли

чине халкопирита су веhе у рудним телима са контактним си
ликатима док

арсенопирит

остаје углавном

равномерно

распо

ређен. Издвајања Аg-руде су за сада запажена како у рудним
телима

са

контактним

силикатима

тако

и

у

чистим

рудним

те

лима. Код подврсте рудних тела са контактним мермерима нисмо ·
имали прилике да их запазимо, мада њихово појављивање није
искучено. Што се тиче последње подврсте контактног типа мине

рализације, распоред минерала је врло неправилан и променљив,

тако да је за сада немогуhе дати ближе податке. У њему некада
можемо

срести

и пирит

у

подређеним

количинама.

Код

њега

такође нису запажене појаве издвајања Аg-руде у галениту.
На материјалу узетом са старих халди или зидова у старим
радовима, запажа се на пирхотину јако претварађе у маркасит.

У самој руди није иначе нигде примеhен и нема никаквих тра
гова ма и најмање оксидације. Руда је искључиво сулфидна.
Јаловина је у разним типовима минерализације и њиховим
подврстама

различита

и

врло

караткеристична;

њена

количина

је код разних типова врло променљива.
Код контактног типа имамо следеhе врсте и односе код јало
вине: Чиста рудна тела

садрже врло

мале

количине

кварца.

Рудна тела са контактним силикатима садрже променљиве ко
личине контактних силиката. Исти се јављају у виду врло сит
них уклопака у самим минералима руде, обично пирхотину, али

могу градити и основу материјала тако да сулфиди, а нарочито
пирхотин,

граде

њихов_ цемент у

виду

сасвим

танких

површина.

Њихово одређивање још није завршено. Ипак можемо разлико
вати групу граната и групу игличасто развијених силиката. И
једни и други се јављају у идиоморфно развијеним кристалним

облицима мада су гранати некада по ободу заобљени. Игличасто
развијени кристали су

најчешhе уклопци у пирхотину

и врло

су ситни, док је гранат крупнији и налази се у партијама у ко
јима се пирхотин јавља као. цемент. Рудна тела са контактним
мермерима

садрже

калцит

и

врло

ретко

мале

количине

кварца.

Код слабо орудњених зона јаловина је променљива и по саставу
и по количини али је претежно силикатна.

Код метасоматског типа имамо калцит као јаловину и ретко
мање количине кварца. :Код импрегнацијоног типа среhемо сили
катну масу и кварц, а ређе глиновиту материју. Код жичнога
типа преовлађује калцит

али

се

јавља

и кварц у

мањим

ко

личинама.
Структура руде је претежно зрнаста. Код .контактног типа
среhемо у подврсти чистих рудних тела и рудних тела са кон-
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тактним мермерима нешто грубље зрнасте агрегате, док су код
рудних тела са контактним силикатима ситнозрнасти. -У метасо
матском типу имамо грубо криста.ласте агрегате као и код жич
ног типа, док се у импрегнацијоном типу минерализације јављају
псеудоморфозе по саличним састојцима и о структури не може
бити гоrюра.
Распоред минерала у рудном лежишту. Податке о распореду
минерала

можемо

дати

само

за

контактни

тип.

Пирхотин

се

јавља од највиших делова у лежишту, где га прате сфалерит
и галенит,

па до појава када

рудна

тела

прелазе у творевине

контактних силиката, у којима пирхотин гради њихов цемент.
Галенит је везан за више делове рудних тела и врло брзо се

повлачи по количини. са дубином. Ова појава се примеhује на
свим рудним телима и указује нам да иста данас заузимају други

положај

него при стварању.

Сфалерит је Ј\дного постојанији и

постоје партије у којима се јавља скоро

чист

са

пирхотином,

нарочито у чистим рудним телима. Са веhом дубином, после еса
50 метара, колико се може пратити у окну између горњег и
доњег хоризонта у јами "Језеро", и сфалерит се повлачи са
дубином и скоро га нестаје. Количине халкопирита се мало
новеhавају са дубином, док арсенопирит остаје стални подређени
састојак. Интересантно је напоменути да су за врло ситне повр
шине

галенита

у

чистом

пирхотину,

везане

највеhе

количине

издвајања Аg-руде и да се исте налазе углавном у нижим дело
вима рудних тела.

садржај

На овим

издвајањима

у

галениту

почива

сребра у концентратима пирхотина. Налазак ових из

двајања најзад нам даје

решење

овог

проблема.

Из

старих

анализа, пошто још не располажемо новим, види се да је руд

нички галенит богат садржајем сребра. То нам потврђују и стари
радови,

као

и

ковница новца у

деловима рудишта нисмо
галениту,

можемо

могли

њихов налазак

средњем веку.
запазити
у

Како у

појаве

пирхотинским

вишим

издвајања у
деловима

ру

дишта објаснити способношћу галенита да на вишим температу
рама прими већу количину сребра у себе 1 те да га је касније при

снижењу температуре излучи као продукте издвајања.

Издвајања Аg-руде у галениту. Досадашња испитивања ми
нерала руда у одбијеној светлости нису још дефинитивно утвр
дила

карактер

и

састав

ових

издвајања.

Изнећемо

податке

којима за сада располажемо. Минерал је мале тврдине и његове

површине су јако изгребане док је галенит добро углачан. Јавља
се у овалним облицима :неправилно расут по галенитској маси.

Количина одбијене светлости је већа него код галенита и одли
кује се јасном жућкастом примесом у боји одбијене светлости.

Многобројне огреботине на углачаној површини, као и врло мале
површине које су нам стајале на расположењу за посматрање,

нису дозвољавале утврђивање других оптичких особина. Изгледа
да је минерал изотропан, али без појаве потпуног помрачења.

Посматрања у уљу су доказала одсуство унутрашњих рефлекса.
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На основу свих ових података, вероватно је да се ради о налазку

продуката -издвајања

самородног

још у току, дефинитивно

сребра.

Испитивања

која

су

потврдити ову предпоставку.

he

ЗАКЉУЧАК
Рудно лежиште "Рудник" у Illумадији припада контактно
хидротермалном

типу

лежишта

и

одликује

се

највеhим про

странством и количинама руде у целој овој области. У лежишту
среhемо од типова минерализације економског значаја само
изразите контактне типове, од којих можемо разликовати: пир
хотинска

рудна

контактним

тела,

тала, ово лежиште
цинка

орудњења

силикатима.

и нешто

је

олова,

среhемо у нашој

На

пре
но

земљи.

у

мермерима

основу

садртаја

пирхотинско

право

са

орудњења

мањим

оловно-цинкано

Руда се одликује

и

економских

са

ме

садржај ем

рудиште,

каква

знатним садржајем

сребра, готово одсуством злата и према старим податцима, врло
порменљивим садржајем никла. Како се ради о налазишту пир

хотина великих размера, било би пожељно ове податке у односу
никл проверИ'!;-и и дефинитивно утврдити стварно стање.
Микроскопским испитивањем није утврђен ни један минерал

на

никла, те је могуhе да се местимично ради о појави никлоносних

пирхотина.

Потврђивање

никлоносности

ових

пирхотина,

дало

би лежишту велики економски значај, а нашој земљи један
важан индустриски метал. Сматрамо да је решење овог питања
од прворазредне важности за даљи развој овог рудишта.

Картирање

јаме и петрографска

одређивања,

извршила

је

инж. геологије Д. Буловиh.
Из
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ZUSAMMENF ASSUNG
NOTIZ UBER MINERALISATIONSTYPEN
AUF DER GRUBE "RUDNIK" IN SERBIEN
Das Magnetkiesvorkommen "Rudnik" befindet sich an den Gehangen des Rudnikgeblrges, еса 75 Km stidlich von Belgrad. ZaЬ.lrei
che alte Arbeiten und Ruinen aus der Romerzeit und dem Mittel-
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alter weisen auf eine sel1.r entwickelte bergmannische Tatigkeit in
diesem Geblte.
Das Erzvorkommen ist kontakt-hidrothermal und liegt in Oberkreidesedimenten. Diese sind mit zahlreichen dazitischen Durchbru.chen eines granodioritischen Intrusionskorpers verandert und
vererzt.
Im Vererzungsbereich auf Rudnik, konnte man folgende Mineralisationstypen feststellen:
А. Kontakttyp
В. Verdrangungstyp
С. Impragnationstyp
D. Gangtyp
Von wirtschaftlicher Bedeutung ist nur der Kontakttyp, bei
dem wir folgende Abarten unterscheiden konnen:
1. Reine Erzkorper
2. Erzkorper mit Kontaktsilikaten
3. Erzkorper mit Kontaktmarmoren
4. Schwache Vererzungen zwischen den Erzkorpern
Das Erz des Kontaktyps besteht hauptsachlich aus Magnetkies,
dessen Konzentrate silЬerreich sind und gelegentlich Nickel enthalten. Das Erz enthalt weiter: ZinkЫende, Bleiglanz, Kupferkies,
Arsenkies und Eisenkies. SilЬer ist als Entmischungsprodukt vom
Bleiglanz vorhanden und ist stets fur Bleiglanzeinschusse im
Magnetkies gebunden. Gangarten sind Kontaktsilikate, E:.alspat und
Quarz.
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ВОЈИСЛАВ ВУЈАНОВИЋ

МИНЕРАЛОШКЕ И РУДНЕ ПОЈАВЕ. У ОБЛАСТИ МУРИНА,
АНДРИЈЕВИЦЕ И ПЛАВА (ЦРНА ГОРА)
(При.ља~

две

~ео.љош-ке

-карте

од

Д.

Јојића)

Овај рад. неhе бити никаква студија петрографског, нити де
таљна анализа минералошког састава терена о коме је реч, веh
само преглед минералошких и рудних појава и стена у којима
се ове налазе. Како ми је циљ ипак био да дам једну приближну,
а у сваком случају само делимичну,. класификацију петрограф
ског састава терена, изузев локалности Коњуха, то сам покушао
да и поред ограничених могуhности, сакупим што веhи број при
мерака стена у којима нема ни рудних нити пак минералошких

појава. Парагенетски · односи, обично прости, некад су се пока
зали прилично проблематични, па како до сада нису уопште по
сматрани,

то

сам

покушао

да

се

и у

њихово

тумачење

упустим,

избегавајуhи углавном повезивање свих локалности у једну парагенетску целину.

.

В. С им и h (4) је описао геолошку грађу на. листу Пеh и
листу Метохија-Дреница који укључује и области о којима hy
говорити. Е. Vadasz (8), Е. Nopsca (2), као и К. R. Telegd (4), су
'I-акође обилазиле ове терене, али

hy

се ја у свом геолошком делу

рада углавном ослонити на рад В. Симиhа, који је извршио де
лимичну• корекцију ових радова и унео нове моменте. Минера
лошко-петрографска обрада терена о коме hy говорити, до сада
није извршена.
Варошица Андријевица налази се на североисточном подно

жју Комова, на левој обали реке Лима. Идуhи уз Лим,
метара од Андријевице, наилази се на Мурино, а
југоисточно лежи, Плав.

11

16

кило

километара

Геолошки састав терена

Палеозоик се простире почев југоисточно од Гусиња па све
до албанске границе, а затим с.еверно, источно и јужно од Плава
до терцијерних слојева јужно од Пећи. Бели, сиви и плочасти
Еречљаци средњег

и горњег тријаса

затварају

га

дуж

линије

· Војислав Вујановиh
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која углавном иде северно од Мурина, преко Секирице па даље

према истоку преко Планинице, Маље

Неџината,

Планине и западних огранака Копривника.
нама Виситора (К.

1215)

Лумбардске

На источним пади

палеозоик не прелази висину од

тара, док се на јужним једва издиже до.

1100

или

1200

1600

ме

метара.

(Треба узети у обзир и чињеницу да се Плавска котлина налази
на надморској висини од преко 900 метара). Затим наступају
доњетријаске (верфенске) творевине, које се на источним пади
нама

пењу

до

под

сам

врх

Виситора,

где

средњетријаски

масивни и светлосиви, до црвенкасти кречњаци прекривају сам
врх. Ови се пак спуштају и на јужно подножје Виситора.
На геолошкој карти Д. Јој и h а види се да се доњетрија
ске верфенске· творевине код Мурина, са леве стране реке Лима,
протежу северним падинама Зелетин Голеша скоро до Ругова,
одакле наступају средњетријаски кречњаци, који се ка југои
стоку спуштају до Муринске Реке, чије стране изграђују доње
тријаске верфенске :гворевине. На западним врховима и запад
ним странама Виситора јављају се порфирити у виду једне еруп
·гивне масе, која се на јужним падинама спушта до 1400 ми про

бија се у виду клина између доњетријаских творевина до палео

зоика источне падине. Ја сам запазио и мању појаву еруптива

JI

од Мраморја на источним падинама Виситора. Северно од Му

рина, на Пишеву и Секирици (к. 2005) појављује се опет једна
порфиритска маса са неколико крпа средњетријаског и горње
тријаског кречњака.

В. Симиh помиње и кварцне конгломерате између Богиhе
вице и Маље Неџината с једне стране и углавном Виситора с
друге. У локалностима које сам испитивао, они се налазе само
на Кукиhа Бору, у близини албанске границе. Још их је В. Те
легд издвојио на карти и описао, а В. Симиh тврди да они, свуда
1·де их је проматрао, леже као остењаци на филитичним шкриљ
цима. В. Телегд те конгломерате ставља у пермо-тријаску фор

мацију док В. Симиh мисли да они припадају доњем тријасу.
Бели мермерасти кречњаци који леже преко конгломерата, мо ...
гли би по њему одговарати и средњем тријасу.
Југоисточно од Гусиња, између албанске границе и Кукиhа
Бора (к. 2035) простиру се беличасти кречњаци горње Јуре.
Палеозоик. По В. Симиhу је палеозоик плавске области део
једног истог појаса који се протеже кроз цео Санџак, али се
одваја од овог својим кристалинитетом, као и тиме што се пре:ко

пешчара интимно везује за тријас. Према примерцима које сам
имао прилику да прегледам, овај палеозоик се састоји од следе
hих стена:

Серицитски шкриљци. Жуhкастосиве су до тамносиве боје,
Садрже највише кварца,

а на површинама слојевитости сјајни.

затим серицита, хлорита, мало фелдспата и по које зрно епи
дота. Поред оксида гвожђа, који некад прожимају целу масу, че
сти су кристали хематита као и циркона.

Лепидобластичне су

структуре, некад порфиробластичне. У другом случају као пор-
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фиробласти

јављају

се

кварц,

некад

поломљен,
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ретко

плагио

клас. Овај кварц је у неким случајевима замућен услед много
бројних инклузија, које прекривају целу површину.
Кварцни шкриљци. Тамносиви су или сиви, са зеленкастом

нијансом; компактни су.

Кварц је у њима главни

састојак, а

јавља се често у издуженим зрнима. Поред кварца присутни су
у мањој или већој мери хлорит и серицит. Хлорит се некад кон
центрише у појединим зонама. -У том случају јављају се инклу
зије калцита и серицита у кварцу и хлориту. Повећањем коли
чине серицита, хлорита, плагиокласа па и мусковита ови се при

ближују микашистима или гнајсевима. Хематит је често у круп
ним кристалима. Калцит је такође присутан, али у мањој мери.
Поред циркона,

који

је у

овим

стенама

прилично

заступљен,

присутни су и апатит, оксиди гвожђа и С материја.

Структура кварцних шкриљаца је лепидобластична, а не
кад преко прелазних форми постаје порфиробластична. Порфи
робласти су кварц, плагиоклас, изузетно мусковит.

Кварцити. Прилично су распрострањени. Боје су светлосиве,
сиве до. тамносиве са зеленкастом нијансом, а са повећањем ко
личине хлорита сивозелене. Поред кварца, као главног, састојка
садрже у мањој мери серицита, хлорита, некад мусковита. Може
се наћи и по које зрно плагиокласа, често јако распаднутог, мало
апатита, па чак и турмалина.

,,Цемент"

је највећим делом са

стављен од кварца, мање хлорита и серицита. С материја је та
кође присутна, мада не увек. Неки кварцити могу садржати до
ста

циркона.

Са повећањем количине хлорита
прелази

у

кварците

са

хлоритом

или

или

серицита,

кварците

са

кварцити
серицитом.

Равномерним повећањем учешћа оба минерала настају кварцити
са серицитом и хлоритом. Ови случајеви карактеристични су за

локалност Машнице. Кварцни шкриљци нису
од кварцита већ постоје поступни прелази.

оштро

одвојени

Хлорит може ту и тамо да потисне остале минерале, кон
центришући се преко неколико видних поља (увећање Р ЗЬ ), у

ком случају се некад утискује ситнозрни кварц. Као и у прет
ходним формацијама и овде је кварц некад јако издужен, чак
пресован,

па даје утисак

ламеларности.

Ова

јако

издужена

и

пресована зрна кварца могу бити повијена па и поломљен&. Квар
цити имају некад међуслојеве испуњене

прослојке

серицитског

шкриљца.

Све

серицитом, или танке
напред наведено говори

нам да овде није реч о кварцитима у правом смислу речи.

Структура ових кварцита је због паралелног оријентисања
серицита и хлорита лепидобластична, али има и прелаза у гра
нобластичну, нарочито код кварцита који имају мали проценат
серицита

и хлорита.

Микашисти. Боје су прљавосиве са зеленкастом нијансом, а

по површини сјајни. Садрже кварца, мусковита, серицита, хло.
рита, калцита, плагиокласа, циркона. Прави микашисти су ретки.
Qбично су то разни прелазни облици од филита ка микашисти-
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ма, облици, дакле, који ретко достижу степен трансформације
која би одговарала микашистима. Посматрани микашисти су пор
фиробластичне структуре. Порфиробласти су кварц, мусковит и

плагиоклас, можда ортоклас. Ситнокристаласта маса састављена
је највеhим делом од кварца и серицита. Овде је примеhена изве

сна количина С материје.

·

Ш1{риљави пешчари. Имамо кварцне и глиновите шкриљаве

пешчаре.

Кварцни шкриљави пешчари ·садрже кварца, муско

вита, серицита, хлорита, оксида гвожђа, фелдспата и талка. Гли
новити се пешчари одликују већом количином глиновите мате
рије. У неким глинов:и:тим пешчарима запажени су кисели пла

гиокласи као и микроклин. Код свих ових пешчара присутни су

обично још хематит,

апатит и циркон.

Нормални пешчари,

од

којих су ови настали, били су делом аркозни, а неки од којих

су настали глиновити пешчари, имали су фил:итичну основу.
Кречњачки шкриљци. Боје су сивозелене или сивомрке. На
површинама

слојевитости су често превучени слој ем. серицита
или хлорита. Састоје се од ситнозрног калцијум карбоната, де

лимично прекристалиса.лог у калцит, са мањом или већом коли
чином

неравномерно

расутог

кварца,

затим

хлорита,

серицита

и

угљене материје. Са повећањем процента калцита приближавају
се

калкшистима,

хлорита

а

са

шкриљавим

смањењ.ем

процента

кварца,

серицита

и

кречњацима.

Структура им је често изразито шкриљава, а са повеhањем
процента хлорита и серицита прелази ка лепидобластичној.

Прилично су распрострањени, нарочито на Мајабориту и ју
жним падинама В:иситора.
Кварцни пешчари. Одликују се крупнијим зрнима кварца
до близу једног сантиметра. Поред овог садрже још мусковита,

а цемент им је кварц, мусковит, серицит, оксиди Fe-a; садрже
још и апатита, глиновите материје, као и импрегнације пирита.

(Муринска Река).
стобели.

Обични пешчари су ситнозрнији и црвенка

На јужним падинама Виситора леже блокови и облуци пе
шчара до неколико метара у пречнику, који су по свој прилици

глечерског порекла, а донети су из Албаније (по В. Симићу).
Сиве су боје до тамносиве, и прилично су ситнозрни. То је
кварцно-карбонатни пешчар, где проценат калцита може да се
попне и до педесет од сто.

Поред калцита и кварца садржи
фелспата, некад у кристалима, а зати1н мусковита који је нај
веhим делом прешао у хлорит, а све је то цементовано кварцем,
серицитом, хлоритом, оксидима гвожђа и калцедоном. Фрагменти

шкриљаца

сличног

филиту,

фрагменти

бивше

порфироидне

еруптивне стене, Б:алцедонске ситнозрне и опалске масе. Коро
довани

кристали

кварца

садрже

некад

течне

или

гасовите

зе-
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ленкасте инклузије, некад у низовима а обично паралелизоване.
Кристали кварца, ортокласа и плагиокласа најчешhе су коро
довани. Хлорит и овде некад даје жуте или мрке

анизотропне

ефекте, циркон, као и по неко зрно епидота, такође су запажени.
Палеозоик садржи кречњаке или у виду малих прослојака

или крпица. Црни палеозојски кречњаци добрим делом су пре
кристалисали. Д. Јојиh их је открио и на јужном подножју Ви

.

ситара.

Све формације

палеозојских

шкриљаца,

или бар

највеhи

њихов део, припадао би пара стенама. На то указује и промен
љивост у саставу на врло малом простору, као и реликтна струк

•гура која се некад може лепо видети у препарату. Седиментне
формације, препалеозојске или палеозојске старости, заступљене су биле пешчарима, некад аркозним, затим глиновитим·и пе
сковито-глиновитим седиментима. Динамометаморфизам који је
створио палеозојску

серију шкриљаца и шкриљавих

пешчара,

метаморфисао је ове седименте и дао је одговарајуhе шкриљаве

стене. Тако су пешчари и кварцни пешчари метаморфисан
претворени у шкриљаве пешчаре,

кварцне и серицитске шкр

це, као и у ·разне прелазне облике између кварцита и кварц
шкриљаца с једне стране и кварцита са серицитом или хло

. Э':"'

том са друге стране. Ови се пак везују за серицитске шкриљL(е;'t?f!Јf&

Глиновити седименти су дали серију прелазних облика од арги
лошиста, преко филита и филитомикашиста до микашиста. Пра
вих аргилошиста нисам запазио, а ретки су и типични филити.

ЕРУПТИВНЕ

СТЕНЕ

У

ОБЛАСТИ

МУРИНА

И

ПЛАВА

Порфирити. Обично су ситнозрни, некад афанитични. Нај
чешhе су због продуката распадања зеленкасти, али могу бити и
сиве, сивоцрне до скоро црне боје, или сивозелене до беличасте.

И ако су пропилитисани, обично су компактни. У пог леду садр
жај а кварца, имамо свих прелаза од порфирита, преко порфи
рита са мање или више кварца до кварц-порфирита. Према пре

паратима, које сам имао прилике да прегледам, кварц порфи
рити се појављују на падини Виситора, испод самог врха, а затим

изнад Плава и на Омарској Глави. Еиситорска порфиритска ма
са садржи скоро у свим препаратима м~.ње или више кварца. Из
неколико примерака које сам узео у Коњусима, небих могао до
нети неке закључке. Могу реhи да испитивани препарати пока
зују отсуство, или врло мало присуство кварца, не узимајуhи
наравно у обзир кварцне жилице које пробијају ове стене. Пор
фирити и кварц-порфирити садрже фенокристале плагиокласа
'(некад зонарног), ретко ортокласа. Код кварц-порфирита имамо

кварца или само у једној генерацији или у обе. У другом случају
се некад јавља у фенокристалима; ретко се нађе кристал бипи
рамидалног кварца. Уколико стена није сасвим пропала, могу се
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при посматрању хлорита запазити остаци лискуна, који је обич
но претстављен биотитом, ретко мусковитом. По М. И л и ћ у
ово и неби био мусковит, већ биотит који је обезбојен одласком
гвожђа. На Секирици су запа:жени и остаци пироксона, вероватно
ауrита. Основна маса, која је иначе јако ситнозрна, састављена

је од фелдспата, а код кварц-порфирита често и од кварца, за
:гим лискуна, серицита, некад стакласте материје. Споредни су

састојци апатит, циркон и оксиди гвожђа. Циркон је скоро ре

1

довно замућен. Апатит се некад јавља у доста крупним криста

лима. Секундарни продукти су серицит, ређе калцит, који је не
затим хлорит, који може каткад
обухватити велики део основне, масе, као и оксиди гвожђа. Кал

:кад јако псевдополихроичан,

џедон и талк нису ретки. Структура ових стена је холо'криста

ласта или хипокристаласта порфирска.

Сви ови порфирити су јако пропилитисани, некад тако да
се првобитни састојци не могу препознати, а то нарочито важи

за фелдспате и

Fe-Mg

састојке. Услед јаке пропилитизације мо

жемо негде издвојити праве пропилите. Неки опет, нарочито они
са врха Виситора, јако су метаморфисани и шкриљави, или по

казују фину слојевитост, као код силициских седиментних стена.
У последњем случају су добрим делом обезбојени. У микроскопу
се види да су фенокристали смрвљени и да се ради углавном о
ситнозрној маси. Серицитизација је овде дошла најзад до пуног
изражаја. Овако метаморфисане порфирите и кварц-порфирите
Мар и h назива порфиритоидима и кварц порфиритоидима.

JI.

Кварц кератофири, који се овде могу очекивати, нису се
могли са сигурношћу констатовати највећим делом због распад
нутости

стене.

На путу Мурино-Андријевица, с леве стране реке Лима,
три километра од Мурина, лежи једна еруптивна маса на север
ном подножју Зелетих Голеша, чији пречник простирања не пре

лази 300 метара. Зелене је боје и јако је компактна. Састоји се
од фенокристала плагиокласа, мање ортокласа и биотита. Пла
гиокласи су изгледа киселији и прилично су распаднути као и

биотит. Хорнбленда је зелена и полихроична. Кварца има много.
Обично се јавља у другој генерацији. Он се некад утискује из
међу фенокристала фелдспата у виду цемнета и испуњава ме
ђупросторе истих, обухватајуhи неколико видних поља (увећање

РЗЬ), па се не може ставити ни у фенокристале ни у основну
масу, с обзиром на крупноћу зрна. У неким случајевима се јавља
у виду доста крупних зрна у основној маси, коју некад скоро са

свим испуњава,

или уступа делимично места фелдспату друге

генерације, не тако ситнозрном. У неким препаратима фенокри

стали фелдспата остављају места другој генерацији једва толико
да ова послужи као цемент. С обзиром на све горе наведено, може
се претпоставити евентуална накнадна силификација стене, што
иначе овде није редак случај. Вредно је нагласити да основна
маса овде није ситнозрна што је иначе скоро редован случај код
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овдашњих порфирита и да се структура иако некад изразито хо·

локристаласта

порфирска,

ипак

донекле

приближује

зрнастој.

Мирмекитско прорастање Iшарца, које је врло ретко у порфири
·гима ове области ,овде је нарочито наглашено.

Није искључено да би се ова стена могла ставити уз диорит
са кварцом,
уколико се детаљнијим
испитивањем
не би показала киселијом.
порфирите

Кварц-порфири.
С и м и

h

Поред пресованих

габрова

и дијабаза,

В.

помиње и еруптивну масу на Богиhевици, западно од

Дечанске Бистрице.

Scentpetery (5)

је ову стену окарактерисао

као гранит са порфироидним кварцем и фелдспатом, а М. И ли

h

сматра да је то нормални кварц-порфир. У својој области испи
тивања наишао сам на две појаве кварц-порфира и то на путу
Мурино-Пеh, девет километара од Мурина и у јарузи која не
колико стотина метара одатле избија на пут. На самом путу пре
ко кварц-порфира леже поремеhени слојеви филитоар:rилоши

ста.

Стена је порфироидног изгледа и беличастосиве боје, са
паралелизацијом састојака насталом услед
притиска. Садржи фенокристале ортокласа, скоро редовно карлс

једва назначеном

бадски ближњеног, мање плагиокласа, обично у ситнијим кри
сталима, а у неким препаратима га уопште нема. Кварц је за
ступљен у великој мери. Биотит се јавља у изду:ж:еним и игли

частим облицима и јако је полихроичан. Пироксен, вероватно
аугит, зонаран је. Основна маса се састоји из фелдспата, кварца
и биотита. Споредни састојци су циркон, апатит и FeO. Стена је
прилично очувана, мада су фелдспати некад замуhени.
дарни продукти су серицит, калцит и хлорит.

Секун

Епидот је делом

претворен у зоизит. Стена из јаруге је више метаморфисана и
паралелизација јој

је јасно наглашена.

метара. Паралелне пукотине,
се на

20-50

Моhности

је око десет

управне једна на другу,

смењују

сантиметара.

Све ове стене, било да су у питању шкриљци или еруптив,
испресецане су жилицама кварца или калцита, или обадва, а не
кад, као што је то случај на путу Мурино-Пеh, један киломе
·гар од Мурина, калцитске жице достижу моhност од десет и
више метара,

извирујуhи из подлоге исто толико.
Накнадно
излучене кварцне жилице пробијају се у густом сплету кроз

овакву жицу калцита и "преливају" се делимично преко њене
површине. Листиhави делови шкриљца могу се видети не само
у овако великим жицама, него и у мањим. Логично је закључити

да су силициски и карбонатни раствори понели са собом делове
шкриљца ког су пробили, и да је овај, као нерастворљиви део,
остао уклопљен у очврслој карбонатској и кварцној маси. Овако
моhне жице калцита и кварца нису нам донеле никакве минера

лизације, насупрот ситни:м·жилицама и жицама, које су, као што
hемо доцније видети, некад, мада не у~ек, у тесној вези са ми
нералошким и рудним појавама.
14*
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Овде се углавном ради о пириту који најчешhе изграђује
сопствене жице, а редовно је присутан и халкопирит, обично у
врло малим количинама. -У појединим локалностима преовлађује
пирхотин, који, или изграђује сопствене жице (што је ређи слу
чај), или чини мешовите жице са пиритом, или је жица испу
њена јасно издвојеним пиритом и пирхотином, са узајамним про

дорима на контакту и варијабилним процентуалним односима. -У
појединим се локалностима

Pb-Zn

пирхотин

повлачи,

а јављају

се

руде или РЬ- тетраедритске појаве, а некад, изузев пи

рита, ишчезавају сви ови минерали.да би уступили место бакар:
ним појавама,

углавном

борниту

са

веhим

учешhем халкопи

рита. Овај последњи случај је у ствари изузетан и запажен је
само у једној локалности (Кукиhа Бор). Но, има случајева где
се све ове асоцијације, искључивши борнит, јаве заједно, ства

рајуhи некад чудне парагенезе, које на први поглед изгледају
скоро

несхватљиве.

Минералошке и рудне појаве појединих локалности.
к и

h

а

Ку

Бор. Имамо две врсте појава. Нормалне пиритске жице

које се јављају у кречњачком шкриљцу,

са мало халкопирита

и појаву бакарних минерала у кварцном пешчару и конгломе
рату. Како се- ове пиритске жице не разликују од осталих по
јава у којима преовлађује пирит или је једини представник ми

нерализације, то

hy

се овде углавном задржати на појави бор

нита у пешчару и конгломерату.

То је у ствари минералошка појава борнита у виду једне
жилице

од

десетак

сантиметара,

са

халкопиритом

и

секундар

ним продуктима. Ганг је кварц. Борнит се јавља у великим пла
:;,кама. Изотропан је. Испресецан је многим пукотинама дуж ко

јих се трансформише у ковелин. Овај се јавља и на ободу бор
нитских плажа. Сем ковелина, имамо и малахит као секундарни

продукт. Има свих фаза претварања ДО потпуног трансформи
сања у ковелин и малахит. Овај последњи случај обично се ја
вља и у мањим зрнима, и онда је ламеларан. Није сигурно да је
и овај ковелин секундаран. Халкопирит је такође у плажама или
у виду зрна у борниту. По ободу и дуж пукотина се претвара у
лимонит,

а

некад

тако

интензивно,

да

секундарно

излучени

ли

монит садржи "уклопке" халкопирита. На ободу борнитских
плажа јавља се некад ромбични халкосин у виду зрна и мањих
партија; анизотропан је.
Пирит је у кристалима и углавном се повлачи. Халкопирит
се издваја у борниту у виду ситних инклузија, видљивих само у

уљу, ређе у виду зрна. Ова издвајања имају две оријентације,
што би по Huttenloheru био доказ да ова два различито оријен
тисана издвајања воде порекло из различити генерација. Сматра
се да овако ситна издвэ.јања долазе услед мале количине хал
копирита. Ред депоновања ове асоцијације био би пирит-халко-

Минералошке и рудне појаве у Области Мурина
пирит и борнит-халкозин,
као

секундарни

С е л о

затим

малахит,

ковелин
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и

лимонит

продукти.

Б р е з о в и ц а.

Асо циј ациј а је

сасвим

једноставна,

а карактерише је пирит са малом количином халкопирита, који
се утискује у пукотине првог, што указује на то да је халкопи
рит млађи. Појава је у микашисту.

Сел о

Вел ик а. ПоС'rоје неколико мањих појава од којих

су значајније две. Педесет метара изнад величког гробља постоји
гвоздени

шешир

у

распаднутом

серицитском

шкриљцу,

у

коме

имамо појаву пирита, добрим делом претвореног у лимонит, са
мало

халкопири·rа. Ред депоновања је нормалан.

Пет стотина метара од ушhа Величке Реке у Лим, у шкри
љавом филитичном пешчару, лежи услојена калцитска жица, а

на њеном контакту са шкриљцем јавља се пирит, који делимич

но продире и у калцитску жицу. Халкопирит овде преовлађује.
Он испуњава саму калцитску жицу, изолујуhи се од пирита, или

се меша са истим. Жица је моhна око 15 сантиметара, а откри
вена је на малом пространству. Трансформације нису запажене.
Г о р њ а Р ж а н и ц а. На путу за Пеh, три ипо километара
од Мурина, а са леве стране пута, постоје два поткопа. Beh на
самом улазу у I поткоп запажена је једна жица пирита, дебљине
од неколико десетина сантиметара, која се убрзо исклињава да

се опет појави на 62 метру. На 76 метру јавља се треhа жица, а
пада у падину веh после треhег метра. Моhност јој је

70

санти

метара и релативно је и она услојена. Преовлађује пирхотин. На
деведесет и првом метру јавља се четврта жица, мање моhности,
која убрзо такође пада у падину. Сем друге скоро све жице су
углавном услојене. Има и чисто пиритских жица али су чешhе
жице са променљивим процентуалним односима. Ганг је калцит
и сплетови његових жилица увек наговештавају нову минерали

зацију. Поред ових појава имамо и ситних жилица пирита, које
прожимају поткоп по целој дужини, али им моhност не прелази
неколико

сантиметара.

Пиритске жилице. Састоје се од кородованих кристала пи
рита,

са

уклопцима

и мањим

зрнима

халкопирита

и

пирхотина.

· Затим

маркасит. Халкопирит се јавља у врло малим плажама и
партијама, или у зрнима на ободу пиритских кристала или у
њему. Запажене су и мале партије сфалерита без халкопирит
ских издвајања у њему. Халкопирит служи некад и као цемент

пиритским

кристалима.

У пирхотинским жицама са мање или више пирита, види се

јасно издвојен пирит од пирхотина, или су ова интимно изме
шана. Пирит се сем тога често јавља у пукотинама пирхотина,

од кога је млађи. Изгледа да овде имамо две генерације пирита.
Пирхотин је прилично очуван. Дуж пукотина се некад транс
формише у агрегат маркасит
пирит, али је ова трансформа
ција обично у почетном стадијуму. На осталим минералима

+

нису запажене
пешчару.

промене.

Појава

се налази у метаморфисаном
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Други поткоп који се налази тридесет метара испод првог,
није

дао

никаквих резултата.

Караманов Крш
тара

испод

извора,

с

код села Ржанице.
леве

стране

Неколико

потока,

стотина lУ1е

оксидисани

кварцни

шкриљац, са више фелдспата, садр:жи импрегнације пирита од

двадесег сантиметара. У одбијеној светлоС'I'И се још виде хема
тит и магнетит,

који су у ствари нормални састојци шкриљца,

па се о парагенетским односима не може говорити.

Јанкова Кромпирина н:од Мурина. Истраж:ни поткоп се на
лази с десне стране Лима,

један километар

од

Мурина,

испод

пута за Пеh. Један поткоп пробио је серицитски и кварцни шкри
љац са мање или више СаСоз правцем пиритске жице, која је
имала просечну моhност од двадесет сантиметара, а која се нај

зад на деветом метру изгубила падајуhи у падину. На двадесе
том метру од улаза у бочни ходник појавила се још једна пирит
ска жица управно на правац пруж:ања ходника, која је изгледа
продужетак

друге

жице

пресечене

на

педесетом

метру

главног

ходника. Као и у осталим локалностима, и овде је руда углав
ном услојена, а жице се састоје из више жилица и импрегна
ција између ових. Јављају се и кварцне и калцитске жилице.
Поред пирита имамо мало халкопирита и то само у траговима.
Пирит се делимично трансформише у лимонит.
Машни ца.
рина,

На ЈЗ падини Секирице (к.

вођени су истражни радови углавном

2005),

изнад Му

једним

поткопом.

Овај је ишао кроз кварци'г и кварцни шкриљац са хлоритом, не
доневши нам неких значајнијих резултата.

Неколико сочива и
мугли, моhних неколико ме'гара, казују нам да се ради опет о
пир иту са мало халкопирита. Ганг је кварц. Распаднути делови

шкриљаца показују обогаhење лимонитом.
Мур ин о.

Поткоп

је

овде

пратио

једну

жилицу

калцита

испуњену пиритом, халкопиритом, сфалеритом и галенитом, док
ова није пала у падину. Пирит је, као и увек, идиоморфан, сфа
лерит показује слаба издвајања халкопирита, који се иначе ја
вља у мањим партијама и зрнима. Галенит је у пла:жама; ситна
зрна минерала који јако личи на пирхотин. Трансформације
нису запажене. Ред депоновања пирит-халкопирит, сфалерит
гг.ленит.

Мур ин ск а

Рек а. Идуhи уз Реку, на удаљености од око

три ипо километра од Мурина, с десне стране Муринске Реке,

једна калцитска жица која пробија тријаски кречњак, дебљине
око двадесет сантиметара, ·садржи импрегнације пирита и тетра

едрита са мање или више галенита и сфалерита.

Претварање

халкопирита у ковелин и пирита у лимонит је сасвим незнатно.

Тетраедрит садржи некад мале уклопке н:овелина у коме се ја
вља ситан неодредљиви минерал. 'Уколико није реч о распадну-

1·ом у1s:лопку халкопирита, ови би тетраедрити при'падали варие
тетима са веhом количином бакра.

Минералошке и рудне појаве у Области Мурина
Ред депоновања:
Међеђа к

Пирит-халкопирит-сфалерит,

215

тетраедрит.

(код Мурина). Мали гвоздени шешири, који се

често у овим областима јављају и скоро редовно указују на ми
нерализацију, типични су и за локалност: Међеђака. Обично су

то распаднути шкриљци, I{ОД којих су остали нерастворљиви са
стојци, најчешhе кварц,

а шупљине

настале у шкриљцу испу

њава сад лимонит са јасно назначеном (некад) структуром ге.ла.

Овај лимонит води порекло
од Fe-Mg састојака распаднутог
шкриљца, али добрим делом и трансформисаних пиритних им

прегнација. То се најбоље може видети у Међеђаку и у локал
Овде имамо кречњачки шкриљац, кроз који је

ности Велике.

прошао један кратак

поткоп,

пресекавши

сочива. Раскопи ван поткопа открили су

неколико
још

пиритских

неколико

мањих

мугли. Пирит са мало халкопирита, карактерише и ову локал
ност. Ганг је кварц.

М ал и
над

Жар

Међеђег

(код Мурина).

Потока,

једна

Неколико стотина метара из

пиритска

плоча

почетне

моhности

од двадесет сантиметара, лепо услојена у серицитском шкриљцу
исклинила се после

34

метра и расу ла у неколико малих жи

лица. Пирит са мало халкопирита ,и врло мало сфалерита без
халкопиритских
саставу

ове

издвајања

локалности.

даје

Ганг

је

нам

податке

кварц.

Ред

о

минералошком

депоновања

нор

малан.

Коњуси.

Минералошке и

рудне

појаве

Коњуха

разликују

се од појава локалности Мурино-Плав пре свега по минерало
шком саставу. Овде је пирхотин много чешhи, а јавља се и ар

сенопирит. Парагенетски односи области Мурино-Плав су са
свим нормални и прости, а број минерала који учествују у јед
ној

парагенетској

асоцијацији је мали.

Сем

тога,

палеозојсн:и

шкриљци су тамо скоро искључиви носиоци свих појава мине

рализације, изузевши Секирицу, где се минерализација јавља у

самом порфириту. 'У локалности Коњуха, порфирит је један од
главних носиоца свих појава. Преглед појава по локалности:

П о т о к

Бр од а в е ц

код Коњуха. Испод самог извора, с

Јiеве стране потока Бродавец, у распаднутом порфириту, јављају
се импрегнације пирита и Ј{варцне :жилице импрегнисане истим.

Примерак из раскопа изнад старог потока говори нам да се ради
о јако кородованим кристалима пирита, мањим

плажама

сфа

лерита са инклузијама пирхотина. Овај се јавља и у крупнијим
кристалима, некад кородованим. Халкопирит је заступљен у ма
њим партијама и зрнима у пириту. Ред депоновања би био нор

малан, мада је сфалерит по свој прилици постао на вишој тем
ператури.

Голетни

'У с ов (Коњ уси). Порфирит је овде главни но

сиоц свих појава, бар оних које сам имао прилике да обиђем.
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Iiiреовлађује пирхотин, са мањом или веhом количином пи
рита, а негде се јавља и асоцијација галенит-сфалерит-тетрае
дрит.

Једн а
љена око

пар аге нет ск а

а с оци јаци ја.

Појава уда

метара од Бродавеца. Прилично ситнозрни пирхо

600

тин, некад ламеларан, иначе јасно анизотропан. Бирефлексија
му је такође јасна. Мало халкопирита. Галенит је у зрнима у
мањим партијама. Он цементује често издужене и украшене
кристале пирхотина. Садржи мања зрна тетраедрита. Сфалерит
се јавља у плажама са инклузијама и кристалима пирхотина,
зрнима галенита, тетраедрита и мањим партијама бурнонита,
који опет садржи инклузије пирхdтина. Овај бурнонит је у сва
ком случају накнадно излучен и метазоматски је дошао на место

сфалерита. Пирхотинске инклузије у бурнониту се могу једино

објаснити претпоставком да су заостале приликом замене сфа
лерита овим. Бурнонит је анизотропан. Бирефлексија му је
слаба, у уљу нешто јаснија, но без упадљивих промена у боји.
Полисинтетичко ближњење му је у два правца (паркетна струк
тура). Облици зрна су му често зупчасти до знатне дубине.

Инклузије пирхотина у сфалериту су обично тако ситне да
се виде само у уљу. Под малим увеhањем оне дају утисак псев
доанизотропије сфалерита, а приликом смењивања зона испу
њених инклузијама са зонама без ових, и утисак псевдополи
синтетичких ламела сфалерита. У неким се препаратима може

+

запазити трансформација пирхотина у агрегат маркасит
пирит
као и структура "птичјег ока" (Ьird's еуе). Издужени кристали
пирхотина у сф ал ер иту некад су кристалографски оријентисани
у два правца. Ред депоновања: Пирхотин-пирит-сфалерит, хал
копирит-тетраедрит-галенит и бурнонит.
Б а бов

П о т о к (Коњуси). Идуhи од реке Перуhице уз по

ток, наилази се на неколико старијих радова на раздаљини од

десет до тридесет метара. Пој аве су у шкриљавом пешчару (вап
неном), кварциту и конгломерату. У овима се пирит обично ја
вља у импрегнацијама, или испуњава пукотине.

Но, има и по

јава и у еруптиву.

Асоцијација у порфириту:

Крупни кристали арсенопирита,

често поломљени. Пирит у мањим кристалима јасно издвојен од

арсенопирита.

Лимонит

као

псевдоморфоза

по

пирхотину,

а

можда и пир иту. Мало халкопирита. Пирхотин делом потпуно,

трансформисан углавном у међупродукт. Агрегат маркасит

+

пирит мање је заступљен. Његови остаци ипак чине да се овај ме

ђупродукт не може сматрати чистим, као што је случај у око
лини Иванграда (Берана).
Међупродукт још није

Ramdohr,

детаљно испитан.

Описао

га је Р.

између осталих, али му није могао дати однос сумпора
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према гвожђу. Детаљним испитивањем у одбијеној све·глости, у

н:омбинацији са рендегнским снимањем и одређивањем термич
ких особина, те најзад хемијском анализом, моh.и ће се овоме
продукту одредити сва својства и особине. Ред депоновања: пир

хотин-пирит, арсенопирит-халкопирит.

Мал ин ов ач ки

Пот ок (Коњуси). Кварцити пробијени

калцитским жицама које садрже пирит и арсенопирит, импрег

нације у нормалном пешчару, који је делимично претрпео при
тисак, блокови пирита моћни до једног метра, а пробијени жи
лицама арсенопирита, дају нам податке о врсти минерализације
ове локалности. Арсенопири1; се некад јавља и у виду већих за
дебљања у пиритским блоковима.

Ја сам у свом раду употребљавао и израз "жице" мада се
овде не може говорити о правим жицама. Првобитно формиране
жице

су

претрпеле,

толике

промене

услед

тектонских

покрета,

да су то сад само сочива, одломци, мугле и блокови. Као и
суседне стене и рудне жице су пресоване и поломљене. Ова
сочива и мугле се већ после десетину метара а често и после
неколико метара .исклињавају, или се расипају у више танких
жилица. Места најмањег притиска су омогућила нагомилавање
руда и стварање сочива разне величине. Приликом истражних

радова, који су због свега овог отежани, наилазило се на сочива
која леже једна преко других, и која су јако набрана и плиси
рана, а на њиховим се завојима накупила руда. Блокови могу
достићи запремину од неколико кубних метара. Сочива су про
менљиве величине, и често се шиљасто завршавају. Руда је нај
чешће услојена, али је услед притиска дошло до мешања, тако

да садржи делове стена у које се некад била утисла.
У микроскопу се види да су минерали често поломљени, не

кад претворени у ситнозрну масу. Трансформације, сем уколико
се не ради о

гвозденим шеширима,

нису велике.

Што се тиче начина постанка ових појава, по свој прилици

су хидротермални процеси проузроковани продорима порфирита
и кварцпорфирита одиграли главу улогу, дали су они и једини
узрочници свих појава, остаје засада отворено питање. Појава
пирхотина указује на вишу температуру, али је његово одсуство
не искључује. У сваком случају треба предпоставити бар мезо
термални стадијум у неким локалностима. Рудни камен је кварц
или калцит. Постоје бар две генерације калцитских жица а исто

толико и кварцних. Једне су јало~е, а друге садрже руду. Може
се

предпоставити

завршну фазу,
жица. Изгледа

ако

да
да

су

велике

калцитске

жице

представљале

се она завршила излучивањем кварцних
сфалерита имамо у више генерација. Ту

имамо пре свега високотемпературни сфалерит са пирхотинским

издвајањима, затим са халкопиритским и најзад без издвајања.
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Орудњавање испитиваног терена је последица метазоматозе

околних стена,

од стране

хидротермалних

раствора.

Било

би

погрешно све појаве у Црној Гори проузроковане продорима три-

mт
~liШ

јаских порфирита и кварцпорфирита третирати увек као суб
ву лканске. Оне у описаним локалностима прелазе у плутонске

појаве. На то указује, поред осталог, и чињеница да све иоле
значајније концентрације избегавају (изузев локалности ко:..
њуха) еруптив. Носиоци скоро свих појава су према томе палео-

.

зојски

шкриљци.

-У

описаним

локалностима

имамо

и

веhих
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излива ганга (кварц, калцит), што је карактеристично за плутон
ски тип.

Минералошки састав,

склоп терена као

и остали мо

Ј\rенти такође доводе у питање исправност третирања ових појава

као чисто субвулканских.
Тип Мурино-Плав би с приближавао кататермалном до ме
зотермалном

типу

пиритских

импрегнација и

сочивастих

наго

милавања (Тип Рио Тинто), с тим што би показивао извесна
отступања у минералошком саставу. Ово се нарочито односи на
пирхотин, који се у оваком типу скоро сасвим повлачи. Према
томе, муринско-плавске појаве би се могле издвојити и у спе
п.ијални тип. Област коњуха већ са својом минералошком при
родом (овде пирхотин преовлађује) и начину појављивања (по
јаве су великим делом у еруптиву)

одступа од муринско-плав

ских појава, па се чак за сада не мо:ш:е доказати његово плутон
ско порекло. Овде нису запажене ни тако бројне појаве гвозде

них шешира као што је случај у области Плав-Мурино. Гвоздени
шешири

тамо

где

нису

опет

увек

распаднути

то

у

правом

смислу

речи,

нарочито

феромагнезијски делови шкриљаца

не

дају

изглед пропалог рудног тела.

*
Не могу а да на крају не скренем пажњу читаоцу, да описане
локалности не претстављају једине појаве у посматраној обла
сти. То нарочито важи за област Мурино- Плав, где многе нисам
ни поменуо. Ово _пре свега зато што су минералошке асоција
ције

сасвим

истих

просте

понављао

оно

(пирит-халкопирит),
што

сам

више

пута

па

бих

рекао,

описивањем

као

и

зато

што

на овим појавама нису предузимани никакви истражни радови,
па не бих ни у том смислу имао шта да кажем. У току последњих
геолошких истра:живања, геолози су, а и ја лично, открили нове

минералошке појаве (Виси·гор, Бели
Поток,
Голетни
Усов,
Пепић.ка Река) које по својој многобројности премашују оне које
се испитују већ дуже време. Добија се утисак да је потребно
само мало закопати, да би се открила каква појава. Овај утисак

није сасвим варљив. Он најзад добија своје оправдање ако се
посматра

оком

тектоничара.

Многобројне

жице

испретуране

и

поломљене, блокови којима се не зна место постанка, одломци
шкриљаца пешчара па и порфирита у брдским потоцима (Пе
пић.ка Река), импрегни:сани врло често пиритом, мугле, сочива;
све то указује,

поред изразите разлике у падовима

и падним

угловима шкриљаца на растојању од неколико метара или ни
толико,

на силину тектонских
формиране рудне појаве.

процеса,

који

су

погодили

већ

Првобитно формиране жице, којима се могао одредити пра
вац

пружања

и

пад,

сад

углавном

не

постоје.

Делови

ових
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напред шщедених

облика, расути су п оцелој

области,

нема

Јуhи некад никакве везе са подином на којој леже. То нарочито
важи за блокове шкриљаца са импрегнисаном или услој еном
рудом, блокове којима се често не може наhи матична стена.
Вероватно су садашње концентрације рудних појава углавном
везане за места првобитног депоновања рудних жица, док су
минералошке појаве, делом последица првобитних мањих кон
центрација, делом опет последица

тектонских процеса. То не
искључује могуhност растурања првобитне веhе концентрације
услед

ових

процеса.

И на крају:

порфирите треба одиста

схватити као узроч

нике горе описаних појава, али само тако да су они својим про

бојима проузроковали стварање система пукотина које су хидро
термални раствори плутонског порекла користили као своје ка

нале. Са плутонско-магматским огњиштем које је непосредни и
стварни узрочник појава,

порфирити стоје у најтешњој

вези.

Случај са порфиритима описане области, а можда и великог дела
Црне Горе ударац је више теорији по којој плутонизам и вулка
низам немају нити генетски, нити пак магматски међусобно ни
какве

везе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Cu,1iuli

В.: Геолошка проматрања на

листовима Пеh и

Метох.ија-Дре

1937. Стр. 53-89.
Nopsca F.: Begleitworte zur geologischen Karte von NoгdalЬanien, Rascien
und Ostmontenegгo. Fбldtanu kбzlony, Bd. XL VI, р. 30. I. Budapest.
Vadasz М. Е.: Fбldtani megfigylesek Kelet-Montenegгoban, Budapes·t 1918.
Telegd К. R.: Das alЬanisch-montenegгinische
Grencgeblet bei Plav.
Novack Е.: Beitгage zuг Geologie von Albanien. Neues Jahгbuch f.
Min. etc. Sonderband I. Stuttgart.
Szentpetery S.: Die Gesteine der Plavgegend am Gгencgeblete NordalЬa
niens. Pгilog pгedhodnom clanku v. Telegda.
ница. Весник Геолошког института. Београд,

2.
3.
4.

5.
6.

Го'Ч,апип

М.:

Геолошки

Прилог
анали

за

геологију

Балканског

и

петрографију

Полуострва,

Берана

књига

и

Комова.

једанаеста,

део

1932. Страна 180-185. Београд.
7. Ramdohr Р.: Die Eгcmineralien und ihгe Veгwachsungen. Akademieve1·lagBerlin, 1950. Str. 335-336, 411-414.
8. Мари!~ Л.: Систематска петрографија, 1951. Стр. 215. Загреб.
први,

Минералошке и рудне појаве у Области Мурина

221

VOJISLAV VUJANOVITCH

LES GISEMENTS DE MINERAUX ЕТ DE MINERAIS DANS LES
REGIONS D ANDRIJEVICA DE MURINO ЕТ DE PLA V
A11drijevica est u11e petite ville sur le rive gauche de Lime, au
pied NS de la mo11tag11e Komovi (k. 1484). Seize kilometres а son
gauche, е11 montant le curant le Lime, se trouve Muri110 et а SO
i, onze kilometres (precisement а la fro11tiere d'AlЬanie) se trouve
Plav. Cette regio11, do11t 011 parle, est situee dans la partie sud-ost
de Montenegro.
Sa structure du terгain.
Le paleozoi:que:
Е11 realite· il est u11e partie de la meme zone paleozoique qui
passe а travers tout le Sandzak, do11t i1 differe par la kristalinite,
ainsi que par son Ьiе11 intime avec trias par intermediaire de gres.
Ne traite11t pas ici systematiquement la structure petrogгa
fique du terrain, 011 peut tout de meme don11er s011 taЫeau general.
011 а remarque les formations suiva11tes: les schistes sericiteux, les
schistes quartzeux, les quartizites, les mikaschistes, les phylito-mikaschistes, egleme11t ehiste11t, а travers les phylites et phylito-mikaschistes, touttes les tra11siiions d'argila,schistes aux mikaschistes.
E11suite 011 а les schistes calcaires, les gres, les gres schisteux, les
gres quartzeux et les calcaires.
Touttes les formatio11s paleozoi:ques des schistes, ou au moi11s
leur plus gra11de partie, aparte11nent probaЫement aux roches de
parametamorphizme. Е11 се sens corrobore11t la variaЬilite de leur
co11stitutio11 sur u11e petite surface, ainsi que les structures du
reliquat qu'o11 reconait parfois tres Ьiе11. Les formations sedimentaires, data11t de l'epoque ava11t-paleozo1que ou paleozoi:que, ont ete
represe11tees, par des gres ensнite par des sedime11ts argileux et
saЫeux. Les forces dy11amometamorphiques, qui 011t cree la serie
paleozo:ique de schistes et de gres schisteux, ont metamorphose ces
sediments . et elles 011t cree des roches metamorphoses correspo11dantes. Ainsi les gres ont ete metamorphoses en gres schisteaux,
en quartzites, е11 schistes quartzeux et sericiteux, ainsi que е11 diverses formes transitoires e11tre les quartzites et les schistes quartzeux
d'u11 cote et quartzites avec sericite et chlorite de l'autre cote.
Les sedime11ts argileux 011t do11ne une serie de formes transitoires d'argiloschistes aux mikaschistes et les mar11es quartzeux 011t
don11es des chistes calcaires, qui par leur augme11tatio11 de calcite
s'approche11t aux calcschistes.
Le Trais i11ferieur.
Ici 011 а des gres et des schistes avec les i11tercalatio11 de calcaires. Des vrais quartzites 011 11е trouve qu' а peine da11s ces formatio11s. Les calcaires du trias moye11 et superieur s011 d'une couleur
Ыa11che-grise.
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rocЬes eruptifs.
sont des porpЬyrites et quartz-porpЬyгites, beaucoup moins
rles quartz porpЬyres, peut etre meme des diorites-porpЬyгites.
Les porpЬyгites et quartz porpЬyrites.
Ordinaiгement leur grain est fin et ils sont verdatres, pouvant
tout de meme etre diffeгement colores parfois meme en noir. La
plupart de temps ils sont en grande partie presque tout а fait
propylitises. Quelquefois ils son tres scblsteux, et au microscope on
se rend compte qu'il s'agit des feno-cristeaux convertis en poussiere
et fortement sericiteux.
Les quartz porpЬyres.
Ces roches d'un aspect porfiro'idique et d'un gris clair sont des
гepresentants typiques de leur groupe. Par suite de la pression,
leuгs constituants ont quelquefois la tendance au parallelisme ou il
est meme nettement exprime.
Les porpЬyrites et les quartz porpl1yrites sont probaЫement
de J.'age du trias moyen. Tous ces rocЬes qu il s'agisse des scblstes
ou des eruptifs, sont entrecoupes par des petits filons de quartz et
de calcite dont ceux de calcite atteignent la puissance d'une dizaine
de metres.
Les gisements de mineraux et de minerais.
Generalement il s'agit de la pyrite, qui constitue le plus souvent
ces propres filons, et la Ьalcopyrite est presente regulierement en
petites quantites. Par endroits predomine la pyrЬotine, qui constitue ses propres filons (le cas le plus rare), ou elle forme avec la
pyrite des filons mixtes, ou le filon est rempli par la pyrite et la
pyrЬotine nettement separees l'une de l'at(tre, qui se penetrent
reciproquement au contact et dont le rapport (exprime en procent),
varie. Par endroits la pyrЬotine disparait et apparessent les minerais Pb-Zn ou des gisements Pb-tetraedriques. Parfois, excepte
la pyrite, tous les mineraux disparassent pour cider la place aux
gisements de cuivre, en particulier а la bornite et а la halcopyrite.
Се dernier cas est reellement une exception et Џ n'a ete remarque
qu'a un seul endroit. Pourtant il arrive, que touttes ces associations
(excepte la bornite) apparaissent ensemЫe et forment des parageneses tout а fois Ьizzares.
Excepte l'apparitions du сЬареаu de fer et des transformations
peu importantes de mineraux de cuivre en produits secondaires, on
пе rencontre pas ici de transformations importentes et de decompositions de mineraux primaires. Pour la pyrhotine on dirait qu' aux
environs de Murina elle ne montre pas de symptomes d'une
transformation significative, tandis qu а Konjusi il у а de localites,
ou la decomposition est telle, que le mineral primaire n'est plus
constataЫe. Les produits secondaires sont markasitepyrite ainsi
qu'un semi produit et quelconque.
Touttes ces localites ont ete l'objets de grands derangements
tectoniques par les quels les filons primaires ont ete disperses et
d.iranges, de fщ:on а ne representer actuellement que des lentilles,
des · fragments et des Ыосs, qui s'amincissent deja au bout de 10

Les
Се
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metres ou se dispersent en plusieurs petits filons. Grace aux
endroits sous une faiЫe pression, il у avoit la possibllite de l'accumilation du minerali et de la formation de lantilles de differentes
grandeurs. Ordinairement le minerai se trouve intercale, mais tres
souvent, sous la pression il se trouve melange au roche dans lequel
il est penetre.
Excepte les petites impregnations dans la porphyrite les gisements aux environs de Murino et de Plav se trouvent dans les
schistes paleozoi:ques et exceptionnellement dans le calcaire triasique, tandis qu' а Konjusi la porphyrite est un de principaux porteurs de gisements de minerais.
Portout ici les gisements de mineraux et de minerais soпt
probaЫement lies evenements survenus apres la consolidations de
la masse poгphyritique. Les gisements appartient au type plutonien.

Ing.
Ing.

ДРАГОЉУБ СТЕФАНОВИЋ

МИЛАН МЛАДЕНОВИЋ

ГЕОФИЗИЧКО

ИСПИТИВАЊЕ

АКУМУЛАЦИОНОГ

БАЗЕНА

ЛИВЕРОВИЋИ
Село Ливеровиhи налази се у долини реке Грачанице уда

љено

око

10

километара

источно

од

Никшиhа.

На

том

месту

долина реке даје природну могуhност за стварање акумулацио

ног базена. Само место за брану, која би створила акумулацију,
било би нешто западније од села где је долина Грачанице
с2,свим уска и погодна зи изградњу бране.
Геолошке прилике овог терена и Никшиhке Жупе познате
су као повољне за такве радове. Према .ранијим испитивањима

и проматра:њима геолога Ф. Кох а, 3. Беш и h а, В. Под
гор ск и - Ко ст и h и Реп ке - а, утврђено је, да река Гра
чаница тече овде осом једне велике антиклинале чије је теме
разорено, а долина уско усечена кроз средњетријаске кречњаке
до доњотријаског језера.

Седименти доњег тријаса (верфена)

претстављени су зеле

ним, сивим и модрим глиненим шкриљцима и лапорцима и лапо

ровитим -кречњацима. Веома су богати фосилима. Углавном су
танклослојевити и добро услојени, а местимично и убрани. Пад

им је знатно променљив и најчешће је око 30° и 50°, а мести
мично је и 90°. Седименти верфена изграђују целокупно дно
акумулационог базена,

сем једног врло малог дела, а и знатан

део терена нарочито на десној обали. Најбоље су откривени код

)Купског Манастира где имају и највеће пространство. Низводно
од Манастира њихово се пространство смањује и они тону испод
средњетријаских кречњака, док се сасвим не изгубе под њима

у близини места предвиђеног за изградњу бране.
Средњи тријас заступљен је углавном масивним кречњацима.
Они изграђују вишље делове страна акумулационог базена и то
утолико вишље уколико се удаљујемо од најужег дела долине,

који је цео изграђен од њих.
шљункова

и

само

делимично

Речна
је

долина

покривена

изграђена
ливадама

је
и

од
ора

ницама.

Како су топографски, геолошки, економски и други фактори
повољни за стварање акумулационог базена на овом делу терена,
15

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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Младеновиh

то су :веh предузети истражни радови на месту најподеснијем
за изградњу бране. Међутим, да би се располагало са што детаљ
нијим подацима потребним за пројектовање истражних радова,
а да би исти били добивени што економичније, примењене су
и геофизичке методе испитивања. Геофизичка испитивања тре
бало је да дају квантитативне податке у вези са два инжињерско

геолошка проблема. Једни су се односили на шљунак (нанос)
који покрива речну долину дуж читавог акумулационог базена.
Тражило се је да се одреди дубина тог шљунка до чврсте сред
њотријаске односно верфенске подлоге, ,а тако исто и да се
испита неколико профила управних на речну долину и тако
добије приближан изглед бедрока испод шљунка, тј. дубина
доње границе шљунка у профилу. Други подаци односили су
се на хоризонталну границу између средњетријаских и доњо
тријаских седимената. Та се граница претпостављала у близини
места предвиђеног за брану, а налазила се је испод шљунка.

Овде је била и та неповољна околност што се та граница ни на
странама није јасно истицала. Овај део задатка имао је нарочиту
важност, јер је од тога зависило померање осе бране узводно
ка верфену, како би се избегао средњетријаски кречњак, који
је приликом бушења показао неке неповољне особине.
Да би се геофизички што боље решио овај проблем били су
од велике важности подаци о физичким особинама ових стена.
Према својим физичким особинама седименти верфена могли
би се уврстити по класификацији С аваре нск ог у В групу
к-IV подгрупу, или по класификацији Пр от о ђакон а у V
групу са ср= 4. (ср претставља коефицијент отпорности при раду).
Порозност истих је мала. 'У погледу водопропусности практично
су водонепропусни, стога имају и велику вредност као изгра
ђивачи дна акумулационог базена. Како леже у дну реке, углав

ном су засиhени водом, сем на појединим местима. Електрички
претстављају средину која врло добро проводи струју.
Кречњаци средњег тријаса спадају по класификацији Сава
ренског у А групу и

III подгурупу, а по класификацији Прото
ђакона у III групу са коефицијентом ср= 8. Одликују се великом
·тврдином. 'Углавном ,су једри и масивни. Бушења су показала
да

су

ти

кречњаци

знатно

порозни

а

делимично

кавернозни

и

скаршhени. По својим особинама су водопропусни а могу бити
и

знатно

водопропусни,

за градњу,

зато

претстављају

неподесну

како водојаже тако и за стварање

средину

акумулационог

базена. Само су делимично засиhени и испуњени водом. Врло
су

лоши

електрични

Tpehy,

проводници.

овде важну средину, чине шљункови. 'У самом кориту

они су сасвим без примеса глине док су на странама измешани
са црвеницом и обрадивом земљом. Порозност им је врло велика,
а водопропусност максимално изражена. Неравномерно су на
топљени водом. На појединим местима су тек само провлажени
или чак и суви, што је условљено нивоом подземних вода. 'Услед
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тога, а и услед променљивог садржаја црвенице, њихова елек
трична проводљивост је знатно променљива.

Студијом физичких особина стена, које изграђују овај аку
мулациони базен, дошло се је до закључка да ће најбоље резул
тате дати метода специфичног електричног отпора и поред неких
неповољних услова. Основу за овај закључак чинило је теорет

ско разматрање да су спец. отпори стена, које је требало разгра-

501--i~-+---+---t

60~----+----'------1
Cl
Слика

2.

N~ 13
Криве прив.

спец.

отпора које указују да

је шљунак испод

оранице

r-rичити довољно различити.

Каснија

испитивања.

специфичног

електричног отпора ових стена дала су следеће резултате:

1.
2.
3.

спец. електр. отпор верфенских седимената

,,
,,

,,
,,

И

тако

,,
,,

шљунка

кречњака

практично

потврдила

3-8.10 3 ohmcm
3-8.10 4
око 6.10 5

оправданост

горњег

за

кључка.

Неповољни услови за ову методу били су топографија речне
долине,

због чега су испитивања местичимно била

ограничена,

а и шљунковито дно, услед чега је често било тешко остварити
добре контакте са електродама.
Примена рефракционе сеизмике, ма да теоретски могућа, за
дати случај није дошла у обзир, због не тако повљних односа
брзина простирања лонгитудиналних таласа као и због непо
вољних

поменутих

теренских

услова.

Ради испитивања моћности наноса дуж акумулационог ба
зена изведен је већи број геоелектричних сондирања. Места ових

Испитивање

акумулационог

сондажа била су удаљена
испитивања

указала

су

70

на

до

90
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метара једно од другог. Ова

постојање

разлике

у

површинском

делу (наносу) дуж акумулационог базена а тако исто и на посто
јање две оштро раз.личите средине, по свом литолошком саставу

у дну реке (испод шљунка). На основу кривих приведног спе
цифичног отпора (слика 1) можемо о карактеру наноса реhи:
Влажност самог наноса није подједнака.

Док

на

једном делу

имамо потпуно влажан шљунак (геоелектрична сондажа Н. 10)
на другом имамо скоро сув (г. с. Н. 30). Поред тога, сам шљунак
је на извесним местима измешан са црвеницом, што му повеhава
проводљивост тј.

смањује спец.

отпор.

На извесном броју гео

електричних сондажа показало се је и то да је нанос црвенице

толико велик, да се не

може занемарити његова моhност,

веh

да се проблем наноса мора решавати као проблем три слоја,
(слика 2) где нам је најгорњи слој претстављен црвеницом са
спец. отпором од

10

до

15.000

омсантиметара.

Итерпретација кривих привидног специфичног отпора извр
шена је двојако, и то по Таг у и по Шл ум бергер у. У та

блици

I

(слика

3)

као и на дијаграму

испод

ње,

приказан

је

поступак при интерпретацији по Тагу:

При овом рачунању за 91 узимана је средња вредност са криве
прив. спец. отпора до а= 6-10 метара, а затим је на основу

односа

es/ е1

узета из Тагових дијаграма вредност h : а за сваку

вредност К. Овде нам

h

претставља дубину а

к

(!2 -

(22
где је:

е1

(!1

;+ (!1

спецелектрични отпор шљунка

е2

спец.

а

ра стој ање електрода у метрима

es

прив. спец. отпор за одговарајуће а

Дијаграм

електрични отпор доњег слоја

на слици

исцртаних на основу

3

претставља

рачунања по

нам

Таг у,

фамилију
у

чијим

кривих

пресецима

добијамо тачку чија нам апсциса претставља тражену дубину,
а

ордината тачну вредност коефицијента· К.

Податке које до

бијамо интерпретацијом по Тагу можемо проверити срачунава
њем теоретске криве за дати случај решавањем једначине:

а затим са добивеним подацима за
нам

сада

претставља

теоретску

es

криву

исцртавамо криву, која
за

срачуна.те

вредности

h и К. Упоређење криве прив. спец. отпора мерене на терену

Ing. Драгољуб Стефаноnиh, Ing. Милан Младеновиh
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и срачунате по горњој формули задовољава, у границама тачно
сти са којом се ради, као што се то види на слици 4.
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Таблица и дијаграм за интерпретацију по

m

Tazy.

На исти начин испитивани су и попречни профили. На иза
браним местима за профиле одређена су и места на тим про

филима · где

he

се извршити геоелектрична сондирања.

јања ових места на профилу износило је

30

до

50

Расто

метара. Елек-
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троде су развијане приближно паралелно току реке а распоред
електрода био је по Венеру. Добивене криве прив. спец.
о·гпора интерпретиране

ног профила.

су на исти начин као

Оваква

интерпретација

и криве

из

уздуж

заснована је на претпо

ставци да су слојеви са различитим електричним отпорима хо
ризонтални и да се пружају бесконачно. Међутим, практично
такви услови не постоје, па се овде при интерпретацији морало
водити више рачуна и о просторном захватању које имају линије
сила тј.

морало

се

водити

рачуна

и о

утицају

страна

долине.

Како је наш случај испитивања био везан за косо нагнуте сло
јеве са коначним простирањем, а такође било је и утицаја бочних
маса,

то

се

приступило

изр.::tди

теоретских

случајеве. Узимајуh.и у обзир мали

криви

нагиб

за

екстремне

слојева и повољни

однос дубине према растојању електрода доказује се да у датом
случају нагнути слојеви нису практично утицали на резултат
интерпретације. Исто тако израђене су и теоретске криве (сл.

за случај

5)

када је други слој хоризонтално испод првог на ра

зличитим дубинама

и за случај када је други слој вертикално

h

d од места испитивања.
Види се да бочни утицај нагло опада при повеh.ању величине d.
поред првог на различитим отстојањима

Beh.

при

око

20.000

d

=

20

м. он утиче на

fH

смањујуh.и га на а

= 40

м. за

омсантиметара, што у поређењу са вредностима прив.

спец. отпора мереног при услову да су слојеви један испод дру

=

гог на дубинама h
5 до 10 м. има релативно мали значај.
Логично је да h.e при повеh.ању растојања d тај утицај бити
још мањи. Расматрајуh.и ове екстремне случајеве закључујемо
да и бочни утицај и нагиби (какав је случај био код нас) при ве
@

ликим растојањима
терпертацију

(скоро увек знатно веh.и од

d

50

м.) на ин-

се нису практично негативно одразили и да смо

имали право да интерпетирамо криве прив.

спец.

отпора под тео

ретском претпоставком да су слојеви хоризонтални. Таквом ин
терпретацијом кривих прив. спец. отпора добивен је приближан

рељеф дна, као што се види на слици
Ради

испитивања

хоризонталне

6.
границе

доњи

тријас

-

средњи тријас у долини реке, где је она била покривена шљун
ком, било је потребно утврдити ту границу на странама долине.
Неколико геоелектричних сондажа на левој и десној страни
речне долине дале су шире границе између којих се налази тај
контакт и на једној
карактеристичне

и на

криве

другој

прив.

страни.

спец.

На

отпора,

слици

које

нам

7

виде
говоре

се
о

сасвим различитој природи дубљих делова терена на тим тач
кама, које су међусобно удаљене по
процењени

споменути

интервал

за

35

м, а између којих је и:

тражени

контакт.

Затим се је прешло на детаљно испитивање методом геоелек
тричног картирања у самој речној долини покривеној шљунком

а у интервалу који је на странама долине био одређен. Дија
грами прив.

спец.

отпора измерени

рању, који се виде на слици
спец.

8,

при

геоелектричном

карти-·

показују једну вредност прив.

отпора док су мерења вршена на простору изнад доњотри-
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а јасно указују

на

повеhању

прив.

спец.

отпора због утицаја средњетријаских кречњака при поступном
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Дијаграми прив. спец. отпора добивени испитивањем методом
геоелектричног картирања

прелазу контакта. Ма да су топографски услови јако ограни
чавали ова исптивања процењене су границе, и то: на профилу
А око

70

метра, на профилу С око

100

метра и на профилу

D

око
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25

метра, што је у вези са раније споменутим испитивањима на

странама дало слику о пружању те границе преко читаве речне

долине. Косо залегање верфенских седимената испод кречњака,
онемогуhило је тачнију процену ове границе испод шљунка.

До

сада извршене

истражне бушотине,

којих

има

око

30

врло добро су потврдиле резултате геофизичких испитивања у

акумулационом: базену Ливеровиhи.

Ing. DRAG. STEFANOVIC
Ing. MILAN MLADENOVIC

GEOPHYSIKAL PROSPECTING OF ТНЕ ACCUMULATING
LAKE LIVEROVICI
East of Niksic (Monte Negro) in the river Gracanica ,the building of а dam is in progres which will accumulate water for the
hydro-power station Liverovici. Geologikal conditions on fovouraЫe
for oreatng on accumulation lake. The bedrock and the sides on
made up of verfen slates which are impermeablle. А smaller part
of the sides are of the middle trias limestoun which is cavernous
aut partly carstified. The river bed is composed of gravel.
Through geophycikal prospecting data been calleted for the
resistivity of the rock giving follining values: Limestoun about
6 Х 10 5 ohm-sm; sediments of verfen 3 - 8 Х 10 3 ohm-sm and
gravel 3 - 8 Х 10 3 ohm-sm. Owing to this, prospecting was carried
end applying the resistivity method. Prospecting has extendet to
two proplems:
1. Testing the depth of gravel elong the accumulating lake as
svell astesting the shape of bedrock in several sections at right aulis
to the river flau, and
2. Determination of the horizontal baundary of the verfenmiddle trias which is under the gravels near the side of the dam.
While intepreting result all factore won taken inty cinsideratium wich influence prospecting in river valleys.

ВОЈИСЛАВ ВУЈАНОВИЋ

ПОЈАВА МИНЕРАЛА ГВОЖЂА И ГРАФИТА НА
ПОНИКВИЦИ (ЦРНА ГОРА)
Приликом обиласка истражних рударских радова на Пони
квици, видео сам да се ови обављају у једној зони контакта еруп
тива

са кречњаком,

па

ме

заинтересовало

да

ли

еруптивна маса

ван контакта садржи каквих минералошких или рудних појава.

Показало се да је претпоставка овог првог случаја била оправ
дана. Импрегнације су биле слабе, а највеhим делом макроскоп

ски се није могла одредити њихова минералошка природа, али
су поједина сочивца ипак омоrуhавала закључке у вези физич

ких особина једног минерала и давала повода за сумњу на гра
фит. Како мој оквир познавања стена, које га могу садржати,
није укључивао и ову стену као познатог носиоца графита ни

после обраде литературе која ми је стајала на расположењу, а
третирање појава гвоздене руде као чисто седиментних изазвало

је код мене извесну сумњу, то сам решио да се овим случајем
мало више позабавим.
Пониквица је увала котластоr облика, која лежи источно од
Никшиhке Жупе, а на удаљености око 8 км од цркве у М:ора
кову. Налази се на надморској висини од 1400 м.

Пониквица се дели на Суву, Средњу и Велику или Брајо
виhску Пониквицу. Рудне појаве сконцентрисане су у Великој,
мање у Средњој. Велика Пониквица се ослања ка североистоку
на подножје Смоника (к. 1710 м), према истоку је затвара Љути
Сртовац (к. 1600 м), док западно и јужно прелази у Заушје и
клисуру Крстац. Средња Пониквица претстављена је једном ко
тлином од неколико стотина метара. Велика Пониквица је углав
ном изграђена од еруптива, а окружују је доломитски тријаски
кречњаци

3.

са мало

Беш и

h

рожнаца.

сматра да се "еруптивна маса консолидовала у

средњем тријасу (зона

Rhynhonella Decurtata), а можда је кон
Ceratites trinodosus.

солидација зашла и у најдоње делове зоне

Преко еруптива леже нерасчлањени кречњаци средњег и горњег
тријаса. Ови су највеhим делом доломитизирани. Приликом тек

тонских покрета између еруптивне масе и кречњака наступио је
и настале су глатке површине. Кречњаци су

неједнаки отпор
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промене

у

бази,

а

Вујановић

код

еруптива

настала

је

шкри

љавост.

Кречњачка маса са југозападне и јужне стране навучена је

нешто преко еруптива. Североисточни и северни обод еруптива
исто се тако грани:rи са кречњацима, али се нигде није могло

наиhи на неке накнадне промене кречњачких маса, које би до
лазиле услед тектонских покрета. Овамо је кречњак на контак

ту исти као даље од њега" (усмено саопштење).
П ет р ог р аф с к и с а с т а в тер е н а. Увала Пониквице
заступљена је еруптивом, који је великим делом откривен. Про
пилитисани, али компактни еруптив на контакту (југозападном,

јужном и југоисточном)
спаднут,

тако

да

су

то

са кречњаком, је метаморфисан и ра

само

остаци некадашњег

еруптива,

прет

стављени глиновитом масом и обогаhени рудом, јако шкриљави
и поремеhени. Кречњаци који обухватају целу ову еруптивну
масу, садрже по некад врло мале партије рожнаца. Овај кон
тактни део еруптивн~ масе даје нам типичне случајеве тектон
ских

огледала.

Очувана еруптивна маса је прилично ситнозрна, сивомрке
до јасно зелене боје, што је последица пропилитизације. Микро
скоп нам показује да се састоји од фенокристала плагиокласа,
можда ортокласа, ретко кварца. Основна маса је претстављена

фелдспатом, серицитом, ,мање или више стаклом, калцедоном,
ретко кварцом. Споредни састојци су апатит, циркон и оксиди
гвожђа. Фелдспати су често сасвим пропали, то важи и за феро
м:агнезијске састојке. Ретко се нађе по који ситан кристал очу

ваног биотита. Секундарни продукти су најчешhе серицит, хло
рит (можда сепиолит и рипидолит) оксиди гвожђа, калцит. Као
продукт девитрификације стакла јавља се калцедон, који скоро
редовно даје кружне, сферолитичне облике. Девитрификација
стакла је негде знатна. Честе су појаве ореола калцедона око
кристала фелдспата и обратно. Фелдспатски ореоли су настали
излучивањем калцедона из стакла

yr

потискивањем веh постоје

hег фелдспата. Запажене су и псеудоморфозе калцедона и хло
рита по фелдспату. Зеолити су ретки.

Структура

стене углавном је

хипокристаласто

порфирскэ,

са поступним прелазом у праву витрофирску.

Према свему наведеном ово би био један порфирит са мало
кварца.

Рекао сам да је еруптив са контакта негде метаморфисан и
распаднут. Скоро сви састојци су испрани и претворени у глина
виту масу. Ретка зрна кварца остала су очувана као и делоnи
стакласте масе и калцедона.

Очувани део порфирита пробијен

је некад жилицама кварца и калцедона. Запажене су и појаве
ахата.

Кречњаци су у близини порфиритске масе доломитизирани,
сивобеле су боје до жуhкастобеле. Некад су обојени оксидима
гвожђа, обично они на контакту са рудом обогаhеним порфири
том. Делимично су кристаласти, а често су прожети калцитским

Појава минерала гвожђа и графита на Пониквици
жилицама, некад приближно паралелним.

239

Микроскоп показује

да су ситнозрни, мада има и партија са крупнијим зрном.
Рожнаци су црвене боје, а састоје се од калцедона, опала и
кварца. Запажени су и остаци радиоларија.
Минералошке и рудне појаве на Пониквици можемо да по
делимо

1.

у

две

групе:

гр уп а. У очуваном делу порфиритске масе јављају се

импрегнације хематита, пирита, графита и лимонит као секун
дарни продукт. Сем лимонита, који је настао трансформацијом
пирита, сви ови минерали су идиоморфни.
Хематит је сиве боје, са слабо мрком нијансом, а анизотро
пија му варира између сасвим слабе и јасне. Промене у боји су
минималне. Пирит се јавља у кристалима увек кородованим и

највеhим делом је претворен у лимонит. Графит је љуспаст и

игличаст,

слабе

или

јасне

бирефлексије

и

упадљиве

анизо

тропије.

Хематит је делом магнетичан, а остали део се привуче до

једног ампера. Садржи мало титана. Овај хематит је можда на
стао од првобитно излученог титаномагнетита. У сваком случају,
првобитни оксид гвожђа, настао је директном кристализацијом
из

магме.

Графит је по свој прилици пнеуматолитски продукт. Он се
често утискује у пукотине и празнине у хематиту и пириту, или

се с места на место концентрише у виду малих сочивца. Према

анализи хемичара Јелачиhа, садржи свега

2.

г р у п а.

1,8U/o

угљеника.

У ствари имамо исте минерале из прве групе,

само што су они овде јако кородовани и распаднути, а графит се
скоро сасвим повлачи. Пирит припада новој генерацији. Он је
изгледа

овде хидротермални

продукт,

а

провлачи

се

дуж

пуко

тина, где се. депонује и претвара даље у лимонит.
Оно што карактерише другу групу појава, то је силикатни
гел, који је затим настао и који нам је донео главну количину

. руде.
фино

Овде хематит далеко преовлађује над лимонитом.

Он је

дисперсан,

прави

измешан

са

дисперсним

кварцем,

или

:венце око овог. Ритмички излучени лимонит прави по некад кс,н
центричне зоне

а

често

се

око

његово

заосталих кристала хематита из

излучивање

завршава

прве

групе,

концентричним

хема

титом, који је некад и кристаласт.
Пре него пређем на генезу овог лежишта, мораhу се освр
нути на неке моменте. Досада се није успело да се установи за
једничка тачка гледишта у погледу генезе графита и да се извр
ши једна општа класификација. Ипак је Лучицки предложио
следеhу шему класификације графитских лежишта:
1) Лежишта образована кристализацијом магме,

2)
3)

Лежишта образована пнеуматолитским путем, и

Лежишта образована асимилацијом кречњака.
Затим би дошла лежишта у седиментним стенама, која овде

:неhу помињати.
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Лежиште у Мијасу било би пример непосредног излучива
ња графита из магме. Цејлонско лежиште је несумњиво пнеума
толитског карактера. Овде су издвајање графита условила ра
спадања лако испарљивих угљеникових једињења, која су мо
гла бити и органског. порекла.

Најчешhи је случај трансформације угљених слојева (Ту
хуранск) и појава графита у гнајсевима и уопште кристаластим

шкриљцима.

Тако су кристаласти шкриљци Мадагаскара,

који

се протежу преко целог острва, носиоци графита.

За графит Пониквице могло би се претпоставити да је на
стао из угљене материје, коју често садрже палеозојски шкриљци

Црне Горе, или да је порфири'г при пролазу кроз верфенске сло
јеве захватио и сварио нешто угља.

Питање постанка хематита из прве групе,

као и постанка

графита, било би нам јасно, али хематит и лимонит друге групе,

Појава минерала гво:жђа и графита на Пониквици
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тј. са контакта, дозвољавају више претпоставки. Ако претпоста
вимо да су ова два минерала настала седиментним путем, било
да су се таложила

у неком рукавцу или депоновала

у

еруптиву

као продукти распадања феромагнезијских и осталих састојака
еруптива (порфирита) као и хематита и пирита из прве групе,
мораћемо

себи поставити

питање:

зашто

се

депоновање

извр

шило само на контакту, док даље од њега нити у порфириту,
нити у кречњаку има сличних појава? Сем тога, седиментна ле
жишта гвожђа јављају се у виду сочива, која се опет налазе

између слојева. Овде о слојевитости не може бити говора. Може
се приметити да су тектонски покрети, који су били интензивни,
могли да поремете цело лежиште и да униште видљиве каракте

ристике једног седиментног типа, али није много вероватно да

су они били у стању и да истисну руду из околних кречњака,

ако је ње тамо било. Најзад, не мож:е се прећи ни преко чиње
нице да се руда јавља искључиво у порфириту.
Постоји и м:огуhност постанка овог лежишта субмаринско
ексалационим путем.

Ја сам ипак склон да схватим ово лежи

ште као хидротерм:ално, где се руда највећим делом излучила

из гела услед процеса који су настали по консолидацији пор
фирита. Што овакве појаве нису, или скоро нису, познате у
свету,

то

не

мења

ствар.
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V. VUJANOVIC

LES GISEMENTS DE GRAFIT ЕТ DE FER
PRES NIKCHITCH.

А

PONIKVICA

А 1400 metres au dessus de la mer а Monte Negro, pres Nikchitch, se rencontre une masse eruptive dans le calcaire et dans la
pierre cornee d'une valee, dont le diametre ne depasse pas 1 kilometre.
11 s' agit de la porphyrite (avec un peu de quartz) propylitisee,
mais compacte, qui est dans Је sud, а son contact avec le calcaire,
coшpletement dechue et enrichie de la hematite et de la limonite
ulterieurement creees.

16

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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La roche se compose de plagioklases, peut etre d'un peu d'ortoclases, de quartz, ensuite de sericite, calcedoine, verre, chlorite, apatite, cirkone, d' oxyde ferreux.
Elle est d' une structure 11.ypocristaline porpЬyrique avec transition graduelle dans la vraie structuгe vitгeuse.

Les gisements de mine1·ais
Ici, dans la poгphyrite, par la cгistalization diгecte du magma,
parait la hematite, ainsi que la gгafite en lame, qui est en tout cas
un produit pneumatolitique. La hematit est en partie magnetique,
contient un peu de titane et il serait logique de supposeг qui le mineral pгimitif а ete titane-magnetite. La pyrite est h:x;drotЬeгmale.
La porphyгite du contact est dechue et lessivee, ses restes sont
plisses et bгises, mais enrichis par la hematite et la limonite c1ispersives, dervees de la gele. Cette nouvelle generation ainsi que la
pyrite nouvellement сгеее ont ete des pгoduits hygroteгmaux.

ЖИВАДИН М. ПЕТРОНИЈЕВИЋ

MASTODON BORSONI

НА YS ИЗ СЕЛА ГРАДЕШНИЦЕ

(МОРИХОВО) У МАКЕДОНИЈИ
(Прилог табла

I)

Село Градешница лежи између планина Козјака на истоку

и Селечке на западу, на десној страни Старавинске Реке, десне
притоке Црне. У том селу изнад куhе

Ри сте

Сл аве вск ог,

нађен је један зуб од мастодона, који се сада налази у Природ
њачком музеју српске земље у Београду. Пошто зуб није био
одређен Зарија Бешиh, кустос Музеја, поверио ми је његово одре
ђивање. Проучавањем поменутог зуба могао сам да утврдим да
он припада врсти

MASTODON BORSONI
Табла

НА YS

I

1907. Mastodon Borsoni Hays, Athanasiu S.: Beitr. zur Kenntnis d. Tert. Saugetierefauna Rumaniens. An. Inst. Geol. al Romaniet S 202. Taf
V fig. 12 i 13. Tom I, Bukuresti.
1911. Mastodon B01·soni Hays, Тои~а F.: Palaontologische Mitt. а. d. Samml.
v. Kronstadt. - Abhand der k. k. geol. R.-A. Bd. ХХ. Н. 5 S. 46.
ТаЬ. V. fig. 1. Wien.
1912. Mastodon americanus Репп. f. praetypica Schles.: Die Mastodonten der
Bнdapest. Samml. Geol. Hнng. II, fasc. 1, Budapest.
Зуб из Градешнице је други молар из десне гране доње ви
лице. Није цео; оштеhен је први гребен а и корен је одломљен
непосредно испод круне. Прелом је сасвим свеж и јасно се види

да је заједно са зубом постојао и део вилице па је круна одбијена
и том приликом је дошло до оштеhења. На прелому овог, иначе

врло добро очуваног, молара се види да је изграђен од масивне,

сивоплаве дентинске супстанце коју прекрива плавичаста глеђ.

Зуб по својој грађи показује типичне особине молара за вр
сту Mastodon borsoni Hays. Круну сачињавају три попречна гре
бена средње висине, {}Штра и врло мало повијена напред. Њих
раздвајају широке и релативно дубоке долине. Оне су отворене
и праве. Круна је подељена на две половине доста дубоком, изло16*
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М.

Петронијевић

мљеном медијалном браздом. Унутрашња (претритна) половина

нешто је шира и на ЊОЈ се полугребени састоје од по две нејед
наке брадавице: главне (Haupthugel) споља и помоhне (Nebenhugel) унутра. На овој половини помоhне брадавице су врло

слабо развијене и јако стопљене са главним. Нешто јасније ин

дивидуализирана је само помоhна брадавица на половини по
следњег гребена. Јачина помоhних брадавица на овој половини
опада идуhи од задњег гребена према првом. Спољашње (по
стритне) половине гребена састоје се из истог броја брадавица
само су овде помоhне брадавице нешто снажније него на пре
тритној половини, али ипак слабије него главне брадавице. На
главним брадавицама, са стране, налазе се доста снажни гребе
насти израштаји

(Krista-e)

који се спуштају

од врхова ка до

линама.

Базални појас је средње јачине и постоји око целог очуваног

дела круне. Нешто јаче је развијен у долинама између гребцqа
а исто тако и на задњој страни где има талонаст изглед.

Површине трошења су типске за зиголофодонте и налазе се

на странама гребена. Због тога су оне углачане а ширине долина
још више повеhане. Трошење зуба није далеко одмакло, а и на
задњој страни нема трагов;э. притиска од последњег молара, тако

да Ge на основу тога може утврдити да јЕ! зуб из Градешнице,
припадар млађој индивидуи.

Димензије:

Дужина очуваног дела
Ширина на

q2
Ширина на q 3
Висина на q 3

;

са постритне стране

98,1
84,8
90,0
44,3

mm
mm
mm
mm

За одређивање врсте и положаја зуба у вилици имао сам
на расположењу веhи број фотографија и описа које дају разни
аутори за моларе зиголофодонтних мастодонта. Зуб из Граде
шнице изванредно добро се подудара са М 2 · dext из' Rakos·-a код
Будимпеште који даје F. Toula (лит. 6, стр. 46, Таб. V, сл. la, б)
од Mastodon borsoni Hays, затим са. М 2 dext од исте врсте из Budesti-a (Румунија) код Athanasiu-a (Лит. 1, Таб. V. Сл. 12 и 13,
стр. 202, 203). Из предњег, као логичан закључак, произилази да
и молар из Македоније припада врсти Mastodon borsoni Hays.
Међутим, зуб се потпуно слаже и са М 2 dext из Rakos-a кога је
описао и проучио Schlesinger (лит. 9 стр. 108, 109 таб. XIV. сл. 5)
и кога је одредио као Mastodon americanus Penn. forma praetypica Schles. Он сматра да овом облику припадају и молари које
сам горе навео и

исправља

одредбе

које су извршили

Toula

лит. 9, стр. 229) и Athanasiu (Schlesinger, 9, стр. 132).
Према томе излази да сви горе наведени молари, па и наш, треба

(Schlesinger,

да

припадну

мастодона.

европским

примитивним

облицима

америчког

Mastodon Borsoni Hays

Schlesinger

(лит.

9)

из

одваја М.
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borsoni-a

од М.

americanus-a

углавном на основу развиhа помоhних брадавица на моларима.
По њему, М. borsoni има снажне помоhне брадавице и његов ево
лутивни развој иде у правцу њиховог све снажнијег развијања.
Примитивни облици М. americanus-a имају слабе помоhне брада
вице, нарочито на претритним половинама гребена и код њих
развој иде у правцу потпуне редукције помоhних брадавица, што

је остварено код типског М.
бина довољан критеријум

america:rius Penn.

Ако је ова осо

за раздвајање најмлађих

европских

зиголофодонта на две врсте онда мастодона из Градешнице тре

ба сматрати као типског М.

americanus Penn. f. praetypica Schles

пошто он заиста показује такве особине.
Колико сам из новије литературе, која ми је стајала на ра
сположењу, могао да закључим Schlesinger-oвo схватање није
без приговора. Због тога сам сматрао да у овом случају треба да
одредим зуб из Македоније као Mastodon
укажем и на мишљење Schlesinger-oвo.

Mastodon borsoni Hays

borsoni Hays

с тим да

је врста чији су остаци врло чести у

средње, а делом и у горње-плиоценским наслагама Европе. Са

временици су му М.

arvenensis Croizet et ЈоЬ. Tapirus prisku.s
Kaup., Tapirus hungarikus Н. М., Dinotherium gigantissimum Stef.

и

други

Аустрији,

претставници
Мађарској,

тзв.

,,арвернензис"

Румунији и Јуж.

фауне.

У

Италији,

Русији нађени

су

ње

гови богати остаци. Поред наласка код Брибира у Далмацији и
неких несигурних
земље,

налазе се

остатака

из

Србије

(у Прир.

два кутњак~ евидентирана као

музеју
М,

српске

borsoni

и
потичу један из села Загорице код Тополе, а други из Камен

дола северно од Умчара. Зуби су врло добро очувани али њихову
одредбу треба проверити), налазак кутњака у Градешници по
казује да је ова врста Мастодона била заступљена и у скоро свим
крајевима наше земље и да се спуштала далеко на југ. Бака лов (лит. 2, стр. 25) је из Бугарске описао врло лепе остатке

ове врсте (који такође показују типичне особине Schlesingeroвor М. americanus Penn f. praetypica) и они показују да се
l\Jastodon borsoni Hays из наших крајева распростирао и даље,
на источни део

Балканског Полуострва.

*

*

*

Градешница и њена околина према северу, леже на терену,
који је на прегледној геолошкој карти проф. К. Петков и h а
(лит. 5), означен као неоген. Неоген из овог краја помиње и Цв и
ј и h на више мес·га а на стр. 336 (лит. 3) кад говори о геоло
шком саставу околног терена он каже да ту учествује и "слат

ководни неоген" а мало даље "Овде је било мало језеро, које је
почетком дилувијума отекло" прадолином Црне Реке према Ти

rшешу. Нешто детаљније податке о геолошкој грађи ове обла
сти даје Ф. Ту h ан (лит. 7). На његовој карти (loc. cit. стр. 49)
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види се да Градешница лежи ~-ra јужном ободу језерских наслага
које он овако описује (l. с. стр. 51): ,,Наслаге тих седимената
можемо посматрати особито лијепо на крају Старавине баш крај
самога пута који води у оближње село Будимирце. Ту се види
да су наслаге седиментних стијена састављене само од вулкан
скога ситнижа, управо од распршенога вулканскога материјала,

који

се

слепио

у

врло

чврсту

(туф)" а затим даље на стр.

52

стијену,

у

вулкански

пршинац

"Висораван на којој се налази

Старавина простире се даље на исток изнад Градешнице и Гра

дешничке Реке ... Дабоме и ту је сва изграђена од вулканскога
ситниж:а и дробижа, од пепела и пијеска у коме леже веhи и
мањи облуци еруптивнога стијења .... У Градешничком потоку,
више Градешнице, види се како ове седименте замјењују криста
ласти доломити". На основу предњег (и карте коју даје Ф. Ту

liдн) види се да Градешница лежи на кластичним језерским се
диментима на самом јужном ободу некадашњег језера.
Ни један од наведених аутора не даје ближе податке о ста
Сви их они третирају као

рости поменутих језерских наслага.

неоген. Захваљујуhи налазу кутњака од

Mastodon borsoni

сада

је могуће о старости ових седимената, или бар једног њиховог
дела, говорити нешто одређеније.

Пре тога хтео бих да нагла

сим да су нешто западније, такође у језерским седиментима (који
су одвојени од градешничких) код Живојна нађени остаци Та
пира, које је проф. В. Ла ск аре в одредио као Tapirus priscus

(лит. цит.

Kaup var. macedonica L.

4).

У вези са тим В. Ласкарев

о старости језерских наслага у битољској котлини износи сле
деhе: ,,Мени се чини најоправданије, да се и у случају живојин
ског тапира узму у обзир прилике код Брибира, са једне стране

и састав флоре, код Живојна, с друге стране, и да се на основу
истих старост македонског тапира одреtlи као горњо-плиоценска".

Ако се узме у обзир да су у Брибиру, у Далмацији остаци
заједно са Mastodon borsoni i Mastoна основу тога и других заједничких

Tapirus priscus-a нађени
don arvernens:is, онда се,
налазака,

може тврдити да

савременици,

су

они и овде у

Македонији били

односно да и градешнички неоген треба сматрати

као горњи плиоцен. Ја бих ипак додао да се
сматра као изразитије средње-плиоценска врста.

Mastodon borsoni
Schlesinger (лит.

9, стр. 231-234) је чак сматра као искључиво средњеплиоцен
ску из чега се може закључити да је и овде, бар делимично,
заступљен и средњи плиоцен. У сваком случају, такву могуhност

не треба искључивати јер би се то косило са чињеницама до
којих се дошло на многим другим местима.
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- pгednji kгај zпЬа, s - spoljasnja (postгitna) stгana zпЬа.

ZIVADIN
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PETRONIJEVIC

MASTODON BORSONI HAYS DU VILLAGE DE GRADESNICA
(MORIHOVO) EN MACEDOINE
Une dent (М 2 dext.) dн Mastodon borsoni Haus est decrite en
detaiI.
La dent montre la structure typique de son espece. La couronne
est composee de trois collines transversales. Chaque moitie d'une
colline porte deux tubercules, dont l'externe (Haupthhi.igel) est plus
developpe que l'interne (Nebenhi.igel). Се sont surtout les tubercules
internes qui sont faiЫement developpes du cote de la surface pretriturante. Des vallees assez larges et assez ouvertes se trouvent entre les collines. Les collines assez aigues, sont penchees quelque peu
vers l'avant. Les surfaces d'usure se trouvent sur les cotes de chaque
colline et sont oЫiques par rapport а la base de la couronne. La
ceinture basale est de force moye11ne et existe partout autour de la
couronne, mais u11 pe11t an avant ele est un peu plus developpee
seulement au niveau des vallees et du cote posterieur de la d.e11t.
La forme et les dimensions de cette molaire correspondent tout
а fait aux figures et а la descriptiori que donnent Athanasiu (lit. 1,
pl. V, fig. 12 et 13 et рр. 202-203) et Toula (Ш. 6, pl. V, fig. la,

_________________ ____________
,
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lЬ et р. 46). Il est а souligner que cette dent repond tres Ьien aussi
au Mastodon americanus Репп. f. praetypica de Schlesinger (lit. 9,
pl. XIV, fig. 5 et р. 108-109).
La molaire en question а ete trouvee dans les sediments lacustres que l'auteur, en se basant sur cette trouvaille, place au pliocene moyen et superieur.
La molaire est conservee actuellement aux collections du Museum d'Нistoire Naturelle du Pays Serbe.

БРАНИСЛАВ М. ЋИРИЋ

КРЕДНА ФАУНА ИЗ ОКОЛИНЕ ВЕЛЕСА
(Прилог табла П-Х)

За време теренских радова експедиције која је ископавала
пикермиску фауну у околини Велеса, Зарија Бешиh, кустос При
родњачког музеја и вођа те експедиције, нашао је 1950-51 године
на западном подножју пространог брда Голика, на реци Тополки
у селу званом Доњи Оризари и кредну фосилну фауну о којој
he овде бити речи. Фосили су нађени у флишним лапоровитим
кречњацима, чија боја на свежим пресецима варира од кестења
сто-жуте

до

затворено

модре,

скоро

црне.

Резултате до којих је дошао на терену г. Бешиh је изнео у
свом раду (Прилог познавању распореда и старости геол. грађе
у Динаридима, овај Гласник А-4). Проучавање саме фауне, за

иста врло интересантне и у палеонтолошком и у стратиграфском
погледу, поверио је мени. Користим овде прилику да г. Бешиhу
још једном и јавно изјавим своју пуну захвалност.

*
први поглед бачен на збирку сведочи о њеној мало нео
бичној разноврсности. Beh на први поглед може да се уочи чи
њеница да у збирци има фосила разне старости. Но такође одмах
може да се запази и бројчана несразмерност појединих родова и
врста међу собом. Док су примерци извесних горњокредних врста

Beh

•гако чести да местимично изграђују праве лумакеле, као што

показује и примерак донет заједно са осталим ослобођеним фо
силима
nлар,

-

или

од других,доњокредних, налази се тек по који екзем
чак

и

само

неки

део

његов.

У току даљих испитивања и одреЈЈивања ове фауне, дошао
сам до чињеница које су омогуhиле логично тумачење помену

тих појава. Ево тих запажања и закључака на које она наводе:
Фосили који се јављају са веhим бројем индивидуа, у лума
келама, редовно су далеко боље очувани, са јасном и спољашњом
орнаментиком и унутрашњом грађом. Од ређих, напротив, нађу

се само калупи или одломци љуштуре. Код њих готово редовно
недостаје цела спољна орнаментика, те су могли да буду одре

ђени само они код којих је одредба могуhа само на основу уну-
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трашње грађе (случај са Nerine-ama) или они код којих је облик
н:алупа толико карактеристичан да дозвољава поуздану одредбу

Naticae).

(поједине

Најбоља илустрација односа између бројности и старости
фосила из ове збирке добиће се из чиљенице да два горњекредна
рода

Glauconia

и Itruvia, са по неколико врста, односно варије
400 примерака. Насупрот њима, од ургонских Neсам 5 засебних врста, сваку са по једним примерком.

тета броје око

rinea

нашао

Бу,п;уhи да сви ови фосили потичу несумњиво са истих ме
ста, из истог материјала, објашњење за њихов заједнички скуп

мора да се заснује и изведе из напред изложених чиr-ьеница. Та
кође тешко би било и претпоставити да би набројени ургонски
q_)осили могли да

продужују

своје

егзистовање

све

до

горње

кредних хоризоната, до турона. Бар до данас то није запа:жено.

Остаје дакле, као једино могуће, да су ургонски фосили као
такви преталожени, алохтони. Због тога их има тако мало; због
тога су и слабо 'очувани њихови спољашњи украси; због тога су
то, најчешће, само еродирани одломци њихових љуштура.
Из досадашњег излагања добија се могућност и извесног па
леогеографско-геолошког реконструисања догађаја. Рекло би се
да се, иначе већ плитко, ургонско море повукло из области Ве
леса

вероватно

одмах

по

завршеном

таложењу

ургонских

на

слага. Верујем да је ово повлачење могло да се изврши још у

доњем барему, јер наше неринее, колико сам могао да уочим,
имају караl{тере старијих ургонских неринеа. Понеке, као што

ћемо видети, показују приличну сродност и са валендиским вр
стама.

Нов,

негативан део

осцилације,

трансгресија,

наступила је

тек у катовима горње креде. Вероватно да је та нова трансгре
сија захватила околину Велеса још пре турона. Поново је на
ишло плитководно море,

овога

пута

изгледа

у

облику

неког

залива прилично ослађеног копненим водама. И док су у њему

живели,

под

повољним

условима,

бочатни

организми

горње

кредни у толиком броју, таласи су нагризали ургонске стене. До
лазили

су

и

до

љуштура

пужева

и

шкољака,

откидали

и

њих

заједно са матичним им стенама. Оне које нису морски таласи
сасвим

уништили,

наталожиле

су

се

поново

поред

љуштура

и других овде поменутих млађих фосила.
Таи:о су се нашли заједно претставници два различита света.

Glauconia, Itruvia

*
Налазим да је овде место да кажемо коју реч и о питању
ближег стратиграфског положаја наших горњекредних врста,
нарочито баш рода Glauconia. Примерци разних врст;:~ Glanconia,
односно варијетета

Glauconia coquandi d'

ОтЬ. и раније су нала

:жени код нас а њихова старост је одређена као знатно мања од
оне која се може и мора приписати нашима.
Најисцрпнији рад о Glauconiama код нас је "О пале он то
.лош ким и стратиграфским карак'геристикама

Кредна фауна из
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околине Велеса

Glauconia из под ине "V" угљен ог сл ој а на Кук у љ аш у" од К. Петковиiы и М. Пашиhеве (лит. 24). У том раду
аутори су указали да варијетети не престављају чланове фило

Repelin

генетског низа како је то

схватио, него искључиво про

дукте мутације. Са овим гледиштем подударају се и подаци које
нам пружа збирка из Велеса.

Repelin

је сматрао да

чак и поједини варијетети

he

Giauconia

бити тако карактеристични да ће се на основу њих моi1.и да из
врши прецизно стратиграфско рашчлањавање. Да је хоризонти
рање помоhу вариетета

G[auconia coquandi

немогуhе, јер се на

.пазе помешани у горњокредним с.појевима

Б. Ми.повановиh. Набројани варијетети

3. Србије доказао је
G-Iauconia coquandi би.пи

би по њему типични за кампански поткат и то доњи његов део.
-Указујуh:И: на немогуhност стратиграфског хоризонтирања по
овом
вили

Repeiin-oвoм

Glauconie

схватању К.

Петковиh и Пашиhева

су ста

са Ртња у кампанско-мастрихтски поткат сенона,

дакле изнад стратиграфског места које им је приписао
У последњем свом штампаном раду

(2 3 )

Repelin.

М. Пашићева иде

још даље. У "табеларно м преглед у горње креде
Х р в а т с к о - с л а в о н с к и х - п л а н и н а и Ф р у ш к е Г о
ре" (стр. 98) за локалност "Фрушка Гора" набраја под бројем 6,
за слој еве са сивим и жутим шкриљцима и Giauconia coquandi
међу карактеристичним фосилима! Ови би слојеви по њеној ко
релацији одговарали горњем делу горњег мастрихтиена!
Међутим подаци које нам дају нешто ранији аутори, од којих

је веhина врло солидно и свестрано проучила проблеме

Glauconia,

и околности под којима су нађене код Велеса, не дозвољавају
ми да се сложим са мишљењима К. Петковиhа и М. Пашићеве

када је у питању стратиграфски положај слојева које каракте
рише Giauconia coquandi d' Orb. и њени варијетети.
Још d' OrЬigny је за Glauconia coquandi назначио страти
графски ниво средњи турон

-

,,Ia region

тоуеппе

de la craie chlo-

ritee".
Говореhи

уопште

о

глауконијама

Zittel (37, р. 210) каже:
Santonien ,seh1· verbreitet, rneist in
bтackischen AЫagerungen." А испод слике Giauconia kefersteini
стоји: ,,Mittlere Kreide. Dтeistatten bei Wiener Neustadt".
Roman и Маzш·еп извршили су 1913 године одредбу туран
ских глауконија из Uchaux-a (Јужна Француска), а међу главне
преставнике њихове набрајају и Giauconi coquandi. Придржа
вајуhи се старијих подела Glauconia Стефанов (31) цитира G-l.
kefersteini Milnster као форму која се налази и у турону и у

"In der Kreide vom Aptien

сенону,

али

претежно

у

Ьis

туро ну.

-У једном свом ранијем раду и К. Петковиh за Glauconia kefersteini Zek. каж:е (25, стр. 159) да ова врста има стратиграфски
ниво турон-сенон, а да је "у нашим областима најчешhа у сан
тонском и кампанском поткату сенона".

Ако узмемо да су све одредбе наших претходника тачне па
леонтолошки, не можемо да не порекнемо вредност глауконија
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као правих руководеhих фосила. Излази да се Giauconia coquна пр. јавља кроз цео туран и сенон до највишег дела ма
стрихтиена! Како би онда могао да се узме њен налазак као до

andi

куменат прецизније старости?
Изгледа као да

he

глауконије имати само значај

за доку

ментацију бочатне животне средине. У сваком случају, било да
се налазе у апту или турону или ма у ком кату кредном, с обзи
ром на њихове еколошке особине оне су увек индикатори на
ослађену воду.

Ја hy пак себи дозволити још једну претпоставку: да
Glauconia coquandi d'Orb. type не карактерише горње сенон
ске слојеве. Чини ми се да DouviIIe (10) има право кад слично Zittelu вели да "Les Glauconia et Ies Gimnentome dispaтaissent еп Еш·оре avec Ia craie superieure, Ies derniers 1·epresentants etant Iocalises dans Ies couches soumatтes ои d'eau douce du
Campanien de Gosau et de La Provence." У вишим хоризонтима
вероватно he се појављива·ги неки потомци Glauconia coquandi
и других типично кредних галуконија. Оваквих појава има чак

и у терцијару и

DouviIIe

наводи да је из еоценских слојева Перуа

добио једну љуштуру (Pseudoglauconia
потсеhала и која заиста много потсеhа

Iissoni Douv.) која га је
- на кредне глауконије.

Али ако се утврди, ако се другим руководеhим формама и
прецизном одредбом самих фосила докаже да се права, типична

Glauconia coqu,andi d' Orb. и њени блиски
va1·. kefe1·steini Milnster, заиста налазе и у

варијетети као што је

мастрихтском поткату

сенона, па чак и у његовим вишим хоризонтима, не остаје нам
друго него да и врсту

Glauconia coquandi d' Orb.

ријететима избришемо из

са њеним ва

списка правих руководеhих фосила.

Глауконије на брду Голику нађене су у слојевима који при
Ован:ву одредбу извршио сам на основу остале

падају турону.

фауне, нарочито форама рода

Itruvia.

У лумакелама гастроподним заступљени су готово у подјед
наком броју примерци Glauconia coquandi са својим варијете
тима и

Itruvia abbreviata

нађене

поменуте

са својима.

итрувије,

(Трансилванија) Јап

Atanasiu

Од толиких места где су

облике са Mont Benes-a
наводи да припадају слојевима до

једино

за

њег сенона а можда и горњег турона. Остали им аутори придају
само туронску старост. DouviIIe пак (10, р. 17) за примерке
из Morchopole (Албанија) каже да припадају чак граничним сло

јевима ценомана и турона, јер су нађени у "сл ој у интер к aJI и с ан о м изм еђ у с ло ј ев а с а Sauvagesia sharpei и с л о
ј ев а с а Radiolites peroni".
И остали облици горње-кредне велешке фауне нала:жени су
претежно у турону или доњем сенону. То се најбоље види из
приложеног табеларног прегледа.
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I

ФОСИЛИ ГОРЊЕ КРЕДЕ

GLAUKONIJA
Готово најбројнији претставник пужева из горње кредне бо
чатне фауне околине Велеса је Glauconia. У збирци је засту
пљена са око 200. примерака, од којих преко 80 тако очуваних,
да

су се могли доста лако и поуздано

Старији аутори

(d'

OrЬigny,

одредити.

Goldfns, Zekeli)

издвојили су на

основу спољне орнаментике љуштуре више врста глаукониа које
је Repelin редуцирао. Repelin је указао да више тих "врста" носе
такве заједничке особине да без сумње претстављају само вари
јетете једне основне врсте. Ово се нарочито односи на врсту

Glauconia coqnandi d' Orb.

чији варијетети могу да се сврстају

тако да је поступан прелаз између екстремних чланова сасвим
уочљив.

Тако посматране, међу нашим глауконијама нашао сам само
две врсте и то:

1. Glauconia coquandi d, Orb. type S'a vaгijetetima
vai·. velesana n. vаг.
excavata d' Orb.
caгinata

,,

,,

2. Glauconia

,,

quadгicostata

Rep.
Rep.
Munstei·

maгticensis
kefeгsteini

n. sp.

GLAUCONIA COQUANDI D, ORB.
Т.

II, sl. 1-3, 5, 6.

1842 Tuпitena coquandiana d' Orb: р. 44.
1852 GLauconia coquandiana Zek.
1907 GLauconia coquandi Rep.: р. 33.
1949 GLauconia coquandi Petkovic et Pasic:

р.

141.

Редовни члан горње кредне бочатне фауне заступљен је и у
нашој збирци из околине Велеса. То је врло варијабилна врста,
која је била предмет многих расправа међу научницима. Придр
жавајуhи се основне d' OrЬigny-eвe одредбе, лепе Zekeli-eвe
слике и захваљујуhи јасном Repelin-oвoм диференцирању тип

ске форме од њених варијетета, ја сам успео да издвојим наш
типски облик. Он садржи елементе свих горе побројаних врста.
Примерци су следеhих димензија:

Дужина
Ширина

35-55 mm., најчешhе 45 mm.
20-25 mm., најчешhе 22 1nm.
Број завојака 6
Завојнички угао 34°-::-40°
Шавни угао 10°-14°.
Као што је веh d' OrЬigny писао, ова врста

има љуштуру ку

пастог облика. Њени завојци: се чврсто прилепљују један уз дру
ги. Сваки од њих је украшен редовно са по три ребра. Код d'
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ОrЬigпу-евог и Zekeli-eвoг примерка та су ребра једнаке вели
чине и бобичаста. Код наших је бобичавост једва приметна, те
према томе више наличе примерцима

Repelin-a.

У сто,

доње

и

горње ребро на завојцима увек су приметно снажнија од сред
њег. На тај начин код наших форми је потенцирана конкавност,

п:оја је нарочито уочљива код последњих завојака. Између сред

њег и крајњих ребара код неких примерака налазе се још по
ситнија ребра (готово стрија) тј. још по

2-4

4-8

на сваком за

R.e-

војку. Та се ребра лепо виде код Zekeli-eвor примерка, док

pelin

само у опису напомиње да их може бити

4-5.

Шав је ви

дан између суседних завојака, мада знатно ужи него код d' Ог
Ыgnу-евог, и Zekeli-eвor па донекле и Repelin-oвиx примерака.
Изузетно код појединих егземплара се губи услед јаке приљу
бљености граничних ребара. Последњи завојак је на простору
од завршеног граничног ребра па до уста украшен са
ребара приближно исте величине.

3-7
Уста

d' Orblgny-a 3-5)

(код
су

овална.

Унутрашња
вертикалном

грађа

пресеку

је

Gl. coquandi
кроз

средину

сасвим једноставна.

љуштуре

виде

се

увек

На
пра

вилни наизменично поређани округли пресеци завојака.

Овој врсти је најсличнији варијетет

kefersteini Munster

али

он мора да поседује на предњем делу завојака још и једно истак

нуто шире ребро-пантљику

(bande saillente). На тај се начин
coquandi и варијетет kefersteini.
промерака 27.

лако распознају типски облизи
Број испитаних

GLAUCONIA COQUANDI D' ORB. VAR. KEFERSTEINI MUN.
Т.

1852
1852
1852
1862
1865
1899
1907
1909
1921
1938
1949

Omphalia
Omphalia
Omphaiia
Cerithium
Omphalia
Glauconia
Glauconia
Glauconia
Glauconia
Glauconia
Glauconia

II, sl. 4, 7, 8;

Т.

III, sl. 2.

kefersteini Zekeli: р. 27.
suffarcinata Zekeli: р. 28.
ventricosa Zekeli: р. 30.
kefersteini Goldfuss: р. 34.
kefersteini Stoliczka: р. 16.
kefe,rsteini de Alessandri: р. 179.
coquandi vаг. kefersteini Repelin: р, 36.
kefersteini Cossmann: р, 167.
kefersteini DоиvШе: р. 4, 5, 6.
(Omphalia) kefe1·steini К. Petkovic: р. 158.
coquandi vаг. kefersteini К. Petkovic et М. Pasic:

р.

142.

Иако по локалностима најраспрострањенији у збирци из Ве
леса ово је један од најслабије заступљених варијетета. Са си
гурношhу сам могао да утврдим само

5 његова примерка.
Као код осталих и код овог варијетета примерци се јасно ра
спознају по спољној орнаментици својих завојака. На купастој
љуштури средње величине налазе се

5-6

завојака. Сваки заво

јак као да почиње ониским ширим ребром налик на прстен. Из
међу тог прстенастог ребра (Repelin..;eвe bande saШante) и гра-
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ничног ребра на завојку, издиже се редовно још по једно средње
ребро на унутрашњој

половини завојка. Остали простор је по

нуњен ситним финим ребрима-стријама. Њих најчешhе има још

по

4-5

на сваком завојку. И код овог варијетета са ребрима се

укрштају бројне нараштајне пруге.
Ваља напоменути да и код примерака овог варијетета

по

стоје извесна варирања. Тако на неким примерцима недостају
поменута ситна ребра, веh се јаче истичу она три главна. На тај
се начин још више приближава самом типу Gl. coqrцandi са којим
је и најсличнија.

GLAUCONIA COQUANDI D' ORB. VAR. MARTICENSIS REP.
Т.

Т.

III, sl. 7-9;

1907 Glauconia coquandi var.

maтticensis

IV, sl. 1

Rep.:

р.

35.

У нашој земљи овај варијетет је први пут нађен сада у ве
лешкој фауни. Заступљен је са 23 примерка, од којих је веhини,
нажалост,

оштеhена

горња

половина.

Ипак,

очувани

примерци

дају довољно података да су се могли поуздано одредити.

По облику, величини и завојничком углу вар. marticensis. са
свим одговара Gl. coquandi и њеним осталим варијететима. Али

од свих се јасно разликује по својим глат'ким завојцима. Између
два

главна

ребра

која

ограничавају

завојке,

међупростор

је

украшен код извесних примерака једино заталасаним трансвер

залним стријама. Па и ове заталасане стрије (нараштајне пруге)

углавном се јављају на последњем завојку. По Repelin-y на
средњим завојцима требало би да се види централно ребро. Ме
ђутим оно је само код неких наших примерака (Сл. 7) тек при
метно. Додуше као што је веh напоменуто код веhине наших
примерака је оштеhена горња половина. Код свих наших, као и
код слике Repelin-oвoг екземплара, јасно се запажају на спољ

ној

страни завршног завојка два украсна ребра, између којих

8).

као да постоје и неке ситне стрије (види сл.

Gl. coquandi var. marticensis

показује на први поглед при

личну сличност са Goldfuss-oвoм Gl. (односно Cerithium) suffarcinata. На то указује и Repelin. Но између грбичастих главних

ребара Gl. suffarcinata, редовно се провлачи средином завојака
још по једно слабије ребро. По томе се распознају.

GLAUCONIA COQUANDI D' ORB. VAR EXCAVATA REP.
Т.

II, sl. 9

1907 Glauconia coquandi, vю·. excavata Rep.: р. 35.
1949G!auconia coquandi, var. excavata Petkovic-Pa!iic,

р.

140.

Код нас је овај варијетет до сада био познат само из обла
сти рудника Ртња из подине "V" слоја. Љуштуре овог варије
тета су нешто мањег раста од љуштура типске

Gl. coquandi.

Нај-
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приближније су ситнијим формама
унутрашњој

G. kefersteini Munster.

По

грађи, која на вертикалном пресеку показује пра

вилне цилиндричне

завојке,

купастом

облику

и

завојничком

углу, не одваја се много од осталих.

И за овај

варијетет је карактеристичан

спољашњи облик

завојака и распоред ребара на њима. Између два издигнута
ребра свако је од њих у ствари гранично ребро претходних
завојака налази се улегнуто конкавно поље. На њему се за
пажају ситна ребра, која су често тако фина да прелазе у стрије.
Паралелна су са главним ребрима. 'У том случају разликују се
var. strina'ca само по знатно издубљеним завојцима. Број тих

од

споредних ребара креhе се од 3-6. Са њима се укрштају нара
које образују концентричне полукругове на за
војцима.
Repelin је на сл. 9 приказао облик који у средишном делу
издубљеног поља има једно ребро, које се својом величином при
метно издваја од осталих унутар поља. Тај примерак знатно пот
штајне пруге,

сеhа на варијетет

kefersteini

и ја сам склон да га таквим и сма

трам. Тиме би се избегла иначе прилично велика могуhност да
се ова два сро:цна варијетета помешају.
Број испитаних примерака

12.

GLAUCONIA COQUANDI D' ORB. VAR. CARINATA REP.
Т.

III, sl. 3-6.

1947 Glauconia coquandi var. carinata Rep. р. 36.
1949 Glauconia coquandi var. carinata Petkovic et Pa!iic.

· Само седам примерака у обилној гастероподској фауни из
велешке збирке припадају несумњиво овој подврсти. Један од
њих (сл. 6) је баш изразит претставник њен.
Сличних димензија са Gl. coquandi var. excavata, лако се
разликује од ње осуством оних бројних споредних ребара. Ме

сто њих на завојку се јављају само 4 ребра. Од њих је прво и
четврто готово подједнако развијено. 'ro су гранична ребра.
Друго и треhе су приметно слабија и повучена на средину заво
јака. На тај начин је завојак добио облик који је Repelin-a пот
сетио на carene (доњи део брода) те је по томе варијетет и
добио име.

GLAUCONIA

COQUЛNDI
Т.

D'ORB VAR VELESANA N. vAR.
IV, s1. 2-5

Поред примерака напред описаних варијетета, наша збирка
располаже још једном групом екземплара, који нам веh на први

поглед јасно наговештавају своју припадност формама
јају

од

познатих.

Gl. Co-

Али извесне их особености такође јасно и одва
типске врсте и осталих њених варијетета до сада

quandi d'Orb.
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По СВОЈОЈ величини примерци овог варијетета спадају међу
најкрупније примерке Gl. coquandi. Њихове су димензије следеhе:
најкрупнији
око

Дужина

55
25

35 мм
36°-42°
40_ 70

Завојнички угао
Шавни угао
Шавни угао по-

следњег завојка

облику

има такође

6

најситнији

средњи

мм

(оштеhен)

Ширина

По

70

45
22

мм

мм

мм
мм

11 °-13°

одговара

осталим варијететима.

Завојци којих

на вертикалном пресеку кроз средину, су округли.

Споља су украшени са по три ребра. Јачина ребара се посте
пено пење од унутрашњег ка граничном, које је најјаче. Код
неких примерака ребра показују извесну бобичавост. За'rала
сане нараштајне пруге су видне нарочито на последњим звој
цима. Уста су овална. Доњи део последњег завојка од граничног

,

ребра па до малог вретена украшен је још са по 3-5 ребара.
По овим одликама наши примерци највише постеhају на
d.'Orblgny-eвe типске форме. Међутим од њих се јасно издва
јају по следеhим особинама:
1. - Код свих завојака, изузев последњег, шавна бразда је
слабије изражена но што је код типског облика.
2. - Гранично ребро претпоследњег завојака је највише
истакнуто на целој љуштури. Код извесних примерака (сл. 3,
т. IV) примеhује се да је састављено из два ребра. На тај начин
одаје утисак издигнутог прстена.

Последњи завојак се не припија ка осталима, веh се

3. -

од половине удаљује. Угао удаљавања износи око
види

и

из

разлике

шавних

уг лова

последњег

и

6°,

што се

осталих

заво

ј ака. Тако се иза граничног ребра претпоследњег завојка ствара

један стрми бок, на коме могу да се виде још

1-3

ребра.

Извесна варијабилност и код ове подврсте испољава се у
томе, што код појединих примерака постоје између ребара и врло

фине стрије. Код понеких примерака се такође запажа да и на
средњем завојку, поред граничног ребра, имају и једно секун
дарно

са

Број

спољашње

стране.

испитаних примерака

10.

GLAUCONIA QUADRICOSTATA N. SP.
Т.

IV, sl. 7, 8

Међу многобројним примерцима рода Glauconia, који, рекло
би се, сви припадају врсти Coquandi, са њеним варијететима,
нашао се у овој збирци и један несумњиви изузетак. Њега нисам
могао да убројим ни у једну досадашњу врсту, па ни приближно,

17

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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према литератури са којом располажем. Изразите особености
ове врсте јасно су уочљиве и поред извесног оштеl1.ења на врху
љуштуре и на последњем завојку.

Љуштура је издужено купастог облика. Знатно је веtа од
осталих

екземплара

Glauconia,

изузев

највеhих.

Ево

њених

димензија:

Дужина око
Ширина

28

65

мм (очувани део

55

мм)

мм

Завојачки угао 37°
Завојнички угао 22°
Шавни угао 15°
На сваком од

6

завојака налазе се по

4

ребра, бобичаста и

-

изузев првог, нешто слабијег подједнаке величине. Између
првог и другог и другог и трећег провлачи се још по једно фино
ребро. Са ребрима се укрштају јаке нараштајне пруге, затала
сане, нарочито испољене на претпоследњем и последњем завојку.
Ребра на завојцима су у истој равни. Она стоји према средишној

равни (равни симетрије) под већим углом

(18° : 11 °)

него што је

угао завојничке равни. На тај се начин ствара већа коничност
самих завојака и добија се утисак да један завојак произилази
из других као фишек из фишека. У ста су код нашег примерка
оштећена, али судећи по очуваном делу требало би да буду
овална.

По броју ребара ова би врста одговарала врсти Gl. requieniМеђутим од ње се јасно издваја димензијама, наро

ana d'Orb.
чито

мањом

ширином,

завојничким

углом ,и

одступањем

које

код наше врсте постоји између завојничког угла и угла завојачке
равни.

По самом облику љуштуре Gl. quadricostata потсећа на неке
(напр. Turritel]a · quinquecincta, Goldfuss), али своју

Turritella

припадност глаукоl!иама потврђује наша врста, између осталих

особина, и поменутим нараштајним стријама, које образују си
нусне лукове на завојцима.

NATICA

NATICA BULBIFORMIS SOW.
1842
1844
1852
1865
1868
1900
1902
1931

Natica buЉifoтmis d' О1·Ьigпу: р. 162.
Natica buЉifoтmis GoLdfuss: р. 120.
Natica buЉifoтmis ZekeLi: р. 45.
Ampuiina buЉifoтmis Stoliczka: р. 43.
Ampulina buЉifoтmis Stoliczka: р. 300.
Natica buЉifoтmis Choffat: р. 44, 62, 85.
Natica buЉif01·mis Choffat: р. 124.
Natica (Ampulina) bulЬifo1·mis Stephanoff: р. 24.
Ова врста заједничка за многе горњекредне локалности није

изостала ни међу пужевима из

околине Велеса.

Ма да су сви
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примерци мање или више оштеhени није их било тешко препо
знати веh по. њиховом изразитом облику.

Њихове су димензије прибли:жно следеhе:
Дужина
Ширина

60-90
45-60

мм.
мм.

Завојнички угао 48°-95°
Шавни угао 7°-11°
Завојницу овог пужа изграђују пет завојака, који се степе
издижу један изнад другог. Последњи завојак по ве

ничасто

личини достиже ·половину целога пужа.

Код извесних приме

рака је чак и премаши. Дуж шава је утиснут дубок канаЈI. У ста
почињу уз задњи завојак полумесечасто док
крају

сасвим

овална.

Лева

усна

је

су на

посувраhе,на

супротном
ка

задњем

завој ку.
Број

испитаних примерака

3.

NATICA REQUIENIANA D' ORB.
Т.

1842 Natica requieniana d'

IX, s'l. 1 i 3

OrЬigny.

Једна од наших натика готово се потпуно подудара са сли

ком код
врха

d.

код

OrЬigny-a. Ово није тешко уочити и поред оштеhеног
нашег

екземплара.

Димензија је следеhих
Дужина
Ширина

60
55

мм.
мм.

Завојнички угао
Шавни угао 10°

85 °

Завојница ове натике саграr:;ена је од завојака који се, као
и код претходне врсте издижу степеничасто један изнад другог.

Завојци су угласти за разлику од завојака свих других натика.
Последњи захвата више од пола дужине целога пужа: Он јс на
унутрашњој половини готово раван, паралелан са осталима, а
тек на спољашњој половини заобљен. Завојци су на унутра

шњој страни засечени готово под правим углом. Шав између
њих поседује такође каналасто удубљење. Уста су слична са
устима N. bulЬiformis, само су на спољашњем крају још шире
заобљена. У след оштеhења код нашег примерка се не види

пупак, који по

d. Orblgny-u

треба да буде узан и дубок.

ITRUVIA
Облике рода Itruvia први пут, уопште код нас, налазимо сада
фауни. Овај род је окарактерисан примерцима тсо

у велешкој

ничне љуштуре изграr:;ене од веhег броја (приближно 8) заво
ја.ка са задњим лоптастим. Завојница је различите дужине. По
17*
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томе се приближује или удаљује од сродног јој рода Acteonella.
Јасне одлике и од актеонеле и од осталих родова испољавају се
у

унутрашњој

грађи

издужено-купасто,

љуштуре.

снажно

Кроз

вретено.

њену

Око

поређани изразити завојци, од којих сваки

¾

средину

вретена

пролази

су

правилно

наредни

обvхвата

па и више од претходног. На кратком спољашном де.dу вре

тена итрувиа може да има највише један набор.

Назив Itruvia први је увео Sto1iczka 1867 1 ). Међутим дотле су
примерци овог рода били већ описивани од разних аутора и при
кључивани разним родовима. Још

дужене форме

1842 d'Orblgny

је описао из

под именом Pyramidella caп.aliculata. Од
се за шире а сразмерно краhе форме провла"'-!:и

Itruvia

Philippi-a 1851 2 )
назив abbreviata (в. под Itruvia abbreviata стр. 261). Јоп. Atanasiu 3)
је 1929 год. предложио назив Traп.silvaп.ella за овај род са
врс·гама abbreviata и lamarcki, које обухватају у ствари исто
ветне примерке. Најзад 1931 год. Stefaп.ov 4 ) је скупио све разно
имене Itruviae у две врсте: Itruvia canaliculata d'Orb. и Itruvia
abbreviata Philippi.
У нашој збирци налази се више од 200 примерака овога рода.
Толики број омогућио ми је детаљније проучавање. На више од

15

извршених пресека, по спољашности (облику и димензијама)

различитих примерака, може јасно да се уочи истоветност уну

трашње њихове грађе. Колумела, потпуно идентичан облик за
војака па и приближно исти њихов број, неминовно указују на
чињеницу да сви ови облици: припадају једној те истој врсти.
Између екстремних чланова који на први поглед и засебно
посматрани претстављају засебне врсте, постоје многобројни
поступни прелази. Ако их поређамо један поред другог, једва
да ћемо уочити како се неосетно долази од највеhих до најмањих

и од :најширих глобулозних, до издужених, уских облика. Ово

се може видети и на нашој таблици

V.
Stoliczka пише (33, стр. 48): ,,Богати
Господин Stur донео из Сибенбиргена,
Сам

је

проматра

читава

историја

развића

ове

низ примерака, које
дозвољавају

врсте,

и

да

се

истовремено

претставља врло леп пример, како велике промене код једне те
исте врсте у разним добима живота могу бити и каква је пажња
неопходна при подели родова у више врста."

Због тога сматрам да је издвајање врсте Itruvia canaliculata
и I. abbreviata сувишно, можда учињено само због недостатка
прелазних облика у збиркама ранијих аутора. Једино сасвим
екстремни

чланови

могли

би

се

узети

као

варијетети

једне

типске врсте. А будући да су најчешћи и најизразитији при
мерци врсте Itruvia abbreviata Pl1.ilippi, мишљења сам да би њу
и требало узети као основну врсту, тип.

Поред

Cretaceus Gasteгopoda of South India, р. 177.
Palaontographica I Bd.
) Etudes geologiques dans les enviгons de Tulghes.
') Gornata kreda.

1

2

3

)

)

· ње

у

нашој
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,,

збирци могу да се издвоје као варијетети:

It. abbreviata Phlippi,
var. canaliculata d'Orь, и It. abbreviata, var. minima n. var.
Са свима h.емо се укратко упознати у даљем излагању.

ITRUVIA ABBREVIATA PHILIPPI
Т.

1861
1852
1863
1865
1867
1929
1929
1931

IV, sl. 9,

Т.

Т.

V, sl. 1-7;

Tornatella abbreviata Philippi: р. 23.
Acteonella тotundata ZekeLi: р. 43.
Acteonella abbreviata StoLiczka apud D.
Itieтia abbтeviata Stoliczka: р. 42.
Itieria abbreviata StoLiczka: р. 176.
Tтansilvanella lamaтcki Ј. S. Atanasiu:
TтansiLvanella lama1·cki Ј. S. Atanasiu:
Itтuvia abbтez,iata Stepf,c.noff: р 24.

VI, sl. 1.

Stuт: р.

р.
р,

48.

483.
483.

Љуштура типског облика Itruvia abbreviata Philippi сагра
ђена је од 8-10 завојака, равномерно поређаних. Они изграђују
правилну купасту спиру, на тај начин што млађи завојци рав

номерно обухватају више од ¾ старијих. Последњи, најмлађи,
обухвата готово i12 целе љуштуре. Овај последњи завојак лоп
тастог је облика а на доњем његовом крају, близу малог вретена,

налази се једно благо попречно завојачко ребро. Уста су непра
вилно полумесечаста, са поступним сужавањем на више. Усне
код

наших

примерака

нису

видљиве.

Неки Stur-oви примерци показују бобичасте завршетке за

Stoliczki,

војака. По

који их је и описао, то су млађи примерци.

Са порастом старости

украси се губе, а код

одраслих

сасвим

ишчезавају. Такође у младости много више расту у дужину него
у

ширину.

Код других аутора и у нашој збирци никакви украси нису
видљиви.

ITRUVIA ABBREVIATA PHLIPPI VAR. CANALICULATA D' ORB.
Т.

1843
1931

VI, sl, 2, 3, 6-8, 11-14.

Pyтamidella canaliculata d' ОтЬigпу: р.
Itтuvia canaliculata Stephanoff: р. 23.

104.

Варијетет који се одликује знатно веliом дужином од ши
рине. Однос димензија би био приближно 2,5 : 1 (код екстремних
примерака) тако да потсеliа на млађе форме.

Издужено
купаста
љуштура
задржава
своју
правилну
форму. Остала карактеристична обележја су иста као и код тип
ске форме. Једино задњи завојак је доста краliи. Стефанов на
води

да

је

нешто

примерака је испод

мањи

½,

од

половине

али то

није

од

љуштуре.

пресудног

Код

неких

значаја за

одредбу.

1898

год.

De Alessandri

редио и описао форму (стр.

је под именом
178, т. III, сл.

Nerinea marianii од
1) која би по својој
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грађи најпре припада.ла врсти Itruvia abbreviata var. canaliculata.
На то упуhује веh и сам об.лик завојака који је идентичан са
завојцима

Itruvia.

ITRUVIA ABBREVIATA PHILIPPI VAR, MINIMA N. VAR.
Т.

Поред

екстремних

VII, sl. 1-5.

примерака у

односу дужине и ширине,

у нашој збирци има форама које упадају у очи својим ма.лим
растом. На први пог.лед мог.ло би да се помисли да се ради о мла
дим формама

Itruvia abbreviata.

Међутим то су об.лици са пот

пуно развијеним ознакама и спољашњим и унутрашњим,
њихова дужина не пре.лази

13
5: 4.

дуrи свега
ном као

18-20

мм.

иако

Најмањи примерци,

су

мм. Дужина у односу према ширини стоји углав

CERITHIUM
CERITHIUM STURI STOLICZKA
Т.

VI, sl. 6, 10-13;

Т.

VII, Sl. 2.

1863 Cerithium sturi Stoliczka apud D. Stur:
1931 Ce1·ithium sturi Stephanoff: р. 27.
По унутрашњој

р.

52.

грађи лако је било

велешке облике са Stur-oвим из

идентификовати

Kerges-a

наше

(SiЬenburg) и Стефа

новљевим са Голог Брда.
Правоугаони, скоро четвртаст усни отвор, исто такви, једва

на крајевима мало заобљени завојци, и вретенаст облик ко.пу
ме.ле идентични су код наших и Стефановљевог примерка. Ма
да су спољашњи украси с.лаба очувани, (као и код Стефанова)
на појединим завојцима, односно на њиховим граничним ребрима,

могу

да

буде око

се

запазе

грбице

којих

би

по

правилу

треба.ло

да

16.

По величини наши примерци долазе у осредње форме, са
димензијама 50: 27 мм. Такви су и они Стефановљеви са Голог
Брда. Међутим, Staliczka наглашава да овај пуж достиже висину
и до

5

цоли (око

Број

135

мм).

испитаних примерака

4.

CERITHIUM ROTULARE STOLICZKA
Т.

1863

VI, sl. 7-9, 14-15;

Ceтithium rotiiLaтe

Stoliczka:

р,

Т.

VII, sl. 3, 4.

51.

Купасту љуштуру овога церита изграђују
завојака.

8-10

конкавних

Сваки за!3ојак ограничен је бобичастим ребрима.

међу тих ребара налази се, како каже

Stolicka,

Из

понекад, још по
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неколико слабијих спиралних стрија. Код наших примерака тих

стрија има 3. База је такође украшена спиралним ребрима и
стријама. Задњи завојак се нагло завршава. Уста су четвртасто
заобљена, са малим каналом уз кратко вретено.
Као и за претходну врсту, D. Stur наводи да је нађена у
,,највишим познатим слојевима Креде Сибенбиргена, ·у Kerges-y.
Како се налази и тамо у друштву набројаних врста

Cerithium-a,

то и њен

стратјграфски ниво

одговара

Itruvia

и

вероватно

турону.

LAMELLIВRANCHIAT А

Приликом

своје

последње

екскурзије

(1952

год.)

експеди

ција је сакупила још и омању збирку шкољака. Међу њима сам
могао да одредим следеhе родове и врсте:

Neithea quinquecostata d'OтЬigny
Ехоgута coLumba Lamaтck
Ехоgута conica Soweтby
Coтnucapi·ina сfт. caтinata

Bohm

Sauvagesia spec. (Т. VIII, sl. 5;
Duтania spec. (Т. VIII, sl. 1).

Т,

IX, sl. 4)

Детаљнија обрада шкољака, нарочито рудистних ,биhе извр
шена чим се сакупи веhи број боље очуваних примерака. Веро
ватно

he

тада моhи да се изврши и прецизније стратиграфско

рашчлањавање

ових

II

наслага.

ФОСИЛИ У:РГОНСКЕ ФАЦИЈЕ

Међу доњекредним фосилима поуздану одредбу могао сам
да извршим само код 4 примерака чиј а је детерминациј а била
могуhа искључиво на. основу унутрашње грађе.
Спољашње
украсе ни код једног примерка нисам нашао.

Због тога сам у
ствари могао ближе да детерминишем само облике рода N erinea.

Од њих сам издвојио врсте Nerinea gigantea d'Hombre-Firmas,
Nerinea coquandiana d'Orblgny, Neгinea chamouss_eti Pictet et
Campiche, N erinea traversensis Pictet et Campiche.

Ма да све ове врсте карактеришу доњу креду ургонске
фације, и најчешhе су у барему, морам да нагласим да њихови
1шрактери јако потсеhају на валендиске врсте. То се нарочито

огледа у снажнијим лобовима завојачким, који су код типичних
ургонских врста знатно блажи.

Поред

N erinea

у збирци има и више примерака пужева и

шкољака који су толико оштеhени да се код неких ни калуп
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Tabelarni pregled rasprostranjenja
fosila sa brda Golika, oko

d

го

Na z i V

а

OЬ!ast

i vrste

na!azista

Provansa
(Ucl1eaux,
Рlап d'Aups
etc.)

Gosau

turoп Iseпon turoп Isепоп

d.s.g. d.s.g. d.s.g. d.s.g.
Caqoaпdi

Glattconia

"
"
"
"
"
"

d'Orb. type

"
"

var.

"

"
"
"
"

"
"
"

"

"
"
"

kefeгsteiпi Mliпst.
шaгticeпsis

Rep.

excavata Rep.
сагiпаtа
velesaпa

Rep.
11.

vаг.

qoadricostata n. sp.

Itruvia abbreviata pl1ylippi type

"

"

"

"

"

"

vаг.

"

caпalicu!ata
шiniшa

n.

d'Orb.
vаг.

Stoliczka

Ceritl1iu111

stшi

Ceritl1iшn

rotttlare Stoliczka

Natica

bttlblfo1щis

Sov.

Natica

гeqL1ie11ia11a

d'Orb.

+
+ --++ --+ --++ - +- --+
---++
- - --- - - ++
- - - --- ---++
- - --- ----- --- ----- - - - ----- --- --+ --- --- - - - - - --- ----- - - - - - - - - --- - - - --+ - --+
+ --- - -

+

читав није одржао. Верујем да су поједини од њих таи:ође по
реклом из ургонских наслага. Неке пужеве сам могао само ге
нерички да одредим, док се за шкољке ни то није дало.

NERINEA GIGANTA D' HOMBRE-FIRMAS
Т. Х,

1842
1862
1907
1939

Nerinea
Nerinea
Nerinea
Nerinea

gigantea
gigantea
gigantea
gigantea

sl. 2.

d' Orb.: р. 77.
Pict. et Сатр.: р. 251.
Cossman: Р. 9.
Petkovic К.: р. 74.

Једно парче неринее показало је на пресеку највеhу слич

ност са d'Orblgny-eвoм сликом бр. 2 ове врсте. Облик завојака
(у пресеку) и снажна колумела са њеним зубима готово су
идентични код ових двају примерака. Од три лоба који су ду
жински

приближно

равномерно

подељени,

најистакнутији

је

први, највеhи и најзаобљенији средњи, док се последњи под врло
малим углом издиже ка зиду завојака.
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i starosti1 ) glavnih gornjih-krednih

lina Velesa, Makedonija.
1

SiЬe11Ьirge11

Traнsilva-

I. Sгblja
(Rtanj)
i Bugarska

nija

Makedoнija

Albanija
Lombardija-1
(Morehopole, Veнecijski
Karakol')
Alpi

(Kerges)
(Veles)
(Монt венеs)
deo
krede na
Kergesu" turon seпon turoп senon tшon sепоп turon senoп turoп seнon
d.s.g. d.s.g. d.s.g. d.s.g- d.s.g. d.s.g. d.s.g. d.s.g. d.s.g. d.s.g.

"нajvisi

+

I

I

I

I

I

+
- - - - - --- - - - - - - - - - --- --- -++
++
+ --- - - --- -+- + - - - - ----- -+
- - - - - - ---, _
--- --++1~- - - - - - --- --- - - - - - - - - - ---, +
- - - - - - - - - - - - - --- - --- --- -++
+ - - - --- - - - - - - ----- --- - - - ---

+
+- - - - - - - - - + -+- - - +- --- -мai·iani
+- - - - + +- - - - - +- --- - --- --+
_,__
- - - - - - - - -, - - - - - - --- - - +
+
- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - --- , _
+ - - - - - - - - - - - -, _
--- - - - --- --+
+
- - - --- - - - - - - - - - - - 1 - · +

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

+

Nerшea

+
+

1)

Рrеша podaciшa

iz citirane literature.

-

NERINEA COQUANDIANA D' ORBIGNY
т.

1842
1862
1907
1930
1939
1949

Neтinea
Neтinea
Neтinea
Neтinea
Neтinea
Neтinea

х,

sl. 1.

coquandiana d' ОтЬ.: р. 75.
coquandiana Pict. et Сатр.: р. 237.
(Diozoptyxis) coquandiana Cossman: р. 12.
(Diozoptyxis) coquandia,na Petkovic К.: р. 97.
(Diozoptyxis5 coquandi Petkovic К.: р. 66.
(Dyozoptixis) coquandia71;a Pasic: р. 143.

И од ове толико познате и раширене врсте нађен је у нашој

збирци један одломак само са два очувана завојка. Као и код
осталих врста из наше збирке, спољашња су обележја сасвим
несигурна. Али унутрашња грађа испољена на вертикалном пре
секу показала је све одлике карактеристичне за N. coquandiana.
Нарочито се добро сла:же са описом датим код Pictet et Campi-

che-a,

као и Cossman-oвoм сликом

3

у тексту. Завојак у пресеку

карактеришу три приближно подједнака лоба. Први и треhи
код нашег примерка

-

-

су на првом завојку нешто сужени на

спољашњим крајевима. Код другог завојка те су:rкености нема,
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те је изглед много сличнији са сликама старијих аутора. Набор
са спољашње стране зида (који одговара усном набору) утискује
се нешто испод половине завојка, те га са те стране дели на два
скоро подјенака дела.

NERINEA TRA VERSENSIS PICTET
Т.

1862

Neтinea ti·aveтsensis

Х,

ЕТ

CAMPICHE

s1. 3.

Pictet et Campiche:

р.

238.

Један одломак неринее из ове збирке показује на пресеку
несумњиве карактере врсте N erinea traversensis. Као и код при
мерка из Saint-Croix спољашњи украси нису очувани. Запажа
се само да су завојци конкавно издубљени.
Типска за ову врсту је појава да колумеларни

зуби

деле

облик завојка на три неједнака лоба. Средњи лоб је упадљиво
велик, неправилно заобљен. Добија се утисак као да је последњи,
најмањи лоб потиснут овим ,средњим ка спољашњем зиду за
војка. Последњи зуб колумеларни који дели ова два лоба, налази
се отприлике на средини преграде што дели завојак од завојка.
Ова два лоба завршавају се скоро у истој висини.

По

овим одликама лако

N. coquandiana

и

renauxiana

је разликовати

N. traversensis

од

чији су завојци подељени колуме

ларним зубима на подједнаке делове, иако су све врсте на први
поглед врло сличне међу собом.

NERINEA CHAMOUSSETI D' ORB.
Т.

1842 Nei·inea cliamousseti d'

IX, s1. 4.

ОтЬigпу: р.

79.

Једно парче пужа на коме су се споља једва могла да запазе
крупна гранична ребра двају високих завојака, показало је на
вертикалном пресеку све унутрашње одлике наведене врсте.

Такође и ова врста је сродна са N. renauxiana од које се јасно
разликује много веliим средњим лобом, који утиче да облик
завојака највише потсеhа на ромб. Снажни зуби колумеле такође

деле завојак на

3

неједнака лоба као и код

N. traversensis,

али

је први лоб знатно веhи од осталих.

NERINEA SP. IND.
На

сл.

2, IX

табле

приказана

је

неринеа

која

је

нађена

заједно са овима напред описаним. Као и остале и она је споља
јако еродирана. Унутрашњи пресек дао је врло маркантне за
војке, али ни према њима ја нисам

одредим њену бли:жу припадност.

могао

да

са

сигурношhу
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Denkschгiften dег

А.

: Handbllch

ll!sca llnd

Aгthropoda.

Objasnjenja za tаЫе -

1-3, 5, 6.
4, 7, 8.
9.

Mathem. -

natllГW.

Cl., XXIV, Bd., Wien

dег

Palaentologie, I. Aьteilllng, II Band Munchen llnd Leipzig 1881-1885.

Mo1-

Explication des planches

TABLA II
Glal!conia coqllandi d'Orblgny (type)
Glallconia coqllandi d'Orb. vаг. kefeгsteini Miinsteг
Glal!conia coqllandi d'ОгЬ. vаг. excavata Rep.
TABLA III

1.
2.
3-6.
7-9.

Glallconia coqllandi d'Orb. - veгtikalпi pгesek - collpe verticale
Glallconia coqllandi d'ОгЬ. vаг. kefersteini Miinster
Glal!conia coql!andi d'ОгЬ. vаг. caгinata Rep.
Glallconia coqllaпdi d'ОгЬ. vаг. marticensis Rep.
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TABLA IV

Glauconia coquandi d'ОгЬ. vаг. maгticensis Rep.
Glauconia coquandi d'Orb. vаг. velesana n. vаг.
Glauconia quadгicostata n. sp. - nesto veca od pгirodne velicine
- un pen plus gгand que gгa11deuг 11att1гelle
Itгt1via abbгeviata Philippi (type)

1.
2-6.

7-8.
9.

TABLA V
1-7. , Itгuvia abbгeviata Philippi (type)

TABLA VI
1,

2, 3, 6-8,
11-14,
4, 5, 9, 10

Itruvia

abbгeviata

Philippi (type)

Itгuvia abbreviata Phil. vаг. canaliculata d'Oгblg11y - pгelaz11i
oЫici ka tipskim foгmama - foгmes de tгa11sition veгs les foг-

111es typiqt1es
Itгuvila abbreviata Phil. vai·. ca11aliculata d'Orblg11y - tipic11i
oЫici - foп11es tyipiqt1es; 12 i 14 dva pt1ta uvelica110 - grossi
det1x fois
Itгuvia abbгeviata Philippi, pгelaz11i oЫici kao vаг. mi11ima 11.
vаг. foгmes de tгa11sition veгs la vai'. mi11ima

TABLA VII
1-5.
6, 10-13.
7-9, 14-15.

It1·t1via abbгeviata Rhilipipi vаг,
Ceгithit1m stuгi Stoliczka
Ceгithium гotulaгe Stoliczka

mi11ima 11.

vаг.

TABLA VIII
1.

2-3.
4.
5.

Dt1гania

spec.

Ceгithicun гott1laгe

Stoliczka
Stoliczka
Sat1vagesia spec.

Ceгilthit1m stuгi

TABLA IX
1, 3.
4.
2.

Natica гequie11iana d'Oгblq11y
Sauvagesia spec
Neгi11ea sp. i11d. iz gгupe donje-uгgonskih neгinea 11eгinees de l'Uгgo11ie11 i11f.

TABLA
fosШ iz donjeg urgona -

1.

2.

Neгinea
Neгi11ea

gгoupe

Х

FossiLes de L'Urgonien inferi.eи1·

coqt1a11dia11a d'Oгblg11y
giga11tea d'Hombгe-Fiгmas

des
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3.
4.

Nerinea traversensis Pictet et Campiche
Nerinea Chamouseti d'Orblgny.

Svi primerci gde nije drukcije oznaceno, slikani su u prirodnoj velicini.
Touts les exemplaires, saut indication contraire, ont ete reproduits ен
gra11deur 11aturelle.

CIRIC

М. БRANISLA V

FAUNE CRETACEE DES ENVIRONS DE TIТOV VELES
Pendant les fouilles faites aux environs de Titov Veles en 1950
et 1951 par l'expedition du Museum d'Нistoire Naturelle du Pays
Serbe, еп vue de trouver des restes fossiles de la faune de Pikermi,
Mr Zarija Besic, conservateur au Museum et chef de la dite expedition, а trouve au pied de la colline Golik, situee pres de la riviere
Topolka, au village de Donji Orizari (NR Macedoine), une faune
fossile cretacee. Ces fossiles ont ete trouves dans des calcaires
marneux de flysch. La couleur de ces calcaires, sur des cassures
tout-a-fait fraiches, varie du jaune-chatain au Ыеu sombre, presque noir.
Mr Besic puЫiera les resultats de ses recherches tectoniqнes
et stratigraphiques dans un memoire special. Quant а l'etude de
la faune, tres interessante au point de vue paleontologique et
stratigraphique, il me l'a confiee а moi. Је saisis l'occasion pour lui
exprimer, une fois de plus et puЬliquement, ma reconnaissance.
*

*

*

Au premier соир d'oe:il on se rend compte que la collection
presente une diveгsite peu commune. Le fait чu:'il s'y trouve des
fossiles d'age different saute aux xeux. De meme on remarque tout
de suite une disproportion quant au nombre des genгes et des especes qui ysont representes. Tandis que certaines especes turoniens
у sont si abonantes qu'elles forment de veritaЫes lumachelles,
d'autres - urgoniens - n'y sont representees que par quelques
exemplaires ou meme par quelques debris.
Је crois avoir trouve les faits qui rendent possiЫe une interpretation logique de ces phenomenes. Les voici.
Les especes representees par un grand nombre d'exemplaires
formant des lumacЬelles sont toujours mieux conservees et presentent une ornementation externe et une structure interne Ыеn
visiЫes. Des especes plus rares, au contraire, on ne trouve que des
moulages ои des debris de coquille, dont les ornements externes
n'existent plus; ces fossiles n'ont ete determines qu'aux cas ои la
determination est possible d'apres la structure interne (les Nerinea),
ou si la forme du moulage est tellement caracteristique qu'eПe
permet une determination sure (certaiпes Naticae)
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Le fait suivant illustre Ьien le rapport entre la frequence
numerique et l'age des fossiles de cette collection. C'est а 400 que
s'eleve le nombre d'exemplaires de deux genres du cretace superieur du g,. Glauconia et du g. Itruvia, qui sont represent·es par
plusieurs especes ou varietes chacun, tandis que les 5 especes des
Nerinees urgoniennes n'y sont representees que par un seul exemplaire chacune.
Etant donne que tous ces fossi1es proviennent induЬitaЫement
de memes endroits, du meme materiel, l'explication рош· leur presence simultanee doit etre deduite des faits deja mentionnes. Il serait difficile d'admettre que les fossiles urgoniens qнi viennent
d'etre nommes ont pu continuer d'exister jusqн' aux horizons dн
cretace superieur, jнsqu'au tнronien. Dн moins cela n'a pas ete
observe jusqнes aнjourd'hнi. Il s'ensuit qне ces fossiles urgond.ens
ont ete transportes et resedimentes, qн'ils sont alochtones. C'est
pourqнoi ils sont si peu nombreнx, qне leur ornementation est si
mal conservee et qu'ils ne sont representes le plнs soнvent que par
des debris erodes de leнrs coquilles.

*

*

*

Се que nous venons de dire nous donne la possiЬilite d'essayer
une reconstruction des evenements geologiques et paleogegraphiques. On dirait que la mer urgonienne, deja peu profonde, s'est
retiree de la region de Т. Veles probaЬlement aussitбt que la sedimentation des couches urgoniennes а ete terminee. П ше sешЫе
que cette regression s'est faite deja au barremien inferieur, саг Jes
nerinees de la collection presentent, autant que j'ai pu m'en rendre
compte, des caracteres des nerinees de l'urgonien inferieur. Quelques unes paraissent assez apparentees aux especes valanginiennes.
La phase nouvelle, negative, de l'oscillation, la transgression, а du
se produire seulement aux etages plus recents de la craie superieure. П est рrоЬаЫе que cette nouvelle transgression s'est etendue
aux environs de Т. Veles au turonien. Une mer peu profonde s'est
formee de nouveau, cette fois-ci comme une baie aux eaux assez
radoucies par les eaux continentales. Tandis que les organismes
cJ.es eaux saumatres de la craie superieure у vivaient en grand
nombre, les roches urgoniennes etaient abrasees par les eaux. Les
coquilles de gasteropodes et de lamellibranches, arrachees de leur
roche par les vague~, ont ete, autant qu'elles n'ont pas ete tout-afait detruites, resedimentees ensemЫe avec les restes des organismes plus jeunes, avec les coquilles des Glauconies, des Itruvies et
d'autres.
C'est ainsi que les representants de deux mondes se sont
troнves ensemЫe.
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*

*

*

Divers auteurs ont trouve, anterieurement а се travail, des
exemplaires de differentes especes du genre Glauconia, ou plut6t
de differentes · varietes de l'espece Glauconia coquandi d'Orb. chez
nous, ma!is ils leur donnaient un age sensiЫement plus recent que
celui que l'on doit leur attriЬuer.
C'est dans le travail de Mr К. Petkovic et de М11е М. Pasic
"Sur les caracteristiques paleontologiques et stratigraphiques des
Glauconies de la base "V" de la couche а charbon а Kukuljas" que
les Glauconies ont ete traitees а fond. Les auteurs у demontrent
que les varietes du g. Glauconia ne sont que des produits de mutation et non point les etapes d'une serie philogenetique, comme le
pensait Repelin. Cette opinion de ces auteurs est tout-a-fait concordante avec les donnees que nous fournit notre collection de
Т. Veles.
Repelin croyait que les varietes des glauconies seraient tellement caracteristiques que l'on pourrait а l'aide d'elles faire des
subdivisions stratigraphiques precises. Les varietes de la Glauconia
coquandi seraient, d'apres lui, caracteristiques de la partieinferieure
du sous-etage campanien. Mr К. Petkovic i Mlle М. Pasic font voir
qu'il est impossiЫe d'appliquer cette conception de Repelin а la
definition des horizons stratigraphiques et placent les glauconies de
Rtanj au sous-etage campanien-maestrichtien du senonien, par
conseqruent au-dessus de la couche stratigraphique que leuг assignait Repelin.
Dans son dernier travail (,,La revue tabellaire du cretace
superieur des montagnes cгoato-slavoniennes et de la Fruska Gora")
Mlle М. Pasic va encore plus loin: pour la localite Fruska Gora, elle
inscrit sous le No. 6 l'espece Glauconia coquandi parmi les fossiles caracteristiques des coucћ.es а schiste jaunes et gris. D'apres
les correlations etaЫies par elle, ces couches correspondraient а la
partie superieure du maestrichtien.
Cependant, les donnees que nous fournissent nos predeceseurs,
dont la plupart se soient occupes du proЫeme des glauconies tres
oonsciencf,eiusement, ainsi que le:s particularit~s du gisement а
glauconies pres de Т. Veles, ne me permettent point d'adopter
l'opinion de Mr К. Petkovic et de Mlle М. Pasic quant а la situation stratigraphique de l'espece Glauconia coquandi d'Orb. et de
ses varietes.
Deja d'OrЬigny assignait а la Glauconia coquandi le turonien
moyen - ,,la region moyenne de la craie chloritee" - comme
niveau stratigraphique.
En parlant des glauconies en geneгal, Zittel dit: ,,In der.
Kreide von Aptien Ьis Santonien sehr verbreitet, meist in brackischen AЬlagerungen." Et au-dessous de la figure representant la
Glauconia kefersteini il у а la legende suivante: ,,Mittlere Kгeide.
Dreistatten bei Wiener Neustadt."
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Romann et Mazarin ont cietermine en 1913 les glauconies
turoniennes d'Uchaux et comptent parmi les especes principales
la Glauconia coquand_i. Stefanoff, en se servant des classifications
чuelque peu vieillies de glauconies, cite Glauconia kefersteini
Mi.inster comme une forme du turonien et du senonien.
К. Petkovic lui-meme dit pour la Glauconia kefersteini
Zek. qu'elle а comme son niveau stratigraphique le turonien et
le senonien, mais qu' ,,elle est, chez nous, la plus frequente aux
sous-etages santonien et campanien du senonien".
Si nous admettons que les determinations de nos predecesseurs sont exactes au point de vue paleontologique, nous ne pouvons ne pas nier la valeur des glauconies en tant que fossiles caracteristiques. Il en resulte, d'apres eux, que la Glauconia coquandi,
par ех., se presente pendant tout le turonien et le senonien jesqu'au
sommet du maestrichtien! Comment aloгs sa presence pourrait servir
comme un document precis de l' age?
Il semЫe Ьien que Ies glauconies n'aient de valeur que pour
nous renseigner sur le caractere saumatre du milieu vital. En tous
cas, qu'elles se presentent а l'aptien, au turonien ou dans n'importe
lequel des etages cretaces, elles indiquent les eaux adoucies.
Је me permettrais еnсоге une 11.ypothese. Glauconia coquandi
d'Orblgny type ne caracteгise point les superieuгes couches seno. пiennes. Il me semЫe que Douville ait гaison loгsqu'il dit: ,,Les
Glauconia et les Gymnentomes disparaissent en Europe avec la
craie supeгieuгe, les .deгnieгs representants etant Iocalises dans les
couches saumatгes ou d'eau douce du Campanien de Gossau et de
la Pгovence." Aux horizons supeгieurs il apparaitra peut-etгe des
descendants de la Glauconia coquandi et des autres glauconies
typiquement cretacees. De tels pheпomenes il у а meme au teгtiaire
et Douville rapporte qu'on lui а envoye une coquille (Pseudoglauconia lissoni Douv.) provenant des couches eocenes de Perou et гappe
lant de beaucoup се qui est Ьien vrai - les glauconies cretacees.
Mais si l'on constate, si l'on demontre au moyen d'autгes formes
caracteгistiques et par une deteгmination sure des fossiles memes
que l'espece type Glauconia coquandi cl'Orb. et ses proches varietes,
comme par ех. var. kefersteini Mi.inster, se trouvent vraiment au
sous-etage maestrichtien du senoinen et тете dans ses hoгizons
superieurs, il ne nous restera гien d'autгe que de blffer cette espece
et ses varietes de la liste de vrais fossiles caracteristiques.
Les glauconies de la colline Golik ont ete trouvees dans les
couches appartenant au tuгonien. Cette determination а ete faite
au moyen d'autres especes faisant partie de cette faune, surtout au
moyen des formes du genre Itтuvia.
L'espece Glauconia coquandi et ses varietes, ainsi que l'espece
Itтuvia abbтeviata avec ses varietes, sont representees presque par
le meme nombre d'individus dans les lumachelles а gasteropodes.
De toutes les localites ou les itruvies citees ont ete trouvees, il n'y а
que les formes du Mont Benes (Transylvanie) que Jon Atanasiu rapporte aux couches du senonien inferieur et, peut-etre, du turonien
18
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superieur. Les autres auteurs ne leur assignent que l'age du turonien
superieur. Cependant, Douville, pour les exemplaires provenant de
Moгchopole (AlЬanie), affiгme qu'ils appaгtiennent aux confins du
cenomanien et turonien, саг ils ont ete tгouves dans нnе couche intercalaire entre les couches а Sauvagesia charpei et les couches а
Radiolites peroni.
C'est suгtout au turonien que les autгes formes de la faune
du cretace superieur de 'Г. Veles ont ete trouvees.
LES FOSSILES DU CRET АСЈ':; SUPERIEUR

G·Iauconia

De representants de се genre ont ete trouves:
Glauconia coquandi d'Orblgny - type
,,
,,
var. marticensis Rep.
,,
,,
var. excavata d'Orb.
,,
,,
var. carinata Rep.
,,
,,
var. kefersteini Munster
,,
,,
var. velesana, n. var. - Cette
forme presente les caracteres suivants: La ligne de suture est moins
prononcee que dans la forme typique. Parmi le cбtes а peu pres
egales, la derniere сбtе du tour penultieme se fait remarquer par
sa grosseur. Le dernier tour presente un angle de suture plus grands
que Jes autres.
Glauconia quadгicostata n. sp. - La coquille presente 6 tours.
Chaque tour porte 4 cбtes tuberculees, s'entrecroisant avec les stries
d'accroissement. Les cбtes occupent un plan formant avec le сбtе
oppose un angle plus grand que l'angle de la spirale.
ITRUVIA

C'est dans cette faune de Т. Veles que pour la premiere fois les
formes du genre Itruvia ont ete trouvees chez nous. Се genre est
caгcterise par une coquille conique, formee d'un assez grand nombre
de tours, dont le dernieг est globuleux. Le cone spiгale est de longueur variaЫe, се qui rapгoche ou eloigne се genгe du genгe voisin
АсtеопеПа. C'est la stгucture interne de la coquille qui peгmet de
distingueг се genre du genгe Acteonella et des genтes voisins.
Une foгte columelle ayant la forme d'un cone allonge occupe
le 111.ilieu de la coquille. Les tours sont disposes гegulierement autour
de la columelle, chaque tour recouvrant 3/4 et meme plus du touг
pгecedant. Sur son couгt fuseau une Itruvia peut avoir un seul pli
au plus.
Le nom d'Itruvia а ete intгoduit pour la ргеmiеге fois раг Stoliczka en 1867. Cependant, plusieurs auteurs avaient deja decгit ces
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formes en les placant en d'autres genres. Encore en 1842 d'OrЬigny
avait decrit des formes allongees du genгe Itгuvia sous le поm de
PyramideUa canaiicuLata.
Depuis 1852, d'apres Pbllippi, on emploie le поm с1' abbreviata
pour les foгmes larges et relativement courtes. En 1929, Jon Atanasiou а propose la denomination Tгansylvanella рош~ les formes
abbreviata et Lamarcki qui sont еп realite ic1eпtiques. Епfiп, en
1931, S'cefaпoff а reuni toutes les Itruvia portant сЈе пoms ciiffeгeпts
en deux especes: I. caпaliculata d'Orb. et I. abbreviata Philippi.
Notre collectioп possede plus de 200 exemplaires de се gепге,
се qui rюus а doпne la possiЬilite d'еп faiгe uпе etud.e plus d.ctэ.il
Iee. Les coupes de plus de 15 exemplaires, differaпt par Ieur forme
plus ou moiпs raccourcie et par leuгs diп1ensio11s, permetteпt de se
facilemeпt coпvaincre d.e l' ideпtite de leur structure interne. La
columelle, la meme forme et а peu pres le meme nombre des toLlrs
demontrent que toutes ces foгmes appartiennent а une meme espece.
De nombreuses foгmes de passage existent entre les foгmes
extremes pour lesquelles on dirait, au premier regard et en les considerant separement, qu'elles appartiennent aux especes differentes.
Si on les place les unes а сбtе des autres, c'est insensiЫement que
l'on passe de formes les plus gгandes aux foпnes les plus petites et
de formes les plus larges, globuleuses, aux formes allongees. С' est
се que l'on peut voir sur nos taЫes.
Stoliczka lui-meme ecrit: ,,La riche serie d'exemplaires que Mr
Stur а apportes de Transylvanie permet d'observer toute l'histoiгe
evolutive de cette espece, en meme temps qu'elle nous offre un bel
exemple comЬien grandes peuvent etre les variations d'une meme
espece aux differents moments de la vie et соmЬiеп d'attention il
est necessaire lors de la division d'un genre en especes."
C'est pourquoi il me semЫe que la separation des especes I.
canaliculata et I. abbreviata est superflue et qu'elle n'a ete faite que
parce que les formes de passage manquaient dans les collections des
auteurs. П n'y а que les formes tout-a-:fait extremes qui pourraient
etre prises comme varietes d'une espece type. Etant donne que les
exemplaires de l'espece abbreviata sont le plus frequents et le plus
representatifs, је suis d'avis qu'il faudгait la prendгe comme especetype. А сбtе d'elle on peut, dans notгe collection, distingueг еnсоге
comme varietes: I. abbreviata Pl1ilippi var. canaliculata d'Orb. et
I. abbгeviata Philippi var. minima n. var.
А part de ces deux genres, notre collection comprend encore
des formes fossiles Ьien connues depuis longtemps. Се sont: Natica
bulЬiformis Sm., Natica requieniana d'Orb., Cerithium sturi Stol.,
Cerithium rotulare Stol., Neithea quinquecostata d'OrЬigny, Exogyra columba Lamarck, Ey\ogyra conica Sowerby, Cornucaprina
cfr. carindta Bohm, Sauvagesia spec. et Durania spec.
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II. FOSSILES DU F ACIES URGONIEN

Parmi les fossiles du cretace inf&rieur је n'ai pu determiner avec
certitude que 4 exemplaires dont la determination а ete possiЫe
exclusivement d'apres la structure interne Aucun des exemplaires
ne presentait un ornementation externe. C'est pourquoi је n'ai pu
determiner que les formes du genre Neтinea. La, j'ai гeussi а distinguer les especes: N. gigantea d'Hombre-Firmas, N. coquandiaнa
d'Oгblgny, N. clыmonseti Pictet et CampicЬe, N. tгaveгsensis Pictet et CampicЬe.
Quoique toutes ces especes caгacteгisent le facies urgonien dн
сгеtасе infeгieuг et sont les plus fгequentes au baгremien, је cгoit
devoir souligneг que leuгs caгacteres гappelent beaucoup les especes valanginiennes.
А cбtes des N етiпеа, la collection contient plusieuгs exemplai1·es de gasteгopodees et de lamelliЬrancЬes qui. sont tellement endomages que сЬеz quelques uns meme le moulage ne s'est conserve
entieг. Il me semЫe que ceгtains d'entгe eux pгoviennent de sediments uгgoniens. J'ai гeussi а determiner le genгe de quelques нns,
tandis qне роuг les lamelliЬrancЬes meme cela n'etait possiЬle.
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А. ЋИРИЋ

ФОСИЛНИ ОСТАЦИ ПЕЋИНСКОГ МЕДВЕДА

(URSUS
SPELAEUS ROSENMULLER) У ПРИРОДЊАЧКОМ
МУЗЕЈУ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ
(Прилог табла

XI

и ХП)

Фосилни материјал који је доле описан потиче из ових ло
калности:

,

,,Врело" код манастира Раванице, Преконошка Пеhина, Пе

кина Пеhина код Градца, Мајдан Михајловиhа-Сење, Злотска
Пеhина, Равничка Пеhина, темељи Викторовиhа апотеке у Ско
пљу, темељи Физичког завода у Београдуу и пеhина код Сења
више Раванице.

Овај се фосилни материјал налази у Музеју српске земље
са етикетама које означавају локалности без икаквих теренских

извештаја. Нека су налазишта уништена, као напр. Раваничка
Пеhина и поновно студирање терена, где су остаци пеhинског
медведа нађени је немогуhе, јер се ни у ком случају не би могло
идентификовати место налаза фосилних кос·гију. Због тога могу,
у свом раду, да дам морфолошко-анатомски опис са палеонтоло
шким закључком, а нисам у стању да се упустим у стратиграф
ски опис слојева у којима су кости нађене.

Збирку ми је поверио на одредбу и опис кустос Музеја За
рија Бешиh.
Први проблем, који ми се поставио при проучавању овога
дилувијалног џина, био је да од мноштва очњака детерминишем
који су магзиларни а који мандибуларни. Овде је ва:ж:но истаЬи
три момента:

а) Посматрањем главе једног рецентног медведа види се да
су

очњаци

доње

вилице

преклопљени

очњацима

горње

вилице.

Услед сталног покрета доње вилце направљени су, на унутра
шњој страни очњака горње вилице, два олучаста жљеба односно
на сваком зубу по један. То се нарочито може запазити на одра
слим индивидуама.

б) По развиhу саме глеђи на очњацима мож:е се закључити
да ли је један очњак леви или десни и по томе што је спољња
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страна очњака превучена глеђу на веhој

површини него уну

трашња.

в) Запа:жање загребачког професора М. Хер а ка
вилице мало повијени: медиа-латерално, док

зуби доње

да су
они у

горњој вилици имају правилну раван симетрије.
Ова три момента су ми помогла да са сигурношhу детерми

нишем велик број очњака из наше музејске збирке. Опис мате
риј ала следи по локалностима.

,,Врело" (улаз у пеhину код манастира Раванице). Од оч
њака нађених у

овој

двојити: С maнd.

7 dex., 5

локалности са сигурношhу сам могао из

siн. и С

max. 5 dex., 4

siн.

Узимајуhи у обзир димензије зуба нисам могао закључити
да ли међу њима има и таквих који припадају истој индивидуи.
Готово нигде нема подударања у димензији, што не мора да
значи да и неки од зуба које сам испитивао не би припадали
истој

индивидуи,

могао утврдити.

али ја за сада немам начина на који бих то
очн,ака не може се утврдити

Проучавањем

полна припадност ни број индивидуа. Обично се ка:же да су оч
али у једном

њаци му:ж:јака јаче развијени од оних у :женки,

мноштву очњака, где има старијих и млађих индивидуа, не може

се реhи ништа поуздано, јер
очњак него млађи муж:ј ак.

старија женка може имати веhи

Код одређивања ових очњака треба нарочито пазити на то
да се секутић, као канифорнми зуб, не замени са очњаком, јер
сличност секутиhа и очњака код пеi'iИнског медведа то потпуно

дозвољава. У овом случају се ипак треба ослонити на упоређи
вање об.пика са зубом који се налази на самој лобањи, што је у
овом случају делимично могуhе, пошто имамо сачувани iедан
секутиh на лобањи која је нађена у Преконошкој Пеhини. Код
секутића је глеђ нешто мало набрана, док се код очњака то у
нормалним приликама не појављује.

Просечна димензија од двадесет и два очњака из ове локалности је:
дужина

102 mm.

ширина ант--постериорна

ширина медио-латерална

34 mm.
25 mm.

MOLARES
Од

малара

одредио

сам

један

примерак

из

горње

ви

лице ове врсте као Ml d.ex. шах. Припадао је врло старој
индивидуи пошто му је круна сва излизана тако да се на њој не
налази ни једна једина грбица. На овако излизаној круни тачно
се познају места где је био паракон и протокон, док се метакон

:и метаконулус, односно њихови ожиљци, једва назиру. За овај
је зуб

карактеристично

да

се

на

месту

метаконулуса

односно

хипокона распознају два ожиљка, док код обрасца за кутњаке,
који је (по RЬ.ode-u 1935) дао професор Херак, постоји само је-
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дан

н:ру:жиh

који

означава

место

мезоконулуса

односно

хипо

кона. Вероватно је у овом случају на нашем примерку мезоко

нулус односно хипоконид постао од две грбице које су срасле у
једну, а доцније се услед велике и дуге употребе зуба открио
корен двеју поменутих грбица.
Од зуба М 1 mand. sin. постоје само два примерка из горње
поменуте локалности. Сличност зуба у димензијама указује да

су индивидуе, којима су припадали били, по величини прибли
:ж:но сличне. Судеhи по излизаности круница, које су веhим де

лом лишене грбица, ови су припадали старим индивидуама. Кру
не су обадва зуба у главном сачуване, док су корени оштећени.

Само је један, предњи, читав. Посматрањем зуба са очуванијим
кореном јасно се мож:е видети да је хипоконид у велико изли

зан, а на тој излизаној површини мож:е се приметити један кру
:жиh, који означава где је он био. Ентоконид је само мало изли-
зан. Нешто напред испред ентоконида налази: се још једна гр

бица која са ентоконидом и хипоконидом гради прибли:ж:но фи

гуру равнокраког троугла. За ову грбицу нема места у шеми коју
је приложио професор Херак па је, као слабије развијену од ен
токонида, називам ентоконулус. Протоконид је на нашем при
мерку излизан али се његов корен исто тако добро види те јасно
показује место где је био. Посматрањем крунице зуба положај
протоконида према метакониду је управо такав да потпуно од

говара прило:женој шеми. Параконид је једина грбица на овом
зубу која није излизана. У односу на остали део круне зуба она
је знатно нижа. Са стране грбице, управо на месту где почиње
њено диференцирање, примеhује се извесна излизанос'l' али она
престаје на месту где се параконид изразито одваја. Цингулум

дотичног зуба је врло добро развијен. На њему као да постоји
тенденција за стварањем веhег броја грбица. То се назире наро
чито са спољашње стране, где се на њему примећују као неке

минијатурне грбичасте творевине. Али о цингулуму и улози у

богатом стварању грбица код урзуса задржаћу се на крају.
Други примерак овога зуба је далеко оштеhенији од првога.
Код њега је глеђ на дисталном крају крун~, управо где је пара

конид, знатно оштећена. I(орени су му исто тако поломљени. Све
главне грбице су на круници изглодане али се по ожиљцима ја
сно може разазнати место њиховог постојања. Место хипоконида
се једва назире, пошто је излизаност зуба на овом месту изра
зито велика. Ентоконид и грбица, коју сам као споредну назвао
ентоконулус, се јасно виде. Ове три грбице исто тако граде међу
собом равнокраки троугао али тако да би замишљена основица
троугла била нешто краћа, а краци мало дужи него код прет
ходног примерка. Ожиљак протоконида се јасно распознаје. Ме
таконид је нешто мање излизан. Његов положај на круни према
протокониду

је

исти као

на приказаној

шеми.

За разлику

од

претходног зуба по унутрашњем ободу цингулума између енто
конулуса и метаконида налазе се развијене две грбице. Њихова

величина није таква да би им требало дати посебна имена. Оне
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су интересантне у односу на сам цингулум. Параконид је врло
много излизан, али се на круници јасно примеhује. Целокупна
зубна контура се потпуно поклапа са шемом. Цингулум је разви
јенији на спољашњој него ли на унутрашњој страни. Можда је
то услед активности унутрашње стране на којој има више гр-,

бица, и неактивности спољашње стране где је број грбица далеко
мањи па је цингу лум очуваниј и.

Један примерак зуба М 2 dext. max. је оштеhен на предњем
·крају мада би према јачини глеђи требало да буде потпуно очу
ван. Све су му грбице нешто мало излизане, а нарочито оне са
унутрашње стране. Корени зуба су знатно оштеhени. Има их
четири. Један се рачва на два дела, тако да се можда може ка

зати да их има и пет. Глеђ одаје савршену цаклину бледомрке
боје. Паракон је на круни нешто изжватан,

'

али ипак је јасно

одвојен својом фигуром као посебна грбица. То исто важи и за
метакон. Протокон је употребом излизан ~олико да се, на месту
где је постојао, може приметити само ожиљак кружног облика.

Метаконулус је излизан али се место где је био познаје по ожиљ
ку. На овом примерку се не може видети тачно место хипокона,

пошто је глодање узело врло велики замах. Ради јасније слике о
њему прилажем и његове димензије:
дужина

50 mm.

ширина предњег крај а 24 mm.
ширина задњег краја 21 mm.

То је једини зуб из ове локалности ове врсте.
М 2 mand. dex. На задњем крају овога зуба глеђ је оштеhена
тако да је ту маса дентина доста откривена. Ослањајуl1.и се на
шему грбица можемо констатовати да предња грбица, означена
као параконид, уопште не постоји на примерку. Протоконид је
врло добро развијен. Хипоконид се јасно индивидуално издваја.
На зубу је најразвијенији метаконид који се, као фигура, налик
на троуглу пирамиду, високо уздиже изнад средње линије повр

шине круне. Ентоконид је добро развијен, али је овде делимично
оштеhен услед одвајања глеђи на задњем делу круне. На уну

трашњој, тј. лингуалној

страни, цингулум се готово и не при

меhује, док је на спољашњој односно фацијалној страни јасно
издвојен. Обадва корена овог примерка су поломљена. По одлом
цима се може видети да су корени једноставни. Као и до сада
глеђ је мрке боје. Дужина овог врло мало оштеhеног зуба износи
32 mm. ширина предњег дела 19 mm, а задњег 20 mm. 'У опште

ова врста зуба, гледана одозго, има фигуру сличну броју

8.

Други примерак ове врсте зуба је знатним делом оштеhен на
задњем крају. Остао му је мали део хипоконида и ентоконида.
Протоконид је одлично сачуван и није излизан. Као на претход
ном примерку и овде метаконид упадљиво отскаче својом вели
чином од осталих грбица развијених на круни. 'У поређењу са
претходним овај зуб је нешто веhи. Цингулум је и код њега ра
звијенији на спољашњој страни. Код њега се више протоконида

запажа диференцијација грбице означене на шеми као парако-
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нид. Корени су му оштећени, предњи је сломљен, а задњи уз
дужно преполовљен. На очуваном делу овога зуба није нигде
примећена истрвеност услед употребе.

Pad

Prod

Те

Pro

Ра

11в

о

t1ed

Hyd

Епd

f1es(Hy)

•

Prod

!1ed

!12
Hyd С) о [nd
111

Ра

о

f1e о

Pro
t12

о f1es
Ну

Prod

f1ed

Hyd

Епd

1а

tь
Сл.

1.

Елементи круне молара и премолара код пеhинског медведа (По

узето из рада М. Херака).

la -

зуби горње десне вилице; lв
леве

-

Rhode-u,

зуби доње

вилице.

Pro (d) - protokon (id); Tri (d) - tritokon (id) Ра (d) - parakon (id); Mes metakonulus; Ded - deuterokonid; Те (d) - tretrakon (id); Ме (d) - metakon
(id); Ну (d) - hipokon (id)
Трећи примерак зуба ове врсте је најочуванији од спољних
утицаја, али му је круна, у односу на његова два претходника,
знатно излизана. На примерку се јасно примећује, што се није
мог ло видети код претходна два, да су обадва корена састављена
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од по два срасла у правцу лингуално-фацијалном. Цингулум је
овде нарочито развијен на спољашњој страни, али у поређењу
са друга два зуба, он је у опште узев знатно изразитији. Про

токонид је нешто мало излизанији, а тако исто и хипоконид. Ме
тнконид је као код свих зуба ове врсте изванредно развијен. Ен
токонид је сломљен. Место које је на зубној шеми означено за
параконид на зубу се не може распознати. Ду:ж:ина му је 31 mm;
ширина предњег краја 19 mm; ширина задњег 18 mm.
Први примерак зуба М

3 mand. sin.

је са знатно оштеhеним

кореном, који је једноставан и без икаквих кракова. Посматра
њем корена код зуба М2 mand. за које је закључено да су по
стали спајањем два и два самостална корена, а гледајући овде
пругу срастања може се казати да је на изглед једноставни ко

рен постао срастањем четири посебна

корена.

Круница

овога

зуба, за који би се могло утврдити да припада врло младој ин
дивидуи, судеhи по његовој величини, је доста излизана. Прото
конид и хипоконид је излизан; метаконид је често и најразвије

нија грбица на овоме зубу. Ентоконид је нешто мало изглодан.
Грбичаста круница му је претворена у глатку површину услед
употребе при :жватању хране. На овоме зубу је цингулум врло
слабо развијен. Дуж:ина круне је 27 mm; ширина на предњем
19, а на задњем 17 mm.
Други примерак исте врсте зуба из ове локалности показује

крају

да је зуб припадао развијенијој, али не много старијој индиви
дуи. Протоконид и хипоконид су јако излизани. На највеhој гр

бици метакониду и ентокониду је изжватање тек почело. При
меhује се вероватно због веhе очуваности зуба да му је цингулум
нешто очуванији него код претходног зуба и то нарочито на спо
љашњој страни. На овоме се примерку јасно види линија по ко
јој је предњи и задњи корен срастао, то је правац антпосте
риорни,

док

се

срашhивање

медиолатералног

проматрати. Дужина круне му је
њег краја по 21 mm.

23 mm;

правца

не

мож:е

ширина предњег и зад

МЗ dext. mand. има два примерка. Круница првога зуба није
много излизана. Грбице примарног значаја: протоконид, хипоко
нид,

метаконид

и

ентоконид

су

само

минимално

начети

тако

да

јасно показују место где се налазе. У односу на претходне зубе
цингулум је овде доста развијен и овде му је спољашња страна,
н:ао и к:од претходних зуба, знатно развијенија. То је општа по
јава код свих кутњака. Корен му је доста трошан. Једноставност
и раван срастања су му јасно видљиви. Услед металних оксида

глеђ му је обојена тамно. Дужина му је
краја

18 mm,

а задњег

27 mm;

ширина предњег

17 mm.

Код другог примерка зуба ове локалности грбице су добрим
делом излизане ·гако да је површина круне релативно

глатка.

Протоконид, хипоконид, метаконид и ентоконид су сви излизани

али се познају места где су били. Услед излизаности цингулум
се на круни не одваја јасно. Може се видети да је на спољашњој
страни мало развијенији. Корен на зубу је мало сломљен но зуб
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одаје утисак да је веома чврст. Боја му је светло мрка. Његова
дужина је 29 mm; ширина предњег краја 20 mm, а задњег 19 mm.
IVI а ј д ан Мих а ј ло в ић а - С е њ е. Три очњака maxi-

lare

од којих су два

dexter

и један

sinister.

Ни један није пот

пуно сачуван да би му се димензије тачно измериле. Судећи по
величини зуба, чија просечна ширина антпостериорна 35 mm, а
медиолатерална 23 mm., закључује се да су величина индиви
дуа претстављених овим трима зубима сличне односно исте као

и у оних индивидуа нађених у локалности "В р е ло". За сада
се још ништа не може рећи о сексуалној припадности ових зуба,
јер нити је величина ни неки нарочи'ги знак карактерис'гичан
за сексуални диморфизам врсте U rsнs spelaeнs.
Пећина код Сења више Раванице. Из ове ло
калности сачуван

је један очњак,

који је по величини сличан

претходнима. Зуб је детерминисан као maxilare dexter. Припада
по свој прилици старој индивидуи, пошто му је :жљеб, направљен
услед трења са очњаком доње вилице, јако развијен. Димензије
са оштеh.еним врхом износе: дужина
риорна

39 mm;

113 mm; ширина ант-посте
22 mm. Он се такорећи

ширина медио-латерална

подудара са претходним зубима.
Од молара сачуван је такође један примерак (МЗ

dex. man.),

који је у исто време и најочуванији у нашој збирци. Јасно му се

познаје раван срастања. Цингулум је исто тако равномерно ра
звијен. На круни која је јако излизана познају се места на ко

јима су биле примарне грбице: протоконид, хипоконид, метака
нид и ентоконид. Овај зуб је, као и веhина зуба пеhинског мед
веда, боје светломрке. Ово је од МЗ ~ајвеt1и зуб у материјалу
којим располажемо. Ду:жина му је 30 mm; ширина на предњем
крају 21 mm, а на задњем 22 mm.
Тем е љ и В икт ор о в ић а а п о тек е Ск о пљ е. Вр
ло је интересантан очњак нађен у темељима Викторовиhеве апо
теке у Скопљу. Он нам помаже да се стекне слика о ареалу у
ком је :ш:ивео Ursus spelaeu.s. Врх овога зуба је оштеt1ен. UЈи-
рина антпостериориа је 34 mm, а медиолатерална је 22 mm. Према
'Гоме и овај очњак је сличан, по димензијама и облику, претход
нима и не издваја се од њих никаи:вом својом особитом каракте

ристиком. Зуб је одређен као
бљености.

3

л от с н: а

П е ћ ин а.

max. dext.

и то на основу изжље

Из ове ЛОIШЛНОСТИ ПО'l'ИЧУ три при

мерка молара ове врсте. Један примерак М2

sin.

шах. је од оче

видно млађе индивидуе са изванредно добро очуваном круном.
Корени зуба су јако оштеhени. Има одломака који показују да
је било пет корена. Паракон и метакон су на спољашњој страни
зуба сасвим добро очувани и одлично развиј ени. На спољашњој
страни примеhује се развитак једне грбице, која је на шеми тач
ком означена, а име јој није дато. Са лингуалне стране протокон

је врло јасно изражен. За разлику од шеме, између протокона и
метаконулуса се издваја једна грбица која има приличну вели

чину, а на шеми није означена, тако да глелан из профила зуб
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јасно показује четири грбице уместо три, како је на шеми озна
чено. Ово је вероватно нека локална појава, што не мора да има

утицај на целу врсту. Метаконулус се овде добро познаје па ни
најмањи траг излизаности не може се приметити на њему. Хи

покон је исто тако добро очуван. Цингулум је врло јак, нарочито
се то запажа на унутрашњем делу, где је један његов крај то
лико развијен да се веh примеhује издвајање нових грбица. Ду
:ж:ина круне на овом зубу је 43 mm; ширина предњег краја је
22 mm, а задњег 20 mm.
Други зуб из Злотске Пеh-ине је најиз:ж:ватанији. Код њега
није ни једна грбица очувана. Место, односно ожиљци, где су гр
бице биле могу се јасно распознати нарочито за паракон и мета
кон. На лингуалној страни зуба појављује се мноштво ожиљака

од грбица, које нису ништа мање од протокона метаконулуса и
хипокона. Зуб је нађен са парчетом максиларне кости тако да му
се корени не могу проматрати. Цингулум није развијен. Тај ути

сак се добија услед излизаности круне. Изжватаност круне је
местимично допрла до на три милиметара до корена. Глеђ је све

тло мрке боје. Зуб је припадао старој индивидуи, али на сваки
начин то изжватање има узрока и у биљном начину исхране.
Треhи примерак из ове локалности је М2 sin. mand. Зуб има
потпуно очуване корене, што до сада није било. На корену се
јасно може запазити да је био састављен из два дела који су
лингуално-фацијално срасли и од првобитна четири постакла
два снажна корена. Цингулум је и овде изразито развијен на
спољашњој страни док на лингуалној нешто слабије. Параконид

је нешто јасније индивидуализиран него код претходних зуба.
Протоконид је сасвим добро развијен без икакве истрвености.
Хипоконид је нешто мало излизан. Метаконид је најимпозан
тнија грбица на овом кутњаку. Ентоконид је на свима досада
шњим кутњацима ове врсте показао тенденцију за издвајање у

две грбице. На шеми је грбица испред ентоконида означена тач
ком али би се на нашим примерцима могла означити посебним
именом, јер по величини минимално отступа од ентоконида. На
овом примерку је круница сасвим грбичаста.
П е к и н а П е h и на - Г р а д а ц у И с т о ч н о ј С р б и ј и.
Из ове локалности потичу два молара. Први од њих, М2 sin. mand.

је добро очуван примерак са својом готово белом
потсеhа на рецентни медвеђи зуб. Круна му је
мале прслине су обележене наслагама гвозденог
је цингулум развијенији на спољашњој страни.
сломљени,

а

на

преломима

се

види

да

су,

за

цаклином која
испуцала, а те
оксида. И овде
Корени су му

разлику

од

прет

ходних, много шупљи. То је зато што зуб припада младој инди
видуи. На круници се примеhује извесно индивидуализирање
које би на шеми одговарало паракониду. Протоконид, хипоконид,

метаконид и ентоконид су одлично развијени. Целокупна круна
зуба је грбичаста и на њој се не примеhује ни најмањи траг
излизаности.
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Код примерка МЗ

sin. mand.

изненађује јако изглодани ме-

1ааконид што није случај код осталих

примерака.

Цела му је

~,;.руна у опште узев јако изглодана. Место за протоконид се на
круници не може распознати:. Хипоконид је изглодан али му се

место јако распознаје. Метаконид је од свих грбица највише
оштеhен, док је најмања оштеhеност код ентоконида. Корен му
је једноставан и прав. Раван срастања му се јасно распознаје.
Цингулум му је доста слабо развијен. Дужина му је 27 mm, ши
рина предњег краја

20 mm,

а задњег

19 mm.

ПРЕГЛЕД ОДЛОМАКА ГОРЊИХ И ДОЊИХ ВИЛИЦА И ОСТАЛИХ
КОСТИЈУ ИЗ РАЗНИХ ЛОКАЛНОСТИ

До сада је било речи о појединачно нађеним зубима, а сада
је потребно прегледати одломке чељусти, као и других костију
из појединих локалности.

"Врело" улаз у пеhину код манастира Раванице. Оскудни
остатак из ове локалности показује да је на парчету горње че

љусти очувана десна магзиларна кост са јабучном лакрималном
и палатинском кости. Магзиларна кост је по сутури одвојена од
назалне и фронталне кости; лакримална је такође по сутури од

војена о алисфеноидалне. Палатинска је мало сломљена. Од
зуба је на овом парчету сачуван: М2, Ml и С. Премолар Р4 има
само своју алвеолу док му је зуб уништен. Димензије ових зуба
имају исту просечну величину као и појединачно описани зуби
у предњем делу овога рада, те зато овде није потребно износити
димензије. М2 на овом парчету лобање је доста добро очуван.
Глеђ му је на унутрашњој страни у пределу цингулума нешто

мало оштеhена. Паракон и метакон су сачувани сасвим добро.
Протокон, метаконулус и хипокон су излизани:. Запажа се да
између протокона и метаконулуса постоји још једна грбица ко

јој нема места на при:ло:женој шеми. За разлику од досадашњих

зуба ци:нгулум је код овога

примерка на

боље развијен него на спољашњој.

Ml

унутрашњој

страни

је овде неоштеhен.

Све

су му грбице изглодане. Паракон и метакон му се јасно издва

јају. Између протокона и метаконулуса постоји грбица, која по

/величини не уступа двема поменутим, само на шеми није озна
чена. Протокон и метаконулус су на шеми спојени линијом па

се може претпоставити да је аутор шеме имао у виду диферен
цирање грбица. С је на овом примерку огроман као и свуда код
.овога

типичнога

дилувијалнога

претставника,

у

поређењу

са

осталим зубима. Глеђ са врха му је скинута. Он сам одаје утисак
врло чврстог зуба. На спољашњој његовој страни глеђ је мало
развијенија, што

је много

олакшало

детерминацију

појединих

зуба-очњака, којих има много.
Из ове локалности сачуване су још и неке мандибуле и њи
хови одломци. На проксималном крају сваке гране мандибуле
јасно се издвајају три дела:

condilus, procesus angularis

и

procesus
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Код

coronoideus.

:врсте

развијенији је pгocesus

облика ваљка, док је
так

процесуса

Ursнs spe1aeus од ових процесуса нај
coronoideus, добро је развијен и кондилус
procesus angularis јако закржљао. Разви

короноидеуса

доводи

се

у

везу

са

r·ом коју на њему има фоса за коју су срасли
гэ.les,

чија

је

улога

развијенији је

отварање

и:

затварање

огромном

у ло

muskuli tempo-

доње

вилице.

Јако

добро је развијен и кондилус

procesus coronoideus,

кретање вилице у правцу горе-доле. Pгocesus ю1.gularis је јако
закржљао али: се на њему налазе отисци од лигамента, који је
везивао мишиhе

који су

помагали темпоралном мишиhу,

ради

јачег отварања и затварања доље вилице.

Из

локалности

гране доње

таву, којој

"В р е ла

вилице,

две

"

десне

имамо

још

два

и једну десну

одломка

грану

леве

готово

чи

не достаје кондилус тако да приликом давања ду

жине неhе бити урачунат и кондилус.
Ова добро очувана десна грана доње вилице припадала је
огромно

развијеној

старој

женки.

Ово

се

може

закључити по

томе што између Р4 и С на грани нема никаква алвеола за зуб
карактеристичан

за

мужјаке

На проксималном крају
кондилус

не

достаје,

а

који

би

сачуван је

procesus

одговарао

вероватно

procesus angularis

coгonoideus

је

добрим

Pl.

сасвим,
делом

оштеhен. Од зуба су сачувани МЗ, М2, Ml и С, а Р4 недостаје,
али се познаје алвеола где је био. По величини зуба ове индиви
дуе су веhи него досада описани; сви су јако излизани, а наро
чито МЗ и

Ml.

Дужина ове гране је

38,8 sm.

Од одломака десне гране доње вилице сачувана су два. На
једном веhем постоји сачуван Cl и М2. Припадао је старој ин
дивидуи пошто су му зуби јако излизани, а то се може закљу
'сити и судеhи по

щирини саме

гране,

која је максимално ра

звијена. Други одломак десне гране мандибуле припадао је мла

дој индивидуи, пошто су јој зуби мали и неизжватани. Од зуба
су сасвим сачувани М2, Ml и Р4.
Од левих одломака из ове локалности имамо такође два. На
једном је потпуно сачуван С и М2, док Ml и Р4 имају само своје
алвеоле. Управо вилица је сломљена на месту где почиње М2.

Очигледно је припадала сасвим развијеној индивидуи, на сваки
начин мужјаку, пошто постоји једно удубљење које би требало

да буде алвеола за зубиh који се налази између С и Р4 карак
теристичан само за мужјаке.

На другом одломку, коме не достају кондилус, процесус ко
роноидеус и ангуларис, С је изломљен до саме кости мандибуле.

Од зуба имамо МЗ, М2 и

Ml,

дала

вероватно

старој

индивидуи,

а Р4 је сломљен. Вилица је припа
:женки,

пошто

се

нигде

не

примеhује никаква алвеола између С и Р4.
Пек ин а
така

имамо

бима М2 и

Пе

h

сачуван

Ml.

ин а
део

код

Гр ад ца.

магзиларне

и

Од магзиларн:их оста

палатинске

кости

са

зу

Р4 је испао, док је део кости где је био С сло

мљен. М2 је у односу на ове зубе знатно ужи и дужи. Грбице су
му многобројније и слабије развијене.

Паракон

и

метакон су

287

Фосилни остаци пеl~инског медведа

осредње развијени и неизлизани. Грбица означена на шеми тач
ком, која се код претходног примерка једва назирала, овде је ра

звијена у праву грбицу.

На унутрашњој

страни

зуба,

поред

основних трију грбица: протокона, метаконулуса и хипокона, по

стоје још две грбице које у шеми нису назначене, све су изли
зане. Цингулум му је са спољашње стране развијенији него са
унутрашње. Општи утисак је да овај зуб, поред типичних основ
них особина, у детаљима много отступа од својих пре·гходника.

Ml

се овде у главном поклапа са типичном грађом овога зуба по

шеми. Сне су му грбице излизане. Цингулум му је развијенији на

спољашњој него на унутрашњој страни. Обадва зуба су мањих
димензија од претходних примерака.

Из ове локалности имамо још и један одломак и једну грану
вилице коју бисмо могли да назовемо целом, пошто јој недостаје
само кондилус правилно

одломљен

по шаву који га

мандибуле. Одломак припада десној

одваја

грани мандибула.

од

Сачуван

му је предњи део. Од зуба има на њему оштећени С, М2 и

Ml.

За Р4 постоји само алвеола. Вилица је сломљена између М2 и
МЗ. На М2 и Ml примећује се знатна излизаност и поред тога
што су зуби припадали вероватно младој индивидуи, ово судеh.и
по томе што су сами зуби мали. Ова излизаност је највероват
није у вези са начином исхране саме индивидуе.

На левој

грани мандибуле видимо очуван procesus coronoiне достаје а procesus angularis је такође дели
мично оштећен. Дужина вилице је 27,2 cm. Од зуба је изломљен

deus. Condilus

МЗ сасвим, а С је оштеhен само на врху. Остали су развијени
без икакве деформације круне, са свима карактеристичним гр
бицама.
Темељ и Физичког завод а у Бе оград у. Из ове
.локалности имамо

одломак

десне

гране

мандибуле

са

једним

зубом С. Остаци су припадали младој женки. Ови остаци су ин
тересантни нарочито што су нађени у Београду приликом · гра

lјења Физичког завода у току
употпуни

ареал

1948

распрострањења

године те ће омогуhити да се

ове

врсте.

З л о т с к а П е ћ и н а. Из ове локалности потиче одломак
вилице. На проксималној страни одломка који припада левој
грани вилице, очуван је само

procesus angularis. Condilus

и

pro-

су сасвим уништени. Од зуба не достаје С
пошто је вилица између С и Р4 изломљена. Р4 је испао остала му
је само алвеола. МЗ, М2 и Ml су до сада најсавршеније развијени

cesus coronoideu,s

зуби. Нигде нема ни трага од излизаности. Цаклина глеђи се јако
приближава рецентној. Спољашња страна цингулума је наро
чито добро развијена. Претритни и постритни део се на овој
вилици јасно издвајају.

П р ек о н о шк а

П е ћ ин а.

Нада

да

из

ове

локалности

имамо комплетни костур није се испунила. Реконструисани ске

лет

Ursus spelaeus-a

саставље нје био од различЈiтих индивидуа,

тако да даје немогућу диспропорцију. Због тога је боље датрr по
јединачни опис костију без ослањања иа реконструисани скелет.
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Од костију, чији

опис бити дат, имамо следеhе: два ху

he

меруса, два фемура, две тибие, две улне, карлични појас без
пубиса, астраrулус, калканеус, тибиале, четири тарсалне и две
метатарсалне

Од

кости.

Хумеруса

је

сачувана

антпостериорна

малног зглоба веhег хумеруса која износи
рална ширина је

106

132

ширина

мм.

прокси

Медиолате

мм. Највеhа ширина дисталног краја медио

латералног правца веhег хумеруса износи

страна постантериорног правца износи
Дуж:ина целог хумеруса износи

·47

87

156

мм.

Унутрашња

мм, спољашња

91

мм.

см.

Ширина мањег хумеруса на постантериорном правцу прокси

малног краја износи

101

мм, а на медиолатералном

91

мм. Нај

веhа ширина на дисталном крају медиолатералноr правца мањег

120

хумеруса је

мм.

На

унутрашњој

страни

антпостериорноr

правца, дистални крај мањег хумеруса је широк
љашној

75

70

мм; на спо

мм.

Обадва хумеруса, а нарочито њихов предњи Е:рај, су избра
здани јаким фосама и отисцима мишиhа, тако да се добија ути
сак

да

су

хумеруси

служили

мускулатуру животиње.

као

подупирачи

за

џиновску

Може се закључити да су му предњи

екстремитети били главно оруђе за прикупљање хране,

евен

туални напад и одбрану, мада се нема у1'исак да је био крволочна
:животиња. Напротив, изгледа да му је главна храна била биљна,
која се у леденом добу често могла састојати од жбуња.
У збирци костију из Преконошке Пеhине налазе се само два

фемура сличне величине по чему би се могло закључити да при
падају истим индивидуама. Заједничка ширина капута фемурис
је

61 мм, медиолатерална ширина проксималног краја целе епи
физе је 133 мм. Истог правца на дисталном крају ширина износи
107 мм. У поређењу са хумерусом површина фемура је глатка.

У односу на мускулатуру његова се улога сводила у

главном

на то да буде ослонац бутним мишиhима, који креhу и држе
тежину тела. Сачувана је и улна чија највеhа дужина износи
38,5 см. Слично и она је избраздана фосама и остацима за
мишиhе.

У збирци из ове локалности имамо две тибие од којих је
једна дуга 32 см, а друга 30 см. Према томе припадају двема
различитим индивидуама.
здепасте

и

У

односу

на дугачки фемур

оне

су

кратке.

Карлични појас је добрим делом сачуван. Ацетабулум који
граде илиум и исхиум је сасвим сачуван.
пршљеном

за

који

су

срасле

лева

и

Појас је сачуван са

десна

страна

карличног

појаса. Илиум је на проксималном крају леве и десне стране
претрпео

извесно

оштеhен.

Os

оштеhење.

Дистални крај

исхиума је такође

puЬis не достаје сасвим.

Лопатица мерена по дужини

crista skapula-e

износи

35

см.

Предњи њен крај изломљен је до саме кристе која је јако развп
јена и избраздана мишиhним отисцима. На лопатици се, поред
ове, налази још једна мања криста.
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Сем

ових

описаних

костију

постоји

астрагулус

калканеус

и неколико фаланги од разноврсних индивидуа.
Једина приближно цела лобања у збирци костију

урсида,

које има наш- Музеј, је грешком препаратора замазана гипсом и

због тога је немогуh.е детаљно проучавање сваке кости, пошто се
сутуре у опште не познају. Сигурно се може утврдити каракте
ристични нагиб на фронталној кости, затим степен развиhа зуба,
дужина и ширина саме лобање. Обадва јабучна лука су сасвим
попуњена гипсом. Конди_ли окципитали су добро очувани. Ду
жина лобање, мерена од кандила окципитале по бази до предње
ивице алвеоле за Il. износи 45 см; ширина у пределу фоса глено

идалис износи

28

см. Посматрана са задње стране лобања има на

супраокципиталној кости јако развијену фосу нухалис.

Судеh.и

по томе вратни мишиhи су били изванредно јаки што је у вези са
водоравним држањем сразмерно велике главе. Париеталне кости

су састављене и чине снажну

crista capitis.

кости као што је напоменуто у свему
врсту

Ursus speleus.

је

Нагиб на фронталној

карактеристичан

за

Више се не може да издвоји ни једна кост

због замазаности сутуре гипсом. Предњи део десне магзиларне
кости и делом назалне је сломљен заједно са зубом Р4 и одго
варајуh.им инцисивима и канинима. Од зуба су сачувани: М2,
и Ml sin. и М2, Ml Р4, С и 13 dex. Излизаност на моларима као
да је једва почела. Очувани С_ sin. и 13 sin. нису у опште изли
зани. Судеh.и по овима не много развијеним и неизлизаним зу

бима, као и по С sin., који _није тако велики како може да буде,
а индивидуа је потпуно развијена, може се претпоставити да ова

лобања припада младој
половине

чеоне

кости

женки.

испуњен

Напомињем да је и део леве

гипсом.

3 а кључ а к. Приликом проучавања
speleus приметио сам две редовне појаве:
1)

Изванредно

развијени

зуба код врсте

цингулум на спољашњој

Ursus
страни

кутњака.

2)

Излизаност кутњака како код старих тако и код младих

индидивидуа

са

малим

изузетком.

Прва се појава може објасни1'и тиме што се молар медведа
ширио од унутрашње ка спољашњој страни. На многим зубима
се запажа да цингулуми имају тенденцију за стварањем нових

грбица и то све на оном развијенијем спољашњем делу цингу
лума. Због тога је грбичавост зуба постала главном карактери
стиком

ovoj

крунице.

Многе

веће

грбице

немају

места

на

Rhode-

шеми.

Другу појаву односно излизаност зуба могу довести у везу
медведа, за кога сматрам да је

са начином исхране пећинског

био више биљождер. Излизаност зуба код млађих индивидуа
може се објаснити дуготрајним трењем зуба о зуб, што је биљо
ждерска карактеристика.

Биљождеру

је потребна несразмерно

веh.а количина хране него месождеру, који се брзо засити месом,
те самим тим престаје и трење зуба о зуб. Изжватаност зуба
код месождера може бити искључиво појава код врло старих

19

Гласник Природњачког

музеја

српске

земље
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индивидуа услед трења
кондилуси

мандибула

зуба

кроз дуги низ

условљавају

кретање

година.
вилице

Ваљкасти
доле

горе.

Будуhи да су зуби код медведа перманентни то јест после прве

промене не обнављају се стално као код многих биљождера, то
су они излизани негде и до самог корена, што је очигледно у
са биљним начином исхране. Хумеруси имају огромне

вези

отиске

лигамената

за

мишиhе

предњих

екстремитета.

Претпо

ставка да би снажни предњи екстремитети могли служ:ити као

орган за напад отпада, јер је медвед плантиград табанаш са
спорим кретањем, а за напад је потребна брзина за стизање
жртве.

Веровтнија

је

претпоставка

да

су

изванредно

јаки

предњи екстремитети код пећинског медведа у вези са пентра
њем

на

дрвеhе

ради

убирања

плодова

и

гранчица

кој има

се

хранио.
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Ursus speleus, lobanja gledana iz profila.

А.

ХП

CIRIC:

LES DEBRIS FOSSILES DE L'OURS

(Ursus sp.elaeus

СА VERNICOLE

RosenmiШeт аи

Musee d'Histoire Naturelle
du Pays Serbe.

Le proЫeme essentiel qui s'est pose devant moi dans l'etude
de се geant dulivial, ce'tait de determiner, parmi la multitude de
canines retrouvees, les canines maxillaires et les canines mandibulaires. П convient de souligner ici les trois facteurs suivants:
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а) par l'examen de la tete d'un ours d'epoque recente, on peut
voir que les canines mancliЬulaires sont couvertes par les canines
m.axillaires. Par suite d'un mouvement continu de la mandiЬule ]es
canines de cette derniere ont fait une rainure sur la face interne
des canines du maxillaire suprerieur. Cela est surtout remarquaЫe
chez les individus plus adultes.
Ь) d'apres l'epaisseur de la couche d'email dont des canines
sont recouvertes, on peut determiner s'il s'agit d'une canine gauche
ou d'une canine droite; de meme, le fait que la face externe de la
couronne des canines est recouverte d'une plus grande surface
d'email que la face interne, nous amene а la meme conclusion.
с) la constatation faite par М. Herak, professeur de Zagreb,
que les dents mandiЬulaires sont legerement recourЬees, d'une maniere medio-laterale, tandis que les dents du maxillaire superieur
ont une surface symetrique.
Grace а ces trois faits, j!'ai pu determiner avec certitude de
nombreuses canines de la collection du Musee d'Histoire naturelle
du Pays Serbe.
En etudiant les dents de l'Ursus spelaeus j'ai constate deux
phenomenes haЬituels; а savoir:
1. Le cingulum extraordinairement developpe de la face
externe des molaires.
2. L'usure des molaires tant de celles des individus ages que
de celles des jeunes, sauf de rares exceptions.
Le premier phenomene s'explique du fait que la molaire de
l'ours а grandi de la face interne vers la face externe. On constate
chez le nombre de dents que les cingulum ont tendence а former
.de nouvelles cuspides et cela exclusivement sur la partie externe.
du cingulum, qui est plus developpee. C'est pour cela que la
presence des cuspides est devenue le trait caracteristique de la
couronne. Plusieurs cuspides plus grandes ne figurent pas sur le
schema de Rhode.
Le deuxieme phenomene, soit l'usure des dents, peut etre mis
en correlation avec le mode d'alimentation de l'ours cavernicole
que је considere avoir ete plutбt herblvore. L'usure des dents chez
les individus plus jeunes peut etre expliquee par le long frottement
des dents l'une contre l'autre, се qui caracterise les herblvores. Ces
derniers ont besqin d'une quantite de nourriture incomparaЫement
plнs grande que les carnivores, qui se rassasient rapidement de la
viande et, partant, le frottement des dents cesse. L'usure d.es dents
des carnivores se manifeste exclusivement chez de tres vieux individus а la suite d'un frottement des dents durant des longues annees.
Les condyles cylindriques impriment а la mandiЬule son mouvement vertical, de haut en bas et inversement.
Vu que les dents de l'ours sont permanentes, c'est-a-dire
qu'elles ne se renouvellent pas apres la premiere chute comme
chez maints herЬivores, elles sont elimees, parfois jusqu'a la racJ~f"
meme, - consequence. evidente du fait qu'il est herblvore.
19*
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Les humerus portent de laгges impreintes faites par les ligaments de muscles des extremites de devant. L'hypothese que les
extremites de devant pouvaient servir а l'ours de l'organ d'attaque,
doit etre abandonee, l'ours etant tш plantigrade qui se deplace
lentement; ог l'attaque necessite une vitesse suffisante pour s'empareг de la victime. Il est plus ргоЬаЫе que les extremit.es de devant
extraoгdinairement puissantes de l'ours caveгnicole sont en fonction
de la necessite роuг lui de grimper suг les arbres afin de se procureг
des fruits et des feuilles роuг sa nourrituгe.
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НИКОЛА ПАНТИЋ

ЛИЈАСКА ФЛОРА СА ПЛАНИНЕ Б-УДОША (ЦРНА ГОРА)
Михаило Вучинић, професор гимназије у Никшиhу, уступио
је

Природњачком

музеју

српске

земље

једну

добро

очувану

збирку фосилне флоре, коју је он сакупио у северном подножју
планине Будоша. Професор

3.

Бешиh, кустос Музеја, уступио је

ову збирку мени да је проучим. Ја сам тај посао завршио и овде
износим резултате

до

којих

сам дошао.

Збирка

се налази на

чувању у Природњачком музеју српске земље у Београду.

Мала планина Будош, према подацима које је Музеју до
стране пространо

ставио Вучиниh, затвара са југ-југозападне

Никшиhко Поље.

I--Ьегову врло интересантну

геолошку грађу

проучава Вучинић и он је досада сакупио, са ове планине и њене

околине,

врло

богати палеонтолошки материјал,

који припада

јурској формацији. Поменута фосилна фауна, која се налази у
Музеју, није још проучена и ја сам је само летимично прегледао,

колико ми је било потребно да добијем сигурнију потврду о ста
рости прикупљене флоре.
Планина Будош прави,

према Вучинићу,

једну

доста пра

вилну антиклиналу од јурских и кретацејских кречњака, како
се

(сл.

то

1).

види

из

приложеног

профила

који

је

Вучинић

снимио

-У језгру те антиклинале, односно у северном подножју

Будоша, а при самом

Никшиhком

Пољу

(ливада

Беhируша),

откривени су црни битуминозни лапоровити кречњаци са биљ
ним и животињским остацима.

Из тих слојева потиче описана

флора и то са два места, која су на приложеном профилу озна

чена листиhима у кругу. Међу фосилима овога слоја налазе се
и љуштуре литиотиса. И остали седименти у профилу Будоша
дали су бројну фосилну фауну али биљних остатака или нема
или су рђаво очувани.
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Сл.

1. -

Профил кроз

т.

---------------s-

планину Будош

(правац И-3)

гледан

са

северне

стране, са ливаде Беhируше (по подацима М. Вучиниhа).

1 -

црни битуминозни лапоровити кречњаци са биљним и животињским

лијаским

остацима.

означени

су

У

листом

у

левом

и

кругу

десном

места

крилу

одакле

овог

су

антиклиналног

сакупљени

овде

језгра

описани

биљни остаци; 2 лапоровити литиотски кречњаци; 3 зона кречњака
и лапораца са фосилима средње јуре; 4 зона јурског белог кречњака;

5 -

зона

оолитских

јурских

кречњака
горње креде.

са

фосилима;

6 -

кречњаци

iTJ"IГ'''"

rT

"'"'ГТ~~;>"::.:::
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ПАЛЕОНТОЛОШКИ ДЕО

Equisetites sp. (cf.

coiumnaris Brongt.)

Е.
Сл.

1898 Seward:
1909 Salfeld:

стр.
стр.

269
8

Отисак типа Eqнisetites
врло

много.

Велики

2

sp. (cf.

број

Е. colнmnaris

одломака

Сл.

стена

је

В

r

о

n g t)

искључиво

има
са

2

отисцима фрагмената стабала ове папрати. Судеh.и по отисцима,
обим стабала био би око

40 мм, и мање. На отисцима се види
фина ребраста структура. Нодус је нешто шири, отиснут на
стаблу око 12 мм. Дужине интернодија не могу се одредити, јер
отисци наше збирке садр:же само делове, без и једног остатка
целе интернодије са оба нодуса.
Отисци, о којима је овде реч, скоро сасвим одговарају
Salfeld-oвoj врсти Eqнisetites colнmnaris; нарочито онима на сли
кама 6и

7

табле

II,

са којима

су

слични

скоро

до

најмањег

детаља.

CiadopheЬis

denticuiata Brong.

Сл.

3, 4

1910 Seward: стр. 341
1919 Antews: стр. 20
1934 Cernjavski: стр. 88
1941 Криштофович: стр. 176
Има више отисака који припадају овој

врсти папрати. Они

претстављају делове

листа на којима су пинуле причвршh.ене

целом базом за рахис

(2

до

3

мм ширине). Облик пинула је изду-
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жено ЈаЈаст, оне су незнатно савијене, а дужина им варира око
15 мм. Главни нерв је iасно видљив, а бочни нерви виде се сла-

Сл.

3. -

Pinula

vгste

Cl. denticulata

бије, али се местимично назире да се једанпут дихотомно рачвају.
Ближе ка основи секундарног листа пинуле су мање и округла
сто - јајасте. (Сл. 3).

Сл.

4

Отисци ове наше врсте одговарају дијагнози коју даје про
фесор Черњавски (1934, стр. 87) за исту врсту папрати. Одсту
пање од те дијагнозе је само у томе што се пинуле наших при

мерака не препокривају веh су растављене (сасвим су слободне).
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Lomatopteris Schimpheri Schenk
Сл.

1909 Salfeld:
-У нашој

стр.

5

13

збирци постоје неколико отисака ове врсте. Они

претстављају фрагменте листова, рахиса са пинулама.

Рахиси

споредних листова су ширине 1 до 2 мм. Пину ле су косо причвр
шћене за рахис целом базом, са доњом ивицом која се спушта

Сл.

5

надоле. Облик пинула је издужен, са заобљеним врхом, дужине_
око 10 мм. Ободи пинула су јако назначени, а исто тако и
средњи нерв.

PhiiophyПum (WШiamsonia)
Сл.

1907
1917
1934
1948

pecten,

PhiПips

6, 7, 8

Otozamites (Ptilopl-lyllum) gracilis S а 1 f е 1 d : стр. 183
Ptilophyllum pecten S е w а r : стр. 517
Ptilophyllum pecten Се r n ја v s k i: стр. 94
Otozamites mundae (Morris) Те i хе i r а: стр. 23

-У нашој збирци има много отисака папрати ове врсте са
отисцима Equisetites sp. и отисцима CladophleЬis denticulata. Они
претстављају делимично остатке перастог лишћа са линеарним

пинулама.

Међу нашим

примерцима папрати

ове врсте

имамо

два типа, који се у неким особинама разликују једни од других,

а који су раније сматрани као отисци две засебне врсте папарти.
а) Први тип претстављен је отисцима перастог лишћа (нај
већи фрагментарни отисак дуг је 8 см.). Са линеарним пинулама
највеће дужине 17 мм, а ширине око 4 мм. Пинуле су праве и
при врху заобљене. Оне су причвршћене косо за рахис под углом
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40°. Базе пинуле су четвртасте или заокругљене, инсериране

са горње стране рахиса тако да се рахис на појединим отисцима

Сл.

6

не види. Пинуле су сасвим слободне или се местимично на поје
диним

примерцима

додирују.

Ближе

ка

основи

секундарног

листа, пинуле се постепено смањују.

Сл.

7

Нерватура пинула је паралелна, а има око
се не завршавају при врху веh по ободу.

15

нерава, који

Описана врста у многоме одговара дијагнози коју даје Чер

њавски (1934) за врсту Ptilophyllum pecten. Једина разлика је
у томе што су пинуле које описује Черњавски дуже и са оштрим
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завршетцима.

Како се по

отисци називају

Seward-y
Ptilophyllum pecten,

сви

многобројни

слични

те и нашим примерцима,

о којима је овде реч, припада исто име.

~
'1Q

::о
~
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Од многобројних врста, које су од ранијих аутора сматране
као засебне, а које

Seward заједно узима као врсту Ptilophyllum
pecten, наши отисци би највише одговарали Feistmantel-oвoj
врсти Otozamites Hislopi (Seward: Fossil. Plants, III стр. 56, сл. 589),

с том разликом што су врхови пину ла нешто више заобљени.

зоо
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б) Другом типу

отисака ове врсте припадају такође фраг

менти отисака перастог лишh.а са косо инсерираним пину лама.
Пинуле су инсериране са горње стране рахиса,

те се он види

само као танка кривудава линија. Пинуле овога типа се разли

кују од пинула пређашњег типа ове врсте. Облик им варира, а
увек су у доњем делу листа краh.е и шире, овалне са оштрим
за:Вршетцима. Највеh.а дужина има је око 15 мм. а највеh.а ши
рина око 5 мм. Пинуле су сасвим слободне, а базе су им, као и
код првог типа, четвртасте и заокругљене. Нерватура пинула је
паралелна и не завршава се при врху, веh. дуж обода листа.
Свака пинула има 10-15 нерава.
Овај други тип сасвим одговара врсти Otozamites gracilis
К u r r. како по облику тако и по величини (Salfeld, стр. 183).
Међутим Seward и ову врсту, раније сматрану за самосталну,
увршh.ује у Ptilophyllum pecten. Следствено томе и ми отиске
наше збирке овога типа стављамо у врсту Ptilophyllum pecten.

Otozamites sp. (cf.

Вш·Ьиrуапиs,

Сл.

Zigno)

9

стр. 542
стр. 182
Само је један отисак сличан овој фосилној врсти. На њему

1917 Seward:
1907 Salfeld:

је претстављен отисак перастог листа. На рахису нису сачуване

Сл.

9

све пинуле. Оне које су сачуване, делом се покривају. Пинуле
су

инсериране

са

горње

стране

рахиса,

wко

да

се

он

не

види

тамо где су пинуле сачуване. Пинуле су овалне. Базе пинула
изгледају асиметричне грађе. Дужина пинула је око 6 мм. Биди
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се да је нерватура лепезаста. Али ови отисци донекле одговарају

Otozamites Burburyanus као унеколико и дијагнози врсте
Otozamites Mandelslohi (1907). Међутим, изгледа да се овде ради
о истој врсти, пошто Seward ставља врсту Otozamites MandelsloЬi
у врсту Otozamites Feistmanteli, а ова је по свој прилици сино
ним врсте Otozamites Burburyanus.
и врсти

Otozamites sp. (cf. Beani, LindLey et Hutton)
Сл.

1917 Seward:

стр.

10

542

Имамо свега један отисак пинуле који потсеhа на ову врсту.

Сл.

Пинула је дугачка

2

10

см, а широка око

1,5

см. Нерватура је ле

пезаста.

По облику отисак потсеhа на врсту

Otozamites Beani.

Podozamites LanceoLatus Schimpher
Сл.

1917 Antews: стр. 49
1941 Криштофович А.

11

Н., стр.

263

302
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Отисак

типа

Podozamites lanceolatus

имамо

више.

Они су
4 мм),

претс•гављени усамљеним листовима. Листови су уски (око

ланцетасти и при врху заобљени.
Нерватура је Еидљива; она је паралелна.

Сл.

11

Cinkgoites sp. (cf. diLatata Teix.)
Сл.

1948 Teixeira S.
Род

Ginkgoites

С., стр.

12

18

је заступљен само једним отиском на коме

се види део јако засеченог листа. Видљива су три уска сегмента
ширине око

4-5

мм. Паралелна нерватура је јасно видљива.

И поред тога што је овај наш примерак сачуван само дели
мично, он одговара скоро сасвим облицима које описује Teixeira
и чије слике даје на табли

IV

(сл. од

1

до

13).

Нарочит;о велику
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сличност показује наш отисак са исто тако делимичним отиском

листа врсте
у делу

Gigkgoites dilatata
Teixeire.

на слици

Сл.

Ово

нам

омогућава

отисак припада врсти

да

9

горе наведене табле

12

претпоставимо

да

наш

делимичан

Gingkoites dilatata.

PagiophyПum Kurri, Schi1nphe1·.
Сл.

1907 Salfeld:

стр.

13

186

Имамо два нејасна отиска са лишћем араукоидног типа.
Дужи отисак има 5 см. Колико се види на нашим отисцима
лишће је различитог, најчешће игличастог навише повијеног
облика. Дебљина игличастог лишћа може се измерити. Она ва
рира од 1 до 3 мм. Дужина се већ не може тачно измерити:, она
се креће од

7

мм па вероватно до око

2

см. Према томе величине

листића варирају, што се и из ових димензија види.

По

хабитусу

Pagiophyllum

и

Kшri.

величини

наши

отисци

припадају

врсти

Сл.

13

Сл.

14
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Widringtonites Iiasinus Kurr.
Сл.

1907 Salfeld:

стр.

14

188

Има свега један отисак врсте W. liasinus Kurr; он nретставља
једну танку гранчицу (2 до 3 мм.), на којој су густо спирално
распоређени ситни листиhи. Облик листиhа је издужено овалан
и ка основи сужен. Листиhи се завршавају тупим врховима.

Средњи нерв се не види и изгледа
целог отиска износи 3 см.

да

недостаје.

Дужина

Овај отисак сасвим одговара дијагнози и сликама које даје
у горе наведеном раду. Мада је наш отисак само фраг

Salfeld

ментаран, његова потпуна истоветност са поменутом врстом код

омогуhава нам да га сматрамо са сигурношhу као оти
сак врсте Widringtonites liasinus Kurr.

Salfeld-a

ЗАКЉУЧАК

Према до сад изнетим подацима у овој локалности планине

Будоша заступљени су остаци следеhих фосилних биљака:

Equisetites cf. columnaris В r о n g t.
CladophleЬis denticulata В r о n g t.
Lomatopteris Schimpheri S с h е n k
Ptilophyllum pecten Р h i 11 i р s
Otozamites cf. Burburyanus Z i g n о
Otozamites Beani L i n d 1 еу- Н u t t о n
Podozamites lanceolatus S с h i m р h е r
Ginkgoites sp. (cf. dilatata Те i х.)
Pagiophyllum Kшri S с h i m р h е r
Widringtonites liasinus К u r r.
Остаци горе побројаних фосилних биљака говоре нам о по
стојању једне nалеофлоре чији је карактер сличан карактеру,
код нас веh обрађ~!Щ доњолијаске флоре Вршке Чуке (Черњав
ски 1934). Али судеhи по врстама у којима се ове две збирке
остатака фосилних биљака разликују, наша збирка има карак
тер нешто млађе флоре. Она је, као што се види из уводнога
дела овога рада, на основу фаунистичких података (литиотис),
средњелијаске старости.

Интересантно је упоредити фосилне остатке

биљака

наше

збирке са фосилним остацима· биљака нађених на Вршкој Чуки.
То упоређење изводимо на приложеној табели:

20

Гласник Природњачкоr

музеја

српске

земље
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Vrska Cuka

1

1

planina Budos
1

+

Equisetites columnaris
Cladophlebls denticulata

+
+

1

Otozamites gracilis

1

+

+

Otozamites Burburyanus

+

Podozamites lanceolatus

+
+

+

Ptilophyllum pecten

+

Lomatoptei·is Schimpheri

+

Nilsonia acuminata

+

Baiera Miinsteriana
Ginkgoites dilatata

+

'

+
+

+

Pagiophyllum Kurri
Widringto nites Iiasinus

+

Nilsonia orientalis

1

Значајно је да се и у једној и другој локалности, као нај
многобројније, јављају врсте Cladophlebls denticulata i Ptilophy-

llum pecten.
Ако погледамо фосилне биљне врсте, које даје Криштофо
вич

за

разне

одељке

јурске

формације,

видећемо

да

наша

збирка фосилног биља нема карактер рето-лијаске флоре, већ
да се у многоме приближује типичној средњејурској флори. Од
карактеристичних биљака за средњу јуру (по Криштофовичу)
у нашој збирци заступљене су следеће биљне врсте: од папрати
CladophleЫs denticulata, затим од Cycadophyta: Ptylophyllum
pecten, Otozamites, Podozamites, а од четинара Pagiophyllum.

Наша збирка показује велику сличност са фосилним биљ
ним остацима југозападне НеЈ.У!ачке

(Salfeld 1907).

Сви

отисци

фосилних биљака наше збирке заступљени су и у југозападној
Немачкој. Фосилне биљке из ове немачке збирке припадају по
четном делу горњег лијаса (Е серији) а пошто наша збирка по

казује велику сличност са њом, то и она има приближно исти
карактер.

Све ово, а нарочито постојање фауне, учинило је да нашу
збирку фосилних биљака сматрамо као лиј а ск у, и то не као
лијаску са неким одликама рета већ типично лијаску са већ јако
назначеним карактером средње јуре.

С нарочитим обзиром на постојање фауне, ову збирку мо
жемо окаратерисати као

средње

лиј а ск у.

307

Лијаска флора са планине Вудоша

LITERATURA
Fossil plants, Vol I.
Fossile Land-Pflanzen der Rat und Juraformation Sudwestdeutschland, Palaonthographica Bd. LIV.
1909 SaLfeLd Н.: Beitrage zur Kenntnis jurassische1· PflanzereS'te aus Norddeutschland. Palaonthographica, Bd. LVI.
1910. Seward А. : Fosil plants, Vol. II
1917 Seward А.: Fossil plants, Vol. III
1919 Seward А. : Fossil plants, Vol. IV
1919 Antews Е.: Die liasS'ische Flora des Hoгsandsteins, Kungl. Sv. Vet.
Houd. Bd. 59, 8.
1921 Potonie-Gothan: Lerbuch der Palaobotanik.
1927 Hirmer М.: Handbuch der Palaobotanik Bd. I.
1934 Cernjavski Р.: Prilog poznavanju lijaske flo1·e Istocne SrЬije, VesEik
Geoloskog instituta kralj. Jugoslavije IV.
1941 Криштофови-ч, : Палеботаника.
1948 Teixeira S. С. : Flora mesozoika Portuguesa.
1898 Seward
1907 SaLfeLd

А.:
Н.:

NIKOLA PANTIC

RESUME
LIASISCHE FOSSILEN PFLANZENRESTE VON
BUDOS (CRNA GORA)

GEВIRGE

In dem serblschen Text giЬt der Autor die BeschreiЬung
einigen pflanzenfossilien Abdrucke, welche Professor Mihailo Vucinic aus Niksic nordlich der Geblrge Budos sammelte. Er hat diese
Sammlung dem Serblschen N aturwissenschaftlichen Landesmuseum
abgetreten. Der Museumkustos, Professor Z. Besic, hat diese Samlung zur Bearbeitung dem Autor ubergeben.
Laut geologischen Daten welche Vucinic sammelte, gehoren
die Schichten aus welchen die genannte Flora entsteht zu den litiotischen mittel-liassische Kalksteinen. Das ist durch die Bestimmung
dieser fossilen Pflanzenreste bestatigt.
Der Autor hat aus der Sammlung folgende Arte bestimmt:
Equisetites cf. columnaris Brongt.
Cladophlebls denticulata Brongt.
Lomatopteris Schimpheri Schenk.
Ptilophyllum pecten Phillips
Otozamites cf. Burburyanus Zigno
Otozamites Beani Lindley-Hutton
Podozamites lenceolatus Schimpher
Ginkgoites sp. (cf. dilatata Teix.)
Pag'iophyllum Kurri Schimpher
Widringtonites liasinus Kurr.
20•
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Wen man diese Pflanzenreste mit den fruЪ.er beschriebenen
unterliassischen Pflanzenreste aus Vrska Cuka vergleicht, wird
festgesetzt dass die vom Budos alter sind. DasselЬe wird auch laut
Kristofovic Ь estatigt, nach welchen diese Flora schon sichtbare
Zeichen des mittel-jurassischen Charakter hat und nicht mehr den
typisch retho-liassischen. Diese Reste zeigen auch eine grossere
Ahnlichkeit mit den Resten aus Sudwestdeutschland.
All dieses, besonders aber das Vorhandensein der Faune, bezeigt
das mittel-liassische Alter d1ese Flora.

ALEKSANDAR CIRIC
О

NALASKU "STAJERSKE" FAUNE U MAJDANU LOZOVIKU
KOD SVETOZAREVА (JAGODINA)

Novembra meseca 1949 godine prikupio је Branislav Ciric u
majdanu Lozoviku kod Svetozareva izvesnu sisarsku faunu kој,э. nije
mogla Ьiti odmah odredena nego је ostavljena da ceka na detaljniju studiju.
Ovaj majdan lezi u selu Lozoviku na 12 km. od Svetozareva.
П njemu se eksploatisu travertin i mermerni oniks. Travertin lezi
preko mermernog oniksa i obadve vrste kamena se eksploatisu kao
dekorativni materij1al. U travertinu su nadene indiferentne vrste
suvozemnih mekusaca koji ne mogu da kazu nista о stratigrafskom
polozaju slojeva. Travertin i oniks majdana smatrani su kao
verovatno kvartarne starosti. Ali Milan Ilic profesor, koji је proucavao lozovicki maj:dan, izneo је usmeno misljenje da Ьi se mogla
pretpostaviti i pikermiska starost ovih slojeva, jer su se na povrsini
travertina nalazile kosti uklopljene u kamenu koje Ьi mozda Ыlе
ostaci pikermiske faune.
Posto sam 1951 napravio jednu kracu ekskurziju i tom prilikom
od interesantnog materijala mogao sam da nadem samo spoljnji zid
zuba izvesne vrste Rhinoce1·osa, to me је mnogo zainteresovalo misljenje profesora Ilica, posto se bavim proucavanjem pikermiske
faune, ра sam, u dogovoru sa Z. Besicem, resio da ponovo napгavim
ekskurziju do Lozovika radi detaljnijeg informisanja.
Pre polaska pregledao sam vec postojeci materijal u nasem Muzeju i tom prilikom sam preparisanjem otkrio jedan zub za koji sam
mogao da utvrdim da pripada vrsti Anchitheтium auтelianense Cnv.
U Lozoviku sam imao srecu da nadem jos jedno parce donjte vilice
sa tri kutnjaka od iste vrste. ZuЫ su Ыli oklopljeni kompaktnom
travertinskom masom tako da sam jedva uspeo da bar toliko oslobodim zube da bih video kojoj vrsti pripadaju.
Iz zЬirke koju је prikupio В. Ciric mogao se konstatovati jedan
selenodont prezivar manjeg rasta ciji zuЬi pokazuju izvesne primitivne oznake u odnosu na velesku pikermisku faunu. Naime kod
vrste iz Lozovika zuЬi su sa vrlo niskom krunicom, sto је u razvoju
selenodontnog zuba stariji stadijum, dok se sisari pikermiske faune
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odlikuju zuЬima koji se vrlo mnogo priЬlizuju danasnjim prez1varima. Sem toga u istoimenoj zЬirci nalaze se vrlo lepo ocuvane obadve grane mandЉule od nekakvoga mesozdera cija се odredba, usled
odlicne ocuvanosti, Ьiti moguca i relativno laka.
Od mateгijala koji sam ја prikupio mogu, sem pomenutog parceta vilice Anchit.heriuma, pгidodati i vec pomenuti spoljni zid zuba
vrste Rhinoceros. Nema nikakve karakteristike na tome oskudnom
delu zuba na osnovu koga Ьi se tacno deteгminisala ova vrsta.
Ovi nalazi su ukazali na to da se ovde гadi о fauni koju је рго
fеsог Laskarev nazvao "stajerska" i koja ima svoj odredeni stratigгafski polozaj. Najsiguгniji oslonac zakljuclш da se u maj1danu Lozovik radi о staj~rskoj fauni је sigurno odredeni Anchitherium aii1'eLianense Cuv. Prestavnici ove vrste su ziveli u miocenu i izгicito
se naglasava da ne pгelaze u pliocen. То је miocenska fauna koja
је prethodila pikermiskoj sisarskoj fauni ciji glavni razvoj, ро svoj1
pгilici, pada u donji pliocen.
ТгеЬа jos da napomenem da se pri konstatovanju miocene starosti lozovickog majdana radi· samo о travertinu, dok se za mermerni oniks ne moze nista reci, posto on ne sadrzi nikakvih faunistickih podataka.
Za ovom pretЬ.odnom beleskom usledice detaljnije pгoucavanje
lozovicke faune, sto do sada nije moglo Ьiti izvedeno usled izvesnih
teskoca oko pгeparisanja materijala, posto је potгeban specijalni
alat da se relativno nezni zuЬi oslobode cvrstog i kompaktnog _krecnjaka. Kada bude preparovanje izvedeno onda се se moci pristupiti
pomenutom poslu.

КРАТАК ИЗВЕШТАЈ

О ТЕРЕНСКОМ РАДУ У ГЕОЛОШКО

ПАЛЕОНТОЛОШКОМ И МИНЕРАЛОШКО-ПЕТРОГРАФСКОМ
ОДЕЉЕЊУ ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ
У

1951

З. Бешиh, кустос Музеја.

години

Од

24

до

31

мај а наставио је

рад на геолошко проматрање Фрушке Горе, која је отпочео про
шлих

година.

Бешиh је овога пута снимио неколико попречних профила
Фрушке Горе, нарочи'l'О кроз њене централне делове, да би се
што боље упознао не само са њеном стратиграфијом него и са
њеном

основном

геотектонском

структуром,

која

је

врло

заго

нетна.

У дубокој долини Будаковске Реке, која се формира непо
средно испод Иришког Венца, а протиче кроз Ириг, откривене
су брече врло крупне и јако повезане; Састав бреча је необично
различит. То су парчад од старих филитичних шкриљаца, ми
кашиста,

кварцита,

шкриљастих мермерастих кречњака

и

мер

мера, као и парчад од других стена. Ове брече, како изгледа,
леже преко серпентина, али се то није могло утврдити директ
ним проматрањем, јер није откривен контакт серпетина са ње

говом повлатом. Брече леже у бази флишне фрушкогорске се
нонске серије седимената.
Непосредно испод планинског венца, са јужне, односно југо
западне њене стране, откривене су знатне партије жутога, нео
бично силификованога, доломитичнога кречњака. Ове појаве, и

ако су на неким местима врло моhне, не чине једноставни слој,
него само веhа или мања сочива која су интеркалисана у сенон-.

ском флишу, али су близу серпентинских појава.
Бешиh је обратио нарочито па:жњу околини Црвеног Чота и
Беочинских Ливада где га је посебно интересовао положај бре
частих црвених мезозојских кречњака на брдо Црвене Кречане

(к. 511). Стратиграфски и тектонски положај ових кречњака није
још решен, јер недостају из њих фосили.
У источном и централном делу Фрушке Горе слојеви имају
врло стрми пад према северу или североистоку. Према том ова

планина, бар њен источни и средњи део, била би у геотектон-
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ском погледу северно, односно североисточно крило једне антџ
клинале полегле према ЈЗ, односно Ј.

Од 21 до 20 јун а провео је на терену у области планине
Гучева у Западној Србији. Бешиh је обишао западну подгорину
Гучева дуж Дрине и североисточну од Дрине до реке Штире. На
томе

простору

откривени

су

седименти

тријаса,

креде

и

тер

цијара.

Тријаски седименти се
пељастих,

понекада црних,

састоје

из

кречњака

јасно

услојених

који су мало

сивопе

и доломи

тични. На неким местима се појављују између ових кречњачких

слојева и партије седимената нешто лапоровитије, али исте боје.
Тријески кречњаци се јављају често и у облику масивних доста
моhних партија, као оних, на пример, у долини реке Штире. Бе
шиh није у кречњацима тријаса нашао нин:акве фосиле.
Ови тријести слојеви изграђују планински венац Гучева, као
и

веhи део

његове

подгорине,

а

припадају

свакако

средњему

тријасу.

Кретацески седименти су заступљени флишном седиментном
фацијом и она припада горњој креди. То су сиви, тамнозелени
или плави глиновити или песковити шкриљци, који се смењују
са сивим или отвореножутим кречњацима. Ови кречњаци се че

сто испољавају у облику пространих и неслојевитих сочива.
Кречњаци горње креде садрже фосиле: шкољке, брахиоподе, ехи
ниде и друге, а међу овим фосилима су најчешћи хипурити. Гор
њокретицејски седименти су испољени у нижим деловима пла-.
винске подгорине Гучева (дуж Дрине у селу Горњој Мали, а у
северном делу планине у атарима села

Ковиљаче,

Трбушана,

Воhњака и др.). Они леже на тријеским кречњацима.
Врло интересантни седименти терена су сиви кварцни пе
шчари осредњега зрна па до ситнога ,а по некада су и врло круп

нозрни и прелазе у праве кварцне конгломерате. О њиховој ста

рости се за сада не може ништа реhи поуздано, јер нам не достају

фосили. Бешиh је мишљења да леже преко хипуритских креч
њака и у опште флишне серије горње креде и да су од ових
млађи. Њихово пространство је велико, нарочито у атарима села
Ковиљаче, Трбушана, Бошчалука и Воhњака.
Неогени седименти су откривени на неколико места у Гор
њој Мали поред Дрине, у селу Воhњацима код Лознице и на дру

гим местима. То су з~лене или жуте песковите глине у којима
се често наилази и на фосиле другомедитеранског ката.

Старији седименти терена су убрани у косе или полегле,
често стрме, боре динарскога правца пружања, а најчешhе им је
пад према југозападу.

О д

6

ј у н а

д о

6

а в гу с т а

Бешиh је вршио

геолошка

проматрања у подручју Боке Которске, у Кривошијама, у око

лини Грахова Поља. На овом терену констатовани су и палеон
толошки утврђени седименти тријаса ,јуре, горње креде и ео

цена. Рад на геолошком проучавању терена .наставиhе се у току
идуhе године. Овога пута обраhена је нарочита пажња геотек-
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тонском склопу терена. То је био сада и главни Бешиh.ев зада
датак на терену. Основне податке до којих је дошао веh је обја
вио (Неки нови погледи и схватања у геотектоници Динарида,
види књ. 4 овог Гласника).
Од 4 до 30 септембра Бешиh је наставио ископавања
сисарске фосилне фауне у околини Титовог Велеса (на месту
Белушци у атару села Доњих Оризара). У овој експедицији
учествовали су, поред Бешиhа, Добр ив оје Ст ој ад ин о
в и h и Глиша Арсекиh, препаратори Музеја.
Музеј врши ископавање и прикупљање велешке (пикермиј
ске) фосилне фауне веh четири године у циљу да се прикупи сав

фосилни материјал и да се утврди узрок погибије фауне и начин
под којим је изведена фосилизација костију. О вредности и бо
гатству фауне било је говора у ранијим нашим годишњим изве

штајима (види Гласник Музеја, А-2, 3, 4).
Ове године смо истраживали дубље слојеве да би се утвр
дило да ли испод фосиллоносног сочива можда постоји још који
слој са костима, који је одвојен зоном седимената без костију.
И заиста у дубљим деловима се наишло на слој са костима,
истина ретким али добро очуваних. Исто тако у фосилоносном
слоју постоје, у хоризонталном правцу, места у којима нема ко
стију.

Тако се,

дакле, може извести закључак да коштано

со

чиво у Белушци није једноставно, него је разбијено како у хо
ризонталном правцу тако исто и у вертикалном. И ове године
је ископан знатан фосилни материјал, нарочито од екстремитет
них делова.

Јелена
наука. Од

8

Марковић,
научни
сарадник
Српске
академије
12 април а вршила је геолошка проматрања у

до

долини Западне Мораве и то од села Витковца код Ниша па до
села Брестовца код Лесковца. Она је имала задатак да прегледа
лесне оазе које се појављују на речним терасама. Резултате до
којих је дошла овога пута, као и у току ранијих проматрања,

изнела је у свом раду: ,,Лесне оазе у долини Јужне Мораве" који
се објављују у овој свесци.
Александар Ћириh, асистент Музеја. Од 3 до 13 јун а
извее,. је геолошку екскурзију

у атар села Лозовика (Светоза
рево) и у Деспотовачки углени ревир.

У Лозовику се је задржао на послу три дана, испитујуhи ло
зовички мајдан оникса, који садржи релативно честе остатке ко

стију сисара и гастропода. Фосили су врло чврсто уклопљени у
камену масу кој а се понекада може изломити само употребом
динамита. Ради тога сматра да би било потребно чешhе обила
зити мајдан на кратко време и прикупљати кости. Овога пута,
поред осталог материјала, Ћириh је нашао и један одломак зуба
који припада носорогу.

Угљоносни слојеви Деспотовачког рудног басена су познати
по остацима фосилних костију сисара.

1946

и

1947

г. отворени су

угљени поткопи у атару села Миливе. Ту на имању Милоша
Стојановиhа, где је постављен поткан, кости су нађене на дубини

.
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око пет метара. По казивању главног техничара Јел и

h

а

ту је

нађена, поред осталих костију и једна вилица доста слабо очу
вана. Њу је однео неки геолог чије име Јелиh није знао да каже.
Овај поткоп је затрпан и на терену је посађен виноград. Требало
би предузети доста обимне радове да би се кости сакупиле. У
исто време копана је и на имању Вуксана Милошевиhа и нађене
су кости на дубини од 7 м. Те кости су сасвrkм пропале пошто о
њима нико није водио рачуна. И овај поткоп је затрпан и на
пуштен.

У самим слојевима угља досада нису нађене фосилне кости.
Ћириh је код радника и Управе рудника организовао прику
пљање фосила за рачун Музеја. -Утврђено је да у овом басену
има костију, али је њихово прикупљање скопчано са знатним ма

теријалним издацима.

Од 21 јун а до 7 јул а провео је на проучавању терци
јалноr басена Ужичке Пожеге. Циљ ескурзије је био да прегле
да овај терцијални басен, који нажалост није до сада дао сигурне
податке на основу којих би се решио његов стратиграфски поло
жај. Ћириh је обишао басен и прегледао усеке, али није имао
cpehe да наиђе на фосилну фауну или флору потребну за стра
тиграфско решење терена. У атару села Рупељева, близу желе
зничке станице Расне,

у усеку р. Ђетине, сакупио је оскудну
флору која потиче из Бигра.
Остало је још да се прегледају делови басена према Ариљу
и -Ужицама.

Од

h

а,

11

до

27

август а

пратио је Петр а

Стеванов и

професора -Универзитета, на његовим .геолошким екскурзи

јама по терција:рним теренима Поцерине. О овим радовима даhе
извештај професор Стевановиh.

Бранислав Ћириh, асистент. У времену ·од

17

окт обр а

до 5 септембра био је на терену Драгачева, на планинама
Крстацу и Голупцу. За то време извршио је картирање северо
западне четврти Драгачева.
Од

стратиграфских

чланова,

седиментног

порекла,

у

овом

делу области заступљени су:
1) Палеозојик (млађи) који претстављају чланови метаморф
них шкриљаца II групе, аргилошисти и филити, са местимичним
појавама кварцних или графитним шкриљама.

Палеонтолошки

остаци нису нигде нађени.

2) Горња креда. Серију горње креде изграђују углавном
кречњаци, разнобојни од белих до тамно модрих и гвожђевито
црвених и увек са богатом фосилном фауном. Најчешhе се у
њима јављају рудисти, затим остале шкољке, па гастопроди, ко

рали, ређе јежеви и друге приобалске форме. Поред кречњ9:ка
фосилоносних,

на

знатно

мањем

пространству

откривени

су

и

лапор ци са иноцерамима, лапоровити кречњаци без фосила и је
дра кречњачка бреча, раније у извештају са пл. Јелице сматрана

за палеозојску. Овога пута поуздано је утврђено да та бреча
припада завршној партији горњокредних седимената.

Извештај

о теренском раду у

1951

315

години

3) Терцијар се састоји из глина, трошних, пешчара, и лапо
раца, са прослојцима и слојевима угља и фауном слатководних
пужева и шкољака.

Они претстављају најмлађе чланове седи

метне серије са Драгачева.
Сви ови седиментни чланови

имају у главном

нормално ди

нарско пружање. Одно~и међу њима су прилично једноставни.
Док дуж СИ падине Крстаца горњокредни слојеви леже трас
гресивно преко палеозојских шкриљаца, дакле у нормалној се
рији, у западнијим крајевима запаж:ена су стрма изразито кра
љушаста налегања шкриљаца и кредних слојева према југоза
паду.

Beha

навлачења и покрови нису нигде запа:жени.

Од изразито радијалних поремеhаја ваља споменути велики

расед динарског правца који се протеже дуж целе ЈЗ

падине

Крстаца. Низ овај расед спуштени су кредни слојеви. На веhем
броју профила планине Крстаца може да се уочи како овај ра
сед, од нормалног на СЗ, прелази на ЈИ у реверсни, са извесним
налегањем палеозојских шкриљаца на кречњаке горње креде.
Терцијалне наслаге су благо убране у правилне сиклинале
и антиклинале динарског правца.

У овом делу Драгачева еруптивне појаве су много pei)e него
што је случај са СИ делом области. Једино на ЈЗ страни Кр
стаца, између врха Лиса и села Краварице, испод ерозијом ра

знетих пал. шкриљаца појављује се распаднут еруптив. Изгледа
да је дотле пробио у виду лаколита.
Стеван

Карамата,

асистент

Геолошког

факултета

Високе

техничке школе. Од 2 до 25 јул а обилазио је руднике
Зајачу, Бор, Мачкатицу, Бујановац, Радушу и Трепчу и прику
пио узорке руда,

минерала и околних

стена из

споменутих руд

ника за потребе овога Музеј а.
У Зајачи је прикупљен материјал из јама Заворје, Мамуто

вац и Рађени. При сакупљању ових узорака обраhена је пажња

нарочито на псеудоморфозе антимонитских оксида по крупним
кристалима антимонита у силификованим кречњацима. У Бору,

Мачкатици и Бујановцу уговорио је, уз прикупљање матери
јала, са рудничким геолозима да сакупљају и даље узорке за
Музеј. У пределу Бујановца, код села Огоште, прегледао је на
чин појављивања и распрострањености еклогита. Од ових стена
је узет материјал за детаљну обраду. У Радуши је прикупио
збирку околног петрографског материјала и типичних узорака
руде. У Трепчи је са рудничким геологом уговорио даље слање
материјала за Музеј.

Д.

Стангачиловиh.,

минералог.

У више махова,

·герене, прикупљао је минералошки материјал и тај

обилазеhи
материјал

је делимично објављен и публикован раније.
Сакупио је минералне врсте научног, естетског и практич
ног значаја и то:

А з б е ст из С тр а г ар а. Плоча 25 Х 20 см. ,,кожастог" аз
беста из лежишта на контакту серпентина и кретацејских седи
мената.

-!)
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серпентина,

,,ко:ж:асти"

текстуре

магнетита

1951

и

години

азбест је

састављен

измешан с веhИl\1 или
влакнасто-лисастим

мањим

хидромаг

незитом (према Стојану Павловиhу). Лежиште је од великог еко
номског значаја.

Х р и з о т ил

-

а з б е с т

и з

Б о го с л о в ц а

(М а к е д о

-

ниј а). Јавља се у виду многобројних жица, са средњом дужи
ном влакна 4-6 mm, док проценат у руди достиже до 14. Аз
бест је на контакту кристаластих шкриљаца и серпентина, на
стао цир ку лациј ом вода.
Диј ат оме јс ка земља из 3 ов и h а (Маке.дон и
ј а). Изграђена је од добро очуваних силицијских скелета алга,
глиновите и лимонитске материје, кварца, фелдспата, мусковита,

халита и магнезијумовог сулфата. Дијатомејска земља леж:и на
андезитском туфу и шкриљцима, а покривена

је

травертином.

Хемиски састав SiO2 81,90/о, Fе2Оз 3,3, Аl2Oз 4,4, СаО
SОз 1,8, алкалије 0,7, Cl 0,3, rуб. жарењем 5,60/о.

2,0,

Талк

Ја

MgO 1,0,

из

Изв ор а

и

Гал ишт а (Македо ниј а).

вља се као пратилац талкшиста хлоритошиста

и

арrилошиста у

виду сочива и интеркалација, или са кварцитима у виду слојева,
сочива и гнезда.

Често

садржи хлорита,

магнезита,

калцита и

кварца. У минералошком погледу није проучавана због недоста
така савремених апаратура. Хемијски састав је врло варија
билан.

3

е о л ит

(д е с м ин)

и з

М о м и н о г

К а м е н а

к о д Џ е

п а. Овај минерал је неранџасте боје и јавља се у виду розета,

које јако потсеhају на ружу. Ова "цветања" јављају се у пуко
тинама дацитских стена, као продукт зеолитске пропилитизације,
настао у циклусу аутометаморфозе за време хлађења лаве. Као

такав увек је праhен калцитом. Остаје да се поуздано утврди
минералошка

врста.

Такође су прикупљени примерци: гипса-алабастера из огро
мних наслага К о с о в р а с т а к о д Д е б р а, ву лфенита из М е
ж и ц а, антимонита из Б у ј а н о 'в ц а, ортокласа са Б а б у н е,
дистена

из

П р и л е п ц а,

п о п о в ц а и актинолита
донија).

миоценских

у

амфиболиту

отисака

код

риба

из

У р у п а

П о

-

(Маке

Руководилац

Геолошко-палеонтолошког и

Минералошко

петрографског одељења,
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ERRATA
Pendant l'iшpression de се voluшe d'assez noшbreuses faнtes de
red.action et d'iшpгession se s011t irltгodнites dans l'aгticle de Мг Sta11gacilovic S'Ш' la montmoгillonite du Mo11tenegгo dн fait qu'il se trouvait
а се шоше11t en Fга11се. La Redaction ргiе les lecteнгs de voнloiг ble11
соггigег celles de ces fautes qн'elle cгoit ронvоiг ргоdнiге u11 male11tendн et do11t elle don11e la liste ci--dessoнs.
Il

а

ete

Il faut

iшpгime:

page 59, lig11e 32: Cafi
page 59, lig11e 43: Sustasaшa
lig11e 47: Sustasaшa
page 63, da11s la colo11ne 4 de l'analyse
cl1imiqнe
des bentonites, il faнt
Ьiffe1· l'un des chiffгes 25,320/о et
раг н11е paгenthese i11diqueг que
l'анtге se гаррогtе aux oxydes d'alн
mine et fе1·генх pris e11semЫe.
page 66, dans le deuxieme tаЫеан do11nant
la gгosseuг des patiticules des bentonites, da11s la colon11e d'introduction, i1 а ete iшpгime
2 jl
page 75, ligne 18: paoli11iqнe
page 75, ligne 19: у а adapte
page 76, ligne 2: а Biyelo Polye
page 76, ligne 40: genesiaque
page 73, ligne 7: seгait
page 30, ligne 45: c'est effectuee
page 82, ligne 29: mangan
page 32, ligne 33: а la page 14, 15
page 82, ligne 36 et sнivantes:
Notгe bento11ite et cette d'Italie est
plus гiche en silice que celle de
Wyomi11g, mais la deгnieгe est plus
en aluшinium.

Cavi
Sнstasima

Sustasima

>

page 82, Iigne 38:

а

liгe:

< 2µ
kaolonique
а iшagine

de Biyelo Polye
de genese
seгont

,s'est effectuee
manganese
а la page 62
Notre bentonite et celle
d'Italie sont plus гiches
en silice que la bentonite de Wyoming, mais
la dешiеге est plus
riche en alнmine.

sa be11tonite

----0----

la bentonite
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