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Оснивачи Природњачког музеја српске земље ставил!t
су му веома висок задатак: да научно испиту је територију
српске земље узимајуiш у обзир целу њену природу. Музеј
јс тај свој задатак достојно спроводио.

Пре рата научни радници у Музеју били су малобројни
и нису могли помишљати на оснивање музејског часописа,
пошто за то није било довољно научних снага, које би сво
јим радовима могле осигурати његово редовно излажење.
Они су били приморани да своје· научне резултате саопшта
вају у другим часописима, дома/шм или страним, а жељу
да се и Музеј јави са својим издањима они су само
делимично остварили у повременим публикацијама од којих
је Музеј објавио двадесет и две свеске, у којима се трети
рају разна питања из целе области Јестаственице.
После Ослобођења прилике су се знатно измениле.
Музеј је добио веhи број научних радника и они су успо
ставили

сарадњу

са

другим

сродним

установама

у

нашој

земљи. Народне власти су правилно схватиле велики научни
задатак ове наше старе установе и пружиле јој довољно ма

теријалних средстава. Више није било ник_аквог разлога да
Музеј не изиђе пред научни свет са својим часописом као
редовном публикацијом.
·

Како је јестаственица данас добила у своме напретку
огромне размере, то је уредништво нашло за сходно да наш
часопис, који he носити име Гласник Природњачког музеја
српске земље, подели у две серије: А и Б. Свеске серије А
посвеhене су абиолошкој групи јестаственичких наука, а се
рије Б, биолошкој групи. Свака серија излазиhе убу дуhе нај
мање, са по једном свеском годишње.

Уредништво пушта у научни свет ову, прву (абиолош[{у)
свеску, коју је уредио ранији
др. Боривоје Д. Милојевиh.

директор Музеја професор
УРЕДНИШТВО

8.

Ласкарев

О НАЛАСЦИМА ДИНОТЕРИЈА У СРБИЈИ
Музеј

ср:пюке

земље

1 обога·1'<ИО

ое

у

а•вгусту

ме.сечу

године једном значајном принов{)м: остацима DinoU1eгium g'ig·anteum Ка u р, нњђе1Њњм у атајру села Врачеви\-1а, у

1942

l<!ољубарскю:м ,срезу, •и то у бЈIЈи,з,ин,и ма~нжтир;а ,и желез,њичкс
ст,шице Боговаtје.

Музеј дугује ,ову принову оцу ИЈiариону Живанову,
јером.о:наху манастира Боговађе, који је писмом од 29-VI-1942
известио ову установу о ,пронаЈiаску костију и зуба "размера
песнице".
Ради проучавања места наЈiаска отишао је Ј{УСТОС бота
ничког одељења Др. П. И. Черњавски, који је прикупио,
поред података ,о месту,

времену ,и rе{)ЈIОшким уСЈюви:ма овог

наласка, 4 зуба кутњака, одломке од два секутиhа и више
ситних дељова •виличних костију. Кустос зоолошког одељења

Б. М. Петров обишао је за вреие својих екскурзија заједно
са кусто·сом В. Линдтнером ови место налас1{а, утврдио гео
графски положај места, појединости односно геолошког са
става и успео да :прику,пи још д,ва 1{утња!Ка (М 3 и Р·1 ).
Захваљујуhи се Музеју српоке земље, који ми је пове
рио проучавање не само ових остатака, веh ми је ставио на
расположење сав музејски материјал који се односи на ди
нотерије, ја hy у овој расправи изнети: пр1Зо, резултате про
учавања динотерија из с. Врачевиhа, и друго, кратак прегЈrеЈ~
оста:така од динотерија из других места Србије, који се на
Јiазе у Музеју, у Геољошко-пш1еонтолошко:11 заводу Универ
зитета и у Геолошком Институту.

ОСТАЦИ ДИНОТЕРИЈА ИЗ СЕЛА ВРАЧЕВИЋА

CeJio Врачевиh подељено је у два дела, који ес 111и1н·
на ·ВО:додеЈIIНИЧ1Н'ИМ IB'ИICOIBИMa ,сев,ерню и јужно ОД 1I10'l'Oll{a Гра
бовца. Према карти Војногешрафсrюг института поток 1·1н~
бовац полази од виооравни Стражара Планине, високе 220
Г.,rасник

Природњачког

!ltyзeja

А· 1

В. Ласкарев
------------·----·---

2

250 м. н. м., па иде >праrво на исток где се улива код с. Д. Лат
ковиhа у ре:ку Љиг, на висини око 119 м. По Б. М. Петрову
најгорња десња притока п. Грабовца, која чини границу
између a'rapa Месrюте и Поља, садржи место новог наласка
динотерија: ту, на месту званом Буква, на имању Радивоја
Богатиhа, у одстојшьу око 2 км. ,од потока Грабовц,а и око
700-800 м. од ~пута за Словац, има на левој с1~ра,ни ове при
токе безимен усек, .на апсолутној висини ,а;ко 190-200 м., у
тюме су нађени остаци .,дrињотерија.
Геолошки састав простора између реке Колубаре, Љига
и Топлице још није довољно разјашњен.
У ,оонови, ,овде леже тријаски :К!речња,ци и шкр,иљави
лапори, који избијају на површину у обЈrњку острва и то: код
с. Пепељевца и јужно од њега у правцу села Прњавора, на
левој обали Љига и на обаЈrама КоЈrубаре, Ј{Од села Стрмова
и Непричаве, а нај,севернији изданак, Остењак, налази се
преко пута Лазаревца.
Преко јако промењених .и до велике дубине распадну
тих тријаских стена Јiежи серија неогених наслала, чији са
став и старост нису поуздано утврђени, због недо{:татка фо
сила и малог броја изданака у овом шумовитом терену.
На основу слабих изданак,а, који {:е налазе између села
Рат,Ковца и Пепељевщi, а такође између овога посЈiедњег и
села Прња,во~ра (уюец,и дуж ж,елез1Н1ичке пруле), юпш'I'и ,сжта,в

ове серије неогених наслага може се претста1Зити на следе:hи
начин: 1) преко тријаских кречња·ка ле>I<:е шљуна,к ,и пеокови,
који ее ређају ,са шrа1вим гљинама,; 2) 1жз.на,д юв.их леже ,си1Ви,.
беличасти и црвенкасти ситнозрнасти пес1юви, а затим сиве
и плаве глине са СИВI{астим и беличастим лапюрима ,и са интер
калациј,ама гвожђе,витих пешчара и танких угљевитих сло
јева; 3) серија ,се завршава плавим и мрiКИМ умама са бею1частим шкриљавим лапорима и песковима.

На основу састава стена и с обзиром на надморску ви
сину, ова се серија може сматрат,и као обалска фација доњо
конгериских, а делом и горњо1юнгериских наслага обрено
вач:Ке Посавњне и д:р. 1,юста. ,Сл,ичне ,обаЈюке ,наслаг.е вrиде {:е

(углавном у бунарима) на северозападном юбоду Бу:куље у
f}Iюлини Лазаре-вца. По белича,стим лапорима и песковимп

ова се серија често зове "белом земљом" или "мекотама".
Место налаека врачеви1шог динотерија
ватно

средњем

деЈiу

наведене

шеме

припада

веро

неогених наслага овог

простора, чиме се старост његова одређује са знатном поу
мио-,плиоценска (панонска).

зщаношhу као

П. И. Черњавски забележио је састав наслаге у малом
усеЈ{у (моhан о.ко 3 м), где су нађени остаци динотерија; а Б.

М. Петров доне.о је примерке стена, .одломке од

Helix-a и

друге појединости на основу којих се 1юже геюлошки састав
овога у,сека претставити у СЈrедеhе:м облику:

О наласцима динотерија у Србији

1) мрка г.~ина и гајњача испод које се на ,падинаш1 внди ;uы_\'В11
јум, тј. мешавина стена донетrих низ пади:не из горњих с1ојсва (к,олщд,и
беличастих, фино-слојевитих J1ar1opa, зе:1ене глине са гнез;щш1 брuшна
стог кречња,ка). Дебљ,ина 1 м.

2) ,Сиви ла.пори :са кречним конк,ре~щја.ма и са сочивим,а с-ивкасто"
л~рког гвожi)евитог песка, са ситню~ одлолщ1н1а тан](ИХ љуштурица o;r_
НеНх-:а; o•ko 40 см.

3) Сива·, ,нешто песковита
кречња](а и одЈrоицю1а од Hel.',x
се остаци динотер-ија.
4)

глина са лис](унол~, са кон](рецијюrа
око 1 ы. У овол1 слоју њз,ла·&или су

sp,;

Затворено сив3! чвр·ста глина,

0,80

м.

5) Угљевита пшна са биљню1 остацю1а о којима П, И,
љавски саопштава да је )1нкроана·Ј1иза дала негативне ,резултате.

Чер

6) Си,вс и зепенка,сте глине ,и лапор,и са 1,речњачким конк,реu,ијама.

Изњад о-вих наслага, на врховима, лежи серија шrавих
и мр.ких глина, вероватно из горњоконгериског (понтиског)
ката.

У погЈiеду историје наЈiас,ка остатака динотерија могли
су П. И. Черљавски, Б. М. Петров и В. Линдтнер из разго
вора ,са В:ра,чевиhа1нима СШ\Ю т.о,~:rи:ко ,сазна:rи д31 ,су п-ю- -ово~r
ме,сту усека већ раније биле нађене поједине кости, и да С\ 1
у пpoJiehe 1941 r. 1Нађене и "вилице", к,оје чине предмет ове
расправе. Пре но што је Музеју стиrЈiа вест о овом наЈrаску,
ста1нов,ници 1 су разд.робили в:илице,
а
зубе разнели
за
у,споме1Ну.

Како у сакупљено:1;1
доње

вилице,

и

са

материјалу има зуба из

десног и

левог

кра1{а,

то

се

горње

може

и

закљу

чити да 1су овога пута :из,вађене ,обе виљиц~е 1и '!'О, Б-ер,01ЈЗатњо,
одл1 омљ·е1Не од O1ста<Љих 11юстију ъ1обање, ,fIOШ'l'O ,сведоци у ~исто

време инсистирају да није било и "rJraвe."
Степен очуваности зуба је врло добар, само су коре
нови одЈrомљени и са неких зуба скинута је глеђ при дробље
њу вилица. Глеђ је отворено сивкасте боје са манrановю1
црним пегама и дендритима; дентин је потпуно црн.
По rра};и доњих секутиhа кљова (о томе даље) може
се закључити да су ,остаци динотерија из Враче,виiiа припа
дали женки, а по степену КОЈIИКО су зуби истрошени, да је
то биЈiа релативно мЈiада форма.
,Кутњаци врачеви!жоr динотерија показују нарочите
особине у облику и поЈiожају пљосана трошења зуба при
жвакању. На њима се 01Пажају као два система ових пљосана:
један нормални систем и други, који је могао да поеrа1не тск
:после промене ,у начину жватања, тј. у артикулацији апарата
за жватање. Питање о овим променама и о постанку другоЈ'
система лљосана '!'рошења кутња1ка остај-е отворено, до1< ес
не нађе још неколико од осталих кутњака врачевиll,кос :tн,
нотерија.

1к
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Анализа зубног апарата

Као што је веh наведено, ,оообље Музеја уопе,1ю је да
прњкупи 8 зуба врачевиhкога дњнотерија, тј., ако се упо
ред1и ,са формулом де~н11ициј,е Д1и1но11ерија

0.0.2.3.

--- =

22,

свега

1.0.2.3.
о.ко

1

/3

целокупног броја зуба. Донети зуби припадају следе

hим категоријама:

Горња вилиuа I десно: - Р 21 :~ево:

-t

1)
Ј ·--

.
\ десно: Ј2 .
.LLoњa вилица I лево: ./-;;, Рз
Горња вилица

P3dext., треI1и десни г.орњи премоЈrа:р, добро је очуван,
сюrо је глеђ нешто оштеhена.

О. '7veinsheimer

(24)

дао је толико детаљну и тачну ана

лизу зубног апарата динотерија да се његовом опису обично
маЈIО што може д,одат,и. Али баш у опису треhег горњег пре
i\Юлара има 'IЮД њега места, к,оја не одговарају особинама
не само 1 нашег зуба, ,нело 1и ,сл·ищи ,самюiг аутора (24, таблица
lII, слика 18). Према њеиу »Ую,п ,de,11 4 Za,pfei\1 нicbl је ei,11 Ia:teгa:l·eг mit еiпеш шe,dia1le11, so111deг,n Ше bei1d,eн .Ја,t.егаdен -u,nd die

lJ

е

i ,d е ,11 111

е

,d i ,а 1 еп

,d,uгch је еiп

Joc>ll

шit е1i111ап1,d·ег уеr,Ь,uп

dел, sю 1da1s1S 1dli1ese Јосће a,lsю als La,п,gsj,oclъeн z,u ,ЬеzеiсЈюеп
siпd« (24, р. 19--20). М,еђутим, медијалне грбице код нашег
пример.ка не самю шт,о нису међусобњо повезане је;:r;ним
уздужним гребеном, веh су одвојене једна ,од друге кратком
али дубоком ,попречном доли.ном; шта више, медијалне
грбице су издужене, као .обично код ДИIЮ'rерија, у попреч
ном правцу спрам љатералних грбица, ,од :којих су wпак одво
јене дубоком уздужном доЈшном, која -одговара латераљном
уздужном
гребену доњег треhег премолара.
Латералне
грбице су заиста међусобно повезане јшшм уздужним гре
беном ,са -вертикалним улегнуhем на спољашној страни. Овај
је гребен излизан косо у правцу од спољашњег краја ка
унутрашњем. На тај начин структура треI1ег горњег лремо
лара чини у суштини почетну или полазну форму за с1 1 рук
туру четвртог горњег премолара, где се 'I'енденција мед,ија,л
них грбица на ло:пречном .растезању доводи до њиховог спа

јања са латераЈiним гребеном, тако да овај зуб динотерија пре
личи на кутњruк носорога него ли тапира, оа к,ојим ;кутњаци
динотерија уопште имају највише заједничког. О. Weinsheimer сувише уопштава неке о·собине свог примерка, али и он
сам наводи случајеве да су обе медијалне грбице издвојене.

s

О нааасцю~а динотерија, у Србији

На његовој ,слиц;и

18,

на таблици

III,

види се да су у~ну-11ра,шње

грбице такође изд,војене, са,мо се између њих протеже врЈiо
СЈiаб и низак набор; на ово.i СЈIИЦИ задња медијаЈiна nрбица
1'ОЈIИКО је попречно издужена, да до.стиже задњу латералну
rрбицу.
Зуб рз има неправилну округло

-

троуглу форму, са

издуженим латерално предњим углом (услед слобощног
развиhа зуба на:пред). Од три карактеристична корена за
горње кутњаке један је испод унуТ~рашњ,их грбица, а два
щруга испод спољашних.
површина од трења

На задњој

са четврт~им

страни зуба налази

се

премоЈiаром; предња страна

нема сдичних трагова, пошто следеhи зуб Р 2 код нашег дино

терија !Није постојаю ('в. даље 1Г1iр,им,едбу !На стр. 7). База<ЈI,ни:
појас (Basalwй/st) врло је сЈiабо развијен на спољашњој и
предњој стра1ни.

К. Gor janovic (7) даје на слици 1 и la своје I табле
слику зуба рз од D. g·jg;anteum из Марије Горице више
Брдовца у ХрватСЈ<ој, који се од нашег разЈшкује пре овега
јаким разв~иh,ем бава1Л1но,га Jl'ojaca на предњој, ,унутрашњој и
задњој страни зуба са брадавицама на горњем крају, које
су нарочито јаке на унутрашњој стра_ни. Зуб. из Хрватске
има, слично са нашим, медијалне грбице раздвојене до,лином
без трага уздужног гребена.

Из доле 1на,ведене таблице види се да се наш рз при
бљижује по размеру ка D. gjganteum из класичног места
Eppelsheim-a; п,ри:мера,к из Хрватске је нешто ужи.

Размери р]_ dext.

Eppelsl1ei111
Врачевић
Iiajвeha дvжина:

73

.

{

средња:
задња:

Хрватска

(7.
74,6

р.

9)

мм

69

предња:

Ширина

мм

(24, р. 21, .\:,' 8)
74 мм

. 64,0.

70
70

сачуван је само у обЈшку једног ОДЈЮi\Ша, на
задњи попречни гребен и Јiатерални гребен,
морфоЈiошки ,слични са шeta-·eoto:lop:h-oм код носорога.
Задњи попречни гребен има карактеристично удубљење
(24, р. 21), које пресеца ,овај гребен близу латералног гре
бена. Зуб је јако излизан, услед чега се предњи и задњи
попречни г,ребени спајају близу УiедијаЈI~ног ::крај.а. МогЈrа се

P·sinist.

коме

се

виде

је одредити само ширина задњег дела зуба, која достиже

73

мм.

мнsiпjst. последњи горњи Јiеви молар је једини 1<утњак
Ј{Ој,и им.а свог антагонисту у доњој вилици.
Анализа овог зуба код О. Weinsheimer-a (24, р. 24) чини
сувишним опис о~вог савршено очуваног зуба. Може ,се истаhи

В. Ласкарев

само то да је к,од њега разлика у ширини предњег и задњег
дела зуба мања њо што се то обично опажа. Размер зуба
види ,се из следеhе 11аблице:

Дужина

\ лате,Јална: 79 мм.
/ медијална: 78 мм
Ширина \ предња: К6 мм
/ задња: 78 мм

Висина 1·леiји на задњој латералној грби ци:

48

мм

Зад:њи талон Је iCJraбo раз,в,иј,ен, пре,дЊIИ јаче; нема ба
заЈшог пој.аса 1на спољашњој и унутрашњој ,с11рани. ВрхоЂ 1И
латералних грбица су при жватању нетакнути, савијени назад
и носе низ брадавица. Попречна средишна долина је прегра
ђен.а са Јrатералне ,стране 1 сЈшбим nребеню,м од ,глеђи, [{<оји
полаЗ!и -од латералн1их г~рбица и за,врша,ва ,с,е стубиh,ем, :који
се диже о,д 6аз,е зуба. ,Код iВ~раче,в 1 и1h,1ю,г 1п,р1и:м-е,р~ка опажа се
в,ел,ика штедња у глеђи, !Као што ј,е то ,1щра1ктер,истично
у;опште за д,и,нотериј,е; глеђ је само 1 на nребе,н:има, на .мест,и11ю
изљоже1њим трош,ењу, дебела од 2-3 мм., до:к ,се ~према баз!И
кру1ње 1 истањује.
ГЈrавна ,пак особина овога зуба је та што се на њему
опажају два система пљосни од трошења зуба при жватању.
Првом систему припадају за дињотерије обичне шьо,сни н::~
врховима попречних гребена, које су излизане косо напред
и према медијалној страни. Пљосни другог система имају
облик округЈrих удубљења, која су постала на месту меди
јалних грбица (Табла I, ,сл 1ика 1). Предње, ю1]{;ругло удубљење
или јамица има пречник од 12 мм., а изд1убљено је на глат-·
кој површини предње попречне пљосни из првог система.
Задња јамица је врло мала, а и слабо удубљена на пљосни
задњег гребена. Од задњега ,краја предњег удубљења полази
косо ка дну средишне долине ,слаба, трака-ста пљосан од тро
шења зуба, која ,одговара једном набору глеђи доњег послед
њег молара. Начин на ,к·оји су постала -ова о:кругЈrа удубљења
на ,ме,сту м,едијал1н1Их трбица врло ј,е '!'ешк,о објаюњит:и; не~{е
прет.поставке о томе су изнете на ,крају проматрања грађе
.;зубног апарата •врачеви!жог динотерија. Крупан значај за
објашњење :има п1итање да ли ,су ,оба оистема лљО!СНIИ 111ю

шења зуба при жватању постали у исто време, или је један
систем претходио другом. У овом поrЈrеду особина нашег
кутњака мз може да говори у ·прилог друге претпоставке,

тј. да .су пљосни на ,попречним гребенима постале пре окру
глих медијалних удубљења, јер последње имај,у свежији
изиrед. Ка1ко су ,пљосни на попречним гребенима тако!;е при
лично сачуваЈiе своју свежину, мора се претпоставити да је
дубљење ових округлих јамица на углачаној површини по
пре1~них ,гребена из 1вршено релативно брзо, без повреде !ГЮ
с.11едљих. I{ao произво!)ач ових удубљења могу се сматрати
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О наласцима динотерија у ,Србији

јаке и шиљасте медијалне грбице доњег Mзsi,n., антагонисте
о.вог зуба. Али да ,би ове по-следње заиста могле да Тl)
учине, ~потребно је да оне дођу тачно ,у [IОложај ,испод меди

јалнlИх ·nр6и1Ца 1nорњег :кутња:ка, тј. да доњ1 и ~кутњак M 11siп.
буде смеш1'ен нешто на лево.

Доња вилица

I 2 -s·i1n,is•t. е1 re!iext. Од другог секути.Ј:1а доње вилице, ка
рактеристичног за динотерије, :који се развио у кљову*),
сачуваЈIИ су се следеhи делови.
Врло добро очу.вани крај левог другог се[{утиhа, ду,гач
ко,r 17'5 ,м,м., ,има у щ::>:е,оеку неп,рав,ил~ню О!К,руглу, 1Кю1њичну,
1

шиљасту фо,рму. Он је савијен у обли1ку рога са највеhим
пречником од 68 мм. Као што је карактеристично за динu
терије, овај зуб нема ГЈrеђи и нем,а структуре ,слон.ове кости;
дентин је коничан и ~юнцентричног скл.опа. Једна страна је
слабо пљосната и углачана, па према 1,оме мора ,се сматрати,
анаљого ма~сто,д;онима, юю УНЈ1,р:а,шња ,с1,р,ана, :кюјrу ,сурла

неш,ре.к,идно гл,ача. Опољашња страна Је в:и,ше юк,р.угла•ста и
рапава. Поред овога веhег одљом 1ка има више ситних одло
иа:ка, на основу •којих се може закључити да је пречник се
ку1,иhа у пр,01к,оим~а•ЈI1Ном делу дост1и,гаю 1нај.:мање 150 мм.

.

КЈРа:Ја

Од деюн,о,г юекутиhа 1сачуваља 1су ,се два одломка юџ1, ,саwюг
,,::::

зуоа,

.

Ја~кю

угљача:на,

.

1ЮЈИ

према

.

1'О:м.е

.

пр:ипада,Ју

у1ну-

трашњој страни.
На основу ,облика секутиhа (кљова) може се п,ре·r,поста
вити да су исти припадали једној женској индивидуи. У ,овом
погледу они имају највише сличности са сликом женск.ог
примерка динотерија из Штајерске, ~код К. Peters-a {17. р. 376,
табл. I). Од слике секутиhа код Weinsheimer-a из Bermers-

heim·a (24, табл. II, сл. 8) много се разликују.
? 3sinist., треhи доњи леви премолар, крајњи је предњи
зуб у реду кутњака (Р2 понекад се појављује код геолошки
старијих облика, в. 18а), и као завршни има троугЈЈасту
форму, са врхом управљеню1 унапред, у правцу слобод,пог
растt:ња.

На основу

упоређивања са описом

и

сЈiикама Р,, ЕОд

Weinsheimer-a (24, р. 28-29, табл. I, сл. 2, табл. II,
иоже се закључити
бинама.

01.

7 и \))

да се наш зуб одликује следеlшм

осо

Гребен, који ве}к,е латерал1Ну предњу nрбицу ,са :щЈщ,т1

грбицом, доста је њзлизан, те обухвата и 1Предњу мсдија,пну
rрбицу, која је иначе слабо издвојена од латералне. Оf>рнуто,

*) Фююгенетског доказа да ъ:љове динотер,ија l!ЈЈ'Нладају ;1ру1-ом
по реду секутиhу још нема, само аналого ыастодош1~1:1, ,!а 1<ојс ю1а
таквог доказа, они могу да се 01атрају стварно као ,'lJJYl'l1 сскут11Јш_
(В, О. АЬе!, 1, р. 829).
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задња медијална nрбица је по'Гпуно издвоје.на од задње ла
тералне једном долином. Ме~ни ,се УИНИ да ,овом уздужном
гребену треба ,поюrонити нарочиту пажњу,· јер он испољава
једну општу тенденцију у склопу свих премола,ра и молар3
,цоње rвил,иц,е 1юод д.:~11ноте,рија, ma ,се ,ољажа на сви,ма ЊИ!\И и
т,о у све слабијој мери према задњем по,следњем молару. Тај
nребен је помакнут ка средини зуба. Заиста .на Р4 овај гре. бен је јасно развијен између предње и задње ,патералнс
r~р6иц,е. Код М 1 г,ре6е,н ,се провлачи на узд1ужrној средишњој

.

линији као сла·би широ.ки набор између три попречна гребена, :ка;ра•ктеристична за овај зуб; на ~излизаним при,мерцима
М 1 он изазива .претварање гЈiеђних еЈiипса, које постају на

месту истрошених попречних гребена, у гЈiеђне ромбе. Нэ
М 2 и М, овај уздужни гребен је све слабије развијен у обЈiию;
слабих уздуж,них ши:роffшх набо,ра 1 на ,средишњој уздужно,i
осовини, који деЈiе попречну средишну долину у два де.пэ
уну11рашњи

:и

----

-спюљ,а,шњи.

Друга ос.оби.на нашег Р 3 је та што нема базаЈiног појасЈ
на задњој и 1на :01юљашњој сг;ра1њи; у •о,вом погледу он Ј1rичн
на сЈiику 2 табЈiице III код Weinsћeimer-a.
Зубни корени су одломљењи, али њихов по !!Ожај одго

вара Wеiпsћеiтег-овом опис.у. На овом :месту мо.же се приме
ТИ'I'И да ј,е на примерку Ра од D. gigantissimum S t е f. (из не
познатог места), који се наЈiази у Геолошко-палеонтоЈiошкоvr
заводу Ун1инерзитета у Бе,от1ратду, за1дњи 1{,орен дубо.ком
бр.аз.,щом ја~сно ·подељен. По поступном у,дубљ1Ивању Оi!Зе бра
зде може се закључи11и да су на самом .врху ,корена, који је
одломљен, оба дела корена били слободни, тј. да је било
два задња корена.. Према 1;оме и доњи кутњаци динотерија
имали

су три корена

слично ,горњим

Размера з·у6а: дужи1на

к•утњаци-ма.

(на ла'!'ерал,но,ј лрбици)

58 м,м.;
ши;рина (~на заV])њ'Њм г-рбицама) 47 мм. Њему је нај-ближи iП,Р,И·
мера1к из Eppelsћeim-a, ду,га,чак 60 мм. широ1К 39 мм. (предњи
дю) и

49 мм. (задњи д!ео) (24, ip. 29, Њ 10).
M 2 sinist. et M~sinist., по1:ледњи и претпосЈiедњи

кутњаци

л,еве ,rrpwнe доње в1Илице, ,саtВ,рше1но ,су ,сачуваrни и по овюјој

, грађи

сасвим одговарају опису ~код Weinsћeimeг-a и других

аутора.

Размере се виде из cJre,Nehe табЈiице, на uюјој су наве
дене и размере примерака блиских врачевиhком динотерију~

Дужина

f
1

MiSiп.

М 3 .3iп.

ВрачевиЈ,

ВрачuвиЈ,

.Н 2
Bermersheim
(24, р. 32, I 1)

91

81

7S
70

69

сп,љашња

унутрашња

!lliipинa \ предња
/ эадња

(73+ 13)
80
73
73

73

,1:-:;Eppe!sheim
(24, р. 33,8)
91

82
73
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Талон враневиdиюг M3 &im. има дуЖ,ину 13 мм., ш11р1и1у
и Б 1 иоину 28 мм. (ушореди 24, !Ј). 33, N! 8 и 16).

Пљосни од трошења зуба при жвакању имају на овюл
ву6има сложеrн юбл,иlК, наро:чито. на ·M2si·n., и ,са:чиња,вају зна
чајну особину ди1ноте,рија из Враче,виhа.
На: M3 si,n:itst., поред ~уrаЧIКих пљ·о,они 1на врхо'Вимњ тюп,рсч
них гребена ('1'0iphi) зуба, има једна дугачка узана пљосш.
која полази од задње латералне грбице па се протеже ш1
предњој падини задњег гребена 1юсо ·медијалњо све до дна
попречне средишне долине (Табла I, слика 2). Она је постат1
на месту јаког набора глеђи, 1юји је излизан све до дентина
трењем

,са

M3sin,i,st.,

код кога се овај набор протеже ка задњој падини

сличним

набор.ом

глеђи

,ња

антагонисту,

на

предњег rребена, од предње латералне грбице косо до дна

средишње Д;олине. Лоре наведена па!Нтљичаста пљосан на
M 3·siп. личи на ,пљоони на врхю:ви~ма попречних гребена, а на
стала је као последица нарочитог склопа ,ових кутњака и то,
изгледа, тек пошто је оваЈ зуб променио сној положај пре~1а
антагонисти.

На M2 sinis·t., поред две за динотеrрије ,карактеристичне
дугачке пљосни на врховима попречних гребена, постоје две
необичне шьосни 1'рошења зуба при жвакању, наиме два
01<ругла удубљења на месту латералних грбица (Табла l,
сљика 3) слична округлим удубљењима, ,која смо видели Ј<Од
M3 sintst. на месту медиалних грбица. Ова ,Оiкругла удубљења
имају добро углачано дно, <:пуштено дубо.ко у дентин.
Предње удубљење је мање (17 Х 18 мм.) од задњег (19 Х 23
~,rм.), које ј,е 1изду,жено у попречном правцу. Удубљења су
се проширила у nра,вцу ~предње и 1спољаwњ·е падине гребена
и

на

рачун

њихових

врхова,

где

секу

пљосни

на

врхов·ю1а

гребена. Начин ња :који удубљења пресецају пљосни на ,врхо
вима по.казује доста одређено да ,су постала после форми
рања пљосни на врховима попречних гребена. На предњем
гребену ово се проматра нарочито јасно, јер су ободи овог
удубљења овежији и оштрији ,од l!{рајева уздужне пљосни,
који су знатно излизани и заобљени.

'Из прегледа пљосни трошења зуба при жвакању ња кут
њацима .врачевиh.ског динотерија види се да су на M3 sin. и
M2sin. врло јасно, и на M 3·siп. ,слабије развијена два система
ових пљосни. Први систем је састављен углавном ,од за све
динотерије обичних дугачких пља.сни на врховима попреч
них гребена. Други систем је претстављен о:кругЈrим удубље
њима на месту медиалних ИЈIИ латеiраљних грбица, или, юю
Ш'ГО је случај 1юд M3 si,n., дугачком пљо,сни на падини гребена.

Следеhе оообине могу да послуже ·као доказ да су оба
система издвој,е,на та!Кође и 1 времеrнс:ки, тј. да је први си,стсм
постао пре другог: а) округла удубљења су се развила на
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пљоснима првог ,с~стема и, ,као што је веh поменуто, имају
на
M 3&Ln. свеж,иЈе ободе него пљосни 1првог система;
б) ,обо,щи ,01кругл1их удубљења,, јамица, юпушт,ен1и ,су ме,ст,и1мице

ниже од нивоа дуг<11чких ,пљосни на врховима; в) ОIЈ{ругла
удубљења, јамице, ~имају свеж изглед, док су дугачке пљосни,

нарочито на врху 1 предњег гребена код M 3 si,п., са излизаним

крајевима.
Две фљзе у постанк,у ових пљосни трошења зуба при
жватању.доводе до закључка да се на граници доба њихових
формирања десила нека промена у начину жватања и у тро
шењу зуба,.
Недостатак
данас

оа1купљених.

материјала

за упоређење и

1~угњака разлог

су

што

мали

број

се ,питање о

до

узро

цима ове промене у трошељ у зуба мора оставити бу дуhим
испитивањима.

На крају треба додати да се IКОД М. Lartet-a, у његовm,r
Ј{Љасичњом раду о фосилним пробосцидима (14, стр. 509,
таб. XIII), могу пр.о,матрати слична два система пљосни 1;ро
шења зуба и врло поучне слњке ембрионалних или врло мла
дих кутња,ка, %ој1и м,оrрају да ое та 1 1юђе узму у обзир пр1и
тумачењу ~постанка два система пљосни. На слици 1Pi1
g·. 2Е' он
даје један мулаж од M 3s·i111. из Eppe/sheim-a на коме се виде
пљосни трошења у облику округлих удубљења, јамиц.а, ,~юје
су се разв~иле на пљоснима прве фазе, на дугачким шьоснииа
на врхювима попречних гребена, и 'Ю .на месту латералних
грбица; 1нажал:ост, у нж,сту •01н ~ништа ,не

спом:иње ,о њима.

На слици Pig·. lc', на треhем млечњом зубу D 3 , опет се запажа
нешт,о слично ,о;круглюл удубљењима од трошења зуба.
Изгледа да код млечних или·врло младих кутњака, к·од :којих
су четири •примордијалне грбице издвојене, могу у почетку
трошења

зуба постати изоловане округле пљосни ,од тро
шења; при њапредювању трошења зуба, када на врховш~1а
попречних гребена постану дугачке пљосни, ове по.следње
могу да обухвате ,округле пљосни на примордијалним грби
ца'1,а. У таквом случају дугачке пљосни на гребенима, ,као
ылађе, морале би да буду свежијег изгЈrеда, до:к округла уду
бљења, јамице, !!{3:0 првоби11не творевине, морале би да буду
избраздане са излизаним ободима. Ме1јутюл, као што је горе

споуrенуто, код динотер,ија из Врачевиhа икругла удубљењ::~
изгледају свежа, а дугачке 'Пљосни су понекад јасно зао"
бљене. Поред 'Ј.iога, округла удубљења, јамице, а11ю би оне
постале од ембрионалних грбица на гюре ,наведени начин,
морале би да буду општа појава за све .кутњаке свих дино
терија, а т,о није сЈrучај.
Про:ма1,ршъа у :о~вом правцу, 1на ююнО1ву в,еhег у,по1ред,но1·

матч:.риј,ала, 1На~рочито би била пrо1iребна и могла би доm~ри1Нетн
објашњењу постанка д,ва систеиа пљосни од Т!рошења зуба
код динотерија из Врачев:и!ю.
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Прелазеh,и сада на одређивање врсте :IШЈОЈ ,припад11
врачевиh:ки динотеријум, морам приметити да је ,питање о
подели европских динотерија на врсте још недовољно ра·з
рађено.
Ако се п,регЈrеда систематика рода ди:њотерија, ·почев од
радова G. Cuvier-a и Ј. Каир-,а, аутора назива рода, ·па преко
основњог рада О. Weinsl1eimer-a (24) до новијих радова Н.

G. Steblin-a (21),
и Ј. Simionescu

С.

Arambourg-.a, Е. Stromer-a, N. Morosan-a
може се закључити да само пет врста

(19),

еr,рапсжих ддш,от,е;р,ија имају пра!Во на 111риз,нање њююве са
:-юсталности:

Dinotl1erium Cuvieri К а il1 р ( 1832)
bavaricum Н. v . М (1833)
giganteum Кан р (1832)
!aevis Ј о u г d.
g-ig·antissimum G. S t е f. (1894-96).
D. Cuvieri К ,а 1\.1 р. че,с·ю се сматра као синоним D. Ьa
varicum, али L, Mayet et L. Bourg·ois (21, р. 144) имали су

D.
D.
D.
D.

право када су издвојили обе ,ове врсте, з,адржавају!~.и назив
D. Cm1 ieri за најсит,није обЈrике европских динотерија (по
L,artet-y по,'юви:на ра,змера D. g·iganteum, 14, ,р. 481). Размер
кутњака (нарочю;о другог молара) код ове врсте коЈiеба се

око

50

мм. дуя<Јине

(,од

40

до

60

1м:м.).

По

Н.

G .. Steblin-y

р. 145, fi,g·. 19) ова је врста још сачуваља горњи други
премолар (Р 2 ) и налази се у доњем и средњем миоцену, уГЈrав
ном у Фра,нцуској, и не прелази у горњи миоцен.

(21,

D. bavaricum Н. \Т. М. је карактерисг,ичан за средњи
мњоцен, али преЈiази и у горњи .М:иоцен. По размеру кутњака;
око

60

мм.

дуж,ине

(50-70

мм.),

заузима

средње

место

између

D. Cuvierf и D. giganteum. По М. Scblosser-y (18а, р.
488, Та·Ь. XXVI, Fi:g. 12) D. bai'aricum има понекад, ,,индиви
дуално", Јliруги премолар Р 2 у д,оњој ВИЈIИЦИ, :као знак да је
ова врста ближа ,корену еволуције д:инотерија, па •према томе
примитивнија и старија од D. ,g·i 1 i?;aп,te1шn.
, D. Jaevis Јо ,а г rd је до последњег вре,мена заузимао
врља неодређено место у систематмци европских динотерија;
веiшна аутора сматраЈiи су га •као средњу форму између D. lm
11 aricum и D. g·jgaпteum. С. A'rambourg: је показа,о (3, р. 3(Ж.
:юо, :pl. XVIII), да се D. Jaeyjs приближава афричким оСi.:ш ·

цима и издваја се ,од осталих ев,ропскiих дњнотериј,а. Г,п,шн1,
њелове особине су oreдehe: лотова перпвндикуларан ,по.ножај
симфизе, ,!{,Ој.а је уз то врло кратка; оекутиhи, юы)•вс, им11ју
округао пресе.!{ и савијени су на страну.
D. gigaпteum је најра,спрострањењија врста свронских

динотерија,

,са

дужи,њо:м кутња1ка юаю

70

мм.

(60·-··80

мм.);

1шрактер:истична је за г,орњи миоцен и доњи шшоцен, Сави-
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јање симфизе на доле почиње ,од прв·оr мољара и врши се
врло бла·го, поступно; секутиhи су ,нешто спљоштени у лрок
сималњо,м

делу

и

неправилно

юваљног

пресека

на

дисталном

крају.

D. gigantissimum G. S ,t

е

f. (?D. proavum

Е

i

с

11

\V.)

за

сЈiужује да се цризња као самостална •врста, ,иако је везан са

D. giganteum

поступним ·прелазним ,облицима. Он се издваја

по на}веhшм раз·м,ерама дужине кутња,ка
о,ко 80 м1м. (80120 МIМ., и више), по облик,у уске симфизе и по 1'01ме што је
је1)1;и,ни 1Прет1ставнИ1к рода у ~средњем лЈiиоцену Бв,рю,пе (Ру
мунија), ,прк је у Африци ова врста пост,ојаЈiа д!О краја пли

оцеI-Iа (1пю

Joleaud-y до 1<в1а,ртара закључно). Аутори по1следњег

времена (3,19) оправдано су се изјасншш за самосташюст ове
врсте, која је блиока D. giganteum и кара,ктеристична за доњи
и средњи плиоцен ,и:ст,очне ,и југо:источне Европе. Овој врсти
припадају по размерама кутња1ка и примерци из јужне Беса
рабије и Херсонске губерније, које је описао пр.оф. И. Синцов
(20), каю D. giganteum, а так·оiје GЗерова'Гно и D. proa,тim1
Е i c ·h \V. из Подолске губерније (у таквом СЈrучају назив
Ејхвалда 1има ,право приоритета).

,Ове четири европске

врсте

дињотериЈа

(без

D. Jaevis)

люгу се сматрати Ј<ао једна евюлутивња ли1њија, чија је главна
карактеристика у поступном по,веhању просечног размера
раста (појава гигантизма, до џиновских равмера на крају по
стојања рода). По Н. G. Stehlin-y (21, р. 143) >>.Un fa,iit se ,deg·a,g·e tres niettement oeparudaпt: Ia taiHe шaxima (боље да се
узме у обзир просечни раст) att.eiate раг les i11JdivИ1.1s а consuderableшenit .aug·manJte ,dн Bu,11diga1ie11 ан Po1пti1e1n« ('греба до

дати и даље до средњег шш:оцена). О. АЬе/

(1, р. 829, F,i1g. 621)

ставља у почетку ове щrније једну још слабо познату врсту

дињотерија из доњег миоцена средње Африке D. НоЫеуi
А 11,d r е \V s из Карунгу на језеру Викторија~Нианца са много
~1ањим размерама нег,о шт,о их има D. Cuvieri.
У Евр,опи дињотерије

не

прелазе

у

горњи

плиоце,н.

Изгле,да да у Афр,И1Ц1и ,не ид1у ,даље юд ,горњег 1Плиоцена, к,ао

,што је то веh давно изнео Е. Haug (8, р. 1727), када је придзо
налазишту у Омо у Абисинији »ш1 a.ge in,t,e,rшe1dia,ire en,tгe Је
Pontue,n ·et Qu1a1te1·пaJtlPe«, што сада L. Joleaud погрешно ту,,1ачи
(11, р. 23). Према 'I'OMe, нашаз,ак динютерњја у Абисинији за

једњо са .остацима предмета старе човекове 1<ултуре

(chel-

Jeeп?) сведочи лре ,о великој ,старости ове 1Културе, него е1ш
о веЈiи,1юј млад,ост,и афричких динотерија (види 11). Beh се
сада може реhи да су ,се дињотерије у Африци одржале дуже
време (доњи миоцен горњи плиоцен), него у Европи (доњи,
средњи миоцен

-

оредњи плиоцен).

Завршавајуhи !Крат,ак преглед систематике европских
IO\iltoтe,pиja, може се приме'Гити д,а је у последње време као,

•
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основна ·особина за систематику изнета, ~поред граi)е и раз
мере ,кутњака, поред облика сем:утиhа, та·коi)е и граi)а и
положај симфизе доње вилице, ознака која је и у система
тици рода Mastodon омогуhила закључке одлучујуhег значаја.
У еволуцији ма,сто vана развиhе ,оимфизе завршило је пун
циклус: у почетку од Maeritherium до Mastodon angustidens
поступно издужењ~ и лопатолико проширење симфизе, и
затим ,обрнУ'ю, од М. Jong·irostris - М. arvernensis ове до рода

Elephas скра!швање симфизе и целе доње и 'горње вюrице са
развиhем лобање у вертикалном правцу. Очевидно је да је
овакво развиЬ.е мастодона пооrед:ица промене у функц11ји
доње ВИЈrице, Ј{,оја је престала да сЈiужи 11шо ло:пата за копање
плодова и корења и почела брз.о да се окраhује да би напра
виЈiа мес'!\О за cypJiy, аюја је, упоредо са скр,аhењем доње ви
дице, повеhаваља размере и примш1а на себе задатак ваi')ења
и доношења плодова до уста.

В:р·а,чеlВиhа<IИ дино,тер.иј ,м,ож,е се ло ,граi)И

и разм,е,ра,}Iа

кутњака сместити у г~ру,пу D. g·iganteum и стоји најбЈrиже
типск·им претставrницима ове врсте из ЕпеЈiсхајма, к,оји су
карактеристични за ~најгорњи миоцен и најдоњи пљиоцен.
Пошто .су од других фосиЈiа заједно са динотеријем
t1а!)ени само одломци пужева без стра11играфск.ог значаја, на
лазаа< д'Њнотери1ј,а може да по1служи са своје стране за одре
l)ивање старости фосилоносних слојева. На основу наласка
D. giganteum и на основу сЈrичrњости фосилонооњих наслагя
код Врачевиhа са дољоко1нгерис:ким насљагама у околини Ла
заревца,

њихова

се

старост

може

одредити

као

дољоконге

риска ИЈIИ панонска (у ужем смисљу). Серија слојева, која код
Врачевиhа лежи преко њаслага са· динотеријем, ~юже се сма
трати као горљоrк,о,нге,риска (понтиска).

11.
f{PATAI{

ПРЕГЛЕД

OCTATAf{A

ДИНОТЕРИЈА

ИЗ ДРУГИХ МЕС ГА СРБИЈЕ

ПО1ред ,вра1Чев1иhа<о1г динотерија, Музеј ,срљоке земље и::via
од дињотерија још са 8 места из разних крајева
Србије, Геољошыо-пале,онтољошки з-а,вод Универзитета ,са два

, н:татке

места, а Геолошки институт са једног места. Сма-nрам за ко

рисно да изЈюжим у овој расправи њихово ,одреiуивање, кра1 а:1< опис и њихов би,о,страт.играфски з,начај.

1. Dinotflerium bavaricum

Н.

v.

М.

-

Ис·гочна Србија, же

пс:ншчка intIJyiгa Зајеча,р--Нело•т,ин, · Трн,01в!аЧ1ки т,у-нел. Поrклон
11ш1с Крсте Јовановиhа (Музеј). Примерак се састоји из од
ЈЮМЈШ Јiеве гране доње В'ИЈшце са последњим лремоларо-м Р 1 ,
од кога се сачува.о само корен, ,оа ,првим и другим моларима,

Ј\1\ 1 и M,siпrst., добро очува1Ним, са,и,о су им медиалње 1~рбице

В. Ласкарев

О'дбијене. Ра 1з1мере M 2 siпis·t.: дуж1ина 73 1'1'М., шир111на у пред
њеrм ,де,лу 66 1мм., у задњем 62 мм. Пр,имерwк је н~аi)ен у на

с.7!агама (изгледа из

пескова)

Звезданског слатководноr је

зера, у којима је 1юд Књажевца ,;-шhtн такође Mastodon ang-usUdens (15, стр. 115.) Нешто северније, код села Велики Извор,
нађена је хеЈrветотортонска медитеранска фауна (26. стр.
235), тј. :где почиње средње,М1иоце1ноки ма~рюки панонски ба'сен,
за чију је о.балу биЈI:о везањо Звезда-нско језеро.

2. Dinotћerium bavaricum Н. \Т. М. - Де.сна ,обала Велике
Мораве, \село Пор:одrин у Пiткароо,ачк·о'м 01Кругу (Музеј).
Одлома:к задњег деЈiа леве гране Д;оње вшшце са савршено
очуваним другим и треhим моларом. Размер зуба: M 2 siпist:
дужина 70 м,м., шир,ина mредње-г дела 63 мм., задњег 65
M;\·f.; M3 silI1.: дуж1ина 73
6 (талюн) м,м., ширина предња
70 м1м., задња 62 м~м., а ВЋ.сина 1<\РУНе 37-40 мм. Лююни
тизиран, са јасним алвеоларним каналом. Пiо Ј. )Кујовић.у
(26, стр. 100), у Породину су развијени, (доњо) сарматски
слојеви, из којих потиче вероватно и овај примерак.
3. Dinotherium bavaricum Н. \Т. М. - Ло,рњачка югИ1сура у
изворнои деЈIУ р. Млаве (Универзитет). Доњи леви четврти
п,ре·молар Р 4S'i,n., ду:ж1ине 67 м,м., ширине предње 57 и заtдње
55 мм. Мно1гю личи на сЈ!iику код V. Hi!Ьer-a (9 р, 116-117,
тwб. II сп. 6 пющ именом D. Cuvieri) 1из Ш,ајерске, ,са,мо, је

+

неппо веhих размера.

4. Dinotherium bavaricum

Н.

v.

М.

-

Рудни;к у,гља у Бре-

3-Јшци, у изворном делу р. Млаве, источно од манастира Гор
њака, из·слоја угља, у језерским наслагама, верова·лно доњо
сарматске старости (Институт). Остаци врло мЈI:аде форме са
:1мечним кутњацима. Сачу,вали су ,се следеhи делов-и: 1) oдJIO
:vr.aк дiоњег лев·ог сеrюут,иhа:, !Кљове, дужwне 90 мм., ок,ру~гла
стог

пресека,

.са

унутрашње

С'I'ране

нешто

ро1<·0'М шупљинои за ,п,у111пу, у пречнику

пљоснат,

Х

са

ши

2) НЈЛЮ
слабо истрошен свеж ,реhи десни млечни молар 'Q 3,d1ext. са
три гребена, од кај1их је заџщыи за 11 мм. ,ншюи о/Д два ·аста,ла
и љрибЈшжа<В•а ·се средњем гребену; има ду~юину '71 м,м, ши
рину преДiњу 44, I11,ири,ну орещњу 46 и ширину засдњу 43 111~1.,
ширину та,люншда 22 lV!iM. По ра:з;м.еру чини прелаз 1к1 а D. g·iganteum; 3) о:дл101ма1К само предњег гребена, широк 46 м,,1.,
51

42

мм.;

од 11реhег левог млечњог ,мољара Dзsiп.

5. D. bavaricum

Н .. У.

М.

-

Лојзе-Ал,е1К 1сан'д:ро1Ва1чка

Ж,у!Па (Универзи'тет). Добр.о О1чу,ван горњи л-е~ви послещњн
пре,молар P 4 si111. По ~размеру (д,ужина 60, предња ширrи,на 68 и
задња шир,и,на 64 мм.) чини пре,11аз ка1 D. giganteum. Веро:ва!flно
из пес1ю11з,а q<руше1Вачп<юr- базена, 1<,оЈи ,се мо:rу сматра,11и као
литорална фаци,ја доњо,са 1р:ма,1 1 оких глина у 1111росто:ру I{~ру
шсвца са бог.атом фауном; у ов:им пеокювима ,нађени су та
ко/Је М astodon Jongirostris К а u р. и М. tapiroides С u ,, "

О наласцю,~а динотерија у .Србији

15

(види К. В. Петков и h, Геолош. Ан. Балкан. Пол. 1926,
юъ. VШ, св. 2, стр. 100-102 таб. 1; реферат W. D i е t г i с !н1
у N. Ј. Љг Mi,neт. etc. 1927, Bd. 1, Н. 3. р. 438).
6. Dinotherium giganteum Ка u р. - ВmШК!И До (Пожаре
вачки округ), на десној ,обали В. Мораве, северн:0 од А,1ек
сандровца (Музеј). Горњи леви последњи премола,р Р4, добро
очуван, мало истрошен, са ја,ким базалним појасом, ыоји носи
на предњем ,крају крупне брадавице, а на задњем ,крају сл:1бије; између гребена на медиаЈrној страни ,смештена је мала
грбица. Ду1кина, зуба на латераљном I<pruj,y 69 мм., ширина

63

м1м. Нађен је ивнащ се,л,а на к10.си ,прили1ком rюопа~-ьа за ви

ноград

1-11-1928. Вероватно је из доњосарматских наслага.
7. Dinotherium sp.
Горња Саб:анта, М. Кюрито, бЈvизу

Машутовца, јужно :ад I{рагујевца. По свој прилици је од :о
мак последњег ,млечног доњег зуба D,.
8. D. giganteum К а u р. - Ј{,опања на 4,6 кюrометара о,д
железничке пруге Велес-Штип (Музеј). Одлома,К десне гране
доње вилице са ,D 3 , испод ,кога се види предњи гребен М1
(ширина 72 ·мм.). По ра,змерима Dз (дужина близ,у 102 им.,
Ш1ир,ина преiДњег :nр,ебена приближно 68 м,м., средњег гре

бена 68 мм. и задњег 62 мм.) приближава се ка D. giganUssimum G. S :t е f.
9. D. giganteum Кан р. - К'опања на 4,6 кююметара од
железничке пруге Велес-Штип (Музеј). Одломак десне гране
доње вилице са добро ,очуваним али ја1ко излизаним D:s и LJ2,
испод којих се види задња површина М1. Размера Da: ду
жи,на 85 м,м., ширина предњег гребена 46 ,м1м. ,средњег 49 и
задњег 47, а D 2 : дужина 57 •м. м., ширина ,предњег гребена 35,
задњег 41. Из пескова овчепољских језерских насЈЈага доњо
пљиоценске

старости, заједно са неким ,а,бшщима из

пикер

:-лиске фауне

(Camelopardalis, Gazella) и др.
10. D. gigantissimum G. S t е f. - Мајдан песка

железничке

пруге

Велес-Шт:ип,

Овче

на 13,8 юr.
Поље (Музеј). Обе

гране доње виЈЈице, -без симфизе и без задњег вертикалног
дела. Од\Јюмак десне ,гране је дrу.гача:к 590 ,мм. са ,пуним редт.1

зуба од Р 3 ~о М:1 , чија је дужина 460 мм. 0,д:Јюм·ак љеве гране
је 580 м1м. ду,га,ч1а1к и сад:рж1и зубе Р" до М, (без за1дн;ег rре
бена)·. Размере појединих зуба на очуваним деловима виде
се из следеhе таблице, на којој Д означава дужину зуба, Ш
ширину, п-rна предњем гребену, з-на задњем, с-на средњем
гребену:
Рј

Р4

Мт

м-2

Лђ-

------1--,---1-----

д~ !пrп:шв Д 2 \шп\шв .Л. 2 \rпп!Шс!Шв д 2 1шп;1љ .l2 !rпп!Шв

.Јi~с_н_а_г_ра_н_а_, __72~1-4.-6;---1-56

Лева грана

sr;I

111721051 73! 75\ 65

-;г4~г~ --;;г-.1-. 101\

75\

11\

l 191

fi4 .1 . 1

11зl

92~ 82

. 1 . г.
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ТаЈiонид на Мз dext. сЈrабо је развијен, нешто померен ка
спољашњем ,крају и има Д-9 мм. Ш-38 мм. и висину 19
им. Зуби ,су те,сно збиrјеlни, ,понекащ IК'ао да на,ја;хују Један на
други, нарочито М 1 на Р4. Савијање доње виЈiице на доЈiе
n 1 0<чиње иопо,д М1, nде ВИ!СИН'а В1 ИЉИ1Це ДIО'СТИЖе 180 мм.
11. D. giganteum Ка u 1]). - Копања на 4,6 килом,етара од
жељезнич~<е пруге ВеЈiес-Штип {Музеј). Десни доњи други
секутиh (~кљова) l21dext; ве,роватно од ове врсте дињоте~р:ија;
добро је очуван и значајан због следеlшх особина. Ова кљова
је, вероватно, припадаЈiа једној старијој животињи. Има ма
сиван ,обли[< са широким заобљеним доњим крајем. Дужина
зуба на унутрашњю,ј, 1юњкавној ,с11рани 570 МIМ., ,на опоља
шњој, конв,е 1к1сној страњи 630 мм. На,Јвеh1 и обим до 1с11иже 400
мм., на горње,м ~крају 365 мм., 1на доњем Ч<:рај,у бл1изу 195
мм. Површина је рапава, са три попречна прстена на горњем
,крају, који обележавају пољожај -аЈiвеоЈiарн,ог краја. Облик

је скор,о овалан, са ширО'!юм и дубоком уздужном браздом
на унутрашњој страни горњег краја. Доњи или дистаЈши крај
ииа нарочиту грађу: он је саграђен неједнако са свију страна,
1<ао што је то случај код шиљастих секутиhа врачевиhког
диноте,рија (први тип). Са спољашње латераљне десне ст~ране

крај зуба је 11юсо излизан (в.
сан има s1исњну од

190

22,

сТ~р.

25);

ова угла1;сна пљо

м1м. и олра~ни:чена, је једним ,{аобље·

НИIМ ребром. Унуnрашња ЊЛIИ Јiева страна зубниг краја је, на
про'т,нв, ршв1номе1рню

и

,посту1пн1O

изли 1зана

и

саста,је се са

ко 1 сом пљосни десне стране ду:ж једног за1 обљен.ог гребеш1,
ду,га,ч~ког 60 МIМ. Прrе,щња и за1дњ'а ,стЈРана 1<irњJa зуба шшизане су
равњомерно. Граrђа rюраја овог зуба чини други тип (мушки)
кљове, чија је главна особина та ш·ю је ЖЈИвотиња д-а би
оаошт,рила крај 1<љове и упо11ребљавала га као секиру, могла
то да постигне путем 11рења ,о чврсте предмете (дрвеhе,
каыен)

и

напра,в,и

на

тај

начин

нарочиту

косу 1п,љосан

на

спољ'ашњај ,с11рани кра1ја кљоне. Моw<1да сличне обЈЈ!ИКе кљоiЈЗе
помиње Ka1up кад наводи сЈiучај »11111t ,durcћ Be11t1t;ђtи1,g- Иасh
a·bg·eю111deteг Sp-itze« (24, стр. 36).

*
ПрегЈrед остатака динотер:ија

нађених у разним де,1Ј:о
вима Србије показује: а) да се у тортонодоњосарматоким на
слагама налази Dinotћerium bavaricum Н. v. М. (бројеви 1-5),
ређе, и то у доњосарматоким СЈIОјевима D. giganteum Ка u р.
(бр. 6); б) да,се у горЊ'ОМИ'ОЦеЋIСi!{,И1М и ДОЊ!()iПЈIИОIЦенск,и·м (у:гЈiаВ-

1ЮМ Јеэероким) наслагама (понекад са пикермњском фауном,
бр. 8 и 9) налази D. giganteum (бр. 7-9, 11-12) и форме које
се приближују врсти D. gigantissimum р,-. S 1t с f. (бр. 9, 11);
најзад в) да је у г,орњим х,ор,изонт:има пескова Овчеr Поља,
чија се ста~ро,ст може ,приближно одредити као гра,нична
између доњег и средњег шrиоце,на, њаlјен .најк,рупниј,и nретс
ставr-r,и~< Шnotћerium gigantissimum ,g-. S t с f. (бр. 10).
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I

Каир .из

села .Вpa,1 1t'l!11lm

Сл.

1.

Треhи rщ::>њи леви мола,р. I пљосни од трошењn ciy1i;1 11ри жва
тању првог система; II пљосни од трошења друго~· с11сте.ча.

Сл.

2.

Треhи доњи леви молар. I нормалне пљосни
.при жватању; Ы пљосни ;;оцнијеr порекла.

Сл.

3.

Други доњи ле-ви кутњак. I нормалне пљосни o,t I·р"I11<·I1,а зу,ба
при жватању; II пљосни- ја:-vшце из другог систс~1:1 111љос11и од
тр•ошења

зуба, ,при

<Ц тIюIIIt·ља зуба

жв·атању.

В. Лас.карев

РЕЗЮМЕ
Об ocШaillkax дин.оШерия найденн.ых в Сер61111

Статья содержит краткое описание ос·I атков дI111отсрш1, найд.ен

'ных в Сербии и хранящихся

в

музе~х

ьелrрада (Естестве,,но-истори

ческий музей сербской земли, Геолоrический инс итут Ушшерситета и
Геолоrический институт Югославии).
Гlоводом к этому об:~ с ру послужила находка. Iюв1щ11мому, часљ
черепа динотерия в августе 1942 г. в селе 1:3рачевиче, в расстоянии
около 70 кл. от Белrрада, в верховьях Грабовачкоr , Iютока, лево1·0
притока реки Jlиra. Остатr<и динотерия найдены здсс1, в нижне-кон
гериевых слоях (панон в узком смысле термина, верхи миоцена), по
крытых верхне конrериевыми ·отложения.1111 (понт, 1111жrн1й плиоuен).

Сотрудники Естественно-исторического музея тщательно обсле
довали это местонахождение и нашли, ч~о, повидилюму, здесь была
найдена часть черепа, который был разбит на меш,чайшие части, а зубы
разнесены местными жителя 1· и. После больших усилий им у далось
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:юбрап, восемь зубов, которые музей передал автору этой статьи для
исследования, предоставив

ему в

распоряжение также весь материаЈЈ

му:,ен, относящийсн к динотерию.
Зубы эти оказались следующие:

р3

правая сторона Верхняя челюсть
.'Iевая

р~

сторона

правая сторона

12

Нижняя челюсп,

левая сторона

lia

странице

сербскоrо

i2

Р3

текста

М2

/v/ 3

приведены размеры этих зубов

Автор определяет Врачевичского динотерия как Dmotheгium giganteum
l(анр и считает его на основании облика бивней за женский экземплнр
Интересная особенность Врачевичс1(оrо динотерия состоит в тол1что на коренных

стемы

зубах (особенно на М 2- и

плоскостей

истирания

при

М 3 ) наблюдаются две си-

жевании.

На

рисунках

таблицы

можно видеть, ч·1 о, кроме обычных для динотерин плоскосте11

истира

нин вдоль вершины поперечных rребней коренных зубов, находятся на
левом М 2 и левом М.!!_ плоскости или, точнее, ямочки на местах пер

воначальных передних латеральных бугров; нмочки эти rлубоко выдол
блены на плоскостнх истиранин поперечвых rребвей. Очевидно, что эти

ямочк и могли быть выдолблены каким нибудь из сосцевидных конических
первоначальных четырех буrров зуба-антагониста. но при условни неко

торого rоризонтальноrо

смещениl.!

нижней

челюсти

по

отношению к

верхней. Анализ явления показывает, что это смещение.нижней челюсти
могло быть в левую сторону, так чтобы передний латеральный бугор
нижнего лев ого М 3 долбил латеральный же переденir бугор антаrонис1·а,

в ерхнего лев ого м.:!_. Тоже и с ямочкой на протолофе

таrонист которого, к сожалению, не найден.

На М 3 в

лев ого М 2 , ан
свою

очередь

Наблюдаются следы двух систем п:юскостей истирания, которые таr,же
Свидетельствуют о боковом смещении челюсти.

Таким образом, две системы плоскостей истирания при жевании
а коренных зубах указывают на какое то изменение в работе жева
е:љного апарата, причина котор ого тру дно объяснима. Предположе
ие о переломе нижне-че:rюстных костей и последующемих неправильн ом косом сростании, кото рое являлос1, автору вначале, требует еше
.;ПОдтвержпения, которое

могут доставить

Ј111шь

находки недостающих

убов.

Автор мо1· найти в :штературе совершенно п'охожее

только ,У М.

2EI

Lartet (14,

изображен

левый

стр. 50Ы,

таблица ХШ).

На

его

явление

рисунке

фиг

М 3 из Еппельсгейма, на которо.11 видна на 1·ре

бневой жевательной плоскости протолофа, на мест~ латерального
буrра, маленькая округлая ямочка, о которой он,к сожалению, ничего
не говорит в тексте. Анормальные явления на зубах динотерия, о ко
торых упоминает Петерс (17), имеют другое происхождение и хара1<тер

После подробаого анализа строения зубов Врачевичскоrо дино
терия, автор дает описание
хождений в Сербии.

При определении

видов

остатков

Pz.

еще из

11

иестона

динотериев автору пришлось уточнит1,

диагнозы, основанные на размерах
также на присутствии

динотерия

коеенных

зубов и особенно М· 2 , а

Автор указывает при этом, что выдвинуто с

2*
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в последнее время (3, НЈ) значение нижней челюсти и симфиза дл11
различения видов динотерия обещает дать ценные результаты, но
требует такой сохранности объектов, которая в действительности
весьма редко наблюдается. Вид
Diпotherium bavaricum Н. v. М.
представлен в коллекциях Белrрада r1ятью экземплярами и все оги
происходят и характерны длн тортоно-нижне-сарматских отложений.
Вид Diпotheriнm giganteшn Канр. представлен также пятыо экземпля
рами из

нижне-сарматских,

мио-nлиоценовых

(нижнеконrериевых

или

панонских отложений) и из плиоценовых; экземпляр из последних слоев
приближается, с нпрастанием явления rиrантизма, к следующему виду.

Diпotheriнm gigaпtissiшum G. Stefaп. найден в отложениях, вероятно,
средне плиоценового воз раста. По мнению ав ropa, D. gigaпteum оои
санный проф. И Ф. Синцовым ,20) из южной Бессарабии, принадлежит
по размерам зубов, т,акже к Oiпotherium-gigaпt!ssimнm (что побуждает
расс_матривать пески колонии Кульма как более молодые). Uписанныi1
Эйхвальдом U. proavum Eich\v. из быв. Подольской губернии, принад
лежит по размерам зубов, также к D. gigaпtissimum. В таком случае
название Эйхвальда имеет право первен;:тва над назнанием Гр1н·ориу
Стефанеско.

V. Laskarev

l~ESUME
Sur les restes fossiles de Dinotћeriшп еп Seгble.
L'auteuг а etнdie les гestes dн Dinatћeriu.m, ,provenaпt de 12 g·iseшeпts еп SегЬ:е et deposes daпs les Musees de ;Ја ville de Belgrade (Museuш d'Њstoiгe Natuгelle, Insblut de GeoLogie de l'Uni,versite et Inst',tut
gealogique de Yougюslruvie).

Dans ciпq cas il s'agit du Dinot/Jeгfшп bav@11kum Н. v. М. tJ'Ouve
les couches tortoпo-iпfrasarmati'ques (daпs un cas avec Mastodon
angustidens). Dans s,i:x cas les -resltes appa1rtiennent,, ,au D. gliganteum Ка u р
et a,ux representaнts iпterrned:i-a,ires entre ·cette е~ресе et Је D. gJgamtissinmm G. S t е f.; ik; soпt caracteristiques ,pour les dep6ts шio-;plioceпes
et se trouvent раг eпdroits еnsешЫе avec !а rfaнne pikerшienпe. Le D.
g'igan.Nssilшп G. S t e•.f. fat tro:urve -daюs les ,sables d'Ovce-Polje, doпt
l'ag•e est ~рrоЬа,Ыешепt eJJ1tre Је 1pHocen-e iпferieur et ,Је ip!ioccпe шоуеп.
L'a,uteш гешагqае qae les restes. du D. giganteum, troavcs dans !а
Bessara,ble -da rSad, ,ctecrits ;par 1!е 1рюf. Ј. F. S ,i ,пr z о \V, арратtiенпепt, ,d'ЭJp-res
!а rnesaгe de ses шolaires, ан D. gigantissimum G. S t е f. La rneшe chose
s'app!iquant au D. р.гоаvит Е i с h w., decri-t par Е i с 11 \V ЭЈ 1d cla11s l'ancie11
g·ouverпeшeпt ,de Podolie, il faut don,neг pr.ioгite au пош рго-роsе par
Е i с h w а I d: D. ргоаvшп.
L'auteur a,pporte rplus de details -daпs Ја descriptioп des гestes du
D. g,gапtешп tro-uves еп 1942 ,daпs !е Yillage V,racevic, 70 !"111 ан S О ,de
'Bel,grade. 011 voit ici aux trois deпts •шolaiгes -d еа х s у s t с -111 е s d'asшes
prodнites раг !а шasblcatioп (vо,'г !а tаЬ!е), qui teшoi,g·пeпt чне l'aniшal а
sl!'bl а,а cours de sa vie ш1 с!1апg·епн,пt daпs !е travail lle.~ шaclюires.
D'apгe-s l'a11teaг, .!е deuxieшe c.-a-d. Је .plus јенnе systcшc cJes usшes, еп
forшe de -fossettes arroпdies, avait рн se 1prodtLi•re si !а шaclюire inferieшe
s'etait deplacee u:11 1pett ,\ gat1che,
Се n'est q,t1e ct1ez М. L а 1· t,e t (14, 1р. 509, tЭЈ!Ј, ХШ, f. 2 Е) que
l'auteш а рн tг-онvег de pareilles fossettes сгенsееs da11s les нsшеs tгaпs
veгsales d'tш М., dt1 D. giganteum pюveпant d'Eppelsl1c':111.
daпs

В. Ла,скарев: О наласцима динотерија у Србији

V.

Laskaгev: Su 1 г

les resi:es f·ossiles de

Diпotheгium еп

Табла 1

1

il

Природ1ы1чr<оr

/

I

3

2

Г.'lаснИI<

,, ,

музеја

А-1

Serble

Зарија БешиЈi

,

ПОЈАВА ·СЕДИМЕНАТА НАЈГОРЊЕГ СЕНОНА
У ПОСАВОТАМНАВСКОМ КРАЈУ И ЊЕГОВО
УПОРЕЂЕЊЕ

СА

СЛИЧНИМ

ТВОРЕВИНАМА

У НАШИМ КРАЈЕВИМА И ИСТОЧНИМ АЛПИМА
Још пре рата, 1940 године, добио сам од Петра Стева
новиhа, к,устоса Природњачког му,зеја српске земље у Бео
граду, да одредим једну малу и рђаво очувану гастроподску
фауну, коју је он саку,пио приликом геолошких екскурзија
у писавота,м~нав·ском крај,у, 1 и то у атару села Ја1зо1Вника. Фау~на
је била у таквом стању да се, на основу тих примерака, није
могло ништа одређеније реhи о њеној геолошыој ст,арости.
непроучена, остала ~код мене за време
целога ратз.. ПосЈrе рата Стеванювиh )ЉИ је предао још tНеко
ли1ю примера:ка ,исте фауне од којих су једни били СЈIО
бодни, а други чврсто утиснути у густу ~{речњачI{у м,асу. Ни
у овој збирци није било очуваних примерака, сем једног
јединог одломка, који припада последњем завој 1ку неке
Тако је ова збирка,

форме из рода РугgиШега. Ради тога је требало поново пре
Г,ЈЈtдати Јюкалност у Ј азов1њику. У септембру месецу прошле
године, Стевановиh је имао, по своме плану, да настави про
учавање 'герц,ијарних седименаста у по,савотамнавском ~крају
и ја сам искористио ову прилику да з,ајед,њо са њиме обиђем
фосилоносне слојеве у Јазовнику, из којих потиче горе поме
нута фа,уна. Том ,IЋриm:иком ,смо зајещн,ички пре,гл,ещали све
слојеве :и прикупили њов фосйлни материјал. Били смо добре
cpe!ie да нађемо један добро очуван гастроподск,и при
~1ерак који сам ја детерминисао као врсту РугgиШега Pkhleri.
У месецу мају 1947 годи1не ја сам поново посетио ову Л.О[{аЈr
ност, у на1мери да још једном лре'Грљжим терен и саку1ПЈI1М што
је випrе могуhе геолошких и ,палеонтолошких података.
Резулта1,и ,свих ових теренских радова, који се односе на
јазовничЈ{У ·кретацеј,ску локалност, као и мо,га рада у каби
нету, изнети су у сле.деhим ред01зииа.
Сел·о Ј а1зо,вmr1К леЖ!и у По:са1.В!И'НИ, .се,в,ероза1падна о,,ц Уба,
и од њега је удаљено, око 25 IКиљо:метара. У југоза,пад:ном
делу сеОСiК,ОГ атара, у једн,о,.м дубоком потоlКу званом Чанак,
левој притоци ВуI{одраже, речице I{Oja се I{ОД Ушhа улива
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у Саву,

избијају испод неогених и

квартарних седимената

зеленкасти и жут.и глиненц.и и глинени лапорци са пр.ослој

ц.има густих и сивих кречњака. У сам,им глинцима јављају се
веh.и и мањи ком,ади слабо заобљених кречњака 11юји су исти

као и поменути прослојц.и. Цела ова кластична партија ,седи
мената пада доста благо према североистО'ку (угао пада
између 15 и 20 степени). Слојеви су отк,р.иве,н,и дуж потокз
на маљо·м простору, који износи једва 100 метар.а. У овим
глиновитим седиментима код самог извора Чанка, Стевановиh

је 01'крио поменуту фа 1шу. Са т,ога места потичу и два при

мерка Pyrgulifera Picblerj, који су најбоље очуване досада

нађене форме у овој ,1юкалности (сл.

1.).

Када се ,од помен>:-

а.

Сл.

1

тог извора пође у југозападни правац преко једне стрме
косе и уђ,е 'У д!РУГIИ, веli!И ~поток, опе'т прито:ку Ву,к·од.ра!)ке,
који са Чањк·ом т,ече паралел1но, онда ·се на његовој левој
страни наиi)е на нек,олико кречњачких мајдан,а. Кречњак,
кој.и се овде вади као добар гр,аi)евинс1ш материјал, је густ,
или неш110 саха,ро.ида,н и уве:к Ј1епе беЈiе боје. Он је најчепЉе

громадаст и ретюим пукотинама разбијен у м,оhне бЈiокове
здраве кречњачке масе. Али се за•пажа и ·излучивање у банке
и т,ада се види његов пад према СИ. Нисам могао утврдити
дебљину ових ~кречњака, пошто им није откривена подиш1.
Горња површина им је еродована и јако карст~ифик,ов-а•на, па
пре:к,о те

ка,рстифик,оване пов:ршиrне леже

диокорда•нтњо

не

оген.и седименти. У њему се налазе сасвrим рет~ки трагови неке
ситне шкољке, ·коЈа се није могла ни приближно одредv1т,1.
Из палеонт~ољошк-ог материјала који је досада прику
пљен из гЈгнновитих седимената у потоку Чанку издвојио сам
само нве врсте и родове: Pyrgulifeгa Picbleri Н () .г ·Пе s, Руг

gиШега
се

sp. ind. Tuгritella sp. ind. Осим ових форама, rкоје су

могле детерминисэти,

збирци

се ·налази

пуно

било
других

потпуно,

биЈiо делимично,

гастроподских

примера:ка

у
у

врљо рђавом стању и о Њ'ИМа се не м,оже ништа одређеније

реп.и. Све су т,о ,сами юшуп.и или само делови каЈiупа, а меi'ју
њ_шла· има по свој прилици највише оних који п:р:ипадају
пиргулиферама, трохусима и турителама, аЈiи и другим га
строподским родовима. Има у 'сом материјалу и један једини
примерак ·од неке не,одредљиве

шк,ољке.
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Pyrgulifera Pichleri је -врло важан водеh:и фосил за слат

ков,одне, ,одњоюно бр.акичне су,персенонске творевине и има
одређено ст,р,а1,играфско место. Отуда је појава ове •врсте
у поменутим слој,евима ,села Јазов1њика од врло велике стра
т.играфоке в,ажности з·а проучавање горњих :хюршюната се
нонског кат,а (лосавске фац,иј,е) у западној Србији.
Данас ,се ,сматра ;као ·кЈ1ас.ичњо место слатЈюiзодних сло
ј ева госавске фације са 1пиргулиферама Csing·ertal, дубока
долина у јужном делу Бакоњске шуме, код места Ајке у Ма
ђарској. Слојеви гооавоке фациј,е у ,о.вој долињи подељени
су, по Tausch-y ,(1886), у т,ри групе и т,о:
1) д,оња група слојева, 1юја се саст,ој,и искључив.о из
к,речња1ка. У најдюње,м ,дел,у тих к,реч:њ·ака ја1вља се у ,вели

ком броју Radiolites cf. styriacus затим капротине и :крупне
нери1њеје. Преко ових кречњака, д,олазе чв,ршhи 11<,речњаци са
рудистима, међу којима је најчешhи Radiobles cf. canalicu-

/atus. Завршни део овога одељка изграђују опет кречњаци у
којима се може наhи Glaboconcha baconica.

2)
них

Средња група слојева састављена је из многоброј

слатководних

седимената

који

садрже

угљеља

сочива.

Ова nрупа почиње ,са лапо,рцима и пешчарима у 1юј:има нема
фосила али према лоре постепено постају угљоњосни и садрже
ретке пример1ке ,од Pyrgulifera са глатком површином. Даље
се ређају угљен~и и лапор,овити сЈюјев:и са ,многим ко1њхил.и
јама 1и то скоро искључиво са гастроподама. Међу овим при
мерцима ск,о,р.о ,се једино ,наилазе .њајбоље очуване форме из
рода пиргулифера. У ,повлати ,ових јављају се слојеви са це

ритијумима и тиме ,означавају један више бочатни ·карактер.
Ови церитс.ки слојеви чине падину горњој групи 1 кретацеј
ских маринских слоЈева.
3) Преко горе наведених браа{Ич,њих слојева леже горњи
марин,ски слојеви, Јшпорци и кречњаци, :који садрже мно
штво рудиста (Hippurites cornucopia) затим других шкољака
и пужева међу којима се истичу Gryphaea vesicularis и Acteo-

ne1/a g·igantea.
А. Pic/J/er (1856, страна 736) открио је у госавској фа
циј.и,, која

је

разв,ијена у доЈIИНИ Брандербершког Ахена
источно ,од Ахено1юг Језера, слатко

(Brandenberg·en Achen)

водну партију г.оса,вских слојева, коју чине, поред осталих,
лапо,рци и глинци са просљојцима угља :и мног,обројним га

стро:подама од
У богат,ој

Chemnitzia и PyrguШera (Melanopsis) Picbleri.
:х1ипе,рсеноњск,ој

у Фрушкој Г,ори Ј.

Peth6 (1905)

фа,уни из околине Че,ревиЬа

описао је јед.ну форму која

се највише сЈiаже .са ,примерцима врсте PyrguШera acinosa, а
к,оја је врљо ородЈња са PyrguШera Pich/eri. Ова врста и њени
многи варијетети јавља се у немаринским слојевима госав

ске фације заједно ,са Pyrgulifera Pich/eri (Csing;ertal у око

Јшни Ај1ке, Мокра Гора у Западној СрбиЈи).

,
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Koch 1 ).

Бешиli

је у ·Су'IПерсенонС,К,И\М черооиh1К,:и~м слојеВ1Иrма

издвој.њо више седиме:нат,а 1{,()је је да\Ље груписао у 11р'И групе.
У средњој I<рупи, кој.а почиње глинов,итим црним Јiапорцима,
фосиЈLиrма ,врл,о богатим, међу :ко•јима ,су застуюљени ,ро,щови:

P.ecten,. Trigonia, Cerithium, Nucula, Corbus и други, Pethб је
,и горе поменуту пи~ргулиферску форму Pyrgulifera
acinosa. Преко ових слојева леже сиви врнасти битуминозни

нашао

~<Јречњац:и лзлучени у ба1нке ,са пуно ХiИпуритских ,остатака
(Нippurites sulcatus, Н. cornuvaccinum, Н. Polystilus и др.).

Најв-ероватније је да су ·кластични слојеви у Јазовнику,
у којима су нађене форме из групе Pyrgulifera Picbleri, екви
валенти на,јдюњих сл.ојева у средњој групи rосавских чере
виhких седимената, чија ботата фауна има бочатњи ю1ра;ктер.
Густи беличасти ¾речњаци, који се у селу ЈазоњниЈ<у Јљвљај,·
у потосr<у јулоза1 падно од ЧаН1ка, можда би одговарали хипу
ритским битуминовним кречњачким банцима у Чсрсвиhу,
који: леже диреюшо на ,слојевима са бочатном фауном. Али
тачан с11ратиг,рафск,и ,положај беmих rо-са,воыих юречњаюз, у
Јазовнику н,ије још утврђен, то јест још не знамо СН'гурно
да љи ови припадају повла'ГИ или подин:и пиргушнјюрсrких
с.едимената у Чанку, или су њихови еквивалеН'!'И.

Најrважнија ло.калност сенонских слојева са Pyr,r.;ulifera
Pic/Jferi и друлим врстама овога рода, која је до сада по
зната у нашој

држа,ви, а и на БаЈiка1Нс1юм Полуострву, па
Ј1ази се у оаюлини Мокре Горе и Вардишта, у 3:шадној
Србији. Ове слојеве је •О'Гкрио и ,о њима дао прве гсо,1юпше
податке М. Живковиh (1904, 1907). Т,о су по њему ,1111,по,рци
са њнтеркалацијама пешчара и угља. Живковиh је у тим сло
јевима

нашао

многе rврсте

щ,кољака и лужева,

а

н;1р,очито

има пуно врста и пр:имераа<а из рода РугgиШега и то: Р.
chleri, Р. acinosa, Р. Југа, Р. striota.

Pi-

Б. Миловановиh (1933) је дао до,ста детаљан 11реГЈ1ед
седимбната гюрње а<~реде у оrколи,њи MOII<pe Горе и Вардишта.
Он је тамо издвој,ио серију слојева од лапораца, .Ј(речња,ка
и ·глин.аца и ,ови сл.ојеви садрже богату боча'NIУ фаушу, у
којој је1нарочито добро заступљен род Glauconia. Ова фау:Ња
ct много подудара са Rереlеп-овом (1906) бочатном фауном

д:оњега дела кампанског потк.ата југои.ст,очне Фршщуоке. Ови
седименти леже преко базалних конглюмера'га 1Ј<ојнма ·почиње,
горња и<1реда у 01юлини Моа<ре Горе.
Преко зоне са глау,конијама леже слојеви са ,пњргули
ферама и они су најбоље развијењи седимент.и у ,околини
Мо,кре Горе. То су, углавном, ,сиви јако глињо1з'Н'ЈЋ ,или песко
вити ла.парци, :који су леп,о .стратифи'I<ован1И у та.11,ке слојеве,
а местимично су сасвим плочасти. У њима се нљ11ш3е интерка1)

Подаци узети из

Palaeo.ntograrphica-e Bd. LII pag·. 86.

..
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лације гљинаца, а на неким ,местнма и танки слојеви угља.
Поред ,веh наведених врста из род.а пиrргулифера, које је
)К~ивковиh констатовао, Мил~овановиh наво)ЈЈИ и О!Бе врсте:
Pyrgulifera humerosa, Р. armata, Р. Rйckerj. Даље је Милова
новиh у истим слојевима с~ пњргулиферама нашао многе

врсте и варијетете ·из рода Glaucoпja које се онако богато·
јављају у доњим ,сл~ојевима, а поред њих 01н: наво,д,и још и
врсте из родова: Cirena, Cytherea, Anomia.
Пiрек-о ,ових слојева, опет по Милованови.hу, леже пеш-.

чари, лапорци и пес1ювити и грудваст-и .кречњаци у кЈојима
се, поред других фосила, налази и

Natica bulblformis. Даље

се ређају 1<,речњаrц1и 1и ла1поrрци 1и, нај'Зад, праБiи рудиоки.
ба1нци и оњи овде за1вiРшава1ју госа1Вск1у сеrри}у слој.ева.
По В. Петковиhу (1922, 1932), !{. Петковиhу (1938) и
д,ру~има, сенонс1ш слојеви имају в_ели,ко пр.остранство у
Источној Срб:ијм. Они ,су развијени У г.осавској фацији и то
са чести;м интеркала!Цiиј,ама бочатних, одно,сню 1сл,атЈ<овод1них
творевина {лапоrрци, пешчари, гљинци са угљеним сочивима),
кој,и можда припадају највеhим делом кампанијену. Постоји
врло велика сличност између r,осавских слојева у Источној
Србији и оних у пространом појасу унутрашњих Динаrр:ида.
Југ,оис·ючно од Јазовника у селу Тулар.има, у Камени
том По'!'оку (лева п,рито·ка реке Калиновице) о'!'кривени су.
л1езозојски седименти опет испод неогених и квартарних сло
јева. То су сиви, скоро црни, једри кречњаци шкољчањот пре
лома, који су излучени у дебеле слојеве или банке. Између
кречњачких слојева умеТ1Нуте су таН11<е партије шкр,иљастих
песковитих

глинаца

или

песковитих

тврдих

лапораца

жуте

или руменкасте боје. Ови слојеви·падају према североистоку.
Падина ни ,ове мезозој,с.ке партије ,није позната, а преко.

њихо1Ве ,снажно карс1'иiфико•ване површине ле'же, опет ди··
скордантњо, ,нео,гене плаве песI<овите гли,не :које су у бази
измешане са црвеним па,ртиј.ама, без сумње проду:Ј<тима ра
спадања кречњака за ,време континенталне фазе, која је вла
дала у ,овој ,области п,ре та11:южења неогених сед:имената.
У з·они црвенице измешаној са пес1ювитом глином уваљени
су

одломци

кречњаюr,

понекада

врл,о

велики,

па

,су

и

ти

одломц:и очигледни проду1кти разоравања кречњака за време

континенталне фазе.

П. Стева,новиh (1941) је узгредно поменуо мезозоЈске
пој.аве у Ја..зовњику и Тула,р:има и сматра да ја..з,о,внички креч
њаци припадају горњој креди, а ови у Туларима доњем три
јасу. О старости флишоликих седимената у потоку Чанку у
Јазовнику не гоаю,ри ништа,. Ми ,смо видели из предњих
излагања да јазовничiЈ<са фа,уња из Чансr<а има ја,сно одреi)ени
стра11играфски ,суперсенюн,ск,и положај, а флишу Чанка при
падају и јазовњички бељи ·кречња,ци. Из мезо..зојоких ,седиме-
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у Туларима ,немамо ·засада ник.а:кв,их палеонтолошких

података,

ника 1 1ю

али ,они

кара 1 ктер

,немају

д,оњеrа трија,са

(У СМ'ислу његове динарске фације) и врљо је вероватно да и
ова партија мезозој,ск,их слојева припада горњој креди. Њи
ХЈова

,старост

има

да

се

утврди

!-fакнадн:им

проматрањима.

Улошци жутих и румених пескови'тих шкриљаца и пескови
тих тврдих лапораца у туларским једрим кречњацима Јrито
ло:шки врло добро одr.оварај,у с/мишољњким седиментима
откривен,им у д:олини ре1{е Љига, где сам ја само дељи,ми_чно
вршио проматрања. Мезоэо:нк Јазовни,ка и Тулара д:ире1ктно
се пр.одужује у поменуте љишке седименте у јуr-оисючном
правцу. Ов,о су све ,крајњи унутрашњи чЈшнови Динарида на

ободу Панонске Масе.

*
Из горњих упоређења јазовничке кретацејске лою1m-ю
сти са не'!{ИМ .познатим алписким ло,каЈrностима у ,којима се

ја•вља, Pyrgulifera Pic/J/eri, а нарочито са1 Ај1Јюм у Ба1кmЬ'ск·о,ј
Шуми, класичним местом .слатководних седимената најгор
њега сенона у поrса1в1окој фац1Иј1и, в1ищ1и,м·о да сед!именти у Ја
зовнику -при!Падају горњем

l!{ОВодној фацији. Р.

Pichleri

сенону

(кам1паниену)

и то

cJ1a·r~

са многобројним својим варије

тетима и другим врста,ма овога р-ода, са .који'Ма ,се· у дру111Ј"11ву

-јавља,

карактерише

јако

ослађену

суперсенонск,у

водену

средину, ако не и потпуно слатководну. Ут,врђивпље тачне
старости горе означених јазовничких седимената је важан
податак за даље упознавање седимената ·госавске ф,щије у
унутра1шњим Ди1нарид,има, 11ю,ш1,01 O1Ва фаци,ја, иаю) је вели
Јюr пространства, није Још 1по,р:робније проучена.

Из прегледа досада познатих љокаљности ,ове фay:t_re у
нашим крајевима 1видимо да су крајем ,сенона ,11оста-ЈаЈIИ
многи плитки сЈ1а.т 1 1ювидњи басени у .к,ојш-rа је жмвсЈ1а једна
у •ос1но,ви ист-а фауна, којоЈ ро.д РугgиШега даје ошювни 'Ка
рактер. Број тих басена ;к,од нас ј,ош није потпу1но 1юзнат и
даља проучавања наших лосавских седимената :не-сумњиво Ье
О'Гкрити н,о,ве л,о,каљњости

слатков-одних

сенонс101х творевина.

Слатководне ·партије rосавске фације са 1шр1'у,nиферама
скоро увек се јављају са п,рослојцииа угља, Ј(,ој:и су мање
или веhе мюhности. У селу Јазовњи1ку ја нисам м·огао %ОНС'fа
'Ј'овати ни најмањих угљених трагова. Про.сгра1нство -он.их се

димената је врло ограничено, јер површину терена изграђују
:млађе тв,оревњне, неогене и квартарне.

*
Појава кречња,ка

у

Јазовњику и ТуЈ1арима има

велики
е1юномски значај за околњну. То је Д;обар и ;(рагоцен гра
ђевински материјал, :који подмирује потребе те врсте у ши
Јюк,ој околини Посавине и Тамнаве и благо;(н~рс!ш интен-

1\о јава седю1ената најгорњег сенона у Посавота~шавском крају
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111нном

раду

1·уliНОсги

да

на

юиховом

их

мю,ж1е1мо

ек,сплоатисању

пр-ома1тратiИ

ми

на

смо

сада

веhем

у

мо-

прпсто,ру;

иначе, према ~причању мештана, они су нај1Пре тек провири

вали испод своје повлате. Јазовнички кречњаци због своје
компактности и једноставности масе, доста чисте беле боје
и лаке обраде, служе и као материјџ за израду украсних
делова у грађевинарству.
~
Сав палеонтолошки

и

петр.олрафши

материјал

из

Ја

зовни1ка, о ко~ме ј,е у О1вю1м ,раду било говоlРа, нњлази ,се у При
родњачком музе,1у српске земље у Београду. Цртеже Pyrg;u-

Jifera, ко.iи су уз рад приљожењи, извео је Миха:ило Бере,н
ђија, сликар поменутог Музеја. Он је уложњо пуно дюбре
воље и стручног знања да цртежи испадну што бољи и на
тo:vre

сю1

~1у

захваљан.

ПАЛЕОНТОЛОШКИ ДЕО

Pyrg·ufjfera Pkhlerj
Сљика

Но е

r

пе

s

1.

Turbo асјпоsа Z ,е k е 1 i: Taf. IX, fig·. 7, р. 52.
Melanopsjs Pkh!erj Р i с 11 ,1 ег: р. 735.
TanaUa Pjchferj S t о '1 i с z k а: Ta:f. I, Pvg. 6-9, р. 487.
Тапаnа асјпоsа S t ,о 1 i с z k а : р. 159.
Тапаnа Pkblerj На 11 t k е 11: р. 208.
P.aludomus Pkhlerj typ. et vаг. S а 11 d ,ь е ге g е г:
taf. III, fi-g. 7, 8, 9. р. 76.
.
1878 Palud.omus Pkhleri typ. et ,1 ar. Haпtke,11: р. 179,

1852
1856
1859
1865
1866
1875

ТехШg·. 22.
1884 Pyгg·u!ifera Pkhlerj Та :u s с h: Taf. I, fig. 7-9, р. 62.
1886 Pyrgт1lifera Pkhlerj Та :u s с ,h: Taf. I, р. 4.
1904 Pyrg·ufifera pjchfeгj Живков и h: р. 2.
1905 Pyrg·ufjfera aciпosa Р ,е t h б: Ta<f. v,r, Filg·. 6, р. 154.

, Pyrg·ulifeгa Pjcbleгi је врЈIО честа врста у слатководним
оюјевима најгорњих нивоа госавске фације. Врста је врло

варијабилна, а за ·рипичне егзем,пларе
главне

карактере:

куhица

је

Tauscll (1884) је дао ове

торњасто

издужена,

здепаста,

слабо испупчена и са 5% видљивих и сгепеничастих заво
јака. Ове завојке дељи узани и често таласасти шав. Завојци
су украшен1и г.у1 ст1им, нрл1 0 нежним, спиралнњм ЈI1ИIНИ1јама од
којих су неке на бази и ивици последња два завоЈка јаче
развијене, д:ок се оне на горњим завојцима појављују као
прюзи 1ЈУ1юви. Попречне ·или нараштај.не бразде развиј.ене су
као прави гребени, 1Кюји ,су дюста многобројни и 1на послед
њем и претпоСЈтедњем занојку снажни. Ове бразде, на по-

3.
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следњем завој1Ку, према бази, постепе.њо ,ошrиhавају. На чво
ровима или .испупчењима завојака •поменуте бразде поегају
зупчасте. Последњи завојак је повијен мањо 1на доле; на
баз:и је са набо,рима ,који поста,ју дељом од ивице уяу1'рашње
усне старијег зав·ојка, ,која се продужила на горњој повр
шини !Као набори, а делом одгюва,рају задебља.вању ,суту,рне
линије. Гр.оrгло :куhице је овалног Qблика. Његова •ивица је

задебљала. Опољашна усна се удубљује према горе испод
једнога г,о'Ј1ово правог угла од унутрашње усне и прави угао,

а онда повија лучно доле ~и извија ,се у унутрашњу усну.
Два ~примерка гљст:ропида ,из потока Чанка у сеЈ1у .Ј а·зоь
нику припада 1ју .овој врсти, али ,не одговарају о·сновном типу

(види сл. у тексту). Они час више час мање отступају и од
других варијетета ове несталне врсте. Највише се приб.пижа
ва}у слици коју је Stoliczka (1859) дао за форму .која потиче
из сл.а11ков,одне .фаЦ1ије госа,воI<:их слојева Северо1ис,ючњих

Алпа, а rюоја се налази на табли уз наведену његову ,с·1vудију
под бројем 8. Али се јазовнич1<,и примерци разли.кују и од
ове форме, поред осталог, веhом издуженошhу куlшце,
знат.но тањим завојцима, слабије истаI<нутим чвор1Љима на
ободу шава, једноставнијом површином послед!њег :завој-I<а,
тањом и више Оl!{ругљом уну'Грашњом уоном. Јазон,ни 1 1'Ки се
примерци затим доста ~Приближују и неыим формама и:Ј Ајке,
које је описао Tausch (1884), а нарочито оној I<Oja је прет
,стављена ,сл. 10 на табли I. Ипак наши примерци 0·1,ступају
и 1од ове форме л ·ю тиме што су им спиралне Ј1и1111је на
последњем завојку невидљиве, нараштај.не бразде у горњем
делу, •које полазе од чвориhа на шаву, много 1Плиliе 111 веi1 у
средини завојI<а потпуно ,нестају. Ови у,красни еЈЈсмснти ~юд
јазовничких примераI<а су слабије изражени и на горњим,

старијим, завојцима него код Таиsсћ-ове форме. ГротЈiо је
код наших 'Примерака оштеhено и само је код једног (Щ њих
сачува:на унутрашња у,сна (види сљи.I<у 1а). Она је тања и пра
вил.њо заобљена, правилније ~Него 1юд примерака ·1~:з Ајке.
Примерци из Чанка у селу Јазов1нику могу се можда с-ма
тра11и и као нови варијетет врсте Pichleri. Ипак их ја нисам
изд~ојио ,I<ao таI<ве.
PyrguШera

Pkhleri

Но г 11 е ~

s ip.

Једа:н примера,к пи,ргуљифере из јазовн:ичк,ог паЈiеонто
лошI<о,г материјала, ;који је до,ста оштеhен, ,нисам ,м,ога,0 де

таљно да одредим. Примерак је цео. Њего 1ва ,1ювршина је
мноrю нагрижена или по,кривена кречњачыом материјом коју
нисам могао у~клонити. На горњим завојцима ес тск понегде
види ,спољашња орнаме,нт,ика куhице која ес ,састоји из
фи~их сп:иралњих линија и врло· та:f!%ИХ и нежних чво,риhа.
Ови чвор,иhи леже на ободу шава. Сви се ови 1уп<,раои сл,ажу-

1!ојава седюiената најгорњег сенона, у Посавотюшавско~1 крају

:ш

врЈiо добро са ,одговарајуhим ук,расима на прва два примерка
за кој,е ,сам утв~рдио, као што ,смо горе видели, да припадају
врс11и РугgиШега Pichleri. На последњем за1Вој1ку ,овога при
мерка ~није ,сачувана љуштурица. ГротЈiо је затво,рењо IК!реч
Н:,аiЧIЮМ мат,еријом и од њега је IВ<ЊДЉ'И!В ,са,мо део уну·

трашње усне, 1юји се по облику и дебљини слаже са уну
трашњом усном добро очуванога јавовнич~ког 111римеркя.
ове врсте чиј.а је сљика приложена у геолошком делу ,овога

:рада ,(сЈiика la). Међу свим при~1ерцима пи,ргулифера из Ја
_зовника овај је 1Нај 1 к,рупнији.
Иа11<:0

,се _пој.ед,щш

,кар,аl!{те,ри

на

добр.о .слажу са ,ка,ра,ктерима в,рс11е Р.

01писаном

Pichleri,

iПрњме~рку

:ипак га нисам

.могао без ,резерве придодат,и овој врс11и.

Pyrgulifera sp. ind.
Издвојию сам два п,р,име,рка 1юји пр,ипадај,у истој пир
гул,ифер·ско1ј Вl!)СТИ, аЈDи су ~не1д,01Вољно, Очу!Ва,ни, и њиса,м магао
утврдити к,ојој

врсти овога

рода

припадају.

Ко:д

њих

је

добро очува!Н само по·следњи завојак 'И ,овај 1на ободу шава
има танке чвориhе. Ови чвориhи леже ,на дебељим и плитким
попречним браздама, које се губе веh у ,средини зав,ојка.
Гротло није ,сачувања. Оба пр,имер1Ка ,се највише пр,ибљижа
вају типу Р. Pichleri и врло је вероватно да и припадају

.не%ом вар'Ијетету ,ове врсте.
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РЕ.ЗЮМЕ
Слои верхне~о сенона Посаво - Талrнавсkой обласШи и сравниiliельный
обзор llX с схожидu образованllялш на нашей lйepplliiiopllu
u lJ llосшочных Алъйах
Петр Стеванович обнаружи11 в посаво - тамнавс1<11х селах Я:,ов
ник и Тулари мезозойские отложени51, залегающие 110д сплошным по
кровом неurенных и четвертичных наслоени11. Село >Јзовник находится
в 25 кил. нз запад от местеч1<а Уб, с. Тулари в 12 кил. от того же
пуюпа.

Мезозойские

отложения

в

с. Язовни1<

наiiдены в юrозападной

части сельской территории, в балке ручья Чанак и в соседней и пара:r
лельной с ним балке с бсзимянным ручьем. Оба ручья являютсн при

токами речки Вукодраж. В

долине

ручья Чанак обнаружены зе"1еные

и желтые сланцевые rлины и глинистые мергеля с про,лойками серых
и плотных известняков. Вен эта серия отложений имеет падение на
северо-восток под углом 15-20°. В овраге безимянного ручья ОП<РЫТЫ
белые и массивные известнн,<и без ясно выраженой слоистости. В oб
:roMQ!JH'>IX мезозойских отложениях ручья Чанак Стевановичам и мною
собра11а небольшая фауна gastropoda из котороiI определены мною
слепующ11е виды и роды: Pyгgulijeгa Pichleгi Н
n е s, Pyrglllijeгa sp.

i111!.,

Tuггitella

or

sp. ind. Эта фауна ясно указывоет на то, что мезозоikкие

Ј Јо јава седю1ената најгорњег сен она у !lосавотюшавско~1 крају

ЈЈ

отложения села Язовник принзд.'Iежат самым ве,Јхним слоям сенона,
а именно госавской фаuии. Они яв.·1яются краевой частью Динарид,
11риле1 ающей к !lаннонской низменности. В селе Тулари обнаружены
сеоые,

почти

черные,

плотные

слоистые

известняки

с

раковистым

из

ло·мом, с прослойка,11и желтых и красноватых сланцев и песчающов.
Эти елои

падают

на

северо-восток.

В

них не обнаружено никаких

ископаемых, по своему же петрографическому габитусу и положению
их

можно

с1<орее

всеrо

отнести

к

верхнему

мелу.

Zarija Besic
RESUME
Le developpement des sediments du Senonien sирсгiеиг dans Ја гegion
·'de Posava et de Tamnava, e,t !еиг compaгaison avec des formatiioлs sет
ЫаЬ!еs dans nos гegicns et dans les Alpes Oгientales
Реtаг Stevaпovic

а

decouveгt

daлs

Jes villag·es de

Jazovп.ik

et de

(aпoпdissemeпts de Posava et de Tamпava) des sedi 1111eпts 111esozo1ques qui apparaisse-пt au-desso-us d'нп 111a11tea11 siшple dн Neoge,пe et
c!u Quaterпaire. Le v,Шag·e cle Jazovпik se trouve а e11Yiro11 25 kш. а
J',011est d'Ub, et Tulaгi а епУirоп 12 kш.

Tulaг,i

Les

sediшeпts

du

MesozoYqнe а

Jazo,111ik

soпt ,,isiЫes daпs Ја

partie

~нd-ouest dн teпitoire de се village, daнs Је rнisseau Са,пшk et daлs uп
анtге п1•'sseat1 sa,пs 110111, pд111allele а се derпieг et tout procl1e. Ces dенх
ruisseaнx soпet les afHнeпits gaucћes da Ја ,riviere Vu,ko-d,raza. Da11:s Ја
vallee dн Сапшk, 011 peut voiг des schistes arg·,i•Jeнx verts et ja•uпes, et des
ma,гnes ,ai·gi'Jeнses .а·Уес des coнches iпte11111ed1i:aiгes de calca1ii!·es gг,1 iS et
epais. Toute cette partie ·de sediшeпts est illcliпee ,1 егs ,le пoгd-ouest,
fo·гmaп.t ,uп ап,g!е de 15 а 20°. Daнs Је ,г,uis,seau saпs пош, оп ,peu-t v,oi,г d1cs
calcaiгes Ыапсs et шassifs, formaпt cles сонсћеs рен cf:,stiпctes. Daпs les
sediшeпts 111esozo1qu•es ,plastiques du сапа-k, пош avoпs tгонvе, Stevaпo
vic et пю:, uпе ,t'анпе ,de Gast,юpodes, ой .i'ai dеtегшiпе les especes et
1;епгеs sнivaпts: Pyгgu!ifeгa Pk:ble!ii Ног пе s, РугgиШега sp. iпс!., Turгi
tel!a sp. ind.
Cette fанпе, aiпsi qне l'hab·tнs cles· sediшeпts, пюпtге que les couclles 111esozo1ques decouvertes а Jazo,·11i.k appartie1111e11t ан Se11011ie11 st1perieuг, et plus particulieгeшeпt au facies de Gossa11. Elles soпt Ја part'e
Jim1'1te des Di111arides dн сбtе de Ја РЈ.а,iпе Ра,понiеппе.
А Tнlari, оп troнye des calcaires epais gr-.s, presque 110:,гs, qui se
briseнt еп
foгme d'нпе coqt1i11e, et qt11' forшeпt des ћапсs; -ils опt des
:пtercalatioпs de S'c!iistes et de gres jauпes ,et , 1 елшеi1s. Ces ,sediшeпts soпt
iпcliпes vers ,le пord-oнe-st. 11s п'опt podп•t de fossiles; 111ais •d'apres !еш
aspect petгagтaphd:qt1e et leu,1· positi'oп, ,ils appa,1·tie1111e11t aussi, tres pгo
i)aЬ!e111t;11t, а Ја Cra·ie supeг.ieure.

Др. Коста В. Петиовиti

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ КРОЗ ТЕРЦИЈАР
ОКОЛИНЕ

СЕЛА

СВИЛАЈНЦА

И

КУПИНОВЦА

МОГУЋНОСТИ

НЕДАЛЕКО

ОД

ЗАКЉУЧИВАЊА

КОЈЕ ОНИ ПРУЖАЈУ
У то,ку јед~не екскурзије по теренима измеђ,у Свилајнца
:и Деспотовца, у ,щолини Ресаве (Ис11очна Орбија), задржао
сам се (новембра 1940) нешто дуже у атару села Кулиновца,
које лежи :источно rод Свилајнца (окю 11 1км. у правој линији).
Том пр:иљиком могаю сам да уючим доста кара!Ктеристичне
стратиграфоке односе терцијарних слојева између потоll{а
Врљаје и Буљанског ,потока. ПО'пречан профил између ова

два потока у толико је више од интереса што неогене тво
ревине у овој околини садрже угљене слојеве. Осим тога,
објављени геолошки подац~и, који се односе на терцијарне
творевине, врло су оскудни за цео овај крај, тако да је сваки
нови прилог, и најмањи, у овом rПогледу добро дошао.

У Геологији Србије Ј.

М.

Жу јо ,ви

h

а у поглављу

,,Поморэв.љ':''\ где је обухваhена и ова област (стр. 272),
{) геолошком саставу терцијарних ,слојева налазе ,се ови
редови; ,,Пожаревачко Поморавље протеже се од Свилајнца

до Кrо,столЈЦа. Звмљиште, кюје овде треба да представимо,
лежи између доњег то1ка Млаве и Мо1раве, О\l!!НЮсно Ресав
чине. То је земљиште доста 1пр.ос1>ог геолош1ю,г саста,ва, јер
је све са,стављено од неогених ,сЛrојева."
"У овоме 1Крају преовлађују творевине Сарматског
Мора: кречњаци или пескови ,са церитима, кардијама ,и та
nесима. Такви ,су слојеви 1К:онста1>оrвани у Кушиљеву, Поро
дину, Ореоњици, Прову, Ла,олу и Ше11оњи".

Сва поменута места налазе се северно, у ужој ,или широј
·околини села Купи.новца.

Проф. В.
С ru v i ,е

stidens

славије"

dens

С

1

)

,r

Л а,са< аре в у свом раду »Mastodon :anguиз околине О1юпља и других места Југо

у поглављу

ru v i е r«

даје

2, 12 Sirn

.и

зrнатнrо

више

I2 Si1n? »Mastodon angustiподата1ка

1 ) Глас:н~ик С1юпско,г научног дру,шгва, 11'Њ,

iКЊ.

5.

Скопље,
Г.часник

1936,

·Стр.

Природњачко1'

105 (1).
музеја

А-1

XVII,

о

неоге,ну

одел. пр. ,на\}'ка,

•
3

·

34
К. Петковић
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ове обЈiасти. По њему су "угљене насЈiаге код Деспотовца
2
продужење угљоносних сЈiојева rюд Петровца ). Оне су
3
пореl)ане на западном ) 'Крају Моравске потоЈiине 1 куда је у
'!'О,ртонској епоси продирало дубоко море из Панонског ба
сена д'о Петровца на у;шЬ,у "Праио,ра!В:е". У поглашьу "Стра
тиграфски значај", ИС'!'ОГа рада,1) проф. Л а ск ар (: в из
води сЈiедеви за,кључак о стпатиграфском положају сЈiојева

из којих потичу зуби Mastodon angustidens С u \1. ,,Старост
угљоносних слојева може се сада оценити као торто,нско
сарматска, тј. иста 1 као и старост угљених наслага са Нуо
tће6ит Sommerjпgj Н. \1. М. у .от<олњни Петро~ща'·.
У његовом претходном раду "Миоценска фауна ~шчме
њака код села Крушевице" r,) у поглављу III, нала:ш се до
пуна горњих излагања. На основу одредбе зуба до J!yoiћe
Sommerjпgi Н. ,,. М. из ц,р.нкасrо-мрког Јrапора c;i интер
калацијои угља из рудњика села Ћовдина у окол1ши Пе

rium

тровца на МЈrави развијењи су сЈiојеви врљо слични са угље

но,сним наСЈrагама код села Мисаче", тј. опет с:1 у1·,11,сл1 па
раљске фације, ,који ,су се таложили у торто:нско доG,1 у јед
ном

заливу,

,отвореном

према

северу,

према

гщшном

деЈrу

панонског медитерањоког мора, на ушЬу неке рс1<с 11 који
се састоје од ,наизменично поређа:них С7!ојева са ма:р11нск,Јм
и сљатководном фауњом,

а

по1<,ривени

су

дољсс:1рм:1тсюп1

цер:итским сЈюјевима. У даљим редовима истога р:щ,1") щюф.
Ла ,ск аре в подвЈiачи да "сЈiојеви у којима јс ннl)l'!I IIyotћerjuт Sommerjпgj Н. \'. М. и састав фа1уне у 1 шјел1 се дру
штву он ,налази (Mastodon angusUdens, Amp/Jicion intcгmediLm1
и др.), одговарају више доњем делу (хеЈIВССIН'11У) средњег
миоцена ... " ,,Према l'mлe, овде је исти с,11учај као и са
листриодоном; и Hyoiilerjuт ,се може сматрат+1 као једна
од

врло

карактеристичних

врста

за

сре;~њн

11

}\ољи

део

горњег миоцена. Ово ,се потпуно слаже ,и c:i од,рсl)ивањеи
старо,ст:и угљеносних слојева Петровца на ос11(1ву щжушаца.
Најзад,

проф.

Ла ск аре в

је

уо1ЈЈ1()

и

11стакао

у

засебном раду "О Нуоtћегјuт Sommerjщ!;i 11 ,1r. mc<lia Н. v.
М. из О!Кољњне Петровца на Млави" 7 ) још јсщ1у важну чиње
ницу, наиме "да се сЈiични услови 1ншrаск,1 сисарских фауна
запажају у Штајерској. Чувено место ш1,11:1с1с1 врло добр-о
очуване доње вилице од Нуоtћегјuт Sдп1тсгi11.~-; JI. v. М. у
м,ркои угљу La!bltsbeгg·-a код Ga,шJi:tza (ГЈЛШ\1 Г·Ј1ге111!1а1L1Sе11-а

~) Loc. cit. ст,р. 115 (11).
") :Вероватно rрешка, треба
") Loc. cit. стр. 124 (20).
Геолошњи

5)

1936,

анали

да стr;јн ,,11rт11•1111щ

Балканског

!Јолуост1тн

1,рају".
1ш,.

XIII,

Беоrрад.

стр,

23.
Loc,,,cit.

6)
стр.
7) Геолошки ан

24.
Балк. Полуострва 1<11,. Х!\1, 13еоград,

1937.

стр.

94.

Карактеристични профили кроз терцијар околине с. Купиновца:

35

у Штајерској) коју је описа,о А. Но f 111 а in 11, таrюђе при
пада ,случају, где се види »1das A,uHreteп уоп koiJ1Ie11fiЉгe11de11
Sils,,,asseгsohichteл i,л,11е;гhаЉ echt ша,гiнег Bi1!1dur11g·1e,11«.
И ово се место ,налази (мисли се на Ћо,пдин место
наласка Нуоtћегјuт Sommerjпgi var. medja Н. У. М. rкод нас)
око

10

I{И.

у

правој

Јrинији

североисточно

од

Купиновца.

Најзад, про,ф. В. Л а ск ар ев, са малим из,менама и до
пунама ранијег, износи своје дефинитивно гледиште у раду,
rЉег ,dlas Auftгeteп de1· »stei,гisc!1e11« 111iocii11eп Siiug·etieгt'-a 1 н111a
iл dеп ВгшапkоћЈепаЬlаg··елl!п,g·ел ,d,es 11oг.d,!iche11 Seгbl,eas 8 ).

»Iп J.ezteг Zei.t, пасl1 ,d,еш FнПЈdе iiп SегЬl:еп so typiscl1c1·
Fоллеп wi,e Listrjodon splendens Н. ,т. Nl ... Нуоt11сгјит Sот
тегјпgј var. medja Н. v. М., Мkготегух fluoreпsjaпus Carrtet.
Mastodon aпgusUdens Сн,,, ,Ьа,Ь.е icl1 ,die Meii,11i.шg g·ea,usseгt (Sш

faLJ.ae ,d1es ,,,NteЬгes шiосенеs ·da,as J,es e11vi1 юпs ,d,ll ,1 il!a1g.e
Krt1sey.ica (Внkнlј а) ) dass sicl1 die S~iщ{etierfa·нпa Steierшaгks
\\lejteг 1121с!1 SO, auf die 11oгdlic!1e11 Tei!e Se:гbleлs, УегЬгеitеtе.<<;
»А,нssелdеш !1а,Ье ic-11 Ьеtопt, dass iп Seгlble,п ,diese Fa,uaa
sicl1 iп 1d,еп sеЉел fazi<e!!eл Be1 diпg·ш1,g-re111 ,vi,e iп Ste_ieгшaгk fiп
dert, u,111d z,vaг i,11 dеш рма:!i;sсЬеп Ablag·enu,111g·eп (vег,g·Ј,еiсћ,Ьаг
шit L,abltsel11Jeгg· 1Jei Gaшl,:·tz, оdег шИ dem EiЬ:,S\.Ya'ldeг Reviere),
О1dег iю -dел uf ег,11а,!1е11 Sее-,нп1d Suшpfa:Ьla.g·,eг,uпg·eп (1те11g.Јеiсћ 1Ьа1г ·
шit LеоЬеп, Goгiac!1, Voit,1Jeгg·-Kof!.a 1.cl1 tt. а1), die sic!1 Iiiпgs des
!а

0

si.i,d;Jicћeп

Oferлs

1d1esse.Њe11

ће:Јуе'i 1 0-tогtо,по-:н.111Ье:гs,а,гшМisсће11

Pa11111oлisol1eл Меегеs ,d,еЬп,tеп«.

» Iш
tig·:ш1g·

Мопаt Miiгz 1941 !1a1t diese Меiпнпg еiпе g·l!,te BesrtiiегЬ,аМе:п, atls Неп· А. N. Кар i ! е У s k 1i шiг aus -dеп

Bгau.п!kothJ.eпabla:geлuпgeп

vo11 Desputovac (t111J',ieifiil1г 150 kш
crt.)

Be:01gтad), анssег 1d:е,ш sс!1Юа1 fгiiheг (Јос.
посh fo,Jg·eпde Siiнg·et':eггeste g·eЬгacht !вt:

ostsil,dostliol1 1011
1

АтрЬlсуоп тајог В
Ancbltћerium
Шcerocblnus

1. у а г. serblca .п. \1 а г.
aurelianense С t1 У.
(Ceratorblmes) Sausaпjeпsis L а

г ,t е

,t.

\1/е:11л 1\lk zн 1dеп уј.ег оЬеп 1Ј-еsс11гiе,Ье,п,е,л Агtеп ,dгei
J11eг beka,11,пt 1 e »S;t,eiг-ische« Агtеп ЪеiЉg·,ел, 1!1а11Је11 wk sсlюп

пilg·,eш:i Л11ig·.а1Ьеп Jilг еi:п,е Sch!нs-sfo1!,ge-лнл,g,
Sa,u;g·e 1 tiieгfa11.111a sicћ 1Yiгklicћ iш

miocoae

,,ег,Ьтеrtе,t,е«

...

f1·ilge-

»S:t 1 eiгi-scl1e1:
11or1d:lkћeп SегЬl:еп

dass 1die

·

AI,teг dег Scћicbleп, \\'О iп SегЬlеп »Steiгische« Sii11g·eгtieгa1гteп g·ећшdеп 1\ler,d'e11, kолпtе pa!iioпto·Iog:·sch 1шг iп tieг
Ко,Ые111gт,u1Ье »Tsohowd·,111« (Covк:lia1) ,ј,11 ,dег Nii,he der Sta1cJt Petгovac \1•011 Нуоtћегјuт Sоеттегјпgј \1 а г. medja Н. У. М. i11
.d,еш K,o.ble,111fii:h1лeлldeп Sii,s:s,,yasseтablag·eг11.шg'e11, Z\\liscћe.11 (]еп

»Das

8)

Ze11tгa!Ыatt

S. 50-57.
") Аппа!еs Gcol.

f.

MiJ1. etc. Jah1·g. 1942, \Vie11,
с!с

Ја

Pe11i11s.

Balcaп:iq11c,

АЫ. В.

XIII. 1.

N2. 2/:3,

НЈ:Ю, ВеоgтасЈ

ё6

К. Петковиh

tortonisohen un1d unteгsa1 11шrutisoh,oo Schichten ,g1eJ,u111die,n (Sш la
tюuvaШe du Hyotherjuт еп Serble1 .0 ) veгgleichbaг mi,t dem La1bl1tscћ1beгg 1un1d Enblswa1l1d.
Naoh 1d,e:n шti1111cbliohe~1 Mittebl1u,111g·e11 ,d1es Р1гоf. К. Petkovic
w,џн,dе e1n1e a:hn1Hohe FoI>gie 1der шагi,пеn 1юrtю11isohe11 ru,rud 1 uateг
sa1111ы1:Jvsohoo Sohic,h,.1:Jen шilt ,dеп koble,nНihгe111d.e,п Stisswasseг
abla1g·e,шшgieн a1tюh iп 1dег Na he vю111 DeS1po'1:·ovac ,Ьею1Ьасћ.tеt«.
»Beda1ue1шsweгt, 1dass а1111 Fuпdorte 1dег ОIЬеп 1beschгie1beпe11
Re&te bei Oe&potovac 1kei,111e ,v,ei,t,e,i-e,11 FossШe111 ,gеЉ111dеп w,1..и1dеп«.
1

Из о,в1њх ц1иrгата в;иди се д:а, је лоувдано, да1 •се у1Гљо1но!сни
,cacroje углав.ном из творе

неогени оюјеви у ,овој ,областм
вина

средње

и

горње

миоценске

старости.

На о.с,њову ·подата,ка ;које сам приликом последњег оби
ласк,а ове ,облас'!'и при:купњо 1на терену, у стању сам да сада
изнесем нешто више детаља
о стратиграфском положају
појединих угљених слојева, којих има више, односно, да
покажем да нису сви исте старости и да има могуiшости да

се по .старости разврстају. У '!'ОМ циљу прика,заhу ,са што
више детаља несrюЈIЈиrю ·карактерисrичњих профила из око
лине ,села Купиновца, а нарочит.о профил у пото.ку Врљаји,
Iюји пружа нај.више могуhности у овом погледу.
У пото1ку Јарљаји, непосредно изнад села, ,на левој
обали, налази ,се једа~н вертикала:н усек r~ојим је от,к,р~ивен
следеhи геољошк,и профил ( сл. 1):

ЈЗ

----

/Јек«

_ _ _ __,,,

Сл. 1. Геолошки профил на ,'!евој обали потока Врљаје испод
села I{у,пи,н,овца, 1) бели, јако ва1INюви1ш лапор :еа крупним ,остреама
из групе Ostrea crassissim,a L а 111. ~и О ..giпgensis S с h 1 о t 11 у ве.1Јиком
броју; 2) песковити .'!апор; 3) банак бе.1Јог Јrапора (О,&О сы); 4) конгло
мерат; 5) банак пешчра са, остреама О. g1ngensis S с h 1 о t 11; 6) С.1Јабо
везани

и

О.

пешчар

--

песак.

На основу налњока ,остреа из групе О. crassissjтa L а 111.
gjпgensis S с 111 о t 1h. у врло ве,nиком броју у слоје-

10) Annales geol. de 'la
str. 93--97.

репi,пs. Balcaпi.q,ue,

ХШ.

I. Beograd 1936.
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вима под

1) и 5), сматрамо да цела ова ,серија при111ада щн>
лаз.ним слојев1Има ,од II медитерана ка сарма:гу, тј. да ес на
лази ,негде 01ю гра.нице између ова два ,стра'ш1·рафс1с1
одељка ,м,иоцена. Уочљива дњс,~юрданција у самој ,серији с:1
поменутим остреама, :као што се и на горњем про,фиЈrу види
(сл. 1 између слојева 1-4 и 5), није последица текто11сю1х
покрета веh ук.азује ,на близину обале, и праву приобаж,I<у
се,ц,иментацију .. Оваквом тумачењу иде у прилог и нагло
смењ1Ивање грубог, конгломератич:ног и пе.оковитог --- детри
тичног мат,еријала са Јrапоровитим материјалом фино~
хабиту,са, iКао и ,само присуство крупних о,стреа у ·оrролиюм
броју. У појединим хоризонтима оне чине праве лумакелске
бан:ке.
Према ово:v1е, склони смо да све угљене слојеве, којн
.:rеже изнад ове серије ,слоје,ва са О. crassissima и О. g·ingen,J,
оrатрамо за ,сарматске (види профил •на сл. 3), а оне који
леже испод за

друго-мед1итеранске,

о,днооно

тортонске,

каю)

Је веh то узео проф. Ла с 'Кар ев. Ове две групе угљених
иrојева не само да се могу да изд,воје по старости, веh се

јасно разљикују и по квалитету и свој,ој ~юh.rюсти. У доњу,
старију тортонсну, спадају угљени слојеви бољег ,квали
тета, веhе дебљине, кој1и ,се по својим особинама прибли
жују више мрким угљевима са ,а;оста волатила у себи и рела
тиnrю мало пепела у односу на горњу, мла/ју сарматску,
где спадају они лошијег кваљит,ета маЈiе дебљине (0,80 до
1,60 м.), који ,се приближују нечистим лигнитима. При истра
жним бушењима, нарочито у оним деЈiовима терена где су
сљој,е,ви хоризонтални, •иЈiи приближно хоризонтаљни, прво
се наиђе на горњу груюу, }{Оја -се махом не искоришhује, и
која лежи врло пЈiитко (почиње на дубини од 8-10 м. у
оваквим случајевима, рачунајући од површине), а затим на
другу, клј.а лежи на дубини од 01]{0 36-42 м. и •која се на
вщnе места ис,ко:ришhује. Али у појединим поремеhени::11
бЈiоковима, о чему he :мало да·ље бити више речи, горња

,

група може да буде еродирана, ,и тада је обично доња много

ближа површини.
се

Један слој горње групе сарматске старости наш1:-:1и
џ::~:есној страни Буљанс,ког потока у самом изворном

на

деЈiу, на 8 м. дубине и clfюpo је хоризонталан (благо нагнут
Ј, OIKO ·10°). Отворен је једним вер'11икаљн.им 01<ном (шах
том) њспод брдашца ГЈiавиц•е кота 332 м. (види проф. 2)

l]{a

ПодИ1ну овог угљеног сл·оја, не1Тюоре,ц,но испод угље
витог ша<риљца, чине ГЈIИНе отворено плаве боје, а пов.пату
лапоровите и пескови·те гљине, које се при 'Врху, ·испод Г.п:1в,ице, за1в,рша1вају ,слабо ве,заниw1 пешчар;има ,који преља:н::
у

пескове.

К. Петковић

На десној сТ1рањи ПО'ЮКа Врљаје, ,северно од ,села Купи
њовца, налази се у глинама такође један угљени слој, који
по

свему,

О'Писањом
источно

Сл.

а

нарочито

слоју

по

испод

свом

положај•у,

Главице

и

у

,одг~овара

Буљанском

напред

потоку

од -села.

Геолошки профил од Главице до Буљюrског Потока источно

2. -

од села Купиновца_

Дужином

потс:ка

Врљаје,

више

десно),1

стра,но,·1

(из~

приказа:не ,серије ·слојева са· ,остреа,ма на проф. бр. 1) про
влачи се један расед правца пружања скоро С-Ј, на коме Је
западно

,!<:рило са riope поменутом са,рматском сериј,ом са
угљем доведе.но приближно у ,исти ниво ,са овим 11,рс.11азним

сарматско-медитерањс,ким

шш

завршним

II

1-1едитеранскю•1

слојевима.

У западном крилу, тј. са десне стране ,потока Врљаје,
медитерањски сЈrојеви су доста дубоко пото:ную1 (види
проф. сл. 3).

II

Исто тако и дуж Буљанског потока иде један расед о
чијем југоисточно 1м .крилу немамо подата,ка, дrж северо
западно чине сарматски слојеви са угљем приrка:1,шн раниј,е,
I<ao и на проф. бр. 2. Цео терен у изворнои де.11у овога по
тока, нароч1ито на месту где су из долине 1ютока били по
стављени ,рударски ло·1жопи, ко}и су дана-с потl!у,но пору1.µени,

налази

се

у

процесу

Осим ових ближе
је испресецан и

другим,

ручевања.

фиксираних ,раседа,
в·ише

попречним

I(l'o

ш.·1·,)

овај

терЕ:~r

уздужню1

раседима и сю1им тим поиздвајан у многе сшоста.пне, ве!1.е
или мање блокове. Појед,11,ни блокови, у ())\Носу на друге,
,суседне, више или мање су спуштени, IJJHI •Јс'Л·Ј·у су слојеви
~ 1 њима задржали хоризонталан,
ИЈIИ 11р.и(\ю1жно хоризон
талан положај, или су им слојеви с,1мtЈ ,11,1гну·1Ћ .на једну
страну под веhим или мањ,им ,угљовима. Са~1им т,им разли
чити стратиграфс.ки хоризонти донсдснн су у ,ист,е нивое.
Местимична спуштања била ,су И3Вршсна до те мере да су
на површину испољени слојеви ·с.11ат1<tЈНо;(11ог ,олигоцена из

'
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баве неогених 'Imope!l.mнa,, лра,де,!ш на тај начин хо1рстове у

односу на ,околне миоце,ноке блокове. Олигоценсюи слојеви
пrретставље:ни ситнозрним лвожђевит,им пешчарима, сивим
{:Иљификованим Јrапорима ,и чврстим Ш[<>риљавим лап0;рови11им глинама мрко ,сиве и црвене боје, били ,су rпретходао

лоремеhени. Према томе, у овом делу могу да се издвоје
три јасно одвојене фазе радијалних по,ремеhаја.

I
1шји:v~а

фазу чине ,покрети
су

који

су

формирали

се талож,или ,олилоце,њски

слојеви

потоЈIИНе

у

у изољ6,ваним

слатководним басенима. Олигоценски слојеви код Купи
новца (на самом путу од -села за· Главицу ,испољени на
дужини од око 200 м.) с једне стране, пот,сеhају на олиго
це,нске слојеве код Снеготина :и Душманиiш, с друге стра,не
на ш1теријал оЈшгоценс,КИХ ·1Ђореви1На, добијен при дубин
скю1 бушењима у Лаtраhину и Ћуприји.

II фазу чине покрети који су обух,ватюrи олигоценске
творевине пре II медитерана (у I медитерану). Олигоценоки
слојеви ,су врло стрмо нагнути •ка СИ (под углом од 50-55°)
и правац пружања 0ЈrигоцN1ских сЈюј,ева на овом месту
стоји скоро управно на правац пружања м.иоценоких СЈЮ·
јева. Ови ,покрети обављени за време I медитера,на чије
време претставља к,о,нтинентаљну епоху за ову ·област, лоре
;1.,rетили

су олигоценске

слојеве,

а

у исто

време,

на

крају,

створили су услове за надирање II медитерано1юг мора из
Пано.нок,ог ба~сена дуж велике Мо,ра1ВСЈ{,е текто,нске юотолине.
II ·медитерански слојеви .пеже ди,скордантно преко ових
слатководних оЈшгоценских слојева шт.о се потврђује и на
пред

помену1'ОМ

чињеницом

да

правац

,пружања

олигоцен

сюих слојева ,врло стрмог пада јесте у;праван на правац пру

жања ииоценских слојева, који су блажег юада.
ГлаGича .JJ2Afr.
р

Вр.љ':)'! Л

3

. . .

буљсщсkи

~ ~ ~~Ј .
/

<

\

(:'

3. -- Ше11аТС]{И геолОШ]{И профил ]{роз терцијарне творевине
сд села !{упинопца (потока Врљаје) до Буљанског пот.ока. 1) олиго
ценски гвожlјев,ит,и пешчари, сили.фИЈкова-њи пе-сковити лапо!р,и и шкр,и
љаве лапоровите глине; 2) II медитерански конгломера11и; 3) прелазни

C'I.

слојеви •са

О.

n.

crassissima L аш. u О. ging·ensis S с h I о t 11.; 4) угљЕЈни
5) сар11атс]{е глине; 6) сар11атски пескови.

с,1ојеви сар11ата;

Миоценски сЈiојеви, II :VIедитерански и сарматски, посе
бно су ,пореl'4еhени у једној доцнијој треfюј фази. Овим
доцнијим ·покретима олигоценски слојеви су ограничени ра-

К. Петковић
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седима, :који су !ИМ изградили облик хорста (види шематски
профил на сл. 3).
Према свему ш1ю је до сада изнето види се да цео
приказа,ни терен ове области има типоку парrкетну ст;рук
туrру, која се и на ,са1 мом тере,ну, тако реlш ,веh на први
поглед, приказује и у х,оризОiнталној проје1щији.
Закључак. У области између Свилајнца и Деспо110,вца, нарочито ,источно од села К,упиновца ,и његове о,1ю
лине, постоји јасно развијен фосилоносни :хюр:изонаrг са

О. cтassissima L аш, и О. gingensis Sch/oth, који одваја средњи
од горњег миоцена, односно II медитеранске ,сљојеве од
сарматских слојева. И једне и друге творевине садрже
угљене слојеве. II медитерански угљени слојеви леже испод
овог хориз,онта, моhнији су, са више калорија и бољег ква
литета то су лигнити који се више приближују м1рким
угљевима.
Сарматски угљени
слојеви л,еже изнад овог
хоризонта, мање су моlнюсти него претходни, праЬени су
угљеним шкриљцима, ,са мање 7{ало:рија

-

уопште Јюшијег

•квалитета. Изнете квалитативне разлике такве су природе
и та[{О лако ,уочљиве да могу да послуже за ова,кву деобу
и ,на местима где није ~инстантован хоризо:нат са остреама.

Исти стратиграфски односи постоје и у окоЈшни Ћов
дина, ако се приказана угљоносна серија са Hyot/Jeтium soemmeтingi vаг. media Н. v. М. у раду проф. В. Л а с ,К ар с в а 8 )
(према подацима М. Павлов и !1 а) посматра са овог гле
дишта.

У то се 1-iај6оље

м01жемо

увериr'ги,

ai!{O

пустимо

да

говори сам М. П а в л о в и i1 :
"Рудник дрвеног угља ,-- лигнита зв. »Ћовдин« налази
се на половини лута између села истога имена и ВрсЈЈа (в,оде
нице код к. 162) испод села Шетоњс. Радови су отворени
испод велике урвине ровине која је и у ю1рту унесена.
У овоме руднику лигнита постоје три угљена слоја,
растављена следеhим уrљевитим глинама. Н,ихови односи,
према ,казивању ~надзорника руд,њика, изгледаЈiи би ова1{0:

1)

горњи угљени ,слој

уrљењита ГЈIИ:На

2)

средњи угљени слој

3)

доњи угљени слој

уrљенита

ГЈ!ИIНа

0,60
0,10
2,50
0,:30
:3,:)0

м.

м.
м.
м.
м.

Први угљени ,слој ,от,]{ривен је ,на површини у потоку

код улаза у поткоп. У шахти, tПак, овај угљени СЛОЈ кон
статован је теи{ на 13 м. дубине. Испод првог угљено,r слоја,
на

су 11<онстатовала,

на

суПtрот казивањима нщдз·орнИI{'а, да: постоје и пес1ю1Ви1 у

улазу

у

поткол

лична

прома11рања

ffIO·

8 ) О Hyotherlum soemmeringi vаг. media Н. v. М. из о-колине Пе
тровца. Геол. ан. Б. П. iКЊ. XIV, Београд, 1937, ,стр. 93--94.
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јима су ;наiјени мног,и церити, кој:и према тере.њоким ,одред

бама припадају врст,и Ceritћium

pictum. Исти ови пескови

,n.окривај,у и овај први угљењи ,слој, који даље, идуhи низ
пад слојева, садрже интер:калације 1 пешчара несумњиво сар
матске старости. Поред пешчара, ,који ,су у сво,јим неким
делов,има

прилично

вапновити,

,налазе

,се

и

пеоковити

iК!реч

љаци, та1кође доње сарматоке старости" .

...

,,Исто та1ко лични1м 1пр 1 Qlматрањ1има1 је ~юнстатавано

да поред угљевитих глина постоје и плаве глине ,]{оје се на

лазе у поди.ни целе угљените серије, тако исто између ТiреI1ег
и другог угљеног слоја. У овим ГЈrинама, са халде сакупље,но
је и нешто фауне која није још одре!Јњва1на, али која ука
зује юrи на најниже хоризо:нте доњег сармата ,или нај,више
хоризонте средњег миоцена" ...

"Пад hовдинских угљених сЈюјева, cr<ao и сЈюјева ]{Оји
их ПО]{:ри,вај,у, јесте :ка ЈЗ под углом од 25°. Са сарматским
слојевима из села граде једну синклиналу".
,,Донети фра,гменти од Hyotherium.:a потичу према ма
теријалу у ]{ОМе су једним делом сачувани, вероватно из
слоја, и то ближе угљу, ]{Ој:и се налази између другог и тре
Ьег угљеног слоја".

Проф. Ла ск аре в 9 ) овим редовима додао је следе!1у
допу,ну: ,,На основу податю<а ]{Оји !1е добит,и још више пре
цизности чим ,се њихова фауна детаљније проучи, старост
слојева у ·којима су нађени остаци од Hyoiћerium soemmeringi var. media Н. v. М. може се сматрати Ј<ао тортоно
сармато]{а из доба на nраници између ,средњег и горњег
:-,1иоцена".

По свему ,судеiш, цела приказана угљоносна ,серија руд
ника "Ћовдин" заједно са слојем у II{OMe су нађени остаци
HyoUJerium-a припада нашој горњој групи ,угљених сЈiојева,
тј. ,Јiежм изнад хоризонта са Ostrea-мa и са;рматС·]{е је ста
рости. На то не

само да у]{азује из,нети ред ,слојева, веi1 и
фауна мекушаца коју ови ,садрже, а исто тако и сам сr<ваЈrи
тет угља (М. П а в ло в 1и h : 10 ) ,,Рудни~]{ дрвеног угља --

лигнита").
Све што је напред :изнето за угљене слојеве аюд ce,Jia
Ћовд:ина, може да се прене.се и на угљене слојеве у непо
,средној околини саме вароши Петровца на Млави, чија је

експлоатација веh поодавно напуштена.
Према ивложеним стратилрафоким и тектоноким одно
сима ,у рањијим радовима, види се да су у овој области посто
јале три подвојене фазе тектонских 111оремеhаја. Прв у

ф а зу
9
)
10
)

чине по]{lрети Ксоји су предиспонирали потоЈrину :,а

Loc. cit.
Loc. сН.

под бр.
под бр.

8),
8),

C"l'P.
стр.

94.
93.
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образовање
слатководних
горње-о.~шгоценских
творевина
- блшже ,речено, 1юј1и су оба;вљен~и нај'13ероваrпшје за, врем•е
доњег олигюцена. Олигоценски слојеви Ј1'СЖL: у ,оној ,обЈiасти
.преко кристаластих шкриљаца; да ЈIИ им подЈюгу чине и које

фа:~ у 1 шне по
крети обављени у доњем миоцену (I мед,нтсрану), ]{Оји су
пореметиЈiи ОЈiигоценске творевине и на ,крају створили
услове за м-естимично надирање средње-миоце11с1<0Ј' (II ме
диrгеранок·Оiг) ,мора ,и13 Па,нонс•ко1Г Басена дуж :в·е,11 1 11 1 ке Морашс;ке
тектонске потоЈiине.
Средње-миоценски (II ме;\итчншски)
слојеви леже дискорда,нтно преко олигоценских, веl\ норе?v1е
hених сла1жовод,них слојева, -самим т.шv1 и ·лр:111Lтресивно
преко ових ИЈIИ кристаЈшстих шкриљаца, којн 11 шшгоцен
ским слојевима чине у ОВ"ОМ делу подлогу, нщ11·1•и од сред
њег миоце,на ка горњем м.иоценска 11ра1нслрес11ј;~ расте. Она
обухвата ,све веhе тт:оос-юре, ,а дуж мора•воке 1ютщ1юн• про
дире ,све више на југ, док јој се у ,OBQj области 0();1,11,ею1 ЈIИ
нија ,позитивно креЬе, тј. миоценоки моравски :нишн 11остаје
друге ф0iрмације, нема података. Др уг у

све дУ1бљи и шири· ,се. Са~м,иlМ т1и1м у,шtе "Праморши·" проф.
В. Л а с ,кар ев а д:онекЈiе се пом бра од севl'ра 1с1 југу.
Тре h у фазу чине покрети којии-а .су •1ю,pt~\'Il'.l1cш1 и:и.о

цењски ,слојеви (слојеви

II

•медитерана и са~рматс,1<11, а :заједно

са овима само местимично,

по дру,ги 1пут и слојеви слатко

водног олиго:цена, који су веh у претх·одној фа:ш 11,ретр,пеЈЈИ
поремеЬај е ). Ови су се ·обавИЈIИ највероват.1ш ј t' 110 1 1стю):vr
пљиоцена, јер су њима у Мораво1юм баоену јуж11ијL:, на
Мечк,и изнад Ршыња, обу:юваЬени и д,оње-u<он;гер11с1и1 слојеви.

Како се у последње преме чине све упорш1је 1ш]{ушаји
12
(Е. Б он че в 1 1, М. Т. Л ,ук. ов и h ) да се свl' фa:il' норе
меЬ.аја из наших обЈЈасти вежу за алпискс орогснс фазе,
т-о би наша I фаза одгювараЈiа задоцнеЈiим нок;ретн:v1а ,,Пири
неј,ске фаз,е"; II ,,-Сав 1 ок·ој фази"; III "Ати,нrокој ф<1(1Н".
Све 1rри •поменуте фазе, уколико се ,ОЈЈдюсс на ову ужу
ибла,ст, прет,стављене ,су једино вертикал,н,и~:v,1 rюремеl1ајима
поглавито спуштањем дуж веhих ИЈIИ маљих 1юпречних
или уздужних раседн:их линија. ,Нема поу:т:.ш11х података

-

којм би говорИЈ1:и у корист тангенцијалних Щ)ст:111,а. ,,Сармат
ска синюшнала" у о:коvшни .села Ћов,щина, к,оју 1нш1нье проф.
В. Ла ск аре в 13 ), пре).-Iа подацима М. Пав л ов и l'i а, ако
заиста ,постоји (1пре
11 )

he

би~ти да ,и О1в,де, ка,о ,и на ·L:ви1м другим

Е. Бон че в, Опит за те1сгонска синтеза на :1а1щЈ1.11а Бъ:rгарин,

спис. на Бъшр. Геол

др, год.

11,

књ. Ј, Софин,

-

1,1;ю.

Е. Бон че в, Алrнщсю1 тектонски прояв11 в Бы1!'ар1щ спис. Бълг.
XII, 1$140, Софин, Ј 941.

геол. др. год.

12
) М; Т. Лук ов и h, О постша.рија,шким тсктовс1<нм покретима
у Источној .С,рбlији_ Весник Геол. инст. Краљ, .Ју·гославије, књ. \/[,
Београд 1938,
13

)

Loc. c,i,t.

под

8)

стр.

94.
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местима о-ве области, сарма·Ј\СКИ ,слој.еви падају обострано ка
јещн,ој раседној ли,нији која Јrежи између два са•мостална
блока и прив 1 идно се :приказуј,е као оса ,сињкл,инале ,,има

гњнарна ,оса сињiоrи:нале"), послед'iща је љо,кал,но,г напрезања
у какво111 вei'ieYI блоку услед ње,говог спуштања. Исто тако
нема директних подата~ка да су ,на1П,ред поменути радијаљни

покрети у овој ужој области М.о:раrвоке Потолине били пра
hени еру;птивним појавама, иаrко је на друпим местима јуж
14
није од овога, за сЈrичне случајеве то утврђено. )

п

л

и
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Е

ц

-

н

фаза

111

,

,,Атинска"

1
Сармат
(бочагне творевине)

1

Конкорлапција

:,:
С)

1

(поступан прелаз)

:;

/I

о

:,;:
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(маринске творевине)
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·--·-

Дискорданција

- трансгресија
·---~--·----

!

Медитеран

- не

II фаза

постоји

,,Савска"

Горљи олигонен
:,::

(смтководне 1 воревине)

С)

:;
о

1~

Дискорданција
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Доњи олиго:_tен

14,)

272

Ј.

М.

- не

Жу јов и

h,

постоји

1

-

Геолог.иiа

Србије

фаза

1,

,,Пиринеј-

Београд,

ска"

1938,

стр.

и 1-Ј.,2.

Ј. М. Жу јов ,и!,,
Београд, 1884, стр. 19, 73,

Грађа

за

Геолог.ију

Југо-Источне

Србнј,•,

102.

Ј. М. )f{ уј ов и!,, Основи з·а Геологију Краљевине Србије, Гсол.
Анали Балк. Пол. књ. 1,Бео,град, 1·889, стр. 123.
Ј. Цв ,иј и
Ма.кедоније кљ.

'1, Основи ва ,ГеоЈiоп1ју ,и Гео,г,рафију Старе Србије и
III, стр. 934, •Беолрад, 1'911.
К Пет к,о ,в ,и '1, Младе вулканске ерупције на двсној стра.ни Ј.
N\ораве северно ·од Вла 1 сотинаца, \fesпi,k Geol. iпst. Кг. .J11цosla,,ije
Београд, 1932.
К. Петко в и '1, Стратиrрафски и тектонски односи сенонских
СЈiо.:вва у ГрдеЈI.ичкој клисури, Vesnik Geol. -iпst. Кг. Jugюslavije, кљ. !,
св. 1, Београд, 1Ю2, стр. 11-12.
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Цео терен има ти:пску паркетну ,структуру, која се
јасно приказује и у хоризонталној :пројекциј;и\ Овим радом
нису обухваhени епирогени по:крети који би се односили на
,ову обла1 ст, по:што и за ове нема rпоузданих директних по
датака
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Коста Петкович

РЕЗЮМЕ
Хараkшерпые йрофили тvеГiluчных оПiложений в okpeciilnociйяx с. Ј(у

йuповаq, оkоло iop. Свuлх•iнач п па;;~ес~ающиеся в свпаu с llX paccдiompe

HlleAi 8Ы!ЗОды.
В сербском тексте автор описывает нескот,ко характерных
профилей третичных: отложений в районе между гор Снилайнаu и Де
спотовац (область Рссавы, в восточной СерG11и) 11 дает новые данные,
nозволяющие

сделать

следующие

выводы.

В уrюмянутой области, особенно бли:, села Купиноваu, нахо
дятся хорошо развитые елои с Ostгea cгassissima Ј.аш. и О. giп
gensis Schloth., отдешпощне средний миоцен от всрхнсrо, т. е елои
11 средиземно-морского яруса от сармат::::r,их. Угот,ные елои \; сред11земно-морского яруса залеrают испод

rори:ю11та

с

ОС'rреями,

более

мощны, лушчеrо качесгва и с более высокоii к11лори11ностью. Это лигниты nриближающиеся к бурому уrлю. Сарматс1ше угольные елои,

лежащие поверх упомянутого горизонта --- меньшеii м'ощности чеЛ\
nредыдущие,

с

приЛ1есыо

угольных

сланrrев,

с

. ме1љшиЛ1

те11ловым

эффектоЛ\ и вообще более слабога качества. Приведенные 1<ачест
венные отличия настолько ясны и характерны, что люrли бы послу
жить

различению

слоев

и

там, где rориэовт

с

остреями

отсутствует.

Те же стратиграфические отноше111щ установлены _и ок<1ло с.
Човдин, если угленосную серию с J-fyotl1eгium Sommeгingi var. media
Н. v. М., описанную в работе проф. В. Ласкарева (,,О Hvotheгiurn S6m-
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meringi ,,ar. media

Н. v. М., и~ окрестностей гор. Петровац")*, рассмат
ривать с тои же точки зрения. То же деление может быть применено
к уrольным слоям в окрестностях гор. Петровац на Млаве ..
На основании стратиграфических и тектонических отношении, о

которых говорится в сербском тексте, приход им к заключению, что в

:пои области имели
ческих перемещении.

п

л

место

и

ц

о

три

Е

ясно

разrраниченные

фазы тектони

I"Афинская"

Ш фаза

н

1
Сармат
Конкорданция
:,::

'

V

постепенныи переход

средиз~мно-люрскои ярус

::!
о

(морские отложения)

=
2;

Дискорданция

-

трансгрессия

[ средиземно-морскои ярус

-

не

И фаза

существует

,,Савская"

Верхнии олигоцен
(пресноводные

:,::
V
::!

о

отложенин)

Дискорданция

с.

=
~

о

Нижний олиrоцен

-

,,Пириней-

не сущес1:вует

I

фаза

ская"

Первая фаза обнимает собой движения, подготовившие образо
вание

пресноводных

верхне-олиrоценовых

слоев,

т.

е.

перемещения

имевшие ме~то, вероятнее всего, во время нижнего олиrоцена. Оли
гоценовые елои лежат в этой оrраниченной области поверх кристалли
ческих сланцев; о том принимают ли участие в их субстрате и другие
формации сведений не имеется.
Вторую фазу составляют днижения имевшие место в нижнем
л1иощоне (1 средиземно-морской ярус), нарушившие з, легание олиго
ценовых образований и создавшие условия для чзстичного продвиже

ния средне-миоценовоrо моря (11 средиземно-морской ярус) из Паннон
ского бассейна вдоль большой Моравской тектонической депрессии.
Средне-миоценовые (11 средне-морской ярус) елои несагласно налегают
на

олигоценовые уже

трансгрессивно

сме:ценные

поверх этих

или

пресноводные

елои,

а

тем

кр,,сталлических сланцев,

самым

и

являющихся

в этой части субстратом для олигоценовых слоев, так как от среднеrо
кверхнему миоцену миоценоваятрансгрессия возрастает. Она захватывает
все большее пространство, а вдоль Моравской депрессии продвигается
все дальше на юг, в то время как в этой области береговая линия пере-

1937

* Ј Геолошки анали Балканског полуострва књ. XI V, Београд
93-94. ·

стр.
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двигается позитивно, инылш словами миоценовый Mopaвc101ii . зюнш.
становится все глубже и расширяsтся. Тем самым и устI,1•, .,f Јрамо
равы" проф. Ласкар· ва несколько rrередвнается с С<'Всра на ю,·.
Третыо фазу составляют движения перемест11в111Irе мноценовые
(!! средиземно-люрские и сарматсю,е) елои, а вместе с ш1м11. только
r<oe где во втоrой раз и елои пресноводного от:гоаена, III1сI·ср11евIIIие·
переме:цения уже в предыду.цей фазе. Эти движенrш отIюсII.·11IсI,. всро
ятнее всего, к началу rIлиоце,Iа, так как захва rываю 1· ,,, iv\оравскол1
бассейffе, несколько южнее близ Мечки, над с. Ражаш, 11 I1Нi:;IIе-I,онrе
рийские елои.

В связи с все более упорнылш попытками (Е. Во11чев, М. Т.
Луков ич) связать все фазы перемещений наших обласнii с ;1 ·11,1111iiскими
орогrнными фазами, можно доIIустить, что наша I фп:щ т нечп:1а бы
зшюздавшим движениям "Пиринейскон фазы", II "Сащ:1щi1 фазе".
1!1-,,Афинской фазе".
Все три вышеупомянутые фазы, 11оскольку 0· 11 от11осfI1 Cil к этой
оrраниченной области, представлены лиrrљ ве;никат,11ымI1 сбросами,
0

главным образом опусканием, вдоль боm,ших или менI,III11х I101Iсречных

и продольных линий сбросов.
Сведеннй, rоворя:цнх в

110:љзу

таI:rеIщиалы1ых

дн 111ке1111й

не

имеется.

Сарматская сIшклинаЈљ в окрестностях се:1а Чонл1111, о которой
упоминает проф. В. Ласкарев, Iю дан:Iы.11 М. Павлови а, сс,II1 11 суще
ствует,

то

является

11оследствиеЛ1

местного

напр,~;1,vнш1

н

ка~,о,\\

нибу дь крупном бл оке вс 1ецствие ero 0IIусканин (вер от 11<:(' 110 1·0 что
и здесь, как во в~ех других местах этой области, спр,IаI,·I<IIс елои

падают

с

обеих

сторон

двумя самостоягельны11и

осью

синклинали

-

к одной сбросовой линии, лежа цеi! между
блоками

,,воображаеман

может

11

казаТI,С!I

ссь синклина:111").

IJO вIн~шности
Taro;,L' нет не

посредс::твенных: указаний на то, что упомяну гые радна.'11,I11,н; дн1I i;;еI1Iш
в этой оrраннченюй области Моравской депрессни со11ровож;u1лись
бы эруптивным11 явлениями, хотн в болсе южных 11y11Iuax таковые и
установлены.

Вся област~, в целом представляет тиш1чную 1Iщже 111у10 струк
туру, нено видимую н в rоризонтат,ной проэкции.

3той статьей не охвЈчены _эпи,~оrенные движеIшн н тoii же об.1а
сти

за

недостатком

непосредственных

да~шых.

Kosta Petkovitc/J
RESUME

Les coupes cщ·acteгistiques й tгaveгs le Teгtiaiгe de P.esar·a, pгi:s de Sџi
lainac (SегЬiе oгientale) et les conclusiorzs poss!Ьles 11и'с!/1•н peгmettent.
Daпs

Је

texte ser!Je, l'aute.ur reнd сошрtе lk <J11cl<Jt1cs cotrpes
а tra\тers Jes f'oп11atioпs tбrti,a,iгes ;) l'cst (\с Svilajпa-c,
dans Ја regioп de Resava (Serble щ,iепtа!е), et fo,tmiit (t11clчt1es dо1шсе.:;
secoadaires, qu•i lui peг.metteпt de tiгer !а со.пс).1щiо11 s11:, 1 ,mte:
Da,11s сене геg·iоп, sшto,L1t -ргеs ,dн vШag·e Кнрi1юvас, il у а ш1
l1oгizo11 пetteme,J1't developpe а Ostrea crass-issma L а, т., ct О. gicflge,пs,;s
S s !1 о t 11, qui separe Је МуО{:епе mоуеп dl! Муосе11с s11pc,гieнr, c'esta-dire les coucl1es dн Не etag·e mediteгraпeeп des coнclies <lc l'etage saг
matie-11. Les deux dep6bs сопtiеЈЈшеп,t ,ct,es coш::hes de сl1,нlю11. Les coucl1es
de charboп du 11е medi-terraпeeп se 'trouveп.t au-clessoos (!е cet !1ori,zo11;
elles soп·t pius epaisses, avec pJus de calor,ies, бt ,{Јс 111ci1\ilcшe quaЊte. Се so:пt de J,i.gпites, qu.i se .rapprool1e11t p],ut6t des с!1алЬощ; Ьrнпs. Lc:s
сонс!1еs ,de cha11bo11 sarшat-ieп se tro.uYeпt au-,(1essнs 1!с cet !1orizo11; e!les
so11t moiпs 6paisses qне J,es precedeпtes, s011-t ассош.раg-псеs de scl1istes
caтacteristiques

[(;1рактеристични профи.1и кроз терцијар околине с. Купиновцаr
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cl1arlю1111eux, опt шоiпs
rl't1пe quaE,tё iпfeгieure.

de calories; d'нпе maпiere .g·епега!е, elles soat
Ces diПereпces de qua,l•ite soпt de telle паtше
ct о,п les remarque si aiseшeпt, qu'elles ,peuveпt a-u-ss,i seг-viг, сошше
t c,J.s, de IJase рош· се Не div,isio,н, :шёшс a,ux eпd,гoi,ts 011 а,11сuл lитizоп а
Ostгea п'est coпstate.

Les шёшеs rcla,tioпs stгatigтap!1iql!es existcпt aux еп,1i•го·пs dн
y,j.]Jag·e Covdiл, si !'оп сопsiс!сгс de се po-iпt de vue !а, serii: сагЬопifетС:
doпt le ,prof. V. L а s k аге v,1 5 ) а -гелdu compte с!'аргеs .м. Ра у 1 о , 1 i с,
Le · шёmе гаisо,1111ешспt peu,t ёtгс applique aux ciгcoљstaпces daпs lesquelles appaгaisseпt les col!cl1es dc сl1а-гlю:11 al!x eav,iгoas с!е Ја ville Ре:
tго,•ас Sl!Г 1а МЈ а Уа.
D'apгes
а рат!ё

les

daпs Је

гelatioпs

texte

stгatigтapl1.'qlles

sегЬе,

оп

Yoit qlle

et
daпs

tectoпiqнes

cette

cloпt

геg,iон

l'auteш

-опt

existe
phases distiпctes de ,пюнvешепts tectoпiqнes. La prcmiere pimse
correspoпcl at1x mot1Ye111eнts qai- опt pгedispose la depгess·ioп tесtопiцне
,1 Ја sес!iшепtаt'юп ,des clepбis d'eau dонсе de l'OI,ig·occпe s11рсгiсш он plus ,prcciseшeпt, qui ·se soпt produits seloп toнte ар.рагепсе репс!ап:
!'OJig·oceпe .iп.fегiеаг. Les сонс!1еs cle J'O!ig·oceпe soпt clcposces ici pardessнs Jes scl1istes cPista!li,пs; Jes ,dоппёеs 111a11qt1e11t рош savoir qнeiles
autгes for,шa-t'ioпs епсоге roвs,t'i,tueпt lеог ba,se. La deuxicme p!Jasc corгespoпcl анх I110L1\'e111cпts qнi se soпt pгodнits daпs le .Муоrепе i пt·е
гiенг (l!e МеdНеrгапееп), qнi оп t dсгапg·е les foгшatioпs de J'Ol·i-goceлe'
et qн: опt епЛп cree les coпcl.itioпs роuг k t·гaпsoressioп loca-:e с!е
Ја тег du Муосепе шоуел (1/е Меditепапееп) dtt Bassiп Рапопi·еп Је
Јопg· cle Ја depгessioп tectoп:i'qнe de !а Pi1 1 ieгe \/eli,ka Mo,raYa, Les
coucl1es с!н Муосепе шоуеп (lrJe Меditепапееп) se .tгонvепt еп discoгclaпce
aн-dess-us des со,нсћеs d'eau ,douce de J'Oligoceпe -dejiI deг,i'11gees; раг
сеЈа шёше, elles о:п-t 1111е роsЧiоп tгaпsgтcssiv-e a.н-clessнs de ces lieг
пieres, ou au-,dessus des scl1istes crista,JJiпs, qui claпs cette рагЬlе coпsti
tнeпt aussi Ја ,ћаsе des сонсЈ1еs с!е J'OJ,igoceпe, ctaпt dоппе qне, еп alla11t
сlн Ј\•lуосепе шоуеп , 1 ers le Муосепе supeгieo-г, Ја tra,пsgressio11 шуосепс
s' ассгоИ. ЕЈЈе co·111,p,reп-cl des sшface-s ,cte 1]):,нs еп p:,us gтaп,des, et Је Jo11g·
de la с!ергеss:юн tect.oпiqнe de Ја riviere VeJika Morava е!Је pe.пetre de
plus еп pl11s уегs Је sнd, taпdis que daпs cette 1·cgioп sa 1.ig·пe c6t,ieгe
va daпs Је е seпs posi-tif, c'est-iI-dire Је goJ,f'e 111oravie11 шуосепе cle1ieпt
сЈе plus еп р!нs рго-fо·пd e,t ~·el,arg·it. Ра,г cela шеше, l'еЈП'Ьонс-lнне de
ia >лPra-Morava« du pгofesseш \!. L а s k аге v1 ") se deplace daпs нпе
сегtаiпе ешsше dt1 пord ан sud. La troisie.me p/Jase соиеsропd ,a,ux
пюнvе-mепts par lesqнeJs опt ete deгa-11,ges (cLisJoques), les coucl1es du
Муосепе, Jcs cot1cl1es dн ]!е Mediteгraпeeп et Jes coнcl1es sarшatieппes et
епsешЫе a\lec ce!Jes-ci, t:;,\ et Ја sен!енн,пt, рош Ја secoпde fois, Јез
coucl1es с!'еан dонсе de l'Olig·occнe, qнi avaieпt dejiI s11bl des deгaп
g·emeпts daпs Ја pl1ase ргесеdепtе. Ces шонУешепts se soпt prodнits
sеЈоп to·вte аррагепсе ан сошшепсешепt dн Piioceпe, саг iJs сошргеп
непt attssi, daнs Је bass,iп шогаv,iеп, pJ,us au sud, s,ш la, co,lliлe Meoka,
au-dessнs с!е Razaпj, Jes сонсћеs .iпfeгieures iI Coнg·erie).
tгois

Сопыпе, daпs ces ·derп1i,ers ·te-шps, о,п essaye de pl,u 0
еп pk,s
оЬst:пешепt (Е. Во псе У 17 , .М. L н k о ,1 18 ) de reJieг toutes Jes pl1ases
des юoavemeпts oro.geпiques de п.щ; гeg·i,oлs avec Ies pl1ases огоgепез
des AJpes, пotre Jre phase cmтespoпdra-it aux шоuуешеп.ts a,ttardes ,de !а
»phase ру.rепее,пле«; пotre Jle рћаsе iI Ја »pl1ase de la SaYa«; лоtге Jble
phase, й Ја »pl1ase аtћепiепле« '(он attique).

ic

Loc. cit. ан Ј'~2 8 pag. 93~94.
1G) Loc. сИ aJU N2 1), pag-, 1.1.5.
17 ) Loc. сИ. au N2 11 ).
18
) Loc. cit. au Ј-Љ 12).
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о
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[е Mediterranпeen
(maпque
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IIe phase

de la "Sava"

1

Oligocene superieur
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.
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,Q)

u

о
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discordance

:~р
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Oligocene iпferieur
- n'existe pas)

--

(maпque

,,ругеЈс

pllase

rнiс1ше"

Tou,tes ce,s pllases, dans Ја mes,u,re ou e,lles se гэ,ррог1 c1Jil_ а cette
region rest-rei•nte, -пе s-oпt caracterisees que par des 111011vcmcn ts i-a-diaux,
Је loпg des faH!es traп-s,ve,rsaJes ·o.u lo:пg.i,tu•d-i<пales plнs он шoins gгandes.
Nous п'аvопs pas de dо.ппееs sйres qui marqueraie11,t !Јез mo11ve111e,пr:s
taпgeпtiels. De тете, il п'у а pas de ,d,oпnees d,iгectes 1J'щnt'>s lesquelles
-оп pourraH conclure que les пюuvemeпts radia,t1x, (im1s ccltc геg.i-он
re&t·reiп,te doп,t n,ous -av0111s pa·rle d·aп,s Је {eX'te (-;Cl'i>c, шн с,!с acco,111pagnes de рhепошепеs e-ruptbls, Ьien que, а d'atttгes co<11·oits ,Јс Ја depressioп ,de Ја riviere Morava,, пп peu plus a,u sud de cet.t с н1 1~iо11, ес рћспоmеnе
ait ete co•nstate pour des cas sеm,ЫњЫеs. 17 ) То 1нt. Је tепњiп moпtre dаш,
son епsешЫе uпе st,ruct,uгe »parque'lee« ,typiqнe, чне Ј'онt. voit лettemeпt
a,ussi dans Ја ,projection ћorizon,taJe. Daпs ес tгa,•ail ОЈЈ н'а pas teп-u
сошрtе ,des шouvemen,ts epi·rogeпiques qui se rappor,t craicп,t i1 ctcHe 1гeg,ion,
car en cela aussi les ,dоппееs d!reotes лotts 111:11щш~11t.

Павле Черњавски

ПЛИОЦЕНСКА ФЛОРА ПЕЛАГОНИЈЕ И МЕТОХИЈЕ
(Прило:г табла

II

и Ш)

Питање стар:о,ст,и .поједњних фљора млаiЈег терциј,ара
Југославије јак,о је замршено, ј,ер Ћемамо мерила за одре
i:)ивање ста~р:ости ,седимената по флористичким подацима, а
палеозоолошки и ,стратиграфоки нису у,веа{ ,убедљиви.
Једна О'д наших одавно и свестрано проучених шш
оценских флора је из Креке ~код Туэле (1). Она би могла ;та
нам послужи као осл,онац за ут,врi:)ивање старости терцијар
них флора Ј:уiГОIСЈrав,ије. Нажалост, фосилне флоре млаi:)ег
терцијара ·Бугароке, Румуније и Југославије, веlшном такође
са о,щреi:)ењом ,старошhу, показују .мало ,сљиЧ!ности са средње
понтиском флором Креке. У овој од 26 В!р,ста, према Кацеру,
"није ни једна до сад наi:)ена само у пљиоцену. Напротив
налазе се веh у еоценим слојевима две, а, у олигоцену седаи
наест врста". Кацер даље каже да само у.след стратиграфокос
,положаја ових слојева, :који је "сасвим поуздано одреiЈеН
као с:редњеюон11иски," мора се овим слојев1има приписати

плиоценока старост. Иначе "моралиби се ти слојеви само на
основу при,ку1пљене флоре ставити у миоцен".

Из Бугарске ,су опњсан,е две врло богате и одлично про
учене шrиоце:нске флоре. Једна је из о,~юлине Курила, горњо
левантиске старости, (2, 3). Стефанов и Јюрданов су ми
шљења да се 01ко 60 % фосиЈrњих врста из Курила могу 1Иден-

11ифи11ювати са савремењим врстама 6рде:ке и брдско-планин
ске ве~:етације југоисточне Европе. Друга је фосил.на флора
Бугарске из Подху,мера (4). Она ,садржи, иако је доњо-ле
ваюшске старости, веh врсте родова јако заступљених у
миоце~н,у. Стефанов и Јорданов закључују да је подхумерс:ка
флора 11юстала неп,осредно :и одмах изнад понтњоке. Ова фо
силна флора има заједничког са флором из ,Креке, али је
посљедња ипак знатно егзотичнија од подхуме:рске.У фљори
l{ipe,кe ,свега се не,колшю врста могу донекле довести у везу
са

савременим,

европског

а

,остале

су

тропс1<сог

иљи

,суптропског

ван

пореюrа.

Сигурно ј,е да у флорама К1реке, Подхумера и Курила
имамо испрекида1ну серију разв,оја фосилне флоре на 13алГ.~1асник

ПриродњачкОI·

ыузсја
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ка,южом Полуо,стрву за ,време шr1иоцена а можда и миоцен,а,
јер постоји очигледан хиатус између флоре К:реке и Под
хумера.

Доњо-левантиска флора Борзеца у Румунији (5) састав
љена је према Попу 50 % из савремених европских ,и 37 % из
атлантоких rврста Се~щрне Амери[<е, о~сим то~га она је уме:ре

њија од подхумерске, вероватно због -север:нијег rюЈrожаја.
Плиоценске флоре из Југосла,вије, са флористичког гле
дишта, такође стоје на великом ·О'Г•Стојању од флоре у Креки.
Левантис1Ка флоrра Пеhи у Метохији (6) ,као и младе lјюсилне
флоре Блаца (7) и Крњгујевца (8) у Србији уопште се не могу
упоредити ,са флором Кrреке. Не сюји ствар боље ,ни са фо
силним флорама понтис•ке старости из Југо.славије. Глого
вачка флора :из Хрватске (9) и. ј:аш необјављена из Гроцке,
ДубОlне и Белог Потока код Београда много ,су "савре~юније·'
од оне у Креки.
Сва ова не,слагања у фло,ристичком погледу ,могла би
се објаснити гео·графском удаљеношhу, а донекле и непот
пуношhу збирки. АЈrи и одговарајуhе старости босанске флоре
терцијара и то у близини Тузле такође не покш3ују слич
ности са флором из Кре:ке. Ко.д Угљевика близу Бијељине,
например, преко описа,не (10) флоре белих лапораца (мио
цен?) леже црвенкасти пешчари са отисцима тоЈЈИl<О савре
мене флоре да би се она могла слободњо сматрати 1<:10 кв;:~р
тарна (још ниј,е објављена). Сличан је случај и ,са фо,сиљнои
флором угљоносног басена Бановиhа. И ту имамо две сасвим
различите фосилне флоре, које је скупио П. Стевановиh,
геолог, по налогу ГеоЈюшког ~истраживачког института у
Београд1у. Старост ових флора није утврђена. Доња је, у
ю11по:рцима, претежно че'Гинарока и са нез 1 натним број-ем оти
са1Ка лишhа ваневропскоt, 11ро•пског Дlji)вeha, а го,рн,а, 1юја је
у

глиновИ'ГИМ

седиментима,

искључиво

од

,1пктопадног

дрвеhа, што је уочио и П. Стевановиh. Ова MJralJa флора са
ст.ављена је

из

великог

бр.оја

Ca1гpiп1t1 1 s"a,

Al!lirus-a,

Cas,taпea

,Ulшus ca11pi111юilci!es и lю111g1ifol1a, Ze:blюwa сп~паt1 а, SaHx"a
и .Plэ1ta111rus aceroi1d1es, а скоро је њсто,ветна са 1юнтнс1юм фло

atavi1a,

ром Гроцке, Дубоне и Белог Пот,о,ка,
Из оrвога се јасно види да

и

а не Ј(реа<е.
,нас

,рапгшањавање

сла'Гководних !Наслага 1 помО1hу .поједи,начпих,

код

усамл,е~них па

Јrеозоолошких и стратиграфоких 1.подата,ка често није си
гурно. Ово долази не само због непотпуности материјала,
него и због тога што ,ое палеофлора и паЈ1еофауна нису ра:~··
вијале ист,одобњо и паралелно. Палеофло,ристички ступњеви
су се јављали и завршавали пре фаунист1и 1 1ю1х (11).
Макропалеоботаника увела

је

преко 1юЈ1еrюве анализе

син'Гетичку палеофитоценолошку методу ,и учинила је веh,
за краТ:Ко време, врло ,м,ног:о за разумеван,е и рашчлањавање
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - ~ -..-~~квартара. Макропалеоботаника је такође пошла овим путем
Ј, 12), тј. проучавањем палеофитоцено,за. У,спешна прим,ена
шtлеофитоценолошке методе заснива ,се ,првенствено на бога
тим, ,свестрано њспитани,м ,серијама палеофЈI,ора.
Ј,угословенссrш палеобота.ничаrри ,стоје још далеко од
ра,спола,гања таквим серијама у потребној мери. Из,весно
време треба да се посвети нарочито прикупљању и ,обради
материјала. Сва,како што пре 'греба обрю·и,ли највеhу пажњу
угљоносно,м басену Бановиhа, који је 1 пребоrгат материјалом
и лако је приступачан за ,скупљање и рад.
MeiJY збир:кама веh одавно одређе.ног фосилног биља
које се налази у Природњачrюм музеју постоје ,не1{олико
мањих фо,силњих флора. Пошто су неки отисци у одличном

(1

стању,

сматрам

за тю(гребно

да

их ,о,бја,вим ради ,стварања

и rюд нас, основне система11ске збирке палеофлора Југосла
вије. Овим he се ,свакако потпомо:hи наша .насушна по'лреба
у стварању што веhег броја стручњю{а, у ,овом случају па
леоботан:ичара.
ПЕЛАГОНИЈА

У Пелагонијској равници Цвијиh

(16)

описује жуhкасте

глине и мање партије лигнита и !{аже да ,није нашао живо

тињоких фосила у слатководним наслагама, али по њиховом
изглед,у и по изгледу угља као да не могу бити старије од
горњег плиоцена или од дилу,вијума. Из Пелагоније распо
Јrажемо једном мањом збир!{ОМ из околине села Врањеваца
код Битоља. Ово ,село се, 'Према Илиhу (13), налази између
Драгора и Цр.не реке на тераси од 629-670 метара надморске
висине, Ј{оју о,н сматра :као ,нај:нижу познодилувијалну. Биљни
отисци из с. Врањеваца налазе се у сив·кастој гљини. Отисци
претстављају ове

4

врсте:

Sequoia Langsdorfii
(Таб.

II.

слика

Н еег

1)

То је једна гранчица од четинара са силазеhим лишћем.

Донек'ле услед мање

ширине

лишhа

личи

,и

на

Taxodium.

По,сле упоређивања са рецентним и фосил.ним материјалом
ипак се успоставило да је лишће код Taxodium-a уже и мање,
а осим тога да је чешhе и усправније распоређено по грани
него на нашем

отиску.

Интересантно је да огро-мне пљиоценске збирке сј:юси.л
ног биља левантиске старост:и из Бугарске (2-4) и из Руму
није (5), понт,њске из Француса<е (14) немају Taxodium, ме
ђу·гим Sequoia и Glyptostrobus у њима су обични или и чести.
Мања понтиска фосилна флора и,з Глоговца у Хрватској (9)
и још необјављене из Гроц,ке, Дубове и Бе.тюг Пото.ка 'У

4*

П. Черњавски

Србиј,и такође немају Taxodjuт. Изгледа да га нема ни у
плиоцену СССР (11). Према томе 6:и се могло препоставю,и
да је у ,вези са нест3ЈНIЮм ,огроМ1них ·језерских ба.сена на Бал
канском Полуострву завршетком плиоцена нестао овде и
Taxodium. Вероватно да 'И у ,Средоземноморској област-и не
стана,к језера стоји у вези са rювеhањем "ксеротермности"
још у плиоцену и да је·оно на,сту,пило знатно раније него у
Средњој Европи (3).
Садашње стање флоре и вегетације наше земље ниј~
само последица физи1ко-географских промена које су се де
силе на Балжанском Полуострв,у эа време ,квартара

и ,пост

квартара, њего је резултат еволуције живота у ·којој узимају
учешhа и физика-географски моменти. Флора шшоцена у
Еврони, иако

нема доказа да је шrиоцен овде имао глаци

јације (12), ипа,к је веh била врло богата у погЈ1еду врста
листопад:ног дрвеhа и че!'инара. Према томе нису једи:но гла
цијације, замишљене ,као знатна снижа-вања просечне темпе
ратуре, криве за све пртлене у биљном покrри-ва 1 1у.
Сагрјтzs gтaпdjs Uпg·.

(Таб.

II,

ишка

2)

Оно је фрагмент веhега дела љиста. Он се нерватуrром,
назубљеношl1у лисног обода и обликом подудара ,са листом

рецентног граба Caгpinus Betulus

Међу листовима савре

L..

меног гра,ба има таквих који су издуженог обЈ!'И1Ю1 и ,са боч
ним нервима •под врло оштрим углом и до.ста бтву распо

ређеним. Фосилна врста Caгpizшs gгaпdjs претставља збирну
вр.сту (14, 15), која обухвата и рецентан граб. ЈТо,вуhи гра
ницу између њих је ,нем,огуhе,

јер

су ,данашњи ,и

фосилни

граб филогенетоюи везани, тј. претстављају сту1пње,ве еволу
ције граба.

Fag-us р/јосепјса Sap. et Маг.
(Таб.

II,

сл.

3)

Један отиса;к приказује веhи део листа. Pap;us р/јосепјса

је такође збирна врста (14).

Она обухвата

с

једне с1'ране

форме букве са лишhем омброфилног типа које јс ја1ко изду
женог _облика, ,са великом површином, ,Ј<Јrњн:1стом ,о,сновицом

и са вељикии бројем нерава, и с друге С'I'р,ше форме букве
ксероморфног лишhа, тј. мање површине, јајастог изгледа, са
скоро тупом ИЈIИ ча,к и срцастом основицом и мањим бројем
нерава. На Балканском Полуост,рву постоје оба типа лишhа
букве и пуно преЈrазних. Плиоцеrнс,ка флора Југославије даје
исту слику, и форме бу~кве описане као Pagus sj/vaUca (6)
припадају ван сваке сумње збирној врсти, Fagus pfjocenka,
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од које води

порекло и

данашња бал~<анока бу,ква, Faг;us
са дишt.ем ,првог, другог и

moesiaca (Domiin, Ma1ly) Czeczott
п:редазног

типа.

Quercus pseudocastanea Goepp.
(Таб.

II.

сл.

4)

Q.

Фрагмент веhег дела листа робуроидног облика којим
карактерише лишt.е данашњих врста Quercus Robur I,.,
Ja1шg·i,юsa (L а m.) Т 11 ru i 11, Q. sessilis Е }Јг ll., а делом и

Q.

ceгris

се

L. (4).

У пдиоцену Бугарске (2, 3, 4) слични отисци 1<ао Quercus roburoides Ве г. врло су чести и припадају такође збир
ној врсти, као што је збирна и Quercus pseudocastanea. По
следња вр,ста је знатњо ширег обима, због тога је и употре
бљивија. Стварање нових "врста" на основу фрагменэтс.1
често води рашчлањавању без садржаја (15).
Наш отисак без сумње има у морфолошком погледу
аналоге међу рецентним врстама Quercus RоЬиг, Januginosa
или sessilis.

Ова фосилна флора из Пелаг,они}е са,стављена је нз
врста: Sequoia Lang;sdoгfii, Caгpinus gгandis, Fag·us pliocenica

и Queгcus

pseudocastanea.

За

три

последње

врсте може се

тврдити да данас у о:колини Битоља живе њихови директни

потомци, с.1 то су: Caгpinus Betulus, Pag·us maesiaca и Queгcus
RоЬиг, или.Јапиg·iпоsа или sessШs. Присуство секвоје ипак го
вор,и ,о великом временском хиатусу, између данашњице и
доба стварања на-слага са овим фосилним биљем.
Према до,садашњим подацима секвоја је нестала у
Еврипи пред крај шrиоцена. Она још нигде на Балканском
Полуос11рву није нађена у .квартарним седиментима. У вези
с тим фосилна флора села Врање.ваца може бити млађе пли
оценоке, (левантисi!{е) старости.
МЕТОХИЈА

Друга з-6:ирха потиче из сивих глиновитих на.слага које
су откривене на десној обали реке Ере.нике (кота 337 м),
испод Ђаковице. Ову збирку при!Купио је Г. Кирилин, геолог.
Према његовим подацима ове су на,слаге исте старости као
и слатководн,и седи:v1енти Пеhи, које је П. Павловиh (17) одре
дио

cr<ao

левантиске.

Ереничка фосилна збирка се састоји само из
који припадају овю1 родовю1а и врстама:

4

отиска,
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Pirщs

(Таб.

sp.

III,

сл.

1)

Отисак претставља крило, а дељимичњо ,и ,семенку. Боље.
је сачувано ,само 'К:рило, које је ,ако 12 м~м дугачко. Семенка
је ,врло СИТIНа. Вер,оватњо да је 01ю отиса1К неразвије:Не се
менке. Крило је приликом фосилизације близу се,мен'Ке не
правилњо пов,ијено, у;след чега изгледа као да је семенка веhа
и да је положена под углом према крилу. Међу1,им је ,она
једва примеТ1на и с1юро ,на истој линији ,са .аред,иштем :крила,
као што се т,о види на увеличаном цртежу. Отисак би ,Објш
ком и величином највише одговарао бо.ровом ,семену из ,сек

ције

Pinaster у коју спадају сви наши борови, осим мољике.
Quercus pseudocastanea Goepp.
(Таб.

III, 2)

Одлично очуван веhи део листа, 1шји би слободно могао
припада'I'и лишhу рецент,не врсте Quercus Cerris L. Слични
отњсци ,су врло чести ,у левантиској флори Бугарске
где су они изщв·оје,њи ,као отисци лишhа Q. Cerris.

(2, 3, 4,)

I<rausel с 1П:равом тврщи да се у~ствари не добије ништа
описивањем врста мањег обима.

Са филогенетс,К,<ЈГ и еколо
ш1юг гледишта су реалније и вююније .серије и групе које
обухватају читав ,низ система'!'ски и ек,олошки повезаних
форми, јер оне говоре о флори, о ~покривачу, о клими у про
шлости, што нам је и поТ1ребно.

Quercus pseudocastane{l

обухвата не само форме сличне

са
Т 11

Q. Ceaтis него још и Q. Robur, Q. lanug,-inosa (L ат.)
u i 11, Q. sessilis Ehrh., Q. macranthera F. е t М., macedonka DC, а можда и Q. pontica С. Ко с h тј. терцијарне ре
Јшктне врсте југоисточног дела С:редоземноморске области.

Castanea atavia
(Таб.
Отисак прет.ставља

III,

сл.

иrабије

Ипg·.

3)

очуван ;~,уr·у,љаст лист са
нерава и сас,вим одго

веhим бројем збијено распореlЈених

вара фосиЈrнQј врсти С.

atavia,

која је таtк,о

1 1ссто

за,ступљена

у млађим терцијарним наслагама Европе. I<ri:iusel и Depape
су мишљења да С. atavia у потпуносРи од1·ова,ра ,савременој
врсти С. sativa М i 1 1..
Наш отиса[< припада мањем листу, а могао би се упо

редити и са л:истом од Q. macedonica. Ипак .код ове врсте
храста изгледа

ређенији,
э

да

су нерви на лист·овима исте

величине

раз

нису таке збијени Еао што је на нашем отиску,

исто тако и код рецентне врсте кестена.
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С.

Слични су отисци описани у Бугарској
г. у Румунији као С. Kubynii Ко v.,
тшкође припада врс-ги С. atavia.

satiira,
Kra.usel-y
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као
према

(2, 3, 4)
која

Parrotia f.agifolia (Gopp.) Heer
(Таб.

III,

,слњка

4)

Сасвим Је добро очуван СКОРР читав лист. Он ,се одлично
слаже са :ЛиIIЉ.ем реце1нт,не Р. persica С. А. м:, а и са отисцима
фооилне врсте Р. fagifolia из Шлеске (15), од ·које води си
гур.но

Р.

по~рекљо рецентна

врста овог ~рода.

У ллиоце~ну Бугарске ,слични ·О'Ј1исци ·описани су као
persica (2, 3, 4). ForthergШa Ungeri Ко v из пл1Иоце-на

Румуније вероватно претставља такође ову врсту.

*
Фосилна флора реке Ереника садржи, дакле, ове врсте:

Pinus sp.,
Quercus pseudocastanea,
Castanea atavia,
Parrotia fagifolia.
Ова флора ј,е та~кође окор:о "рецен'лна", јер да1нашњој флори
Баљка-њоког Полу;острва недостаје ,само Parrotia fagifolia,
односно ње1н по'!'ома~к Р. persica. Извесно је међутим да је
Р. persica члан савремене флоре Талиша, која се сматра као
осиромашена, рељик'Ј\на флора пл1 иоцена југоисточњог дела
Средо,зем,номороке области.
У левантиској фосилној флори Македоније и Метохије,
према овде и раније (6-9) наведеним резултатима, заступ
љене су ов-е врсте:

Glyptostrobus europaeus В r о ,g п. (6),
Sequoia Langsdorfii Не е r,
Pinus ех aff. halepensis М i 11. (6),
Pinus ( sect. Pinaster ),
Carpinus grandis U ,11,g.,
Quercus pseudocastanea (G бр р .),
Quercus Gaudinii L е s q. (6),
Castanea atavia U 11,g.,
Fagus pliocenica S .а 1р. е t Ма г. (6),
Pterocarya castanaefolia (G ор р.) Ме ·п z •е 1,
Salix .sp.,
Parrotia fagifolia (G ор р.) Не е г,
Buxus sempervirens L. и
Laurus nobllis L. (6).

П. Черњавски

--------------~-·---------Пошто у ·левантиској фосилној флори Ма,кедоније, Ме
тохије, Бугарске и Румуније и у најмлађем •плиоцену Средње
Европе до сада није· нађ'ен. Taxodium disticum, може,мо га
сматрат,и диференцијаЈЈНом врстом између левант,иске и пон
тиске фосилне флоре БаЈI,канско;r Полуострва.
ЛИТЕРАТУРА:

·1.

Eпg·e!hardt, Н. Katzы, F. Pгilog pozпava,пju terci•jame flore 11aJs1re
okoJiпe Dопје Tuzle· н Bosп:i. GJas zеш. шus. t1 В. i Н., ХШ 1901.

2.

StојапоИ, N. uпd Stefaпoff, В. - Beitгag zш Кеппtпis dег PlioziiпЛoгa
dег БЬепе , 1 011 Sof<i.a. Zeitsch. d. ·ЬнЈ,g. geol. Ges., · ].], 3, 1929.

3.

Стефанов, Б и Иор,:~:а-нов, Д. --- Доплнитешrи материаЈiи· за ,проуча
ване фосилната флор:~ на плиоценс1<ите образуванија при
с. КуриЈiо. Год. на Соф. Ун., Агр.-лес. пак., XIII, 1934-1935.

4.

StefaпoП, В. алd Jordaпoff,

5.
6.
7.
8.

9.

D. - Studies uроп Ље рЈiосепе FЈога ot'
tlle РЈаiп of Sofia. Сбор_ на Блг. Ак. на Н., XIX, 1935.
Рор, Е. ,F.Jora рНосепiса dela Borsec. Uл. геg. Ferd. ј СЈ.нј Ј.а,с. de st.,
], 1936.
Чсрњавски, П. Прилог познавању фосилне терцијарне флоре Југо
славије Геоп. Ан. Б. П. XI, 2, 1933.
Черњавски, П. Прилог познавању ~IЈ!аде фосилне флоре Србије.
Весн. Геол. Инст. Југослав. 1/2, 1932
Черњз,вски, П. Други прилог познавању фосилне флоре Србије.
Весн. Геол. Инст. Југосл. I/2, 1932
Черњавски, П. Прилог познавању флоре плиоцена код Глоговца
у Хрватс1юј. Весн. Геол. Инст. Југосл.,

II, 1933

10.

Муравјев, Н. Zur Кеп.пtпis dег fossИeп F.]ога vоп
Јi1и iп Noгd·bosпieп. Геол. Ан. Б. П. XVI, 1939

11.
12.

Криштофович, А.

13.

И,1иh,

Югсhћеiшег, F.
Zепtг,аЈЬ.

- Палеобота-ника. 1941. Москва.
- F!ога нпd Gliedeгшщ des PИoziiлs
f. Min. Ja!1rg·. 1940, АЫ. В. 5

iп МiНе:ешора.

уаЈ!сс

clt1

Вhбпе.

Јаlн. с!. Рг. Geol.
Laпd. XXXVIII, II, I/2, 1919
Цвијиh, Ј. Основе за географију и геологију Македоније и Старе
Србије.

17.

Вје

М. Геолошки и географски састав планине Перистера и
његовог источног подножј,а. ,Геол. Ан. Балк. Пол. Х, 2, 1931

14. Depape, G. - Recheгshes suг Ја f]ore pliocc!lc Lic la
Ап. des sc. паt. bot., 10 seг,ie
15. Kгiiusel, R. - Die Р.fЈапzеп des schleS'iscl1eп Tertiars.
16,

Ug·Jjcvik bei

III, 1906,

Београд

Павловиh, П. Гра!ђа за познавање
ГеоЈI. Ан. Б. П. VI, 1, 1903

терцијара

TABLA II
Laпgs,doгt"ii Неег.
Carpiпнs gгaпdis Uпg.
F.argus pJioceпica Sap. et Маг.
Qнercus pseнdocastaпea -Goepp.

1. Sequoia

2.
3,
4.

TABLA III
']. P.:.пus sp. (cek Piпaster)
2. Quercus pseudocastaпea Goepp.
3. Castanea atavia Uп_g·_
4. P,aпotia f,a,g(rfo!i,a (Goepp) .Heer.

у

Старој

Србији.

57

Плиоценска флора Пелагоније и Метохије

Павел Чернявский

РЕЗЮМЕ
Плиоценовая флора

Mellloxuu u

Пела~онии

Определение старости и расчленение плиоценовых флор Юго
славии представляют большие затруднения, так как леред нами про
исходит 1юстепенное развитие, без перерывов и скачков, современной
флоры из третичной. При та1<ол1 ходе этого процесса выявляются не
столько от дельные ископаемые сколько типы растительности. Р ас1ю
лаrая как можно более полными

сериями палеофлор и применяя био

uенологический метод, возможно
ние ископаемых флор Юrославии.

будег произвести точное расчлене

Собирание боrатоrо материяла и его систематическая и ком
плексная
обработка составляют для палеоботаника в Юrославии
основное

задание.

Ископаемая
гонии содержит

флора

4

(плиоцена) из окрестности Битоля

Sequoia I,angsdorfii Heer,
Carpiпus grandis Ung.,
также

в

Пела

отпечатка:

f' agus plioceпica Sap. et Маг. и
()uercнs pseнdocastar1ea Goe рр

Левантийская флора Метохии из окрестности Джаковицы состоит
из 4 видов:

Piпus sp. (секц. Pinaster),
Quercus pseudocastaпea Goepp.,

Castaпea atavia Ung. и
Paгrotia fagifolia (Goepp.) Неег.

При сравнении этих флор с уже описанными или только частично
обработанными флорами плиоцена Югославии оказывается, что Taxodium, как и в Средней Европе, не найден и молодых (длн Югославии Метохин и Пелоrония в левантийскихЈ отложения:-:: плио11ена. Несьма
возлюжно, что
видом между

distichнm мог бы служить дифференциальным
левантийской и 110нтийской палеофлорами Юrославии

Taxodium

SUN\MARY
Т/Је pliocene Пота of Ј/Је plains of Pe!agonia ,and Meto/Jia
Т\vю foss,bl flo.гes аге descгЉed. The юпе of Pelag·oпia (пеаг Шtо!ј)
.is ргоЬаЬ!у youпg· Plioceпe; accoгdiпg· to Ј. Cv}jic, .it саппоt ,Ье »older
tha.п upper РЈ!iосепе юг D:Иu,viuш«. The fo:ssil Поrа -orf Pelag·o,пia coпteп.ts

follo\\ 1 i11g speci:es:
Fag·u·s plioceпica S·ap. et Маг.
Sequoia LaпigcS•dorfii Нее,г

апd

Carpiпus gт.aпdis Uпd.

Quercus pseudocastaпea Goepp.
the fossil floгa of Metoh11a (пеаr Djakovica) гергеsепts tl1e
plaпt-гema.iпs iп the gтеу с!ау seгies of the levaпtiпe fогшаћiоп (Р. РаУ·
Ja,yic) апd g·ives also f-ouг spec:.es:
Рiпнs sp. (sec. Piпasteг).
Castaпea ataYia Uпd. апd
Queгcus pseud·ocastaпea Goepp.,
Pa,пotia fag,i,folia (Goepp.) Неп.
i
Taxodium has 11,ot Ьееп fouпd till ПО\У iп the levaпtiпe forшat·юпs
of Yug·o:slavia, Bur!ga,гia ап,d R:иu,юaiпia. Th,i-s pla111,t seгves as di.ffeгeatial
оле bet\veeп old анd youп•g р!iосепе flora of Germaпy (Кiгсhћеimег).
It is iпterestiпg, and vегу d,шрогtалt to kпow \vl1etheг the sаше
Taxodiuш could !Је d! ffeгeпtial plaпt fог the sepa,ration of the -a,ld р!iо
с-епе flors1 fro,111 t11e уtюпg опе o.f ·the Bailkan Pernri:11:su,la.

·

П. Черњавски: Плиоценска флора Лела,гоније и Метохије
Р.

Cernjanski: The pliocene flora of tl1e p!ains of Pe!agonia and Metohia
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Зарија Бешиtl

ТРИЈАСКИ СПРУДНИ КРЕЧЊАЦИ У ОБЛАСТИ
ДУРМИТОРА И СИЊАВИНЕ
(Прилог табла

IV)

Пространа планинска обла,ст Дурмитора и Сињавине
саграђена је 1највеiшм делом из ,кречњака. Други ,седименти,
који улазе у .састав ове области, у односу на кречњаке имај,у
сњсњим пО:дређени значај.
Геолошка грађа поменуте области ниЈе још довољно
проучена. Т1им .питањем су се бавили, поред других, ови иопи
тивачи-геолози: Е. Tietze (Н384), Л. Балдаiш (1888), К. Hassert
(1895), Ј. Цвијић (1899, 1925) и F. Koch (1933). Сви су они
дали своје прилоге за у~познавање њене ~геолошке грађе.
Тице је ,схватио целу iКречњачку масу као 11ријас·ке творе
Бине. Л. Балдаhи 1напро11ив сма11ра кречња1ке Дурмитора и
дробњачке површи као горњо-јурске. Он је дошао до таквог
закључка на оюнову ,неких ,неринеја ,и елипсактиrНlија, које је
сакупио

у

кречњацима

пивског платоа,

а

затим

на

основу

упоређ·ења ,са ,сличним i!{lречњацима Италије. Ј. Цвији.h Је на
гла·сио, узевши у обзир велику дебљину .кречња1ка Дурми
т,ора, која прелази моtшо,ст ·Од хиљаду и пет стотина метара,
да he у њима бити заступљене обе фоrрмащије тријас и
јура. Он је о.вај закључак извео и на основу упоређења ,са
кречњачким творевинама

,у .сусе,щним

херцеговачким

пла:нин

оюим областима. Кох је кречња1Ке Дробњачких Језера и дур
митор-ских

гребена уврстио у ,средњи трrија,с и то у разне
његове хоризонте. Он је ову подел,у извео на основу доста

оскудних и неоигурних фа.ката. Мање су испитиване 1<ар2ч
њачке мњсе Оињавине, а затим оног платоа који лежи за
падно од Дурмитора, позна'!iОГ под именом Пивска Планина.

Ни један од напред ~поменутих испитивача није се дуже
задржавао у овој про.страној области, па ниоу имаЈIИ ,ни мо
гуhно,сти да ,се нешто детаљније упозн,ају са геолошком
с~ру~ктуром терена и због тога ,су њихови заюьучци доста
несигурни и често недовољно документовани. Ја сам у току
неколњко година пре рата обишао широку ,област Дурмитора
и Сињавине и том ,сам 1ruрш1иком са•юупи,о ,велики број гео-

(1'1
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Јrошких

и пљлео~нтолошких подат31ка, на ос.нову којих сам~
могао у1:врдити да у њих:овој :-юhној а<:речњаЧЈffiој ,маси има
оних КОЈ 1 и припаsдају триЈасу, Јури и креди. Нешто од т,их
подата,ка ,сам веh средио и објавию (1933, 1936). Тр,ијасу при. пада највећи део юречњака и то ~<а1ю у погледу њшюве мо,h
ности, та,к,о исто и у погледу про,с11ранс1Ђа. Они ,се јављају у·

више фација, али hy ја овде изнети ,не1<ољи1ко података само
о фацији 11ријасюих спр,удњих ,кречња,ка, аюј,и, как,о изгледа,
имају вели1ю пространство не .само у овој области него и у·
суседним.

Помену1ш ,спруд-ни

кречњаци

имају врло

веЈ1,ику

де

бљину, а палеонтолошки је утвр!Јено да rприпадају разним
хоризО1нтима средњег и горњег 11ријаса. Они су грудвастог
хабитуса. али могу бити и бречасти. Понекад се лако ра.спа
дају у hошкасте д,ро-6.ине. Боје су 'Углав.ном светло,сиве. r:1
поред ових се појављују и партије отворенопепељасте, па
чак и сасви,м црне боје. Доста су простране и чисто беле,
нешто мермерасте партије. Најчешhе су громада,сти и без.
ја,сне слојевитости, или ,се појављују у· дебелим и нејасни,,:
ба,нцима, а постоје и партије у којима је стратифи:каци_iа
ја,сно изражена. Та,кве партије сам, например, проматрао у
Цр,к:вицама, на северозападној
стра,ни
Пив.оке
Планине.
У ,свом широ'ко,м пространству и великој моhно,сти ови щЈс.ч"
њаци садЈр)юе у себи ,сочивасге уметке румених кречња"\{ИХ
масэ, затим бледожуh 1 кастих или са nvмен:им тракама. Појас
љују се даље час више час мање и д:0Јюмитизира 1 не парти.iе.
У доњим, ,старијим партијама сп.рудни а<речњаци су затворе"

није

боје и

нису стални него се бочно смењују са другим

неспрудним 11рија:ским кречњач:ким фација.ма, а нарочито с;1

сивим страт:ифи~кованим к,речњацима, који у себи садрже
врло честе ,рож~не њнтеркалације.
У овим Њ'иховим дељовима ·појављују се и тю1,ноцрвени,
нешто бречасти, к,речњац,и ханбулошког типа. Што се. иде
више према горе, о'Ва -сп:рудна творевина је све чистија н
слобо:днија од других фа,ција, о,дносно интеркаЈiација, а у
најгорњим деловима изгледа ми да преовЈшђују беле -креч
ња;r,ке 1 парт:иј е над ,светлооивим. Сиви ,юречњац:и су даю1е нај
чист,ији у оредњем делу, l](Оји, ,ка1ко hемо видети, припада
ладинск,ом l](ату
ум~тнут,е

,средњег

као сочива

тријаса.

Друге

фације

у ,сивим кречњацима,

иречњака,

ил,rају више

ло
кални значај и при подели моhне ,сп.рудне ма,се моhићемо се
једино о.слон-ити на палеонт,ољошке податке.

Сп,ру,дни кара,ктер ових кречњака најбоље се види из
љегове фауне, коју, укоЈiи.ко је досада по-знат,о, чине кора,1и.
r,рах.иогюде,

гастроподе, ламелибра1нхиате (мегалодо,нти) и
.!НШЈ101юре. Према тој фа:у,ни у њима су заступљени разни
11111ю11 :ши:шо1юг и ладњнскот ката ка-о и један део горњег-

11тЈ;1с:1, а1<0 не и цео.

Тријаски спрудни кречњаци у· обл. Дурмитора и Сињавине

ol

У Црвеном Ж,п,р.ијелу на плаrнињи ЈЬуб.ишњи, из најдо
њих делова ових кречњака потиче -брахиопоед>ска фаrуна која
припада ањиз,иском rкату (зона Rynchonella decurtata), о којој
сам фауни више говорио на дру,гом месту (1945). Мађарски
геолози Т. Когтоs es Е- Jekelius (1918, ,стр. 42) открили су у
селу Липову, у долини реке Плашнице, и то код врела Мига
.ловице,

у овим ,сивим :кречњац,има брах,иопо-дску

фауну из

исте decuгtata зоне. То су и :по своме хабитусу и .по фа.уни
исти кречњаци .као -они у Црвеном Ждrриј елу.
Најго,рње партије сtтруд:них ·кречња:ка· -веh заилазе :,·
хоризонте горњега т.рија,са, а ·ю је утврђе-но тиме што се ю1
њиховим површинама појављују м11-1оги пресеци од мегало
доната. Ови пре,с-еци најчешhе припада,ју ,ситнијим формю1а

из групе М. tгiqueteг али се виђају, и то не ретко, ,и такви
који припадају врло :крупним формама. На. Сињавини су
честе локалности у 1кој,има се могу rпроматрати ови пресеци,
нарочито

дуж источног и ј•угоист,очног обода ове површи
(Липовс•ки Катуни у подножју Јабланова Врха, Лучка Гора,
I\1артињиhки
Катун
за
Бюрово-м
ГЈrавом,
Бјелопавлиhко
Грк,о,во, Бист,ричке Ливаде и друга ,ме,ста). У под:ручју Дур
митора та-кви се пресеци виђају на пут,у од Пошhе.њоког Је

зера за Суву Ло1r@у, а у Пивској Планини око станова Пиш
чанског ~катуна у западноrм ,подножју Пив•ске Планинице.
Северозападно од дурми-т,орске области, у околини ЧелебиI1а,
то јест на крајњој југоис1,оч,н-ој граници Бо,сне, ослободио
сам из ових кречњаr,{а -неколико ме.гаљод-о-ю~ских калупа који

такоiЈе припадају групи М. triqueter. Примерци су нађени на
неколико десетина метара јужно од "Латинског гробл,а"
(војничко аустрис1ю гробље) код Челеб:иhа.
У ду:рми-тоrр,ским гребенима и Дробњачким Језерима
опр-удне тријаске. 1кречњаке је неш-то детаљније проматрао
Ф. Кох (1933, ,страна 11). Он их је издвојио у ладиноки кат
и сматра их за ек,виваленте езино фације. Запазио је да
{:адрже врло м-н,о.го корала, .који ,на ,неки,м ме,стима испуња

вају целу ·r<-речњачку масу. То су ситније форме, ,uбично беле
поје, !(Оје су јаrко збијене и заиста 1на њих ,се ,на терену врло
често Раилази. Кох ,сматра да ,се једна вр,ста, rкоја се на-ј

чешhе јавља, може упоредити са Thecosmi!ia badiotica Frecl1.
Он

,'!а.ъе

-на1юди

од

фо,сила

кречњачку

алгу

Diplopora

.annu!ata.
3а у-тврђивање ,ста,росги средњег дела ;1юh.них сп,рудњих
1~р11јz.,ших ,кречња'Ка -у .области Дурмитора и Сиња.вине имају
веЈrику вредност гастроnоде, које сам у њима открио. Ове
гастро.поде припадају, ка•ко hемо мало даље виде·Ри, ладин
оком кату. Засада су ,ми позна-те. две лоrкаљно,сти ове фауне.
Прва од њих ,се ,налаз·и у Шара,нц,има и т.о у Прибра:нцима,

а дру,га у Пивској Планини, у Црквица,ма.
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Прибра:нци су место које лежи у Шаранц:има и то
источно од Него,вуђа, а на путу за Добрилов,ину и Ко.:rа
ши,нска Поља. То месго изграђују омања узвишења, која
затварају једну зара1ван, око које се налази не'1юлшш пастир
ских ,станова. Зарава,н је под ливадама и пашњацима, а оза,
као и узвишења око ње, изграђена је од сивих и тамнипепе
Јьастих грудва,стих и нестра-тификованих тријаских кречњака,
а

за·11им

из ,к.тrа,стичњих

седимената:

пешчара,

лапораца

и

ла-

тюровитих кречњака, iКоји највероватније припада i,т вер
фенс1юј ,старости. Са леве стране пута, идуhи од Неговуђа
за Добрюювину, нашао сам у јещном доста трошном бiюку
синог

.кречња>ка

,нек,ол'ИК,о

гастроподоких

примера 1 ка,

,нажа

лост недовољно очуваних. Блок није био на свом првобит.1-ю,,r
месту, него је ту ,ооуљwн ,са су,седних узвишења. Из 11р1-r,ку
пљеног материјала ,одредмо ,сам ове ,врсте и родове: Neгitaгia
sublncinsa, Pleurotomaгia sp. ind. Naticopsis sp. ind.
Када сам проматрао ово место пратиЈiа ме је вре.v1снска
непо-года, која је тешко ометала рад :на терену, а после ми
се

није дала прилика

да лоа{аљност

rюсетшvr поново.

Веро

ва11но да би ,се ,на овом месту, ,са нешто више пажн,с, при
купио бољи палео:нтолош1ки

матер:ијаЈI,

као

и

но,ви

с-1,рати

графски подаци.
Друга

локљл,н,о,ст

у

'¼ојој

,сам

от,крио

га,с·1\ро1юдску

фауну налази ,се западно О'д Дурмитора у Пиве-кој П.тшниl"и
и 1ю на месту званом Ко:привњача. Ово место лежи на путу

од Црквица за Цр1шичко Поље,

Од Копривњаче ес терен

спушта стрмо према Цр~{вич:1ю1м Пољу и ,на ,само1,1 ободу пре
гиба терена открио

сам у оивим кречњацимс1, ,1111ттюшки
истоветним са оним у Пр:иб:ранц,има, пресеке и ю1лу11с круп
них и издуже1њих гаст:ропода, који ,су најчешhе чврсто уюю
пљени у кречњач~к,у ма,оу.

Из -ових :кречњака

нр1шулио

саы

више примера 1 ка и од њих сам мо:гао детерми1-mс1ти ове врсте

и ,родоiВе:

irritata. sp.

Omphaloptycha A'ldrovaпdjj, О. AldгovamШ sp. О.
Omphaloptycha sp. ind. Uпdulaгia (Тохосопсhа)•

Bгocchii.

Га,сТ1роподска фауна из Копривњаче та.1<о!Је јс неда-·
вољно очувана. То су кречњачка }едра и нема ни једног је
,:~:иног пр,имерка који је це,о. Овај материјал иш прикупио·
у два 1 маха, али н:и1шко нисам био добре среће да на,иђем н:1
неко богатије гнездо и ,са добро очуваним -11римсрцима. Од
Копривњаче па низ стрму страну према Цркв,ичк<т Пољv, све
д:01{ ,се не си,ђе у ово поље, могу се :видети на кречњачкюr
1ювршинама трагови ·и пресеци крупних гаст,ропода. Исто
тюю на путу од Копривњаче према Бојатиш1 и Ј{нежеви!1,има
пресеци, на -к:речњачким површинама, нису ре·ша појава. Са
десне СТiране реке Таре јављају се ови 11ресец,и, у Ја,нковцу
(село Мештровац). Иаl]{О сам Копривњачу и њену ужу околину
посетио и по други пут, у намери да на!)ем нешто богатији
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11 боље очуван материјал ове фауне, ,ниса1м га нашао, али
м11е.1шм да би ,се стрпљивим и под,робњиј.им прегледом ОIЈ{О
ли,не та1кав материјал могао ,и наh,и.

Копривњачу, .ка·о и целу њену ужу околину, изг,рађују у
основи сиви ~{речњаци, 1{оји су, у,главно,м, ,nрудвасти и гро

ш1дасти. АЈIИ када с,е ,пође од овога места према ,североза
наду, према Црквичк,о.м Пољу, онда се на путу сретају и
јасно стра1,ификовани и банкови11и кречњац·и са изразитю1
правцем пада према северО1ист0iку. У овим банковитим ,креч

њацима јављају се многобројне цевчице од кречњачких
алга, које се могу ,наhи и у :истом кречњачком комаду у коме
се налазе и гастро:подски остатци. Таквих примерака има и у
сак,упљеној збирци (табЈrа IV, 01,њка 2). Ове алге припадају
највероватније врсти Шр!орога annulata, али се ја нисю,r
детаљниј,е бавио њиховом одре-дбом и прииерци су у збирци
означени ,са име.ном

горње врсте

под зна1ко·м

питања.

У цркв,ичком простору, који заузима знатан део Пиво{е
Планине, сиви кречњаци су моhни геолошки седименти. Али
се и овде, поред њих, јављају лромада.сте и ба:нковите ма,се
отвqрениј,е жуhкасте -иљи беле боје, 1које су июпругане многи;vr
руменим веrнама. И ове партије, ,ка1ко ј,е мени изгледало, не
чине посебну :кречњачку фацију. Пад им је, где се може
констатовати, најчешhе ~према се.вероистоку 'И северу и то
обично благ; ређи је овај пад према јуюза1Паду и западу.
Детаљна геолошка проучавања високе површи, коју чини
Пивска Планина уопште, изискиваhе напоре и дужи терен
ски рад.

Када се упореде гастролодске фауне из две горе на'Ве
дене

Јю:каљности,

онда

,вид,имо

да

оне

,н,њсу

исто·ветне,

иа~{О

су обе сачува,не у литолошки истом материјалу. Фауна Ко
привњаче је боrат,и,iа ·по броју и 'Врста и индњвидуа, а састоји

се из вретенасТ1их и крупних примерака, док фауну Прибра
наца

чине ,ситни

1и

кратки,

више

здепасти,

примерци.

Али

форме обе локалности носе несумњив ~карактер ·гастропода
.тrадинокога

~ката.

Кittl је проучио богату га1с11роло,д,са{у ладинску фаун\/
ези:нске ·Кречњачке фације из ,околине, Камског Језера ,у Се
верrн,ој Италији. Упоређујуhи пrр.њмерке и једне и щруге наше
локаљњос1Ћ са Китловим формама, 'Као и примерке других
аутора, утврдио сам да они несумњиво 1 припадају тој rаспро
подској групи и да су претставници ладинскоr хата. Ни један
примерак нисам могао потпуно индентификовати са формама
~1лађе rастропод,ске фауне, оне коју је F. Bгoili (1907) описао
из пахикардиских туфова Сајзер Алма, ма да фауна наших
локалности у цедини 1 има доста сличности са њоие. Али су
се све наше форме, без изузетка, могле упоредити са ~не.ком
од Китлових форама ези,ноких слојева Лом631рдије.

Ei

З. Бсшиl1

Ј'ријас1ш претежно светлосиви грудвасти кречњаци у
о(,ласт,н дУiрмит,ора и Сиња'Вине сеу моhна ,спруд.на творевИ1на

\\Шl!С1<ога кара,ктера, ~која, како смо видели, обухвата како
у вс,рт,икалном таr~о ,и у хоризонтаљно~м п:ра,вцу најве!ш део

тријаоки~ т,вореви:на ,у поме,нутој обл31с11и.
Фација езинакмх спруд1 них ,кречњака у ладинском кату
има велИ1ко вер11икаљно прос11ра1Њство. Е. Pf1ifjppi (1895,
страна 710) ,сматра да је доња :г~раница 01ве фације про
менљњва. Тако 6и, ло њему, езински кречњаци <Код Lierna
Јrе:жаљи одмах ~преко доњег шкољчаног кречњака са Dadocгi
пus gracШs, у Val Meria преко бухенштајна, а код Pasturo-a
преко венгењссr<их туфова. Према њему би, да1КЈrе, на ,неким
местима езински ·кречњаци обухватали целу серију тријаских
слојева од зоне Dadocrinus gracilis па би се горе ·пели до у
рабељске слојеве, обухватајуhи и њих.

Китл
иоже

(1899,

,спуштати

страна
iНИже

227)

од

не допушта да ,се ниво езина

е:квивадената

доњих

венгенских

слојева, а горе езинска фација ·обухвата, према њему, каси
ја.нске слоје 1 ве. Та:ко би, да1кље, ова фација обухватала цео
.ладинс~ки п<ат изузи:мајуhи најдоњу њег.ову бухенштајнску
:юну.

Фаци,ју мармола_rr,ск,их ,щречњака

она у низу лади:нск,их

Китл ,схвата та!I{о

хоризоната заузима

ме,сто

да

доњих вен

генских слојева. Даюrе, :по њему би у езинској фацији мар
:vюлатш<им кречњац:има припадао подински део и веза између

бухенштајна и венге:на.
Када ·у~поредимо приме,рке из наших Јюкаљно:с11и, онда
се може уочити једна ,прста интвресантна чињеница, а то је
да зби,р~ка Прибра.наца има више :карш<Тер мар.мола1юких
кречња~<а, то је.ст дубље зо:не езињо фације, док з·бирю:~
Копривњаче носи ,више црте горњих езинских хо:ризо,ната.
Када у,поредимо иву спрудну фациј,у са осталим креч
њачюим фација,ма у о:бдасти, инда ћемо видети да ј,е она
најмоhнија и хоризонтално најраспрострањенија трија-ска
тво~реви:на у п,ро,стrра1ној области Дурмитора и Сињавине. Она
лочињ,е веh nо~рњим љуштурним кречњапюм (б,рах,иоподски
кречњаци у IЈрвеном Ждријелу, на пла1нињи Љубишњи и

k-од врела Мигаловице у Липову ,КО\д КолашИ1на) па горе идс
све до у горњи 1,рија,с не мењајуhи, углавном, свој љит-оЈю

Beh ,смо напред на.гласили да ,се, нарочито у
горњим деловима, јављају у овим светлосивим спрудним кре
чњац,има беЈiи, нешто сахаро:идни кречњаци, који су само

шки кара1ктер.

њихов бочни еквиваленат и који се од њих не могу издво
јити. У доњим деловима су опет врло честа сочива црвених
ханбул,ошких кречњака или доста моhљи и ,пространи седи

менти сивих, јасно страт,ификованих кречњака са рожним
улошцима. И оба ова кречњачка типа припадају разЈiичитим
фацијама.

.
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облас1'И

Дурмитора и ,Сињавине схва'l'.имо ,као еквиваленте езинске
фацrије, онда би она, у нашем терену, што се тиче вертикал
ноrа пространства, ,в,ише одговарала Филипијевим него Кит
uовим

схватањи;v1а.

Ови спrруД~Ни кречњаци имају веЈIИКО пространство даље
n:рема северу од наше области, у околини Пљеваља, па онда

у југоисточној Босни. Али у окољини Пљеваља они су далеко
мање мо!шости. Јужно и југоза1Ј1адно од Дурмитора и Си
њави,не, у подручју планwне ВојнИЈка и Никши!ше Жупе, ова
фација ус11упа место белим, 'ВИШе или мање 1v1ер1v1ерастим
доломитичним кречњацима или ,правим доломитима. Према
прома11рањима Е. Китла (1903), Ј. Pia-e (1935) :и мојим Јiети
мичним, изгледа да у средњој Босни 1спруvџи-1 трwјас,ки ,креч
њаци дурмиторскога типа имају мање пространство. Китл
(1903, страна 532, 540) издвојио је у окољиЋи Сарајева светле
опрудне к,речњаке веhином беле, сиве или жуiљ:а,сте боје.
Он претпоставља да су у њима заступљени седименти сред
њег и горњег тријаса, и то од доњег мушелка;Iка (рекоарски
Ј<-речњаци) па све до у аюрикум. Ова спрудна 'rворевина би
доб.ро одгова.рала о.нима у об,'!а-сти Дурмитора и Сињавине.
Ју~ниЈе од Сарајева у планини Игману, Бјелашици, Рома
нији, Прељу, Маглићу, Волуј31]{у ,и ,щр. спруд.ни тријасюr
кречњаци, ка:кве ою видели у области Ду~рмш:ю,ра и Сиња
внне, биhе верова'Јiно врло много зас11упљени, и на 1;им ме
стима he бити потребно предузети теренска испитивања.
ПАЛЕОНТОЛОШКИ ДЕО

Omphaloptycha A/drovandii Stopp.

Tabla IV, sl. 3.
1899 Ompl1aloptycl1a Aldrovandii К i t t 1 : Taf. XVI, Fig· ..
1-4; Taf. XVII, Fag. 1-4. ТехШg. 66--69, IP· 136.
Најll{ру;пнији прииерак из га,стр-апй~ске збир'Ке Коприв
њаче несумЊИ1Ю припада о,вој врсти. Код овог примерка
није ,сачуван последњи за1 војак, а врх му је затворен у креч·

њачку масу, од :које се није )&огао ослободити. Његов облик
у природној вел:ичини претстављен је на слици

3

горе озна

чене табЈiе. Завојци се увијају равномерно, тако да идуhи
завоја;к

саио

малим

деЈюм

покр,иiВа

доњи

део

претходног

за.војка и због тога је општи изглед ·к·у'hице коничан. По
вршина за,војrка је mюро равна, али .старији зооојци .су нешто
мало ,испуiПч-ени у оредини. На површини завојака •налазе ес
си11Није и крупније •попречне иљи на,раштај,не бразд:е, које
су -скоро праве 1иљи врло -незнатЈю из,вијене. Ивица завојака
је ра,вЈНо зю:ечена. Она је још и танка, па збоr тога је шав
плитак

Г.,шсник

Природњачког

~1уэејu

.-\-1

ЩЈ

3.

Бешнh

На овоме примерку, како је горе ,наглашено, није сачу
ван последњи завојак, па се ништа не може ре!ш о њему, а<:ао
ни о облwку гротла.

Ompha!optycl1a Aldrovandii Stopp. Sp.
Два одлом,ка, од којих се једаlН саего}и из т,ри с::ре~
дишна за'В-ојка, а други је са-мо део завојка, имају највише
особина којњма се од.~шкују примерци Ompha!optycha Aldro-

vandii и због чега су изд.војени каю 1Најсличнrији -овој вр~ти.
Али мањи има толико мљло .сачуваних ка~раrктера да

се са

тешком муком ,1vюraio овде ста,ни'Гiи и као сумњив.· Код· њега
је јед,и~но iюry.h.e добро проматрати обл1И.1 к ша'Ва, чија је
ивица та,нка и равно засечена. Инњолуција је мала. На по
вршини змюјка види се густи систем на:раштајних пруга
које имају {)lблик S. Код боље оrчуваноr примерка вид~ се
пот,пуније све о.ве напред изне-сене особине и још се може
врло

тачно

реконструисати

цео

горњи део

љуштуре,

и

тада

ова добија облик издуженоrа и правиљноrа конуса, какав
уопште имају форме ове врсте, изузимајуhи последњи заво

јаrк. Оба примерка су из докалности Копривњаче у Цр:юэицама.

Omphaloptycha irritata

Кitt!

sp.

1894 Coelostylina iпitata К i t t 1 : т·а:f. V. Fig. 15-19.
р. 159
1895 Omphaloptycha irrUata В б,h ш: Taf. XII, .Pi,g. 12,
Textrf:iig. 63-:---б7
1899 Omphaloptycha irritata
!Р• 130.
.

К

Два одломка од ,Ј{;рупних

индивидуа

i t t 1 : Ta:f. XIV, Flg. 10, 11,
,
из

Копривњаче,

који су чвр-сrо уклопљени у кречњачку мњсу, придодао сам
овој 'Врсти. Оба примерка су оштејн~на по дужини до саме
аоовн1не, а исто та1Ко није сачуван НiИ горњи део куhице према
врху, као ни последњи завојак.

Спољашњи део заоојка може се про;.,,штрати дели
мично и то са,мо на је,щнои прИ1мерку. За~вој:ц,и су скоро
равни и rлат,к-и·. Ша,в је плитак, а ,ивица за~1ю:ј1Ка је врло маљо·
на!К.000 засечена.

OmphaloptyclJa sp.

iнd

Ta,bela IV, s1. 2.
Два уздужна пре-сека од форама овога рода не люrу се
дете.р.МИЈнисати као врсте. Једа!Н о:д њих потиче из КО1прнв

њаче (табла IV, сл. 2), а друг-и нз Јаковца (.нс!i путу од Ме
ш11ровца за С1fатину и ОrраТ)е-ницу на десној страни Таре).
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, Undulaгia (ToxoconchiJ.). Bгocchii Stopp.
'

.

Tabla IV, s1; 4.

.

.

..

1894 Coelostyfjna indet aff. Bгocchii К :i •t t 1.: Gastr. St.
Cassљa1n Ш Taf. ХУИ, Fi,g. 22. р. 182.
.
1894 Coelosty!ina Пcto,r К i ,t Н : Ga:str. Marm. ·тeXJtf:iig.
· 3-4. р. 156.
1895 Тохопета Damesi Во ,h·m: Ћuf. XV, FJ1g. 19. р. 271.
1899 Undi.Jlaria (Toxoconcha) Brocchii. К i ,t t 1 :· Ta.f. XII,
FLg. 15-24. ip. 163.
Од ове врсте, ·која има торњасту а<уЈшцу, налази се у
материја\7.lу из Кошр,ивњаче један hри,мера,к, који је само од
Л<Ума~к. На о,вом примерку ,сачувана су само три сред~шња,
ступњевита аа,ној'!{а. Он је уздужно отсечен д.о саме ,кољу1111еле и на том

уздужном

пресеку може

се

лепо

п:рома'Гlрати

облrик шу~пљине завој-ка. Qна је овалног обљи,ка и то тако да
Је у доњем делу в•ише за~обљена него у горњем, где је нешто
сужена .и издужена.

Површина завојка је равна, сна,бдевена са нараштајним

браздама, које ,имају облик

S.

Шав је врло '!{ОСО засечен, па

• ·Се због тога на њему јавља доста
(Nahtfacette). На најввhем завој,ку

широrка, равна површина

види се једна приметна

уздужна бразда.
Китл је сједи1нrњо ,под именом ,аве врсте

многе само

стал,не Сrопаниј,еве врсте и ооатр& lfX ,,.-:ао варијетете ..врсте

Brocchii, Примерак ив Копривњаче има особине -гипске форме
љрема К<И"Глову схва'Гању, а нај,вище се слаже са његов-им
примерком, чију Је он сљику дао на табли ХП, сд,24.
Neritaria suЫncisa Кittl
Т1а1Ь11 а

IV, s 1I. I .

1894 Protonerita sublncisis
р. 131
1895

Nerгtaгia incisa Во
р. 235

КН

t 1 : Tarf.

Л,

Fig. 26-29.

h m : Ta.f. XI, Fi:g. 7; T<1.f. XV,

Ftg. 13.

1899 Neritaria sublncJsa К i t t 1 : Taf. II, F,i'g. 13; Ta,f. III,
ћg. 23, 24; TexitJfig. 14, 15. 1р. 68
ПрИЛИIКОiМ препарисања iКречњаЧЈIЮГ материјала из При•
бранаца издвоЈ;ио са~м једа,н примера'!{ пужа кој:и прнттада
роду Neritaria. Примера 1к је, сем у пределу гротла, ,врло

добро очуван, а то се лепо вид,и и на његовој приложеној
сљици.

Ова фор,ма: има ·јаоню зruсечен шав и због тога су за
оојци врл.о OI.IYГpO иста·~нуги. Посл,едњи зшюјак се равно-
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3.

Бешнh

мерно увеi'шва и заобљује. На з3ЈВ.Ој1.щrма се виде неједнаке
нараштајне бразде, ,које су полутЈ<Јружне и унапред rювије.не.
На последњем за.војку је јасно изражена субсуrурална за
раван, а:ЈГи ова за,равruн: није щ:юстра~на. У су;сеству сутуре
не посrоји никаква депресија, па ю1 је услед ·юrа овај
об,11ик било врло тешко одвојити од N. calcitica, чији је део
за.војка око сутуре нешто испупчен.· Кittl је јас,н:0 истакао
вели-ку сличност између ове две врсте. N. sublncisa је тешко

одвојити и од N. incisa, и ову прву ЮШ сматра са.ио као ва
ријетет форме iпcisa.

Naticopsis sp. ind.
У збирци једина гастроподска фор1,1а из прибрана.чких
кречњака, недовољно сачувана. Форма је јако Ћнволути~вна
и .од старијих за.војака види се врло мали део. На по;в,р-ш:ини
сачуваног дела последњег завој[Ј{а, сачуване су густе и уна

пред пов,ијене нараштај:ње бразде, зат,им там.не пеге, густе
и неправилно распоре!)ене, које су остац,и
боје љушгурице.
Карактер.и који се могу на примерку промат,рати најбоље

одrова,рају вр,ст,и N. terzadica, али ипак нисам овај одЈюмак
~югао тој врс'!'и придодати.,

Pleurotomaria sp. ind
Један rастроподски примера_[]{ из Прибрана.ца, у целости
сачуван. Али његова скулптура Је јако оштеhена и не ·~ЮЖ(;
се у1'Врдити ,којој врсти при,па,да. Куhица има трохоидни
ООЈIИК. На завојцима се ви,ц,и уздужни рт, на којему се могу.
пратити низови .ситних брадавица. Остала скулптура није
сачувана. Шав се такође не може проматра'Ги; све је то за
кривено кречњачком материјом, која не дозвољава ни то да
се на појединим местима утврди ширина за.војка. Са доље
стране в,иди

се

широки

пупак.

Општи изr Јiед ове форме највише се слаже са обли
цюrа врсте Pleurotomaria Jm 1 is (К,itN, 1894: Taif. I, f;ig·. 14.
р. 115).
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Зарин Бешич

РЕЗЮМЕ

Триасовые рифовые известнлkи в области zop Пур.мишора а Сuнявины
(Черноzор11я)

В области гор

Дурмитора и Синявины

триасовые

рифовые 11з

вестняки
занимают наибольшее
пространство, достиrая мощ1юсп1
более 1000 метров. Чаще всего встречается светло серан, а также
желтоватая и белая. Преобладает масс1шный rабитус, а также бr,екчи.
Есть серии, стратификация которых в,юлне ясна. dта фация отиоситсн
1< среднему и в~рхнему триасу. В нижних ее rориэонтах находятсн
Br~hv-opoda из зоны J<h. decuгtata, в верхних - осколки и разрез1,1
меrалодонтон. В средних партr·,ях этой мощной массы известшшо:1

3.

Бешиh

р11с11ространены Gastropoda, имеющие характер · фауны л·адинского
нруса. До сих пор были известны два местонахождения этих нско
паемых: Прибранцы около с. Шаранац и Копривняча на горе Пивской
Планине. Из первоrо местонахождения мною определены следующие
виды и роды: Neгitaria suЬincinsa, Pleщ·otomaгia sp., ind. Naticopsis sp. ind.
Из дpyroro более богатого местонахождения устщювлены следующие

виды и роuы:

Ornphaloptv,cha Aldгovan.dii, О. Aldro 1·andii sp.,
sp., Omphaloptycha sp. ind. Undulaгia Brocchii.

О. iгritata

Триасовые известняки в области Дурмитора и Синявины, о ко

торых здесь была речь, во многом

имеют характер

Эзино-фации. Они

обнимают длинную
серию отложений из раковистоrо
известняка
зона Rh. decurtata), а вверху захватывают и время верхнеrо триаса.

Zarija Besic.

RESUME
Les recifs calcaires du Trias dans Ја region de Durmitor et de
(мontenegro).

Siпjavina

Dans !а regiibn des шontagnes Durmi't.or et S.i'11jav,1a1,a, les recifs
·calcai-res du Trias occupen-t оо espace tres f,11Jrge. Се sont des sediments
dont l'epaisseur depasse 1000 metres. I-ls юnt le plus souvent une couleur
gris-cl,a,ir, rna1is 1Иs peuvent etre aussi jaunatres, vemeils et Ыапсs. 11s
ont ъюur Ја ,p1ru.pa111: u,n ha1Ы,tus giюmadique, OJU Ьie,n tiJls ,fo-rmen,t des C<JU·
ches peu distinctes. II у а des parties оп !а, stratificati,on est Ыеп nette.
Се facies appa.rtient au Tгi1as moyen et supenieur. Les h-orizons les
plus •bas contiennent des Brachiopodes de !а zone а Rpynchone11a decurtata (Kormos es Jekelins, 1918, р. 42; Z. Besi-c, 1945), et les plus hauts
contiennent des fragments et des coupes de Megalodontes. Dans les p.a,rties moyennes de cette epadsse masse c,alcaire, оп а trouve des Gastropodes qui ont .ctes carзc·teres d,e !а fauпe de l'eta-ge ladinien. Оп connait
jusqu'a present deuoc localНes ou юnt ete recueiШis ·ces fossiИes: PriЬraпci,
daпs Ја region de sњranci, et КIOprivnjaca dans la: Pivska PI.aoci.ina. Dans
!а prem.iere localite, j'ai determine les especes et ,genres suivants: Neri1

taria sublncisa,

Pleurotoma.г;'.a,

sp. ind., Naticopsis sp. ind.

Daп·s !а seconde, -un peu pl.us ric,he que !а premiere, j'ai deter,шiпe

les especes et genres saivants: Omp/Ja/opty-cha Aldrovandii,

О.

sp., О. irritata
Brocchii.

·

sp., Ompha/optycha sp.

ind.,

Aldrovandii
(Toxoconcha)

Undularia

Les cakaires du Trias dans !а. -reg,ion ,du Durmitor et ,de ,Ја Sinjav!na dont nous venons de p,њrler, ont un grand noшbre de caracteres du
facies d'Esino. Ils comp.rennen.t une longue serie -de sedimeнts, depuis le
Muschelkalk (zопе а Rh;ЬJ1choпella decu.rtata) jнsqu'a et у compr,i·s Је
Tri'ЭIS superieu-r.
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Sinjavina (Montenegro)

Табла

IV

2

1

3

Г.1асник Природњачког ыузсја Л-1

Ljudevit Baric

BARIT IZ RUONIKA TREPCE
(P1·ilog

tаЫа

V i V,I)

Medu br,ojniш lпasniш uzorciшa, koji su sabrani u rudniku Tre,pci kod Kosorvske Mitrovice, а nalaz,e se u zblrci Mineralosko-petro,grafskoga шuzeja н Zagrebu, iша jedan sa lijepo
razvijenim baritnim kristaliшa; rezultate 1ispitivanja provedenih
na njima zelio Ьih iznijeti u ovom svom radu щ парошеnu, da
sаш ih proveo u Institutu recenogra1 Muz,ej а.
U spomenutoш veHk,om rudnriku nalaziшo baгit zajedno
sa olovniш i cinkaniш rudaшa oblcao u оЫikн gromadastih
nakupina Ьijele Ьоје, koja od priшijesanih zeljeznih hidrata
prelazi u zнckastu i sшedu boju. Pri izvazanju гude iz potkopa
t·aj se barit odablre i Ьаса и stгa:nu kao jalovina, и kojoj _сето
uzalttd traziti lijepe kristale. Oni se u Trepci javljaju veoma
rijetko.
Na priшjerlш za,gтeba:c,kog,ru Minerralosko~pertюgлafskoga
muzeja podlogtt lijepo razvijenЉ baritnih kristala cini пајvесiш
dijeloш galenit uz пesto crnoga sfaleгita, kakav је kaгakteгi
stican za trepcaпsko rudiste, zablm шаlо piгita i vгlo malo halkopiгita. Jasno se moze razabrati, da је taj komad, lюji itna
velicinu osгednje jabuke, otkiнut iz 11eke supljine u гudistu.
Slobodna po,vгsina komada, koja је Ьila okreнuta ргеша supljini, S'a\Si:oj,i se ,g,otovo iisk1!jrucivo iz gra~eni1t:a, kojii је k;r;istalizovao
и krupnim oktaedгima, vrhovi kojih su ·otupljeni heksaedгom.
Duzina oktaedaгskoga brida iz11osi i do jedan centimetar. Кгi
stali galenita su kojekak•o medusobno sгasli cineci neravпu
povrsinu, koja је prekriveпa lпistaliшa barita. Van svake је
suшnje prema toшu, da је baгit postao iza spomenutih sulfida;
on је najmladi pгatilac njihov.
Kгistali ba1·ita su оЬlспо pгo~irni i slabo zuckast'° obojeni
Ш potpuno bez,bojni i u ovюm potonjem slucaju poput vode
cisti. Ргi opisivanju пjihovom slttzit cu se postavom, koju је
uzeo i u minera!{)giju uve{) R. Ј. На i1 у. Goniom.etrJjska sam
istrazivanja ргоvео pomocu dvokruzпoga refleksnoga goniometгa na 29 kristala, pri cemtt sam ustaпovio, d·a se па barit11
od Trepce javljaju 32 kristalne forme i to: c(00I), Ь(ОЈО), a(l00),
л(210), 11(320), m(I 10), х(IЗО), о(О11), !(104), d(l02), 0(203),
1

Lj. Baric
И(20I),

k(l17), v(Il5), f(l13), у(225), r(112), R(223),
z(l 11), 8(414), v(212), :=::(151), r;(144), у(122), s(132),
µ(124), 8(312), 0(153), v(213) i ,Ј, 2 (165). Pregled komblna-·
u(JOI),
,1(334),

cija predstavljenih pojedinim kristalima prikazuje tabela Ј.
Pri tom treba naglasiti, da su se kristali br. 22 - 28 ·
od pod/.oge, na kojoj su prirasli, otkinuli tako, da је 'Od njih
ostao sacuvan &ашо jedan maleпi dio 'i to od kristala br. 22-28
ostao је prigodom skidanja sa podloge samo jedan kraj osi
[010], dok је od kristala br. 29 ostao samo dio na kraju prve
osi [100].
TABELA l

Pregled

koje su pretstavljali pojedini kf'istali barita iz
Trepce kod Kosovske Mitrovice
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Barit iz rudnika Trepce
- - - - - - - - - - - - - - · - · · -·····--· - - - - ~
Na svim kristalima kao najjace гazvite plol1e пastupaju
plohe trecega piлakoida (001) i plohe osno,vпe prizme (110) i
one odreduju izgled kristala i to tako, da su kristali debelo
. pJocasti smj,erom (001), kako t101 pokazнju slike 1 na taЬli VI ,te
la i Ь na taЬli V, na kojima su pгedoceni kгistali Ь1·. 1 i br. 19.
Uz to na svim kгistalima nastupajtt jos plol1e osЛ'ovne piгamide
z(l 11) kao odt1ljene 1·azmjerno 11ske plo!1e ot11pljt1ju6i bridove
izmedu (001) i (110). U jedпorn jediпom slнcaju i t-o па kгistalu
br. 10, koji је pгikazaп па sl. 2 u taЫi VI u пагаvпоm svom
lzgiledu, гazvdte su t1z m(l 10) 1i с,(001) jako i plo!1e z(l 11) tako,
da se kristal vec poнesto oduljio smjeгom tгесе osi [001]. Od
ostalih ploha, koje sн нvijek sitпe, cesto se јаv!јајн, kako se iz
tabele 1 bez daljeg·a nшze raz,abrati, jos рlоће b(0l0), 0(011),
Ji(122), zatim d( 102), и(101), a(I00) i р(144), dok se ostale forme
javljaju samo гijetko. Kadg·-od se па istom kгistalн javljaju
b(Ol0) i a(l00), нvijek stt plol1e ргvе t'-oгme Ыlе &iге od ploha
(100). Ako dolazi zajedпo vise шаlпоdоша, uvijek је d(l02)
Ыlа пајvеса; ukoliko su па istoш kгistaltt пastнpale d(102) i
o(0l 1), gotovo uvijek је d(102) blla veca. Uopce mozemo гесi,
da Је slikom 1 па taЫi VI pгikazaп 11ajc1c;sci ћabltus ba:ritпЉ
kгistala iz Trepce.
Najveci kгistali dosiztt do· I сш u smјегн osi [010], а пај
do ½ сш. Мапјi sн kristali оЬlспо bogatiji f oгmama od
Na ploћama osrюvпe prizme (110) tt пekoliko је slucajeva moglo blti zapazerю fino ћorizo11tal110 ргнtаnје. U dya
slucaja (па kгistalima 1 i 2) шоgао sаш ustanoviti uz veHk-o
povecanje па tiш plol1aшa lijepo razvite akcesoгije u оЫikн
pr·avoktttпo ошеdепЉ teгasica 1 0.паkо, kako Љ је pгikazao Н.
На а s (lit. 1, sl. 15 па str. 253). I plol1e (001) pokazujн vise
puta povrsiпske akcesoгije i to u oЬliktt potpttno pгavilniћ
cetverostr,anЉ udublna roшblcпoga izg·Ieda ошеdепi!1 sasшa
ravnim linijama paralelniш bгidoviшa [001, 110]. Dva &isteшa
tih liпija sastaju se 11 dijagonalama treceg piпakoida пе zadiruci
jedan u drugi podsjecajuci sasшa па sl. 6 (stг. 249) vec spoшe
nute' Н а а s ove гadnje.
шапјi
vесЉ.

Prigodom rnjerenja cesto sa111 шоg·ао usta1юviti \IГ!о dobгu
kalavost smjeгom (001) i (110); н јеdпош se slucaju javila i
manje savrseпa kalavost smjerom (010).
U tabeli 2 pгtkazaпi su гezultati шјеrепја оЬаv!јепЉ па
i to tako, da је u prvoш stнpcu пaveden simЬol
plohe, н dгugom i tгссеш stupctt sгednje vгijedпosti za ср i р
doblvene шјеrепјеm, dok је. u cety1·to111 stupcu ozпacen broj
ројеdiпаспЉ 'opaianja.
g·oпioшetru
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Kristali br. 18 i br. 22 imali su dovoljno ploha sa izvrsnim
potpuno jed11oznacnim signalima, ра sam zbog toga iz mjeгenja: obavljenih na njima odredio ,osni odnos za barit iz Trepce.
Kristal br. 18 postavljen је na goniometru polarno prema pl 0hama zопе [001], dok је kristal br. 22 post,avlje11 polarno ро
plohi (001). Na kristalu br. 18 mogao sam za pror~cunavanje
upotrijeblti pozicione kutove <р i р ploha (110), 110) i (I Ј I)
а па kristalu br. 22 koordinate ploha (1 ЈО), (110), (011), (111)
i UI ]). Izracunavanje (vidi о tom tit. 2) је djelomice obuhvaceno boljega pregleda radi tabelom 3.
1

I. Na temelju vrijednosti iz te tabeJe pristupit cemo najprije izracunavanju osnih elemenata iz terminalnih ploha.
Dodijelimo li vrijednosti р0 pod rednim brojem 2 dvostruku vaznost s obziюm na tю,, da је опа izracunana na temelju
pO<latak a doblvenih opazanjima па dvije plohe, tad сето iz
podataka pod redпim brojem 1 i 2 doblti srednju vrijedпost
Ро= 1,614273
kojoj cemo pr,idati tezi,пu 3, buduci da rezultiгa iz mjereпja
obavljenih па tri plohe (jedamput (fl I) i dvaput ( 11 I )]. Slicno
сето iz podatak>a pod rednim brojem 1, 2 i 3 doblti za qo pripisemo li vrijednosti navedenoj pod rednim brojem 2 vaznost 2, jer rezultira iz opazanja dviju ploha - srednju vrijednost
. qo -----:--1,31296 sal tezinom 4.
1

Imamo dakle

Ро=~=
1,614273 ·
а

, tei. 3

с

qO = 7i = 1,31296

· tei. 4

Iz tih vrijednosti s!ijedi

qo =~=О 813345

Ро

II. Iz

pгizmatskih

Ь

ploha slijedi

Ро= t
qo

'

а

= 1,22830S

sa tezinom 4, jer је to ,doblveno iz ораzапја obavljenih na
4 plohe. Reciproc11a vrijednost dat се паm

.ъ-=0,81413
Ш

Iz

termiпalлЉ

· · · . · · :tei.4

s1110 ploha dakle

F= o.s1 з34s·,

dоЬШ

ТАВНА

2

Pгegled vгijednosti ср i р doЬivenih т;е,-епјет baгitnih kгistala
ТгеГЈсе kod Kosovske Mit,·ovice
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TABELA 3
Uz clanak Ljudevita Barica: ,,Barit iz rudnika Trepca"
!zracunavanje Ро i q0 odnosno omjera Ро za barit iz Trepce
qo
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.:;;
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о
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"'

х

о..

Kristal 22
q,

Kristal 18
р

ср
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Сј)

р

1

р

1

64-О

log sin '1'
Jog tg р
log cos q,

Sredina
1

20'

3090

9'

64° 20'

9,8895794
0,3182604
9,8002721

log
log

с

х

Х=РРо

у
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0,2078393
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Ро=а
с
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Baric

ploha
а

Ь =

0,814-13

Nasi111 Ы odпosima - kako se iz 11eto111 spomeпutoga
moze гazabrati - пајЬоlје odg·ovaгalo, da vгijed1юsti doblvenoj iz teгmi.11al11ih ploha i опој doblveпoj iz pгizama pгidamo
jed11aku ,1•a,.z1rost. Na taj naciп kao 11ajvje1·ojat11iju vгijedпost za

F dobl, amo
1

arit111eticku sredinu iz оЬе ,тijednosti to jest
t=0,8137375

Ргеmа toшu osпi od1юs

od Тгерсе glasi
а: Ь: с=О,81(17: 1: 1,3130
Iz toga su odпosa ргогасu11апi pozicioпi kutovi (f i р za
pojediпe plol1e, koji su пavedeпi н pгetposljedпjem i posljedнjem stнpcu tabele 2.
Ispitivaпjem optickЉ svojstava шоg·ао sаш za baгit iz
гudпika Т!'ерсе utyгditi уес роzпаtн oгijeпtaciju optickih е!е
шепаtа пjegoYih, 't. ј. [100) = Ng· 1) ), [010] = Nm ([3) i [001]
= Np (п). Za odгedivaпje veliciпe iнdeksa loma posluzila mi је
ploha (001) na kгist1 alu Ь1·. 22, sigпal koje је па гefleksнom
goniometгu Ыо sаугsепо јаsап i jed11ozпaca11 kao posljedica
1·efleksije па sјајпој, роtрнло гаvпој i savгseпo glatkoj plohi.
Odredivaпja sam iz,,гsi:o metodom totalпe гefleksije рошосu
К I е i 11-mrog tota!:гeJ1ektomet11a (Iit. 3, s1. 628 ,na &tг. 652) prj
sоЬпој temperatuгi u 1110110l1гomatskюm litijskom, пatгijskom i
talijskom svijetlu doblvsi о Уе vгijedпosti:
za

baгit

=

TARELA 4
Svijetlo

11

Np

Li-

1,63'П

Na-

1,6357
1,6386

11-

1

Nm
1,6339,
1,6369
1,6399

1

Ng
1,6448
1,6480
1,6511

//Ne -Np /Ng-Nш/Nm-Npl
0,0121

0,0109

0,0123
0,0125

0,0111

0,0112

0,0:)12
0,00 2
0,0013

U posljedпja tгi stнpca пavedeai Sll dvо1ю:пшi Ng-Np, Ng·-Nm
Nm-Np, kako iizlazi iz odredeпi'h ,1 ri'jeк:f.nosti Ng, Nm i Np.
Kut optickih osi odredio sam па debelo.i plocici baгita
izbruseooj smje-rom (100); 1101·mal110 па tu plohu izlazi 11aime
ostra raspolovпica N g. Мјегепја sаш izvr&io 1:ю111осu W е bs k у - F не s s о\Тоg goniometra udeseпog za mjereпje kuta
optickЉ osi. Jasno se шogla utvrditi s1aba disperzija lшta

Baгit

"optickЉ
doblveпe

п

jz rudaika Trepce

osi. р< v. Za pniv-idni kut op.ti6k11h ooi 2Е н zrakн
su !пај sobne temperature ove vгijedn.osti:
2Е

=

=
=

61° 581/2' u Li-svijetlн
62° 40½' u Na-svijetlu i
63° 28'
u Т/-svijetltt.

T,ocnost tih odredjivaлja izпosila је + 8 '. Pomocu malo
pr;je sрошепutЉ v11ijed11osti паd.епЉ za Nm moze se odatle
izr actшat i
2V

= + 36°

+ 37°
= + 37°

=

44'

н

Li-sviJetlu

3' н Na-svijetlн
25' н T/-svijetlн.

Za kemijslш aпalizu оd1 а,Ьгао sam sasшa ЬеzЬојпе Ш slaЬo
zu6k:aste ,potpunю proz.iшe kristale. Воја ргаћа Ы1а је sasшa
Ьiје}а. Za sasta,, baгita dala 111i је aпaliza ОУе podatke:
Вао

.

64,40
0,10
0,35
34,33
0,48
0,31

SrO
сао.

SO"
SIO,.
Fe~ О"
АЏ.?з.
Н20

0,10

Н2 О+

0,21

"

odgovaгajuci

"

"

98,02 % BaSO,
0,18% SrSO,
0,855"6 CaSO,

100,28

Ргеrасuпашо li вао, SrO i СаО па su1t·ate, tad iz kemijske
analize izlazi, da u ovom baritн imamo 98,02% BaSO;; 0,189'6
SrSOi i 0,85 % CaSO•.
Za gustocu ba·rita iz Trepce doblo s.аш шеtоdош pi!шo
metгa d = 4,4644.
' Odгedi1vanje gнstoce izyгseпo је p1·i tempe1·att1гi od
16,27° с.

LITERATURA
1) Haas Н.: Uber Bai·yt. Formeп uпd Accessorieп. - Neues Jah1·bucl1
ftiг N\iпeralogie, Geologie ш1d Palaoпtologie, Beilage-Baпd Ю,
АЬt. А (1933) 217 - 272.
2) (joldschmidt V.: Kнrsus der Kristallometrie. -- Berliп 1934.
3) Rosenbuscli Н.: N\ikroskopiscl1e Physiographie der Mi11eraliei1 ш1d Oesteiпe. Вапd 1: Die petrographisch ,vichtigen Мiпегаliещ ei·st.e
Halfte: Uпtersuchuпgsmethodeп. · · Ftiпfte, vollig umgestaltet1·
Aнflage vоп Е. А. Viiljing·. Stuttgaгt Ј921-24.

LJ.

78

lЗaric

·

TABLA V
Вarit iz Trepce kod Kosovske
SI. Ја: Pogled odozgo .

Mitrovice; kristal br. 19.

SI. lb: Pogled sa strane. ·
ТА В

LA Vl

Barit ·iz Trepce kod Kosovske Mitrovice ..
S! ..1: Kristal br. 1.
SJ. 2: Kristal Ьг. 10.
Людевит Барич

РЕЗЮМЕ
Бариш· из рудниkа Треача
В свинцово-цинковом руднике Трепча барит в хорошо развиты:х
криста.1лах встречается редко . .В ко.1}!екции Минералогическq-петро
rрафv.ческого Музея в Загребе находится экземпляр с криста:nлами
приросшими к породе состоящей болъшей частью из галенита, частью
из черного сфалернта, характерного для ру дника Трепча, и в незначи
тельной мере из ·пирита и халкопирита.
Прозрачные; слеrка желтоватые и.1и совсем бесцветные кри
сталлы всегда т,олстопластинчаты в на11равлении (001). Цнешний вид
их представлен на рисунках 1 (таб11. VIJ и 1 в (табл. V). Только один
кристалл был немного вытянут в направлении [0IJIJ (фото 2; табл. VI).
Измерением 29 кристаллов установлено для барита из рудников Тrепча

32

·

формы.

·

Обзор комбинаций на отдељных кристаллах дает таблица 1, а в
таблице II приведены во втором и третьем столбце средние величины
:::10.1ученные измерениями;
от дельных наблюдений.

в

четвертом

же столбце приведено число

Основой определения основного отношения послужили изме
рения на кристаллах М 18 и ::12, давшие резуљтат а : б : с = 0,8137 :
1 : 1,3130 {ПО Найу).
В таблице 4 приведены индексы преломления Ng, Nm и Np най
денные метод.ом полноrо отражения в Li-, Na- и Тl
пламени. Для
оnределешiя послужила совершенiю ровная и гладкая природная по
верхнос:ть (0011 на кристалле М 22.
·
·
В трех столбцах справа, в той же таблице, приведены величнны
двойноrо, преломления Ng-Np, Ng-Nm и Nm-Np, вичисленные на осно
вании определённых величин Ng, Nm, и Np.
Углы

2\1 =

-1-

оптических

осей

36° 44' (Li - пламя},

в

Li-, Na-

+ 370 3'

и

Тl- пламени с_ледующие:

(Nа-1Јламя)

и +ю 0

25' ( Тl - пламя)
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Химичесюн'i состав виден из ана.1иза приведенноrо на стр.
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RESUME
La baryte des mines de Trepca
Doos ks шine.s de Treixa (mines de plomb et de zinc), оп tгouve
r,a,rement ia bary,te en forme de crostaux blien developpes. Оп peut volr
il,шs !а oo!lection mi-neralogiqџe et petrog,raphique du Musee de · Za.greb un
fral{ment avec des crJstaux de cette espece, fixes а !,а Ьа,sе coпiposee pour
ЈЈ¼ i>lн.part de galenite, d'une certaine quanNte de blende noire (caracteti,tiцtн: (Jes шјпеs de T,repta), et d'tш peu de pyrite et de chalkopyrite.

Barit

az

r,udnika Tre,pce
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Les cristaux, tr,ansparents, un peu jauniltres ou sans couleur, sont
presque toujours ap!atis par raipport а (001). Оп voi,t leur aspect sur les
figures 1 (planche VI) et 1Ь (planche V). Un seul d'entre eux est plu.s
epais dans le sens de [001] (fig, 2; planche VI). Les mesures prises sur 29
cristaux ont permis ,de constater .J'exi stence de 32 fo.rmes de -Ја ba,ryte d€
Trepca. La taЬle I donne !es comblnalisons q11e ,representent dтffer.ents
cri-sta11x; Ја deнxieme et !а troisibme co.Jon,ne de 11-а tа:Ые 2 donпen,t les
valeurs moyennes <р et р oЬtenues par des mesнres, tandis qне Ја quatrieme colonne monf:re le nombre des ,obs.ervations particulieres.
La base de !а determination <lu r,apport a:x:ial а ete lfournle pa,r
les mesures pr,ises sur les cristJaux N2 18 et 22, qu;i, ont donne pour resultat
а: Ь: с
0,8137: 1 : 1,3130 (orientation de На й у).
La tаЫе 4 donne !es indices de refraction Ng, Nm et Np, determines
par !а methooe de Ја reflexiюn totale d,ans !а lumriere de 1)1, Na et Tl; Ја
face nature!Je (001) du cristal n 11 22, qui est entierement pJane et paгfai
tement lisse, а servi а les determiпer. Les trois oo!,o.nnes de droite de /а
meme tаЫе <!on:nent le:s v-ale,urs ,de ,Ј.а d0;111Ые ref<гaotioл Ng-Np, Ng-Nm,
et Nm-Np, te!Jes que!Ies resultent des valeшs deterшi.nces de Ng, Nm
1

=

et Np.
Еп се qui concerne l'angle des axes optiques, понs tvoпs troнve
les y,a,le11rs 2V
+ 36° 44' pour Је rouge dн litЉium; + 37° 3' pour Је
јаtше du sodium et + 37° 25' pour !а flamme du thaillium.
La compos.Нion chim,iчue est fournie раг l'analyse qне 11ous doп
пons а -!а• page 77 de cet articie.
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Стојан Павловић

ОТКРИЋЕ РЕТКОГ МИНЕРАЛА ХАЛКОФАНИТА
У НАШОЈ ЗЕМЉИ
рала

У овом раду iИЗНеhемо појаве једног врло pe'l1К!or ми!Не
- халкофа:нита - код нас, његов начин појављивања,

испи'гивања његових оптичких ,оообина у одбијеној светл,о

С'ГИ, као и њеr,ов пра1Ктичан значај.
Халкофwњит је пронађен у нашој земљи захваљујуhи
микроскопском иопи'!1ивању руда ·које га садрже. Он је
нађен у две обЈiасти, око зЈiетово~шх рудни1{а и 01{0 Рашке.
На оба места он ,се појављује под истим генетским условима,
тј. у гвозденом шеширу, односно оксидационој вани, сул
ф,идних ОЈrовно-цинканих руда, ,rшо к,рајњи проду,ка:т расла
дања сфаЈ1ери:та.

Минерал хаЈш<офанит први пут је ,откривен 1875, године
у оксидац,ионој зони 'цинканих руда у New-Jers,ey-u, Sterl1ng
f--Ыll-,u у САД, као 1IIЈроду1Кт рас-падања ~примарног мине
рала фра,нкЈiинита цинковог и мангановог ,спи1неЈiа. ХаЈI
кофанит крипалише ромбоедарски у табЈiичастим и плоча
стим :кристалима, али се чешhе јавља у љуопас11им и игли
частим кристалним агрегатима, као скрама бубрежастог или
гроздастог облика преко фраш<линита, 1Каламина и виЈiем1ита.
По хеми,ском саставу је хидратисани ,манганат ,мангана и

цинка. Боје Је металично ц,рне, тврдине 2--3, а опецифичне
тежине 01Ко 4, (1). Поред ове 1кЈ1асичне лоъ:алнос'!\и, где су на
ђене најв~hе ъ:олич,ине хал1Кофанита, он је још ут,врђен на
осно1Ву ХС'i\1ис1шх анаЈ1иза ,у ·,месту Дундас у Тасманији (2),
затим у Палестини {3).
У приме,рцима стена и ру да из околине Добр ева у НР
Ма,кедо,нији, које је са1кушю професор. Ј. Тюмиh приљиком
својих студија 1928 године, налази ,се ,и једа~н п,римера,к
трошне, I<авернозне,

црно

мр~ке

Јшм-онитисане масе,

са

озна

ком Брдо Света Т,ројица код Ј1есно,ва. Према у;смеrюм саоо
штењу поч. Ј. Томиhа лимонит са хаљк,офанито,м налази се
на овоме брду у виду једне жице, у јако .прапилитисаним
и дељимrично 011<,сидњса,ним и промењеним ~ндез,итима. Бли
жих податwка о ,начину прјављивања овог минераЈiа •на овом
месту нема.
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Приликом тереш:жих проучавања заједно са М. Ристи
f1ем, источно од Рашке, 1946 године, а у о,<оvrи1н1и села Раде
тиhа и l{азњовиЪа, от~крили смо на више •места у пропилити

саним

андезитима

рудне

састављене поглавято

од

жице
О,I<сида

правца
мангана

С-Ј
и

или

ССИ·ЈЈЗ,

лимонита

удру

жених са ,кавернозњим кварцом. Рудне масе на по,вршњни су

често 'rрошне и шупљикаве. Неке од ових рудних жица, биле
су ча,к и предмет експлоатације и рударсЈ<ИХ истражних ра
дова. Захваљујуhи о.вим рад,овима, а према примерцима са
хаЈщи, може се видети, да 01к,сидна лимо1нитс,r<а руда у дубини
прелази у сулфидну оловно-цинка,ну руду у којој прео,вла
!)ује црни сфаvrерит, затим дш:rази пирит, а галенита има
понајмање. Места на :којима се појављују ова1кве руде су
следеhа:
Кижевак,
Пајкача,
Тушимље,
Горње
и
Доње
Казновиhе.
Из ових теренских про,мат~рања јасно се види да ове
манганове руде претстављају ,гвоздене шешире,
постале
путем оксидације прима~рних сулфидн,1х оло,вно-циню11них
минерала, где се ,елиминисао највеhи део сумпора, олова и
цинка, а концентрисао ман,ган, чије 1поре,кло вероватно треба
тражити у сфалериту.
Микроскопска испитивања

Захваљу.iуhи само микроскопски~r-иопитивањима у одби
јеној светлости могао је бити 1юнстатова,н халкофанит у горе
описа1ним ,рудним појаЋШ\'13.

Оrгnичке ,особине халкофанита у одбијеној ,светлости
раније сио веh били утврдили приликом проуча'Вања оптич
ких особина манганових оксида (4). Према тим резултатима

халкофанит у једном правцу одбија

10,6%, а у другом 29,71%

светлости од о~не ·к·ој,у прима. Према томе хаЈШ<офа~нит је је
дан од најпољихр,оичнијих мета.сшчних минерала, што се у
о.сталом види и ,из угла скретања поviаризације, који ив,но,си
2,886. Халкофа;нит је врло отпоран минерал и на углачаним
пресецима једино ес напада са коrнцент,риrаном хлорО[ЮДО·
ничном киселином.

Апаратура која је упо"лребљена за мерење .количине од
бијене светлосrи, о,д,носно "сјаја" ~неталичних минерала,
слична је у принципу О1ној која ,се налази у Мине,ралошкој
пабораторији Муз,еја у Паризу. Ова :тара,ту;ра, којом смо
се ми •служили, састоји се о,д 1по,1Iаризационог Лајц-овог "ерц

микрооко,па", фотоелект,ричне hелије од ,селена по Ланге-у,

· тип S-60,

мулт:ифље1кс-,гаљвано.метра

осетљи,вости

(2 Х Ј 0· 9)

ампера. Као извор светлости служили смо -се Филипсовом лам
пом са жицом па,нтљичастог облнка 6 воЈпи 16,5 а.мпера, а
струју за ,овv люлпу давала на·м је једна а!кумулаторска бате-

Откриhе ретког минераЈ1а халкофалита у на1шој зешьи
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рија од 12 волти 500 ампер сати. Најглавнији део ове апара
туре т. зв. фотоелектрични окуЈiар је у ствари упрошhен
окулар Ј. Орсел-а (5), и израђен је највеhи~м делом код нас.
Ј{ао еталоне за упо,ређење сл,ужиЈiи су нам сфалерит из Са,к
сонске и теТ1раедр:ит из Алтгеби,рге-а.
Примерак са брда Св. Тројице код Леснова (Р 229)
нај,веhим делом са.сташьен је од шупљикаве ква~рцне масе,
цементоване изотро,пним лимонитоi,~ и псшю,.меЈiа.но,м. Пи,ро
лузит се јавља ра,засут по ,псшюме,пану у виду субмикро

окопских и:пл,ица, жилица
вља двојако:

или

у

или

осТ1рвца. ХаЈiкофанит

се

ја

виду ситних инкЈiузија с,пичних пироЈiу·

зиту, д:имензија испо,д јед:ног стотог од МИЈIИмет,ра, шш обра
зује превла,ке шупљина чији су зидови по,стављени наизме
ничним слој,евима бубрежжтог лимонита и iКомпактrног пси
Јюмелана. Кат.кад он ,са,св:им испуњава: ове шупљине и онда

Јiамеле његове достижу ширину до 0,15 мм. Толr приликом
ове су ламеЈiе или изукрштане међу собом или су па,ралеЈше.
Халкофанит

RP 0,102 -- Rg 0,280

Лимонит

Rm 0,1?4
Rm 0,279

Псиломелан

за белу светлост

за белу св1:тлост
за белу свет ЈОС

r

Примерак са Пајкаче (Р 331) образован је од бречасте
к,варцне масе, цементоване оксидима мангана и ГВО,iКђа и то
rюглавито поиломелана и субмикроскопских индивидуа пи
ролузита. ХаЈrкофанит се јавља најчешhе у виду концентра
ције испреплета1Них ламела у шупљина,ма, а опточен ј,е пси
ломеланом или се налази 1,ао изванредно

ситна прашина

по·

сута по ,псиЈiо-мелану, ,где се јасно види да је ИСЈ<ристаљисао
накна,дно из овога тела. И он по,казује јасан полихроизам,
без хроиатичних појава. JiaмeJre његове често су врЈiо изду
жене и личе на праве игле.

Халкофаш,т

Rp 0,104 -

Пс11ломелан

Rm 0,3S4

Ова веЈiика количина

R_I!

0,27\Ј за белу свет:юст

"
одбијене светлости за псиломе

лан, која се обично креhе код обичних ,псиЈiох1ела-на од

до

0,30

0,20

једино се може протумачити присуство:-,,r халкофанита

и пиролузита

у чврсто:м раствору.

Примерак са Тушимља (Р 329). У карбонатној зрнастој
1,rаси, која у гЈшвном изграђује овај примерак, појављују се
сочивасте

геоде

од

псшюмелана

са

унутрашње

стране

испу

њене превлаrком од 0,05 м:м дебљине, састављене од иглица
халкофанита управно оријентисаних на под,погу. Центар пак
ове геоде је од мо:но']{ристапног кварца. Пиро.Јiуз,ит заједно
са ,псиломеланом али без хаљкофанита. јавља се дуж ромбое
дарских це 1 пљ,и:вости карбоната, или испуњава друге пр,слине
и пукоти;не. Поред ових минерала запажају се ксеноморфни
кристали пирита, највеlшм деЈюм претворени у лимонит.,
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36or сувише ситних инди1видуа и iНеуглачане површине
халкофанита, опт,ич~ка ,м.ерења нису могла бити и 1зв1Ршена, сем
на лимониту :из ~пирита, чија ,средња ,моh од6ијања Rm износи
0,162

за белу ,светЈюст.

При:v~ерак из Кижевака (Р

327).

Цела маса овог препа

рата изграђена је од псиЈюмелана са крупним зрнима па ча~<
и и,щиоморфню1 ·кристаљиыа кварца, доu{ је мањи део прет
стављен гр.оз.;.щстим шупљика.1вим ,псиломела:ном са сферо
лит,но излуч-ен:ю,r ха:rкофа1ю11юм. После примерка из Леснова
овде се наЈrазе најдепши агрегати халкофанита, који се јав
ља било као скрю,~а унутрашњих облога пукотине, !ИЛИ
nради засебна острвца у псшюмелану, где :ка,лкад 11остој,и по
ступан прелзз из:vrеђу цент,ралних 1<:рупних кристала и ситних

абодних ипrица хаЈш<о,фанита, r<oje као облаци ишчезавају у
псиломелruну. У о.вю1 зрню1а кварца налазе се ин:клузије пот
пуно

свежег

и

очуваног

Халкофан11т

llсиломе ан

пирита

Rp 0,106 -

Rm

и

Rg 0,290

хаљкопир,ита.

за белу свет:юст

О,3СЧ

Овюr наши:vi проучавање:vr ,оптичком методшr у микро
скопу сигурно је утврi)ено да извесне манганове руде око
,1rњне Раrшке и Зле'Говсrшх руд,ника садрже халкофанита, јед
ног врло ретког ,:vшнераЈ1а, чији се пра1ктични значај састоји
у тоые што он указује да се у дубини о:вих рудних жица на
лазе примарне оловно-цш-шане руде, •и на тај начин он нa:vr
служи у ови:,,1 специјаi1ню,r случајевш,~а 1шо иr-щикатор за
њихово

изна.:~ажење.

У овоо1 раду први пут су код нас употребљене оптичсr{е

методе помоhу фотое.тrектрrИчне t-iелиј,е за одређивање :мета
личних :v1ине.рала у одбијеној светлости.
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РЕЗЮМЕ
К olllkpыllluю peдkoio лuшерала х~алkофаниша ь Ю~ославии
Халкофанит является очень редким минералом, найденным до
сих пор лишь в трех пункт ах земного шара, а именно в Нью-Джерсей
близ Стерлинг Хила, в Тасмании и в Палестине (1, 2, 31.
В первом и наиболее оби%ном из :этих местонзхождениi1 халко
Фанит найден в железноii шапке, где образовалсн в результате окис
ленин примарноrо минерала франклинита.
В Юrослав~и ха:11<0:ранит обнаружен нами в лвух лоr<альностнх:
около мест. Рашка, в Сербии, и в окрестностнх Злетова, в _Македонии·
В обоих местах он наiiден в жилах оксидноi1 руды маrганца, за: ега
ющих в си;љно пропилитированных андезитах. сЈти жилы образовались
в результате окисления rлубинных примарных св1шцово-щ1ю,овых суль
фидных руд.

Микроскопическим исследованием в полнрнол1 отраженном свете
установлено, что халкофанит находитсн в виде кристаллических, ради
альных и

rючковидных

агрегатов, сконцентрированных

в

пустотах

псн

ломелана и тесно сросшихсн с лимонитом и полианитом. Величина
11ласти·юк не превосходит 0,1 мм. Количество оtраженноrо света наи
дено в лшкроск()пе при помощи фотоэлектометра с селеном типа S-60,

а

количество

фотоелектрической

.,1етром чувствителыюсти

2х

енерrии

Nlультиф;iекс гальвано

-

ЈО - 9 , по принципу Ж. Орсењ

(5).

Этим методом получены следую:цне данные для ко.111чества отра
женного

света

длн ра.зных

Ха.жофанит

Псило~1елан
Ли110нит

R
N.

В этой работе

0,279; n,304;
0,134; 0,16.!;
автор

и редкость халкофанита,
в

некоторых жилах

индикатором
которые

на

минералов

из

разных

экзе.1111.1яров.

Rp О, Ј 02; О, Ј 04; (),Ј 06
Rg 0,280; 0,270; 0,290

поверхности

не то:њко на научныli интерес

и на практическое его значение, так как

оксидных

нахожденин

0,354

указывает

но

·

марrанцевых

таких
сильно

руд

су_льфидных
изменены

и

он

может

11ослуж11ть

свшщовоц11нковых

руд.

окис~ены.

Stojaп Pю 1 Jovic

I\ Е
Sиг !а

s U. 1\1 Е

decouverte d'un min6raJ гаге еп Yougoslavie.

Ја c/Jalcop/Jaпite

La chalcophanite, mineral Ьien rare, п'а ete brouvee jusqu'a preseпt
que dans trois g,iseшen,ts dans Је шо-1ъdе, 11-0,tашшепt: еп Ne,v-Jersey Ste1·1ing' Hill, еп Tasшa:пrie et еп Palestine (1, 2, 3)
Daнs .Је preш,ier de ces g,iseшen,ts, ои вИе est Ја рlщ; rubon:d,aп<te, la
cl1alcophaпite ,p•rovieпt de •l'oxydatioп de la fraпkliпite, ,шiпеrаЈ priшai!'e.
Еп Yougaslavlie n,ous avons decouvert de Ја chailcopllanite еп deux
Iocalites: pres de Raska, en Serble et aux eпviroпs de Zleto,·o еп Масе·
doiлe.

Dans les deux endrol:its, el!e se trouve dans les f,i,Jons de mi,пerais
de manga,пese oxy,des et eпca,icsses daпs ,les aaclesi·tes Ьiеп pгo,pylldtisees.
Les filoпs se soпt prodttit par J'oxyd,atioп de miпeraiisS sнlfttres plom!юzinci-feгes pr,ofoпc!s.
·
.
La cl1alcopl1aпite, d'apгes ,Ј'ехатеп шicгoscopique еп ,I.umiere ,1·е.
flechie polariscc, pщsede Ыеп Jes caracteres de се шiпeral et se ·trouYe
sous foгme d'ag-гcp;:i·ts s,pbl,ro11i,tiq!!es, bo,t-ro'ida1es et acckulaires соnсеп-
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tres da11s Ја psHornelaпe autour des cavites ou Jes remplissaпt eпtieremeпt.
Elle est souveпt associee а Ја Jirnoпite et а Ја pol,iaпite. La tаШс cle ces
lamelles de chalcophanite пе depasse pas 0,1 111111 de dia111etгe.
Les pouvoirs refJecteнrs еп Juшiere ,!Јlапсће polarisee опt ete шe
sнres ан шicroscope а l'aide de celJ'l!Jes а сонс!1е d'a,г,ret ан sеЈепiшп
(type S-60) et Је coнrant photo-eJectriqнe a1insi оЬtепн а ete шеsнге avec
M'llltM!exe Ga!vaпometre d'нпе gr,a,nde seпsiћ1:,Иte (2 Х 10- 9).
Les cl1iffres ainsi о-Ыепнs ронr cer·taiпs mi•пeraнx dепюпtrепt Ја
qнaпtite de !amiere reЛecJ1ie, daпs ,Jes ес!1а11ШЈ011s ·de diHereпtes Jocalites:
Chalcophanite Rp 0,10!
0,104
О,106
Rg 0,280
0,270
о,:!9о
Psilomel 0 ne
Rm 0,279
0,30¼
0,334
Limonite
Rm 0,134
0,162
Раг се travai:! оп а dешопkе que Ја c!1a.Jcop!1a11i·te, :\ part sоп ,iн
teret scieпtifique et sa raгete daпs certaii,ns f-i!oпs de шiпеrаПs de manganese oxydes, p<Juгrait servir comme gн.ide анх decoнvertes des gisemeпts
sнJfures pJoшћo-ziпciferes qн•i soпt eпtieremeп-t oxydes et traпsformes а
Ја sarface.

Милош Павловиn

О СЛОЈЕВИМА СА CORBICULA FLUM/NALIS M0LL.
НА ОВЧЕМ ПОЉУ
(МАfiЕДОНИЈА)

Слој еве са Corblcula fluminalis М ii Н. открио сам 1939
год. приликом израде прегледне геолошке ,карте лњста Штип
1 : 100.000. Ови се слојеви налазе у обли1Ку једне узане зоне
пра~вца СЗ-ЈИ., :која прати друм Св. Никола-Пеширово код
жел. станице Овче Поље. Ови су слојеви откривени испод
је,щне терасе на падини ,изнад друма.

Претходном одредбом нађене фа·у~не на самоме терену
ја са,м врсту Corblcula fluminans М ii 11. схватио 1Ка,о Corbula sp., која ме је зај,едно ,са нађе.ним остреја,ма ,определила

да став~и,м ове слојеве у неоген-миоцен.

Примерак

Unio sp.

оша,тио сам да потиче из тера,се.

Међутим, с цролеhа 1945 ,проф. Ласкарев, разгледај,уiш
изблиза ов,у фауну, утврдио је да овај облик не п,ретставља

Corbula sp. 1Веh врсту Corblcula fluminalis М i.i 11. У вези са
овом

детермњнациј,ом

даље

се

испоставило

да

поменути

Unio sp. тако·ђе потиче из ових слојева ,са Corblcula fluminalis
М i.i 11., а да су нађене ос1:реје преталожене из суседних па
леогених слојева.

Циљ оној белешци јесте да укаже на проналажење
квартарњих флувио-ла1ку,стриских седимената на Овчем Пољу
и да пот,ста1<не на њихово на1юнадно и дубље испи1:ивање
као и пронала1жење нових Јюкалности у Мruкедонији. Стра
тиграфс-ки идентичним ,слојевима у околини Беоnра,да и у
Грчкој, Овче Поље сада служи као нека врста споне. Из г,ор
њих ра,злога налазим да he, иа1Ко су моја теренска прома
трања у многоме непотпуна, ова белешка имати извеснdг зна
чаја за ут,врiЈивање постојања ових слојева у Македонији.
Верујем да he се и на самоме Овчем Пољу от,к,рити нове JIO·
:f<алности синхроничних слојева, нарочито у правцу Ерџелијс
и Кадрифатшва.
Поред тога, будућа испитивања треба да издвоје терасу
и

у·рврде

њене

седимен11има
~тгrа,н

из

границе,

обЈiа.с-ги

нарочито

заюадну,

пре.ма

Гор.обинци-Црниша,ва

неотеним

,I<ој,и ш1ају

састав,

Распрострањење и стратиграфски положај слојева са

Corblcu!a fluтjпalis М ii 11. -

Слојеви са

Corblcu!a f!uminaЉ

М. Павповиh
О 11. отr<,ри,вени су, у глаЋном, на друму измеlју Св. Нњrюле
и Пеширева. Ови слојеви г,раде једну узану з,о,ну, !Која је
на целој својој дужини откiривена испод једне тера.се. Ближе
распрострањење, које треба накнадним иопитаЋањем ;прове·
рити, дато је на приложеној скици (сл.

Сл.1.

1) .

•

Скица вероватног распрострањења слојева са С о,-Ысиlа
flzи,inalis М ii 11. код Св. Николе на Овчем Пољу.

Esqнisse de
1\!Ј. i.i

1. -

J'extension рrоьаЫе des coucl1es а Со,·ь,сиlа fluminal,s
11. aux environs de St. Nicolas а l'Ovce Polje.
алувиул1; 2. - тераса; 3. - слојеви са Corb1C11la.fl1um'111!1s;

Ј.

Aluviшл;

4. -

-

еруптивне стене андезитског типа.

2. - terrasse. 3. - Coнches а СоrЬiсн/а
4. - roclies volcaniqнes dн type andesit1q11e.

Слојеви са

Corblcula fluminans

М il

1 l.

1

flншiпalis;

претстаrвљени су

тањим ,седимент.има и њих чине плаве глине

и

жути

ле,саЈК,

кој,и се међу собо.м смењују . Следеhи профил (сл. 2.), који
је узет на друму изнад села П~шиrрева, најбоље he приказа,rи
ово ,омењивање

поменутних

стена

као

и

њихову

моiшост.

Укупна иоhност сЈюјева у овоме профил,у износи око 11,5 м.;
дужина профила ои<о 20 м.
Исти караi!пе~р имају слојеви а<оји се налазе и у осталим
дело,вима промат.ра,не зоне слојева са Corblcula fluminalis
М ii 11. На целој њеној дужмни запажа се ,стално смењивање
глине и пес.ка изведено више мање на исти на,чњн.

ски.

По своiМе ,начину постан!Ка ови су ,слојеви речно-језер
Они су се таложили вероваmно у једној делти која је

ј с, '_"'_Ь;с,_1-'!'"_п,;,,,,,_,,_l\1aj1с_""__О_'':<>, Ј Јо љу
nостојаща
на ободу
°'1датњег
квар1·щ,,юг
Језера
нанмаОвчем
Пољу,
даиащњи
ток
Св,
l-i'1i<avм:I<e
!'<'ке,
данас
воде
Једи,r,о
зњми
ну
Pano 1'родеће, вероваоно ,ie иаста,;ак со·щюг
плеи,тоценс,r,°!,
су се ·rаложщщ
Corfнcufa
flиm1na/,sводота.sа,
М u уСв.'К°'МеHuuoд,wa
Река аасекласлојеан
је Oseса
_ __ ~_':,0

_

""",

8!1

koja

седименте н један њнхоаI 1, део однела.

1

?.
'/С\.

Сл. о.,а,,,
Г~рофа~анна
слојем
са Co,·ьicaz"flaлu;щz1s
аод fЈщ,тро,,
; ,а,
Јсљени,а
,·анла;
2. - *Уги не сак
соаре 2а. бела пеwчар.
Њгzа f!aщfлa/fs л, ц 1Ј. рее,
Ь, ј,нтеs;а. а. сЈмсЬоооеоs,,
Ь!апс.
2.

,

1. --

P;g, 2. Uoe
1. -

acg11es

1,1!0

2,оо

1

de cooches

>._ Cor
de Pesirevo,

°"";

1

-

2

м. ппава rпина.

жпн песак

плава rлина
жути песак
0,50
плава глиlfа
1,00
ЖЈГтн песак
(Ј,50 плава глнlfа
O,so
жу·гн песатс
1,50
плана. глина
,Ои жути песак
0,30
Уrљеннта глина
1,00
IIЈта.ва rлнна
1,50
йели пещчар
0,30
0,80

1

доле:

Mulz,

-

п.•1ава глина

· 2, _ '8bI,s

acg;J,s
- grcs

'

aгgfle Ыеuе

sаь1е ја~ше
argiJe Ыеuе

EN liAUJ'

sдЬЈе jaune

argne

Ые11е

sаые ја.нпе
argfte b/ei1e
sаые ia.une
argiJe Ыеuе
sа.ЬЈе jaune

aгgiJe clмrЬonneuse
m·g;Je Ыеце

цres Ыапс
a1·gile Ьleue

Щ>сге •одоетВЈа
седиме,иа,·ау --""Риту
п1,ыщ"'3артарнот
и исеа,, реаног
:УЈ<аэујутока,иа
"-Ром_енсДвестања

EN BAs

Што Је У ст,,ар"
од н,,,ш,атсннх
mме,
ствараље,
од,юс1,vэа"U<>нло
таоожење,
гл!f"С мара.доУ·СЈI.ова.
је битuПрема
за •Реме
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н;и<,ког водостаја. У време стварања слојева са Corblcula f/uМ il 11 . ове су 1климат,ске о,сцилащrје биле ве.ома честе

minalis

и можда две врсте седимена'rа одгюварају и годишњим до
бима, што остаје да ,се ,накнадним проматрањима утврди.

По своме стратиграфс,rюм положају сЈiојеви са Corblcula
М il 11 . припадају према проф. Л а с :к ар е в у до

fluminalis

њем делу средњег пЈiеистоцена т. ј. интергла,цијацији Мин
дел-Рис. По Миланковиhевој апсолутној хронологији, ст.з
рост ових сЈrојева креhе се изме!Ју 435.000 и 230.000 година.

Тектоника. Описани слојеви са Corblcula fluminalis
М ii 11. поремеhёни су из свога првоби'Гног положаја. Они су
,нагнути ка ЈИ ~под угло.м нешто мањим о,д 10°. На први по
глед могло би се претпоставити да им је овај нагиб примаран,
али будуhи да је утвр!Јен и један попречни расед (сл. 3)
онда се мора схватити да је примарни положај ових слојева
био хор:изоЈНтаЈiан. По.менути расед је врло млад; OIH је за
хваЋио чwк и терwсу ,1юја покрива ·СЈiојеве са Corblcula f/uminans М il 11 . Окок раседа мора бити до,ста зната,н, јер спу
шге,ни де.о терасе лежи
истој висини ,са ,слојевима .са Corbl-

v

cula fluminans М ti 1 !. ,са леве стране. Испод .спуштеног дела
терасе слојеви ,са Corblcu/a ,fluminans М il 11. ниоу ,о1'кр,ивени

и леже испод 1н)ивоа површине.

SE
,Сл.

ula jluminalis М iJ 11 и терасе код
flumindlis 1'\>\ iJ 11 2. - Терас"'
Couc!1es а Coгblcula flшninalis М ii 11. et terrasses disloqнees pres
de Pesirovo. 1. - Couches а СогЬiсиlа fluminalis ·Vt iJ 11; 2. -- terrasse.
3.

Раседнутн слојеви са Сог/Јi,

Пеширова.

-

1.

Слојеви са СогЬlси!а

*
Закључак. На Овчем Пољу поуздано су утвр!Јени сло
јеви са Corblcula fluminalis М il 11. сr<аји стратилрафски припа
дају доњем деЈiу средњег плеистоцена, тј. инте.р,rла,ција,цији
Миндел Рис. По Миланковиi1евој aпcoJIY'filIOj хронологији
nви cv слniеви стари изме!Ју 435.000 и 230.000 година.
Наизменично смењи.вање сЈюјева глине и песка, ка10 и
њихова неједнwка моhност у појединим хоризо:нти:vrа серије,
показују виси.ну и време трајања извесног водостаја .речног
тока који је седиментирао једну или другу врсту седимената.

О слојеви:иа са

corblcula

Ншнiпа!is МШ!. на Овчеы Пољу

!:ЈЈ

Виши !Водостај је таложио грубљи материјал - песак, а нижи
финији глину, што је 1по,следица одговарајуiшх :КIЛИМат
оких услова у дато!М моменту.

Поменути слојеви су мало изведени из свога хоризонтал
ног положаја 1и н.ап1,ути су :ка ЈИ под ,углом нешто мањим

од

10°.

Ови су, ос-им тога, раседнути једним попречним ра

седом, ~<,оји

је

захва'Гио

и ,саму терасу, сrюја, д:искордатнтно

ло1Крњва помену1'у серију ,слојева са

Corblcu/a fluminalis

М

il 11.

Према томе, овај ра-сед је врло ,м,тrад.
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РЕЗЮМЕ
3a.лzeГilkll о слоях с CorЬicllla

.fltuninalis Mii.ll.

на Овче.Аt Поле (Маkедонил)

В 193Ј году автором открыты сло.и с СогЬiсиlа jlllminalis Miill·
Они составляют широкую зо.чу вдоль дороr·и Св. Никола -· Пеши
рово вблизи ж. д. станции Овче Поле. (с1,1. рис . .МЈ). Плейстоценовая
tерия представлена терассой. Основыв~ясь на прежних определенинх
,фауны тuй же локат,ности, автор приблизительно определил эту се
рию слоев как неоген-миоцен, rде вместо CorЬicula flurnina!is Mйll.
фиrурировал невынсненный вид СогЫсиlа sp., зкземпляры Ost,·ea sp.
без сомнения были отнесены к нео гену, о цин же зкземпляр Unio sp.
был отнесен к формам, встречающимся на терассе.
Зимой 1944-45 г. проф. В Ласкарев, исследовав более подробно
,собранную фауну, установил вид С01·Ысиlа fltuninalis Miill., характер
ную для нижней части среднего плейстоцена, т. е. Мюндель-Риса. Кроме
Со,·Ысиlа jluminalis Miill., найден и плохо сохранившийся зкземпляр

f.

и Ostгea pl.
из соседних палеогенных слоев.
Плейстоценовая серия состоит 11з светлых сланцев

Unio sp.

и желтого

песка. Мощность слоев варирует от 0,30 до Ј,5 мет. (см. рис.). Тонко
сЈюистый материал отлаrался ЈЗ глубоких водах, крупнозернистый
песак
ЈЗ мелких. Эти водные пространства находились в зависимости

од 1<лиматических условий.

Слон

плейстоцена

падают под углом

10°

на юrо-восток. Uни дислоцировьны поперечным сбросом очеш, моло
дого воараста, т. к. тот же сброс дислоцировал и самую терассу
обнажившую плейстоценовую серию.

Оннсанная локальность является первым местонахождснием в
.Македошш и IIервым между Бе,1градом и Греuией.
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l<.ESUME
Note

sиг

les coucf1es

а

Corblcula flumfinalis Mall. de J'Ovce

Ро/је

(Macedoine)
L'auteш а dесонуегt des coнcl1es а Corblcula fluminalf,s МШ!. еп
1933. Ces coucl1es se :ргеsенtепt sous foгn'ie ·d':tюe zопе etroite le 1-опg de
!а chaussee St Nicolas-Pesiгovo, ,pres ,de Ја g·,аге Ovce Polje (voiг J'esqн,' 1 s·se,
fig. 1). La ser,ie pleistoceпe est recoнverte d'ш1е terasse. Se Ьаsапt sш
les de,terшiпatio1и :preliшiпaires de Ја fашшlе, execнtces sнг Је tеггаiп
тете, l'анtенг avait prov.isoirement deterшdпe cette serie de CQt1cl1es
comme neogeпe-miQceпe, car Н avait coпfoпdu Ia Cor!iicula fluminalls
М u 11. avec ипе Corbula sp.; les exempla-ires d'Ostrea sp. etaient egalemeпt CQП1sicleтes cQmшe пеоgепеs, taпdis qн',tш ехеш:рlаi>ге de l'Unio sp.
etadt coпsidere oomme tine farme provenaпt de Ја terrasse.
Еп blver 1944/45, М. le Prof. L 1а s k аге v, etнdiaпt de pres cette
fашшlе -recueilllie, а, ,rесопп-н que l'espcce Corblcu!a f!umiпalis Мн 11. est
сеЈ!е · qui caгacterise Ја pa.rtie iпfеr:енге d11 Pleistoceвc тоуеп, c.-,1-d. M.iпdel.
R.iss. А сбtе de Corblcu!a flum:1na!is М ii l !., 011 а coпstate епсоrе ш1 Unio
sp. ша! cQn-serye et cti,s Oslгea pl. f. гesec!'iшeп,tes des cot1cl1es paleogcпes
d11 vois;,п,age.
La serie pleistoce-пe est fогшее d'aгg·,iles Ьleues et de sables јаапеs.
L'epais-seш- des co'l!c!1es vaгie -de 0,30 а 1,5 ш. (Yoir !а Hg. 2). Le mate.riel fiп - argiles - est depose sous ап regirne d'eaa ,basse, tandis чне le
materiel gross•ieг - saЬles - sous ш1 геg·iше d'eau haнte. Ces гeg·iшes
d'eau depeпdeп•t des conditioпs cliшatiqнes.
Les coнcl1es plei<stoceпes soвt lеgсгешепt iпcliлees (cпviiroп 10°)
vers le SE. Uпе fwiHe tгaпsveтsale les а {J.i.sloqнees. L'ag·e cle Ја fаШе
es,t tres ·avance, саг elle а d'isloqнe теше Ја teиassc qu,i гecouvre Ја serie
p!e'1Stocene (v,oir Ја f.i.g. 3).
La Jocalite decrite est Ја pre111(!ere localite trouvee еп Macedoiпe, et
Ја pre111iere eпtre BeJgrade et Ја: Gгесе.

Павле Черњавски

ФОСИЛНА ФЛОРА ТРАВЕРТИНА ИЗ ГОРЊЕГ

ЈЕЗЕРск·ог (СЛОВЕНАЧК}\)
(Прилог табла

VII)

Травертинске насш1ге су веома распрострањеiНе у Ј,уrо

сла·вији. Многе од њих имају 1,рагове или остатке биља 1ка, а
врло .ретко и животю-ьа. Од нарочитог су интереса ,оне масе
траввр1,ина .које ,су бога'ге у ПО1'Леду остатака 6иљi-юг поре

Ј{ла, пошто приказују не само флору, него донеюrе и CJIИI<y
вегетације око налазишта травертина. Фосилне флоре у тра
веrртинюrа претстављају трагове локалне вегетације ограни·
ченог простирања, јер су се егвориле од материјала из нај
бЈiиже околине самих извора из чије се воде та,ЈIО>I{!ИО травер
тин.РезуЈiтати испитиваr-ьа биљних остата;ка у насЈiагама по
моЬу квантитативне методе пружају иогуЬност за познавање
биљног поr<ривача, чије сукцесије имају веЈIИЈ< значај за стра
тиграфију квартара и постrшартара. BpJio богату фосиЈiну
фЈiору из травертина претставља збирка отисака из Горњег
Језерског у СЈювенач,кој.
Ова збирка је саi!{ушьена деЈiом 1934 го.дине (Ф. Ли:по
ГЈiавшек, проф.) а деЈюм 1939 (дер. Т. Му.нда, геолог). Сва гео
~:rорфоЈiошка обавештења и скице спремили су .,цр. Ф. Рако
вец, щр. Т. Мунда и Ф. Липогла,вшек, ,сви из Љу:бља,не, и за

једно са материјаЈюм у.ступили су мени rради· ,обраде.
Верников Лрабен у Горњем Језерском ле:жи ЈЈИ од же
лезничке станице· Кран, ла прузи Љубља,на-Јесышще, и то
1200 м: СЗ од го.стию.нице Хоја, на щржа,вном путу Крањ--Ко
кра-Језерско (види таб. VII CJI. 1).
Веiш део I<омпЈiе,кса терена заузимају ,овде сиЈiурс:ки
шкриљци и гра,ува.ке тамносиве до цряе боје. Шкриљци чине
непропустљиви

део

терена

и

леже

испод

девонских

1!{Јреч

њака, а ови се сада јављају изнад њих, углав,н.ом Ј{ао еро
зиони о,етаци. На сrюнта[<ту обе фо,рмације избијају јака
врела. Идуhи уз пото:к Kol!{,Py улазимо у врло узаrну клисуру
и овде се ,налази огромна наслага· Ттравер1'њна. Он Јiежи rна

левој обаЈrи потока, отпри:ЈЈЈике на 350 метара надморске ви
сине; на -десној страни га уопште нема (ви,ц;и приложени
проф1м).
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Просечна дебљина травертина н,ије веI1а о,д 3-4 метра;
његова оюјевито,ст је слабо изражена, јер о:вде имамо сла
пове тр,а,вер1~инске ма,се (види таб. VII. слика 2). У запаzџюм
делу т,равертина,

изнад његове

горње

ивице и

в-оден,ице,

по

стоји јак извор, као карстно врело. I-Ьегова је вода врло бо
гата кречОiм, ињкр,устира све биље и таложи се у каналу а<ојим
је опро:ведена во.да у стругару. Пањ крај воденице скоро је
потпуно :-.1инерљпизова,н као и са,м точак воденице. Источно
од

врела

да1на,с

нема

извора

и

траверти,н

се

нигде

више

,не

таложи.

Слика

1 -

Попречни

профил реке

Доњи део травертина

је

Кокре код травертинских наслага

доста

-rюипактан,

а

биљни

остаци у њему су СЈiабо очу.вани. Горњи део је јако порозан
и показује да је пистао таложењем •на биљкама, веhино,м на
наховинама. У овој травертинској маси се појављују та,,.,и

(10--20

см) .умеци ·гравертина са от,исцима Јшшhа. Процен

туаљно узевши ових ,у~1ета1ка :има свега о:ко 1О% од цело
•купне масе. Понегде има у тра,вертину веhих комада стабала.

.

Ова ·11раверти,нска наслага је веhи,м ,делом огољиhена,
или је само мес'Г'ииично по1кривена о,султ-юм од самога травертина. Околина је о6ржла да1њас мешовитом шумом од
букве и смрче, које су број.њо подједна:ко претстављене, а
врло ре·лко од длакаве јове ( А/ nus јпсапа L.) и храста. На
веhем удаљењу :ра,сте аrриш; бора и јеле у о,коли1ни травер
тина не.ма. Река Кокра протиче кроз слабо раз,вијену шуму
од смрче и бую3е с;1 дла1<аво,л1 јоrво.м и са мно.го црнице(Еriса
carnea L.) и л1ахови,на; ..

Осим ових пњсмених подата,ка ,о стању шума уз збир.ку
травертина, коју је скупио Ф. Липоглавшек, било је прило
жено пресовано љишl1е, али без податак.а .о месту налаза.
Изгледа да оно 'Није бшю ,узето у непосредној акО1Лини тра·
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вертина. Пресовано лишhе 111рИ1пада овим врста,ма: Picea excelsa (L ,аш.) L k., Alnus јпсапа L., Carpjnus Betu/1.s L., С. orjentalis
М i 1 !., Ostrya carpinjfo/ja S с ,о ,р., Sanx Caprea L., S. сјпегеа L.,
S. sj/esjaca \1/ i 11 ,d., Evonymus europaea L. ,и Acer Pseudoplatanus I..
Фосилна флора .из '11рав-ерти,на садржи ове врсте:

A'bles аЈЬа М i 11!. - ретко,
Picea excelsa I. k. - у огромном броју,
Pinus cf. silvestгjs L. - rре11ко,
? Corylus Avellana I.. - јед,а,н П])'имерак,
Salix cf. caprea I.. - често,
Salix cf. cinerea L. - врло често,
Salix cf. sjfesiaca W i 1 1:ci. - два примерка,
Fagus moesiaca (D ош i n, М а 1 у) Czeczotrt - у огр,о~шо:м
броју,

Acer Pseudoplatanus I.. - врл,о често,
Асег Pseudoplatanus L. један примера!К плода,
Cyperaceae - Јшшhе и стабљике; често,
Gramineae - Јrишhе и стабљике, често, и
Phragmites communis Т г i п. - један оТ~и,са,к ли,ста.
Биљни покривач за време ствар 1 ања '!'раверти,на претста,вљао је овде м,ешовиту шуму од ,смрче и бу;кве са честом
примесом јавора, а поред воде и врбе. Ка:о усruмљена дрвеhа
расли су бели бор и јела. Леска је била вероватно на шум
ском рубу. Чистњнrа на пас.дини прСЈКо iКоје се прели:вала вода
била је обрасла 11рruва:ма и 11роком, а затим разним зељас11им
бароким биљем и маховина,ма.

Ово

се

стање

готово ,поклапа

са данашњим, које је

прем,а ондашње:\1 осиромашено, јер ,нема јеле, белог бора
нити јооора. Томажиh. ,наво,ди за Словеначи<у да у њој дана.с
постоје •простране шумске биоценозе од белог бора. Бели
бор и јела нису ника,ква рет1ю,ст у Словеначкој;каю ,н~и јавор.

Ге-олQг Муњда испитујуhи на лицу места о-нај 11равертин није
ипаз:ио ни,какве знакове глацијалног фен·омена, и заюьучио је
да је щr рецею1на творевина. Аљи ако узме;мо ,у обзир да је
ова тра 1 веrртинша маса огромна, затим да је доле засута, осу
,1шно:-.1 и обраоrа смрчево-бу,1<0:њох1 шумом ,са црницо,:-.1, а регу
лисан,е отицања воде ·каналом о,д врела ,у К01кру је давнашње,
онда је теш1ю веровати· да је травертин.ска маса код Језер
ског рецентна творевина и да је ствара1на у историско доба.
Ван сваа<е је сумње да је травертин код Језерског по
у лостl!{вартарно доба. ТО!ме још треба додати да је
шумски тюкривач у бЈiизини о.вих наоrага остао у гщvвlН'ИМ

стао

црта,1,1а

непро,мењен

,све

од

почеnка

ств,аЈ])ања

ових

на,сла 1га.

Из Словеначке не пОrс'Ј'оје Још подаци о посrкварта~рњим
сукцесијама шум-ског шжривача са надмороке висине изм,еђу
800-900 ~1. Резу,11та'11и испитивања ЈЬубља,нс1юr Барја (Firbas)
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односе се на ,надморску в1-юину о:ко 300 м., тј. на зону, где
веh одавно преовЈiађују лишhа~ри. Пр01учавање код Невља
(Budnar - Lipoglavsek) да.је податке о завршетку :квартара
из орињачког доба, када је на надморској висини 01{0
400 м. до.мњнирао бор, тј. МIЮГО ра1нијег д.а·11ума ча!К и о,д нај
старије фазе смрче 1На Љубљанском Ба1рју. Rudolf Је даю
једа:н пр,иказ ,су1<цесиЈа шуме ,на ви,ењни 01ко 900 :м. н. ,в., али
из Швајцарс.1<,е. Ове сунщесије за вре.ме МЈrађег rюсгквартара
почињу са дуг,т1рајном фазом бора, па преко крат1<е фазе
леске прелаэи у дуготрајну фазу смрче, на фазу jeJie, и затим
преко к,ра:rке фазе бу~кве-,смр,че а{а доминацији смрче. Ово
би одговараљо и суrщесијама ,у Сло,венач:~юј ,на истој над
мо11:юк,ој ,виюин:и. Према то~1е 1юд Језерс,ког има.мо сасвим
младу, 'Претпоследњу фазу ,су,кцесија, која траје и до данас,
спречена делатношhу човека у ,свом даљем развоју у чисте

смрчеве биоценозе, .ка,о шю с,е то одиграло у Ill.вајцарској
на на,дморс1юј в,исини 01){0 900 м.
Д;:и<ле, ств31рање т,раверт,ина :ко,д Језер.еког па,да •веро
ватно на почета,к историјског до,ба (Т~·UJdi). Иа1к,о је ,ово на
гео,1юшi!<0М јези.ку "рецентно", са бноце.ноЈюшко,г гЈiедишта је
веh ,,прошлост", јер од доба 1 1юче'гка таложења травертина
r,од Језерског па до да1на 1 с смрчево-букове шуме на овој ви
сини имале су да се претворе у смрчеве. За овај процес по
требно је ипа1к врло дуго време .
.Југо,сЈiавија 1не

оскудева

у ·лра1верттюким наСЈrагама и

оне су код нас, из,гледа, распрострањеније од свих о.стаЈiих

постквартарн,их седимената са биљним остаци.ма. Досадашњн
резулта·ги .пр,оучавања траве,рт,ина у ЈугосЈiавији пружају по
датке ,обраде са,м.о фраг,ме,нта,р,но, или ча,к и ,случај.но .саку
пљеног материјаЈiа, веlшно,и без и~кwквог и,нтере.еовања осд
ст;ра,не геоЈюга. Међут,им, за позна1ЈЗање посткнар'га,ра JyI;Q·
славије оистематоко и комплексно биогеолошко испитивање
траверти1на

може н,ам дати

много ,нише,

а ,не ,само

усамљене

и неповезане фрагменте сукцесија биљног покривача ,у пост
кв2<ртарно доба.
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TABLA VII
Sl. 1. Do,Iina reke Kokre (foto »Putпik«).
Sl. 2. Traverblnska пaslaga oda,kle poticu otisci (fotQ Lipoglavsek).

Павел Чернявский

РЕ Э 10.М Е
Исkопаеда'я. флора шравершина uз 3~орне Езерсkо (Слоrзенuя)

Траnертин долины
тпечатки

сле:1ующ11х

р. Кокра вбт1зи Згорне

Езерско

содержит

видов:

oAЬies аЉа МШ. (редко),
Picea exceisa L!,. (()чень много)
Pinus cf. siiivestгi,s L. (редко),
Corylus Avellaпa L.1i раз),
Salix cf. саргеа L (много)
Sa1'ix cf. ciпerea L. (~шого)
Sal'IX cf. si]esiaca WJIJ!d. (:! ра:,а),
Fa,gus шoesiaca (Domin, М~а!у) Czeczott ( очень много)
Асег Pseнdoplatanus L, \ ча сто)
Cyperaceae (мног-о) :и
Graшiпeae (мњого)
Phragшites сошшuпis Tr,in. (1 раз.)

При сравнении с современным состоянием растительного покрова
же долины и с послечетвертичными сукцессиялш в Словении и

этой

Швейцарии на высоте 800-900 Љ. люжно заключить, что в травертине

-отражена предпоследняя фаза лесных суrщессий, которая продолжа
ется и ньте. Переход в последнюю фазу, в чисто еловые леса, задер
жан

человеком.

Pavle

Сегпј av,sk,i

SUMMARY
Т!~е

jossil

јlога ој calcaгeous

tujj
(Slovenia)

ој Zcoгnjejezeгsko

Т11е calcaгeous tufJ o·f Zgогпје Jezersko
the faIJowiпg· specie~:
Ables а!Ьа МШ., (ra,re)
Pii-nus cf. silvestr,is L., (rare)
Pl:iпus cf, silvestгis L.,
Corylus Aveblar11,a L., (опе)
Sa,I-ix, cf. ciпerea L. (о:Неп),
Sa!ix cf. cinerea 1,. (o,fteп),
Sa!,'x cf. silesiaca Wi-Id. (two)
Fag-11s шoesiiaca (Doшin., Ма!у) Czecz,ott (vегу
Accr Psc11dop]a<ta11нs L, (oHen)
Сурегасеае (oHen)
Graш.iпcae (ofteп)
,

·
coateпts l·eat·-iшpгes,ses

of

шuсћ !)

Pl1гatlmites сошшu,п,i•s Тгiп. (опе).
It is опс ,of the Ia,st phases of foгest-success1 :-011 ,ј111 pa,stqнaгtaгly tiшe.

Гаасник

Природњачког

11уэеја

А-1

7

11,
I',

Черњавски:

Ceгпjavsk',:

Фосилна

The fossil

флора

травертина

floгa

ot' calcareous
(Sloveпia Yugoslavia)

Табла

1

l', 1 1,н'IIIII{

l lpllJIOДll,;PJl{iJI'

~1~1 :1еја

Л-1

VII

из

tllП

Горњег

of

Zgoгnje

Језерског

Jezeгsko

Зарија Бешиt;

ГЕОТЕКТОНСКА

СТРУКТУРА СЕВЕРНЕ

ЦРНЕ ГОРЕ

(Претходно саопштење}
Почет,к,ом

о:вога

века

геолошка

проучавања Динарида

узеЈrа су врло ширОiке размере, па .су брзо ,и у зна:~,ној мери

111.ри,кушљени слратиr;рафски и
за

правилно

решење

фаци:јални 'Пода.ци, неоrпходни

геоте~к'ю1нсr<ог

склопа

,сва,ког

тереrн 1 а.

Ипа,к ,смо још доста далеко од тога да бисмо на основу по
мену11их

геолошких

података

могли

реконструисати

детаљ

нији геотектоноки склоп Динарида.
Ва гео.теrкто,нокој структури ј,уго,ист,очних и јужних Ди
нарида (Динарохељенида), који наrс ,овде нарочито и,нтере
,сују, радили су, аторед осталих, F. Nopcsa, С. Renz, G. V. Bu-

kowski,

Е.

Nowack, L. Kober,

Ј. Цвијић,

F. Kossmat, !.

Bourcaгt,

М. Луковић, к.· В. Петковиli и В. Симиli и да1Нашње схватањt
тек1101ноке сгр 1у,ктуре

ових Динарида .о,снив,а

се на њихов,им

излагањима. Ј.а hy овде из,нети у најкраhим потезима то схва
1
тање држеlш се нарочито Коберових ) резимираних изЈrагс1њэ
и то ради тогс1 д.а бисмо после могли лакше пратити изЈrсЈ
гање о теrктоноrюм склопу терена Северне Црне Горе, она~,(,
,како ,сам га ја схвю·ио.
На оонову досадашњих геолошких проучавања -издво
јене су ,у Динаридима четири глав,не геоте1к110,нске зоне, и 110:

1) спољашња
њачка зона;
Сматра се да
~юhних -плоча

зона Динарида; 2) метаморфна зона; 3) креч
и 4) унутрашња зона rрадиолита и офиолита.
,су 1,ри ,последње зо1не у облику про-страних и
(навЈiака,) покренуте јеД;на пре.ма другој у југо

запа1д.ни правац :и у т,оrм покрету оне су најахале, односно п.ре

пљњваЈiе, једна преко друге. Пр-ва, спољашна, зона см[Ј.тра ·
се унеколико ,и rкaro а 1 утохт0rни терен ДИ1нарида, :који је са,ио
,налегао на његово предгорје, потонуло у Јадра,нско Море.
С :пољ аш на зон а. Ова тектонска јединица се
дуж јадр.а,ноко-јо,њске обаЈrе и њој при
пада од Трста до Скадра узани појас ,ниских обаЈiских брд-

1)

пружа непоюред,но

11 L. Ко Ь ег:
Jahrg. 1929, АЫ, , .

Die

Gгossgliederнng

der l>i,

arideп.

Сепtга!Ыа1t
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углав.номе
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динњро1шга

прњвца

пружања,

а

од

Скадра, на линији динарског тектонокоr прелома, правац бора
скреl1е више север-југ. Према Јонском Мору ширина ове зоне
је веhа и у овом простору спољашње зоне могу се, по РћШр
рsоп-у1) разлшювати две тЕжтонске јединице, и 110 обалска
јадра1њс1<0-јо1нска (зона Ia) .и Олоно:с-Пиндос јединица (з0tна
Јв). Ова друга јединица се према северозападу продужује у
Нопчину Цу1<аЈrи 1навла1к,у. До,к је зона Ia врло. јасно испо
љена дуж јадра~ноко-јонске -обале, дiОтле се Цуrкали ,навлака
губи ·испод наредне м,оhне 'Кречњачке зо,не, али је ,и она кон
ста1'ова,на -север,озапа1д1-ю о,д Скадра све до Сутоrрњне и
Ош11роr Врха.
У Геолошкој грађи - Ia зо,не уче,ст,вују све фориације
почев од трија.са, а у зони Iв ја,вља ,се ј,ош и палеозоиЈ<. Све
ове формације су богате у ,r~речња:ч:ким седиментима. Спо
љашна иљи :иrвична з-0tна је ,преломом ·код Скадра подељена
,у две јединице: јад:ра,ноку :и J0tњcr<·y.
2) Мет ам орф на зо ,На. Ова тектоrнока јединица
није још довољно проучена. !{обер и други ,утврдили су и
до:бро проучили мезозој,ски метаморсјтку,м Атике, Еубеје и
Кикладе. Према северозападу од Ат,ике, у ,нашој држави,
Набер ,сма11ра да би атичюом ,метаморфш<уму, по геолошким
подацима ~које је дао Kossmat, Gripp и Welter, при1падао пела
гонски .кри,сталасги ма:сив. Ипаrк је тектонски положај ово,rа

масива још у :питању, !Пошто га и -са,м Kossmat .сматра за ,стару
r<ристаЈrасту масу. Kober, напротив, ослањајуhи се на саме
Косматове резултате,

1Пела 1 rоноки ,масив сматра

као е;к,вива
ленат атичк,ога мезозојоког метаморфикума и овај мезозо
икум би по њему био тектонски п,р,озор у Динаридима, т.о јест
динарок,и Пе1н,иниди л,реrю а<ајих су прешЈiе од .сев-еrро1ист0rка
,према југозапа,ду I{)речњач:ке масе :и друге седиментне ,серије
и у тим покретима извршена је мета,моrрфоза 'У мезозојсrким
седиментима атич,копељаг,о,нског масива. Због 'Гога д·а1r-шс 1н,а
Пелагон,идима почивају зо,не 1Кречњачких клипа. Метамор
фњди припадају да,кЈiе Динардима.
3) Креч ња ч 11< а зон а Дин а,р ид а. Ова зоња је
врло м,оhна у јадра1њок·ом подручју до Сtкадrра. У Албанији,

јужно од Gкадра, кречњачка зона rније јед:н,о,став,на ,него је
разбијена у плоче, аљи источно од Пиrнда ·она .се поново на
терену јавља I<аю једноста,вна маса.
Претпоставља се да је ,I<речњач:ка эо,н,а -мо 1hна навЈга,ка

која је навучена веhином ю,реко спољашне јадранокојонс1<е
ивичне зоне (зоне I), а у Атици преко зоне II. На њу належу
слојеви шкриља,сто рожне серије (з0tне IV). У ба,зи 1<,речњачке
зоне

лежи

каrрбо,н и пери,

1) Подаци

1929

р.

427).

узети

из

а

преко

Коберових

њих

излагања

долазе ,седщмент,и
(CentralЫatt,

Jahrg.
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'!lријаса, јуре и креде и ose три послсщњс формације су у
фацији :кречња,ка и дољом.ита, али је позншга још 'ЮЮ с:1
ста1вни де.о ове јединице и флишна фација1. У ,щ1с1111,,Ј111,о,i
зоњи преовљађује унутрашња с11р,уктуrра плоча (»ТаЈ'сЉа11«).

Неки ,сма'!lрају да ,су ове кречњачке масе путоЂаЈ1с o,i~
,свога коrрен,а десетинама 1шломета~ра (Буковсни), до~{ други
(Ј{осмат, Нопча) држе да је домо:ви,на .кречњачrке зо,не у вар
даrроком рову и његовом 'Про,дужењу у оеверозапа,дном, одно

оно југоисточном правц,у. !{обер пак сматра да су о.ве масе

пореклом 1 из пелагонске зоне или да су лежале још њс'liочније
у ваrрдарској линији, или ча1к још источније. Он наглашава
да he ·се ов,о питање дефинитивно решити а<,ада буде решен
текто:нски положај Пелаго,нида. Према овим мишљењима
кречњачка зона је путовала од свог првобитног лежишта до
данашњег

не

десетинњма

Јшлоиетара,

него

чак

стотиню-rа.

Моје схват,ање о овом питању изнеhу мало даље.

4)

Зона

радиоЈiарита и

офиоЈiита.

Ова зона

dаузима унутрашњи део Динарида и мо,же се пратити на ве

ли~кои прос·гранству ,од Карловаца у Хрватоюј па даље према
Југоистоку све до Јегејског Мора. Она ,се преуЈа истО1ку про

дужује још даље и веh је позната из Омана. Исто тако
зона је позната .ња уну1;рашњој страни Апенина. Пош110 у овој
уну·ррашњој зони Динарида има ,много седимената аби,саљног

пореюrа, то ју је !{обер и ,назвао динароким абисидима. Осо
бине абиоида ·Су недостатак или ,незнатна поја,ва 1 кристалина
и паЈiеозоикума, а ја,1ю развиhе мезозоику.ма и то 'У абисал
.ној фацији. То оу моhни радиоларити, који су се. стварали
за време тријаса и јуре. Затим је ова зона бо-гата у ерултив
њим сте,нама, а даље је кар,аrкте,рише ,и крета,цеј,с,ка о,р,огена
фаза, у којој су ,се ,стварали прост,рњни го,савоки седименти.
Ова зона је у Албанији по Нопчи пролт1ље,на моh.њим д,рим
сюим проЈiомо,м и подељена у две јединице: ша:року и м,ири
дитску.

Зона радиоларита и офиолита навучена је пре1ю тектон
с1~их јединица ДИ1нарида, које леже југозапа,дно од ње и то
у ,северозападу пре1ю кречњач1ке зоне, а даље ттреr,и југо
,иегоку у обЈiасти Миридита, у Албанији, она лежи преко
Цукали јединице (зоrна Iв). У простору Грчке опет лежи на

1{речњачкој зони иљи на мезозојсКQМ метаморфикуму.
!{обер смат~ра да ,се к,о:ре,н абиоида налази ,ис,г,очно од
Еубеје па даље на северозапа,ду на линији Солун-Скопље--
I{раљево~ушhе Дрине. Он сматра да би масе зелен,их сте,на
у вардарској зон1И могЈiе бити шкиљци (»Narbe«) ове зоне.
Према његовом ,схватању зона радиоларита била би гурнута
према

југозападу

више

,од

с-рот,ину киљомета,ра. Ј{осмат,

а

3атим и Новак, сматрају да би 1юрен миридит.оке 1'ектонс1<е
је;(,и,нице у АЈiбњнији, која је део Абиюида у овом делу Днна
рищ1, требаЈiо тражити за1падно од пелагонског масива.
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Космат, !{обер и ,щруги су унутрашшу и ја,ко убрану кра
љушасту флишну вардароку зону уврс11ИЈш у граничну зону

Динарида према род,опск·ој маюи; она припада Динаридима.
Ова зона по Vadasz-y не иде даље од Мит,ров,ице и у Рашкој,
у њеном продужењу, Јrежи једна синrшинала.

*
Ја сам изнео

у

к,ратким потезима

да,нашње

схва1,ање

тектонске структуре Динарида, и то, како сам напред исга

као, да би
сгруктур,и
излагање,
тектонски

могли лакше пратити моје изглагање о тектонској
сев,ерне Црне Горе. Али пре него што п:ређеи на то
добр,о he би-1,и д,а ,са неrюЈшко речи изложим гео
склоп северне Албаније, као суседне ,и најбоље

проучене области

у

тек·г-о,нсrюм

погледу

у

јужним

Ди:на

ридима.

F. Nopcsa 1 )

је

:у

Албанији разликовао пет тектонских

јединица и '!'о: 1) ,спољашну зону обалоких венаца, 1'0 јест
аутохтони терен, •ыој•и се поклапа са јад,ра,нс·ко-ј.о.r-юком спо
љашном зоном (Ia), ,ка:ко ,смо је горе ,ознаrчили. 2) Цукали
јединица (прозор) која одго,вара Оло1н,о.с-Пњн,щос јединици
(зона I•в). 3) Севе.роа,Јrба,ню!{iа кречњачка табл.а, која је на,ву
чена дале:ко преко Цу~кали зоне. Ова табла припада кречњач
кој зони Дњнарид,а. 4) Обла,ст Миридита, шюча rюја је наву
чена делом првко Цу:кали зоне, а делом преко северо1алба,нске
табЈiе. Мирид,итска плоча припада ди1нарски,м абњсида,ма.
5) ДурмИ1ю~р,ска навла1ка, која је ,rшо моllна пл-оча •наВ'учена
преко североаЈrба:нске табле. И ова тек11онока једин:ица при
пада 11<,речњач,кој зони Динарида.

Нас овде највише интересује Нопчина северюаЈiбансr<а
табла и щу~рмиторска ,навла1ка, пошто је терен Северне Црне
Гюре, који сам ја проуча,вао, у .cвo,:vr јужном делу продужење
севе:роалба~нске табле 1на ,нашој терито;рији, а у ,севе,рно.м делу
п:рипа,да дурмит,орској те1к·гонској једи1ниц,и. Нопча сматра да
је североалбанска табла, као моhна кречњачка ~плоча, гурнути
далек·о према југоза,пад,у преrко Цу~кали прозора и да је за
време тих п01крета разбијена у три ,моh.не плаGе, !к,оје ,оу у

облику :краљушти налегле једна преко друге. Он је те пласе
њазваю Никаји краљушт, Шк.рели краљушт 'И Клименти ·кра
љушт. Најјужније лежи Ни1каји краљушт а .нај,северн.ија је
Кљименти и преrю .ове по,следње је н 1 авучена rvюhнa ду~р:ми1'ор
ска навља,ка. Нопча је д,а1кле ра-зли,ковао 'У геоо1рукту,р:и Се
верне АЈiба1није текюнске јед,инице вишег и нижег реда.
Првоме реду припадају аутохтона ,приморска зона, Цукали

навла[<а (про-зор) оевероалбанока табла, област Миридита и
1) F. Nopcsa: Zur Tektoпik der Dinarideп. CeпtraЉ!att Jahrg 1928
.Stuttgart.
Geographie uпd Geologie Norda!Ьaпieпs. Geo]ogia Huпgar:a \'о!. 111
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дурмитО1р:ока навла~ка._ Др~ломе реду ,припадају ,кр,а,љушти у

алба1но1юЈ ·1<,речњачкоЈ таоњи: Ник,а:ји, Шюрели и Климе,нти.

*

Сада hемо преhи 1ња ,р1азма'грање. геоте;кто,ноке с-nру~ктуре

Северне Цр1не Лоре.

Под име,н,о1м Северне Црне Горе ја сам обу)ш,атио о.нај
пространи планински део Црне Горе који лежи између

pecr<a:

Зете, М,О1раче, Пчиње (Бистрице),. Та,ре, Вез~и,шњице, Ћеоr~,ине,
Окопоmнице ,и Пиве, затим пута који во,ди од Го:р;анска за
Ниrкшиhко Поље. Ове nра,нице се не по11<лап,ају са поЈIИ'РИЧ[{ИМ
гра~њицама Се-верне Цр,не Лоре. Попречњи профил наведе~нога

терен-а, од ре;ке Зете .испод Ос-грога до ,села Оџа1ка јужњо од

П,љеваља, износи сжо оса~мдссет ,КИломет,ара (сл. 1). у поР. бНЈЕАа TYLJHHA

i>.38TQ
ХОСТРОГ)

'

i)

староцрногорска краљу шт; 2)кучка кра.ъушт;

4)

3) дурмиторска краљушт

плеваљска краљушт.

1) !' ~caille de 1' Ancieп Moпteпegro; 2) 1' ecaille de
ecaille dн Ошш1tог; 4) 1' ecaille de Ple\llja

Кнсi;

3) !'

гледу r;е·отек·1,онске .стр.у,ктуре 'Гере,на ја оам, проучавајуhи
га пажљињо и пр,икупља>ју!1и на сам~о.м тере.ну податке, до,шао
до за1кључка да ,се у Северној Цр~ној Г,01ри могу издвој,ити
четири гео·гектО1ноке једњњице и да ·ове јединице имају ранг
1{:раљушги. Тим једињица:ма дао -саrм ова имена: 1) Староцрно
горска краљушт; 2) Кучка краљушт; 3) Дурмиторока кра
љушт и 4) Пљеваљска краљушт. Најјужније лежи староцрно
горска краљушт. Преко ње је налегла [{учка, преко ове дур
миторска,

а

преко

дурми'Горске

лежи

пљеваљска

1<раљушт,

као најсеверњиј,а јединица у геотек1,онском оклопу Северне
Црне Горе. Опш11а геотеюю.њока струп<Ту,ра терена прет,ста1в
љена је на приљшке:но,м шемат,ском профилу. Неке од ових
јединица констатоване 1 су tВeh у суседним теренима и то са
11:стим ,именима или другим. Али ја сам сх,ватио њихов тек

тоноки положај ,щруrгчије, него што су то учинили геолози
•.~юји ,су те области испитивали. Са овим разним схват,ањима
упознаhемо ·,се у тоrку даљега излагања.

1) Ст ар ,о цр ,ног ор ск а 1к ip аљ уш т. Ова јединица
:~алаэи на тер,ит-орију Северне Црне Горе само :мшљИlм, ·уну
тр111ш-ьим, щелом и то ,01Ним 11юј,и лежи измеi)у реке Зете и
д:1,кжжациоrне линије Биючи (у щщ1и1ни Мораче)-Копиље
-Ме!Јеl)е-Нњкшиhкю Поље. Главно њено пр,ос-гранств-о :на-

3.
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Јrази се југоз,а,па,д.,ню од ре~ке Зете и ,ве,рю,вшnњо за1узима сав
простор Старе Црне Горе (,старе ,п,ол~итичке •обЈ11асти: Катун
ска, Љеша,нока, Ријечка и Црмничка Нахија), таrко да јој ,се
у лоiВhе.н,сжим Ће-нцима налази фр.онтални (спољашни) део,
%0,ји почив-а директно 1на јадр.анrоко-јонстюј аутохтоној зо,н.и.
Ја IН'Исам вршио ,озбиљнија прома11рања у уну11рашњости ове
,ыраљушти, у Ста,рој Цр.ној Гори, и ,не .могу, сем горњих прет
по.с'гавки, .ништа одређеније да кажем. У геолошкој литера
тури проС'юр ове јединице схваhен је каю ,с,жтавни део оне

моhне тектонске кречњачке 1 плоче, r<oj,y је Нопча назвао
Северо.албанском таблом, Буркар навла•1шм Албанских Алпа,
а Луа<авњh и Петкови!1 на1вЈшком Висо1<.ог Крша.
Крајњи ЈНутрашњи део ,староцрного.рске •мраљушти,
између поменуте ди,сло,кационе линије и реке Зете, а који
,припа,да терену Северне Црне Горе, салрађе.н је из руди.сних
кречња,ка и е.оценог флиша. Рудиони кречњаци су излучени
у ,слојеве или дебеле ба.н:ке, али ,нису ретке ,ни гр,о.мада,сте
партије. Њихов хабитус и унутрашња ,с11руктур,а оу у лите
ратури довољно

познати.

Боце~нски фљиш
ШI<риљци,

сиви

(зелени,

пешчари,

сиви

пе,скови1;и

и

румени

нумулитоки

лиокунови'I'и
1Кречњаци

и

гус1,и плочасти к:речњаци) откривен је дуж леве стране реке
Зете и лежи испод руд.,исних кречњаl!{а. На овај ненорма1лан
поЈюжај еоценског флиша осврнуhу ,се са неколиrко речи мало
доцније. Поменути рудисни кречњаци ,падају врло стрио
иопод тријаоких кречњака и доломита 1<учке [<раљушти.
2) Куч 1< а 1К ра љу шт. Овој те~ктонској јединици

пр,ишrда велики део територије Северне Црне Го~ре. То је пла
нинска област у којој се из,д.,ижу планине Преч<орница, Мага
ник, Војник, Журими, Зебзлац и друге. Овој краљушти
припадају и јуж.ни0 ,и југ.оза.падни дурмиторски nребен (Крец
ма.њи, Прута,ш, Увита Греда, Ран.њсаБа, Лојанш<, Ружице и
други). Кучка краљушт лежи овојим челом од тријаоких
кречњака и доломита на староцрногорској краљушти дуж
веh поменуте дислокационе линије Биоче-Копиље-Међеђе
-Никшиhко Поље (види ~приложени ,профил).
Кучка краљушт је ,изграђена из седимената перма, 1rри
ја,са, јуре и ~реде. Перм,с.ки слојеви су заступљени белеро
фо1нюким мречњацима, ,који су у Никшиh,I<ој Жrу,пи О'ГI<ривен,и
на мало.м прос-гору, у селу Ва.сиљевиhим,а, где се појављују
у језгру а1нт.иклинале испод верфе,њских слојева.

Т,р,ија,оки слојеви у саставу ове краљушти иnр:ају врло
велику улогу.

цима,

Они ,су за,ступљени у доњем Ћрија,су шкриљ
пешчаrрима и кречњаци-ма, верфе.но1юг хабитуса, а у

средњем и лорњем ,кречњаци.ма и доломит,има.

Од јурских седимената констатовао сам, до сада, шкри
љасте цефало,подске кречњаке, чије стна,рање пада а<рајем

лијжа и поче11К.ом догера, заiГИIМ нери:неЈоке спру,zще креч-
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њаiКе 'I'ИФО1ња. Али има податаiК,а, још ,сасвим ,непотврђених, да
he једаЈН део 1К,речњака у КО1пиљу и Го:стиљу, у челу ,с,аме !Кра
љушти, припаджи оредњој јупи. Палео~Н1'ОЛОIШ!{IИ материјал
(iКаю ,и ,с'!iратиграфсК,И по,да,ци) ~юји је rиз ових кречња!Ка саку
пљен није довољruн да се питање позитивно реши.
Креда је заступљена рудиюним сr<речњацима, који су
ист0:ве1ши ,са оним у Староцрн,ог,орс,кој и<раљушти. Горњој
креди припа,да и врл,о про,С'!'рана и м0Ън1а фација дурми'!'ОР
ског флиша. Ова,ј флиш лежи трансгресивно преко рудисних
кречњака или преко старијих (титанских) кречња1ка и за
вршни је стратиграфски чЈrан у седиментима кучке ,краљушти.
Сви ови седименти чине у основи једну врло моЬну антИ]{ЈIИ
налу која је налегла својим југозападним крилом од трија
ских

кречњака

и

доломита

. на

креду

староцрногорс~<е

кра

љушти.

3) Дурмитор ска краљушт. Дурми1'орска кра
љушт заузима шюнњнс,ки 1<,рај Потарја. Са леве стране реке
Trupe њој ,припадају: околина КолашИ1на, про,с1'рани плато
Gињавине, затим Дробњачка Језера, северни и североисточни
гребени Дурмитора и цео плато Пинс1шх Планина; са десне
стране Таре у дурмиторску ,краљушт улазе високе косе ·пла

нине Л,убишње, Лисца и Краљеве Горе, затим њихова северна
подгорина. Дислокациона линија између дурмиторске и пље
ваљске кршьуш'!'И иде од ушhа С1юпотнице до села Гра,дца
угЈrњвњом реком Ћео'!iи:ном, а од Градца ре,ко.м Вољодер,ом,
затим преко села l{;рушева ~излази на Косаницу. Дуж ове ли
није налегла је на флиш дурмиторске краљушти пљеваљска
те1,тонс~<а јединица трија,сом. Југозападна граница дурми,.
1'орске краљушти према кучкој иде од Цр1<вина у Морачи
ободом стрме леве обале Мораче, затим пре:ко Боана, пла

нине Ивице, јужних гр\:бена Дурмитора и пре1<0 Пирног

Дола излази код Крстаца 'У долину реке Пине. Дуж ове дис
ло1<ационе линије иэвањредно се јасно u:зиди [<ако преко
моhног и ,узнемиреног 1Кретацејског дурмиторског флиша
најахују старији седименти дурмиторске краљушти и то у
југоисточном делу кластичњим седиментима палеозоика и
верфена, а у северозападном кречњацима средњег и горњег
тријаса.
У састав дурмиторске IЈ{раљушти улазе седименти па
леозоика, трија,са, jyrpe и I<реде.
Полеоз,ој.оки ,седименти су р&звијени у југоисточном
деЈiу краљушти, у 01rюли:њи Колашина.

Tr0 ·СУ шыриљци, пеш
чари ,и 'i\Юд!ри 'Ыристалас1'И I<,речњаци, слојеви који припадају
горњем ,ка,рбо,ну и пер.му.
Тријас је за,ступље,:н у потпунос11и и има ГЈШВIЊИ удео у
с11ратиграфо1юм ,саставу ове јединице. Доњи трија,с је у вер
фенској, аЈлписко1ј, фацији, а ·средњи и горњи у ~кречњачкој
И ДОЉОМИТ,ОКО ј.

.

ЈОО
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Јура (тИ1'0iН) је познаrга ,прсаща са Црног.а Врха у Др-об
њачк,им Језерима и са планинске 11юсе Орујrице у ШаЈранској
Сињав,ини. То ,су не,ри1неј,сжи ,спруд,ни кречњаци ж,уте м сиве
боје са елип,са1кти,нијама, ,које ,се у Орујици ја,вљају у в:рло
,вели,1юм броју.
Креди сам са резе,рвом придо,дао сра,змерно широку
флишну фа,цију, :пош1'о .ме је ова,ј флиш мног.о потсеhао rна
Ј{Јретацеј,оки дурм:и,юрски флиш, ,шји, ~а11ю смо видели, у пот
пуности припада завршном стра11играфском члану ,кучке кра
љушти, са 1 мо Ш1'О је ова флиш,на зона много бога~ија сили
цијевом киселином. Овај флиш у дурм,иторокој I<раљушти
изгра,ђуј,е ,северну подгорину Љубишње, Лисца и Кра!Јье'Ве
Г,о.ре и подиЈюзи под еrа:р,ије седи,менте пљеваљюке тек110,ноке
јединице, а лежи пре.ко еро,щоване површи:не тр:ија,аюих ,седи
мената. Он је такође завршни стратиграфсюи члан дуриитор
ске 1,,раљушти.

У ,састав ове те.кто_rн,с,ке јединице улазе и энатне еруп

тивне маrсе, ,које имају нарочито вел,и,1ю п,рос·nра,нство у пља
ни,н,и -Љубишњи, За'ГИМ у Сеиољу и у ОIIЮЈIИН,И ~ОЈiаши,на.
4) Пљ ев аљ с 1< а кр аљ уш т. Преко дурмитор ске
краљушти лежи пље.ваљска 1краљушт, која улази у испити
вањи терен врло малим спољашним (чеоним) делом и то
оним који лежи између поменуте дислокационе линије (Ћео

тина-Градац-река

Володер-Крушево-сКосаница

и

Ћео

тине од Граца до Пљеваља. Даље њено пространство према

североистоку од Ћеотине има да се у1'врди будућ.им mрома
трањима, која сам поставио себи 1као задатак

Испитњва1њи де.о пљеваљоке Ј{iраљушти изграђују паље
о.зоЈс:к;и шкриљци, пешчари и 'Кречњаци, па •онда тријасЈ<И
-седимен1'и (ш1<Јр,иљци, пешчари и 1Кр 1 ечњаци).
Пљеваљска краљушт лежи на дурмиторској ,паЈrеозој
ским или верфенеким шкриљцима и пешчари.ма.
Све ове тек11оноке јединице несумњиво се продужују и
на сусе,ц,не -обЈ1а,с·1,и. У јуnо,ист,очном правцу у Северној АЈrба
нији и поnра1ничн:им t06Јшстима Црне Горе у 110.м пра1Вц:у неке
су од љих, 1{а:к,о ,смо видеЈiи, веh и 1Ко.нста!Ј\ова,не. Али ·су им
геолози, испити1вачи 11их •крајева, дали у геотеюю.нок,ом сююпу
терена други ,смисао него што ,сам то ја учинио за терен Се
верне Црне Горе. Суседни терени ·,који леже североза,падно
од наше обласги, делови Херцеговине и Босне, у погледу
·гектонике много су мање проучени него ј,угоисточни и у

овим обла,с11има има да се тек изврше iПроматрања, да би се
поставиле

главне

кою,уре

о

геотектонском

склопу

терена.

Видели ,смо ,њап:ред да је Нопча у Северюалбанск,ој табли
утврдию три ,кра,љушти: Никаи, Шкрељи и Клименти. Старо
н,рноло:р.ока 1краљушт, која свој,им у1Нут,рашњим, обод:Нlии,

ЛСЈЈО:\1 •прелази на територију нашега терена, била би проду
жење у северозападном правцу две прве Нопчине 1Краљушти.
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Али НИ1ка1и 1К,ра,љушт је ЉОЈ{ал:н,ог п,ростран,ства и ,ограничена

је на а-лбан,оку територију. Ово се ,може виде'ГИ и на Нопчиној
геотектонској карти. Тако би сав карстни 'Простор, од вel"i.
поменуте дисло1кационе ЈIИниј·е Бњоче-Ко1Пиље-Међеђе
Ни~кшиhлю Поље, па до лрим01рј,а, припадао једњој ,краљуштн
(С'rароцрногорској), која би, дакле, била еквивалентна на
ал6а,нској територији Ншкаи ,и Шх,рељи храљу~шти. При даљем
испитивш-ьу по.rюжаја ове ,краЈЬ>ушти мисљим да би -11ребаљо

обратити врло велику пажњу ЛОЈIОЖају еоцеНС!КО·Г флиша ДО·

лине Зете. Он, 11<1њrю ,сам то напред нагла,сио, лежи испод хи
nури11ских ыречња,ка. Тај се његов положај може виде·ри на
целом про,сто,рv од Ос11рога па до ре,ке Мораче. На,р,оч1ито је
овај однос очигледан у Маљту и Височици, у •брдима која
леже каю нека1 ,о.стрва у аЈiу:вијал,ној равни ре1{е Зете. Овде
се необично Ј1епо види .како хи,пуритс~ке а<:Јречња,ч~ке масе леже
као не~ке ,каЈiоте, пре1к,о еоце.ног флиша. Аљи у југоисючнО!м
деЈiу Никшиh:киг Поља, у сеЈГу Ку~нку и Пла~ниrници, мени се
чинило да је фЈI,ИШ укљештен међу 1vюhне .мwсе помену1,их
кречња,ка. А'rю се буде могао положај флиша ова1к,о обја,сни-ли,
онда он неhе имати нарочитог значаја за тектонику терена.
Али ако се утврди да :о:н подилази под хипур.итоке 1к:речњаке,
онда he његов поЈюжај ,имати врло вели1к,и з:начај у реша
вању теК'гонике староц,рноrюрске јединице.
Краљушт Климен11и, у Северо·албанс~ој Табли најсевер

нија, имала би на територији наше државе ~продужење у а<уч·
кој .краљушти.
·
Нопча је -издвој~ио од Юшменти ,краљуш11и ~кучку :кра
ову по,СЈrедњу је ,сматрао 1као саста,вни део велике
дурмиторске навлаке. В. Симић ју је одвојио од дурмитор
ске тектонске јединице и .придодао сасвим тачно Североал
љушт и

банској Табли. Ми смо напред веh видеЈiи да је, на терито
рији Северне Црне Горе, кучка краљушт јасно издвојена од
дурм,иторске тектонске јединице, аЈrи ја сматра,м да је ~кучка
Iфаљушт продужењ·е Нопчине Клименти краљушти, и да
нема довољно тектонских чињеница које би нам даваЈiе
разлога да ове две суседне тЕжтонске јединице одв·ојимо
jc,iџiy од друге.
1
Симићева ) излагања која се односе на фљишну фацију
(,:~у,р~11Уюроки кретацејок,и флиш, ,ка1rю ,сам
лрсд11,нм излагањима)

нису ·ми

јасна.

Он

га

ја

назва,о

наглашава

да

у
се

ссвср,ш

обод кучке краљушти додирује са флишним седи
~н:11т11ма 11 ;~а је њихов ,контакт тектонсюи; да· ,се флиш Ма
гЈшk1 јавл,;1 као тектонски прозор преко кога је прешЈ1а
кучка краљушт и •према томе би ова имала веh ранг шари
јажа. Симнl1 је сююн да флиш издвоји ,у засебну тектонску

1) V. S',шic: Р1·i!оц· ц·coloц1i:ji
\!]!!. Вt·о,:т,нl. ]!)40.

tнta, kпј.

Сгпе Gоге.

Vesni;,\, Geoloskog-

iпsti·
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јединицу, што се јасно ,види ,и из његове приложене тектон
ске оыице к,учке а<;раљушти и суседних области. Међутим, он
помиње .и флишне седименте •који чине севе,рни обод куч1{е
краљушти,

дакле •ула-зе

у

састав

кучке

кра.љушти,

али

се

његовог изла,гања не види какав је однос флиша који

из

он

оштра ,као самосталну тектонску јединицу и онога који улази
у

састав кучке краљушти.

Истакао сам напред да, према ,мојим проматрањима, крс
тацејоки дурмитоrрски сјмиш на теrритор,ији Се.ве,рне Црн~
Гоrре има врло јжан стrратиграфски и 'ГеI{тонск:и положај. Оп
лежи

11рањсгrресивно

преко

еродованих

рудисних

или

11И'Ю1н

ок,их ,кречњака и најмљаl')и је стrратиnрафс.ки чла,н у ,серији
кучке ·Ј{раљушти. Преко њега најах,ује дурмиторска тектонсю~
јединица. Нопча је исто тако констатовао у I{лименти кра

љушти да флиш, [<оји је ,свака,ко идентичан са. нашим дур
~·rитороким флишом, лежи на .старијим ,седиментима ове краљушти.
;
Дурмиторока текто,н:ока једи:ница сматра се као про
стра1На и моh~на навла·т<а покренута с.а свога места и навучена
далек-о преко унутрашњег дела АЈ1ба 1 њоке Табле. Према MOj1Ie
схватању т,о је кrраљушт, аюја належе на кучку .краљушт и
од ове последње је, -по просгранству, :нешто мања. Она нема
ника~ю ра1нг шариј ажа.

Пљеваљока I<раљушт је за сада саио ,сигурније аюн,ста
товњна, а њено простра,нство и положај имају да се ,реше
проширењем проматрања према североистоку.

*

Ако резимира·мо резуттате мојих испи'rивања и моје
схватање у погле.ду геоте1ктонске структуре Северне Црне
Горе и уопште ,средишњих 'динарида, о:ндq би оlНа изгЈrедала
овако: Средњи део динароких план:и.нских венаца, пољоже:н
изиеђу Ј адранско·г Мора, односно ,старе рези{:тентне и лот,о
нуле јадра,нюке масе и реке Саве, од.носно Панонске по,голию:,
саnршђен је од система кра.љушти од ·којих је прва (сrю
љашна) налегла на релативно узани аутохтони ттрr-в,юрски
тере-н. Ове краљушти су, како изгледа, ,свем.ање ширине што
се иде од Јадра1нС'Iюг Мора према ПосавинlН, Од!Но,оно од спо
љашне
стране Динарида према њиховој
унутрашњости.
У северном делу Црне Горе оне не ,пливају једна преко друге
него

само

належу дуж

доста

стрмих

равни.

Ја сматрам да се неhе моhи на средишне Динариде у
по11пуности лримени11и тектонски односи који су констато
ва;ни у Алба1ниј,и и Грчкој. Тамо је утицај родолаке масе JI:1

лабилну седимеiНТiН'У з01ну био мног,о веhи и у овој з,0;н:и су
покрети узели много веhе размере него у средишном делу
Динарида. Нарочито је ут,ицај родопске масе мораю бити сн:1,
жа!Н у по,щручју Шарпланине и Северне Алба:њије, где су Лн,
нарид~и под тим моhнrим потис~о,м превије-ни и са<рЕЯ1у1111 111
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,·IюI· аюрмаљног пrра,Вца СЗ-ЈИ

у правац С-Ј. Истю ,су та~1ю
Ј~руг 1 1ији :и снажЈНији тек1101нюки посr{ре11и изведе,н~и у ,северо
.1:июд,11,ом дел:у Ди,наrрида,

у r:ра,ничној ,обљџ,сти

према алпи-

01<,о.м систему и та:мо је њихова те,к1'они1ка 11Ушоt,о :к:омплш{о

нанија него у њихово,м це;нт,ралном делу.
Це~нтрал1 ни Ди,нариди имају до,ста пра,вилан динар.ски
нравац пружања сљоје,ва. Упоредно ,са њихов,им шrа,н,И1Нским
венцима пружају се славонско-сремске 1Планине кој,е, према
нспитивању проф. В. Лас!(арева,1) имају више те 1 ктонски ка
рruктер Источних Алпа и могу се .сматрати ,каю њихов ,ог,рава,к.
Између овд два пла,нинска венца, дина~р,оког и оrавоноко-оре)1ског, лежи савска потоЈI:ина ,и врло је вер.оват,но да су ове две
последње тектонске јединице э.натно у1шцале на 1 ублююа,вање

бочног потиска простране па,њо1ноке резистентне масе на онај
део

дина,роке

геосин,клинаЈiе

у ~коме

су

се развили

планиноыи

венци Це:нтраљних Динарида и да због тота у њој нису извр
шени покрети сед,иментних мњса знатнијих размвра.
Издвајање зо1на о •I{ојима је у поче11ку биљо говора
лмаљо б,и у ,с11руктури Цвнтраљних Динарида више фацијалн,и
нело тектоноки карактер; на,рочит,о би ово важило за ~креч
њачку зону и у,нrутрашњу зону радиоларита и ,офиюлита .
.3ария Бешич

РЕ3ЮМЕ
ГеоГПеkmоничесkая ciiipykШypa северной Чернтории
tПредварительное сообщение)
В выше приведенной работе лшою описано rеотектоническое
строение сенерной Черноrор,·,и, т с
части ее, оrраничен,юй рекањи
Зета, Морача, Пчиня (Бистрица), Тара. Везишни,rа, Чеотина, LUкро
ботницз, Пива и дорогой i\llонасты:;ь Пива Горне Поле (/iикшич).
Геоте,поническая структура этой горной области, в которую
входят самые большие и высокие горные њассивы Черно: ории, пред
ставлена на приложеном схењатическом профиле. Эта структура со
стоI1т 113 четырех тектонических единиц, представляющих из себя
чешуи. Этим чешуям я дал следующие наињенования: старочерногорская,
кучская, дурмиторская и плевленская.
··
Старочерногорская чешуя BXQJlИT в cocтari исследованноrо рай01111 :~ишь н.езначительной, северо-восгочной своей частыо. Эта часть
се состоит из пшуритовых известняков вepxffero мела (сенона), а также
нз ф,111шей среднего эоцена.

Кучскан чешуя построена из следую цих отложений: беллерофон
скис II:тсстняки, обнаруженные в Никшичской Жупе; полностыо раз
витые триасовые отложения; юрские известняки (неполноrо разви
тия I и, Iн1коI1ец, отложе,·ия
вер:шего
мела,
представленные гипурито
выми и:шестшrкалш и фацией·флиша.
Дурмиторская чешуя состоит из отложений раннеrо палеозоя и
из пол11ост1,ю ра:титых триасовых отложений; сюда же входят извест
няки вepx11eii юры и флишевые отложения верхнеrо мела.
1 ) IВ. Ла ск аре в: Пр:илови за познавање те'КТ·О'НiИКе Пожешке
Горе (Славонија), Глас ,Српске академије наука, књ. CXLI, први ,разред
<68. Бео·rр,ад, 1931.
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Плеал нская чешуя заходит на территорию исследованного рР.й:>ч ·
Сев. Черногории лишь малой своею, юrозападной частью. Она по .. ,рv
ена из палеозойских и триасовых отложений.
Четыре вышеупомянутые тектонические единицы надвинvты вдоль
дислокационных плоскостей одна на другую в направлении юговостока.
Плос1,ость

их

надвш·а

круто

поставлена, и я не моr

вынести

впечатления, что одна надвигалась на друrую на бо:љшие пространства

настолько, чтобы быть оризнанными шарьяжами.

Zarija Besic

r~

Е

suм

Е

La structure g;eo-tectonique du Montenegro du Nord
(Note pI"eJiшiпai,гe)
Daпs cette Ьгеvе поtе nюus ,avoпs exposc Ја stгuctшe g·eo-tectoпi
Мопtепеgпа dt1 Noгd, c'est a-diгe de cette parble dн Мопtепсg-го
s'eteпd епtге Jes гivieгes Zeta, Moraca, РNпја (Bi;strica1), Tara, Ve-

que du
qнi

zisпica, Ceotiпa, Skгobotпica,

Piva, et Је сhешiп qнi va de Maпa,stir Piva

а Gогпје Р,оЈје (NiШ;ic).

La

strt1ctt1гe g·eo-tectoп,ique

de cette

reg,ioп шoпtag·пeuse,

qui

сош

ргепd Jes 111011tagпes :Jes pJ.us eteпdнes et Jes р!нs gтaпdes •dt1 Мап tcпegro,
est represeпtee sнr Је profiJ scћema,tiqнe oi-joiпt. ЕЈЈе est cornpasee de
qнatre нпites tectoпiques, qui, represeпteпt des ecailles. Nous Јещ· avoпs
donпe Jes пошs d'есаИ,Је de J'Aпcien Мопtепеgто, свЈЈе de Кнсi, се!Је dн
D.u,rmi,tor, et сеЈ,Је de PJevJja. L'ec,a,i!Je de Ј'А·нсiе11 Мо.п,tепеg-.го п'еп,tге
daпs Ја cad,re d.lJ te-гraiп Mн,die qне ,ра·г sa paтtie пord-oues·t, qнi esi
assez petrite, Cette partie est
de ca1Jca.i1J'es а Hipнrites de k1
Oraie superieшe (Sепопiеп), et dн flyscћ de Ј'Еосепе шоуеп. L'есаШе de
Кнс,i es,t co,m,posee des sed1,шents sнiva11 1 ts: caJcaii·гes а Ве:ЈегорЈюсr1, deco,н

composee

verts а Niksicka Zнра; sediшeпts dt1 Tгias, епti,егешепt deveJoppes; caJcaires du Јша (iш,parfaitemeпt developpes); еп.fiп, sed1iшeпts de Ја, Craie
superieure, ou !'оп trouve des caJca;i,res а Hippнrites et Је faoies du ,flyscl1.
L'есаШе du Durmitor est сошроsее de sediшeпts dн PaJeozoYqнe sнpe
rieш, pн•is de sedimeпts dн Tri•as, q:ui, eux, soпt eпtiereшeпt deve!oppes;
eпsн,ite vieпneпt Jes calcaires dн Jura stLpeгieнr et Је Пysch de Ја Сгаiе
supeгieшe. L'еса.Ше de PJevJja 11'.eпtre d,aпs Је саdге dн teгit,o,ire etudi 1e
dн Monteпegтo dt1 Nord que раг нпе assez petite partie, celJe dt1 sнd
ouest; еЈ!е est comp,osee de sed.iшeпts du Pa.!eozoique et du Тт,:,аs.
Ces qu,atгe uп,ites tectoпi,qнes опt ete poussees Jes ш1еs veгs Jes
autгes daпs Ја directiюп sнd-ouest, et e11es se soпt sнperposees Је Ј·опg
des lignes de disJocatйon. Le рЈап de Јеuг cћevaнchemeпt est о,Ы,i1qне, et
понs 1 11'avoпs poiпt ен J',impressioп qне Jes masses de te11e он te11e ш1ite
a,ieп,t раrсоuтн 'l!Пе Јопg~не dis•tance et qне п'iшpor,te qнeble de ces н,ni,tes
aiit ен .lЈП caractere qui Ја feгait ргепdге ронг ttn chaгr,irage.

Валерија Костиti-Подгорска

БЕЛЕРОФОНСКИ КРЕЧЊАЦИ У НИКШV~ЋКОЈ ЖУПИ
(Крат~<а белешка)

Још

1932

год. Фердо Кох ожрию је у Никшиhкој Жупи

седименте гюрњег перма, који чИ1не нај,старије д,осада познате
творевине ове облас11и. То су, по њему, црњи ,]{речња,ци ,]{Оји
изграi'јују језгро тријасыог анти1кли1нал1ног продюра Ни,1<шиh1 ке

)f{уше. Њих 1по1кривају, 1по Ф. Кох у, .кампилски слојеви.
Пермоки црни ~кречњаци ,су препуни фосила и Ф. Кох у својој
краткој белешци, коју је о Никшиh1кој Жупи објавњо у Ве
снику Држа1вн,ог гео.Јюшког ,института у Бео·граду, а<њ. II, наводи следеhе фосиле:
·
Belleгoplюn sp.

Euomplla/us sp.
Muгcllisonja sp. 110-\1.
EntaЛs stp.
Агсћаеосјdагјs sp.
Neoscћwageгjпa У а l) е
Heтjdjscus S с h е 1 ,v.
G!omospjra R z е !1 а k
Согпиsрiга S с h ,u I t z с
Depгatella О z а w а
Spiгoculina d ' О r Ь 1i g 11.
Ammodiscus R е 1u s s.
CiЬr.ostomum М о I I е г
Bigeneгina d' Ог 1Ь ,ј 1g пу
Geinitzina S 1р ап d ,е 1
Textulaгia D е f г

t

Gymnocodium Веl!егорћопUs R о h р !.
Gymnocodium nodosum О g· i 1v i е
Mizzia velebltana S с h u ,ь.
Veгmipoгe!la velebltana S с !1 u 1Ь.
Доц.није је геолюшку грађу ове обла,сти проучњвао З.
Беши/1 и он је та1коi'је дао једну белешку о поменутим ,перм
ским крсчн,ацима, која је изишла у Аналима Балканског по

луострва юъ.
њака

Јrеже

14.

По З. Бешиh.у, преко белерофонских креч

1<онкорда:нтно

препуно калупа од

лискуновити

PseudomonoUs

румени

шкриљци

claгai и Апаdопtорћога

са

fas-

saensis, према чему преко перма лежи тријас својим најдо-
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њим хоризонтима (сајски 1поткат). З. Бешиh наводи иэ истих
кречњака ове фосиле:
Tainoceras fugax М ю <i s.

Murcblsonia Stahei spec.
Tretospira deives uralica G о 1 о 'N.
Bellerophon peregrinus L а u 1Ь е
М acrochilina ave/Janoides ,d ,е К о n.
Аисе/Ја с!. Haussmani G о 11d f.
Dalmane/Ja indica W а g· е n
Tschernysc/1ewia tipica S t ю у ап о rv
Један део ,материјала 1юји је З. Бешић н:а терену саку
пио уступио је на проучавање В. Симиhу, 1юји је он обрадио
и обја,ви1 0 у Веонику Државног геолошког института у Бео
лраду, 1 књ. III, ,св. 2. У -юј белешци В. С им и h наноди следеhе
фосиле:

Tainoceгas fuf;ax Мо i s.
Natica pisuncula S -t а с h
Turboni!la sp. ind.
Белерофо,њоки ,кречњаци

Кох у

и

3.

Беш и

h

у

у

е
Ни1{шиhкој

)I{у,пи

по

изграђују ј@дну дугачку косу

Ф.

I{oja

се пружа у правцу пружа!Ња ,слојења дуж десне ,стра1не реке

Грача,њице и т,о углавном у атару села Васиљевиhа.
Ово је у најкраhим потезима све што знаiМО о појави
пермок,их ,сљојев,а ,у Ниl]{шиh,кој Жупи, о та11ю једњој важној

пермокој юојави у овом делу Динарида, ff{aкo је то Симиh у
својој белешци веh 1ыгласио.
Материјал који Је 3. Беш иh са1купи,о, и одредио, пропао
је за време рата приликом бомбардовања Београда од стране
Немаца, када је доста нж11ра,цао Музеј ГеолОШl]{ОГ завода
Београдског у~ниверзитета.
З. Бешиh је прошлога лета на,ставио ,своја проуча1ЈЗања
северне Црне Горе, а нарочито се, према усменом саопштењу,
задЈржавао у Никшиtжој Жуюи и њеној околини. Том прили
ком је сакупио нов материјал из юер·мских творевина Ник
шиhiке }Купе и мени га је предао 1на даље проуча,вање, и то

не ,само ,палеонтолошки матери,јал, него и ,све свој,е прибеле
ШЈ{е

iIIOje се односе на ову палеозојоку појаву.

Ја саrм веh ·прњступиља проучавању 11ога ма'I'еријала и
овде hy изнети ,спњса 1 к фосила чюји сам из њега до.сада одре
дила. Али према Бешиhевим прибелешкама и његовом усме
ном

саопштењу

нису

довољно

сакупљени

1 палеонтолошки

и

стратиграфш{и подаци о белерофонским кречња,цима у Ник
шиhкој Ж1 упи, и ја сам себи ставила у задатак да у току
идуhег лета обиђем ову локалност, 1приr<упим што је могуhе
више геолошке и палеонтолошке грађе са терена и дадем
једну исцр1пнију студију о овој палеозојској поја:ви.
На овом месту hy изнети :резултате мо.га проучавања
лаЈiеон-голошког ~1атеријала који сам д:о'6ила од З. Бешиhа.

Бслерофовс~;11 1,речљаци у I!июлиliКОј Жу1111

У mюм иатсријаЈrу налазе се остаци гас'I1Ј)О;Пода, ЈШМеЈш

(Јршшита,

брахиопода, цефалошода, криноида и форамини

фера. З.а ово ,к,ра•тко време нисам могла стиhи да одредим
целу фауну и с тога су фораминифери остали неодређени

Од остаЈrог материјала одредила сам следеhе:
Belleroplюn Vigilli S t а с h е
.
Bellerophon peregтinus L а u Ь е
Bellerophon Janus S t а с h е
Tretospira deives uralica G о 1 о w k.
Macrochilina ave!lanoides -d е Ко 11.
Catinella cf. depressa G i.i ш Ь е !.
Murchisonia cf. Golowkinskii .Ј а k о ,v.
Tainoceras fug·ax Мо i s.
Orthoceras sp.
Aucel!a Cf. Hausmanni G о d f.
Avicu/opecten sp.
Pleuroplюms Jacobli S t а с 11 е
Avicula sip.
Pecten Gйmbe/i S t а с h е
Pecten sp.
Tshernyscflewia involuta S i 111 i с
Tschernyschewia sp.
Marginifera sp.
Entrochus cf. regularis.
Када се упореде љисте одређених фосила које су даЈIИ
Ф. К9х {1изузимајуh.и његову микрофауну) З. Бешиh и В. Си
:11Иh, са Јrистом врста и родова које сам ја одредила, види cr
да је њ,ихов број знатно пора-стао и да су констатоване следеhе нове врсте:
'

Bellerophon Vigilli S t а с 11 е
Be//erophon Janus S t а с h е
Murchisonia cf. Golowkinski .Ј а k о ,v
Catinella n.g. depressa G ti m·ь е 1
Aviculopecten sp.
P/europhorus Jacobli S t а с 11 е
Avicu/a sp.
Pecten Giimbeli S t а с h е
Pecten sp.
~
Orthoceras sp.
Tschernyscћewia im1 oluta S i ш i с
Tschernyscћewia sp.
Marginifera sp.
Entrochus cf. regularis.
Из предњег излагања се 'Види да палеонтолошки мате
ријал пермских белерофонских кречњака Никшиhке Жупе
није још њи издале,ка исцрпљен и да ова локаЈiност за<:лужује
нарочито проучавање у овом погле.ду.
Г,1асиик

Природњачког

музеја

А·!
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Зарија Бешић

ЈОШ

.У

ЈЕДАН

ПРИЛОГ

ПОЗНАВАЊУ СТ АРИЈЕ ЈУРЕ

ОКОЛИНИ ПЛАНИНЕ ВОЈНИКА (ЦРНА ГОРА

,

(ПрИЈюг табла

VIII)

По,д насловом "Поја1ва <:едсамената старије јуре у око
лини планине ,Војни!Ка (Црна Гора)" упутио сам редакцији
Годишња!Ка Биолош.1шг института у Сарајеву 1948 рад у
коме сам описао седименте и цефалоподоку фауну горњег
~ијаса, !Коју сам, још пре рата, :при1купи? у о!Колини mланине
Војника у Црној Гори. Ова фауrна је нађена у црвеним UЈ1К,РИ·
љастим 1Кречњацима који се јављају, као омање лартије, на
в,ише места у широкој кречњачко,ј обла,сти ове u1Јiанине (село
Мимковац, Горња Брезна, ЖИIВа, Липова Раван).
Поме,нуту фауну и гоолошке подат,ке, као ш·ю сам
налред наглаЈС'ИI(), п:рwкупио са:м још пре ,р,ата, а материјал сам
проу,чио
и
1пр-иредио ва штаМЈПу 1946 године.
Међуrю1
два примерка цефалопода, који опадају меiју најбоље очу
вruне обљиlКе у мојој збwрци, ,нисам могао Н1И1К,аffЮ пранаhи.
Аљи ,кащ ,сам био rрад веh п1редаю ,реда!Кцији поменутог Гла
он,и~ка и iКада су юЈ1ишеи табла били отиснути, а тех,н:ички
посао у штам:-париј,и доста одмruкао, Ја сам, ,са~свwм случајно,
нашао ова два загубљена цефалоподска примерка. Ка!Ко су
ОН'И лело очува1н~и, а припадају фау,њи аюј.а he бити објављена
у поменутом чаюопису, то ,сам сматрао да их треба објавити
и уЧЈИ:нмти поЗiНати:м науЧЈНом свету, тим п,ре ш·ю су оба при
мерка у врло добром стању и што су лијаски слојеви у цефа
{LОПодакој фацији у нашим Ди;наридима још недо1юљно про учени; Примерци припадају врстама Hildoceras blfrons и
Harpoceras opalinoides и овде hy да1,,и њихов врло кратак
ол.ис.

Нildoceras Ьifrons

Brug·.

Tabla VIII, s,I. 3,4.
1881 Ammonites blfrons Ме 11 е g h i 11 i : Galcarure гou,ge
ammoniJtiqu.e (uomЬa1ndie et Ареnпiп cen.rtrrul) Lias
s,1.11periieur. Pa:leont. L001Ьarde (4), PI. I, II. Pa-g. 8.

Ј

IR

3.

Бешиh

Ыfrons Р r1i п z: Dile Fа1ш1а dег аltегеп
JЭJгablirdшngeп шш 1ю1;dбs,tlicl1e11 ВаЈ{олу. ЈаiћгЬ. d1::г
kgil. 1JJ11Jg. g-eoI. Aпs-ta1! 1t Baпrd XV. Т.аf. VI F11g·. 2, 4, 7;

1904 Hildoceras

T,wf. XXXVII, flirg·. 14
Ј 905 HNdoceras blfrons R е 11 z: UеЬег die 111ezozoisc!1e
Forma,bl10,n~gnuppe 1der stid,vootrblc,heл Balika,nh.a:IIЬiп
sel. N. Ja1h11bucћ f. Mi,aeгarlog,ie егt:с BeИa1g,e1baJ11d XXI.
Par~·. 267.
Овај

примерак

је

врло

следњу станбену ,комору.

добро

Он ыма

очуiВан,

иако

не11а по

све караr1{тере ове врсте.

Облwк му је rкру!Жан, а попречни лресек заi!Зој~{а, услед скоро
равних бочних страна, има облик доста правилног четворо
угЈiа. На екстерној страни му је добро сачуван средишни
рт, који је са страна оивичен доста плитким браздама. Бочне
стране су му у1кра:шене српастим ребрима и ова су ребра све
ређа и шrиh.а иду,h.и ка спољашњој страни завој1ка. Према

умбиликалној ивици ребра се постепено губе, а близу о:~
ивице

ову

нестају.

Спирална бразда,

тако

кара-ктер-истична

за

врсту, СЈiабо је Ћидљива и налази се Bf?JIO близу уиби

ЈIИКаЈrне

ивице.

Harpoceras

opa!iлoides

Ch.

Мауег

Tabla VIII, sl. 1,2.
1896

Нагросегаs opa!inoides V а се k : OoHt11e \1011 Сщр St.
V 1 i1gИiю. A 1Jyha<11dl:t11щg·eп rd,eг k. k. g,eol. Rrerch&arns,ta!t;
В<сl. XII, Taf. VI, Fi,g·.· 17-20; Taf. VII, Fig·. 1-3,
ра11{. 73.

..

Р г i п z : Die Fauпa der
iilt-eгcп
.Juгaib-Иdillngeп · iш
no11dostlicl1e.11 Bakony.
.Јаћ11/Ј. ,de1· l{Jgl. 11.1111g. g,eod. Aпsta,I,t, Вld. XV, 1p31g·. 113

1904 Harpoceras

opalinoides

1906 Harpoceras opalinoides R е n z: Die E11t\.vkk11J.1ng d-es
Doggers jm we&tЉ::he Gгiecheпl,aп,d. Јаl1гЬ. dег k k.
,geo!. Reiohsain&taИ, pa,g·. 755.
Овај ПUУИмера.к и,ма' овалан облик, али је несуi1њиво
првобитно ·био 1<ружан и данашњи облик је добио накнадно,
вероватно за време убирања седимената у којима је сахра
њен. Да је rпримераrl{ заиста ~претрпео промену указује једна
депресија :која се на њему види на унутрашњим завој-цима,
а исто тако и један прелом при крај,упоследњег завојка.

Њег,аве пљоснате бочне с11р3Јне ,су у~к;раше::не српастим,
доста nрубим и нејед:н~им р~брима, која су ,на уну11р.ашњим
::;:::војщ1ма нешто гушћа и ситнија. Ова ребра .,се према у;-,1011·

.Још један прилог познавању старије јуре у 01<0.:1111111 шс

117

т11<аЈ1Јюј и,вици постепено губе, а пр,е1ма спољашњем дсЈЈу
нрс.Ј1азе и пipel<!o е:кстерне ивице. Њихово цепање је чест.о и
нсправиљно. БоЧЈње ст~р,а,не примерка има,ју највише испупчење
у близ'ИIНЈИ екстерне стране, д,оа<. се у близини у,мбиликал:не

ивице види једна веома плитка и једва приметна депресија.
УмбилиЈКални зид је стрм. Та1НIЈ{И рт почива на нешто мало
улегнуюј екстерној ст.рани и у т.оме би наш примерак нај
више отступао од Vасеk-ових примерака,
пошто се код
његових овај рт диже оштро са заобљене екстерне стране.
Лобна линија није видљива.
ТаЬ/а

1,2.

Н arpoceras
З.

4.

VIII
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Бешиh:
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једа,н

прилог
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Z. Besic: Une nouvelle contrЉut-ion а !а conaissance du Јша ancien dans
·les envi,юns de ,!а montagne Vojni1k (Mon,tene,gro)
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1

2
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Гласник

Природњачког

мvаеја

А-1

