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И3ВЕШТАЈ О
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ГЕОЛОШI<О-ПАЛЕОНТОЛОШI<ОМ И МИНЕРАЛОШI<О

ПЕТРОГРАФСI<ОМ ОДЕЉЕЊУ ПРИРОДЊАЧI<ОГ МУ
ЗЕЈА СРПСКЕ 3ЕМЉЕ У
Барија
је

геолошка

Бешиh.

1948

ГОДИНИ

Од 26 аирuла до 1 маја

проматрања на тителском

лесном

вршио

платоу и у

околини села Орловата и ФарRаждина. Циљ ових проматрања
·био је да се наставе и допуне ранија проматрања у Војводини
на

проучавању кварталних

наслага,

а

нарочито

да

се

утврде

односи и старост геоморфолошких јединица које су везане
за те наслаге (лесни .плато, лесна тераса и алувијална раван).
Затим да се

прикупи што

више

палеонтолошких и страти

графских података за решавање квартара Војводине. При
купљени материјал о квартару Војводине са ове и других
екскурзија, које је Бешиh извео, биhе проучен и објављен
у засебном раду.

Од 11 до 14 лшја извео је екскурзију у околини Сремских
Карловаца. ,ово врtме употребљено :је да би се извршила
компарација лесних наслага развијених на десној обали Ду
нава

са

оним

у

тителском

лесном

платоу.

Од 22 јуна до 14 јула вршио је геолошка проматрања
на широком простор,у Дурмитора и Сињавине.

Још пре рата Бешиh је; студирајући терен у северо
западном делу Сињавине (у Шаранцима}, нашао отиске
хидрозоа ел ип с акт ин иј а, врло карактеристичне фосиле
за медитеранску горњу јуру (титон). Он је ове фосиле
нашао на секундарном лежишту у кре'Чњачким блоковима,
1<оји се налазе у глечерским моренама око Змињеr Језера,
Прибранаца и I-Ieroвyljкor Поља. Било је од велике важности

за утврlјиваље геолошке старости моhне спрудне кречњачке
плоче Сињавине и Дурмитора на!ш одаКЈ1е су глечери тран
,спортовали поменуте фосилоносне б.тю1<ове, то јест наhи
кречњаке на месту постанка. Беши\1 је ставио себи у задатак
да те кречњ~ке пронаl1е и прикупи што је мoryl1e богатији
материјал ових фосила за музејс1<у збирку и за њихово
палеотолошко проучавање и да кречња1<е издвоји од трија
ских спрудних кречњака на којима леже и са којима су
.литолошки необично слични.
·

3.

4

Бешиh

Бешиh је у току ове екскурзије обишао пространи
планински крај североисточне Сињавине (Шаранска Сињавина)
и нашао елипсактиније у кречњацима, који изграђују велики
део планинских коса овога краја. Тиме је омогуhено да
се знатни кречњачки простор северозападне Сињавине издвоји
у горњу јуру. Ови кречњаци су изгледа развијени и на
другим местима области
Сињавине и Дурмитора па he
бити потребно дуже време- опрезнога теренскога рада да се
тај посао, бар у прегледу, изврши.
Бешиh је даље учинио неколико проматрања и у самим
гребенима Дурмитора и том је приликом открио у UрвенQј
Греди и на Јаблан Бари, врло богату цефалоподску фауну

средњега

тријаса,

која

he

знатно

олакшати посао око рас

члањивања тријаских кречњака у области Дурмитора. При
купљање ове фауне он је извршио у току идуhе екскурзије
о којој he мало даље бити говора.

Од 23 до 28 јула вршио је геолошка проматрања у
басену Тамнаве и Колубаре. На терену га је пратио Але к
с анд ар Ћир и

h,

сту дент геологије и препаратор музеја.

Главни задатак ове екскурзије био је да се поново
прегледају изданци мезозојских слојева, који се у селу
Туларима појављују испод неогених седимената. То су сиви
и густи плочасти и банковити кречњаци шкољкастог прелома
са прослојцима жутих и румених глиновитих шкриљаца. Сви
ови слојеви падају ка С И. Њихова старост није дефинитивно
утврђена,
пошто недостају палеонтолошки подаци. Ради
упоређења прегледане су поново појаве седимената горње
креде у Јазовнику као и тријаски кречњаци у селу Словцу
у долини Колубаре. Ни ова упоређења нису дала податке
довољне да се туларским мезозојским седиментима одреди
тачно стратиграфско место. Бешиh је у Гласнику Природ
њачког музеја српске земље, (серија А-1, страна 25) изнео
мишљење да he туларски мезозојс:~<;и седименти најпре при
падати горњој креди. Нажалост то мишљење остаје и после
овога теренскога рада само као претпоставка, без сигурних
потврда.

Од. 5 до 30 авгусша вршио је проматрање у јужном
подножју дурмиторских гребена (у сливу реке Комарнице
и Пиве), затим у долни- реке Зете и у Боки Которској. На
овом путу пратили су га студенти

геологије и препаратори

музеја Александар Ћириh и Бранислав Ћириh.
Југозападна подrорина дурмиторских гребена, подручје
реке Комарнице и Пиве, је у геолошком погледу најмање
познати терен у широком простору Северне Црне Горе.
Узрок је том~ што је ово

I<paj

доста тешко

приступа

чан, па су се геолози, кој_н су испитивали ове крајеве, теже
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или никако упуштали у његово испитивање. Циљ ове ескур
зије био је да се проучи геолошка грађа терена и да се до
пуне и проконтролишу геолошки резултати, који су ранијих
година добијени на овом и суседном терену. Поред осталог

било је потребно да се утврди положај брахиоподских креч
њака из долине Комарнице (у Сељанима) према цефалопод
ским кречњацима истога места,~који су проучавани прошлих
година, али рад у кабинету и на терену нису били у СI<ладу
и то је треба,10 исправити (види Бешиhеве радове у Ге·о~
лошким аналима, књ. XVII и у овој I<њизи Гласника Музеја).
Југозападну подгорину Дурмитора изграђују мезозојски
кречњаци тријаса, јуре и креде.
Поред ових седимената у

састав

терена

улази

једним

делом

и

дурмиторски

флиш.

Није потребно на овом месту детаљније говорити о геоло
шкој структури терена пошто he он бити обрађен у посеб
ној студији, која he се публиковати у Геолошким аналима
Балканског Полуострва, књ. XVIII.

У тоI<у ексI<урзије коју је Бешиh извео у месецу јуну
и јулу, о којој је напред било говора, отI<рио је на југо
исто·чној страни Црвене Греде, на месту званом Ковчези и на.
Јаблан Бари код чесме Чанчиh, врло богАту цефалоподску
фауну средњег тријаса (зона Ceratites trinodosus). Ова фауна
је и по броју родова и врста и по броју индивидуа врло бо
гата. Она је још и врло добро очувана тако да међу сакуп
љеним материјалом има необично лепих примерака, што није
чест случај код фауна старијих терен~. Ова фаура, и ако је
била откривенА приликом прошле екскурзије, сакупљена је
за

време

овога

наврата

на

локалност I<ада

су

у прикупљању

учествовали и Александар Ћириh и Бранислав Ћириh. Бога~
ство фауне заслужује монографску обраду, што he се и
учинити па није потребно овде о њој говорити вище.

Бешиh је прилиI<ом овога путовања uбишао и еоценски
флиш у долини ре1<е Зете и у Боки Которској да би извр
шио њихову паралелизацију и утврдио rеотектонски положај
11 везу са геотектонском структуром Северне Црне
Горе
према његовом схватању (види : ГеотехтонсI<а структура
Северне Црне Горе. ГласниI< Природњачког музеја српсI<е
земље, серија А-1).

Од

15 сеишембра до ЈЬ 01сiПобра вршио је ископавање

чувене велешке (пикермијске) фауне у ОЈ<олини В~леса. При
родњачки музеј српс1<е земље организовао је експедицију од
месец дана на ископавању поменуте фауне. Ову експедицију

сачињавали су поред Бешиhа још и Добршюје Сшојадuно
вuп, препаратор музеја, ~Алексаидр Ћирић и }Ј(ат,о Адамовuп
студенти и препаратори музеја.
Још прошлог рата су, у околини Велеса, немачки вој
ници открили, сасвим случајно, хипарионску (пикермијску)
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фауру. Материјал који су Немци сакупили обрадио је и об
јавио М. Шлосер, минхенски професор и палентолог. После
рата (1921 године) Природњачки музеј српске земље орга
низовао је експедицију, у околини Велеса у циљу ископа
вања ове фауне. У овој експедицији су учествовали П. С.
Павловиh, тадашњи директор Музеја, В. Ласкарев, профе
сор Универзитета и Д. Сшојадиновиh, препараtор Музеја.
Материјал који је прикупила експедиција делимично је обра
ди'о и објавио професор В. Ласкарев. Чланови експедиције
су тада констатовали да рад· на терену није завршен и да
се он има наставити. Али Музеј није био у могуhности да
тај посао настави наредних година, тако да је то остало све
до

ове

године

не

У току лета

извршено.

1935

године бечки палеонтолог А. Паи вр

шио је палеонтолошка испитивања у околини Велеса и том

приликом открио исту

фауну у џеповима (фосилним креч

њачким шкрапама) кречњачког државног каменолома код
Превалца.
Овим лежиштем констатовало се је, не само да
прикупљање велешке хипарионске фауне на терену није још

завр·шено, него су се појавили и нови локалитети као и мо
менти

за

решавање

проблема

на

који су начин животиње

настрадале.

I·laшa е1<спедиција вршила је ископавање у џеповима
11оменутоr I<аменолома, у Белушци (старој локалности про

фесора Ласкарева) и у земљаном мајдану велешке циглане
званом Брце, једној новој локалности: досада непознатој, која
лежи на три километра југозападно од Велеса.

Експедиција се

најдуже

задржала

на

раду у камено

лому, пажљиво при"упљајуlш сваки остатак сисара на који
је наишла. У при1<упљеном материјалу могло се је конста
товати, још на терену, да има претставника врста које Пап
није 1<онстатовао. Треба овде нагласити да је експедиција
наишла у последњи моменат, јер би се радовима у 1<амено
л0Му материјал за. свагда уништио.

После радова у каменолому експедиција је највише ра
дила у Белуш1<и (4 дана). · Овде јој је пошло за руком да
поред

интересантних ствари

лdбаљ у од

М а

st

о

dоnt

Близу Шлосерове

откопа и једну добро очувану

р еп

t е 1i с i Gand et Lart.

локалности

на

Превалцу,

на

једно

две стотине ме1,ара јужније, а у вертикалном правцу ниже
од ове око двадесет метара, наишло се је на ново налази

ште,

које

је

дало

само

кости од крупних

животиња

ове

фауне.

Из земљаног мајдана Брца исто тако је прикупљен
добар научни матерајал али нажалост велики део из ове ло
калности је пропао приликом земљаних радова, који су из
ведени пре доласка

експедиције.
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Експедиција је овом приликом прикупила, поред фосил
ног материјала, још и друге податке, пале-онтолошке и стра

тиrрафске, који

he

помоhи да се проблем погибије ове богате

фауне расветли.
Има података који говоре да се овде не
ради о фауни која је настрадала у једној катастрофи, него
да је погибија било више и да је временска разлика између
њих знатна. Постављени проблеми на терену провераваhе се

у току даљега рада како у кабинету тако исто и на терену,
јер рад на ископавању ове фауне није још завршен и Музеј

he

на томе наставити посао.

Проучавање прикупљенога ма

теријала поверецо је Александру
на

Ћupuhy,

учеснику у раду

терену.

Александар Ћир ин, препаратор. Од 23 до 28 јула
г.ратио је 3. Бешиhа по терену у басену Тамнаве и Колубаре.
Од 5 до 20 августа пратио је 3. Бешиhа по терену у
области Дурмитора и Сињавине и учествовао у прикупљању
геолошке и палеонтолошке грађе поменуте области.
Од 26 до ЗО августа картирао је квартарни терен из
међу Аде и Старог Бечеја и прикупљао палеонтолошки и
петроrрафски материјал.

ОД

15

сеишембра

до

15

лешкој експедицији о чијем
извештај.

окшобра
је раду

3.

учествовао Је у ве
Бешиh

дао

напред

Бранислав ЋириЬ, препаратор. Од 5 до ЗО јула пратио
је К. В. Петковиhа, професора Универзитета, по терену у
области угљеног рудника Ртња.
Од 5 до 20 августа пратио је 3. Бешиhа по терену у
области Дурмитора и Сињавине и учествовао у прикупљању
геолошке и палеонтолошке грађе поменуте области.
Од 14 до 20 септембра картирао је и прикупљао гео
лошку грађу планине Јелице и Драгачева.
Нарочито је
обраhао пажњу на појаве горње креде и пошло му је за
руком да из тих слојева сакупи врло важну брахиоподску
w ламелибранхијатску фауну. Овај посао he и даље наставити.

Александра Да нил ов а, препаратор. Од
јула пратила је К. В. Петковиhа, професора
по терену у области угљеног рудника Ртња.

5

до ЗО

Университета,

У Минералошко-петрографском оделењу
нема стручњака минералога. Стручно особље Геолошко
палеонтолошког оделења сакупљало је на својим екскурзијама

и минералошко - петрографски материјал, који су у Београду
преrледали Бранко Димитријевић, професор Универзитета,
и Милан Ристиh, асистент Универзитета, али овај материјал
није детаљно проучаван.
Шеф оделења
Геолошко - па11еонто11ошкоr
и Минералошко - петрографског

3.
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Др. П. М. СТЕВАНОВИЋ

ПРИЛОЗИ 3А СТРАТИГРАФИЈУ МИОЦЕНСI<ИХ
НАСЛАГА У 3АПАДНОЈ СРБИЈИ И ШУМАДИЈИ
(Прилог табла I и једна геолошка' карта)
Проучавајуhи стратиграфске и тектонске односе и рас
прострањење доњоплиоценских (понтиских) наслага на про
стору између Дрине и В. Мораве у Сев. Србији имао сам
прилике да се упознам и са неким литолошким и фаунисти
чким особинама средњемиоценских и горњемиоценских на
слага у овој области. То је нарочито случај са панонским
(доњоконгериским) наслагама, које су биле предмет детаљног
проучавања на терену, а исто тако упоредне студије на
основу многобројних бележака и прилога, објављених до
рата

о

овим

нас.l!мама.

Анализом ф;~~ја и њиховог вертикалног и хоризонталног
смењивања. код

наслага

сарматске

старости,

дошао

сам

до

неких нових података који .донекле мењају досадашњу шему
распореда појединих хоризоната. На овом месту даhу прет
ходне

резултате

таквог упоредног

проучавања.

Проучавајуhи сарматске нас:лаге у неким областима
Северне Шумадије приметио сам у бази сармата присуство
неких елемената фауне . буrловских слојева. Проматрањем

бугловских слојева у Јагњилском Потоку (Тимочка Крајина)
дошао

сзм

до

закључка

да

се

неки

сарматски

хоризонти

у Шумадији у фацијалном (литолошком и фаунистичком)
погледу ниуколико не разликују од рисоидно-хидробидског
хоризонта у бази сармата у Источној Србији, који В. Д. Ла
скарев сматра еквавалентима
бугловских слојева, тј. нај
горњим

тортоном.

Приликом картирања јужно од планине Иверка у басену

Корените-Јадра нriласком типичне другомедитеранске фауне
утврђена
сне)

је средњемиоценска старост продуктивне (угљоно

серије

ове

области.

О томе

hy

дати

на

овом

месту

кратак приказ фацијалних односа појединих хоризоната.

Др. П. М. Стевановиh
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1
Белеш1<а о средњемиоценс1<ИЈ'd (другомедитеранс1<им)
наслагама у басену

I<орените~Јадра (Подриње)

Ранијим испигив·ањем било је утврђено
дњемиоценских

наслага

у

непосредној

присуство сре

близини

Лознице

(Кличевац), затим на источној и западној падини Гучева
(Зајача, Брасина, село Ковиљача). У лајтовачким кречњацима
на греди Кличевцу П. Павловиh је скупио и одредио при~
лично велику ·збирку мекушаца, морских јежева и корала.
Исто таI<о Павловић даје списак мекушаца (1903) и фора
мннифера (1896) из Вилиног Потока (Брасина) и Зајаче. До
тична фауна скупљена је у глинама које П. Павловиh сма
тра еI<вивалентом баденског тегла.
Из овога се види да је на падинама Гучева заступљена
дубља фација · (тегл) и плитI<оводна (спрудни лајтовачки
кречњаци).

Простирање другомедитеранских наслага према југу и
истоку од Лознице и Гучева није било познато. Неогенске
продуктивне наслаге у басен Корените-Јадра на руI<описној
карти угљених басена Ју'rославије (својина Завода за гео
лошка испитивања у Панчеву) означене су као плиоцен.

Продуктивна другомедитеранска серија у овој области
у виду затона протеже се од Лознице и Гучева према
истоку и југоистоку до Доње Бадање и Завлаке (на дужини
од преко 20 км.). Било је мoryhe утврдити четири типа
фација: а) фацију слојевитих и песковитих глина, прилично
поремећену, убрану и израседану. Фауна се ретко срета;
одликује се присуством форама са танI<ом љуштуром; б) фа
цију ситнозрних и крупнозрних пескова и меких сивI<астих
неслојевнтих глина са остацима биљака и слојем мрI<ОГ угља;
у саставу фауне нал_азе се форме са дебљом љуштуром

Ostrea, Pectunculus

и др.; в) фацију литотамниског кречњака
са богатом фауном мекушаца и корала- (Тршиh, Лозница и
др.) и г) фацију шљунка и агломерата (плитководна, при
обалска серија).
Прва
хоризонат

од наведених фација чини углавном најдубљи
и лежи трансгре<;ивно преко старије подлоге.
Нарочито је распрострањена у средини басена (Драгинац,
Бошњак, Јаребица, Коренита и др.). Изнад глина и табли
частих глинаца (тегл) леже пескови и пешчари (Доња Бадања,
Коренита и др.) или лајтовачки кречњаци (Недељице и др.).
Ова фација лежи ближе ка периферији некадашњег залива и
одлиI<ује се присуством угља. Шљунак и аг.7!омерати у. за
вршном делу серије указују на испуњење залива и повла
чење мора из ове области.

·

Прилози за стратиграфију миоцснских наслага

ll

Примеhује се постепен прелаз УiХОризонталном смислу
из фације тегла, који саузима средиште басена, у песковите
стене распрострањене дуж некадашње обале. У долини реке
Корените и поред друма у Капетановиlшма, види се како
преко серије глинаца (тегл) леже друзгави лајтовачки креч

њаци. У падини ових глинаца, на истом месту, избијају гра
нити који претставњају
нитскоr

северно продужење барањског гра

масива.

У североисточном делу басена, у атару Јаребице, при
меhује се генерални пад слојева према јуr·озападу (18 - 20
степени); на супротном крају басена, 01<0 Корените слојеви
падају у обратном пра~щу, тј. према североистоку. Из овога
се види да је општи пад и на једном и на другом крају
басена усмерен ка његовом средишту.

Фауна тегла веома је оскудна, нарочито у атару Коре
ните, али оно неколико врста што је на1,е1ю у1<а:1ује несумњиво

на

другомедитеранску

старост

насда1·а.

Већи број форама

нашао сам у песковитим гдинама 1<оје избијају на више
места у долини Јаребич1<е Реке (ова се ре1<а сЈЈива са Иверка
у Јадар), а исто тако у атару Доње Бадање још даље према
југоистоку.
На првом месту нашао сам: Turritella tarris

Bast., Т. archimedis Brogn, Buccinum sp., Corbula giЫю Olivi,
Tellina сј. donacina Linn. и др. Испирањем материјала открио
са.м веhи број рибљих отолита и фораминифера. Често се
сретају и ситни комадиhи мрког угља, који су. очигледно
донети таласима из приобалске зоне. У горњим хоризонтима

тегла јавља се веhи број прослојака песка и ситног шљунка.

Приобалске
часто-сивкасте

фације,

глине

са

пескови
угљем,

и

шљунак,

могу

се

затим

видети

бели

нарочито

добро око затрпаног поткопа рудника у Доњој Бадањи и у
близини минералног извора у долини Мале Цернице у истој
@бласти. У средњем току ове реке избијају на површину
жуhкасти пескови са шљунком. На неким местима песак
прелази у меки пешчар. И у једним и у другим налазе се
многобројни примерцl!
од
Ostrea digitalina Dub., Pecten
( Amussioџcten) сј. cristatus Brocci.

У околини Доње Бадање слојеви песка падају ка јуrо
зяпаду под углом од 10 степени. У бази жуhкастих пескова
.'Јеже

плавичасти

ситнозрни

пес1<ови

са

многим

остацима

од

Ostrea digitalina Dub., Pectшzca!us pilosus Linn., Pecten
(Amussiopecten) sp. Teredo sp. и др., а такоlје и траговима
кретања

шкољака

..

Повлату и падину угљеног слоја 'у Д. Бадањи чине пла
вичасти и беличасти глиновити пескови. !{од извора n.инералне
сумпоровите воде у Бадањи,
ским

песковима,

налазе

се

у плавичастим

врло

крупни

средњемиоцен

кристали

пирита,

Др, П. М. Стевановиh
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који су се излучили из минералне воде која пробија поменуте
пескове.

Ако сумирамо различите правце пада и пружања меди
теранских слојева у басену Корените - Јадра, онда се добија
једна блага плитка синклинала чија се оса протеже од запада
северозапада према истоку-југоистоку (динарс~и правац).
У њој се примеhују секундарни структурни елементи (набори
и раседи), који ниуколико не мањају општи правац главне
структуре.
Формираље
таложења

ове

синклинале

другомедитеранских

отпочело

наслага,

о

је још

чему

у току

сведоче

по

с,упне фацијалне промене почев од њеног центра ка пери
ферији. На крилима се примеhују више плитководне наслаге
(пескови), док у центру преовлађују глине. Секундарне струк
туре знатно су млађег датума, мада је због отсуства сармат
ских и панонских наслага тешко реhи када су тачно постале,
али по свој прилици у току панонског века (најгорњи миоцен)
истовремено са стварањем сличних

серији Посаво - Тамнаве тј.
Букорска Глава. Влашиh.

с

структура у миоценској

источне

стране развоlја Цер

Угљени хоризонт у овим наслагама утврђен је на више
места (Доња Бадања, Јаребица, Цико.те, Трбушница и др.),
Број угљених слојева и њихова моhност нису детаљно истра.
жени. На неким местима било је, покушаја експлоатације.

Медитеранске наслаге у овој области

припадају веhим

делом тортонском кату (лајтовачки кречњаци, песковита се
рија са угљем и горњи делови тегла.) Могуhе је да доњи
део моhних шкриљастих песковитих глина и табличастих
шкриљаца, који потсеhају на шлир источне Босне, припадају
хелветском

кату.

У литолошком и фаунистичком

погледу

медитеранске

наслаге басена Корените-Јадра подударају се са синхронични111
наслагама североисточне 'Босне у области планине Мајевице,
у којој медитеранске глине и шлир заузимају прилично
велико пространство. Из Североисточне Босне ова серија
прелази Дрину и опкољава Гучево (Брасина на Дрини), а
затим се протеже даље ка истоку у басен · Корените-Јадра.

Од синхроничних наслага у околини

Београда медите

ранске наслаге ове области разликују се по следеhим осо
бинама: а) у приобалским фацијама срета се слој угља, до1<
у околини Београда медитеранске наслаге нису продуктивне,
б) знатно су сиромашније фауном од синхроничних наслага
у околини Београда; ово се има објаснити отсуством таквих
плитководних седимената као што су пескови пец.11ајндорф
с1,ог типа који су развијени, на пример, у Раковици и Гор
њем Граду (Београд) и који садрже огроман број фосила,
в) глиновита фација (теrл) далеко преовлађује над песковитом.

1

Прильзи за сrратиграфију щ•оце11ских наслага

У околини Београда, напротив,

на узану област

крај

Дунава

фација

у

13

:гегла -ограничена је

Вишњици,

док

песковите

фације имају велико распрострањење.

Нат~ начин излази да медитеранске наслаге у басену
Корените-Јадра више одговарају босанском типу ових наслага,
а разликују се знатно од синхроничних наслага у северној
Шумадији.

II
О неким хоривонтима и фацијама сарматског ката
у Вападној Србији и Шумадији
Сарматске наслаге у Западној Србији заузимају знатно
пространство у Поцерини и Посаво-Тамнави, али ретко изби
јају на површину. У веhини случајева покривени су панон
ским (д. I<онгериским) наслагама или терасни:м седиментима.
Једино у околини Свилеуве сарматске наслаге откривене су
на веhем простору. Поједина изолована острвца, веiшном
песковитих сарматских стена, избијају испод панонско-понти
ског покривача на још неким местима северно и западно од
Свип.еуве (Тавшиh Поток, Камичак на Сави, Волујац и др.).
На свима напред наведеним местима сарматске наслаге

развијене су у песковитим фацијама (пескови, пешчари, пе
сковити квргави кречњаци и др.). Овде онде сретају се у
виду прослојака и песковите глине жуhкасто-црвенкасте боје.
Такве се глине нарочито често сретају у атару Свилеуве у
најгорњим партијама сармата, непосредно испод наслага па
нонс1<ог

века.

У фацијалном погледу сарматске наслаге Посаво-Там
наве веома личе на синхроничне наслаге у Североисточној
Босни (област Мајевице). С друге стране, знатно се разли
кује од синхроничних наслага у београдској Посавини, Ко
смају, околини Београда, које су развијене претежно у фа
цији лапоровитих и једрих кречњака (на пр. кречарски камен
у Остружници, Жаркову, Кнежевцу и др.)

Што се тиче фауне посаво-тамнавског сармата, она је
доста

оскудна,

а

то

се

има

приписати неповољним

условима

за фосилизацију (кластични карактер стена). У најгорњим
партијама сарматских наслага у Посаво-Тамнави на неким
местима запажа се присуство веhег броја слатководних и
сувоземних форама мекушаца, који сведоче о осетније изра
женом ослађивању и непосрецној близiсЈни обале. Такви се
облици нарочито сретају на изданцима сарматских стена у
изворишту Тавшиh Потока, а затим на северној падини брда
Столице (к.291). У беличастим ситнозрним песковима и лапо
ровитим пешчарима, поред крупних Mactra (ех gr. М. ponde-

Др. П, М. Стевановиh
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rosa Eichw.), Tapes gregaria Partsch, Solen sp., Trochus (ех gr.
Т. podolictts Sinz), Cerithittm disjttnctttm Sow. и др., налази се
велики број крупних Planorbls (ех gr. Р. carntt), затим Helix
sp. (крупан), Melania (Brotia) сј. vasarhelyi Hantk. и др. У за
вршној серији налазе се фораминиферски пешчари састав-·
љени готово сасвим из љуштурица Peneroplis, Miliola, Nttbeccularia и др.

Су деh.и по неким елементима фауне (Mactra - средње
сарматског типа- и Nttbeccularia) у Тавшиh Потоку изгледа
да је заступљен и доњи део средњег сармата, док је у
другим областима Посаво - Тамнаве (Камичак, Свилеува, Бата
л аге) развијен ис1<ључиво доњосарматски поткат. Овај по
следњи

ством

карактерише

се

у

поменутим

локалностима

прису

многобројних

церита (Ceritflium disjttnctum Sow, С.
nodoso plicatum Sow., С. rublginosum Eichw. и др.) трохуса
и кардида (из групе С. obsoletшn Eichw. i С. vindobonense
Pшtsch). У најгорњим партијама и на овим местима као и
у Тавшиh Потоку сретају се такође фораминиферски пешчари.
У околини Свилеуве сарматске наслаге почињу транс
гресивно преко доњотријас~их
(кампилских) лапоровитих

плочастих

кречњака са

Naliria· costata и Myophoria costata.

Услед слабе откривености доста је тешко одредити моhност.
Она просечно не прелази 40 метара.
Источно од реке Колубаре у београдској Посавини,
Космају и околини Београда сарматске наслаге у фацијалном
погледу изразито се разликује од синхроничних наслага
Западне Србије. Ми ·смо били у могућности да у овим обла
стима утврдимо следеће ређање хоризоната оздо навише:
а) глиновито - лапоровити, б) песковити, са слојевима угља у
бази и в) кречњачки, са којим са завршава сарматска серија
у поменутој области. Због непотпуно проучене фауне ових
хоризоната тешко је за сада реhи којем одељку сармата
припадају набројани хоризонти. В. Д. Ласкарев сматра да је
западно од Карпата развијен једино доњи сармат ( 1924).
Међутим, новији подаци из неких места у панонском басену
иду у прилог схаватању да је западно од Карпата, бар
делимично, заступљен и средњи сармат, што у последње време

допушта и В. Д. Ласкарев.

Од наведених хоризоната нарочито .је интересантан
најнижи·, лапоровито- глиновити хоризонт у коме сам на неким
местима (Губеревац Космајски) нашао читав низ бугловских
елемената фауне. У литор:ошком и фаунистичком погледу
дотични

хоризонат

одговара

риtоидно

зонту буrловских слојева у Источној

- хидробидном

је фауну одредио и описао В. Д. Ласкарев
глиновито- лапоровити хоризонт

у

хори

Србији (Краина), чију

(1935).

Због тога

бази сармата у Северној

·
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Шумадији можемо сматрати, ако не буrловским, а оно у
сваком случају прелазним буrловско-сарматским.
Рисоидно-хидробидски хори3онт таквог типа, какав се
јавља у обласrи Космаја и неким другим местима северне
Шумадије, нигде нисам срео у Западној Србији и северо
источној Босни, док су источно од Карпата сличне наслаге
врло добро развијене. Тако, на пример/у Јагњилском Потоку
. у бази сармата откривена је, у литолошкоr~~ и фаунистичком
погледу истоветна серија као у области Космаја, у што сам
се

лично

могао

уверити.

Западно од Карпата, сем неких података из околине
Великог Градишта (В. Микинчиh, 1932), није било убедљивих
доказа о постојању бугловских слојева. По усменом саопштењу М. Павловића глиновито -лапоровити хоризонт са буrлов
ским елементима срета се и јужније у Шумадији (област

Трнаве). Исто тако могуhе је да глиновито - лапоровита
серија са Congeria sandbergeri Andrus (К. Петковиh, 1928) у
бази сармата у крушевачком терцијерном
басену такоlје
припада бугловским слојевима.

Лапоро·вито - rлиновити хоризонт (,,рисоидно- хидробид
ски "), са буг лов ским елементима фауне, до сада је откривен
на многим местима у Северној Шумадији. Поред Космаја
(Губеревац, Сибница) слична серија констатована је у кос
мајско-младеновачком угљеном басену
(Врбица, Влашка,
Стојник), затим у околини Београда (северна падина Торлака),
у потоку Чокоњару (Раковица) и др.
Интересантно је да глиновито-лапоровити
хоризонт
из базе сармата у Северној Шумадији и околини Београда
по правилу опкољава области распрострањења средњемио
ценских;, (тортонских) наслага или се налази у њима, при
чему лежи непосредно преко медитеранских слојева.· Ова
околност објашњава присуство неких медитеранских типова,
додуше нешто измењених, у бугловским слојевима. На веhем
растојању

од

медитеранских

острваца,

тамо где је дошла

до веhег изражаја доњесарматска трансгресија, бугловски
елементи фауне сретају се врло ретко или их у опште нема.
Према томе излази да· налазак бугловских елемената фауне
у најдоњем сармату служи као индикација да у непосредној

близини места наласка треба очекивати и друrомедитеранске
(тортонске) наслаге.
Овде наводим .списак фауне из Губеревца Космајског
Мишљевац} коју сам скупио у рисоидно - хидробидском
(глиновито· лапоровuтом) и нешто вишем, песковитом хори
зонту у бази сарматских карстификованих кречњака, који
почињу банци ма са крупним остре јама: Syndesmya reflexa

( поток

Eichw. var., Ervilia podolica Eic!zw. var. infгasarmatica Sok"
ajf. buglovensis, Modiola volhynica Eiclzw., Cerithitшz

Масtга
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Сл.

1. -

Издавак слојева у Мишљевцу (Губеревац)

duboisi М. Hoern, (врло често), С. pictum Bast., С. rublginosum
Eichw., Trochus tш!"iculoides Sinz., Т· sp., Мигех suЫavatus·
Bast., Mohrensternia angulata Eichw .. , М. inflata Andrz., Tornatina lajonkaiгeana Bast. Т. tгuncata Adams, Chemnitzia sp.,
Hydгobla fгauenfeldi М. Hoern., Hidrobla sp. (форме са уз
дужним гребеном), Асте Jгauenfeldi М. Hoern., Buccinum sp.,
Amnicola sp., 1 uгritflla sp., Nerita picta Fer., Spirorbls helici-

Сл.

2. са

Изданак слојева у Мишљев'цу (Губеревац).':Изнад стрелица банци
Osiraea испод стрелица глиновито· лапоровити хоризонт.
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јoгmis Eichiv., S. serpttlifomzis Eic!zw., Cypгis sp. и др. ситне
форме гастеропода које још нису детерминисане.
Поред наведених маринских форама, на овом месту
нађено је више слатководних и сувоземних пужева (Valvata
sp., Рара, Helix, Limax и др.), који су доспели са копна,
које се налазило у бл-изи ни (космај ско острво?) и чи·rав низ
фораминифера тортонског типа као Truncatulina datemplei
D' ОгЬ., Rotalia sp., Polystomella acculeata D' Orb., Р. cгipsa
L., Bilocttlina sp. и др. Ове форме још јаче истичу прелазни
карактер (тортонско-сарматски) рисоидно-хидробидског хо
ризонта у бази сармата.

.

Гпасниll

Природњачkог му3еја, А-2

2
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Изнад глиновито - лапоровитог
хоризонта ~ области
Космаја лежи песковити хоризонт сармата,
КОЈИ
се
на
многим местима у хоризонталном правцу исклињаrза. Прем
лаз од старијег, глиновито-лапоровитоr хоризонта у песко
вити, постепен је, што се лепо види у потоку Мишљевцу
(Космај). На овом месту песковити хоризонт је моhан 8-10 м.
и карактерише се присуством многобројних церита, затим
Nerita picta Fer, Hydrobla sp. и др. По својој фауни прибли
жава се пшичном доњем сарма ту. За њега су на овом месту
везане слабије појаве угља, које у младеновачком продуктив

ном басену достижу знатну моhност.
Највеhе распрострањење у северној Шумадији и око
лини Београда има треhи по реду, кречњачки хоризонт. По
својој моhности он знатно превазилази оба претходна, исто

тако по пространству

које заузима.

У

моhним кречњачким

серијама као прослојци сретају се глине, пескови а најчешhе_
лапорци. Кречњаци су плочасти, јасно слојевити или једри
и масивни са (по правилу) развијеним карсним појавама на
површини. Заступљени су серпулитски, бриозојски, остре
идски, церитски и други варијетети.
У облисти Космаја, Београдској Посавини и околини
Београда, кречњачки хе>риз@нт. лежи трансгресивно преко
старијих стена, у првом реду преко кретацејских. У том
случају почиње базалним конгломератом преко кога, у веhиии
случајева, непосредно леже кречњачки банци са острејама

( Ostrea ging·ensis Schloth var. sarmatica Fachs.).
У почетку таложења овог хоризонта сарматска транс
гресија у Србији западно од Карпата достигла је свој макси
мум. Она ј·е захватила простране области Шумадије и За
падне Србије, које су у току палеоrена, доњег и средњег
миоцена

претстављале

суво

тле.

При врху кречњачког хори3онта у области Космаја и
Београдске Посавине по правилу сретају се фораминиферски
кречњаци,

састављени

личитих врста

родова

скоро

искључиво

Peneroplis

и

од

љуштурица

Miliola

у неким случајевима, у маси јавља и претставник рода

beccalaria (N. novorossica Sinz et Kar.)
за

средњи

раз

међу· којима се,

руководеhа

Nu-

форма

сармат.

На оним местима у северној Шумадији где су заступ
љени

нижи

песковити,

сарматски

хоризонти,

кречњачки

хоризонт

глиновито

лежи

њих. И у том случају исти почиње

- лапоровити

и

конI<ордантно преко

банцима

са

острејама,

као и у случају када лежи трансгресивно преко старије под
логе. Први се случај може врло лепо посматрати на напред
наведеном профилу (поток Мишљевац), а други у Лисовиhу

(Космај) и код Белих Вода у околини Београда.
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Појава острејских банака искључиво у бази кречњачког
хоризонта сармата показује да остреје увек заузимају тачно
QДреiјен стратиrрафски ниво и да уствари О).1,rоварају моменту
када су се биономски услови у сарматском мору изменили,
када је настала промена фација, од глиновито-песковите у
кречњачку. Острејски банци истовремено указују на почетак

велике сарматске трансгресије у северној Шумадији.
Најдоњи део кречњачког хоризонта (ниво са острејама)
,очигледно се наталожио у плиткој води, која је омогуhавала
,опстанак острР.1rа. Острејски банци до сада су констатовани
на више места у околини Београда и даље према југу (Жар
ково, Раковица, Јајинци, Лисовиh, Космајски Губеревац и др.)
Претходно проучавање фауне, нарочито из најгорњих
партија кречњачког хоризонта (фораминиферски слојеви)
указује на могуhност да један део овог хоризонта припада
<:редњем сарма ту. Детаљна ревизија фауне и детаљно хори
зонтирање кречњачког хоризонта показаhе оправданост таr<ве
претпоставке. Нарочито ревизија шкољака из овог хоризонта
може да допринесе разјашњењу овог питања.

Промене фације

на

прела3у из другог

.

(песковитог) у

треhи (кречњачки) хоризонт показује да су се при томе
прелазу били изразито променили физичко - географски услови,
а тако и.сто биономски, у оквиру тадашњег сарматског ба
.сена. Те промене одразиле су се на ишчезавању последњих
,,медитеранских" реликата, који су још живели за време тало
жења глиновито -лапоровитог и песковитог хоризонта (Syn-

desmya, Cuithium duboisi

М. Н б r n.

Turbonilla, Chemnitzia,

фораминифери медитеранског типа као Truncatulina dutemplei,' Rotalia и др.)
Сва три напред наведена и описана сарматска хоризонта
на једном мес.ту могу се видети у ·долини поrока Мишљевца
(Космајски Губеревац). Према извештају М. Павловиhа такво
вертикално смењивање хоризоната: а) глиновито -лапоровити,
б) песковити, в) кречњачки, запажа се и у долини реке
Великог Луга западно од греде Варовнице.
У Бео~радској Посавини и Космају, тамо где поједине
партије кречњачког хоризонта избијају на површину, што
је често случај источно од пеhанске раселине, развиfене су
интересантне форме карсног рељефа: суве или водом испу
њене вртаче, увале са . одводним каналима или без њих.
У неким веhим вртачима формирала су се мања језерца
(Слатина Космајска). Јужно од Остружнице, код оструж
ничких

каменолома,

посматрао

сам

интересантан

случај

"фосилне" вртаче, која је испуњена лесом и на тај начин
сачувала своју некадашњу форму од доцнијих морфолошких
промена.

Такав тип карста, какав се срета у сарматском појасу
источно и североисточно од пеhанске раселине, Ј. Цвијић
(1924/26) убраја у покривени или мерокарст.

'
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У хидрогеолошком погледу сарматске наслаге Космаја
и Београдске Посавине а тако исто Западне Србије имнју
важан значај пошто се у сарматским лапоровитим, кречњач
ким

и

песковитим

стенама

воде. Због тога

сарматски

водом

теренима

оскудним

налазе

главни хоризонти изданске

терени

ове области,

састављеним

од

на

супрот

панонско- понти

ских наслага, обилују великим бројем извора питке воде,
У оним крајевима где је карстификација сарматских креч
њач1шх терена прилично поодмакла (Барајево, Лисовиh) запа
жају се неке неправилности у распореду изданске в9де. То
потсеi1а на прилике у карстним теренима, али дотичне не
правилности

графијом

не

могу

у области

се

ни

голог

упоредити

карста

у

са

подземном

динарској

хидро

планинској

системи.

ш
Прилог ва повнавање панонс:ких (доњо1<онrерис1<их)
слојева у 3ададној СрбиЈи и Шумадији
Наслаге па}!онског века ј Северној Србији по правилу
прате зону распрострањења сарматских наслага. Оне ретко
леже дискордантно преко старије подлоге. Такви случајеви
могу се срести, само у Западној Србији у некадашњој при
обалској зони, и у ·околини Београда у подножју Авале и
Рипња. Обично панонске наслаге леже конкордантно преко
сармата а прелаз у литолошком, а понекад и у фауни
етичком погледу, међу њима је постепен.
Из североисточне Босне, где их је издвојио Ф, Кацер
(лист "Тузла" 1: 200.000) а делимично фаунистички проучио

Т. Фукс

(1874),

утврдивши фацију "Лангенфелда" у близини

Дрине, панонски слојеви, после краhег прекида, поново се
појављују источно од Дрине у Поцерини.
У северозападној Србији претежно су заступљене пе

сковите фације панонских слојева као и у ближој околини
Доње Тузле у Босни (,,бечки" тип доњоконгериских слојева).
У истој таквој фацији, по В. Д. Ласкареву, развијени су
доњоконгериски (панонски) слојеви на источном ободу Бео
градског Рта у Подунављу (1924). На територији Београда и
у Београдској Посавини преовлађује фација тзв. белих ла
пораца, које је први пут издвојио Д. Горјановиh у синхро
ничним горњомиоценским наслагама околине Загреба.
Панонске наслаге у Западној Србији и северној Шума

дији, без обзира на фацијалну разноврсност и локална одсту
пања, увек можемо груписати у два стратиграфска хоризонта:

а)- доњи панои, који лежи конкордантно преко сармата
(фација ,.,,белог" лапорца) или трансгресивно преко старијих.
стена (плиткиводна фација са Congeria subglobosa Ра r t s е h,
Papyrotheca и др.) б)- горњи панои, који се карактерише

1

1

1
1

11
1

1
t
*t

f

___;.

____________________________
Прил:Јзи за стратиrрафију миоценских наслага

21

z z,

присуством Cong-eria partsclzi С ј
С. zsyg-mondyi_ На 1,
С. czjzeki М. Но r 11 е s, Provaleпciennesia и др. У горњем па
нону такође се манифестују плитководне идубоководне фације.
Слојеви са Coпg-eria ung-ala-capгae М й 11 s t., Dreissensia
nuricalaris F u с h s, Cong-eria triang·ulaгis Ра r t s с h, које је
В. Ласкарев уврстио у доњоконгериске (1924), претстављају
у ствари плитководне фације понтиског ката, зато у овом
кратком прегледу оне неhе ни бити обухваhене.
У бре жу љ'Кастој области Поцерине и Поса во- Тамнаве
(Западна Србија) панонске н~слаге развијене су у фацији
пескова, шљунка и агломерата. У неким случајевима леже
трансгресивно преко доњотријаских лапоровитих кречњака
и флиша горње креде али веhином директно преко сармат~
с1<их наслага. У првом случају преовлађују шљунак, валутци,
пескови, у другом ситнозрни пескови који постепено прелазе
у

пеsковите

глине.

У атару Криваје

(Поцери·на),

испод

манастира,

,серија песка са тањим прослојцима шљунка лежи

моhна

трансгре

сивно преко танкослојевитих пешчара и глиновитих шкриљаца
(поцерски флиш). У меком пешчару при дну панонске серије
налази се веhи број отисака и калупа меланопсида и кар
дида панонског типа. Најчешhе се сретају Melanopsis martiпiana F е r, и М. maгtiniana F е r vаг. гug·osa На 11 d m.,

ређе ситнt форме глатких меланоriсида и четири врсте кар

.дида, које је услед

рђаве очуваности

било немогуhе

тачно

одредити.

Моhна серија повлатних пескова у атару Криваје, у
веhини случајева, не садржи никакву фауну (на профилу
под 3). Она има нарочито велико пространство у атарима
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Изданак панонских слојева код манастира Криваје. (десна обала реке
Криваје)

Објашњење: 1- флишна пешчарска серија, 2- шљунак, 2а, Ь- Гвожђе
вити песак и пешчар с калупима и језгрима паноцских мекушаца, 3- си
тнозрни плавичас1и песак (о,о 80 - 100 м. моhности)

Др. П. М. Стевановиh
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Градојевиhа, Каоне, Ћуковина, Мровске, Камениц~, Козарице
и Драгиња и заједно с понтиским песковима (доњи део понта)·
улази у састав посаво-тамнавске вододелнице, која се пружа
од Цера према истоку ка долини Колубаре. Како понтискw

део ових пескова (хоризонт с

Congeria ungula-caprae)

тако

и панонски садрже у поменутој области сочива или про
слојке каолинске глине, На неким местима у њима се при
меhују
слабији
сипеџи
нафте
(Каона,
Мровска
испод
Бобије и др.). На трагове нафте у овом хоризонту указују
и силне појаве гаса у дубљим бунарима и веhи број сум
порача и накиселих вода (Каона, Мровска). То нарочито важи

за горњи, понтиски део пескова

(хоризонт са

Congeria un-

gu/a"caprae).
У потоку Церовцу, између Каоые и Мровске, панонски
слојеви развијени, су у фацији чврстих плавичастих глина са

Congeria czjieki
sp. Судеhи

diшn

z z.,

М. Нб r n е s, С. partschi С ј
Limnocarпрема фауни овде је развијен горњи панои.

о

1(3.00)

Ређање слојева у потоку Uеровцу између Каоне и Мровске.

Congeria partschi

Објашњен.е: 1- песковита плавичаста глина са
(r. па
нои), 2- пескови жуhкасте боје са рибљим пршљеновима (д. понт)

Глине

навише

постепено

прелазе

у

жуhкасте

гвожђевите

пескове са великим бројем рибљих пршљенова (еквиваленти
доњег понта). Ови пескови дају јак мирис на битумију.

Глиновито-песковита фација панова слична оној у по
Церовцу избија на површину и у атару Драгиња
(глине са Cong-eria partschi М. Но r n., С. Zsygmondyi На 1.,
и др.) а исто тако у Тавшиh Потоку између Каоне и
току

Драгиња.

Панонски слојеви на простору између Тамнаве и Вуком
дража у области Свилеуве развијени су у фацији крупно-

•
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зрних пескова и песковитих глина. На неким местима ова
серија претставља непосредко вертикално продужење сар

матских

наслага,

ређе

лежи

дискордантно

преко

.

флишо

ликих пешчара доњег тријаса. У долини Вукодража испод
брда Кика (види профил) у крупнозрним песковима налази

се мноштво Lyrcaea martiniana F е r., L. martinana F е r., var.
rugosa На n d m., L. vindobonensis F и с h s, Congeria subglobosa Р а r t s с h, Unio halavatsi и различите врсте панонских
лимнокардида.

sw

.лrо

.

'ј;~;Э-]
- - - З( 4. оо)
-·.· .. -",,·.·
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0;;
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1

7~~-~:-~ ~ -~:; l (5.00)
........

РО оо о о·о о

Профил доњопанонске · серије у долини реке Вукодража (Свилеува).
Објашњење: 1- шкриљци и пешчари доњег тријаса 2- песак и шљунак,
лапоровите r лине. У слојевима 2 и 3 налази се фауна .subglobosau

3-

хоризонта.

Карактеристично је да су љуштуре меланопсида, које
налазе у песковитом хоризонту, сасвим силификоване.
<;: обзиром на наведене врсте овде је заступљен доњи део
панонских слојева (,,subglobosa" хоризонт), Код Камичка,
на десној обали Саве, преко песковите сарматске серије
са многобројним трохидама лежи
пащшска серија пеш
чара, пескова и песковитих
глина чија моlшост не пре
лази 15 метара. Фаунистички могу се. издвојити доњи и
Г()рњи панои (,,subglobosa" и ~;partsclzi" хоризонт).
се

У доњепанонс~шм слојевима
налазе се многобројни
отисци од Congeria subglobosa Р а r t s с h, Melanopsis martiniana F е r., Unio halavatsi и др. Од горњепанонских слојева
сачувао се само до.њи део "partsc!zi" хоризонта (песковите
глине са многобројним ситним лимнокардидима). Слојеви на
овом месту благо тону ка С И.

Др. П. М. Стевановиh
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Из кратког прегледа панонских (доњоконгериских) нас
лага у Посаво- Тамнави види се да су оба дела панонских
слојева углавном развијени у песковитој фацији. У доњем
панону преовлађују крупнозрни кварцни пескови, пешчари,
шљунак; у -горњем ситнозрни глиновити пескови и песковите

глине. По свом литолошком саставу, а исто тако по не
знатнрј релативној моhности слојева (до 50 м.), горњи панои
Западне Србије знатно се разликује од синхроничних наслага
у области источно од Колубаре (Београдска Посавина), у
којој су заступљење знатно моhније наслаге, развијене у
дубљим фа цијама (глiшовито-лапоровите серије: "бели"
лапорац, проваленсиенезиске глине итд).

Источно

од

Колубаре

глиновито-лапоровита

(Београдска

серија панона

Посавина)

моhна

таложила се очевидно

25
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у дубљим деловима

басена

знатно даље од обале.

У овој

области панонске наслаге по правилу леже изнад сарматских

кречњака (види геолошку карту). Испод панонско- понтиске
серије ни на једном месту не избијају старије, мезозојске,
стене !(ао што је то случај у Посаво- Тамнави и Поцерини.
Моhна лапоровито-глиновита серија једино у најдоњем делу
и

на

прелазу

у

доњоплиоценске,

тање
хоризонте песка.
у Посавини износи око

понтиске,

Средња моhност
200 метара.

наслаге

садржи

панонске

серије

Преко сарматске серије, (кречњака) на неким местима
(Остружница, Баhевац и др.) непосредно леже "бели" лапорци
са Planorbls sp. Congeria Zsygmondyi На 1., и др. и много
бројним ситним лимнокардидима. Знатно мање пространство
у Посавини има песковито -глиновита фација доњег пано на
са Congeria subglobosa и многобројним лирцеама (В. Мошта
ница, Мељак и др.).
Серија "белих" лапораца доњег панова навише посте
пено прелази у моhну серију лапораца нешто тамније боје
(плавичасто-сиве) са Congeria partschi С ј
С. 2sygmondyi
Н a'l., Pгovalenciennesia пduli R. Но r п., Lymnaea с/. velutina
D е s h. и др. (пр0валенсиенезиека фација горњег панона).

z z.,

Горњи панои у Београдској Посавини развијен је искљу
чиво у дубљим фацијама (лапоровито - глиновитим). Навише
постепено прелази у сличне фације доњег понта (понтиске
глине. ,,абихи или преромбоидног" хоризонта).
Оба панонска_ хоризонта могу се проматрати на издан
цима у долини потока Смрдана (Мељак), у зони тзв. пеhанске
раселине дуж које је западно крило са панонском серијом
потонуло

у

односу

на

заостале

kречњаке доњег сармата,

који су остали на првобитној висини али су нагнути ка З. С.

3.

У доњем панову на овом месту налазе се. Congeria
subglobosa Ра r t s с h., Lyrcaea martiniana F е r ., L.vindobonesis
F u с h s, Melanopsis сј. lanzeana В r u s и др.; у горњим парти
јама сретају се Congeria partschi С ј
и С. czizeki На 1.
Горљи панои у Београдској Посавини развијен је у фацији

z z.

сивкасто-беличастих лапораца, чија моhност износи око

180

м.

Ове стене имају доста велико пространство у источном делу
Посавине дуж сарматског појаса наслага (Мељак, В Мошта
ница, Баhевац, Бождарезац и др.). Литолошки састав и
фауна горњег панона, која се састоји од форама са танком
љуштуром, сведоче о нешто дубљим деловима некадашњег
басена.

Одавно је позната горњопанонс~<а фауна из умчансног
тунеЈ1а (П. Павловиh, 1928, В. Стратимирdвиh, 1928) у I<ojoj
су

доста

честе

провалеисиенезије

( Provalensienesia pauli R.

Н о е

r п.

са

и

танком

Р.

љуштуром

pauli R.

Н ое

r n.

. Др.
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var. intermedia

Оо

r ј.

К

П. М. Стеванов11h

r а m Ь е r g е r)

затим различити кар

диди. Врло слична фауна у сивкастим лапорцима срета се и
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на обали Саве у самом кориту реке између Умке и Дубоког.

Између осталих нашао сам Provaleпciennesia

Lymnaea (Velutinopsis)
На

t.

(најчешћа).

сј.

pduli R. Н ое r п.
velutina D е s h, Cong-eria zsygmondyi

Прилози за стратиграфију миоценских наслага

У Бождаревцу

на месту званом

Бучје

. 27

горњепанонска

глиновито-лапоровита серија пада ка југозападу под углом

од

степени.

8

Овде се види

следеhе

ређање

слојева. оздо

навише:

1-

Плавичаста чврста лапоровита глина .са многоброј-

·

ним Congeria partschi С z_j ~., С. czjieki М. Н ое r n., С. zsyg-

mondyi На l., Provalenciennesia pauli R. Ное r n., Ancylus illyricus В r u s., Limtzocardiam сј; bocki На l; моhност на изданку
6.00 метара
2- Песковита глина са Congeria czjzeki Ра r t s с h.,
С. zsygmondyi На l., С. partschi С zј z.·- Моhност 1.50 м.
3- Ситнозрни жуhкасти песак ·-. 3.00 м.
4- ГвожIЈевити песак и пешчар мрке боје са једрима
различитих врста :Лимнокардида и Congeria zsygmondyi Н а 1
и др. о.зо м.
5- Беличасто-жућкасти ситнозрни пескови - 0,15 м.
6- Плавичасти веома гвожђевити пешчар с једрима
и отисцима Congeria partschi С z ј z. var. и С. zsygmondyi
Н а l. -0,30 м.
7- Жуhкасти гвожђевити nесак - 0.60 м.
8- Жуhкаста песковита глина - 0.20 м.
9- Беличаста и жуhкаста глина са оскудном фауном
. (Congeria partschi С zј z. и др.),
Слично као у Бождаревцу
горњеnанонски

и

код

Умке

развијени

су

слој~ви и на другим местима у Београдској

Посавини. Тако у Баiiевцу, на откосу иснод цркве, у песко
витим глинцима

налази се безброј

Congeria zsygmondyi

Н а

ситних

Све што је напред. речено о ређању
ских

хоризоната и

о

лимнокардида

и

l.

типовима

фација

у

појединих панон
Западној

Србији

(Поцерина и Посаво-Тамнава) и у области источно од Колу
баре може се претставити у виду таблице на ниженаведени

начин.

Треба истаlш да

· су

накнадна

проматрања

у

неким

областима Западне Србије, а исто тако у околини Београда,
помогла да разјасним стратиграфски пdложај т. зв. хоризонта

са

Cong·aia

ју!ш
зонт

uтzg·ufa-caprae М ii

примеру

( 1940).

П. · Павловиl1а,

n s t.

кога

сматрао

сам раније,
за

панонски

следу
хори

Лр. П. М. Стевановиh
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ПРЕГЛЕД

Фација и хоризоната панонских слојева и доњег
у областима источно и западно од Колубаре.
Поцерина, Посаво
Тамнава

плитководне

наслаге

Београдска Посавина

плитководне

,,дубоководне•

наслаге

-

ДОЈеОПОН·
тиски

слојеви

(N1

рЏ

rорњопа-

пескови са Congeria
ungula - caprae М.
Limnocardium aperturn М.

пескови,
са

слојеви

partschi, С. zsygmэndyi и др. ( .partschi"

ски

слојеви

(N1

РП1)

и

пещчари

пескови
са

Соп-

geria subglobosa,
Lyrcaea sp. div. (»subglobosa• хоризонат)
'

превла-

гv,пса;

.пре-

Сивкасти и ·плавичасти лапорци;

прова-

ленсиенезиrн1 слоје-

ви са Provalenciennesia
pauli R. Но е r п. l..ymпаеа, Velutinopsis и др.

хоризонт)

крупнозрни
лоњопанон-

rлиновити

са

ромбоидни• слојеви
(,,абихи слоје~;и")

Congeria

глине

(N1:Рп2)·

лапорци
кама

на-

слаrе

лапорци,

песковите

нонски

понта

ситнозрми
скови,

вите

пе-

песка-

глине

са

Congeria sиЬg/obosa, Lyrсаеа sp. и др.

,,бели"лапорци,rлине,
глине

песковите

Planorbls

и

са

сиrним

кардицима;

Congeria
zsygmonayi

Из наведене табЈЈице види се да су у Посаво - Там
нави развијене искључиво плитководне панонске наслаге
(кластичне стене); у Београдској Посавини доњи панои раз

вијен је како у плитководној тако и у
цији, горњи само у "дубоко1юдној".

"дубоководној" фа

Овде треба истаћи да је П. Павловић сматрао панонске
слојеве из умчанског тунела дубинским еквивалентима панон
ских (или доњопанонских, како их Павловић назива) слојева
у Рипњу, Раљи и Врчину. С обзиром на фауну и страти
графске односе у Западној Србији, нама и-=~гледа да серија
у умчанском тунелу преrставља нешто млађи хоризонт од
оног који је развијен у набројаним местима. Позната нала
зишта фауне у Рипњу, Раљи и Врчину при'lадају несумњиво
доњем панону, док је код Умке заступљен горњи панои у
дубинској фацији.
У околини Београда панонске наслаге развијене су ва
доста великом пространству.
Исте се
одликују великом
фацијалиом разнш~рсношhу (глине, ,,бели" лапорци, пескови,
шљунак, конгломерат и др.). По правилу садрже богату
фауну чијој је обради П. Павловиh посветио веhи део сво-

I !рил оз Ј

за стратиграфију миоценских наслага
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јих научних радова. Готово у свакој познатој локалности
састав фауне је прилично специфичан; одликује се мање или
више од фауне из других
налазишта исте области. Због
тога се питање правилне синхронизације појединих хоризо
ната у овој области не може извести само на основу спискова
фауне веh се мора узети у обзир карактер фа_ција у целини.

Панонске наслаге у околини Београда биле су предмет
исцрпне анализе од стране В. Д. Ласкарева (1924) али с
обзиром на проучавање фа.ција у овој области и Западној
Србији сматрамо да треба истиhи и неке нове резултате.
Овде изложена расматрања имају претходни карактер.
У многим случајевима када панонс1ш слојеви леже непо
средно

и

конкордантно

преко

сарматц

могу

се

констатовати

прелавни сарматска-панонски слојеви (Беле Воде, Камени
Поток, Заклопача и др.). У другим случајевима непосредно
ивнад

сарматскнх

наслага

леже

чврсти

са Cong·erid banatica М. Но r 11.,
К r а m Ь., Cardium cekusi G о r ј. К

компактни

лапорци

Lymnaea croatica G о r ј.
r а m Ь., Velutinopsis pancici

В r u s. и др. Такав је случај, на пример, на самој територији
Београда (Теразије, Милошева улица и др.). У неким слу
чајевима изнад сармата леже глине, песковите глине, пес

I<ови у којима се врло често срета Oгygoceras и др. панон
ске форме (т. зв. оригоцерасов хоризонт, по П. Павловиhу).

Такве појаве сретају се у Бегаљици, Врчину,

Малом Бучју

и Рипњу.
На неким местима у непосредној близини Авале панон
ски слојеви леже трансrресивно преко отаријих стена (д.креда,
серпентин и др.). У том случају панонски седименти имају
кластичан карактер (базални конгломерат, шљунак, песак,
пешчари). Идуhи оздо навише грубљи материјал постепено
прелази у све ситнији док најзад не преовладају глине и
лапорци. У овом случају у грубљем материјалу по правилу

се сретају Cong-eria subglobosa PartschlJ затим читав низ
· крупних конrерија које је описао П. Павловиh (1927), као
С. pancici Р а v 1., С. antulae Ра v 1., С. kosanini Р а v 1., С semilunata Ра v 1. и др. и веhи број врста необичних пужева
· као Baglivia, Orygoceras, Pavyrotheca и др.
Најлепши примери трансrресивног положаја панонских
слојева преко старије подлоге сретају се у атару Врчина
(Караrач) и Рипња (Рамаhа). Моhност песковите серије са
Congeria subglobosa (доњи панои) у поменутим местима

не прелази

30-40

м.

Доњи панои у околини Београда (,,бели" лапорци е једне

стране или пескови "subglobosa" хоризонта, с друге) навише
прелазе у глиновито- лапоровите и песковите фације горњег
панона. Фација горњег панона (по терминологији којом се
служио П. Павловић - горњи део "доњопонтиских" слојева'
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нарочито су добро развијене. у атару Беrаљице (П. Павло
виh, 1923) дуж доњоплиценске продукгивне серије Поду
навља. Поред конrерија (Congeria partscfzi и др.), затим мно
гобројних кардида, често се сретају претставници рода Lyrcaed (,,други лирс1:ејски хоризонт", према ниженаведеној шеми).
Издвајање горњег панона од доњег на терену доста
је тешко извести, с обзиром да је прелаз међу њима по
степен како у фаунистичком тако и у литолошком погледу.
У панонским слојевима у потоку Слатини (Врчин) П.
Павловиh и Ј. Јуришиh нашли су један доњи леви молар од
Dinot!zeriam g"iganteam К а и р (П. Павловиh, 1931) за једно
са читавим низом меланопсида, затим Orygoceros, Caspia,
Limnocardiшn (Didacna ?) desertam S t о 1. и др.
На основу многобројних фаунистичких података о до
њеконrериским (панонским) слојевима околине Београда, а
исто тако на основу својих личних теренских проматрања
В. д. Ласкарев сматра (1924) да се могу издвојити следеhи
доњоконгериски хоризонти у овој области : а) прелазни
слојеви (сарматско-панонски), затим "бели" лапорци и хори
зонт са крупним Lyrcaea, fapyrotheca, Or;,g-oceras, Baglivia,
Congeria spatulata, С. ornithopsis (,,лирцејски" хоризонат),
б) хоризонт са Congeria partschi, који се не јавља увек,
в) хоризонг са Congeгia tr}aлg·ttlaris као еквивалент меот

ског ката. Поред

тога В.

Ласкарев

разликује

две

фације

панонских слојева у Северној Србији - песковиту, развијену
у Подунављу (,,бечки тип") и глиновиту, крај десне обале
Саве (.загребачки тип").
Од поменутих хоризоната првенствено место заузимају

по В. Ласкареву први и треhи хоризонт, док се други јавља
само

у неким случајевима.
Оваква подела, која је у основи тачна, мора се унеко
лико допунити и изменити с обзиром на резултате добијене
проучавањем фациЈа у Северној и Западној Србији. Пре свега,
хоризонт са Congeria triang·afat·is, непобитно је млађи .од
меота. Он несумњиво припада доњем плиоцену (понту). О
томе he бити речи на другом месту. Даље, проучавање вер

тиr<алноt' и хоризонталног смењивања фација у Западној Ср
бији и Београдској Посавини, а исто тако и у другим краје•
вима панонског басена,

показује да су хоризонт са

Lyrcaea,

Papyrot!zeca, Baglivia, Cong·eria spatalata tt

др. (маркушевачки
тип фауне) и "бели" лапорци, међу собом синхроничне тво
ревине. До тога закључка дошао је и сам Д. Го_рјановиh у
неким својим радовима доцнијег датума (1908).
·
Хоризонт са Coлgeria partscfli, који у горенаведеној
подели (В. Л;:скарев, 1924) заузима другостепено место,
распрострањен је готово у свима областима, где су развијене
панонске наслаге, од Поцерине до смедеревског Подунавља.

Њиме се по правилу завршавају панонске а тиме и мио
ценске наслаге у овој области. У дубљим деловима нека-

"

Прилози за стратиграфију миоценских наслага

дашње_г

басена дот.ични
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хоризонт претставља

вертикално

продужење "белих" лапораца, у плиhим деловима басена вертикално продужење слојева са Cong·eria subglobosa. Лито
лошки састав хоризонта "partschi" варира у зависности од
тога да ли претставља вертикално продужење "белих" ла
пораца или "subglobosa" хориsонта. У првом случају пре
овла!јују и у њему глиновито-лапоровите стене, а у другом
песковито-г лино вите.

У веsи са фацијалним разликама и утврlјеним синхро
низмом појединих хоризоната стратиграфска шема панонских
наслага у околини Београда добија унеколико друкчији изглед.
Поједине локалности I<oje наводи П. Павловиh (1923, 1926)
ми смо покушали да ра::шрстамо у одговарајуhе рубрике
ниже наведене шеме. При томе смо стално имали у виду
фацијални карактер појединих налазишта. Будуhа испитивања
поI<азаhе у колико је овај покушај паралелизације био оправда~.
А I<o поред панонских, у стратиграфску шему за, конгериске
лојеве у околини Београда, укључимо и млаlје хоризонте
оњоплиоценске, понтиске) онда се добија следеhа слика
распореда фација и хоризоната:
1

1
:,::

1

r~рњи

ПлИТКОВО)!.Не фације ј

Хоризонт

1

понт

о

.доњи

Хоризонт

понт
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о
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о
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с Congeuпgula-caprae

• тре!ш лирцејски хоризонт" (Конопљиште)

N2 pt1
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...

По-

..

t::
:,;:

Congerla
(Бели

ток, Зуце и др.)

N2 pt2

:,;:
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с

rhomboidea
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...
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хоризонт с Congeria
partsc!zi, С. zsygmondyi и др . ,други
лирцејски хоризонт•

(Беrаљица, Врчин
Слатина и др.)

-

сиви и жуhкасти лапор-

ци с Conge,-ia partsehi,
С. zsygmondyi и др •
(Београд,

код

жељезн.

станице и др.)

,,бели лапорци• с Veluхоризонт с Congeгia
subglobosa, Раруго- tinopsis pancici, Planortheca и др. ,, први лир- Ьis sp., Сагdiшп cekusi

цејски хорцзопт и (Ри-/ идр. (Београд: Теразије,
пањ, Врчин, Зуце,
Вожцовац, Пашино БрКараrач и др.)

до и др.)

о

t::

прелазни

:8

нонски слојеви

о

о

~

сарматско-па-

(Беле
Ду-

Воде, Заклопача,
боки Поток).
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Несумњиво је да he наведена таблица претрг.:ети из
весне измене и допуне у вези са будуhим детаљнијим про
учавањем фација, нарочито тамо где се на терену може
констатовати нагли прелаз из плитководних и приобалских
зона некадашњег басена у дубље регионе. Управо на тим
местима појављују се знатне тешкоhе при издвајању поје
диних хоризоыата. Ту се, на пример, запажа извесно наго
милавање појединих форам11 у вишим хоризонтима, које су
иначе карактеристичне за дубље хоризонте, где се масовно
јављају.

Код нагле промене петрографскоr састава у хоризон
талном правцу, као и у случајевима брзог вертикалног сме
њивања слојева, различитог литолошкоr састава и фауне,
често се у једном слоју, или узаној зони, примеhују врсте
које у нормалним случајевима карактеришу по неколико хо
ризdната. Као пример заједничког присуства неких врста
карактеристичних

за

различите

хоризонте

панона

и

понта

можемо навести доњоконrериске слојеве из Каменог Потока
код Кумодража, чију је фауну описао Б. Степановиh (1939).
Овде преко прелазних сарматска-панонских слојева леже ти
пични панонски слојеви који су развијени у глиновитој фа
цији. Из једне зоне . сивкастих лапораца незнатне моhности
(око 1 м.) Степановиh је одредио веhи број конrерија, између
осталих Cong·eгia subg-Zobosa Ра r t s с h, С. partsc!zi С ј

С.

balaionica carvemosa

Вr и

s.

С.

ang-ula-caprae Milnst.

z z.,

У колико би ове одредбе биле тачне, имали бисмо случај
да се четири врсте, које у околини Београда оштро карак
теришу три различита панонско-понтиска хоризонта, сретају

у истом нивоу .. Тако прве две врсте каррктеришу панонске
слојеве, док се друге две сретају у п.литководним фацијама
доњег понта у непосредној близини Каменог Потока у Ко

нопљишту
следње

(Б. Поток).

две

врсте

Није

искључено

неправилне,

тим

пре

да су
што

одредбе по
се

изнад

ове

лапоровите зоне с конrеријама сретају типични доњопанонски

СЈюјеви (оригоцерасова _фација и зона са Congeria doderleini)
што се види из профила бр. 6 код Б. Степановиhа (1939).
Што се тиче такозваног лирцејскоr хоризонта, кога је
први пут увео у литературу С. Брусина (1884, 1897), исти
сам у rор~наведеиој таблици поделио на три "хоризонта".
У вези са тим изнеhу потребна објашњења. Под именом
лирцејског хоризонта, С. Брусина (1884) је обухватио онај
део конгериских слојева у околини Загреба, који'лежи испод
слојева са Congeria rhomboidea М il n s t. Фауну. из тог хори
зонта Брусина је врло доб::10 проучио, нарочито из Марку
шевца код Загреба. Нешто доцније Брусииа, а исто тако
Д. Горјановиh, уместо "лирцејски хоризонт" употребљавају
назив "доњопонтиски" слојеви (т.ј. доњоконrериски или па-

f

1

ii

f

1
1
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нонски, по терминологији којом се ми служимо). ·међутим,
термин "лирцејски хоризонт" задржао се и даље у литера
тури као стратиграфски појам, мада унеколико сужен. Њиме
су

означавани

само

доњи

хоризонти

јева у којима се врло често

Lyrcaea (хоризонт
g-Zobosa.)

сретају

доњоконгериских

претставници

сло

подрода

приближно еквивалентан са Cong-eгia

sub-

У таквом ужем смислу лирцејски назив употребљава.о
је неко време и аутор овог чланка. Тако је раније панонска
серија са крупним лирцејама у Београдској Посавини била
третирана као "лирцејски хоризонт" (1939, 1940).
Ревизијом ранијег материјала, као и доцнијим проуча
вањем на терену и анализом фауне која се налази у При
родњачком
музеју српске земље (збирке П. Павловиi'i:а)
убедио сам се да крупни меланопсис1:1 из подрода Lyrcaea
(тип Lyrcaea ntg·osa Нап d ш.) имају знатно веhе вертикално
. распрострањење. Они се обично налазе нагомилани у поје
диним слојевима или сочивима у хоризонтима различите ста
рости, почев од најдоњег панона па закључно са доњим
пантом. Тако у Рипњу и потоку Карагачу (Врчин) лирцеје
се масовно појављују у доњем панону (,,први лирцејски
хоризонт"), у Бегаљици и на неким местима у атару Врчина
- у хоризонту са Cong·aia partsc!zi т. ј. у горњем панову
( ,,други ли рце јски хори~онт"), у потоку Конопљишту (Бели
Поток) у доњем лонту, развијеном у приобалској фацнји
(,, треhи лирцејски хоризонт"). У последњој локалности лирцеје

се налазе у огромном броју заједно са

Congeria tmgula-cap-

гae и С. balatonica. Најзад имамо случај да неке врсте под
рода Lугсаеа прелазе и у горњи понт, али се у овом случају
број врста и индивидуа оштро смањује, а да се при томе
не примеhује неки њихов зонарни распоред у прослојцима
и сочивима. Тако у горњопонти,ским лапорцима у тунелу
код Белог Потока налази се pelje и Lугсаеа rugosa Нап d m.
Из напред реченог излази да "лирцејском хоризонту",
који је уствари састављен из неколико самосталних лирцеј

ских хоризоната, не можемо придавати
значај који је имао раније, нити

онај

стратиграфски

га можемо

сматрати екви

валентом доњег дела панова (т. ј. доњоконгериских слојева)
нити

целог

панона,

јер један лирцејски ниво налазимо и у

понту. Да би се у будуhе избегли неспоразуми,
"лирцејском хоризонту" може се говорити једино

уместо о
о фацији

са лирцејама, која се неколико пута понавља у току панон

ског и понтиског века (доњоконгериских и горњоконгериских
слојева).
Плитко1Зодна и приобалска фација доњег панона, у којој
се најчешhе сретају претставници

графском смислу боље

Lyrcaea,

окарактерисати

Г:~асниk Прнродњачkог му3еја, А-2

може се у страти

ако

изаберемо

као
3
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руководеhу

форму

ону

врсту

која има

краhе вертикално

распрострањење а поред тога јавља се на

веhем

простору

у знатном броју индивидуа. За време картирања пространих
терена у Северној и Западној Србији, у којима су распро
страњени панонски слојеви, дошао сам до закључка да у овом
погледу најбоље одговара Congeгia sabglobosa Ра r t s с !1.
Због тога у нанред наведеној таблици панонско-понтиских
слоЈева у околини Београда доњи део панона, који се одЈш
кује богатством у лирцејама (плитководна фација д. панона)

означио сам као хоризонт са Congeгia

sabglobosa.

У истој таблици истакнуто је троструко понављање
фације са лирцејама у току панонско-понтиског века (,,први,
други и треlш лирцејски хоризонт").
Из околине Београда панонски слојеви протежу се у
једном континуелном појасу источно од кретацејске греде

Авала-Ковиона-Космај, далеко на југ у Шумадију. Западно
од кретацејског појаса ове наслаге прате пеhанску раселину
(види геолошку карту) и завршавају се према југу у област .
Венчана. У обе области панонске наслаге леже конкордантн
0
преко доњосарматских слојева. Претстављене су како плитко_
водним тако и дубљим фацијама, најчешhе лапорцима, песка

витим глинама и песковима са великим бројем

врста меку·

ш1ща и остацима флоре (Дубона, Мељак и др.)

.
Панонске наслаге источно од .чиније Ковиона (код Раље)

Варовница (код Младеновца), а нарочито јужније, у Шу·
мадији, до данас су врло слабо проучене тако да се не може
за сада говорити о неком издвајању хоризоната као што ј
то случај у Западној Србији, београдској Посавини и око
лини Београда. Изузев неких ситнијих података добијених

-

приликом картирања (В. Ласкарев,
друго ништа

\

није· ни

1925,

познато о панону

М. Павловиh,
напред

области.
Посматрани случајеви трансгресивног

ских слојева

у околини

Београда

више локални карактер

и

испод нивоа

узвишења,

мора

неких

читих старијих· стена

указују

(мезозојских

положаја

и Западној

1934)

поменутих
панон

Србији носе

на постепено
састављених

спуштање
од

у првом реду),

разли

која

су

за време доњег сармата по свој прилици претстављала острва.

У току горњег панона примеi'1ује се извесно слабије поме
рање обалских линија у правцу југа као предзнак понтиске
трансrресије у неким деловима Северне Србије. Оно је имало
за

последицу

потапање

извесних

делова

копна

у

оквиру

моравског и колубарског басена, при чему је истовремено
дошло до продубљивања централних делова ових басенз.
У вези са тим у поменутим басенима примеhује се нарочити

хоризонтални распоред фација горњег па·нона

-

на перифе&

рији песковите са богатом фауном, у средишту лапоровито
rлиновите са оскудном фауном.
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Поменуте осцилације обалских линија и линија највеh.нх
_дубина

ка.11на

у току горњег панона

отступања

с једне

стране

обале

од

у правцу

имале

греде

истока,

су

Авала

за

последицу ло

- Ковиона • Космај,

с друге,

према

западу.

Оваква повлачења мора у току горњег панова резултат су
започетог убирања сарматских наслага, које се у широком:
појасу протежу са обе стране поменутих узвишења и кре
тацејске греде која их сједињује. Интензивни тектонски
(радијални и пликативни) покрети, који су у г. панону · довели
до промене контура Панонског Басена у Северној и Западној
Србији, наставили су се и још више појачали у току пон
тиског

века.
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ТАБЛА

1

Сви насликани облици нађени су у, Губеревцу (l{осмај) у рисоидно
хидробидском хоризонту. (бугловски слојеви), који лежи у бази сармата
испод кречњачких банака са ос1рејама.

Toнtes

Ies formes figнrees trouvees :\ Oouberevac (Kosшai) с!апs lcs

coнches boнgloviens (horlzoп rissoido-!1ydr0Ыeп) dн tогtопiеп
dessoнs des calacaires а Ustraea gшgeпsis Schlotll.

1 и II ред -

Tornatitza lajonkaireona

В а

s t.,

saperieш ан

мпаде индивидуе;

Увеh. х

3

III

ред

-

фиг. Ј-5. !Ьid., одрасле индивидуе фиг. 6. Torпatina sp.;
фиг. 7. Tornatina truncata А d а m s, млгда пндивидуа; фиг.
8-10. !Ьid., одрасле индивидуе. Увећ х 3

IV

ред

-

V

ред

-

фиг. l. Hydrobla сј. Jrauenfeldi М. Н о е r n., фиг. 2. - Hydrobla sp. (глатка); фиг. 3 НуdгоЫа sp. (каринатнаЈ; фиг. 4-6
Hydrobla п. sp. (каринатна); фиг. 7-9 - Hydrobla п. sp. (l(a•
риаатна, други тип). Увеh. х 3 ..
фиг. 1-4,8 Mohrenstemia angulafa Е i с h \V. Увеh. х 3; фиг. 5
Troc!zus turriculoides S i n z. Увеh. х 3; фиг. 6-1, Troclzus sp.
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Увеh. х

3;

фиг.

5-8

повређене за живота од сrране пужева;

канибала.

VI

VII

Dr.

ред

ред

-

фиг. 1 -2
Ceritlzium rublginosum Е i с h w. Уве!1. х
б-7, Ceritl1/11m pictum Ва s t. Увеh.' 1,5; фиг. 6 sp. :Уве!1, х 3.

1,5;

фиг.

Cerithium

фиг.

1-3. Ceritlzium dt1boisi М. Ное r п. Увеh. х 1,5; фиг. 4
Synrfesmya re_flexa Е i с !1 ,v. var. '(бравни крај). Увећ., х 3;
фиг. 5 -6, Spiroгbls lzelic1fon11is Е i с h \V. Увеh. х 3.

Р. М. Stevaпovic

RESUME
Donnees stt-atigraphique coшplemeutaires sur les couшiocenes de la Serble Occidentale et de Chouшadie.
l,'aнteur preseпte qнelqнes doпuees coшpleшeпtaires concerпaпt l'etнde des coucl1es dн шiocene шоуеп et superieur .
da11~ la Se.rble Occideпtal~, анх eпviroпs de Belgrade et еп
Choшпadie, II etнdie еп detail surtout
des coнches раппо-.
пiеппеs (coнches iпferieure а Congeries) et celles de Buglovka
et du sarmat.ien. Il s'.efforce de faire !е parallele entre les div~rs
facies. Cette et.ude parallele aboutit а certџiпs 110u,,еацх resultats ·
qui .111odifiei1t .daпs нпе cert1Ji11e m,esure !а 11ipothese actнelle
relative • а !а dispositiori verticale des horizoпs paпnoпiens (horizons iпf. а Coпgeries).

ches

Notice

!es couclzes mesomiocrjne$ (les couc!zes da Il-ieme.
du bassirz de Koreтzita-Jadar (Serble Occideтztale) ..

sиг

meditermпeeп)

Са qнestioп de !' age des couches de lignite dн bassin de
Koreпita-Jadar (pres de Dопја Ваdапја, Jareblca, Cikota et ailleurs) etait jt1sqt1' а present еп sнspeпs. Certaiпs geologнes
sнpposeпt que les charboпs etaieпt de 1: age plioceпieп. С' est
par la decouverte de la faune typiqнe du II 111editerraпeeп qне
cette qнestioп ete reso1ue.
.
Ces couclн:s шediterraпeenпes de cette region forшeпt .нпе
legere syncliпale de directioп 1' WNW - 1' .ESE et avec les
deformatioпs locales.
!l а ete possiЫe de distiпgнer les facies . suivaпts: а) les
argiles saЬlet1ses et les argiles stratifiees (,, tegle") avec С о r Ь u 1а
g i Ь Ь а О 1 i v i, Те 11 i па d оп а с i п а l, i 11 п., Т u r r i t е 11 а
tt1rris Bast., Т. arcЬiшedis Brogп., Bucci11u111sp.;
се facies· est particнlieremeпt rерапdн dащ;. l.es parties ceпtrales

du bassiп (Jarebica, Brezijak et aнtres); Ь) le facies de saЫes
et des, sаЬ!опs argileнx aiпsi qне des argiles saЫeuses grisatres
а \'ес нпе сонсhе Ьouillere et des forшes de шollнsques а gros-
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ses coquilles (О s t r а е а d i g i t а I i n а D u Ь., Р е с t е n
m u s s i о ре с t е n) с f. с ri s t а t u s В r о с с i, Ре с t u nc u I u s р i l о s u s L i n n.); с) le facies du calcaire lithotamnique
avec une faune riche en mollusques et coraux (Trsic, Loznica,
Nedeljice et autres); d) le facies des gravers et des agglomerats
(La serie des eaux peu profondes et littorales).
La faune se trouve Је plus souvent dans la riviere de Jareblca et dans la vallee de Cernica а Donja Badanja. La puissance de !' horizon houiller n' а pas ete exactement etaЫie. А
en juger par la fauпe, la plus graпde partie de !а serie des
couches mediterraneennes apparti~nt а 1' etage tortoпieп.
(А

II

De certains horizons et f aciees de l' etage sarmatien
la~ SerЫe Occidentale et еп Choшnadie.

daтzs

Les couches sarmatieпnes de la regioп а 1' ouest de Kolubara emergent а la surface de Ја terre sur uпе eteпdue iпsigni
fiante а Posavo-Tamnava et en Pocerina.
Dans la plus grande partie de la Serble Occideпtale elles
sont couvertes de couches inferieures а Congeries ou de sediments disposes en terrasses. La tectonique des terrains sarmatiens
n' est pas complexe. Еп certains endroits les sediments sarmatiens se presentent avec les sediments pannoпieпs et pontieпs
en leger plissement commuпs (l' anticliпal de la region de Svileuva qui suit la direction 1' WNW- !' ESE). Daпs la plupart des
cas ils sont horizontallement disposes.
Au point de vue du facies, les coches sarmatienпes de la
Serble Occidentale sont tres ressemЫantes aux couches synchroн.iques du nord-est de !а Bosnie (saЬles, gres, ·calcaires bossнes
saЫeux). D' autre part elles different consideraЫement des couches sarmatiennes qui se trouvent а l' est de la riviere Kolubara
(Posavina, Kosmaj, ies environs de Belgrade). Ces dernieres soвt
marquees en partie sur !а carte geologique ci-jointe et elles
sont en majeure partie developpees dans le facies du calcaire.
Eta.nt donne le caractere clastique des couch~s, !а faune
du Sarmatien de !а Serble Occidental~ est assez rare. А Tavsic
Potok (Draginje) on troнve еп dehors des elements saшnatres
aussi ceux de !а faune terrestres et ceux de la fauпe des eaux
douces, а savoir: Mactra ех. gr. ponderosa Eichv., Та·
ре s g r е g а r i а Ра r t s с h, S о 1 е n s µ., Т r о с h u s ех. g r.
podolicus Sinz, Cerithium disjunctum Sow. Plan о r Ьi s ех. g r. с о r п u, · Не 1i х (Та с h а еа) s р., Ме l а n i а
(В r о t i а) с f. v а s h а r h е I у i Н а n t k, enfiп dans les parties
superieures - les foraminiferes: Ре n е r ор I i s, М i l i о I а, N ub ес u 1а r i а et autres. Certaines formes mesosarmatiennes опt
tt~ remarquees dans cette faune.
·
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Les couches sarmatiennes au nord-ouest de !а Serble
commencent par !а transgression au dessus du trias (le trias
inferieur qui contient N а t i r i а с о s t а t а et М у о р h о r i а
с о s t а t а). Dans la plus grande partie de la region n'ont ete
decouvertes а la surface que les parties superieures du Sarmatien inferieur. C'est а l'est de Kolubara (Posavina, Kosmaj,
aux environs de Belgrade) que les facies calcaircs predominent.
Vu que les couches sarmatiennes de c.es dernieres regions
sont plus visiЫes, il а ete possiЫe de distinguer de bas еп
Ь.aut les horizons suivants: а) argilo- marneux, Ь) saЫeux,
ayant а la base des couches houilleres et с) calcaire, qui est
riche en .faune (serpulites, calcaire а briozoeres, cerithes, foraminiferes. etc.)
Le premier des horizons ci-mentionnes reвferme toute uпе
serie de formes qui caracterisent les couches de Buglowka de
!а region situee а l'est des Carpathes (Timocka Krajina). 11 correspond а l'horizon risso1d.o-hidroblde de couches de Buglowka
de Timocka Krajina, dont la faune а ete determiпee par V. D.
Laskarev (1933).
Ici est doпnee la liste de la fauпe du ruisseau de Misljevac
а Guberevac (Kosmaj) ramassee daпs les horizons argilo-marпeux
er saЫeux (v. le profile daпs le, texte serbe et le taЫeau d'uпe
part de la fauпe au supplemeut): S у n d е s m у а r е f 1 ех а
Eichw. var., Ervilia podolica Eichw, var. inf r а s а r m а t i с а S о k., Ма с t r а а f f. Ь u g l о v е n s i s,
Мо d i о l а v о l h у n i с а Е i с h w., Се r i t h i u m d u Ь о i s i
М.
Н о е r n., С.
р i с t u m. В а s t., С.
r uЬ iginоsum
Е i с h w., Т r о с h us t u r r i с u 1 о i d е s S i n z., Т r о с h u s s р.,
М u r ех
s u Ь l а v а t u s Ва s t., Мо h r е n s t е r n i а а ng u l a t a Eichw., М. inflata Andrz., Tornatina
1 а ј о n k а i r е а n а В а s t., Т. t r u n с а t а А d а m s, С h е mn i t z i а s р., Н у d r о Ь i а f r а u е n f е l d i М. Н о е r n.,
Ну d r о Ь i.a n. s р. (des formes carinates), А с m е f r а ue n f е 1 d i М. Ное r n., В u с с i n u m s р. А m n i с о I а s р.,
Turritella sp., Nerita picta Fer., Spirorbis heliciformis Eichw. S. serpuliformis Eichw.,
С ур r i s s р.
Еп dehors des formes ci-mentionnees, un nombre coпsid€
raЫe de foraminiferes de type tortonien а ete decouvert (Т r u п
с а t u 1 i n а d u t е m р 1 е i D'O r Ь., R о t а 1 i а s р., Р о 1 у st o m e l a acculaeata D'Orb., Р. crispa L., Biloc u 1 i n а s р.) aussi qu' un nombre important des gasteropodes
terrestres, tels que V а 1 v а t а, Р u р а, Н е 1 i х, L i m а х et
autref, venus de la rive voisine.
L'horizon superieur, saЫeux, qui est de puissance insignifiante et dans lequel оп rencontre aussi du charboп est еп
liaison faunique etroite а vec l'horizon argilo -marneux.
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C'esl le plus јеuпе horizoп esseпtiellemeпt compose de
calcaires, marnes et de minces c.ouches de sаЫе, qui est le
plus eteпdu еп Choumadie et daпs les environs de Belgrade. Еп maiп.ts eпrdoits, cet horizon transgresse des roches
plus aпcieшies. Da11s Ьiеп· des cas il commeпce par les ba11cs
qui reпfermeпt l'Ostre,a gingensis Sch.Joth var.
s а r m а t i с а' F u с h s (Zarkovo, Rakovica, Jajiпci, Usovic,
Guberevac de Коsшај el autres). II se terшiпe gспегаlешепt
par Jes calcaires foramiпiferes et Jes calcaires saJ:Лeux composes.
presque exclusivemeпi. des petites coquilles des foramiпiferes.
Еп outre, а се пiveau оп reпcoпtre souveпt des calcaires oolitiques.
La fauпe de J'horizoп calcaire п'est pas епсоrе etudiee еп
detaiJ. Les parties superieшes semЫent apparteпir ан sarrnatieп
mqyaп (N 11 Ь ес u 1 а r i а по v о r о s s i с а S i п z е t Ка r r.
soпt les formes mezosarmatieппes typiques.)
III.

· Donnees complementaiгes sиг les couc/zes paшzoпiemzes
(coaches in.feгieaгes ci Congeries) de f(i[ SегЫе occidentale et de
C!zoamadie.
Daпs
Taшпava)

le Nord-Oнest de. Ја Serble (Росегiпа, PosavoJes coнches раппопiеппеs soпt. dcveloppees daпs Jes
facies qui se resseшЫeпi (saыe·s, argiles saЬ!eLtses) сошше daпs
le nord-est de !а Bosпie, (Је type "vieппois"). Се soпt les
поmшееs шаrпеs "Ыa11ches" (type de "Zagreb", d'apres V, Laskarev,--; 1924)qui predoшiпeпt а l'est de Koloubara.
·
Sans egard анх particнlarites faciales, i1 а toujoшs ete
possiЫe . de grouper Jes couches рапопiеппеs de !а Serble
septeпtrioцale еп deux horizoпs · d'ages divers, .а savoir: а) Је
раппопiеn iпferieur qџi repose еп сопсоrdапсе ан dessus des
coцches sarшatiens (Је facies des шаrпеs "Ыапсhеs ") ou Ыеп
traпsgresse des roches aпcie1111es (le facies des eaux peu profoпdes а С о 11 g е r i а s u Ь g Ј о Ь о s а Р а r t s с h, Р а р yr о t h ес а et autres ), Ь) le ра1111011i·еп superieur caracterise par
la preseпce des С о 11 g е r i а р а r t s с .h i С z ј z, С. Z s у g111 о 11 d у i Н а Ј,, С. С z ј z е k i М. Н б r 11., Р r о v а 1 е 11с i е 11 s i а
Ра u I i О о r ј. К r а 111 Ь. et autres.
Les couches reпferшaпt les С оп g е r i а.· u п g L11 а - с а
р r а е М ii n s t., С. t r i а п g н 1 а r i s Ра r t s с 11, D r е i s е 11 s i а
а u r i с и l а r i s F и с h s, .que V. Laskarev а raпgees parmi
les couches i11ferieures а coпgeries (1924), sont pJus jeuпes et
appartie1111ent а l'etage ропtiеп (couches superieures а Coпgeries).
Les sables du раппоniеп. inferieur da11~ la region accideпtee
du 11ord-ouest de Ја Serble soпt caracterises par Ја preseпce de
noшbreux Lyrcaea Н. Adaшs, tels que: L. Martiniaпa
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Fer., L. viнdobonensis Fuchs, L. rugosa Наndц1,
С о 11 g е r i а s u Ь g 1о Ь о s а Р а r t s с 11 et autres. Dans !а region а 1' est de la riviere Koloubara predomlnent les sediments
plus profonds, teJs que Jes argiles а С о 11 g е r i а с z ј z е k i,
Р r о v а 1е n с i е 11 е s i а et autres (le pa11nonie11 superieur da11s le
facies des "eaux profondes").
La puissa11ce de !а serie du pannonien superieur dans Ја
Posavi11a de Belgrade varie а peu pres entre 180-200 m.,
taпdis que daпs le пord-ouest de la Serble (zones cotieres) пе
depasse pas 80 m.
Les raports · des facies et !а disposition des horizons pa1111oniens daпs Је 11ord-ouest de la SerЬie et dans les regioпs а
1' est de KoJubara peuvent etre represeпtees daпs Је tаЬ!еан
sнivaпt:.

1

А 1' oнest de Ја
rivicre Kolabara

Coacl1es des

1

Сонс\1еs des
eaux рен profondes

еанх

реа profoпdes

C~~c\Jes dн
pohtien 'iпf.
N2 pt1

Co11cl1es da
ра1,1попiе11
sнр.

N1 Pll2

Coнches dн
раппоniеп

inf.

N1

р11 1

А 1' est de Kolabara
(Posavina de Bclgrade)

des
profondes

1 Coнches

еанх

Ma'rnes

SaЫes reпfermaпt

des
ungula саprae Miinst. Limnocardiшn apertum
Miinst. et aнtres

argileнses
сопtепапt dti platre
fiЬr.eнx dans. les fis-

Coтigeria

sшes. Coнches "praerllOmboidea" (Сон~
ches "AЬichi ")

Mares gris&tres et
Ыetiatres; les 'couches provalencieппessiennes conteпaпt Provalennsiennesia раuli Oorj. Kramb., Ly_тпаеа (Velutinopsis) 1
' sp. et aнtres.

SaЫes, argiles sаЫен,ses avec Congeria
Partschi, С. Zsygmondyi На!. et aatres.
'(ћorizon • partsch'i ")

Les

saЫcs а
graiпs et cles

SаЫопs,

gros
gres а
Congeria_subglobosa,
Lyrcaea sp. div. (110rizon de "subglobosa") ,le 1. Ьorizoп
de Lyrcaea •.

argi- Marпes • Ыапсhеs •
les saЫeнses
arglles sa Ыeuses а
а Congeria sub. Planorpis praepontiglcbosa, Lyr- cus Gorj. Kramb.,
саеа sp.· div.
Cariliuтn cekusi Gorj.
Congeria sp.

1

Il ressort de се taЫeati que daпs Ја region а l'ouest de lu
KoJL1bara пе sont developpees qне les couches pannonie1111es

Др. П. М. Стевано11иh

des eaux peu profondes, taпdis que dans 1а reg1011
!а Kolubara c'eit le cas contraire qui se presente.

а

l'est de

L'auteur а ensuite procede а la revision des couches
pannoniennes aux environs de Belgrade dont la faune а fait
l'objet d'une etude detaillee par Р. Pavlovic (1922, 1923, 1926,
1928), et !а stratigraphie par V. Laskarev (1924, 1925).
En etudiant le facies l'auteur а pu arriver а !а conclusion
que l'horizon а С о n g е r i а ра r t s с h i est d'uпe graпde importance stratigraphique et qu'il apparait toujours dans le paы
nonien superieur. Puis il а coпstate que dans leur partie inferieure
les couches de marnes "Ыanches" sont synchroпiqueв avec Jes
couches а С о n g е r i а s u Ь g ! о Ь о s а. L'auteur а fina!ement
pu conclure que l'horizon а Congeria uпgula-caprae, developpe
sur Је versant septentrional du mont Avala represeлte l'equivaleпt littoral du pontien iпferieur.
La question du nomme horizon
lemeпt etudiee еп detail.

а

Lу r с а

еа

est actuel-

L' auteur а egalement conclu que l'eпtassemeпt des especes
de L у r с а еа s'est produit plusieurs fois au cours du paи
nonieп (des couches inferieures а Congeries) et du ропtiеп
inferieur.
·
C'est pourquoi cet horizoп coпstitue еп effet les facies
pannoпo-pontieпs des eaux peu profoпdes et пе peut etre considere comme elemeпt stratigraphique. Оп retrouve le premier
entassement des represeпtants du L у r с а еа dans le раnпопiеп
ihferieur (horizon а С о n g е r i а s u Ь g 1о Ь о s а), le deuxieшe
- dans le pannonieп superieur (horizoп а С ол g е r i а ра rt s с h i) et le troisieme
daпs le ропtiеп iпf. (horizoп а Coп
geria u11gula-caprae).
L' auteur estime que les rapports eпtre les faciei dans les
environs de Belgrade ainsi que Је grouppement des localites
doпt la faune panпono-pontienne а ete decrite au paravant (Р.
Pi:ivlovitch, 1927), peuvent etre presentes сошmе suit: (р. 43)
Des
ches

enviroпs

iпferieшes

а

de Belgrade les couches paпnonieпnes (couCongeries) s'etendent loiп vers le sud еп
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.Facies de profondeur•

1
l=======>==========cc==,==
Pontien

sнр.

Horizon а Congeria rhomboi'dea : argiles, marnes.
(Beli Potok, Zuce).

Pontien lnf.

1

1Pannonien
1 N1

sttp.

РП~

Pannonien inf.

Horizon а Congeria ungula-caprae М ti nst; .troisieme horizon а Lyrcaea•:
saЬles,
gravier (KonopJjiste)

Horizon а Congeria Par'tschi, С. Zsygmondyi Hal.
et autres; .,deuxieme horizon а Lyrcaea•. Argiles
saЫeuses, saЫes. (Begaljica, Vrcin-Slatlna et autres)

Marnes fэ.Congeria partschi
Lym[Jaea (Velutinopsis) cf.
velutina, Congeria Zsygmondyi et autres (Belgrade,
pres de Ја g:не et ailleшs)

Horizon а Congeria subglobosa, Papyrotheca et
autres; .premler horizon а
Lyrcaea" (Ripanj, Vrcin,
Zuce, Zaklopaca, Karagac)

Marncs .ыancl1es• а Velutinopsis pancili, Planorbls preponticus, Cardium
cekusi et autres. (BelgradeTerazije, Vozdovac et allIeurs). •

1

1

Les couches sarmato-pannoniennea trans\tolres. (Bele Vode, Zaklopaca, Ouboki Potok et allleurs).

Choumadie, а l'est et а l'ouest de !а ипе sarmatienne qui accompagne les hauteures marquantes de la chaiпe cretacee
А vala Koviona - Vis - Kosmaj.
Vu que ces couches pannoniennes soпt реш etudiees l'auteur
пе s'y arrete pas.
lnstitut geologiq11e de 1' Universite
а Belgrade.
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"
1{ СТРАТИГРАФИИ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ
В ВАПАДНОЙ СЕРБИ И И ШУ мАДИИ.
Автор дзет
средне

и

верхне

дополнительные
миоценовоrо

сведения

возраста,

об

отложениях

которые

занимают

большое пространство в Западной Сербии, Шумадии и в
окрестностях Белrрада. Особое внимание у деляется выде
лению различных фаций сарматскоrо и паннонскоrо (нижне
конrериевоrо) ярусов и их сравнеIРИю.

Об отложениях второго средиземноморского яруса

в бассейне l{орениты
Блаrодаря

(тортонской) фауны

даня,

Цикоте,

Ядра (3ападная Сербия).

-

находжению

типичной средиземноморской
в уrленосной толще районов Доня Ба

Яребице и т. п.,

возраст этих отложений,
оставалсн открытым.

авт6ру- у далось определить

который

·

до

настонщеrо

времени

·

Средиземноморские отложения в ~)той области залегают
в одной пологЬй синклинали северо-западнога направленин.
Автор выделяет вних следующие фации: а) тонко-слоистые

глины (тегль) с С o . r Ь и 1 а
с i 11 а L i п 11., Ти r r i t е 11 а
В r о g 11., В u с с i 11 u m sp.,
пески

и

песчанистые

giЬЬа
t u r r is

О 1i v i, Те Ј 1 i 11 а d оп а
Ва ~ t., Т. а r с !1 i ше d i s
пески, глинистые кварцевые

б)

сероватые

глины

с

угольным

слоем

и крупныи ракови нами О s t r еа d i g i t а 1i 11 а D u Ь., Ре с t еп
(А 111 u s s i ор ес t еп) cf. с r is t а t u s В r о с с i, Ре с t ип с u 1u s
pi Јо s u s L i пп., в) литотамниевые известннки с боrатой
фауной моллюсков и кораллов, г) гравий и валуны при
брежной полосы без ископаемых.
На основании фауны можно
имеем

дело

с

тортонскими

утверждать,

что

здесь

отложениями.

II
О не1<оторых

горизонтах и фациях

сарматсн:ого яруса

в 3ападной Сербии и Шумадии
В Западной
матские

Сербии

отложения

в

(По саво- Тамнава,

большинстве

Поце рина)

случаев

сар

покрываются

паннонскими слоями. Только местами выходят на поверхность
в виде отдельных островов. В фациальном отношении сар
матские (rлавным образом нижне-сарматские) отложения этой
области не различаютсн от сарматских
восточной Боснии. В первую очередь

отложений северо
здесь встречаются
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пески, песчанники, песчанистые известняки бедные ископа
емыми. С друrой стороны они отличаются от сарматских
отложений белградской Посавины, Космая и окрестностей
Белграда, которые, главным образом, представлены извест
няками.

Только в одном месте имеются следы средне-сарматских

отложений

(Тавшич Поток).

В остальных

же

районах

падной Сербии развиты нижне-сарматские отложения,

За

пред

ставленные, главным образом, церитовыми песчанниками.
Тавшич Потоке в районе села Драгине в мергелистых
чанниках

встречаются,

и пресноводные

кроме

формы,

морских,

указывающие

также

и

В

пес

сухопутные

на близость берега
ех. gr. ронdегоsа

(Tapes gregaria Partsch, Mactra
Eichw., Solen sp., Trochus ех. gr. podolicus Eichw.,
Се r i t h i u m d i s ј u пс t u 111 S о w., N u Ь ес с u 1а r i а sp., Ре-11 е r ор 1 i s, М i 1 i о 1а, Р 1а 11 о r Ь i s ех gr. с о r 11 u, Та с l1 а еа
sp., Ме 1а 11 i а v а s а r h е 1у i На 11 t k. и др. Общий вид
фауны средне-сарматский.
Большей

. жения

частыо в Западной Сербии

сарматские

отло-

залеrают трансгресс1:1вно выше различных мРзозойских

пород; в районе Свилеувы выше нижнетриасовых (верфен
ских) слоев с М i ор h о r i а с о s t а t а и N а t i се 11 а с o-

s t а t а.

В Северной Шумадии (область Космая, белrрадская
Посавина и окрестности Белграда) в сарматских отложениях

можно было выделить следующие rоризонты (снизу вверх):
а) rлинисто-мерrелистыи, которий можно считать переходным
бугловско (конкско) ! - сарматским горизонтом, 6) песча
нистый, с горизонтом бурого угля в основании, в) извест

ннковый, с боrатой, но е1це недостаточно изученной фауной
(известняки серпулитовые, бриозойские, церитовые, ф6рами
ниферовые).
Первий из перечисленных rоризонтов содержит целый
ряд буrловских форм, которые найдены и в буrловс1шх слоях
Восточной Сербии на внешнем склоне Карпат (В. Ласкарев,
1935). Здесь дается список фауны собранный в пер вом и во
втором горизонтах в овраге Мишлевце (Космайский Губе
ревац). Разрез буrловско-сарматских слоев этоrо местона
хождения дается в сербском те1<сте (см. фиг. 3).
Здесь
найдены следующие виды: S у 11 d е s m у а r е f 1 ех а Е i с h \V.

var., Ervilia podolica Eich\v, var. infrasar111atica
S о k., Ма с t r а aff. Ь u g 1о v е 11 s i s L а s k., Мо d i о 1а v о 111 у 11 i с а Е i с h w., Се r i t h i u m d u Ь о i s i М. Ное r 11., С.
р i с t u 111 В а s t., С. r u Ь i g i n о s u m Е i с h w., Т r о с h u s t u r r i с u 1о i d е s S i п z., Т r о с h u s sp., М н r е х s u Ь 1а v а t u s
Bast., Mohreпsternia aпgulata Eicil\v., М. i11flata
А 11 d r z., То r 11 а t i n а 1а јо n k а i r еа па Ва s t., Т. t r u n с а t а
А d а 111 s, С h е m п i t z i а sp., Ну d r о Ь i а f r а u е n f е 1d i М.
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Ное

i а 11. sp. {килеватые формы), А с m е
Н ое r 11., В u с с i 11 u m sp., А 111 n i с о I а
sp., Turritella sp., Nerita picta Fer., Spirorbis heliciforшis Eichw., S. serpuliformis Eichw., Cypris sp.

frа

r n.,

Ну

u е 11 f е 1d i

d rо

Ь

М.

Кроме того, довольно часто встречаются некоторые среди
земноморские типы фораминифер
(Т r 11 11 с а t u 1 i 11 а
d u-

t e m p l e i D'orb., Rotalia sp., Pollystomella acculeata
D' о r Ь., Р. с r i s ра L., В i 1о с u 1i 11 а ~р. и др.), а также
большее число пресноводных и сухопутных очень мелких
форм, как V а 1 v а t а, Р u ра, Не I i х, L i m ах и др.
Самый

молодой,

известковый

горизонт сармата

зуется большим распространением в Шумадии.

поль

Им заканчи

вается сарматская серия слоев к западу от Карпат. В боль
шинстве случаев известковый горизонт, в котором в области
Космая и Посавины довольно часто встречаются карстовые

воронки и др. формы карстового рельефа, начинается транс
грессивно. В основании этого горизонта во многих местах
встречаются банки с Ostrea gi11ge11sis Schloth. var.
s а r m а t i с а F u с h s. (см. разрез в сербском тексте). В боль
шинстве случаев известковый горизонт заканчивается фора
миниферовыми известняками (N u Ь ес с u 1а r i а ех. gr. n ov o r o s s i c a Si11z. et Karr., Pe11eroplis, Miliola и др.).
Здесь также большую роль имеют оолитовые известняки.
Выше этого горизонта залегают сагласно паннонские (нижне
конгериевые слой).

111
Новые данные о паннонсн:их (нижнен:онrериевых) слоях
в 3ападной Сербии и Шумадии.
В северо-западной Сербии паннонские елои развиты в
тех же фациях как и в северо - восточной Боснии. В этоlt
области преобладают песчанистые породы (пески, глинистые
пески, песчанистые глины, песчанники), тоrда как к востоку
от реки Колубары (Посавина и Шумадия) преобладают, так
называемые, белые мергели.
В обеих областях у дается разделить паннонские слом
на две части: а)
нижний паннон,
залегающий сагласно
на
сармате,
или
же трансгрессивно сверх пород бо.11ее
древнего возраста, б) верхний паннон, охарактеризованный
присутствием Congeria partschi С
С. zsygmondyi На 1.,

Provalenciennesia pauli
ного

залегания

Оо:Гј.

паннонские

zj'z.,

Kram Ь.

елои

В случае трансгрессив

всегда

сложены

гравия (На пр. пески с

из

песка

и

Congeria subglobosa Ра r t s с h). Слои с
Congeria ungula-carpae Mй11st., залегающие выше горизонта
с Congeria partschi, мы считаем нижнепонтическими (нижниit
плиоцен), поэтому они здесь и не описываются.

Прилози за статпrрафију миоuенских наслага
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Пески нижнего паннона в Западной Сербий отличаются
присутствием множества Lугсаеа (L. maгti11iana Рег., L.
gosa На 11 d m., L. vindobonense F u с h s), за тем Cotzgeria subglobosa Ра r t s с h и др. К Востоку от реки Колубары пре
обладают глинистые породы (глины;, мергели) с фауной пе
леципод (Co11geria zsygmondyi На 1., С. czjzeki М. Но е r 11.,
С. partsc!zi С ј
и др.) и гастеропод (Provale11ciennesia pauli
О о r ј. К r а m Ь., Lутппаеа cf. velatina D е s l1 1;1 др.).

nz-

z z.

Мощность паннонских слоев к Востоку от реки Колу
бары (Посавина) значительно больше (180-200 мет.) мощно
сти синхроничных слоев к Западу от Колубары (около 80
мет.). Последовательность горизонтов и распределение фаций
представлены в виде таблицы (см. 1-ую 'таблицу в сербском
и французском текстах).
Из этои таблицы видно, что к Востоку от реки Колу
бары господствовало погружение дна во время осадконако
пления паннонских слоев, тогда как к Западу имели место
мели,

в

которых

ководных

происходило

накопление

маломощных мел

осадков.

На основании

новых данных

по

паннону Сербии

мы

подвергли частичному пересмотру также и нижнеконгериевые

елои в окрестностях Белграда, фауну
изу чил П. Павлович (1922, 1923, 1\:126,
же В. Ласкарев (1924-1925).
Горизонт с Cong·eгia paгtschi,

которых тщательно
стратиграфию

1928),

!{Оторому раньще не при

давалось особого значения является всегда в верхах нижне

конгериевых слоев. Так называемые "белые мергели" ока
зываются отчасти синхроничными с слоями с Congeгia sabg-fobosa. Они занимают большое пространство на территории
города Белграда.

Нам

удалось установить, что горизонт с Cong·eгia llflМ n s t., который покрывает северные склоны
горы Авалы, является прибрежным эквивалентом нижиего
понта (синхроничный с слоями с Paradac11a ablchi).

gala-caprae

u

Вопрос о стратиграфическом положении, так называе~
мого, ,,горизонта с Lугсаеа" мы попытались разрешить на
основании новога фактического материала.

.
Большие скопления раковин представителей рода Lуг

саеа

имеют

место

несколько

раз

в течение

паннонско-понти

ческого века. Поэтому, мы считаем неправильним применение

названия "горизонт с Lyrcaea" для обозначения нижней части
паннонских (нижнеконгериевых) слоев.
Первое массовое
склопление представителей Lугсаеа

мы встр~чаем в нижнем

панноне, в горизонте с Corzgeгia sabglobosa, второе в го
ризонте с Congeгia paгtschi (верхний паннон), третье и по
следнее в горизонте с Co11geria a11gala-capгae (нижний понт).
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Фациальные отношения и последовательность rоризон
тов· в окрестностях Белграда представлены в виде таблицы
(см. 2-ую таблицу в сербском и французском текстах). В
этой же таблице мы сделали попытку распределить по во
зрасту до сих пор изЕестные местонахождения'
понтической фауны из окрестностей Белrрада.

паннонско

Из этой области паннонские (нижнеконrериевые) от.110жения тянутся на IОг в Шумадию вдоль восточного склона
меловых rорных выступов (Авала-Ковиона-Вис-Космай),
залеrая

сагласно

на

сарматских

отложениях.

Геологический Институт
белградского У ниверситета.
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TUMACENJU STAROSTI VISIH SLOJEVA GORNJE
KREDE KOD Т AMPIKA (MEKSIKO) КАО PRIMER RASPROSTRANJENJA MIKROFOSILA SIROM SVET А I О
PRAKTICNIM POSLEDICAMA КОЈЕ PROIZILAZE IZ TOGA
(P1·ilog

tаЬ!а

11-VIII)

Vtliki zпасаЈ opste, uпiverzalпe, stratigrafije trebalo Ьi da
ocevidan za svakog geologa. Preduslov za takvu stratigrafiju
jesu · ujednaceпa stratigrafska nomenklatura i postojaпje fosila sa
velikJm geografskiш rasprostraпjeпjem. Sa cisto teoriske straпe,
upravo Ьi mikrofosili trebalo da ovde imaju dominaпtпu ulogu,
prvo zbog mogнcпosti пjilюvog sirokog rasprostraпjeпja i drt1go zbog пjihove masovпe pojave. Ali ako se pokusa, polazeci
od ovih rast1djiva11ja, da se 11 11eko111 koпkretпom slucaju prati izvesna serija slojeva, s obzirom па пjihovo rasprostraпjenje sirom sveta, tada је izneпadjujнce kakve se ogromne teskoce пe
ecekivaпo pojavljuju. Pre svega, osobltu prepreku cini nacin
sprovodjenja lokalne stratigrafije па petrografskoj podlozi sa
sto vise lokalnih, naziva, s пamerom, sto је пarocito ttoblcajeno
и americi, da se izdvoji sto vise jedi11ica koje se mogu kartirati (пzарраЫе шzits). Zbog toga vec i t1 s:шюј Americi postoji
velika nesigurnost prilikom pokusaja paralelizacije. Та пesigur111.ost jos se Ьitno poveca va ako zelimo da americke stratigrafske jedinice ukljucimo и svetsku stratigrafijt1. Zati111, kao druga
teskoca, cesto se jos pojavljuje nejednaka 11aziva11ja istih fosila
t1 pojediпim zemljama, sto u пajmanju ruku ciпi 111.isak kao da
је broj vrsta koje imaju uпiverzalno rasprostraпje11je .verovatпo
mali. Ali, ako se и пеkот koпkretпom slucajt1 ova zbrka пaziva
јеdпош savlada, tada је isпeпadjujuce kako su te stvari u istiпi
proste i kakve se da,lekosezпe posledice pojavljuju iznenada
gotovo same od sebe. Jedan takav slucaj prikazacemo па primeru visЉ slojeva gornje krede. Pritom polazimo najpre od
gorпje hrede Tampika u Meksiku.

је

Гласннk Природњачkог иу3еја,

A-fJ.
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Kretacejski basen Tampika zauzima podrucje obalske пizije
izmedju istocпog dela Siera Madre i Meksikanskog Zaliva (od
23° do 19° 40' severпe sirine). Оп, dakle, obuhvata deo obalsk~
пizije Zaliva koji se proteze od plaпina Tamaulipas do priЫizno
пesto severпo od reke Paпuko .. Duz morske obale pruza se
uzani pojas tercijarпih sedimeпata. U ostalom delu oЬ!asti, izпad
kretacejskih sediшeпata, lezi samo taпak fluvijalni pokrivac.
Stariji tercijar i kreda sadrze upad!ji110 obllje mikrofosila,
pгakticno uopste nema. Prema tome, mikrofosili
сiпе jediпi moguci kriterij za stratigrafske svrhe. Putovanje ро
ovoj oЫasti је tesko. Izdanci su oskudпi i опi malobrojni koji
postoie jedva dopustaju izvodenje zakljucka о gradnji пizih delova terena. Litoloske razlike nisu dovoljno markaпtne da Ы se
\ pomocu njih pojedini horizonti mogli razlikovati. Stoga је јаsпо
da је reseпje svih proЫema strukture terena, proЫema zпacaj
nih za geologiju пafte, moguce izvesti skoro samo шikropaleoп
toloskim putem. Ti radovi vrse se и sustiпi samo и gornjoj
kredi, otprilike od srediпe Velaska do baze gorпje krede. Dakle,
to Ы blli katovi: Velasko, Mendez, Papagalos i Sап Felipe.
Ovi katovi leze izпad tamaulipaskih kresпjaka "donje krede"
iz koga potice glavпa produkcija nafte. Oore navedeпi katovi
pretstavljaju petrografske jediпice (vidi taЫu II).
Posle Gus!zmaп-a (1926), koji је ukratko opisao пekoliko
mikrofosila iz Velaska kod Tampika, White se (1928-1929)
podrobпije pozabavio sa mikrofosilima Ьаsепа Tampika. Njegova
rasprava "Some index foraminifeгa ој tlze Tampico embayment
area ој Mexico" rezultat је trogodisnjeg laboratoriskog i tereп
skog rada.
U kompleksu siojeva koji, kako је vec rесепо, prakticki
· пета megafosila, postoji vise stotina vrsta foramiпifera. PriЫiz
пo 600 od tih vrsta dovoljпo su ceste ·da Ы se mogle
upotreblti za stratigrafske svrhe. Wllite u svom rad11 pomiпje kao пa
rocito dragocene forme sa siratigrafskog gledisia 143 vrste foromiпifera, koje potic11 od 53 roda. Vecina ovih vrsta пalazi se
u пajgornjeш del11 slojeva, koji је bogatiji fosilima od doпjeg·.
Zbog toga se slojevi od gorпjeg dela Papagalosa do sredпjeg
dela Velaska mog11 lakse deliti u uzane zопе. Uz to опi imajw
vece rasprostranjeпje i mogu se petrogпafski lakse odvojiti јсdап
od drugog. Teze је difereпciraпje forama н slojevima ispod
gornjeg Papagalosa. Ovde se pre radi о proceпtualпom ucescu
ројеdiпЉ vrsta, odnosпo о пjihovom preovladivaпju u pojediпiш
probama kao i о iskoriscavaпjн пajma,пjih razlika (varieteta).
Otsнtпe su direktne karakteristicпe vrste. Ali se time пikako
пе moze reci da su ovi faktori u gогнјеш delt1 ЬШ preпebrig
пuti. Samo u doпjem delu опi su od isklj11civog i presudпog
znacaja. LJ strukiurama produktivпe oЫasti, koje imaju visi ро-
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lozaj, javlja se izmedu San Felipe i Tamaulipasa izпenadna promena i to kako u petrografskom, tako i u mikrofaunistickoш
pogledu. Naprotiv, u siпkliпalпim oЫastima sa vecom mocnoscu
manje је izrazeп i па pojediпim mestima оп uopste i пе postoji.
White se пiје bavio stratigrafskim polozajem opisanih slojeva, пеgо је uпео odredeпe mikrofosile u semu koja је uoblcajena u Meksiku i zasпovana па cisto petrografskoj podlozi.
Jedini zakljucci koji proizilaze iz пjegovog rada jesu da оп
uvrscuje Velasko u gorпju kredн, а Tamaнlipas н donjн kredu.
Zbog toga је potrebпo da se osvrnemo па literaturu, kako Ьi
se doblo pojam о stratigrafskom polosaju ovih slojeva.
Prvi pokнsaj paral@lizacije moze se uciпiti samo zaobllazпim putem preko Teksasa. Tu је Scott (1933, Meduпarodпi Geoloski koпgres, Vasiпgtoп, Vodic 6) rasclanio serijн Zaliva па
sledeci naciп:

Navaro =-с. Mastriht, baza vec Каmрапа.
Taylor = Кашрап, dole jos Santon.
Attstin = Santoп i Koпiak
Eag.Ze-Ford = Turon i gorпji Сепоmап.
Tat игп (1931, Bttll, А тег, Assoc, Petгol. Geol. 15) ov ako
uporeduje seriju slojeva u severoistocпom delu Meksika sa serijom Teksasa:
S . i . deo Meksika

Teksas

Escolldido (=

Velasko
Papag·afos
Sa!Z Felip.e

{
-

gorпji

Navaro).

Тауlог
оЬ. Attstin.
uпt. Attstin

{ Eagle-Ford.

1~------------Kellшn (1930, Cttll. Amer. Assoc. Petr. Geo!. 14) пaziva
slojeve iznad Sап Felipe Mendezom; па ta ј nacin, doblli blsmo
sledece odпose:,"

raп,

Velasko = Mastri11C (mozda samo visi deo)
Me!ldez = svakako jos nizi deo Mastrihta, Kampan
Santon
Sall Felipe = Koniak, Turoп i gornji Сепоmап.
Takav јеdап pokusaj paralizacije, пaravno, vrlo је пesigu
posto пiје zasnovan пiпakim fosilima. Prema tome, upo-
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redivanje sa evropskom podelom krede takbde ima karakter cistog pokusaja.
Thalman (1934), vec ide boljim putem, jer se оп ipak oslanja na dosad objavljene mikrofosile. On је utvrdio sledece:
formacija Velasko u Tampiku, istocni Meksiko, koja se oЬicno
izjeduacuje sa formacijom Navaro u Teksasu,blla је dosada s,Ћv
ljena od vecine autora u gornji Senon. Medutim, megafosШ, koji
ukazuju na Kampan, nisu blli dosada nadeni. Proucavaпja i uporedivanje foraminifera Velaska sa foraminiferima Navara pokazala
su da su to dve sasvim razjicite faune. U slojevima Navara nalazi se zajednica nesumnjivo kretacejskih foramiпifera, od kojih
se dosta veliki broj vrsta пalazi samo u kredi. Mikrofauna Velaska ima eoceпski izgled i sadrzi srazmerпo vise tercijarnih
nego kretacejskih oЫika. Foramiпiferi Velaska pokazuju mnogo
tesnje veze sa eoceпskim Clzicontepec-om i Aragoпom пеgо sa
Saпtoпom Meпdeza Tampika. Stoga Тlzalmanrz smatra da formacija Velasko kod Tampika pripada starijem tercijaru. Nju dakle
пе Ьi trebalo dovoditi u vezu sa teksaskom formacijom Navaro
koja је kampanske starosti. Gornja kreda Tampika zavrsava se
saпtoпskim Meпdezom, а tercijar росiпје sa paleocenskim Velaskom. Тн ocigledпo postoji praznina u sedimentaciji koja obuhvata period od Каmрапа do раlеосепа (izdizaпje za vreme laremiske faze ublraп ја).
U svom radu о globotruпkanama Thalmaшz (1934) је jos
jedпom пaglasio da: ,,Formacija Velaska, koja se uvrscuje и
gornju ~redu i treba da pretstavlja ekvivaleпt gorпjosenonske
formacije Navaro Teksasa, zacudo пе sadrzi vise globotruпkane. Ро тате shvataпju, fauпa (foramiпifera) u formaciji
Velaska ipak v·ise odgovara starotercijarnoj fauпi".
U toku dвljih izlaganja objasпicemo па ka:kvim se pogresnim pretpostavkama i pogresnim zakljuccima zasnivajн ova Thalmanпova shvatanja. Uz to -se moze reci da 011 пiје dao samo
јеdпо cisto pokusno нporedivaпje nego ga је isvrsio pomocu
mikrofaune nadene u ovim slojevima.
Ро Barker-a (1936) starost Velaska је jos uvek sporna.
Ро ovom autoru, izgleda da postoji, posmatrano sa mikropa-leontoloskog stanovista, vazan deo faune ciji Ы stratigrafski polozaj Ыо izmedu Mendeza, koji prii)ada gornjoj kredi. i Velasl,;:a.
Upravo zbog toga оп Ы hteo da Velasko uvrsti u paleocen.
Ali оп misli da Ьi mozda Ьilo opravdanije da se Velasko ozпa
ci kao "prelazni slojevi izmedu eocena i krede"; takvo detaljisaпje Ьilo Ы medutim zamasnije nego sto Ы se moglo opravdati postojecim ciпjeпicama. Ali оп smatra nemogнcim i jedпo
stavno ukljucivaпje Velaska u paleocen. U pogledн Mendeza,
Barker primecuje samo sledece: Veci deo oЫika 11glavпom је
pelaski. i naciп па koji su 11dr11ze11e forme pokazuje Ыisku srod. nost sa evropskim mikrofa11nama. Stanje oct1vaпosti retko је
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tako dobro kao kod Velaska, ali su oЫici toliko karakteristicпi
da se mogu uvek raspozпati, ра cak i kada su lose ocuvani i
prekristalisaпi.

1
1

1
1

1

1

t

О kompleksu ovih slojeva, kod Muir-a ( 1936), пalazimo
sledece podarke:
Sredпja kreda (Сепоmап i · АlЬ) razlicito је razvijeпa i
javlja se:
1) u sprudnoj faciji (krecпjak El - Abra) i
2) н dublпskoj laciji (krecnjak Tamaнlipasa).
Соrпја Iпeda, sa izuzetkom jedпog jediпog rpesta, lezi konkмdantno па taмaulipaskom krecпjakн; пaprotiv, u vecem delu
izdaпaka postoji diskoгdancija izmedu krecпjaka El Abra i
gorпje krede koja lezi iznad njega.
Muir sledeci primeru Stephenson-a, sluzi se пazivom "Agua
Nueva" za Turoп i gorпji Сепошап. Ova fAgua Nиeva Ьila је
оzпасепа od straпe raпijiЬ pisaca kao doпji San Felipe. Prema
tome Sап Felipe obuhvata Koпiak i doпji Sапtоп.
Gorпji Sапtоп, Каmрап i Mastriht su zastнpljeпi meпde
skim skriljcima, koji је u busotiпama imao mocпost do 1000',
Nasuprot М u i r е, W h i t е је stavio Papagalos izmedu Sап
Felipe i Memпdeza. Posto W h i t е паzпасuје mocnost Papagalosa sa 700', а mocnost Mendeza sa 300', treba kao sigurпo
smatrati da је М u i r u svoj Meпdez, sa mocпoscu od 1000',
obuhvatio W h i t e-ov Papagalos i Meпdez.
1
Ро М 11 i r u, шeпdeski skriljci sadrze ogromпo bogatstvo
foramiпifera; sem toga na vise mesta nadeni su шdisti. Blizu
gorпjeg dela
meпdeski slojevi, mocnoscu od 20-100', obojeni su karakteristicпo crveno. U zavrsnom de\11 · Me!ldeza moze
se raspoznati i erozioпa diskordiпacija.
Prelazпi slojevi iz111ed11 gorпje krede i еосапа pripadaju,
ро М u i r~11, formaciji Tames i rnozda Ьi Sf:; rnogli uvrstiti u
daпski kat. Time se пapusta пaziv Velasko i пaziv Clzico!ltepec
ograпisava se па doпji eocen. J11z110 od Crucera, u istocпoш
delu Sап Cнis Potosi, Tamesi је razvijeп u flisnoj faciji.
Jedno povremeпo ali prostrano izdizanje pri kraju Mastrihta uslovilo је hiatus izmedu Meпdeza i Temesi.
Muir ubraja Neo~orn i Apt и doпju kredu, АlЬ, Сепоmап
и srednju kred11, а Turoв, Koпiak. Karnpan i Mastriht u gornju
kredн.

Pokusaj paralelizacije koji је izvrsio В r о t z е n (1036),
izgleda 11am kao promaseп. Nerna surnnje da se оп pritome na!azio pod uticajem nekadasnjeg americkog shvatanja ро kome

је Navaro = Velasko, Tajlor = Me!ldez i Austin = Papag·alos. Zbog toga оп stavlja Velasko u Mastriht, gornji deo Меп~
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deza u Каmрап а donji u Santon, а Papagalos u Koпiak. Ova
paralelizacija је toliko van diskusije da о njoj пе treba dalje
~ovoriti.
Bitan napredak u paralelizaciji daju паm ruski radovi. Prvi
је Ке 11 е r (1939), 11 niz11 svojih mikropaleontoloskih radova sa
Kavkaza, ukazao па tesne veze sa Meksikom:
"Potp11n materijal. za uporedivanje oЫika foraminifera и
flisпim naslagama pr11za 11am Meksiko. Asocijacije foraminifera
u naftoпosпoj oЬ!asti Tampika, koje su karakteristicпe i za flisne
пaslage Kavkaza, temeljпo su proucili White i Cushman. Slicnost
fauпe foraminifera u nizu horizoпata i njihov raspored u profile
toliko su veliki da smo u stanju da profil gorпje krede н Meksik11 iпterpretiramo drukcije пеgо sto је to Ьiо dosada slucaj
i da 11 meksikaпskom profil11 izdvojimo katove koji sн od opste
vaznosti za naslage gorпje krede Evrope. Ova slicnost izrazava
se kako opstim tipom, tako i pojavom niza iпdeпticnih vrsta
koje se odlikuju jednoobraznoscu svog rasporeda u profil11".
Keller је zstim, 11 jednoj taЫici, паvео пiz karakteristicпih
vrsta koje se nalaze u Meksik11 i па severozapadnom Kavkazu.
U toj taЫici San Felipe odgovara Тшопu do Sепопа; Papagalos Kampanu; Mendez Mastrihtu i Velasko danskom katu. Оп
dolazi do zakljucka da је karakter rasporeda foramiпifera u profi111 gornje krede isti па velikim razdaljinama. Flisпe пaslage
masiva 11 geosinkliпalnoj oЫasti Tetisa pokazuju па Kavkazu,
w. Zapadnoj Evropi i u Meksiku isti sastav foramiпiferske faune.
Jednolicпe krecnjacko- laporovite facije pokazuju svuda u Evropi
iste komplekse foraminifera u raznim horizontima gornje krede.
Bitпi osпovi rasporeda fauпe isti su u Pariskom Bazenu, u Severnoj Nemackoj, u Dпjepro - Doпeckoj Depresiji, u oЫasti
Volge i u Embl.
U z to treba primetiti da је Olaessner vec 1934 godiпe
ustanovio da formacija Navaro u Teksasu i meksikaпski Meпdez
riajverovatnije odgovaraju katu Mastrihta.
Ali najbltпiji napredak donose tek radovi Subbotine (1936) i
Olaessner-a (1936). Ро ovim radovima danska fauna foraшiпifera
u krimsko-kavkaskoj oЫasti Ьila је prvi put ustanovljena kao
takva u laboratoriji Moskovskog zavoda za geologiju nafte, i
to pomocu јеdпе Kelerove zblrke koja potice iz mesta Bнruпduk
Кеја па Krimu. Upravo је tu, istovremeпo sa tipicпom daпskoш
megafaunom, otkrivena asocijacija foramiпifera, istovetna sa takvoш asoc'ijacijom u drugiш nalazistima, ali cija је starost dosada Ьi!а proЫematicna. Od шegafosila poшinje se samo "Echinocorys sulcatus ".
Polazeci od ovog· zajednickog тzalazista meg·a/aune i тiсго
јашzе, sada se mogu samo ротоси mikro/osila odrediti sva nalazista danskog· kata Juzne facije krede. (лimanje и obzir пе-
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verovatnu retkost megafosila и danskom katu, ovo је napredak
koji se пе moze dovoljno visoko ceniti.
Sasvim slicno se dogodilo nedavno i sa Mastrihtom u Severozapadnoj Nemackoj, za koji se redovno naglasavalo da пеша
MastrЉta. Ali је Riedelu najzad uspelo da u jednom jezgru busotine pronade jedan od tipicnih mastrihtskih fosila, koji se
inace izvanredno retko nalaze u Severozapadnoj Nemackoj. Оп
mi је poslao jedan komad ovog jezgra da Ьih ispitao mikrofaunu i od tada је za тепе Ьila sitnica da u svakom pojedinom
slacaju dokazem Mastriht i to samo па osnovu mikrofosila.
Vratimo se jos jedпom Whiteovim rezultatima. Ako se bez
pozпavanja druge geoloske literature promotri njegova taЬ!ica
rasprostraпjenja fosila, odmah pada u oci nagao prekid fauпe па
graпici Meпdeza i Velaska (vidi taЬ!icu III а-с). Сео niz vrsta
i pri tome zapravo пajmarkaпtпije izumiru sa Meпdezom, odnosno ропоvо se pojav]juju sa Velaskom. Ovde cu ukazati samo
na upadljivo izumiranje rodova Globotrшzcana i Psettdotextulaгia,
veceg dela Gйmbelina, Bolivina, vazпe grupe Bolivina dгасо i
toliko karakteristicпih "Bolivina incгassata", а isto tako i па
,,eksplozivпo" pojavljivaпje roda Globorotalia, Globlgerina bul0idтzog tipa, kao i па Textulaгia velascoensis. Ма koliko da Ьi
ovako markaпtna promena fauпe sama ро sebl blla zaista idealмa za stratigrafske svrhe, ipak пazalost, praksa uci da se ovako
nagla promena fauпe пikada пormalпo пе vrsi u takvom oЫiku.
Cak se i jedna toliko ekstremna promena facija, kakva postoji
izmedu laporaca Mendeza i argilosista Velaska, пikada se пе
t!lesava tako naglo u slucajevima neprekidпe sedimeпtacije, vec
se vazda vrsi preko vise ili manje inteпzivnog bocnog iskliпja
vanja i obuhvataпja u prelaznim slojevima.
Prema tome, moglo Ьi se jos pretpostaviti da је White
t1.otimicno precutao stvarno postupпo iscezavanje faune Mendeza,
а isto tako da је presao preko sporog pojavljivanja faune, koja
ovde stvarno postoji, Ьila prakticaru пarocito јаsпо istakпuta.
Ali protiv ove pretpostavke govori okolnost sto White nigde u
tekstu пе pominje takvu nameru. Оа је on zaista imao takvu
пameru, оп Ы bezuslovno i ukazao па nju i па taj пacin sprecio kasпija pogresпa odredivaпja. Na osпovu svega izlozeпog
(') tumaceпju ovog upadljivog prekida fauпe, kao jedino оЬјаs
пјепје ostalo mi је samo da pretpostavim da tu postoji prazпiпa
u slojevima. Pri proucavanju odgovarajuce literatшe, паsао sam
da је ova hipoteza potvrdeпa (na primer od Тlzalmana, 1934 i
Muira 1936). Ти se govori da је prostrano izdizaпje krajem
Mendeza laramiska faza ublranja) prouzrokovalo 11iatus MendezaTamesi (odnosno Velaska).
Ali za паs ostaje јеdпо bltno pitaпje, пaime: koliko је
vremena trajao ovaj prekid sedimentacije. Thalman (1834) smatra
da treba pretpostaviti da se gorпja kreda Tampika zavrsa va
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Santonom i da tercijar pocinje· paleocenskim Velaskom. Prema
tome prekid sedimentacije obuhvatio Ьi Kampan, Mastriht i Dап
i pretstavljao Ьi izvanredno dug period vremena.
Ali sa teoretskim rasmatranjima necemo postici пista. Razjasnjenje ovog pitaпja mogao Ы dati samo profil u kome
ovaj prekid nije postojao, iE barem nije postojao u takvoj meri.
Ovo rasjasnjeпje mi је dопео niz proba koji је prvobltno Ьiо
uzet za sasvim druge svrhe u baseпu Gamsa (Australija). Tu
seriju proba uzeo је тој kolega dr. Gundlach:koji;je, пazalost,
rапо umro. Radi se о pojediпim probama i delovima profila koji
pripadaju delimicпo "starijem Gosau" а delimicno пireпtalskim
i lisenskim slojevima. U jednom delu profila srecom је Ьiо obul1vace11 prelaz nireпtalskih slojeva u lisenske.
Nirentalski slojevi pripadaju Mastrihtu, dok se za liseпske
slojeve uopste smatra da pripadaju danskom katu, ma da se to
shvataпje dosada nije moglo sigurпo fauпisticki dokazati. Apsolutnu sigurnost о danskoj star0sti lisenskih slojeva dala је mikrofauna nadena u spomeпutim probama. U njoj su пadeni Ьitni
elementi jedne fa uпе sa Textttlaгia velascoensis, Globorotaria
тетЬгапасiа, Globoгotalia velascoensis i Globlgerina tipa buloida,
koji su Ьili konstatovani па Kavkazu, zajedпo sa tipicnom danskom шegafauпom.
· Prelaz Mastril1ta пireпtalskil1 slojeva u Dan liseпskih slojeva vrsi se, рrеша probama koje imaш па raspoloze11jt1, sasviш
postt1pпo, sto se u пormalпim prШkama drukcije пе Ьi пikako
пi ocekivalo. U пireпtalskim slojevimц domiпira Globotruncaпa i
to skoro sasvim do пjilюvog kraja. Pri tome, u drugoj polovini
serije, veliciпa pojedinih primeraka raste do шеге koja raпije
nikada пiје zapazena u slojevima sa Globotгшzcana. Ali isto
tako veliki broj vrsta u svakoj probl ranije uopste nije Ьiо
пaden i ја cu se pozabaviti ovom cinjeпicoш н tokн daljeg izlag::i.пja jos podrobпije. Ovde se, н јеdпој te fstoj probl, нpo
redo пalazi:
Globotгancana caтzaliculata
Glolюtгшzcana

canalicttlaia

vаг. veтztгicosa

Globotrшzcaтza coтzica
Globotгшzcaтza

conica

vаг.

plicata

Globotrшzcana гoseUa.

Dakle sasvim ista populacija Globotгшzcana kakvu је zapisao
White u kredi Tampika.
Ovo izoЬilje oЫika Globotгuncana, zajedno sa istovremenim bogatstvom iпdividнa i dostizaпjeш velicine kakva se ranije пije~pojavljivala, пе zпaci nista drнgo пеgо doba cvetanja
roda Globotnmcana. Prema tim оЫiсiша moglo Ьi se, cisto teoriski, ocekivati пjihovo skoro izumiranje. I zaista, pred sam za,
vrsetak Mastrihta ovaj rod se skoro sasvim gasi i u Dan prelazi
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samo mali Ьгој izvaпredno zakrzljalih primeraka, koji se odrzava ju kratko vreme da Ьi zatim koпacno ЬШ zameпjeпi novoformiranim rodom Globorotalia.
Sta se pod takvim okolnostiшa moze Iakse pojшiti nego
da Globorotalia vodi poreklo od Globotruncana. Ali od Globotrшzcana pocinje u Cenomaпu sitпim oЬ!icima, sa јеdпiш grebeпom (dakle sa pravim Globorotaliana) i tek se kasпije poja vljuju forme sa dva grebena (vidi tаЫа IV). Zbog toga је razumljivo sto Kelleг (1939) direktпo govori о globorotalijama kao
о karakteristicniш оЬ!iсiша Ceпomana u kredi juzпe facije. Ove
prilike Ьi Ьi!е jos 11111ogo jasпije ako пе Ьi postojala mпogo
brojпa (пероtrеЬпа) imena. Koliko је mпogo пovih vrsta Globotrtmcatza (пazalost пе samo kod ovog roda) Ьilo utvrdeпo iskljucivo pomoct1 petrografskih preparata. Ali kako se te vrste mogu
ideпtifikovati sa celim oЬ!icima koji su dobljeni slemovanjem?
U ovom slucaju, kao i uopste u sistematici mikrofosila, jos treba
izvrsiti ogromaп posao.
Mi :smo ustanovili da Globotгuncatza шasovno izumire pred kraj Mastrihta i da se jos sашо sporadicпo pojavljuje u zakrzljaпim primercima u Daпu da Ьi uskoro zatim sasvim iscezli. Umesto пjih u delu Mastrihta. koji је postao siromasпiji globotJuпkaпama, pojavljuje se rod Globorotalia.
Potpuпo isto razvice kao kod Globotmncana moze se promatrati i kod Gйmbelina (vidi taЬ!icu IV). Kod jedпih kao i kod
drugih doba cvetaпja, izrazeпo vel:kiш bogatstvom individua,
ровесапјеm broja vrsta i povecanjem rasta pada u drugu polovinu Mastrihta. Gйmbelina isto tako masovno izumire skoro pod
!пај Mastrihta. Hteo Ьih da ovde ubrojim i toliko karakteristican
rod Pseadotextalaгia, posto оп nesumпjvo potice 0d vrste Gйm
belina elegans. Samo јеdпа njegova bezпacajna vrsta presla је
u daпski kat dok su pseudotekstularije stvarпo sasvim iscezle
vec pre za vrsetka Mastrihta.
Slicno razvice mozemo пaprimer konstatovati kod Bolivina
incгassata, koja prelazi iz gornjeg Kampana (tаЬ!а V/1 ). Njen
rast povecava se u Mastrihtu najmaпje dvostruko, i u ovom
oЬ!iku, koji oznacava stadium пјепоg cvetanja, опа pretstavlja

neosporan kaгakteristican Josil za Mastriht i to, sto mi se cini,
kao najbltnije za Mastт-iht krede severne i Jazne facije. Stoga
ovaj oЬ!ik ima, pored drugih forma, izvaпredan znacaj kao spojпi
clan izmedu ova dva podrucja iпь.се toliko razlicitih facija. Ali
Bolivina incгassata пе docekuje kraj Mastrihta, vec izumire ranije. Mozda Ьi iz prakticnih razloga Ыlо korisпo da se krupaп
oЫik iz doba cvetanja, koji se iskljucivo nalazi u Mastril1t11,
oznaci kao Bolivina incrassata gigantea. U krugu mikropaleo11toloskih sastaпaka, dosada sam ovaj oЬ!ik vazda nazivao Bo!iw
vina сј. incrassata. Mozda Ы, u vezi stim, Ьilo celisl10d110 пka
zati i па ciпjenicu da se mikrosfericaп 0Ь11k, koji росiпје kao
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prilicno s1Ijasta forma (tаЫа V/2), moze jasno razlikovati od
megasfericnog oЫika (taЫica V/3).
Vaznu ulogu igraju ј bolivine iz grupe Draco, koje se mogu
naci u literaturi pod najrazlicitijim imenima; na пjihove genetske
veze nlko dosada, sem mепе, nije obratio pazпju. Као prva iz
ove grupe se pojavljuje u Senoш1 sa Acti!locamax duadratus
Bolivilloides decorata var. delicatula (taЬ!ica V/4), iz koje se,
pri prelazu u Каmрап, razvija (taЫica VII) Bolivi!loides dгасо
(tаЬ!а V/5). Ova grupa prolazi kroz Каmрап sa srazmerпo malim oЬ!icima, dostize maksimum razvica tek u MastrЉtu i izumire jos pre zavrsetka ovog potkata. U bazi Manstrihta od В о I iv i :1 о i d е s d r а с о gra11a se nova, vrlo markantпa vrsta В о1i v i 11 о i d е s r h о m Ь о i d еа (tаЬ!а V/6), koja pocinje sa
sitпim primercima, dostize и sredi11i Mastrihta svoj maksimшn
razvica i javlja se u krupпim primercima zajedпo sa Во 1 i v i11 о i d е s d r а с о (tаЫа V/7), а zatiш doпekle jos prelazi u
Dап, doduse u sasviш zakrzljalim оЬ!iсiша. Krupпi oЬ!ici u doba
cvetaнja Bolivinoides draco (tаЬ!а V/7) i Boliviпo
i d е s r h о m Ь о i d еа (tаЫа V/8) mogli Ы se zbog 11jihovog
stratigrafskog zпасаја (опi se ogra11icavaju otprilike па drugu
trecinu Mastrihta) oz11aciti kao forшa g i g а n t е а. Grupa В о1i v i n о i d е s d r а с о, kao i В о l i v i 11 а
iпсr аssаtа
od пarocitog su zпасаја kao grupe koje postoje u razlicitim facijama. Опе se пalaze, kako u gorпjoj kredi sever11e facije, tako
i u gor11joj kredi juzпe facije. U 11ase111 mikropaleoпtoloskom
krugu ја sam dosad osпacavao Во 1 i v i 11 о i d е s d ес о r а t а
v а r. d е l i с а t u 1 а s i 11. d r а с о, Во I i v i п о i d е s d r а с о
g I g а 11 t е а kao е х а f f. d r а с о i В о l i v i 11 о i d е s r h о
т Ь о i d е а kao с f. d r а с о.
Uostalom, vrst:э. koju је W h i t е obelezio kao В о I i v i11 o i d e s draco (tаЫа V, 2а Ь), moze se ustvari sa sigurnoscu. odrediti kao В о I i v i 11 о i d е s r h о 111 Ь о i d е а.
Takva шesanja шоgп se cesce пасi. Tako, па primer, Daшpel
(1934) daje, u taЫici I pod br. 9 i 10, vrste koje је iпdeпti
kovao kao В о I i v i 11 о i d е s r 11 о m Ь о i d еа оdпоsпо В о1 i v i r. о i d е s d е с о r а t а, dok se tп п stvari ra di sашо о
Во I i w i 11 о i d е s d r а с о, pri cemu se broj 10 moze usvojiti kao f. g i g а n t е а.
В u 1 i m i 11 а 1 i m Ь а t а (tаЬ!а V/9) је vrlo dobar i karakteristicaп oЫik Mastrihta п juzпoj faciji krede, ona se пastavlja,
sпdeci ро probama koje su mi stavljene па raspolozeпje, jos
doпeklt: u Dап, dok se опа ро W 11 i t е u zavrsava sa Meпdezom.
I F 1 а Ь е 1 i n е koje пavodi W 11 i t е zablevaju ispravku
u odredbl. F 1 а Ь е 1 i n а r е t i с u 1 а t а (tаЬ!а V/10) пikako ne
росiпје, kako to prikazuje W 11 i t е, tek u Daпu, vec u dubokom Mastrihtu i izumire u doпjem delu Dana. Doduse,
i 11 mojiш рrоЬаша nalazi se jos u Danu jedna retikulatпa
zaoЫjenog
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F 1 а Ь е l i па, ali пјu пе treba mesati sa pravom F l а Ь е 11 i n а
r е t i c·u I а t а. Опа је tanja, nije tako siroko isbocena, i pre
svega, njena је skulptura mnogo gruЫja i sa vecim okci ma.
ОЬе ove vrste razlikuju se i и prosecnoj velicini. Prava reticulata је, vec па osпovu toga sto ova forma izumire u duЫjem
Danu, zastupljena tamo samo и srazmerno malim i jako pljosnatim primercima sa finom mrezom. Zbog toga је, kako mi se
cin,i, sasvim iskljuceno svako пјепо identifikovanje sa primercima
koji imaju grubu mrezu, i koji se ponavljaju tek u Daпu. Те
primerke ја Ьih hteo da oznacim kao F l а Ь е 11 i п а r е t i с u1 а t а f. d а п i е п s i s (taЫica V/12).
Ovde Ьih mogao navesti da vrsta, koju је S u Ь Ь о t i па
(1936, taЫica 2, figura 7) obelezio kao F 1 а Ь е 11 i 11 а i 11 t е rp u n с t а t а, pretstavlja samo vrstu F 1 а Ь е 11 i n а r е t i с и 1а t а.
W h i t е о v а velika opreznost u pogledu vertikalnog rasprostra11jeпja F 1 а Ь е 11 i па i п t е r р u с t а t а i F 1 а Ь е 11 i па
r и g о s а, па svome је mestu. Prema detaljпim ispitivanjima,
koje sam vrsio па Ьogatom materijalu, prava F 1 а Ь е 11 i па
r u g о s а (taЫica V /13) stratigrafski lezi mnogo duЫje 11ego sto
је W h i t е to prikazao. Опа pretstavlja pretecu F 1 а Ь е 11 i па
interpunctata (taЫica V/14) i izшnire otprilike sa pojavljivanjem ove poslednje vrste. F 1 а Ь е 11 i n а i n t е r р u пс ta t а
s. str, prelazi krajem Kampana i pocetkom Mastrihta sasvim
postup110 u F l а Ь е 11 i 11 а r е t i с u 1 а t а. Nazalost tacna posmatranja mogu se ciniti sашо na materijalu koji potice_ iz
Japoraca, dok materijal iz bele krede oblcµo ne dopusta finija
posmatranja, posto su sva uduЫje11ja ispu11jena krednom supsta11com. U okviru ovog prelaza F 1 а Ь е 11 i n а i п t е r р u n с t а ta
u F l а Ь е 11 i n а r е t i с и 1 а t а щоgао sam da zapazim vrste
cije su росеtне komore tackaste i tek kas11ije postaju mrezaste
(taЬlica V /15} i koje Ьi se mogle oz11aciti kao i п t е r р u n с t а t е
r е t i с u l а t а. Mi dalje pratimo tok ovog razvijanja i u jednom
drugom clanku govoricemo о пjemu vise. Ipak hteli Ьi smo da
navedemo da se od Flabelli11a rugosa s. str. bdvojila F 1а Ь е11 i n а i n t е r р u n с t а t а s. str. а od ove posled11je F 1 а Ь e11 i na reticulata s. str. Prematome,stalnozajednicko pojavljivanje F 1 а Ь е I 1 i n а r u g о s а ili i n t е r р un с t а t а sa 1"' 1 а
Ь е 11 i 11 а r е t i с и 1 а t а sasvim је iskljuceno. Naprotiv, пovi
oЫici i n t е r р u n с t а t а, odnos110 r u g о s а mogli su se odvojiti od prvih i 11 t er р u пс t а t а od11osno r u g о s а i pojaviti
samo и nekom visem horizoпtu, kako smo vec to koпstatova11
kod F 1а Ь е 11 i n а r е t i с u 1а t а f. d а n i е 11 s i s. Za роtр1ню
razjasnje11je ovih odnosa potreb110 је jos mnogo шaterijala za
ispitiva11je, ma da је, uisti11i, rasvice vec utvн1eпo 1.1 Јпuрпiш
potezima.
U vezi sa ovim interesa11tna је i ci11je11ic11 <111 ~е <lirel<la11
лiz F 1 а Ь е 11 i 11 а r u g о s а i п t е r р tt 11 с t II t II
r е t i-
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с u 1 а t а· пalazi kakb u gorпjoj kredi juzпe facije tako i u • se-

vernoj faciji, ali da se varijetetia, kao па primer F 1 а Ь е 11 i па
r е t i с u 1 а t а f. d а 11 i е 11 s i s; пalazi samo u juzпoj faciji.
Ova koпstatacija је utoliko zпасајпа i vazпa sto опа pokazuje
da svaki koji radi samo u severnoj faciji gогпје krede i zeli
da prikaze, odnosпo prati evoluciju F 1 а Ь е 11 i 11 а, пikad пe
moze dobiti potpuпu i jasпu sliku о toku ovih promeпa. Tako
Ьi па primer ustaпovio da F 1 а Ь е 11 i 11 а r е t i с u 1 а t а u severпoj faciji "izumire" vec otprilike u srediпi Mastril1ta. Ali ovo
izumiraпje пiје pravo, пеgо samo uslovljeno pogorsavaпjem zivotпih uslova u vezi sa oplicavaпjem mora gorпje krede. Oplicavaпje se ocituje sa јеdпе straпe u preovladivaпju briozoa u
ispiraпoj probl, а sa druge strane u opstem povlacenju foramiпifera. Tako, па priшer, globotпшkaпe uopste vise пе dostizu
svoje maksiшalпo razvice u severпoj faciji gorпje krede, vec
zbog promene facija izumirн uglavпom па graпici Каmрапа i
Mastrihta. Prema tome i evoluciju globotruпkaпa mozemo pratiti
samo pomocu bogatog шaterijala sa podrucja оЬе facije.
U materijalu iz Ьаsепа Gamsa (taЬ!ica V/16) mogao sam
vec u Mastrihtu posшatrati jedпu od пajvazпijih i karakteristicпih daпskih vrsta juzпe facije gorпje krede, паiше vrstu Те xt u l a r i a velascoпsis, koja se ро Wl1iteu pojavljuje
tek u Daпu. Ali se tiшe пјеп stratigrafski zпасај kao karakteristicпe vrsre za Dап nikako пе gubi, jer se опа nalazi u Mastrihtu sa globotru11ka11a111a, а u Daпu sa globlgeriпama tipa
Ь u 11 о i d е s i sa globorotalijama.
Globlgeriпe su sve do Mastrihta uglavпom zastupljeпe јеd
пош vrstom (Globlgeriпa cretacea). Pri kraju Mastrihta, а пaro
cito u Daпu, broj пjihovih vrsta povecava se postupпo do пај
mапје 10 (vidi taЫicu IV).
Ako posle:ovih razmatraпja poпovimo pitaпje vremeпskog
trajanja, koje obuhvata prekide sedimeпtacije izmedu Meпdeza
i Velaska, dolazimo do sigurпog zakljucka d а ј е u k r е d i
Tampika postojao samo јеdап relativno vrlo
к r а t а к р r е k i d u s е d i m еп t а с i ј i. Оп se dogodio priЫizпo pri kraju gornjeg Mastrihta, jer gde se u mojim probama
пalazi mesaviпa mastrhtsкih vrsta, koje izumiru sa daпskim vrstama, koje se ропоvо pojavljuju i obuhvataju i deo najdonjeg
Dana u kome se, па primer u basenu Gamza, пalaze pored
globorotalija, пekoliko zakrzljalih globotrunkana. Ali upravo
zbog otsutпosti ovih ·kriticnih "prelaznih slojeva" u baseпu Tampika, W h i t ео v а taЫica daje utisak kao da postoji паgао i
veoma јаsап prekid faune. Doduse jedna zпacajna promeпa fauпe nastupa u poslednjoj trecini Mastrihta, ali se опа пе vrsi
naglo, vec postupпo, sa iscezavanjeп niza vazпih mastrihtskih
forama i sa postupnim pojavljivanjem novih elemeпata daпske
fauпe. Za niz forama mi smo vec ocigledпo dokazali taj tok
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promena. Naravno, Ьilo Ьi moguce da se spisak tih forama poveca, ali ја sam odabrao samo опе vrste koje su mi izgledale
najvazпije.

Kako је vec pomenuto, mikrofauna lisenskih slojeva u
basenu Gamsa, uporedena sa kavkaskom faunom, pokazuje sa
stoprocentnom sigurnoscu da ovi slojevi pripadaju Danu. · Posto
se mikrofauna Velaska, koliko se to vidi iz Whitcovih podataka
skoro sasvim podudara sa nasom rauпom iz lisenskih slojeva,
t о s а s i g u r n о s с u m о z е m о sm а t r а t i d а Ь а r о v а ј
d е о V е 1а s k а, s t r а t i g r а f s k i о d g о v а r а D а n u.
Prema tome Т h а 1m ап п о v о misljeпje о tercijarnoj starosti
Velaska otpada. Оп је ucinio tu gresku, sto se dao zavarati veliкim faunisticпim razlikama koje rnogu stvarno postojati izmedu
Navaro u Teksasu i Velaska. Pritom su пajvise igrale ulogu
globotrunkane, koje је оп do izvesпog· stepeca sa pravom
smatrao narocito tipicnim za gornju kredu uopste. Isto tako, u
to doba, jos пiје Ьilo sigurno ustaпovljeпo njihovo izumiranje u
gornjem delu Mastrihta. Uostalom kod formacije N а v а r о
пе radi se о Kampaпu, vec о Mastril1tu. Оа је Т h а I m ап п
poznavao postupaп prelaz mastrihtske u daпsku fauпu, sigurno
1ш1 se пе Ьi pricinio Velasko kao "stariji tercijar".
Na ovakve pogresne diagпoze, koje se oslanjaju па uporedivaпju dva ili vise spisaka faune, izvedene samo proucavaпjem literature, пailazi se, пazalost, dosta cesto u literaturi i
to u jos јасој meri nego sto se to vidi iz пavedeпog. Upravo
ogromпo izobllje materijala, па koji se nailazi vec u okvirt1
samo јеdпе probe, moze da pretstavlja vise ili manje ozblljпu
opasnost za subjektivпi izbor vrsta koje su "odabraпe" u pojediпom slucaju kao narocito karakteristicпe. Uzmimo za primer
ra.d W h i t еа sa kojim smo donekle vec upoznati. Оп пavodi
da se u пjegovim probama nalazi vise stotina vrsta foraminifera.
Otprilike 600 od ovih vrsta su dovoljno mnogobrojпe da Ьi
mogle Ьiti korisпe za stratigrafske svrhe .. Ali је оп odabrao i
i$koristio samo 143 vrste koje smatra kao narocito dragoceпe.
Ali kako te vrsre mogu dati potpuпu sliku fauпe, ako, recimo,
сiпе 11ajvis2 20% od ukupпog broja vrsta? Pritom treba jos
razmisliti da su retki radovi koji se objavljuju posle briz!Jivog
i savesпog trogodisпjeg proucavaпja kao sto је rad W h i t еа
о Tampiku. Ро mome misljenju izoЬilje oЫika koje vec postoji
u ројеdiпаспој proЬi, upravo zahteva sto veci materijal za
uporedjivaпje, kako u vertikalnom tako i u horizontalпom pravcu.
Ne treba пarocito пaglasavati da је proucavanje literature
potrebпo. Ali zasto se obllje mikrofosila пе Ьi moglo iskoristiti
i u tu svrhн da srazmerпo malobrojпi naucпici u svetн, koji se
ozblljno bave mikropaleontologijom, uzajall}no prosire svoje
poglede intenzivпom razmeпom materijala? Sto se tice samog
tnaterijala ovaj zablev пе Ьi пaisao niпakakve teskoce. Ali ostaje
pitaпje prava prioriteta. Ipak taj proЬlem пе pretstavlja nektt
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nepremostivu prepreku. Preimucstvo ovakve razmene toliko је
ocevidno, da Ьi опо stvarno trebalo da se uzme u ozblljno
razmatranje. Naravno pri tome Ы Ьilo od velike vaznosti otvaranje jedne centrale za takvu razmenu, posto је tesko ustanoviti
individualni koпtakt i posto se svaki пе interesuje za sve proЫeme. Na ovom mestu ја necu dalje insistirati па toj ciпjenici.
Ро mome misljeпju preimucstva razmer.i.e su sasvim ocigledna.
Vratimo se ponovo па Mendez iilozeпom u W h i t ео v о 111
radu. Tu se, kada se govoreci о Meпdezu, пе radi о stratigrafskoj, vec о petrografskoj jediпici koja је, пazalost, u literaturi cesto Ьila shvataпa kao stratigrafska jediпica. Ipak је znacajno
da se ovde, prema podacima М u i r а, nalaze rudisti, isto tako
kao u gosavskoj kredi. Mu i r 11avodi da su posledпji 20-100'
11 gorпjem delu Meпdeza оЬојепi karak:teristicпo crveпo. Crveпo
оЬојепе ste11e nalaze se i u mojim probama gornjih пirentalskii.
slojeva is basena Gamsa. Ove dve cinjenice takodje potvrdjuju
vrlo veliko podudaraпje facijalnih uslova i 11aravпo, пarocito se
isticu u sastavu mikrofaune.
Lako је Ьilo pojmiti da se kompleks slojeva, tako
petrografski jedinstveп kao sto su laporci Mendeza, koji leze
iznad skriljaca Papagalosa, moze shvatiti kao jedna jedinica, tint
pre sto је, kako smo u pocetku пaglasili, izdvajaпje lokalnii.
petrografskih jedi11ica sa posebnim пazivima, zapravo i uoblcajen u Americi. U samom tom postupku nema jos opasnosti.
Ali ako se te jedinice ukljucuju u univerzalnu stratigrafiju, onda
se pre svega zaboravlja da se tu radi о cisto petrografskim
pojmovima, koji se iznenada pojavJjuju kao pojmovi u cisto
stratigrafskom smislu. Isti slucaj је ovde sa Meпdezom. Ке 11 е r
(1939) izjednacuje Mendez sa Mastrihtom. dok Papagalos uvrscuje u Kampan. Pritom nema nista da se prigovori starosti
Mastrihta ako se ovo rasclanjavanje vrsi pomocu mikofaun~
Mendeza, jer se ta starost potvrdjuje citavim nizom izvanredno
karakteristicnih fosila. Hteo Ьih da ovde ukazem samo па Во1i v i 11 а i п с r а s s а t а, Во 1i v i 11 о i d е s r h о m Ь о i d е а i,
Р s е u d о t ех t u 1 а r i а kao narocito markantпe. Gornje ogranicenje danskim Velaskom sada је takodje utvrdjeno. Ali da li је
pravilno izjednaciti Meпdez sa Mastrihtom?
Na ovo sam posumnjao kada sam medju probama iz niretalskih slojeva nasao takve probe u kojima su pseudotekstularije Ьile otsutne. Doduse ovom koпstatacijom пе Ьih шоgао
nista pozitivno uraditi. Bitan пapredak uciпjen је tek пalaskom
јеdпе probe u kojoj је Ьilo mnogo primeraka izvanrec\no vatne
vrste Globotruncana calcarata (taЫica V/17). U svojoj taЫici
rasprostranjenja fosila W h i t е prikazuje ovu globotruncanu
vodoravnom пtош u gornjem delu Papagalosa. Iz toga se пюzе
zakljuciti da је оп nasao ovu vrstu samo u jednoj probl. Isto tako
i ја sam ovu vrstu паsао u јеdпој jedinoj probl jednog dela profila.
Prema tome tu se radi о пarocito karakteris,ticnoj vrsti, posto
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prvo neverovatno markantna i drugo ima kratko vertika\110 rasprostranjenje. Као tr~ca osoblna moze se navesti njeno
univerzalпo rasprostranjenje. Cinjenica sto је опа dosada blla па
dепа samo u Tampiku, moze se prosto objasпiti пјепim kratkim
vertikalпim
rasprostranjenjem, zbog cega se pri nepotpuпom
oprobavaпju nalazi vise ili mапје slucajno. Prateca fatшa а
mojoj probl С а 1 с а r а t а је u osnovi ista kao u Tampiku, i ја
ovde pominjem samo:
Bulimina limbata, Olobotruпcana canaliculata,
Olobotruncaпa rosetta, Olobotruпcaпa rosetta var.
plicata, Oiimbeliпa elegaпs, Cornuspira cretacea,
О I а v u 1i па
t r i 1а t е r а, F 1а Ь е 1i па d е 1i с а ti s s i m а, Р I е 11r o s t o m e l l a subпodosa var. gigaпtia (taЫica V/18).
Pritom upravo poslednja pomeпuta vrsta ciпi bltan osloпat, posto se опа, ро W h i te u, pojavljuje i u Tampiku i to
otprilike tt horizonttt Olobotruпcana calcarata i povlaci
se kroz priЬ!izno dve treciпe Meпdeza. Ovo је stvarпo srecna
zajednicka pojava dve toliko upadljive vrste, koje Ы se mogle,
ako је fauna rdavo ocuvana, od-rediti cak i ро odlomcima.
Prema tome, пalazak Olobotruпcaпa calcarata u
nireпtalskim slojevima dokazuje da se Mastriht и
Та 111 р i k u п i k а k о пе о g r ап i с а v а па Меп d е z, v ес d а
mu takode pripada јеdап deo Papagal osa. Posto se
ispod probe с а 1с а r а t а u mome delu profila, nalaze jos пeko
liko proba sa fаuпош Mastrihta, ја blh uvrstio сео najgorпji
deo Papagalosa u Mastriht. То Ы Ыо пajskromпiji zakljucak,
(tаЬ!а VIII).
Nazalost рошосu W h i t ео v е fosilпe liste пе шоzе da se
ustanovi tаспа graпica Mastriht-Kampan, posto је опа, kako
meпi izgleda, pocev od baze Meпdeza ра папizе nedovoljпo
izrazena. Sta је tome uzrok пе moze se, паrаvпо, odavde ustanoviti. Ш se ovde radi о osiromaseпju faune uslovljenom facijama, Ш је pak W h i t е glavпu paznju obratio па obradu Velaska i Meпdeza. Оп је samo ustaпovio • da veciпa obradeпih
vrsta potice iz gorпjeg dela serije slojeva i da se u пјој пalazi
vece obllje oЬ!ika пеgо и doпjem delu. Ра ipak сiпјепiса sto
White uopste пе pomiпje vr~tu Bolivinoides draco svakako је za razmisljaпje (пjegovu Во 1i v i по i d е s d r а с о treba,
ukoliko se to vidi ргеша slici, пesuшпjivo ideпtifikovati kao
Boliviпoides rhoшboidea). Ali su jos upadljiviji i jos se
mапје mogu objasniti podaci о vertikalпom rasprost'raпjeпju
vrste О у r о i d i n а ех с о 1а t а, koja, da uzgred пароmепеmо,
pripada паsој g у r о i d i n i iz grupe ех с и I р t а i koja jos zahteva tacnu obradu. Sa svojim exculapta oЬ!icima опа ро
сiпје kod паs, а isto tako i ро ruskim opazaпjima, u Копiаlш i
time pretstavlja јеdап od malobrojпih, а cesto i jedini oЫik
koji omogucava роv!асеще graпica izmedu Koпiaka (Emseher)
i Turona. Medutim, и radu о Tampiкu pameпuta, опа је kao је-
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dina iz Mendeza. U Tampiku se пе moze ustanoviti пi granica
Kampan-Santona, posto Bolivina decorata delicatula, nije
па listi fosila. Iz istog razloga ne blh se ni sam usudio da povucem granicu Santon - Koniak.
Na taЫi VI ја sam, radi boljeg pregleda, pojave prosecnih
vrsta, koje је W h i t е naveo u pojedinim odeljcima, prikazao u
oЫiku krivulje. Iz toga proizlazi:
u Velasku · . . . .
· 70-85 vrsta
u gornjem Meпdezu .
81 vrsta
u srednjeш Mendezu .
81 vrsta
u donjem Mendezu · .
67 vrsta
u gornjem Papagalosu
45 vrsta
u sredпjem Papagalosu
17 vrsta
u donjern Papaga!osu
17 vrsta
u gornjem Sап Felipe .
13 vrsta
u sredпjem San FeHpe .
10 vrsta
u donjem Sап Felipe . .
5 vrsta
i u Tamaulipasu · . jos samo
2 vrste
Iako је White, kako to sam пavodi, iskoristio sашо jedan
deo postojecih vrsta, ipak је tu fatшu, vec prerчa 11delu pojediпih vrsta, raspodelio па pojediпe slojeve. Na osпovu шоg licnog
iskustva о odпosirna, kako u severnoj tako i 11 juzпoj faciji
gorпje krede. sшatram da је takvo opsezno i tako пaglo osiromaseпje fauпe sasvim iskljuceno pod пormalпim prilikama. Od
goreпa,vedeпih dveju mogucпosti za оЬјаsпјепје ove сiпјепiсе,
hteo blh da sasvim odbacim опu koju је uzeo Wl1ite prebac11juci teziste svog rada па Meпdez i Ve!asko, а zaпeшarivsi fа11пе
Papagalosa, Sап Felipe i Taшaulipasa. То se паuспо пе Ы
шoglo opravdati, а sem toga пе Ы пikako odgovaralo utisku
teшeljitosti koju odaje пjegov rad kao celiпa. Preostaje, dakle,
samo pretpostavka о povlaceпju fauпe uslovljeпo facijom. Ovde
sam, opet па osпovu proba iz gosavske !пеdе Ьаsепа Gams :1,
ucinio jedan korak пapred. Naime, u ovom materijal11 nalazi se
prilicaп broj proba iz "starijeg gosaua", koje Ы otprilike шogle
da odgovaraju duЫjem delu Tampiko - krede. Ove probe pokazale su jedпu sasvim aпormalпu, gotovo uvek krajпje siгo
masпu, fauпu dok је jedan deo Ыо sasvim bez fosila. Mali broj
proba koje su bogate faunom, blle su, uprkos toj ciпjeпici, siromasпe vrstaшa i jedino bogete iпdividuama. Retko se пaiazilo
vise od 2-5 vrsta. ,,Stariji Gosau" odgovara otprilike Sa11ton11
i Koпiaku. Pretpostavlja se da је talozeпje ovih sedimeпata
vrseпo u Ыiziпi morske obale gde је uticaj talasa Ыо jak, od110s110 u jedпom plitkoш, zatvorenom baseпu (\1/icher 1944).
Da1i Ы se mozda, pretpostavljajuci slicпe 11s!ove talozeпja Tampiko-krede od Papagalosa папizе, moglo objasпiti tako upadljivo siroшastvo u fosilima? U svakoш slucaju bllo Ы vrlo vazпo
ustaпoviti da li se V i d а 1i n а h i s ра n i с а S с hl 111111Ј е r g е r
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tamo pojavljuje. М u i r је zaista pomenuo sprudnu faciju iz
Tampiko-krede, ali samo krecnjake Е I А Ь r а iz Cenomana
i А!Ьа.
Treba jos staviti nekoliko primedaba u vezi sa geoloskom
staroscu Tamaulipasa. Ovde se u prvom redu ne slazu navodi
W h i t еа i М u i r а. White govori о jednom hiatusu izmedju
San Felipe i Tamaulipasa, koji, prema njegovom navodu, ne
postoji jedino u sinklinalnim podrucjima па nekim mestima.
Nasuprot tome, Muir strogo odyaja obalsku faciju Е I А Ь r а
od dublnske facije Tamaulipasa iste starosti. Prema njegovim
пavodima Sап Felipe (odnosno пjegov А g u а N u е v а), sa
izuzetkom jednog jedinog mesta, lezi konkordantno па Tamaulipasu. Nasuprot tome postoji izrazita diskordancija izmedju
А g и а N u е v а i Е I А Ь r а.
М u i r smatra Tamaulipas kao "srednju kredu" i to kao
Cenoman i АIЬ, а W h i t е naprotiv kao donju kredu. Ali su
jedina dva oЫika, koje White navodi iz Tamaulipasa u svojoj
listi fosila, upravo globotrunkane. Medjutim, sudeci ро mojim
iskustvima, nigde u svetu nije sigurno utvrdjena nijedna G 1oh о t r u ri с а n а iz А!Ьа. 1 Т t1 а 1m а n n odbacuje u svol!l radu
о globotrunkanama пjihovo postojanje u donjoj kredi. Cak пi
u Cenomanu g 1о Ь о t r u п k а n е nisu nikako ceste. ОЬе vrste,
koje White navodi: Globotruncana rosetta i Globot r u n с а n а с о n i с а imaju ро јеdап greben. 1 ја sam mogao,
medju malobrojnim globotrunkama iz Ceпomana koje sam dosad
ispitivao, da uvek posmatram samo vrlo male oЫike. sa р:)
jedпim grebeпom. Zato Ьih pretpostavio da је W h i t е imao
samo probe iz najviseg dela Tamaulipasa koji, prema М u i r u,
pripada Сепоmапu. Ја licno пе priznajem uopste mogucnost
pojavljivanja ove dve globotrunkane, kao ni globotrunkane
uopste u donjoj kredi, posto опе, гrema svemu sto se dosada
zna i sto se moze promatrati, pocinju cvoje razvice tek u
Ceпomanu (tаЫа IV i VIII).
Pojava gornje krede juzпe f а с i је, sa fашюm koja је и
Ьitпosti potpuno ista, utvrdjena је dakle u Rusiji (Kavkaz i
Krim), Austriji (basen 1Gamsa) i Meksiku (basen Tampika). Vec
sаш Iaпije (Wicher
1943) ukazao па _rad G r z у Ь о w s k о g
(1896) о crveпim gliпama kod Vadovice. Оп је mikrofauпisticki
ispitao probe iz jedпog оlша jugozapadпo od sudske zgrade
uzete sa dublпe od 64-70 m. i izdvojio bogatu mikrofaunu,
Od 112 odredjenih vrsta, оп је 55 opisao kao поvе vrste. Na
osпovu sastava fauпe, оп је crveпe gline stavio u_ Toпgrieп.
(doпji Toпgrieп). Izgleda da se ovakvo njegovo shvataпje starosti crvene glint=; u osпovi oslaпja па ciпjeпicu sto se ispoc!
ovih slojeva пalaie meпilitski skriljci. Ako pregledamo G r zyb о w s k о v u tabelu fosila, dobljemo utisak kao da se zaista pred
паша пalazi straпa fauпa. Ali ako detaljпije razgledamo relativпo
Гласниk Природљачkог иу:sеја А-2,
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dobre ~like, stvar
se u bltnosti mепја. Tu se, па priшer, пalazi
slika jedne Textularia flabellifoгшis Gi.iшbel 1896 i
јеdпе Textularia subhaeringe11s is var. о: i ~ Grzybowski 1896. Za sva tri qЬlika moze se sa sigurпoscu utvrditi
da su identicni sa Тех t u 1а r i а ех с о l а t а С u s h m ап 1926,
kojoj prema tome, radi prioriteta, pripada naziv Тех t u l а r i а
f 1 а Ь е 11 i f о r m i s G ii m Ь е 1. F l аЬ е 11 i па s р., koju prikaiuje
Grzybo\vsky, sigurпo је Flabelliпa delicatissima
Plummer, Verneuli11a szaj11ochae odgovara vrsti Bulimina limbata White, koju Keller (1939) pominje kao
R е u s s е 11 а 1i m Ь а t а sa severozapad11og Kavkaza. U budпcem
ovu vrstu moramo oznacavati kao R е u s s е 11 а s z а јп о с h а е
О r z у Ь о w s k у. Ova lista mogla Ы se podrob11ijim poredenjem
dalje prosiriti, ali mislim da је ovaj mali broj oЫika vec dovoljaп da se slojevi kod Vadovice sa sigнrпoscu нvrste u danski
kat. Ovom тот mislljenjl1 prikljucio se i Н i l t е r m а n п ( 1943)
а i G 1а е s s n е r је 11ezavisno od toga dosao do istog rezultata.
Ја sam vec ranije posumjao u ispravnost shvatanja ро kome Ьi
tamni skriljac ispod crve11ih gli11a Ыо stvarпo menilitski skriljac.
I Н i 1t е r 111 а n ne smatra ove skriljce za menilitske, jer u njima
пеша roznaca а bogati su kalciuш karboпatoш. Prema tome
moraju se crveпe "eoceпske gliпe" Vadovice ukljuc i t i u d а п s k i k 1! t, k о ј i ј е о v d е s v а k а k о r а z v i ј е n u
f 1i s 11 ој f а с i ј i. Sto se tice crпog skriljca, u kоше је Grzybowski zapazio poprecne preseke globlgerina, najverovatnija Ы
Ьila pretpostavka da pripada Aptu. Ovaj slucaj pruza пarocito
lep i instruktivan primer kuda se moze otici ako se koriste sашо
liste fosila. Ко је u staПju da utvrdi, u prkos raznih iшena,
stvaraп identitet vrsta mozda се doci do zakljucka da se te
vrste provlace do eocena, а опај koji te vrste nije uspeo da
identiffikuje poverovace cak da se tu radi о јеdпој "specijalпoj
fanni".
Vazna vrsta Тех t u 1а r i а f 1а Ь е 11 i f о r ш i s G й m Ь е l
opisana је iz "nuшulitskih slojeva" Kreseпberga, iz takozvaпog
graпitskog mermera. Ova паs cinje11ica primorava da pretpostaviшo da se u tim slojevima u najmanju ruku nalaze pretalozeni deiovi danskog kata, а i sam G й m Ь е 1 pominje da granitski mermer lezi diskordantno па crnosivom laporcu gosavske
krede, odnosno па svetlosivom vapnovitom laporcu najmladjih
kretacejskih tvoreviпa sa Ве le m 11 i t е 11 а ш u с r о 11 а t а. Ubedjeп
sаш da starost ovog graпitskog mermera jos пiје definitivno
utvrdjena.
Za vreme mog kratkog boravka u galilicijskim petrolejckiш
poljima, iпz. S t r z е t е 1s k i obratio mi је paznju па proЫem
crvenih slojeva kod Weglowke, о cijoj su starosti misljeПja blla
podeljeпa. Vecina geologa uvrstila је ove slojeve u eocen, dok
su S t r z е t е 1s k i i drugi smatrali kao verovatnije da oni pripadaju gornjoj lпedi. Nije postojao nikakav faunisticki dokaz пi
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za jedno od ovih misljenja, posto su megafosШ sasvim nedostajali. U jedпom delu proba, koje sam uzeo sa izdanka cгveпih
sloje\ra, пalazile su se i globotruпkane i vec na osпovu toga
trebalo Ы bezuslovno uvrstiti ove slojeve u gorпju kredu. Posto
шi tada gornja kreda juzne facije ј os пiје Ьila dovoljno poznatl!.,
шоrао sam da podjem od rasprostraпjenja globotruпka11a t1
severпoj faciji gornje lпede i па osnovu toga sam utvrdio da
se radi о podrнcju koji lezi u okviru Turoп-Santon. Ali kada
sam docпije pregledao probe iz Ьаsепа Gamsa i upozпao se
sa juz11om facijom krede, morao sam da prome11im svoje misljeпje. Tada se ispostavilo da probe sa globotruпkanama iz Weglowke sigurпo poticu iz Mastrihta. U probama u kojima пiје
Ьilo globotruпkana паdјепе su, pored ostalih, i sledeci Ьitni
oЫici.
Textularia flabelliformis, Reussella szajnochae,
Flabellina delicatissima, Bifariпa nodosaria i Pleurostomella clavata, а skroz su seprovlacili uoblcajeni Шsпi
aglutinantпi oЫici. Ova zajednica vrsta svakako sigurno
govori о daпskoj starosti; pojava Bifarina nodosaria
dopusta, prema W h i t е u, da se precizno utvrdi baza danskog
kata. Oviш sшо, u pogledu рrоЫеша W е g l о v k е, prilicno
пapredovali i ро тот misljenju resenje celog proЫema jos је
samo pitaпje vremeпa i odgovarajuceg intenzivnog i saves11og
uzima11ja proba.
·
Prema пovijim ispitivanjima Hilterma1111a (1943) moze
se vec danas, posmatrajuci sa mikropaleontoloskog gledista,
пtvrditi da па primer do11ji deo slojeva Czar11ozeke pripada
gorпjoj kredi i to u пajmanju ruku Mastrihtu. Gorпji deo morao
Ьi, vec samo па osпovu teoretskih rasmatra11ja, da obuhvata
danski kat i paleocen, posto lezi izmedu Mastrihta i eocenskih
slojeva sa spiroloculinama, а uz to пе postoje пikakvi znaci
о prazпini u sedimentaciji. Od vaz11ih oЫika iz slojeva С z а rп o z e k e Hiltermaп pomiпje Textularia flabelliformis
i Р s е u d о t е х t и I а r i а.
Juzпu faciju gornje krede iz Rumuпije pome11uo sam vec
ranije (Wicher 1943). U рrоЬаша iz crvenog seпoпskog Iaporca
iz Komarnice, (oЫast Prahova), utvrdio sam 11esum11jivo postojaпje gornjeg Mastrihta sa sleaecim bltnim oЫicima:
Flabelli11a delicatissima, Gii111beli11a excolata,
R е 11 s s е 11 а s z а ј 11 о с h а е, Тех t 111 а r i а f 1а Ь е 11 i f о r m i s·,
G I о Ь о t r tl n с а 11 а с а 11 а 1 i с 11 l а t а, G 1 о Ь о t r u 11 с а 11 а r os e t t a, Globotruncana co11ica i Globotruпca11a сопiса
var. plicata.
U ргоЬаmа busotine Voi11esti, soпda 1, sa dubl11e od 800
do 915 111. iz zapadnog polja j11zпorumtшskog petrolejskog podrucja, nasao sam, ро1 ed stalпih flisпik aglutiпaпtпih IјнiЉна i
globotrнпkaпa, jos i Textulara flabelliformis i Reнssela
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s z а јп о с h а е. Time је dovoljno sigurпo utvrde11a gornjomastrihtska siarost ovih slojeva. 1 u ovim probama radilo se о
flisnoj faciji:
Jedna proba crvenog senonskog laporca iz Breaze sadrzavala је bogatu faunu sa globotrunкanama:
R е u s s е 11 а s z а јп о с h а е, С о r 11 u s р i r а с r е t а с е а,
Flabelli11a delicatissima, Gtimbelina excolata i dr.
U jed11oj probl sivog senonskog laporca sa istog пalazista
odredene su, pored gore navede11ih oЬ!ika i Globotru11ca11a
calcarata i Pleurostomella subnodosa var. gigantea.
Dok se gornja proba, prema fauni којu sadrzi, moze odrediti samo kao Mastriht uopste, druga se, па os11ovu 11avede11ih oЫika, moze oznaciti kao duЬ!ji Mastriht. Mozda Ьi Ьilo
umesno da se ovde govori о nivou Mastrihta sa Globotruп
c а n а с а 1с а r а t а. Ovi sivi laporci pripadali Ьi, ako se uporede
sa Tampikom, vrhu gorпjega Papagalosa.
U probama busotine На u s ki r с h еп 1 iz Austrije 11asao
sam, medu ostalim, i sledece vrste ·
G 1о Ь о t r u 11 с ап а, Р s е u d о t ех t н 1а r i а va r i а 11 s, О й mb 1i па е 1 е g а n s.
Рrеша ra11ijim informacijaшa clr. Fal1rio11a (Wicher 1943),
izgleda da se tt1 radi о pretalozeпoш flisпoш materijalu helvetske starosti. U 111eduvreme11u se, шedutim, ispostavilo da ovde
postoji flis koji, prema mikrofau11i, pripada otprilike sredпjeш
Mastrihtu.
·
Pored proba gosovske krede iz Ьаsепа Gamsa, о kojiшa
је u ovom radu vec cesto govoreno, zal1valjujuci prof. Kliпg11 а r d t u doblo sam пеkе probe iz samog gosavskog Ьаsепа.
Dve od пjih паrос to su z11acajne. Jedna potice iz takozvaпЉ
zwistlalmskЉ slojeva i sadrzi,
pored g 1 о Ь о t r u п k а па,
jds i ove:
Р s е u d о t е х t u 1 а r i а v а r i а п s, R е u s s е 11 а s z а ј п о
с 11 а е,
О й т Ь е 1i n а е 1е g а n s. i time pripada MastгЉtu.
Опа se, dakle, moze stratigrafski izjedпaciti sa nireпtalskiш slojevima. Druga potice iz samog Z w i s е 1а 1m а i оzпасе11а је
od Kli n g 11 а r d t а kao пajvisi пirentalski slojevi. Nјепа mikrofaнпa је narocito bogata kako u pog!ed11 broja iпcEvidua, tako
1 tt pogledtt broja vrsta. Ovde са pomeпttti sашо:
Pla11oglobulina acervttliпoides, Pseudotextttlaria varia11s, Flabellina delicatissima, Gumbeliпa
е 1е g а 11 s, R е tt s s е 11 а s z а ј n о с 11 а е, С а 1с а r i n а s р ., L ep ia o r b i t o i d e s miпor, Clavuliпa trilatera, Globotrt111cana сопiса, Globotrttпcana conica var. plic а t а, О 1о Ь о t r tt пс а n а r о s е t t а i О 1d Ь о t r tt 11 с ап а с а
п а 1i с u 1а t а.
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Sudeci ро ovoj fauni, izvesno је da se tu пе radi о najvisim nirentalskim slojevima, posto u njima nema vrste Planog I о Ь u I i n а а се r v u I i n о i d е s. Ovu probu morali Ы smo da
stavimo otprilike u sredпji Mastriht iznad пivoa с а I с а r а t а.
Na ovome primeru vidi se kako се mikropaleontologija u
gosovskoj kredi, ра i u alpskoj geologiji uopste, igrati u buducnosti Ыtпu нlogu pri razjasnjenju stratigrafskih pitanja i time
doprineti resenju tektonskih proЬ!ema. Dosad smo gotovo iskljucivo ЬШ upuceni na petrografske osoblne sedimenata. То mi је
пarocito bllo jasno kod preko stotiпu proba iz basena Gamsa,
koje sam doblo od dr. G и ·n d 1а с h а. Оп је sve te probe vec
ranije rasclanio ро starosti, posto su prvobltno blle uzete za
sasvim druge svrhe. Mikrofauoistickim ispitivanjima ispostavilo
se, medutim, da је geoloska starost znatnog broja proba, odre(ieпa па usnovu petrografskih oЫika i tektonskog polozaja slojeva, blla pogresпa. Za prilican broj ovih proba bllo је пз. saшom tereпu odredeпo da pripadaju lisenskim slojevima, dakle
danskom katн, ра se posle pokazalo da sadrze mastrihtskн
fаtшн, i da нstvari pripadajн 11ireпtalskim slojevima. Kod drt1f~ih Ыlо је opet obJtшto. U jedпom slнсајн pokazalo se је da
se time jedan kratak profil potpuno prevrnнo: probe, koje sн
oznaceпe kao "stariji Gosau ", sadrzavale su нstvari mastrichtslш
fatшu. О dva slucaja dokazao se је MastrЉt cak u probama
koje su oznacene kao lias, а jedna proba, koja је navodпo poticala iz пirentalskih slojeva, sadrzavala је nesumпjivu liaskн
fашш.
Slicaп slucaj primetio sam i t1 literatшi. W i n k I е r- Не r(Nене Studieпergebnisse анs dem mittlereп u. oberen
Isoпzo-Geblrge Ас. Апz. Nr. 5 Wien 1934) 11asli su tt oЫasti
lsoпza u. Julijskim Alpima, slojeve bogate globotrшnkanama н
!iaskom krecnjaku. Т h а 1m а 11 n, koji је docnije pregledao mikroskopske preparate, pise о tome: ,, Heki preparati sastoje se
skoro samo od poprecпih preseka globdtrunkana i пе mogu se
razlikoyati od takvih iz С о u с h е s R о н g е s i severnskih krecп jaka SvajcarskЉ Alpa. Posto pretpostavljam da se ovde radi
о S с а g I i а r о s s а (Senoп), trebalo Ы jos jednom tacпije ispitati tektoпski i stratigrafski polozaj nalazista па Izoпcu". Iz toga
vidiшo kakvi veliki zadaci, ovde i па drugim шestima, jos се
kајн па reseпje роmосн mikropaleontologije.

111 а

dеn

,,Stari tercijar" Brudersdorfa (Donja Austrija), koji је 111ikrofat111isticki obradio Rzehak (1895) i 11 kome se пalaze Р s е ud о t ех t u 1а r i а v а r i а 11 s i G й т Ь е I i n а е 1е g а n s pripada.
паrа vno, takode Mastrihtu (Wicher 1943).
Prof. dr. Q u i r i 11 g ustupio mi је izvestan )roj proba iz
јеdпе busotine za vodu u Kunevaldu kod Tropaua (Cehoslovacka).
Krupne foraminifere koje sadrze ove probe dr. S t а е s с h е је
odredio kao L ер i d о r Ь i t о i d е s m i 11 о r S с h 1u m Ь е r g е r i
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С а 1 с а r i n а s р. Mastrihtska starost ovih slojeva Ьila је vec
time utvrdena. Nezavisno od toga, ја sam tu istu starost odredio па osnovu sitnih foraminifera. U probama se пal:ze kao
najglavniji oЫici, pored globotruпkaпa i Р s е u d о t ех t u 1а r i а
v а r i а n s i G й m Ь е 1i n а е 1е g а n s. Dakle, i ovde је zastup.:
1 јепа juzнa facija gornje krede.
Н i 1t е r m а 11 n (1943) ukazuje na pojavu gornje krede
juzne facije u јеdпој busotiпi koju је obradio L i е Ь u s, а koja
se пalazi u Р r о с h 1а u kod fгeiberga u Moravskoj. Ovde је
Mastriht sigurno dokazaп na osпovu Р s е u d о t е х t u 1а r i а i
fZ е u s s е 11а s z а ј 11 о с h а е.

U Nemackoj kreda juzne facije, а пarocito visi delovi
krede, nisu dosad uopste Ьili poznati. U mome materijalu za upotreЬljavaпje паsао sam jedпu probu iz "starijeg tercijara" Gornje Bavarske (Golliпg) sa izvaпred110 dobro ocuvaпom fauпom. Као Ыtпе oЬlike hteo Ьih da pomeпem:
gorпje

Р s е u d о t е х t u 1 а r i а v а r i а n s, В о 1i v i 11 а t е g u 1а t а
n о g 1о Ь u 1i n а а се r v u 1i n о i d е s, Во I i v i 11 о i d е s r h ош
boidea var. gigaпtea, Gйmbeliпa elegaпs, Gy
r о i d i 11 а ех с u 1р t а i G 1о Ь о t r u 11 с ап а. Ovde је preпи
tome namesto starijeg tercijara zastuplje11 sredпji Mastriht.

Р 1а

U Eggerovoш radu, koji sаш vec ra11ije рошепuо (1943),
vrsta,koju је оп opisao kao GйшЬеliпа fructicosa, ustvari
је ide11tic11a sa Pseudotextularia variaпs. Као nalazista
ove vrste оп пavodi пireпtalske slojeve S с 11 m i d v а 1d а, pateпauerske slojeve laporca kod Sv. Joha11a i gerhardsrajterske
slojeve kod Adelholcena, Veпusberga, Hepfliпga, Gerhaш1srojta,
Pateпaua i Starsmila. Ali se nazalost samo па osпovu ovih podataka пе moze utvrditi da li se tu · radi о prvobltпom ili о
pretalozeпom Mastrihtu. Јеdпа proba iz Sv. Јоhапа. koju sam
pro11asao medu шојiш probama za uporedeпje, sadrzi sem globotrtшkaпa veliki broj odlicno ocuvaпih marka11tпil1 oЫika, kao
sto su:
Boliviпa iпcrassata var. gigaпtea, Boliviпoides
d r а с о v а r, gi g· а n t еа, Во 1i v i по i d е s r h о m Ь о i d еа v а r.
g i g а n t еа, В о 1i v i па t eg u 1а t а, Р s еи d о t ех t и I а r i а v ar i а n s, G й m Ь е 1i n а е 1е g а n s, Р 1а n о gl о Ь u 1i па а се r v Lll i n o i d e s, Gyroidiпa exculpta,Flabe]ina reticulata,
clakle, jedпu tipicпu шastrihtsku zajedпicu. Ali se пazalost sеш
ovih forama nalaze, iako u шаlош broju priшeraka, i tipicпi
tercijaшi oЫici kao sto su Uvigerina i Gristellaria dec о r а t а. Pritom se пiје moglo ustaпoviti da Ii se radi о pretaloielom Mastrihiu ili о rdjavom uzimaпju proba u koje је
dospeo tercijarщ matelijal. То се ~ е tek moci utvrditi prilikoш
c.laljih uziшaпja proba.

_ _ _ _ _ _ _ Oor_nja kreda kod
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Poslednji i пarocito vazaп dokaz о postojaпjll viseg dela
f.;ошје krede jllzne facije 11 Evrop.i nasao sаш u рrоЬаша iz
пekoliko petrolejskih bнsotiпa sa oboda Pirineja Ll ћапснskој.
Geolozi, koji su tашо гadili, oz11acili Sll te probe kao Kampvaп
i jos d11ЬljL1 gоrпјн kredll. Megafosili нopste 11ist1 паdјепi. Cetiгi probe iz bнsotiпe, broj 1, koje sаш ispitivao, sadгzavale su,
pored ostalog, i :
i'~a 157 111 . . .

Globotrнпcaпa

В о! i v i па р r i ша t н m i d а
Gu111beli11a ultimatllmida
Gu111beliпa elegaпs
Gurnbeliпa globifera
Pse11dotextularia variaпs

Na 351 m . · .
N а 601 111 . . .

Na 900

Во 1i v i 11 о i d е s r h о m Ь о i d еа
Textulaгia flabelliformis

Globotru11ca11a
В о 1 i v i 11 о i d е s r h о m Ь о i d е s
Gumbeliпa elega11s
Во 1 i v i 11 а р r i m а t u 111 i d' а
Globotruпcaпa
Во 1i v i па d ес u r r е

11 s
Gyroidi11a exscнlpta
Globotru11ca11a
Тiше је za оvн bнsotinu, do 601 m. zakljucпo, dokaza11
Mastriht juz11e facije, dok proba sa 900 m. pripada duЫjem
111

•

•

•

Kampaпu.

U busotini br. 2, nalaze se sledeci vazпi oЫici:
N а 140 m . . . В о 1i \' i п о i d е s d r а с о v а r g i g а 11 t е а
Flabeliпa reticulata
Pseudotextularia varia11s
Pla11oglobuli11a acervt1linoides
Bolivi11a tegulata
Boli\тina primatumida
Globotruпcana

Nа 300 m . • .

В о 1i v i 11 а р r i m а t 11 m i d а
Boliviпa iпcrassata var. gigaпtea
Boliviпoides rhomboidea var. giga11tea
G!оЬоtrнпсапа

Nа 506 m · · ·

Оу

r о i d i 11 а е х о с Ll 1р t а
О il m Ь е 1i п а е 1е g а·п s
Fabelliпa reticulata
Во 1i v i n а i 11 с r а s s а i а v а r. g
Boliviпoides rhomboidea
Globotrнпcaпa

N а 701 111 · · · G у r о i d i па е х s сн 1р t а
Bolivi11a tegнlata

i g а 11 t еа
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Bolivinoides decorata
Bolivinoides rhomboidea
Gtimbellna elegaпs
Globotruпcaпa

Na 830-970 m. Gyroidina exculpta
Boliviпa decurrens
F 1а Ь е 11 i па i 11 t е r р u n с t а t а s. s t r.
Flabellina rugosa
Globotruncane
Prema tome, Mastriht traje najmanje do 701 m, а Kampan
pocinje od 800 m. Iz trece busotiпe imam samo tri probe; опе
poticu sa 185 m., 395 m. i 465 m. dublпe. Od vaznih oЫika u
njima su nadjeпe:
G у r о i d i n а ех s с u 1 р t а, G ti m Ь е 1i n а е l е g ап s,
Boliviпoides rhomboidea, Bolivina primatumida
i Globotruncana.
Dakle, sve· tri pripadaju Mastlihtu }uzne facije. Kod sve
tri busotine upadlj1 va је velika mocnost Mastrihta, jer d r.
Ва r t еп s t е i n, koji mi је dao ove probe, tvrdi da tu пisu
primeceni strmi padovi sloj eva.
Na spanskoj straпi Pirineja S с h 1u m Ь е r g е r је utvrdio
kod Т r а g о i d i N о g u е r а samo starije slojeve gornje krede
juzne facije (otprilike Saпtom) (vidi Wicher 1944). Ро mош
mislenju vrlo је verovatno da tu postoji Mastriht i danski kat,
posto su tamo stratigrafski · odnosi slicni, ako пе. cak i isti, kao
i u Gosau.
Od vanevropskih pojava juzne facije krede, hteo ЬЉ,
prema literaturi koju sam imao па raspolozeпju, jos da pomenem
rad Voorwijka (Foramifera from Ље upper cretaceous of Habana,
Cuba, Prec, Royal, Acad, vol, 40 Amsterdam 1937). Najvazniji
oЫici, koji su sa Kube pomenuti u njegovom radu jesu:
Globotruncaпe, Gtimbelina striata, Gumbeliпa
excolata, Pseudotextularia variaпs i Planoglobuliпa
acervulinoides. Ti oЫici ukazuju па пesnmnjivu mas.trihtsku
starost obradenih slojeva.
Копасnо treba jos pomenuti jednu, doduse nesto udaljenu,
ali isto tako vaznu lQkalnost. Vogler (Oberjura und Kreide
v о n М i s о!, Niederlandisch Ostindien, Dissertation. Stuttgart
1941) govori о slojevima sa globotrunkanama koji, prema njegovom misljenju, obuhvataju seriju oq Cenomana do Mastrihta.
Nazalost, оп је oЫike proucavao samo па slifovima, i tu se,
uprkos najvece paznje i truda, pokazuje stara cinjenica koju ја
stalno naglasavam, naime da se па taj naciп nikada пе moze steci
ispravan i temeljit pregled faunisticke zajedпice. Ја blh cak zeleo
da tvrdim, da su takvi radovi па slifovima dugotrajniji, tezi i
nezahvalniji od prouca vanja slemovane celokupne faune. Pored
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toga rezultati, koji se uopste mogu postici, пе stoje ni u kakvom
povoljnom odnosu prema upotreЫjeпom vremenu, trudu i radu.
Uz to ima u svakom takvom slucaju bezuslovno "novih vrsta",
koje stoje zapravo u upadljivom odпosu sa koliciпom ideпtifi
kovanih vrsta. Vogler oznacuje, iz svojih slojeva sa globotruп
kanama С i D, za nas ovde vazne oЫike Pseudotextularia
i Planoglobulina. Sloj С oznacuje on kao + donji i gorпji
Sепоп, а sloj D kao + gornji Senon i Mastriht. Ako se, kako
оп 11avodi, pseudotekstularije zaista nalaze u slojevima С i D,
to upravo zпaci da оЬа ova sloja pripadaju Mastrihtu. Ali se
Pseudotextularia pojavljuje samo u viseш Mastrihtu. Zbog
toga se mora zakljuciti da i sloj В pripada Mastrihtu i to bar
delimlcno. Sledstveno tome, celo Voglerovo shvatanje gornje
krede moralo Ы se pomeriti. Uzgred pominjemo, da је izgleda
oЫik koji је prikazaп na taЬ!i XXII fig. 68, svakako Boliviпa
i 11 с r а s s а t а. Za паs је bltno u ovom radu, da tamo postoji
juzпa facija gornje krede.
Niukom slucaju mi nije blla namera da u ovom radu iscrpno obradiш proЫem juzne facije gornje krede, niti da prikazem u svim fazama пјепе veze sa severnom facijoш gorпje
krede. Sa regionalnog stanovista, za to је potrebaп materijal
mпogo bogatiji ро oblmu i iscrpniji pregled literature. Ipak verнjem da sam pokrenнo ovaj proЫem i nadam se da sam zaiп
teresovao svoje kolege ро strнci н celom svetн za ovaj deo
naнke, koji se svakako moze smatrati jedпim od пajiпteresan
tnijih i najzahvalnijih. Zhog toga sto su u vezi sa proЫemima
petrolejske indl!strije, ispitivanja na ovom naucnom polju od
narocite Sll prakticпe vrednrosti. Tako nas studiranje, prveпstveno
jlline facije krede, s obzirom na zamrsenu flisnu stratigrafiju,
dovodi do novih stratigrafskih saznanja, cije reseпje prinudno
proistice iz uskih facijalnih veza juzne gornje krede i Шsа. Nаша
је doduse poznato da se kalkarea, kao najvazniji stratigrafski
elemeпat u flisu, jako povlace. Ali se zato, kao izvesno izravnjanje, medu пjima па!аzе i tako vanredпo markantni ()Ыici, da
se i пајmапјi пjihovi odlomci delimicno mogll iskoristiti za stratigrafsko rasclaпjavaпje. Sem toga praksa pokazuje da se, tt
toku nekog buseпja u flisu, cesto pojavljuju slojevi bogati kalkareama i da опi tada odjednom jasno ukazuju па stratigrafski
horizont u kome se пalaze. Tipicne aglutinatne ljusture i suvise sн dugovecne i sa tako malo varijacija da Ы smo ih mogli
iskoristiti za precizпiju paralelizaciju.
Smatram da sam ukazao koliko је potrebпo da se oslobodimo bojazni od zbrke imeпa, naravno pod uslovoш da se
sacuva sto је moguce veca savesпost. U buducnosti se vise ne
sme desiti da se dva identicna oЫika drugacije пazovu samo
zato sto se pojavljuju tf razlicitim katovima Ш zoпama, cesto
samo proizvoljпo razlicitim. Koliko · cesto nailazimo u sistema-

74

Dr. Carl

А.

Wich.er

tici na slucajeve u kojima autor nije sasvim siguran da је oЫik,
koji on opisuie, identican sa oЫikom koji је opisao drugi autor,
posto је njegov primerak, па primer, nesto pljosпatiji. Za пјеgа
pritom cesto је odlucujuce da је drugi autor obradjivao samo
tercijarne oЬ!ike, dok su пjegovi iz gorпje krede. Ustvari
moguce је da taj tercijar пiје uopste tercijar, vec zapravo
gorпja kreda, kak.o se to па primer desilo sa radom О r z у
Ь о w s k о g, а takvi slucajevi пikako nisu usamljeпi. Uz to
dolazi jos kao otezavajuc:a okolnost i cinjeпica sto, u veciпi
slucajeva, graпice varijacije pojediпih vrsta nisu uopste dovoljno ispitane.
U ovom radu mi smo pokazali da se u delu juzпe facije
gorпje krede, narocito u mastrihtskom i daпskom katu, пalazi
jedna kosmopolitska, skoro stoproceпtпo pod,,daшa fauпa, razume se u okviru facialпih uslova. Ova podudarпost Ысе sasvim
jasna samo опоmе koji ima mogнcnosti da sam pod blпokolarom
uporedi faнne iz гegionalпo medjusobno vеоша udaljeпЉ oЫasti.
Moram da priznam, da raпije пikada пе blh verovao da moze
da postoji јеdпа toliko dalekosezna mogucпost paralelizacije,
do ll pojediпosti kako to stvarno postoji u пivон. calcaгata
шastrihta od Rumuпije do Meksika. То moze sашо da bude
potsrek za dalji rad u ovom pravcн, posto шoguc:пosii, koje
pruzaju mikrofosili, пе samo da jos пisн iscrpljeпe, пеgо su
jedva i пagovesteпe. Kad sam, па рriшег, jedпom pokusao da
svoje probe iz gosavske krec!e !)аsепа Gaшsa шнetnem u
\V h i t ео v u tabelu fosila, Ыо sam izпепаdјеп tacпoscu paralelizacije koje omogucuju cak i pojecliпe probe. Kada је to
moguce i kod јеdпе iat)ele, koja sadrzi svega oko 2.0% zaista
postocih vrsta, koliko Ы to tюЈје islo kada Ьi se pod blпoku
larom mogla postaviti јес!па i druga fauпa ili jos bolje, јеdап
i drugi profil. Posio је W h i t е naveo samo јеdап deo zaista
postojeci!1 vrsta i ја sam izostavio da ovde uporedim tabelu
fosila Tampika sa tabelom fosila Gosau, ma da Ьi time, pri
probama bogatim t1 fosilama, sa Jakoc:orп mogao da utvrdim
stoproceпtпu "podudaшost" ·sa W h i t ео v о m tabelom. Skeptik
Ы tada govorio о "slucajн" i zahtevao pregled osta!Љ 80% koje
је W h i t е izostavio. Medjutim strucпjaku је dovoljпa moja
konstatacija da su fauпe stvarпo prakticпo iste. Оп takodje zпа
da se пе moze uporediti Ьilo kakva mastrihtska proba ,z Nemacke sa makakvom drugom mastrihtskom probom, па primer
iz Rusije. То se пе шоzе uvek izvesti ni sa dve susedпe busotiпe,
sem ako se пе uporedi profil sa profilom. Ne sme se istaci опо
sto razdvaja faune, vec ono sto ih spaja. Pojava Р s е u d о t еx
t u 1а r i а karakteristicпa је, па prirпer, za gorпji deo Mastrihta,
juzne facije; otsustvo Pseudotextularija u Mastrihtu
severпe facije пе 'igra пikakvu ulogu ako se uzme u obzir
сiпјепiса da se vazne boliviпe -- kao Во 1i v i 11 а i 11 с r а s s а t а
- пalaze u Mastrihtu оЬе facije.
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u svom radu "The chaпge iп ideas al1011t
Foramiпifera" (Јоuп. Ра!. 2, 1928), podelio vreme od prvog ро
miпјапја foraminifera do daпas u osam perioda:
! period: 500 pre
nase ere - 1550 posle nase ere
foramiпiferi kao kuriozitet.
II period: 1558-1758 foraminiferi kao orgaпizmi.
III period: 1758-1823 foramiпiferi kao cefalopodi.
IV period: 1823-1835 D' Orblgпy-eva klasifikacija.
V period: 1835-1858 forminiferi kao protozor.e - prvo
Galloway

је

objavljivaпje fauпa.

VI period: 1858-1884 engleska skola.
VII period: 1884-1917 bloloski period.
VIII period: 1917primenjeпa mikropaleontologija.
Ovaj period primenjene mikropaleontologije nastao је usled
potreba prakse i uzeo је zamaha uglavnom zajedno sa porastom rada па petrolejskom busenju u celom svetu. U saglasnosti
s tim Ыо је i naciп mikropaleontoloskog rada sasvim podeseп
potrebama prakse, kako Ы опа udovoljila 11 opstim zahteviшa
i time dokazala svoje pravo postojaпja. Ovaj пасiп rada Ыо је
cesto napadan i kritikovaп od strane paleontologa koji пisu pozпavali пarocite uslove pod kojima је primenjena mikropaleoп
tologija morala da radi. Ра ipak, sada se sve vise pokazuje da
је ovaj period пе samo Ыо potreban, nego је cak Ыо plodaп
kao retko koji. Sakupljeп је izvaпredaп materijal, а svaki шi
kropaleontolog sticao је, kroz svakodnevпi rad па odredivaпju
velikog broja шikroskopskih proba, pregled medusobпe povezanosti, sto m11 dr11gim plltem nikada i пikako пе Ы bllo mogш:e, а izgledalo Ы m11 i jedva potrebпo.
Као posledica toga
daпas s1110 vec шШ u јеdап novi period u kome се islшstva,
koja su godiпama sakupljana pri prakticпom radu, · zajedпo sa
ogromпim sakupljenim materijalom, а uzimajt1ci ll obzir osnove
blologije i paleoпtologij~, dati svoje plodove.
Sva posmatranja u bloloskom, zoogeografskom, ekoloskom
pogledll sumirace se i vodice јеdпој stabllпoj sisteшatici koja се odgovarati prirodпim ciпjeпicama.
i

facialпom

Ovo се se sa svoje strane u odgovarajllcGj meri ispoljiti
prilikom razjasnjavanja prakticпo-stratigrafskih pitaпja.
Ovaj rad zavrsen

је

oktobra 1946.
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Dr. Cai·l А. \Vicher, Belgrade

ON ТНЕ АОЕ OF ТНЕ HIOHER UPPER CRET ACEOUS
OF ТНЕ TAMPICO EMBAYMENT AREA IN MEXICO, AS
AN EXAMPLE OF ТНЕ WORLDWIDE EXISTANCE OF
MICROFOSSILS AND ТНЕ PRACTICAL CONSEQUENCES
ARISINO FROM THIS.
The s,џ·eat significance of а unive1·sal st1·atigi·aphy should
Ье evident to all ~·eologists. The p1·e1·equisites of sнch а stt·ati~тaphy а1·е а unifo1·m nomenclatш-e and Ље existence of fossils
ove1· а wide ai-ea of the w01·ld. ћоm а рш-е!у theo1·etica!
point of view, micгofossils should hеге play а dominant 1·0Ie
Љ·stly because of their widespl'ead aspect and secondly, because of thei1· mass existence. If, howeve1·, iп а concгete case,
ап effo1·t is made, on ~тounds of the above 1·easoning, to study
а seгies of sti-ata \Vith ге~·а1·d to thei1· widesp1·ead aspect, it is
sш-p1·isin~· to see Ље gi·eat difficulties that а1·е uпexpectedly
encouпteгed. Fi1·st of all, · а majo1· obstacle is Ље method of
\VOl'Riпg out !оса! st1·atig1·aphical data on а peћ·o~·1·aphical
basis with as mапу !оса! пames as possiЬle, iп 01·dег to select
Ље Ia1·gest 11шnЬе1· of шарраЬlе uпits, а p1·actice \Vhicl1 is ve1-y
сошшоп iп the United States. That is why еvеп iп Ame1·ica,
we meet with conside1·aЫe unceгtaiпty wl1e11 \VC t1·y to d1·a\v
pa1·allels. This unceгtaiпty becomes sнbstaпtially gi·eate1·, if we
ti·y to iпtгoduce Ame!'ican stl'atiф·apblca! шарраЬlе units into
а unive!'sal stratiф-aphy. Fшil1en1101·e, the1·e is Ље fl·equeпt
aLided difficнlty of va1·yiШi пames fог Ље one and Ље same
fossils in diffe1·ent coн11t1·ies, whicl1, to say Ље least, leaves Ље
i111p1·essio11 that Ље 11ш11Ье1· of species to Ье fонпd оп а wo1·Idwide scale is iпсгеdЉ!у small. Iiowevel', if in а conc1·ete iп
stance this chaos in Ље пошепс!аtш·е is sшmounted, it is Љеп
sшp1·isin~· to see that these matteгs аге in fact ve1·y simple апd
that fa1тeaching conseqнences sнddeпly and invai-iaЬly арреа1·.
W е shall illt1st1·ate one sнch case on the example of Ље blgl1e1·
st1·ata of Ље Uppe1· C1·etaceoнs. Let us sta1·t with the Uррег
C!'etaceoнs fгom Ташрiсо, Mexico.
ТЬе aetaceoнs basiп in Tampico occнpies Ље а1·еа of
Ље coastal plain between the eastem pa1·t of the Sie1тa Mad1·e
апd Ље Gulf of Mexico (f1·0111 23° - 19° 40' no1·them latitнde).
Accordin~·Iy, it encompasses а section of Ље coastal plain of
Ље Ьау which sfl·etcЬes from the Tamaнlipas Mts. to somewhat
no1ih of Ље Раnнсо Rive1·. Alon~· Ље coast the1·e is а nar1·ow
st1·ip of Te1iial"f sediment. In Ље 1·emaiпi11g pa1·t of Ље area,
above the cretaceoнs sediment, thei-e is only а thin allt1vial

layer.

·
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The oldet· Tetiiai·y and C1·etaceous contain ап abundance
microfossils but practically по megafossils whatsoever. Coп
sequently, microfossils are Ље sole possЉie criterion to Ье used
for stt·atigгaphical pш·poses. Тt·avel is difficult iп this 1·e~·io11.
Specimens are mещ~те, and the few that do exist, ha1·dly ena,..
Ые conclusions to Ье di-awn as to the composition of the u11de1·lying layeгs. Lithological diffei·ences are not sufficiently
mat·ked fo1· distinctions to Ье made of Ље va1·ious ho1·iюns.
It is therefore clea1· that the solution of all sti-uctш-al pгoЬlems,
of impo1·tance to the ~·eology of oil, is possible опlу Ьу means
of mic1·0 ... paleo11tolo~y. Sucl1 wo1·k is in fact done опlу in
the Uppe1· Ct·etaceous, appгoximately fгom the centt·e of Velasco to the base of the Uррег C1·etaceous. These theп ,vould
Ье the followin~· layers:
Velasco,
Mendez,
Papagallos and
San Felipe
These layers lie above Ље Tamaulipas limestoпe of Ље
»Lower Ci-etaceous«)which is the main sош-се of oil pгoduc
tion. The above-mentioned layers 1·epresent petrogt"aphical
нnits (see tаЫе II).
Afte1· Cushman {1926) who b1·ief!y desc1·Љed some mict·ofossils embedded in Velasco in Tampico, White (1928-29)
made а тоге detailed study of Ље mic1·ofossils in the Tampico
basin. Нis wo1·k »Some index fo1·aminifei-a of Ље Tampico
embayment а1·еа of Mexico«, is Ље 1·esult of th1·ee уеагs of
labo1-ato1-y and field wo1·k.
The 1·ock-seгies which, as stated above, is pгactically devoid of me~·afossils contains шапу hund1·eds species of fo1·a111inifeгa. АЬонt 600 of them а1·е sнfficiently f1·eqt1e11t to Ье
ttsed fог sћ-atic6тaphical puгposes. In his stнdy, \Vhite 111e11tions
143 species of foi-aminifet-a belongin~· to 53 ~·ene1·a, as bein~·
especially vаlнаЫе foгms fгom а sti-atigi·aphical ,.,iewpoi11t.
Т11е majoгity of Ље species аге to Ье found in Ље topmost
pa1i of the layet·s, ,vl1icl1 is 1·iche1· in fossils than Ље Ioweг
pa1·t. Tlыt is why the layc1·s bet,veeп Ље t1ppe1· part of Papa5ь·allos апd Ље middle pa1·t of Velasco сап Ье more easily
c.iivided into naгi-o,v zo11es. Mot·eo\7et·, Љеу а1·е 11101·е ,videspгead a11d сап pett·o~·гapblcally тоге casily Ье sepat"ated
fгош one anothe1·. It is mше c.iШic1.1\t to cliffeгe11tiate Ље foш1s
of Ље layeгs below the t1ppe1· Papщiallos. 'Ље ргоЫеm hеге
is 11101·е of Ље pe1·centa~·e of Ље vai-ioнs species that is, of
theiг pгe\7alence in diffeгent speci111e11s as \\7ell as of Ље нses
made of Ље sli~blest diffe1·e11ces (va1·ieties). Diгectly cl1arakteгistic species а1·е absent. This does 11ot mean that these factoгs
wеге ove1·looked in Ље uppe1· рагt. It is only iп the loweг
ој
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part that they have an exclusive and decisive iшpo1·tance. Tl1e
blghe1· sti·uctшes of p1·oductive агеаs bet\veeп San felipe апd
Taшaulipas slюw а suddeп сЬапgе ЬоЉ iп а pett·of2·i-aphical
and шicюfaunisHc 1·espect. Contrary to Љis, Н is less appaгent in syncliпal ai'eas \ViЉ 5:s·reater capacity and iп ce1·tain
places it does поt exist at all.
\Vhite did not deal fш-Њеr \viЉ the stt"aЉ;u·aphical positioп of Ље said layeгs, bu-t iпtroduced specific шicюfossils into
Ље sсЬеше usually used iп Mexico, \Vhicl1 is based 011 рш-еlу
pet1·of2Tapblcal J;;Touпds. The опlу coпclнsions wblch сап Ье
d1·aw11 f1·0111 his \Vo1·k а1·е Љаt he places Velasco iп Ље Uррег
C1·etaceo1.1s апd Taшaulipas in Ье Loweг Cгetaceous. This
шakes it 11ecessa1y fог us to tuгп to Ље per-tinent lite1-atш-e iп
01·de1· to fs·et ап idea of Ље strati~·1-aphical positioп of Љеsе
laye1·s.
Т!1е Љ·st atteшpt at pa1·allelis111 сап Ье шаdе опlу i11di1·ectl r Ьу way of Texas. Неге Scott (1933, Iпt. Geol. CoПfsTess
Washiпf2·toп, Guide book 6) bt·oke up Ље se1·ies of Ље Golf
iп the followiпJ;;· 111а1111е1·:
Nava1тo = Maasti-icbl, base alt·eady Са111ра11.
Taylo1· = Сашрап, below still Santoп
Austiп
= Sa11to11 and Coniac
Eagle-fo1·d
= Тш-оп and Upe1· Сепошаn.
(1931, Bull. Ашег. Assoc. Pett"ol. Geol. 15)
series of stгata iп the погЊеаstет рагt of Mexico
with that in Texas iп the followiпg 11ы1111е1·:
NE Mexico
Texas
Velasco
Esconciido (= t1ppe1· Nava1тo)
Papщallos
(Taylo1·)
(Uppe1· Aнstin)
Sап felipe (Lowe1· Austin)

Tatum -

сошрагеs Ље

(Ea$2·1e-Foгd)

Pщll. Аше1·.
above Sап felipe

Assoc. Рећ·. Geol. 14) desigпa
tes the strata
as Meпdez, Љt.1s fs·iviщI нs Ље
follo\v-inf2· ;-elations:
Velasco = Maast1·icl1t (peгl1aps 011ly Ыs;;Ье~- рагt)
Me11de:;:
= Suгely с!еере1· Maas-t1·icbl, Сашрап апс! Sa11to11
Sап Felipe = Сопiас, Тш·оп апd Uррег Сеnошап
Suc11 ап а.Нешрt at pa1·allelis111 is of сош-sе \7е1-У uш·eli-
a.Ыe as il is not based on апу fossils \1vЪatsoe\7e1·. 'Ље co111pa1·iso11 \viЊ Ље divisioп of C1·etaceot.1s iп Еuгоре 11as Ље1·еfогс
also the cr1ai-acte1· of а шеге аНешр-t.

Kellum (1930,

Тlialmanrz (1934) applies а beHei- шеЉоd, as Ье at least
bases bls coпclшions 011 alгeady . estaЫisЬed 111ic1·ofossils. Не
ascertained the fol!owinJ;;·: Т11е fo1-ныtio11 of Velasco iп Ташрiсо,

Upper

cretaceoнs

of

Ље Ташрiсо

(Mexico)

c,1stem 1'1exico, \Vhich is usually identified \\7ith Ље Na\7atтo
roг111atio11 iп Texas, has Ьееп hitheгto classified Ьу most w1·ite1·s as Uррег Se11011. 1'1ea11while, 111e~·afossils i11dicati11g Сат
рап, lыve not been found up tШ поw. 'Ље study and co111paгiso11 of the foгa111i11ifa1-a of Velasco with those of Nava1тo,
have c.iemonsћ·atecl that they аге t\vo епЉ·еlу diffe1·eet fatшas.
I11 Ље Navaпo ste.::1ta the1·e is an assemЬlщ;"e of iпdisputaЬly
c1·etaceoнs foгamiпife1·a, а fai1·ly ~теаt пш11Ьее of which is to
Ье founc.i опlу i11 Ље Ceetaceoнs. The 111ic1·ofau11a of Velasco
Ьаs the Еосепе арреагапсе апс.i contaiпs compмatively пю~-е
teгtiaг\7 thaп c1·etaceous f 01"111s. The fo1·ami11ifera of Velasco
iпdicate шtкh closeг гelatioпs with the еосепе Chicoпtepec
апd. А1·<'-н~·оп tlып wiih Ље 1'1endez-Sa11to11 in Tampico. Thalmaпn the1·efoгe co11side1·s that the Velasco fошыtiоп at Tampico
beloпgs to the о!dег Teгtiai·y. It should поt Ье co1111ected with
the Navaпo ·foшыtion of Texas wblch belo1щs to Сатрап.
The Uppe1· C1·etaceous of Tampico eпds \vith the 1'1e11dezSaпto11, while the Te1·tia'1·y stai·ts \vith the paleocene Velasco.
It is obvioнs that the1·e is he1·e а gap in the sec.iime11tatio11 co\7eгin~· Ље pei·iod ft·om Campan to Раlеосепе (Ље uplift dшiщI
Ље I~агашИе гevolutio11).
Тlzalmanrz steessec.i опсе mоге iп his stнdy оп Globotrшz
caпa (1934) that ,,Ље Velasco fo1Ћ1alio11, which is 1·a11ged iп
Ље Uppe1· Сгеtасеонs a11d is sнpposed to Ье the eqнivaleпt
of Ње Uppe1· Senoп of Ље Texas Nаvагго, stl-a11~·ely е110н~·\1
no lon~·eг contains апу Globotrшzcarza. In шу opinion Ље fauna
(foгa111i11ife1-a) iп the Velasco fш111atio11 11eve11:l1eless co1тespoпds
шоге

to Ље old Te1·tia1·y faнna«.
\Ve shall explaiп late1· on ,vlыt e1·1·oneot1s gюнпds and
\vтоп~- coпclнsio11s these conceptioпs а1·е based. W е шi~Ы
add that he not опlу шаdе ап attempt at compaгisoп, bat
based it on Ље 111iс1·оfашы fou11d in these layei·s.
Accoгdin~· to Barker (1936) the age of Velasco is still
coпtestaЫe. I11 his opi11io11, it seems Љаt fl·oш the ршеlу 111ic1·0paleontolo~·ical \-:-iew Љс1·с exists ан impo1ia11t cut of fauna
bet\veen 1'1enclez wblcl1 Ье!ощ;"s to Ље Uppei- Ci·etaceoas аљ.i
Velasco. P1·ecisely fo1· Љis 1·caso11, he woald iпclнde Velasco
i11 Ље Paleocene. Внt !1е Ьelic\7es it pe1·lыps mo1·e jнsШied Io
c!esci-ibe Velasco as Ње »iпtегiш stгata of Eocene and Сгеtа
ссонs«. Sucl1 а шiпаtе aпalysis !10wcve1· is поl jнsШied Ьу Ље
fc1cts. Внt Вагkа сопsИегs ii: iшpossЉle siшply to iпcluc.ie
Velasco iп Paleo11ce11e. \ViЊ 1"cgaгcl to Meпdez, Вагl<еГ says
опlу Љis: 'Ље ~теаtе1· рагt of foш1s is пюstly pelas;;"ic апd Ље
\Vd'y in v;:rl1icl1 Ље foп11s ше associalec.i, sho,vs а close 1·elatio11
to Еш·ореап шiсео[анпаs. Т11еу а1·е гагеlу as \>;:rell p1·ese1·vec.i
as iп V elasco, Ьнt Ље slыpes аге so c!1a1·acteгistic Љаt Љеу
al\\7ays сал Ье гeco~·nized even vvhen Љеу аге iп :З. bad state
апd гe~c1-yslallisec.i.
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Muir (1936) ~·ives us the followiшi infoг111atio11 аЬонt Њis
госR

se1·ies :
The Middle C1·etaceoнs (Cenoma11 and АЉ) is vat·iously
<.ieveloped and сап Ье found:
1) Iп 1·eef facies (El"Abi-a limestone)
2) In deep"sea facies (Тamaнlipas limestone)
\Vith the exception of а single а1·еа, the Uppe1· Ct·etace"
онs lies coпc01·dantly оп the Tamaulipas limestoпe, \Vhe,·eas
the ~теаtе1· 11шnЬе1· of the El"Ab1-a limestone апd the Uррег
C1·etaceot1s which lies above it, а1·е disco1·dant.
Followin~· the example set Ьу Stephenson, Muir uses Ље
name of »Аgна Nueva« foi- Тнюп and Uррег Ceпoman. Tbls
» Agua Nueva« was called the Lowe1· San I:-;elipe Ьу ea1·lie1·
\v1·iteгs. San Felipe thei-efoгe ешЬ1-асеs Coniac and the Cowei·
Saпton.

The Uppe1· Santon, Сашраn and Maastt·icllt а1·е 1·ep1·esen"
Mendez shales the tblclшess of wblc\1 ~·oes нр to 1000'.
Соntгагу to Mui1·, White places Papagallos between San
Felipe and Mendez. As White desigпates the capacity of Рара"
~·allos as 700', апd that of Mendez as 300', it сап Ье takeп fог
certaiп that iп giving Mendez 1000' capacity, Muir emb1·aced
both Papagallos and Mendez ~·iven Ьу Wlzite.
Accoгding to Muir. the Meпdez slыles contain а ~теаt
amoнnt of foi-aminifera; mo1·eove1·, п1distids оссш· in many
places. The Mendez layeгs, nеаг the top, with а capacity of
20-1001, а1·е chai-actei-istically 1·ec.i"coloш-ed. In the top laye1·
of Meпdez ап e1·osive t111co~·fo1·111ity сап Ье disceгned.
The ti-ansitioпal laye1·s bet\veeп the Uppe1· C1·etaceot1s anLi
Еосепе Ьеlоп~· iп Мнiг's opiпion to the Tamesi fo1·mation a11d
could pe1·!1aps Ье classified iп Ље Dапiеп. Tl1t1s Ље паше Ve"
lasco is abaпdoned апd the паше Cblcoпtepec is coпfined to
Ље Co\vet· Еосепе. South of Crucero iп Ље eastem 1·egion of
Sап Luis Potosi, Tamesi is developed iп Ље Flysblacies.
А tempOl'aгy Ьнt \videspгeaLi uplШ of tће st1·ata at Ље
епd of Maastгicllt p1·otit1ced а blatнs betwee11 Meпc.ies апd
Tamesi.
Mui1· places Neoc!:юm a11c_i Apt iп Ље I,o\veг Ci-eto.ceous,
АЉ апd Сепоmап in Ње Middle Cгetaceotts, ашi Тш-оп, Сок
пiас, Са111ра11 апd Maasteicllt 111 Ље Uррег Cгetaceot1s.
Тће atteшpt at paxallelism made Ьу Вгоtzеп (1936) seems
to lыve compJetely failed. Не \Vas 110 dottbl н11dе1· Ље i11Нн
е11се of eaгlie1· Ашегiсап conceptioпs accOl'diп~· to \Vblch Na'vatтo = Velasco, Taylo1· = Meпdez апd Ашtiп = Papagallos.
Tlыt is why ће places Velasco iп Maast1·icl1t, Ље t1ppe1· stt·ata
of Mendez i11 Campan, Ње lowe1· in Saпton апd Papagallos in
ted
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Co11iac. This parallelism is so much out of place that Н is 110\\lc)l·Љ discussi11~·A fu11dame11tal imp1·oveme11t i11 pa1-allelism was шаdе Ьу
Russian scientists. In а se1·ies of his micropalae011tologica] wo1·ks
co11cemin~· Ље Caucasus, Keller (1939) was Ње Љ·st to poi11t to
Ње close 1·elations with Mexico.
» Mexico offet·s us complete шateгial for Ље compa1·isoп
of fo1-a111i11ife1-a fогшs i11 flysh deposits. White a11d Cus/mzan
шаdе а coшplete study of the associations of fo1-a111i11ife1·a i11
Ље oil - p1·oduci11g агеа of Tampico, which аге also cl1a1·acteгistic of the flys deposits of Ње Caucasus. The1·e is such а
ф·еаt siшilaгity 1ebetween Ње fauna of foгa111i11ife1-a i11 а se1·ies
of ho1·iюns and in Љеi1· distгiЬution in p1·ofile, that we аге in
Ње position to inteгp1·et Ње p1·ofile of Ње Uppe1· C1·etace ous
iп Mexsico, in а soшewhat diffeгent ma11ne1· than was do11e
hiЉe1·to, and to distinguish among the stages ot the Mexican
pi-ofile which ha\7e а gene1·al impo1·ta11ce fo1· Ље deposits of
the Euгopean Uрраг C1·etaceous. Tbls si111ila1-i-ty is гeflccted
both in Ље ~·e11e1·al type of fauna and i11 the existe11ce of а
se1·ies of identical species cl1aгacte1·ized Ьу Ље u11ifom1ity of
thei1· distt·Љution in pгofile«.
Keller fuгtheг ~·ave а tаЫе of Ље seгies of cha1-acie1·istic
soecies found i11 Mexico апd in Ље 1101-thwestem Caucasus.
Acco1·di1щ to this tаЫе, San felipe co1тespo11ds to Tuгon up
to Senoп: Papagallos coг1·espo11ds to Са111ра11, Mender: to
Maastгicht and Velasco to Ље Danien.
Не an·i\7es at Ље conclusion that Ље 11atuгe of Ље distгi
butio11 of fo1·a111inife1·a in p1·ofile of Ље Uppe1· Ct·etaceous is
the same in widely sepaгated a1·eas. The flyshdeposits of the
еаш;;е i11 Ље geosynclinal 1·e~·io11 of Tethys ha\7e in the Cau
castts, in \Vesteгn Еuгоре and in Mexico, Ље sa11.1e coшposition
of f01·a111i11ife1·ous fauna and Ље same агеа of ехрапsе. The
нnifo1·111 li111esto11e~ma1·l facies show e\7e1-ywhe1·e i11 Еuгоре the
same complex of fo1·aminifeгa iп Ље \7aгious hoгizo11s of Љс
Uppe1· Ct·etaceot1s. The ft1ndamental basis of Ље disti-Љt1tio11 of
fанпа ai-e Ље same as i11 Ње Pa1·is basi11, i11 notheгn Gemыny
апd in Ље Dniepe1·-D011etz depressioп, iп Ље Volga геgiоп
<111d iп Emba.
Н slюuld Ье he1·e poiпted онt that Glaessner al1·eadt iп
1934 estaЬlished that Ље Nа\7апо foп11ation iп Te~as апd Ље
Мсхiсап Meпdez шost р1·оЬаЬ!у co1тespo11d to Ље Maastгicht.
Bt1t Ље most iшpoetaпt step foгwa1·d was macie опlу Ьу
Sabbotina (1936) and siпшltaпeoнsly Ьу Glaess11e1·(1936), Theiг
stuc!ies estaЬlished that Ље existeпce of the Danish fauпa of
fo1·a111i11ife1·a in the Ct·imea-Caucasus ге!;!iоп was Љ·st estaЬlicl1ed
as st1ch iп the Labo1·atoгy of Ље Moscow Iпstitute 9f Oil Geolo~y, whicl1 was accomplished with the aid of Kelleг's collecГласниk Прнродњачkог му:sеја, А-2
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tion from Bшunduk - Keia in the Ct·imea. An associatioп of
foraminife1-a identical with those found in othe1· deposits, the
age of which was hitherto uncertaiп, was het·e disco\7et·ed at
the same time as а typical Danish megajauna. Among megafossils only "Echinocorys sulcatus" is meпtioned.
Starting jrom this соттоп deposit ој megajauna and
microjauna, it .is now possiЫe to determine all the deposits ој
the Danish stage ој the southern jacies ој Cretaceous, only Ьу
means ој microjossils. Since the megajossils in the Danish stage
are incrediЫy rare, this progress cannot Ье too highly appreciated.
Until only 1·ecently, it was Ље same withe the Maasti·icht
in no1ihwest Get·many. It was repeatedly sttessed that thet·e
was no Maastt·icht at all in that region. Riedel finally sttcceeded
in finding one of the typical Maastt·icht fossils iп а со1·е which
are otherwise \7et·y ra1·e in no1ihwest Germany. Не sent me а
sample of this coi-e in orde1· to examine the mict·ofauna, and
henceforth it was ап easy matter jor те to prove the exist and
ој Maastricht in every particular case, solely оп the basis ој
.microfossils.
Let us qo back щiain to Ље results oblained Ьу White.
If we examine his tаЫе of fossil expanse without the l:шowledge
of other geological lite1-atшe, we а1·е at once st1·uck Ьу а sudden
discontinuation of fauna on the b01·de1· between Mendez and
Velasco (see tаЬ!е III а-с). А wohle se1·ies of species - and
precisely the most 1·еmа1·саЬ!е ones- die out in Mendez and
new ones appear in Velasco. I shall point he1·e опlу to the
st1·H~ing extinction of the Globotruncana species and Pseudotextularia, of the greater part of Gйmbelina, Bolivina of the importaпt group of Bolivina draco and so chat"acte1·istic ,,Bolivina
incrassata'', as well as to the "explosi\7e" appeat'ance of the
species of Globorotalia, Globlgerina of the bulloid-type, and to
the Textularia velascoensis. Although sнch а 1·е1nа1·саЬ!е сhап~·е
of faнna would indeed Ье ideal for stt"ati~·i-aphical pшposes,
unfortunately p1·actice slю\vs that such а sudden chan~·e no1·ma1ly ne\7e1' takes place in this foi-rh. E\7en such an ext1·eme
change of facies as that between Ље Mendez marl and Ље
Velasco a1·gillaceous slate ne\7et· takes place so abгuptly in
cases of uninteгrtipted sedimentation, but always оссшs in а
mo1·e or less intensi\7e late1·al coggin~· in inteгmediat'y stгata.
Thet'efore, one cot1ld also assume that White delibet·ately
left онt Ље 1·eal gradual extinction of the Mendez fauna апd
the slow appeai-ance of Ље Velasco fauna, in 01·de1· to make
Ље chan~·e of fauna, which hеге actнally оссш·s, quite с!еаг
to Ље pгactitione1·. But this assumption is гefuted Ьу Ље fact
that White nowheгe mentions such an intention. If he 1·eally
intended this, he would in any case ha\7e pointed to it апd
thus pгe\7ented e\7entual misinterpгetations. Afte1· all that is said
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about Ње interpretation of this striking discontinuance of faнna,
the only explanation leH to ше is Ње assuшption that theгe is
he1·e а ~·ар in layers. In examinin~· Ње lite1·atшe on this subject.
I fottnd this hypothesis suppo1·ted (for instance Ьу Thalmann
iп 1934 and Muir in 1936). They say that an extended uр\Ш
at the end of Mendez (the La1·aшide 1·e\7olнtion) pmduced the
Mendez~ Taшesi (i. е. Velasco) hiat1tt1s.
But а \7ital qttestion t·emains still to Ье sol\7ed, . nаше\у,
how lon~· did this break in (sedimentation last? Thalmann says
1934) it shottld Ье assttшed that the Uррег Chalk c,f Ташрiсо
ends with Santon and that the Te1•tia1·y begins with Paleocene
Ve\asco. The inte1·ruption of sedimentation wottld the1·efo1·e
affect Сашраn, Maastt·icht and Dan and would co\7et· an ех~
tt·eшly lon~· period.
Внt theo1·etical delibe1·ation wott!d lead нs nowhere. Tl1e
answe1· to this qнestion can Ье found only in а profile lacRing
this inte1·1·uptioti 01· at least, one of such dшation. I саше to
this conclusion th1·ot1gh а sei-ies of saшples which we1·e oгi
ginally intended for enЉ·ely diffe1·ent pшposes. This se1·ies of
samples was tal<en in Ње Gamsa basin (At1st1·ia) Ьу шу collea~·нe
Dr. Gt1ndlacl1, who unfortнnately died too soon. These we1·e
\7a1·iot1s speciшens and profile pa1·ts belon~·ing partly to Ње
,,olde1· Gosaн" and pa1ily to Ње Nie1·ental and Liesen laye1·s.
Po1·tнnately, а part of the p1·ofile inclнted the tt-ansitioп of Nie1·e11tal laye1·s into Љоsе of Liesen.
The Nie1·e11tal laye1·s belong to Maastt'icht, whe1·eas it is
~·e11e1·ally considered that the Liesen laye1·s belotщ to the Danien, althoнgh this opinion cannot yet Ье p1·0\7ed with ce1iainty
Ьу шeans of fанnа. The шic1·ofat1na foнnd in Ље аЬо\7ешеп~
tioned saшples gave an absolнte ce1iainty as to Ње Danish а~·е
of the Lieseп layeгs. This microfaнna contains vital eleшeпts
of а fauna with Textularia velqscoensis, Globorotalia membranacia, Globorotalia velascoensis апd G!oblgerina of the bulloidtype, which were estaЬlished iп the Caнcausнs and the Cгimea,
to~·etheг with typical Danish megafaнпa.
Acco1·din~· to Ље samples at шу disposal, Ље tt·ansition
f1·0111 .Мaastricht of Ље Nieгenthal layers into the Dan ,of Ње
Liesen \ayers оссшs completely ~·гac_iually, which could not
Ье othe1·wise undeг noгmal conditions. In Ље Nierental layeгs
Globotrшzcana dominate the field almost up to thei1· end. Ар~
p1·oximately in Ље second half of the seгies, the size of va1·ious
specimeпs inc1·eases to an extent neve1· before noticed in Ље
layeгs containing Globotruncana. But it is also t1·ue thet in the
сош·sе of еагliег tcsts, а siшila1·ly s;tl'eat nuшЬег of species was
not fouпd at all. I shall deal fuгthel' wiЉ this phenoшenoп in
gгeatee detail. W е fiпd he1·e, iп one and the sаше sample, side
Ьу side: Globotruncana canaliculata, Globotrancana canaliculata
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var. verztricosa, Globotrancana conica, Globotrшzcana conica vш.
plicata i Globotrшzcana rosetta. This population of Globotrunн
сапа is enti1·ely identical wiЉ that obsct·\7ed Ьу Wllite in Ље
Tampico а C1·etaceous.
This abudance of Globotruncana forms and Ље siшultaн
neous multitude of indi\7iduals as well as thei1· gi·owЉ into
unprecedented si:?e, means nothiщI else bu-t Ље floш-isbln!l рен
riod of Ље 5lenus Globotrancana, апd thet·efore, фeoгetically
we could expect their early extinction. Indeed, shoгtly befot·e
Ље end of Maastricht we fiпd Њis S"ecies alnюst coшpletely
extinct and only а small numbe1· of hi.\JЫY stunted speci111e11s
passes о\7еГ into Dan, where Љеу stay fot· а shoгt tiшe and
disappeaг completely Ьеfоге Ље пеw ~·enus Globorotalia wblcl1
was c!'eated in Ље шeantime.
Unde1· such ci1·cu111stances it is. quite clea1· Њаt Ље ~·е1шs
Globorotalia oгi~·inate fгom Globotrancana. But Ље genus Globotrancana begins in Cenoman in small foш1s with а sin~·[e
cat·ina {i. е. wiЉ Globorotalia ргорег) and only at а later sta~·e
we meet with douЬleнcarina foш1s (see tаЫе IV). It is theгefot·e
coшpt·ehensiЬle why Keller (1939) desc1·Љes Globo1·otalia as
cha1·acte1·istic fom1s of Cenoman in Ље Cretaceous of Ље
southem facies. These 1·elations would Ье nшch clea1·er we1·c
Н not fог nuшeгous (u11necessai-y) naшes. Т11е existence of
шапу пеw Globotruncaпa species (t1nfo1·tunately found not
only iп Љis genus) was estaЬlished exclt1si\7ely Ьу the aid of
petю~тaphical pгepa!'ations. But l10w сап Љеsе species Ье
ic!eпt fied with coшplete, washed fonпs. Тhеге is e110mюus
wot·k sШl to Ье done here as in ge11e1·al, in Ље whole systeш
of шicrofossils.
\V е ha\7e 1ло\7еd Љаt Ље Globotnmcana die онt еп шasse
at Ље enli of Maastгicl1t апd Љаt. Љеу сап Ье found опlу sрон
rac.iically in stunted specime11s iп ])ап, only coшpletely to
disappeш s0011 after. Iп the pa1·t of Maast1·icl1t now pooret· iп
Globotгuпcaпa Његе appears Ље ОГ(1еr of Globoгotalia.
An eпtit·ely ideпtical de\7elopment сап Ье tгaced with
Gйmbeliпa (see tаЫе IV). With both of them the peгiod of
floш-ishmeпt with а qi·eat abuпdance of fпdividнals, ап iпсгеаsе
iп the 11umbe1· of species апd thei1· si:?e, falls in the second
half of M~ast1·icht. The Gambelina also die онt еп masse alnюst
at the епd of Maast1·icht. I might inclttde het·e Ље vегу сhан
1·actel'istfc ordeг of Pseadotextalaria as it ttпdoubledly oгifii
пates fгom Ље Gйmbelina eleg·ans. Опlу опе iпsigпificaпt species contiпued ove1· iпto the D-:1nish staqe, while Pseadotextularia
had iпdeed completely disappeaгed al!'eady befo1·e the ешi
of Maast!'icht.
А similaг de\7e1opmeпt сап Ье пoticed, fo1· instance, with
Bolivina incrassata which comes fюm the Uppe1· Campan.

--·-··-·-·--·-
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(ТаЫе V/1). Theit· size is at least douЬled in Maastricht and in
this form of theft· maximal development they are an undeniaЬle
iпdication of Maastгicbl, and, what seems to Ье the most im~

ој Maastric!zt ој t!ze- northern, as well as ој, the southern Cretaceous. For this reason, this јorm, besides others, is
ој extraordinary importance as а lillk between these two areas
ој ot!zerwise so varyillg· /acies. Bolivina incrassata howeveг do
poгtont,

not sш·vive up to Ље end of Maastгicht; they die out еагliег.
For pi-actical t·easoпs it might Ье useful to designate the la1·ge
Ь1·ш f1·om the pet·iod of floш-ishment, exclusively f onnd in
Maastгiclzt, as Ље Bolivilla illcrassata f. giga!ltea. At meetings
of paleoпtologists, I have always 1·efe1тed to this fош1 as the
Bolivina с/. incrassata. In this connection it might Ье fШing to
point out that Ље mic1·osphei-ical form faii-ly pointed, at the
begiпning, (tаЫе V /2) can Ье clea1·ly distinguished f1·0111 Ље
гouпded 111egasphe1·ical fom1 (tаЫе V /3).
An impo1·tant гоlе also is played Ьу Ње Bolivines of Ље
draco group which сап Ье found iп liteгatш-e undet· шost di~
veгse names. No one, except myself, has until поw d1·awn
attention to theiг geпetical 1·elations. The first of thi? group
appea1·s iп Sellon with Actinocamax quadratus Bolivinoides decoгata vаг. delicatula (tаЫе V /4), fгom which Bolivinoides draco
аге developed (tаЫе V /5) iп their tt·aпsitioп to Campan. This
gгoup has iп Сатрап а comparatively small fo1·m, 1·eaches its
maximal developmeпt опlу iп Maastricht апd dies out Ьеfоге
the епd of this sub~stage. Iп Ље base of Maastгicht а пеw
ve1y maгked species of Bolivinoides rhomboidea (tаЫе V /6)
separates fюш Bolivilloides draco. It begiпs with small specimeпs, 1·eaches its maximal developшeпt with laгge specimeпs
in Ље middle of Maastгicht togetheг with Bolivilloides draco
(ТаЫе V /7) апd Љеп passes iпto Dan up to, some extent, but
опlу iп а completely stuпted fo1·m. Laгs;te fot·ms from Ље ша~
ximal peгiod of Boliviпoides dгасо (ТаЫе V /7) апd Bolivinoides
гlzomboidea (ТаЫе V /8) could Ье desigпated as the fo1·ma, gigante2 because of their stгati~·1·apblcal impoгtance (they а1·е .
appi-oxiшately coпfiпed to Ље s~cond thi1·d of Maastricht).
(See tаЫе VII). The ~·1·ot1p of Bolivinoides draco as well as Ље
Bolivilla illcrassata аге of paгticulaг iшpoгtance as gгoLtps
existiш,{ iп varioLts f.:Jcies. They оссш iп Ље Uррег Ci·etaceclts
of both Ље погthегп and soнtheш facies. Iп ош 111ic1·opaleoпtological cf1·cle, I l1a\7e bltheгto desi~·ппtrd Ље Bolivirzoides
rlecoгata var. deliculata as sim. dгасо, Bqlivirzoiaes draco gigantea as ех aff. dгасо апd Bolivinoides rhomboidea as cf. dгасо.
Besides, Ље species пamed Ьу W!zite Bolivinoides draco
V, 2 а~Ь) сап iп fact with ce1iainty Ье identified as
Bolivinoiees rhomboidea. Sнch сопfнsiоп is ofteп encoL1nte1·ed.
Tl1нs, foi- iпstance, Dampel (1934) ~-i\7es in 111s tаЫе I Ltпdeг
(ТаЫе
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nџmbe1·s 9 and la the species which he identified as Bolivinoides
rhomboidea and Bolivinoides decorata 1·espectively, whe1·eas in
act the question is only of Bolivinoides draco with No 10 to
Ье conside1·ed as /. gigantea.
Judфng Ьу the specimens at my disposal, the Bulimina
limbata (ТаЫе V/9) -а very good and cha1·acte1·istic fo1·m of

Maastricht in the southern facies of C1·etaceous, continue, to
some extent, in Dan, whereas according to \Vhite, they end
with Mendez.
The Flabellina cited Ьу White stand also in nead of co1·1·ection. The Flabellina reticulata (ТаЫе V/10) neve1· begin
onli in Dan, but in wall-advanced Maastricht and die out in
the lower part of Dan. It is true, that acco1·diug to my samples
the1·e is а reticulate Flabellina in Dan, but this · should not Ье
confused with the Flabellina reticullata s. stt·. It is thinner, not
so b1·oadly pi-ojected, much coa1·ser and with wide1· meshes.
Theii- ave1·age size also diffe1·s. The i-eticulata s. sti-. рюре~- die
out in the deepei- Dan and а1·е the1·efore 1·epi-esented in it only
bu pi-opo1iionately small and ve1·y flat specimens cove1·ed with
coa1·se 1).et, which appeai- only in Dan, seems to me to Ье
completely excluded. I would desi~·пate these specimens as
Flabellina reticulata f. /aniensis (ТаЫе V/12).
I could mention hei-e that the species mat·Red Ьу Subbotina
(1936) ТеЫе 2 figш·e 7, as Flabellina interpunctata is а Flabellina

reticullata.

Опе has to Ье ve1·y cautious with i-e~-ai-d to the ve1iical
expansion of White's Flabellina interpunctata and Flabellina
rugosa. Acco1·din~· to detailed in\7estigations I made with ma"
tei-ial abundant in fossils, the Flabellina rugosa s. stt·. (ТаЫе V/ 13)
lies sti-atigi-aphically much deepei- than White indicated. It
i-epresents' а pi-ectri-s01· of the Flabellina interpunctata (ТаЫе
V /14) and dies out appi-oximately with the appearance of the
latter species. Ву the end of Сатрап апd the be~"inni1щ of
Maast1·icht, Flabellina interpunctata s. stг. pass quite gi-adually
into Flabellina reticulata. Uпfo1·tunately pi-ecise obse1·\7atioпs
сап Ье made опlу оп the matei-ial ot'i~·iпatin~· in ma1·l, as the
matei-ial ft·om white chalR usually does поt allow of more
p1·.~cise · iпfo1·mation, since all hollows ai-e filled up with а
chalRy substaпce. In the course of this ti-aпsfo1·matioп of Flabellina interpunctata into Flabellina reticulata, I could notice
the species whose chambei-s were spotted at the outset апd
latei- became пetted (ТаЫе V/15). They could Ье desigпated
as lnterpunctata reticulata. We ai-e followiп~· up the course of
this developmeпt апd shall discuss it iп anothei- a1iicle. I should
liRe to meпtioп howevei-, that the Flabellina rugosa s. st1·. was
followed Ьу the Flabellina interpunctata s. sti-., and the latte1·
Ьу the Flabellina reticulata s sti-. А coпstaпt joiпt preseпce of
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Flabellina rugosa or interpunctata and Flabellina reticttlata, is
the1·efore completaly excluded. On the contra1-y, new foгms
inteгpцnctate 01· гugose could have separated themsevles fi·om
Ље interpttnctata s. sti-. or rugosa and арреа1· only in а higher
hoгizon as we have al1·eady demonstrated in the case of the
Flabellina reticulata f. daniensis. Fo1· а complete explanation
of these 1·elations, it is necessary to have much mоге mateгial
at hand. Nevertheless 1 thei1· development is ali·eady estaЬlished
along b1·oad lines.
There is an interesting fact in this connection, namely
that an uninter1·upted series of Flabellina rugosa - interpunctatareticttlata is to Ье found both in the Uppe1· C1·etaceous of the
southei-n facies and in the northern facies, but that varieties as
for instance Flabellina reticttlata f. daniensis сап Ье found only
in the southeгn facies. This · statement is significant insofar as it
shows that anyone working in the northern facies of the Uppe1·
C1·etaceous wishing to demonsti·ate i. е. to trace the evolu:ion
of Flabellina, сап neve1· oblain а complete and clear pictш·e
of the сош-sе these ch~nges have taken. Не would estaЬlish
for instance that Flabellina ret(culata "die out" in the no1ihern
facies approximately ali-eady in the middle of Maastricht. This
extinction howeve1· is not real but only caused Ьу the dete"
1·ioгation of living conditions due to the shallowing ot the
Uppe1· C1·etaceous sea. This shallowing is evident, on one hand
in the prevalence of Bryozoa in washed specimens and, on the
othe1·, in the gene1·al disappearance of foraminifei-a.
Thus for instance Olobotruncana no longer геаф thei1· .
maximal development in the northern facies of the Upper С1·е"
taceous. Owing to the change of facies they die out mainly
оп Ље borde1· between Campan and Maastricht. Fo1· that i-eason,
the evolution of Globot1·uncana сап Ье followed only through
а 1·ich material from the 1·egions of both facies.
The material fl·om the Oamsa basin (ТаЬ!е V/16) gave me
ап opportunity of ti-acing al1·eady in Maasti-icht опе of the
most impoi-tant and characte1·istic Danish species of the southe1·n facies of the Uppei- C1·etaceous, namely, Textularia velascoeпsis, which, accoi-ding to White, appeai- onl'y in Dan. But
this does not minimize its sti·atigi·aphical impo1iance as а
species cha1-acte1·istic of Dan, because it exists in Maastt·icht
tщiethei- with Globotruncana, whe1·eas it оссш·s in Dan, with
Globlgerina of the fulloid type and with Oloborotalia.
Up to Maastricht GloЫgei-ina ai-e i-ep1·esented iп the maiп
Ьу опе species (Oloblg·eт-ina cretaces). The numbe1· of theit·
species inc1·eases g1·adually up to at least ten Ьу the end of
Maastt·icht and especially so in Dan (see ТаЫе IV).
·
If afte1· the'se considei-ations, we 1-anew the question as to
the pei-iod of dui-atioп embracing the inter1·uption of sedimen"
1
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tation between Mendez and Velasco, we

сап

safely

coпclude

that in the Tampico Cretaceous there· was only опе break in
sedimentation whiclz was relatively" very short. It tooR place арџ

pгoximately at the close of the Uppe1· Maast1·icht, wl1eгe saшples
show а mixtш-e of the dyiш{ онt Maastгicht species апd of
the 1·eviviпg Daпish sp~cies, as well as а рагt of the lowest
,Dan whet·e the1·e аге, as iп the Gamsa basin, besides Globoџ
гotalia, sevet-al stuпted speciшens of Globotгнпcana. But jttst
becatise these c1·itical "tt-aпsitional layeгs" аге abseпt iп Ње
Tampico basiп, White's tаЫе leaves the impгessioп of Ње existance of ·а sttddeп, vегу clea1· inte1тuption of fatшa. It is tl'lte
that an iшportaпt . chaпge of fauna оссш-s iп Ље last thiгd of
Maastгicht, bttt it does поt take place аЬгнрtlу but JJTadнally
iп сош-sе. of Ље disappeaгaпce of а se1·ies of iшportaпc
Maastt·icht foгms. апd а Ji;·гadual appea1·ance of пеw eleшeпts
of Ље Daпish fattna. W е have fttlly pгoved the сош-sе of Љеsе
chan!i;·es fo1· а se1·ies of foгms. It woнld of сош-sе Ье possЉle
to enla1·ge the list of Љеsе fo1·ms, but I have сlюsеп only
those species which I believe to Ье Ње nюst impotiant.

We

lыve

al1·ead-;r mentioned that

Ње micюfauna

of

Ње

Ueseп layers in Ње Gamsa basin, wheп compal'ed with Ље

Caucasian fанпа, show with absolttte ce1·tainty that these laye1·s
beloпg to Dan. As Ље Velasco mic1·ofaн11a so fаг as ·deaH
with Ьу White- is almost completely ideпtical with ош· fанпа
fюm Ње Lieseп laye1·s, we сап safely assume that at least this
part ој Velasco corresponds stratig'i'aphically to Dan. We can
the1·efore dismiss Тlzalmamz's view оп Ње Te1·tia1·y щ;·е of Velasco. Не mi).de Ње mistake of letting himself Ье шisled Ьу Ње
Ji;Teat differences in faнna which do 1·eally exist betweeп Navarro iп Texas and Velasco. Не1·е Globotl'l111cana did play Ље
most impo1·ta11t рагt. То а ce1·tain extent !1е 1·ightly consideгed
them as being especially typical о{ Ље llppcг Сгеtасеонs i11
5,;·ene1:al. At Љаt tiшe, too, Љеi1· exti11t.:tio11 in Ље uррег pa1·t
of Maastt·icht was поt aЬsolнtely eslablisl1ed. Могеоvег, in Ље
Nava1тo fo1·matio11 it is nor а цt1eslio11 of Campan Ьнt of
Maastt·icht. Had Тlы!шаtш l~tI0\\7П аlюнt Ље gгadual t1-a11sition
of Maastricht into Ње l),шisl1 fаши, Velasco wottld ceгtainly
поt have seemed to him ап "olcle1· Te1·tia1·y".
Unfoгtнnately in Ље geolш6'ical lite1·atшe, we шееt fai1·ly
often апd in а ~·1·еаtег шеаsш·с tlып we l1ave stated he1·e, \vith
sttch e1·1·oneot1s dia~·noses !'clyiп~· on Ље compaгions of two
01· 11101·е lists of faнna апd established solely оп lite1·att1гe. It is
jнst the enortnoнs abttndance of 111ate1·fal we find in а sin~·le
sample that сап always 1·ep1·esent а тоге 01· less gгave dangeг
of а vel'y pa1·tial choice of speeies, ,,chosen" in pa1·tict1lм
cases as especially characte1·istic. Let tts take fo1· ехашрlе
White's \VO!'R with which we а1·е al1·eady acqttaiпted to sошс
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cxteпt. Не states that bls speciшeпs show шаnу lш11cl1·c<..ls species of fo1·c1111iпifeгa. Aboat 600 of them арреаг sttfficieпtly
fгeqaeпtly to Ье ased fог stгaliQтaphical рнгроsеs. Bat he clюse
апd used опlу 143 species whicl1 he coпsideгed as especially
\7aluaЬ!e. But lюw сап these species ф\7е t1s а сошр!еtе pictш·e
of јщша if Љеу гep1·esent, !et t.1s say, 20°/о of Ње total 11ш11Ье1·
of species. Могео\7еt·, it sl101.1ld Ье Ьоше iп miпd Ншt Његе
ha\7e Ьееп few wo1·l<s pt.1Ьlished afteг sнch caгefal апd co11scieпtiot1s Љгее yea1·s's 1·eseaгch, as \VЪHe's \VOГR оп Tampico.
Iп шу орiпiоп Ље abandaпce of fonns estaЬlished iп а siшi;·le
test 1·equi1·es as шuch mate1·ial as possiЬle f01· co111pa1·iso11 ЬоЉ
iп а \7e1·tical апd hoгizoпtal diгectioп.

It is unnecessaгy to eшplыsise the пееd of examiпiщ} the
lite1·atш·e оп this subject. А co111p1·eheпsi\7e excharщe of Ље
ab1.1nda11t 111ate1·ial on шici-ofossils ашощ;- Ље 1·elati\7ely few
scieпtists se1·io1.1sly de\7oted to шici-opaleoпtoloQy, woнld assist

'Љеш in Ьгоаdепiпg Љеi1· \7iews.

Thet·e OUQ"ht to Ье по diffiwith геQ·шd to the mate1·ial itself, Ьнt Ље1·е гешаiпs Ље
question nf p1·ioгity, which howe\7e1·, is поt ап iпsшmоштtаЬ!е
obstacle. The ad\7aпtaQ·es of such ап exchanQ·e аге so ob\7iotts
that this matte1· should Ье iaRen iпto seгiot1s co11side1·atio11. Tl1e
cгeation of а centl·e of exchaпQ·e would of сошsе Ье of Q·гea:t
i111po1ia11ce as it is difficttlt to estaЬlish iпdi\7kittal coпtacts ашi
as not all scieпtists а1·е inte1·ested iп all ргоЬ!ешs. 1 slыll пос
insist fшtheг 011 this fact ai ргеsепt. Iп шу орјпоп Ље ad\7eп
lщ}es of exclыпges аге quHe ob\7ious.
Cet t1s Q·o bacl< to Meпdez as descгiЬed Ьу White. It
must Ье 1·epeatedly stгessed that with 1·eQ·a1·d to Meпdez Ље
qaestioп is поt of а sti-atiф-apblcal, but of а peћ·ogi-aphical
uпit, which \\7as u11fo1·tunately ofteп tt·eated in Ше1·аtше as а
sћ·atigгaphical uпit. Ne\7et·theless, it is impo1·tant that, accoгdiпg
tq Muir, гudistids аге foнnd he1·e as well as in Ље Gosat1.
Mui1· says that Ље last 20-100' in Ље нррег рагt of Meпciei
ha\7e Ље cha1·acteгistic геd соlош. l<edcoloш-ed 1·ocRs at-e also
estдЬlished iп шу samples of Ље uppe1· Nieгeпtal la\7eгs of Ље
Gaшsa basiп. 'Љеsе two facts also рю\7е · а g1·eat si111ila1·Hy iп
Ље coпditions of facies апd пatш-ally а1·е especially pi-o11ot111ced iп Ље coшpositioп of micгofaнna.
It is easy to t.111de1·sta11d lюw а сошрlех of laye1·s so
pet1·0Q·гapl1ically uпifoi-111 as Ље Meпdez ma1·ls, wblch lie аЬо\7е
Ље Papщiallos shales, сап Ье tal<e11 as а siпQ·le tшit, Ље mo1·e
so as Ље sepa1·atio11 of !оса! peti·oф·aphical нпits wiЉ distiпct
пames, as show11 аЬо\7е, p1·ecisely Ље pгactice iп Ameгica.
Внt this р1·осеdше does поt yet iп\7ol\7e апу dапQ·ег. Внt wl1e11
these tшits аге inclнded iп а uni\7e1·sal stгati~тaphy theп it is too
ofteп fo1·>бotte11 that Ље issue hеге is of рш-еlу peti-ogгaphical
coпcepts \xrhich sttddeпly асqнiге ршеlу, stt·atiQ·1·aphical ше
cнlties
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anin~·s. It is the same with Mendez. Kelle1· (1939) identifies
Mendez with Maastricht and places Papa~-allos in Campan.
There is, howe\7er, nothing to Ье said hette against the а~·е of
Maastricht fгom the point of \7iew of the Mendez mic1·ofauna:,
fo1· it is estaЬlished Ьу а whole se1·ies of rema1·RaЬly cl1ai-acfe,..
ristic fossils. I would liRe to point he1·e only to Bolivina incrassata, Bolivinoides rhomboidea and Pseudotextularia as particulaгy sti·il~ing. The uppe1· delimitation fo1·med Ьу the Danish
Velasco, is now liRewise estaЬlished. But is it со1тесt to state
Mendez = Maastricht?
I began to doubl this when among specimens fюш Nieгental layeгs I found some in which Pseudotextularia we1·e
absent. Of course, this could not gi\7e me а posifi\7e lead. А
substantial ad\7ance was шаdе only thюugh the disco\7et-Y of
а specimen which contained manr samples of an exceptionally
impotiant species, Globotrшzcana calcarata (ТаЫе V/17). In his
fossil index, White indicates this Globotruncana Ьу а hoгizon
tal line in the uppe1· part of Papagallos. W е can infe1· fгom it,
that he estaЬlished this species only in а single sample. 1 ha\7e
also found this species only in опе specimen of а pa1·t of Ље
p1·ofile. Тhегеfоге it is here а question of а particulмy cha1·acteristic species as it is fiгstly, unusually distinct and secondly,
has а shoti \7eгtical ехрапsе. Its uni\7et·sal expanse could Ье
mentioned as е thiгd featuгe. The fact that Н was hithe1·to fouпd
only in Tampic0, can Ье simply explained Ьу its sho1·t Ше and
therefoгe, in an incomplete test, it is found mot"e 01· less Ьу
chance. The accompanying fauna in my Calcarata-sample is
substantially Ље same as in Tampico. I 1·efe1· hеге only to:

Bulimina limbata, Globotruncana canaliculata, Globotrшz
cana rosetta, Globotruncana ro~etta var. plicata, Gtimbelina
elegans, Cornuspira cretacea, Clavulina trilatera, Flabellina delicatissima, Pleurostomella subnodosa var. gigantea (ТаЫе V/ 18).
The last mentioned f01·m is therefore of \7ital impo1·tance
as according to White, it appears also in Tampico, app1·oximateJy in Ље Globotruncana calcarata ho1·izon and continttes
th1·ou~·h nearly two-thirds of Mende;:. This is in fact а l1appy
association of two so ve1·y strikin~· fo1·ms, whicl1 could Ье
estaЬlished e\7en Ьу Ље aid of f1·agments if the fauna is not
well preser\7ed.
The existence of Globotruncana calcarata in Nierental
laye1·s p1·0\7es, therefore, that Ље Maasti·icht in Tampico is Ьу
nomeans confined to Mendez, but that Н streches a!s6 to а
pa1·t of Papagallos. Since below Ље calcџt·ata specimen iп my
part of the profile, there are se\7et·al тоге samples with Maastricht fauna, I \Vould place the topmost part of Papagallos in
Maastricht. This would Ье the most modest conclusion. (see
tаЫе VIII).
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Unfortunately, the exact border~line between Maast1·icbl
and Campan could not Ье estaЬlished Ье the aid of White' s
fossil index, as it seems to ше that it is insufficiently manifest
fi-om the base of Mendez downwa1·ds. Natшally it is impossiЬle
to see the 1·eason fo1· this at presen. Eithe1· we hawe he1·e to
deal with an impove1·ishшent of fauna due to the facies, 01·
White concent1·ated his attention to an elaboration of Velasco
and Mendez. Не estaЬlished only that most of the examined
species соте ft·om the uppei- pa1·t of the i-ock~se1·ies and that
it contains а SJ·1·eater abundance of fo1·ms than the lowet· pa1·t.
Nevetiheless, we should conside1· the fact that White does not
at all шention Bolivina draco (his Bolivinodies draco should
undouЫedly Ье identified as Bolivinoides rhomboidea, as can
Ье seen fюш the pictш·e). But the data on the ve1iical expanse
of Gyroidina excolata is still mOl'e sti-iking and inexplicaЬ!e.
This species incidentally belongs to our Gyroidina f1·ош the
exsculpta group and still 1·equii-es accurate elaboration. Iп ош·
i-eseaгch as well as according to Russian obset·va-tions, these
exsculpta fot·ms be~·in in Coniac and thus 1·epp1·esent опе of
few, and often the опlу fot'ir, епаЬ!in~· us to delimit the fгоп~
tier betweeп Coniac (Emscher) апd Тшоn, Meanwhile iп the
wo1·k оп Tampico, it is meпtioned only from Meпdez. The
fi-ontie1· betweeп Сатрап апd Santoп iп Tampico aJso could
not Ье ћ-асеd since Bolivina decorata delicatula do поt exist
i n Ље fossil iпdex. Fo1· Ље same i-easoп, I myself would поt
da1·e to di-aw the frontiet· betweeп Santoп апd Сопiас.
In oi-dei- to give а betteг sшvay of the ave1-a~·e 11umbe1·
of species indicated Ьу И, hite. I have rep1·esented theш Ьу а
сшvе in tаЬ!е VI. It follows fюш this:
iп Velasco · · · · · ·
70-85 species
,, the uppe1· Meпdez ·
81
,,
,, the middle Mendes ·
81
,,
,, the lowe1· Mendez ·
67
,,
,, the uppe1· PapaSJ·allos
45
,,
,, Ље middle Papagallos
17
,,
,, the lowei- Papagallos
17
,,
,, the upper Sап Felipe
13
,,
,, the midle Sап Felipe ·
1о
,,
,, the lowe1· San Felipe · •
5
,,
апd iп Tamaulipas · · · ·
опlу 2
"
AlthouSJ·h White опlу шаdе use of а sectioп of the existiпSJ·
species, as he said hiшself, 11е 11eve1il1eless dist1·Љuted them
ашоn~· the va1·ious laye1·s- acco1·di11g to thei1· pa1·ticipation iп
them. On the basis of шу pe1·s011al expe1·ie11ce about Ље rela~
tioпs existi11g both iп the 1101il1егп and southerп facies of the
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Cгetaceous, I co11side1· such а widesp1·ead and suqden
iшpo\7e1·isl1ment of fatшa completely excluded unde1· nomыl
сошШiопs. ћош Ље abo\7eџmentioпed two possЉle ехрlапаџ
tioпs of tћis pheпomenoп, I would completely (eject Ље one
that \VЋite !aid st1·ess on Mender апd Velasco апd пe~·\ected
Ње fauпa of Papa~-allos, Sап Pelipe апd Tamaulipas. Scieпtiџ
fically, this caпnot Ье justified and moгeo\7et· it does not согџ
геsропd to the impгessioп of solidity опе gets f1·om his woгl<
as а woble. Tl1e only assumptioп Ieft is theгefot·e, that Ље
disappeшance of fatшa was coпditioпed Ьу facies. Оп Ље

lJppe1·

basis Ље saшples fгom the »Gosau« fгom the Gamsa basin,
I шаdе апоthег step foгwa1·d. Iп this 111ate1·ial the1·e is а faiг
пшпЬе1· of saшples fгош Ње »olde1· Gosau« which шi~Ы согџ
геsропd to Ље dеерег sectioп of Ље Tampico Cгetaceous.
These speciшeпs illust1·ate а coшpletely i1тe~·ula1·, alnюst always
exti·eшely роог fauпa, while а pati of Љеш was de\7oid of
fossils. А sшall пumЬег of specimens 1·icl1 iп fauпa was nеџ
\7et·theless роог iп species апd abuпdant оп!у in iпdi\7iduals.
Мо1·е thaп 2-5 species we1·e 1·а1·е!у found. 'fhe »oldet· Gosat1«
соггеsропds app1·oxi111ately to Sапtоп апd Сопiас. It is assumed
that Ље depositioп of these sedimeпts took place nea1· the sеаџ
s11оге wheгe Ље effec-t of wa\7es was stгoпg, 01· iп а sliallow,
closed basiп (Wicl1e1· 1944). W е шi~Ы peehaps explaiп sucl1
а stt·ikiп~· paucity of fossils Ьу assttmiщI si111ila1· coпditions of
dероsШоп of Ље Tampico C1·etaceous fгош Papщ~·allos dоwпџ
wa!'ds. At апу 1·a-te, it woнki Ьс \7ct·y i111po1ia11t to estaЬlis 11
wl1ethe1· Н coпtaiпs V i li а 1i n а l1i s р а 11 i с а S с 111l1111 џ
Ь е 1· g е 1·. Iпdecd, Mt1i1· meпtioпed гееf facies f1·0111 Ље Таш pico
Ct·etaceotts bttt 011\у f1·0111 ЕIЏАЬга liшestoпes. Сеmошап
апd АЉ.

Some гe111a1·t>s shoнld Ье made with 1·е~·агd to Ље gеоџ
lo~"ical а~·е of Tamaнlipas. Pit·st of all, Ље statemeпts made Ьу
Wlzite and Muir disaф·ee 011 Љis poiпt. \Vblte speaks of а
l1iatt.is between Sап Pelipe апd Tamaнlipas, whicl1 accol'diп~·
to him, does поt оссш опlу in some places iп sy11cli11al a1·eas.
Оп Ње co11t1·a.1·y, Muit· mal<es а sha1·p distinctioп betweeп Ље
shot·e facies of EI АЬеа апd the deepџsea facies of Tanшlipas
of Ље same а~·е. Iп Ыs \7iew Sап felipe (his Agua Nueva) lies
co11co1·da11tly 011 Tamaнlipas with а siпgle exceptioп. Оп the
othe1· 11апd, Његе is а stt·iRiп~· t111co11foг111Hy betweeп A~·tta
Ntte\7a and El АЬ1·а.
Mt1i1· explaiпs Tamaнlipas as "шiddle C1·etaceot1s" пашеlу
as Сепоmап апd АЉ, wl1e1·eas Wblte desct'iЬes it as lowe1·
Cгetaceotts. Внt Ље опlу t\\70 foгms fгom Tamaulipas cited Ьу
\VЫte in his fossil iпdex, аес ex,actly Globotrшzcana. Judgiпg
Ьу ту expe1·ie11ce howe\7eг, 110 Globotrшzcana f1·0111 АЉ ha\7e
е\7е11 been estaЬlished a11ywhe1·e iп Ље wo1·ld with ceгtaiпty
Thalmanп likewise 1·ejects theiг existence in Ње Cowe1· Сгеtа
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оп Globotmncana. Е\7еП iп Се110111,ш, Cloаге Ьу no mearis f1·eqt1eпt. Both species cited Ьу
White: Globotгuпcana rosetta апd Globotnmcana conica ha\7e
а siпgle cat·iпa. А1110ш6· а few Globoti·oпcaпa f1·om Сепошап

ceotts
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I ha\7e examiпed hitheгto, I coulcl always obse1·\7e опlу
small fo1Ћ1s with а siпgle caгina. I should assшne the1·efo1·e, that White possessed опlу Ље specimeпs fюm Ље topшost sectioп of Tamattlipas, wblch, ассогdiщ{ to Mttf1·, beloпgs
to Сепоmап. I peгso11ally do поt at all 1·ecosJ11ize the possiЬi\ity of the existeпce of these two Globotгuncaiza, еvеп of
Globotruncarza iп geпei-al, iп the Loweг C1·etaceotts siпce accNdiпg to ош p1·ese11t kпowledS;;;·e, апd obse1·\7atioпs they
begiп to de\7elop опlу iп Cenomaп (tаЫе IV.
VIII.).
'Ље existeпce of the Uррег Cгetaceous of Ље sottthem
facies with essentially ideпtical fattпa was estaЫished i11 Rttssia
(Caucastts and Сгiшеа), iп Aнsti-ia, (Gamsa basiп) аш.1 i11
Mexico (Tampico basiп). I ha\7e meпtioпed eшlie1· (\Viche1·
1943) Ње wo1·R of Gгzybowsl:;й (1896) dealilщ wiЉ the 1·ed
clay at \Vadowice. Не examiпed Ље miсгоfанпа of а sr,ecimeп
tа!:.2еп fi-om а pit souЉwest of the Сошt Iiottse at а dерЉ of
64-70 mete1·s and estaЬlished а 1·ich micгofauпa. Out of 112
species choseп, he desc1-Љed 55 as пеw species. Acco1·di11~· to
the composШon of fauna, he plдced the геd clay fп tk· Tong1·ie11 aS;;;·e (Ље lowei· To11g1·ien). Sttch а concepHon of the а~·е
of Ље геd clay seemed to Ье stгongly coiтobo1-ated Ьу Ље
eyistence of шепi!Шс clыles undet· · these laye1·s. If we ехашiпе
G1·zybowsk's fattna iпdex we get Ље i111p1·essio11 that ,ve ha\7e
1·eally to deal ,vith alieп fatшa. But if ,ve lock closet· at the
t·Plati\7ely S;;;·ood pic-tш-es, Ље 111atte1· is ftшdaшenlally clыпged.
W е find hei·e fог example, the pictшe of а Textulaгia flabelli/ormis (GйшЬеl 1896) and of а Textulaгia suЬ!zaerineпsis \7а1·.
а аш.i ~ (Gt·zybowst~i 1886). Н сап Ье p1·oved with ceгtaiпty
Њаt all Љеsе fогшs аее ideпtical with Textulaгia excolata (Ct1sh111a11 1926), to wl1ich the1·efoгe fo1· the ~al~e of p1·io1·ity beloпgs
the паше of Textulaгia /fabelliformis Gйmbel. Flabelliпд sp. cles~
сгЉеd Ьу G1·zybows~i is sш-cly Ље Flabellina delicatissima
Plammer, Verneuilina sza;noclzae co1·гespo11de to Ље Bulimina
limbata White, шentioпecl Ьу Kelle1· ('1939) as Reussella limbata
ft·om the пoi-thwest Caucasus. Iп fнtш·е we пшst designate Љis
species as Reussella szajпeclzae Grzybowski. W е mi~ht exktкl
fшthe1· this list th1·ot1~·h а 11101·е detailed сошрагisоп, Ьt1t ii
seeшs that this sшall 11t1111Ьег of fo1-n1s is sнfiicient to 1ш1l<е ir
e\71dent that Ље wadowice laye1·s beloпg to Ље !)a11ie11. Ti,i~;
view was accepted Ьу Нilteгmann (1943), while Glaessпe1· iпc!c-
peпdeпtly atтi\7ed at Ље sаше 1·est1!t. Ali-eady fo1· somc tiшe
i dot1Ьted w[1ethe1· it ,vas со1тссt io co11skic1· Ље Lic·н·I<
shale lyiпg u11dc1· thc 1·ed с]ау as а 1-e.1I meпi\itc sl1ale. IШ-
termanп does поt bclie\7e Њет to Ьс шспi!Шс, Ьссанsе Љсу
\7е1·у
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ai-e ft·ee fi-om l101·nstones but аге ric11 in caгbonic calcium.
For that reason the red ,,Еосеп clay" ој И,adowice s!zould Ье
included in the Danieп, which is here шzdouЬtedly developed in
Flysh facies. As to Ље Ыасk s11ale in which Grzybowski disco·
vet·ed tt·ansverse sections of Globlgerina, it is most рrоЬаЬ!е
Љаt it beloпgs to Apt. Tbls iпstance offet·e а ve1·y good and
instructive example of wheithe1· the use of only fossil i11dexes
сап lead us. Those who 1·ecognize the 1·eal idenШy of species
despite Ље variety of names might come to Ље conclusion
that these species co11ti11ue up to Eocene, while 0Ље1·s wauld
believe in Ље existence of а »special fauna«,
Gumbel descriЬed an impo1iant species of Textularia
flabelliformis Gumbel ft·om Ње "nummulitic layers" of Kresenber~·, fi-om the so~called ~·ranite marЫe. This fact compells us
to assume the existence at least of 1·e~sedimented parts 'Of Ље
Danien in these laye1·s. Even Gumbel obse1·ves that the gгa11ite
marЬle lies discorda11ly 011 the Ьlack~grey ma1·[ oI Ље Gosau
Ct·etaceous i. е. 011 the liflht grey limesto11e ma1·! of the уонn~
gest c1·etaceous format/011s with Belemnitella mucronata. I am
co11vi11ced that the age of this gi·anite mei-Ьle is 11ot yet defi~
11itely estaЬlished.
Duгing my s11ort stay in Ље Galicia oil~fields i11~·. Stt·ze~
telski d1·ew my atte11tion to the proЫem of the red laye1·s at
W e~·Iowka, on Ље а~·е of which opinio11 was divided. Most
~·eologists placed these layers i11 Eocene, while StezetelsRi a11d
otheгs co11sidered that they most р1·оЬаЫу belo11~·ed to Ље
Upper Cretaceous. It was not possЊ!e to prove eithe1· of these
theses оп Ље basis of fau11a si11ce шegafossils we1·e completely
absent. А numbe1· of the speciшens taken fi-0111 Ље 1·ed clay
co11tai11ed Globotru11cana. This was s.ufficie11t to include these
laye1·s i11 the Upper Ci-etaceous. At that time I was no yet
sufЉ::ie11tly acquainted with the Uppe1· Ct·etaceous of the sout~
hem facies and had to sta1i fl·oш the Globotгu11cana expa11se
in the nогЉегh facies of the Uppe1· C1·etac:eous. Thus I was
аЫе to estaЬlish that it was а question of the а1;еа between
Tui-on a11d Santon. But lateг when I examined the specimens
fгom the Gamsa basin and became acquainted with the sot1t~
hern facies of Cretaceous, I had to chan~·e my opinion. It was
then с!еаг that the speciшens containing Globot1·uncana f1·om
W eglowka certai11ly oгiqinated in Maastt·icht. Tl1e specime11s
lacking Globotruncana co11tained anюng others the following
essential fo1-n1s: Textulшia flabelliformis, Reussella szajnoclzae,
Flabellina delicatissima, Вifarina nodosaria, Pleurostomella clavata
and thгoш;;hout there co11tinued the ttsual a~·~·Iнti11ate Flysh fo1·ms.
This commt111ity of species speaRs clea1·ly enoнgh of thei1·
Danish age. The existeпce of Вifarina nodosaria allows us to
estaЫish accш-ately, accoi-diп~· to White, Ље base of Ње Da11ieп.
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This is а coпside1·aЫe аd\7апсе on Ље way to clea1·i115J Ње
\VeglowRa р1·0Ыеm, and in шу opinion its complete solutio11
is опlу а questioп of tiшe and of inteпsi\7e and careful iп\7esti
gatioпs.

Accoi-di115J to шо1·е receпt 1·easea1·cl1 carried out Ьу Hilte1·man (1943) it is possiЬle to estaЬlish поw' ft·om Ље micropaleontological point of \7iew that fo1· iпstaпce Ље lowe1· di\7isioп of Csat-nozeki layei·s belon~· to Ље Upper Ct·etaceous at
least to Maastricht. Already on Ље g1·ou11ds of theoretical coп
sideгatioпs, Ље upper pa1·t would ha\7e to eпcompass Ље Dа
пiеп апd Paleocene siпce it lies betweeп Maastricht апd Ље
Eocene layers with Spiroloculina апd yet thet·e ai·e no si5Jns of
а ~·ар in sedimentatioп. Among:importaпt foгms from Cza1·nozeRi
laye1·s Hiltermann mentions Textularia flabelliformis and Pseudo-

textularia.
I ha\7e already mentioned the southem facies of the Rumanian Uppe1· Cretaceous (Wiche1· 1943). Оп Ље basis of specimens takeп from Ље 1·ed Senon 1ш11·lsto11e iп Сошатiс,
P1·aho\7a ге5Јiо11, I estaЬlished the existence of Ље uppe1·
Maast1·icht wiЊ the following esseпtial forms :

Flabellina delicatissima, Gambelina excolata, Reussella
szajnoclzae, Textularia flabelliformis, Globotruncana canaliculata,
Olobotruncana rosetta, Olobotгuncana conica and Globotrшzcana
conica var. plicata.
In the specimes -taken fюш Voinesti, d1·ill stem 1, at а
depth of 800-915 m, iп the weste1·11 pa1·t of the sottthei-п Ruoil field агеа, I estaЬlished besides contintted aglнtiпate
Flysh shells' апd Globo-truncana also:
Textula1·ia flabellifo1·mis and
Rettssella szajпoclиe
They а1·е sufficient pюofs of Ље ttppei- Maast1·icht age of dl!
sli-ata. Неге too we had to deal with Ље Flysh facies.
А specimeп ћ·ош the red Sепоп 111а1·! ft·om B1·eaza coп
tained i-ich fauna with Globoti·uncanд:
maпian

Reussella sza1nochae, Oomttspiгa cretacea, Flabellina delicatissima, Gambelirza exolata апd othe1·s.
А

cleposit

specimen fi-0111 Ље ф·ау Sепоп 111а1·! f1·om Ље same
coпtained besides Ље аЬо\7е-шепtiопеd foгms also:

Globotrurzcatza calcarata
gig·antia.

апd

Pleurostomela subnodosa

vvг.

While Ље fit·st specimen could Ье estaЬlished as Maast1·icbl
in 5Jeneгal accordiпg to Hs fauпa, the secoпd cot1ki Ье (icsiфы
-ted as а deepet· Maasti·icht on Ље basis of the cited foпns.
It might Ье usefнl to speaR hеге of Ље Globotгшzcarza calcaгata
le\7el of Maasti-icht. If сошрагеd wiЉ Ташрiсо, Њсsе 5Јй'l
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ma1·lstones wot1ld Ьеlощ_:· to Ље top of Ље t1ppe1· Paragallos.
The specimens taben fl·om Iiat1sm1·chen 1, Austt·ia, co11tained
аnющ;" otheгs Ље followin~· species: Globotпшcana, Pset1dotextula1·ia va1·ians and Gйmbelina elega11s. Accordiпq to ea1·lie1·
i11formatio11 fi-om D1·. Fah1·io11 (Wiche1· 194З) it seems lthat we
have to deal here with Ље 1·e-sedi111ented Flysl1 mate1·ial of
Iielvetia11 а~·е. Iioweve1·, Н was discove1·ed i11 Ње шeantime
Њаt it is qt1estio11 of а Flysl1 which Ьу its micгofauпa beloщ.rs
app1·oxi111ately to Ље шiddle Maast1·icl1t.
Besides Ље specimens of Gosau C1·etaceous in Ље Gaшsa
basin of which I 11ave ofte11 spobe11 !1е1·е, I was аЫе to get
some speciшens fюш Ље Gosat1 basin itself thanbs to pi-ofessoг Кliш6 hai·dt. Two of Љеш а1·е especially impo1·tanl. 1Ъе
Љ·st сошеs f1·om Ље so-called Zwieselalm laye1·s and co11tai11s
i11 addition to· Globotгunca11a also :

Pseudotextularia varians, Reussella szajnoc/zae, Gumbelina
eleg·ans.
It therefoгe belo11gs to Maastt·icht. St1·ati~тap11ically it can
Ье ide11tified with Ље Nie1·ental layeгs. The seco11d сошеs fгош
Ље Zwieselalш itself a11d is· designated Ьу Кli11цl1a1·dt as Ље
topnюst Niei·ental laye1·. Its шiсюfанпа is especially 1·ich both
in individt1als and species. I slыll mentioп !1е1·е 011ly: Plano-

globulina acervulinoides, Pseudotextulaгia varians, Flabellina
delicatissima, Gumbelina elegшzs, Reдssella szajпochae, Calcaгina sp., Lepidoгbltoides mitzoг, C!avulina tгilatera, Globotrшzcana
coтzica, Globotгшzcana var. plicat~, Globotruncana rosetta and
Globotrшzcana caтziculata.

Jнdgiпg Ьу this fаш1а it is clea1· that Ље qнestioп he1·e is
of Ље topnюst Nie1·ental laye1·s siпce in that case the1·e
\\7ot1ld Ье no Planog-Jobulina acervulinoides. \Ve шнst place
this speci111e11 appюximately i11 the middle Maastгicht above
Ље Calcarata level.
This example shows that 111ic1·opaleontolщ.;ical \vo1·R 011
Gosaн Ci·etaceoнs, and 011 Ље ~·eology of Ње Alps in gene1·al,
\Vill Ье called t1pon, iп the futш·e, to play а vital 1·ole in Ље
cla1·ification of steati~Yaphical questioпs апd thei-eby contгiЬнte
to Ље solution of tectoпic ргоЫешs. Њthe1·to we we1·e almost
exclнsively diгected to Ље pet1·ogi·aphical tгaits of sedimeпts.
Мо1·е than опе hundгed cpecimeпs fl:0111 Ље Gamsa basiп
whicl1 I оЫаiпеd fi-0111 D1·. Gt111dlach slюwed- this qнite cleaгly.
G1-111dlacl1 had ali-eady s01·ted Љеш acco1·din5J· to а5Ј·е, as they
\\7еге oi-iSJ·inally taben fo1· othei· pш-poses. \Vith Ље ёJid of
111ic1·0-paleo11tolo~"ical investigatioпs it was estaЫished lюweveг,
that Ље SJ·eological age of а conside1·aЫe nшnbei· of saшples,
dete1·111ined on Ље basis of peti-og1·aphical ti-aits апd Ље tectonic positioп of lc1ye1·s, \\7as i11co1-i-ect. It \\7as asceгtaiпed 011
Ње spot Љаt а co11side1·aЫe nuшbe of these speci111e11s Ьеk,пSЈ·
поt
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to the Liesen layets, i. е. to the Danien and it was later pi-oved
that thёy cohtained Maastricht fauha and in fact beloµged to
the Njerenta.l layers. It was the 1·evё1·se with soine others. In
another case, а ·sho1·t profile was coin'pletely inverted. Samples
designated as the ,,older Gosau" corttained in fact Maastricht
fauna; In two cases Maast1icht was estaЬlished e\ien ih specimens terined Lias, while another specimen allegedly oi-iginating in Niei-ёhtal layers containёd а clea1· Lias faurta.
1 have encouhtet-ed sirhilaг instances in litёi-att.н·e. WinklerHe1·madeh {Nёue Sttidiene1·gebnisse aus dem 1nitt!e1·n ti. obe1·en
Ison:20-GeЫet Ас. An:?. No. 5 \Vien 1934) found layei·s rich
in Globi!Jtfuncana in lias limestohe of the Ison:?o rёgion, the
Julian Alps. T'h'almann later ёxainined the inicroscopic preparations and wrote: ,,Some prepai-ations c<Yn.sist alinost enfit·ely
of transv-ёi·sal sectidns от Globotruncana iihd cannot Ьё distinguished froin thdse of . the Couche Rotige and the Seewei-limestone of the Swiss Alps. As I suppose that wё ha\iё here
to deal with Scaglia rossa (Sёhon), it would. Ьё necessary to
reaxainine mOfe carefully the tectonic and stratisi1·aphical positioh of the lsdnzo deposits". This shows us wћa.t g1·eat p1·0Ьlerhs remain here and elsewhere, to Ье solved Ьу Ље aid of
micropaleontoiogy.
Тhё "old Tёrtiai\?'' in Brudersdd1·f (Lower Austt·ia) which
Rzehak (1895) exainined frorh the viewpoint of microfauna
and which contains Pseudotexttzlaria varians artd Gиmbelina
elegans, belongs of course a.lso to Maastricht. (\Vic;he1· 1943).
P1·of. dr. Quiring ga\7e те а numbe1· of specimens from
а wate1· d1·Ш in Kuhewald near Troppau (C1·echoslovakia). They
contain Iarge foraminife1·a which Dr. Staesche defined as Lepidorbltoides1 minof Schlufnberger and Calcarina sp. which proved
that these la'fefs we1·e of Maastt·icht age. I have independently
proved the sa111e age on Ље basis of small fo1·aminife1·a. Among
the most important forms apa1·t from Globotruncana, these specimens contain Pseudotextularia varians and Gumbelina elegans.
The southern facies of the Uppe1· C1·etaceous is thei:efore here
also 1·epresehted•.
Hiltermamz. (1943) points to the existence of the Uppe1·
Cretaceous of the sof;1them facies in the contents of а drill stem
examined Ьу Liebus ft·om Prcholau ·пеш Ft-eiЬei-g, in Moravia.
Maastt'icht was cpnclusively p1·oved here on the basis of Pseudotextularia and Reussella szajnochae.
·
The Cretaceous of the southe111 facies and especially higl1e1·
layers qf the Upper Cretaceous were hitherio unknown in Gei-many. Arhohg rhy rhatёi"ial I discove1·ed а specimen f1·om the
"older Tertiart« of Upper Bavaria (Golling) whose fat1na is
very well presёt·\red. I would mention the following essential
forms: PseudotextultГria varians, gBolivina tegulata, PlanogloГласниk Пр11родњачkог му3е}а, А-2
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bulina acervulinoides, Bolivinoides rlzomboidea var. gigшztea,
Pseudotextularia varians, Gйmbelina elegans, Gyroidina exsculpta
and Globotruncana. Instead of the olde1· Tertia1·y, Ље middle
Maasti-icht is here i-epreseпted. ·
The species desc1·Љed Ьу Egger whose wo1·R I (1943)
mentioned ea1·1ie1·, as Oйmbelina f ructicosa is iп fact ideпtical
with Pseudotextularia varians. As Ље deposits of this species
he ~-i\7es Ље Niei-ental laye1·s of Schmide11wald, Pattenauei- marl
laye1·s at St. Johann, the Ge1·ha1·ds1·eut layei-s at Adelholzen,
Vetшsbe1·g, Hopfling, Gei-ha1·ds1·eut, Pattenau and Starsmtihl.
Unfoгtunately, it is imposЉle to estaЬlish solely on the basis
of the аЬо\7е information \V.hethei- we ha\7e to deal hеге with
ot·iginal 01· with 1·ese0.imented Maast1·icht. А specimen from St.
Johaпn which I disco\7e1·ed ft·om amongst my collection, con~
tains besides Globotruncana, а ~теаt numbei- of peгfecfly p1·esei-\7ed conspicuous fo1·ms such as: Bolivina itzcrassata var.
gigantea, Bolivinoides draco var. gigantea, Bolivinoides rhomboidea var. gigantea, Bolivina tegulata, Pseudotextularia varians,
Gйmbelina elegans, Planoglobulina acervulinoides, Gyroidina
exsculpta, Flabellina reticulata. This is а typical Maastricht commuпity. Unfortunately it coпtains also, although iп а small
11umbe1·, some typical Te1iiaгy fo1Ћ1s, such as Uvigeritza and
Cristellaria decorata. It could поt Ье estaЬlished whethe1· this
is а 1·e-sedimented Maast1·icht 01· an i11coг1·ectly chosen sample
into which Teгtiary mateгial iпfiЊ·ated. This can Ье asce1iai11ed
only 111 Ље couгse of futuгe in\7estigatioпs.
The last апd pa1·ticula1·ly importaпt confil·mation of Ље
in Еuгоре of а hi~'he1· laye1· of Ље Uppet· Cretaceous
southe1·n facies, was fotшd Ьу me in se\7et-al oil d1·illings оп
Ље slc,pes of Ље Pyтenees in Fi-ance. The geologists wot·Ring
theгe defined these specimens as Campan and still deepcr
Uppe1· Cretaceous. Megafossi1s we1·e not found at all. The fош
specimens taRen fl·om d1·illin~· No. 1 contained amon~· ~othe1·s:
At 157 m . . . . . . . . Globoti·uncana
Boliviпa p1·imatumida
Gtimbelina ultimatumida
Gйmbelina elegans
existeпce

GЉnbelina gloЬifera

. .

At 355 m

.

At 601 m

. . . . . . . .

. ' .

,,

,,

Pseudotextula1·ia \7al'ians
Boli\7inoides 1·homboidea
Textula1·ia flabellifom1is
Globotruncana
Boli\7inoides гlюmboidea
Gumbelina ele~·ans
Boli'7ina p1·imatumida
Globotruncana
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At 906 m .

. .

~

.

.

.

. Bolivina
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decш·rens

Gyroidina exsculpta
Globotruncana
The existence of Maast1·icht up to 601 meters inclusive,
was thus proved for this d1·illiщr, while the specimens ft·om 900
meters belong to Ље deepe1· Campan.
In drilling No. 2 the following impo1·tant forms Wel'e found:
At 140 m . . . . . . . . Bolivinoides d1·aco vai-. gigantea
',Flabellina 1·eticulata
Pseudotextula1·ia \7at·ians
Planoglobulina ace1·vulinoides
Bolivina tegulata
Bolivina primatumida
Globotruncana
At 300 m . . . . '
Boli\7ina pl'imatumida
Bolivina incrassata \7ar. ~'igantea
Boli'\7inoides rhoшboidea \7at·.
gigantea
Globott·uncana
At 506 m . . . , . . . . Gy1·oidina exsculpta
Gйmbelina elegans
Flabellina reticulata ·
Bolivina inc1·assata va1·. gigantea
Boli\7inoides 1·homboidea
At 701 m

. . . . . .

. .

Globot1·uш;:ana

Gyroidina exsculpta
Bolivina tegulata
Boli\7inoides deco1·ata
Bolivinoides rhomboidea
Gtimbelina elegans
Globott·uncana
At 830 - 970 m. . . . . . Gy1·oidina exsculpta
Boli\7ina decui-rens
Flabellina interpunctata s. stt·.
Flabellina 1·ugosa
Globotruncana
Masstrich~ thei-efot·e continues at least up to 701 mete1·s
and Campan sfarts from 810 шeters. The thi1·d drilling yielded
only thi-ee specimens taken from 185,395 and 465 metet·s. They
contained the following important forms:
Gyoroidina exscalpta, Gambelina elegans, Bolivinoides rliom~
boidea, Bolivina primatumida and Globotrшzcanџ.
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Consequently, all th1·ee specimens belong to Maastricht
of the southem facies. The gi·eat. capacity of Masst1·icl1t is
stt·i!~ing in all th1·ee d1·Шings,so nшch Ље mo1·e so as Dl·. Ba1·tenstein, who s;ta\7e ше these specimens, claiшed that steep
slopes of layers we1·e not noticed he1·e,
On the Spanish side of the Pyt·enees, Schlшnberger estab"
lisl1ed at Тt·а>б·о di No>б·uera only olde1· layeгs of the Uррег
Cretaceous of the southern facies (appt·oxiшately Santon (see
Wicher 1944). In шу opinion, Ље existence of the Masstricht
and Danien is \7et·y рrоЬаЫе hеге since Ље stгatig1·aphical
relationships at·e siшila1·, if not e\7en Ље sаше, as in Gosau.
As to the exti·a-Euгopean phenoшena of the southem
facies of C1·etaeeous, I should like to шention also fюш Ље
litet·atш·e I had at шу disposal, the wo1·k of V001·wifk (Fo1·sшinife1·s ft·oш the uppe1· cгetaceous of Habana, Cuba, Prec.
Royal. Acad. \701. 40 Aшste1·daш 1937). The шost iшpo1iant
fo1·шs f1·ош Cuba, шentioned in his wo1·k аге:
Globotruncana, Gumbelina striata, Gumbelina excolata,
Pseudotextularia varians and Planoglobulina acervulinoides.
These forшs clea1·ly point to the Maast1·icht age of Ље
layeгs exaшined.
·
Finally, шentio11 slюнld also Ье шalie of а rathe1· distant,
Ьнt jнst as impoгtant locality. Vog'ler (ОЬефн·а und Kгeide
\7011 Misol, NieLie1·la11Ctiscl1 Osti1кHe11, Disse1·tation, Stutt>б·aгt, 1941)
speaks of- Olobot!'uпcaпa coпtaiпiпg laveгs which iп his \7iew
eпcompass Ље seгies fi-0111 Сеnошап to Masstricht. Uпfoгtuna
tely, he stuclied the fогшs опlу fгош cнts and despite the
utmost са1·е апd eпdea\7outs, it is once а>б·аiп сопЉ·шеd, as I
ha\7e 1·epeatedly stressed, that it is iшpossiЬle to oЫain iп Љis
way, ап accuгatc and co111p1·ehensi\7e \7iew ot the faнnal comшttnity. I шi>бЬl e\7en state that such exaшinations take шоrе
tiшe, that they are 11101·е difficttlt and 11101·е нпгewarding than
the exaшination of washed, complete fauna. Моrе\7еГ, the
attainaЫe 1·esttlts stand in no fа\7оuгаЫе relation to the tiшe
speпt оп them nor to the eпdea\7ours and wot·k done. In
sttch cases the1·e also in\7at·iaЬly арреа1· »пеw species« which
ai·e in st1·ikin>б· 1·elation to Ље qнantity of ideпtified species.
Ft-om the layers containing Globotmncana С and D Vogler
шentions Pseudotextularia and Planoglobulina, which are iш
portant fo1· us. Не designates the layet· С as + lowei- and
uppe1· Seпon, апd the laye1· D as + upper Senon апd Maasti-icht. But if Pseнdotextulai-ia a:re 1·eally contained in the laye1·s
С and D as he claims, this means pi-ecisel у that both these
layers belon>б· to Maastt·icht. But Psettdotextulai-ia арреа1· only
in the hi>б·her Maastricht. \V е must conclude, therefot·e, that the
layet· В also beloш6 s to Massti-icht, at least ·partiallv. Fot· that
reason, Vo~le1·'s wohle conception of the Upper Ct·etaceotts
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must Ье modified. Incidentally, tl1e form шentioned in ТаЫе XXII
fi~·. 68, seems udouЬted!u to Ье Bolivina incrassata. \Vhat is
essential for us in this wo1·k is that we have here the southern
facies of the Upper Cretaceous.
It was Ьу no means шу intention to give an extensive
of the р1·0Ыеm of the southem facies of the Uppe1·
Cretaceous nor to desc1·Љe all the phases of its гelations with
the no1·them f<:'lcies of the Uppe1· Cretaceous. Even ft·om the
1·egional point of view, such а study 1·equi1·es nшch 1·icher
шateгial and lite1-atшe. I believe howeve1· I have 1-aised this
рюЫеm and hope I have intei-ested шу colleagues all ove1·
the world foi- this field of science which can Ье considered as
on~ of the most intei-esting and most 1·ewa1·ding. Resea1·ch wo1·k
in this field has special p1·actical value because it is connected
with the рюЬlеш of the oil i11dнst1·y. In view of the confнsed
Flysh stгatig1·apl1y, these studies especially those of the southem
facies of Ct·etaceotts Cl1all~, lead us to new stratigi-aphical conclusions which а1·е i111posed Ьу the close 1·elations between the
facies of the soнthem Uppe1· Ct·etaceoнs and Flysh. Wе l<now
of сошsе that fot·aшiпifei·a with саlсагеонs tests which а1·е the
шost i111po1iant stt·aЩ~тaphical element in Flysh, disappeaг en
шasse. То some exteпt this is compensated Ьу the existence
а11101щ Љеш of e;xtt·aoi-dinaгily sttikiпg. forms so that even thei1·
sшallest fi-agшeпts can Ье pai-tially used for sti·ati~·i-aphical
studies. Moreove1-, d1·illings in Flysh layeгs ofteп give us saш
ples ·rich in calcat·eous tests which are а clea1· · sign of theiisiratigi·aphical lюi-ir:011. Typical agglutinate Flysh tests as well
as agglutinate tests in ~·eneral, are so long-lived апd have so
few varieпts as to Ье аЫе to lead us substantially fo1·wai-d.
sшvey

1 believe I lы've шаdе it clea1· that it is necessa1·y to get
1·id of the feai- of Ље corifusion in names undeг the condition
of coui-se, that ассшасу is prese1·ved as much as possiЬle. It
should not happe11 iп the futнre that two identia] fo1·111s а1·е
gi\7en diffe1·e11t пашеs only because they арреа1· in diffe1·ent
stages а 01· r:ones which ai-e often only appai-ently diffe1·ent.
How often do we шееt with authoi-s who are not quite sш·е
that the fогшs desc1·Љed Ьу the111 are ideпtical with those
desc1·Љed Ьу sоше other write1·, only because thei1· specimen
is, for inst<;'lnce, а little flatte1·. They often believe it to Ье of
decisive impo1iance that other wi-iters exaшined only Te1iia1·y
f01·ms whe1·eas thei1· forms а1·е from the Upper Cretaceous.
In fact, it is possiЬle tl;1at this Tei-tiary is not that at all, but
1·eally the Uppei- C1·etaceous as was the case with Grr:ybowski's
work. Such instances а1·е not ra1·e. The matte1· is 1·endered still
mot·e сошрlех Ьу the fact that in most cases the extent of
vшiations of vшious species is not at all ог not sufficieпHy
explo1·ed.
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We have shown in this work that there is а cosrnopolitan
alrnost cornpletely conforrnaЫe fauna in this part of the southem
facies of the Upper Cretaceous, especially in the Maastricht
and Danien, naturally in terms of the conditions of facies. Tbls
confo1·mity wШ Ье cornpletely clea1· only to those who а1·е in
а position to compare, under а rnicюscope, the fauna ft·om
very distant a1·eas. 1 must confess that I never befo1·e believed
that there could Ье such а great possibllity of parallelisrn even
to the srnallest details, as fo1· instance the1·e is in the calcarata
level of Maastricht which extends frorn the Alps, to Mexico.
This cannot Ье but ап incentive for further work in this dit·ection as the chances offered Ьу rnic1·ofossils net only are not
yet exhausted but are hardly even indicated. Whe11 I ttied
fot· instance to insert rny test results ft·om the Gosau of the Gamsa
basin into White's fossil index, I was surprised Ьу the correcthess of parallelisrn offered even Ьу single sarnples. If that
is possiЬle in an index containing only about 20¼ of the existing species, the results would Ье incornparaЬly better if we
we1·e to cornpat·e the two faunn, or better still, the two pt·ofiles.
Since Whik rnentioned only sorne existing species I have
ornitted to compat·e here the fossil index of Tampico with that
of Gosau, although with samples t·ich in fossils I could easily
estaЫish theit· cornplete "conforrnity" with White's index. А
sceptic would say that this result· was accidental and would
ask rne to cornpa1·e the othe1· 80¾ left out Ьу White. But ап
expert would Ье satisfied with my statement that the two fauna
are in fact practically the sa111e. Не knows too that it is i111possiЬle to cornpare а11у 1·dt1cio111 Maastricht Sa111ple from Gerrnany with some othe1· fюш Rt1ssit1. This is not always possiЬle
even with two nei1JhЬoш·i11g d1·illi11gs except when we compare
two pюfiles. W е пшst поt !ау stt·ess оп what sepa1·ates fauna
Ьut оп wl1at liпks them. The existeпce of Pseudofextularia is
fo1· exarnple cl1aractei-istic of the Upper pa1i of Maastricht of
the southe1-n facies; the аЬsепсе of Pseudotextularia in Maastricht
of the 1101ihe1-п facies is of по coпsequence if we bear in rnind
that important Bolivina - such as Bolivina incrassata - exist
i11 both facies of Maastricht.
In his work "The change in ideas about forarninifera"
(Joum. Ра!. 2, 1998) Galloway divided the tirne ft·om the first
rnention of foraminifera to the present into 8 periods:
1 period: 500

В. С.

-

1550 А. D. forarninifera as cu-

riosities.
II period: 1558-1758 foraniinifera as or~·anisms
1758-1823
,,
,, Cephalopoda
III "
1.823-1835
D'Orblgnyis
classification
IV "
1835-1858 fo1·arninife1·a as protozoa - first
V "
aпnouncement of f аuпа
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VI "
1858-1884 En~"lish school
VII "
1884-1917 Вiological peгiod
VIII "
1917Applied micropalaeontology
The pet·iod of applied micropaleontology developed because of pгactical needs and gi·ew mainly togethe1· with the
development of oil"findin~· all over the wor!d. Consequently
the method of paleonto!o~kal woгk was complete!y adapted
to pt·actical needs so that is shou!d satisfy geneгal гequit-e
ments and thus ргоvе its 1·ight to exist. This method of woгR
was ofteп attacked and cгiticized Ьу p 9!eontolo~·ists who we1·e
not acquaiпted with specific conditioпs undeг which applied
paleo11tolo~y had to functien. Neve1iho!ess, it is mo1·e and mоге
evident that this pe1iod was not only necessaгv but was even
f1·uitful as we1·e few othe1·s. Eno1·mous materia! was co!lected
and e.ve1·y 111ic1·opa!eonto!ogist, was аЫе to observe the exi::;tence of mutua! interdependence thюugh daily examination
of а gгeat ш1mЬе1· of specimens, which otheгwise he could
neve1·, and i11 no othe1· way, achieve and_it woн!d hard!y seem
necesse1-y to him. Conseqнent!y we have already ente1·ed нреn
а new pe1·iod iп which the experience accumu!ated th1·oнgh
the yea1·s iп tl1e fie!d and сонр!еd with ап abudance of materia! collected according to the pгinciples of Ыо!о~у and ра"
!eontolo~y, wШ yield fruit. All observa.tiens of facies in thei1·
Ьiologica!, zoogeo~·1·aphical, ecological etc., aspect will Ье
summed ttp апd thнs lead to а sound system in harmony with
the natш·al facts.
This will iп tш-n have а corresponding effect on the so~
Iution of p1·aciical stгatigi·aphical рюЬlешs.
Completecl Octobe1· 1946.
Д-р Карл А. Вихср

Об определении вовраста верхних слоев верхнего мела
у Тампи:ка (Ме1,си1<0 ), как пример распространення по
всему свету ис1<опаемой микрофауны и о практических
последствиях,

которые ив этого

происходят.

В изложении на сербском языке автор указывает на
значение микрофауны для стратиrрафич~ских отношений
слоев верхнеrо мела. Статья целиком напечата·на и на ан
rлийском языке.
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Сретен П. Милојевић

ПРИЛОГ ВА ГЕОЛОШКИ ПРОФИЛ ЈЕДНОГ ДЕЛА
БЕОГРАДА
(Прилог једна табла шематских профила);

Приликом великих радова прошле године за изградњу
већег броја грађевинских објеката у Београду имао сам
прилике да прегледам известан број сонди. Овом приликом
дајем

податке о бушотинама

које

су

извршене

у

блоку

Београда, ограниченом улицама: Васе Чарапића, Добрачином,

Цара Душана и Тадеуша Кошhушког. На томе делу избу
шено је у току 1948 год~-iне 56 сонди, чије профиле износим
у следећим редовима.
..
Бушење је вршено обичном ручном спиралном бургијом,
где су могле бити и извесне грешке у метражи због меша
вине материјала на самој бурrИји. Ипак сматрам да he овај
мали прилог послужити као материјап за будућа детаљна
проучав11ња

геолошког

састава

не

само

површинских

у Београду веh и дубљих партија. У исто време он

делова

he

дати

и нешто података за израду једног дефинитивног и детаљног
геолошког профила Београда.
Профили СОНДИ

1 На

углу улице Васине и Добрачине:

Сонда бр.

1.

0,00- 5,00
5,00- 8,00
8,00-10,00
~онда бр.

насип
измењени лес
жута лапоровита глина.

2.

0,00- 4,00
4,00- 6,50
6,50- 8,00
8,00-10,0

насип
измењени лес са
лапорац
жута глина

кречним

конкрецијама

Сретен 11. Милојевић
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жуhкаста глина

10,00-11,5
11,50-19,0

беличаста лапоровита глина.

Сонда бр. 3.

0,00- 2,50 насип
7.50- 8,50 лес са кречним кони:рецијама
2,50- 7,50 лес
$,50- 9,50 жута глина
t~,50-11,0 лапоровита глина
11,00-11,5 жута лапоровита глина
11,50-,12,0 беличасто-жуhкаста гщша.
Приликом копања ове сонде вода се појавила на

12 m.

Сонда бр. 4.
насип
лес
лес са кречним н:онкрецијама
жута лапоровита глина
беличаста лапоровити глина
иловача
лапорац.
Код ове сонде вода се појавила на · 11 m.

0,00- 3,00
3,00- 1,50
7,50- 8,50
8,50- 9,50
9,50-10,0
10,00-11,0
11,00-12,0

Сонда бр.

5.
0,00- 6,40 насип
6,40- 8,00 лесоидне глине
8,00- 8,50 жута лапоровита глина
8,50-10,5 бел;ичаста лапоровита глина
10,50-12,0 бледо зеленкаста глина.

Сонда бр.

6.
0,00- 5,00
5,00- 8,00
8,00-10,0

насип
измењени лес

жута лапоровита глина.

11 Сонде на углу Студ~цт~1,ог трга (на месту бив. 1<а
фане "Ма1<едонија")
Сонда бр. Ј.

0,00- 4,00
4,00- 4,20 усамљени комад чврсте стене (из те
меља ?)
4,20- 4,80 насип
4,80- 8,00 измењени лес.
Сондц бр. 2.

0,00- 0,30
0,30- 6,20

насип
измењени лес

Прилог за геолошки профил Београда
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6,206,50-6,707,50-

6,50 хоризонат са кречним конкрецијама
6,70 измењени ле~
7,50 жута лапоровнта глин::
8,40 разнобојне глине мало лапоровите.

Сонда бр. З.

0,000,305,506,407,207,50-

0,30 насип
5,50 измењени лес
6,40 измењени лес са кречним конкрецијама
7,20 лесоидне глине
7,50 лапоровите глине
8, 10 разнобојне глине.

Сонда бр.

4.

0,00- 5,30 измењени лес
5,30- 7,40 измењени лес са кречним конкрецијама
7,40- 8,15 лапоровите глине.
Сонда бр.

0,003,503,908,00-

5.

3,50 насип
3,90 земља
8,00 измењени лес
9,00 измењени лес са кречним конкрецијама.

Сонда бр. б.

0,006,107,107,80-

6,10 измењени лес
7,10 измењени лес са ~<речним конкрецијама
7,80 лесоидне глине
8,40 лапоровите глине.

111 Сонде на бло1<у улица: Цара Уроша, Риге од Фере,
Јованове и Јевремове
Сонда бр.

0,003,756,758,00-

1.

3,75
6,75
8,00
9,00

насип
лесоидна глина

мрка глина
чврста глина.

На овој сонди вода се појавила на
Сонда бр.

2.

0,00- 4,50
4,50- 8,50

насип
чврста глина.

Овде се вода појавила на

3,50 rn,

7 ш.
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Сонда бр. 3.

0,00- 3,00 насип
3,00- 4,00 лапоровита глина
4,00- 6,50 11врста глина.
Сонда бр. 4.

0,00 - 4,00 насип
4,00- 6,00 лесоидна глина
6,00- 8,00 11врста глина.

IV Сонде на углу Господар Јованове и Цара Уроша
Сонда бр. 1.

0,00- 7,00 насип
7,00- 9,00 мрка глина
9,00 - 9,5@ лапоровита глина жуте боје
9,50-10,00 11иста жута глина.
Сонда бр. 2.

0,00- 5,00 насип
5,00-10,0 разнобојне глине.
На овој сонди вода се појавила 9 m.
Сонда бр. 3.

0,00- 4,50 насип
4,50- 5,20 глина са кречним конкрецијама
5,20-10,0 разнобојне лапоровите глине.
Сонда бр. 4.

0,00 - 3,50 насип
3,50- 5,50 мало лапоровита г л1«на
5,50-10,0 разнобојне глине.
Сонда бр. 5.
О,бО-

5,00 насип
5,00- 6,00 црница
0,80- 7,40 жута глина са кречним конкрецијама
7,40-10,0 разнобојне глине.
Сонда бр. 6.

0,00- 6,00 насип
6,00- 8,00 мало лапоровита глина
8,00- 9,00 мрка глина
9100...,,_ 10100 разнобојне ГЈiиие.

Прилог за гео110шки профил Београда
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7.

0,00- 5,30 насип
5,30- 8,00 r лина
8,00- 9,00 разнобојне глине
9,00-10,0 чиста глина.
Сонда бр.

9.

0,00- 0,60
0,60- 5,00
5,00- 7,00

колано у шуту
насип
мрка глина

7,00-10,О

зеленкаста глина.

Сонда бр. ЈО.

0,00- 6,00
6,00- 8,00
8,00 - 9,00
9,00-lU,0

насип
мрка глина
жута r лина
жута лапоровита глина.

V Сонде у улици Господар Јовановој бр. 25
Сонда бр. Ј.

0,00- 1,90
1,90- 2,40
2,40- 8,70
8,70- 9,80
9,80-10,25
Сонда бр.

лесоидна глина
лапоровита глина

разнобојне глине
меки глиновити кречњак

лапоровите глине.

2.

0,00- 3.40 насип
3,40- 4,50 лесоид»е глине са кречщ1м конкрецијама
4,50- 4,70 барска глина
4,70- 5,20 зелена глина
5,20- 9,90 жута глина
9,90-10,30 зелена глина.
Сонда бр. З.

0,00- 2,50
2,50- 3,80
3,80- 8,80
8,80-10,30
Сонда бр.

насип
лапоровита глина

жута глина
зеленкаста глина.

4.

0,00- 4,20 насип
4,20- 7,70 разнобојне лалоровитеl глине
7,70- 9,40 зелеикаста глина
9,40-1 О,20]чврста зеленкаста}r лина ..

112

Сретен П. Мюrојевиh

Сонда бр.

5.

0,00- 1,70
1, 70- 4, 1О
4,10- 5,20

насип
лесоидна r лина
лесоидна глина са крупним кречним кон
крецијама

5,20- 8,90
8,90-10,20

VI

зеленкаста глина
чврста зеленкаста глина.

Сонде у улици Господар Јовановој бр.
Сонда бр.

44.

1.

насип
лес
хоризонат са кречним конкрецијама
жуhка<.:те .11апоровите глине
разнобојне лапоровите глине
сиве лапоровите глине
жућкасте лапоровите глине.
На овој сонди забе.џежена је појава воде на 6 м.

0,00- 3,00
3,00- 6,00
0,00- 6,50
6,50- 7,50
7,50- 9,00
9,00-10,0
10,00-11,0

Сонда бр.

2.

0,00- 1,00
1,00- 5,00
5,00- 6,00
6,00 - 6,50
6,80- 7,50
7,50-10,0
10,00-11,0

насип
мрки лес
хоризонат са кречним конкрецијама
беле лапоровите глине
жућкасте лапоровите глине
зеленкасте лапоровите глине
и даље жућкасте лап?ровите r лине.

Овде је забележена појава воде на

5

м.

Сонда бр. З.

0,00- 1,00 насип
1,00- 4,00 лес
4,00- 5,00 мрка лапоровита глина
5,00- 8,00 жућкаста лапоровита глина
8,00-10,0 сиво зеленкаста лапоровита глина
10,00-11,0 зелена лапоровита глина
11,00 и. даље зеленкасто жућкаста лапоровита глина.
На овој сонди забележена је појава вод~ на 4 м.
Сонда бр.

0,001,002,504,606,006150-

4.

1,00
2,50
4,00
6,00
6,50
7100

насип
мрки лес
мрка глина
зелена лапоровита глина
сива лапоровита глина
зелеца лапоровита глина
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7,00- 9,00 зеленкасто жуhкаста лапоровита глина
9,00-11,0 и даље жуhкаста лапоровита глина.
Овде је забележена појава воде на 4 м:

VII

Сонде на углу улица
Сонда бр.

7

јула и Страхинића Бана.

1.

0,00- 4,00
4,00-10,0

насип
беле лапоровите глине.

На овој сонди забележена је појава воде на
Сонда бр.

0,003,004,007,00Сонда бр.

2.

3,00
4,00
7,00
8,00

насип
земља
песковита глина
беле лапоровите глине.

5.

0,00- 6,50
6,50- 8,00
8,00-10,0

насип
песковите глине
жуhкасте лапоровите глине.

Појава воде забележена на
Сонда бр.

6,50 м.

6

м.

6.

0,00- 4,00
4,00- 5,00
5,00- 7,50
7,50- 9,00
9,00- 9,50
9,50-10,0

насип
песковита глина

жуhкаста глина
жуhкаста лапоровита .глина
лапоровита rлин·а
жуте глине.

Појава воде забележена на

6,50

м.

Сонда бр.

7.
0,00- 4,00
4,00- 5,00
5,00- 6,00
6,00-10,0

насип
песковите глине
беле лапоровите глине

разнобојне глине.

Појава воде забележена на
Сонда бр.

5

м.

8.

0,00- 5,00
5,00 - 6,70
6,70- 7,80
7,80- 9,30
9,30-10,0

насип
песковите глине
лапоровите глине
жуте глине
лапоровите глине.

Појава воде забележена на б м.
Гпасщ!\,. Природ11,ачkог иу:sе/а, А-2

8

Сретен П. Мшюјевиli
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VIII

Сонде у ул~ци

Сонда бр.

7

јула бр.

46-48.

!.

Бушена свега до
ручном бургијом.

4

метра у шуту и даље се није могло

Сонда бр. 2.

2,06 насип
4,00 лесоидне глине са кречним конкрецијама
4,75 зеленкасти ситан песак
6,00 сиви ситан песак
7,00 жути ситан песак
7,50 сиви ситан песак
7,50- 8,00 сива лапоровита глина
8,00- 8,50 жута лапоровита глина
8,50- 0,00 сиво жута лапоровита глина
9,00-10,0 жуrо зеленкаста лапоровита глина
10,00-10,5 сива лапоровита глина.
На овој сонди забележена је појава воде на 8,50 м.
0,002,004,004,756,007,00-

Сонда бр. З.
И ова сонда могла је да прође кроз насип свега

2,90

Сонда бр.

4.
0,00- 5,00 насип
5,00- 5,5U сиви ситан песак
5,50- 6,00 сури ситан песак
6,00- 6,50 зеленкасти ситан песак
6,50- 7.50 лаповац
,
7,50- 8,00 сива лапоровита глина
8,00- 8,50 мрка лапоровита глина
8,50
9,00 шарена лапоровита глина
9 ОО- 9,50 зеленкаста лапоровита глина
9,50-10,0 зеленкаста лапоровита глина
10,00 и даље бледо зеленкаста лапоровита

Појава воде забележена на

IX

8

Сонде у улици Цара Душана бр.

Сонда бр.

глина.

м.

78-82.

1.

0,00- 6,00
6,00- 8,50
8,50-10,0
10,90-12,0

насип
глине
жуте песковите глине
зеленкасте песковите глине

На овој сонди појава воде забележна на

6,30

м,

м.

Прилог за геолошки профил Београда

Сонда бр.

2.

насип
барска глина
жута глина
жуте песковите глине.
Појава воде забележена на 8,40 м.

0,00- 4,50
4,50- 6,00
6,00- 9,00
9,00-12,0

Сонда бр.

3.

насип
барска глина
жута глина
песковита глина
лапоровита глина.
Појава воде забележена на 9,50 м.

0,00 ·- 4,50
4,50- 6,00
6,00- 8,50
8,50-10,0
10,00-12,0

Сонда бр.

4.

насип
мрко зеленкаста глина
жућкаста песковита глина
жућкаста глина.
Појава воде забележена на 9,50 м.

0,00- 4,50
4,50- 5,50
5,50- 8,50
8,50-12,0

Сонда бр.

5.

0,00- 4,00
4,00- 8,00
8,00-10,0
10,00-12,0

насип
глина
песковита глина
зеленкаста глина.

Појава воде забележена на

5

м.

Сонда бр. б.
насип
земља са шутом
жута иловача.
Појава воде забележена на 5 м.

0,00- 5,00
5,00- 6,00
6,00-12,0

Сонда бр.

8.

0,00- 3,00
3,00- 5,00
6,00-12,0

насип
барска глина
глине.
Појава воде забележена на

Сонда бр.

7,50

м.

10.

0,00- 4,00
4,00- 6,50
6,50- 7,50
7,50- 8,50
8,50-12,0

насип
барска глина
песковита глина
глина
мало лапоровита глина.

Појава еоде забележена на

7,50

м,

115

Сретен П. Милојевиh

llб

Х Сонде на углу

улица Тадеуша l{ошhуш1<ог и Цара
Душана

Сонда бр.

1.
3,00 насип
3,00- 4.00 земља
4,00- 5,50 мрка глина
5,50-10,0 жута песковита r лина
10,00-11,25 rлиновит песак
11,25-12,0 лапорац.
Појава воде забележена на 6,50 м.
О ,ОО-

Сонда бр.

2.
0,00- 5,00
. 5,00- 7,00
7,00- 8,00
8,00- 9,00
9,00-11,0
11,00-12,0

насип
земља
измењени лес
песковита глина
жута глина
rлиновити песак.
Појава воде забележена на 10,50 м.

Сонда бр.

3.
0,00- 4,00
4,00- 6,00

насип
шупљина (вероватно стари подрум
6,00-10,О
жута глина
10,00-12,0 глиновити песак.
Појава воде забележена на 8 м.

?)

Сонда бр.

4.
0,00- 5,00
5,00- 6,00
6,00 - 9,50
9,50-12,0

насип
земља
жута глина ·
rлиновит песак.
Појава воде забележена на 6 м.
На основу досадашњих проучавања П. С. Павловиhа (1)
и др. М. Т. Луковиhа (4) на qвоме делу Београда развијени
су доње конгериски слојеви, покривени у горњем делу сло
јем леса. До душе на овим профилима није сву да развијен
лес,

али

се он налазио

свакако на

месту

данашњег доста де

белог слоја насипа (најразличитије врсте шута, остатака од
рушевина и rраiЈевина оба светска рата) који је запажен у
свима сондама. Такав састав овога дела Београда означен је
н на публикованој геолошкој карти Београда (2) и у уџбе
нику проф. др. М. Т. Луковиhа у коме он посвеhује један
засебан одељак геолошком саставу Београда (3).
Шематски профили

дају

приближну оријентацију деб

љине и положаја појединих слојева. Потребно је и у будуhе
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сачувати податке о бушотинама, обрадити их не само ли
толошки веh у њима потражити и палеонтолошке доказе за
старост ове серије.
Најзад треба приликом свакога сонди
рања обраhаrи паЖ~њу и на појаве подземне воде, чиме he
се такође допринети познавању кретања подземних вода
још детаљније. Овом приликом је запажено, да су се пот
пуно потврдила. проматрања др. М. Т. Луковиhа (4) да у
овим доњо конгериским слојевима нема много воде.
фебруара

1949

год.
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Milolevic

Les donnees complementaires sur le profil geologique
d'une partie du territoire de Belgrade.
r;auteur donne dans son article les 56 profils oьtenus par Је sondage
faits dans !а partie de Belgrade liшitee des rues suivantes: V. Carapica,
Dobracina, Cara Dusana et Tadeusa Koscuskog.
С

Милоевич

Приложение геологичесl(ому равреву одной части Белграда
Автор в статье

дал

разрезы

56

бурений.

Работы

велись

в блоке

Белrрада ограничеНН(')М улицами: Васе Чарапича, Добрачине, Царя Душана
и Тадеуша Кощушкоr.

С. Милојевl!ћ: Прилог 3,1 геолошки профил БеоградЕt.

s.

Milojevic: Les

donпees coшpleшentai1·es

Шематски профил

-

sur !е p1·ofil geologique de Belgi-ade.
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de

calcluш,
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detritus, 2) Jtec - loess, 2) лес са кречним конкрещијама - loess a\tec des coпc!'etions de carl1011ate
4) глина - argi!e. 5) лапоровита глина - a1•gi!e шarнeuse, 6) песковита глина, глиновит песак argile saЬ!euse, sаЬ!е a1·gileux, 7) барска rшта -" a1·gi]e шarecageusc-, 8) песак - sаЬ!е.
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Милан Ристи\,

MИI<POCI<OПCl<O ИСПИТИВАЊЕ ОЛОВНО
ЦИНI<АНИХ РУДА I<УЧАЈНЕ
Прелиставајуiш Ру да рски годишњак из 1905 године
др. Стојану Павловиhу, професор универзитета, пао је у очи
велики проценат сребра и злата у оловно

цинканим рудама

Кучајне. Заинтересован овим, а у нади да hy у овим рудама
можда наhи интересантне минерале сребра и злата, предузео
сам

испитивање

ових

оловно-цинканих

руда.

Циљ раца, према томе, био је да се проуче оловно
цинкане руде Кучајне у мщ<роскопу са одбијеном светлошhу
и да се пронађу носиоци сребра и злата.
Пре него што преl1ем на излагање резултата до којих
сам дошао, изнеhу укратко историјат и геолошки положај
овог ру ди шта (1 ).
Прве радове су извршили још Римљани, који €У се неким
својим радовима спуштали и до 80 метара дубине. Рад се
обнавља тек у 13 и 14 веку; затим од 1718-1738 и најзад
од 1849 године. 1862 године добија F. Hofrnan повластицу
за експлоатацију. Жива ру да рска активност је прекинута
1897 године због пожара који је уништио инсталације и због
недостатка капитала. Отада се у овом рудишту није радило,
сем што су до 1906 године одржавани неки поткопи.

Геолош1щ састав терена
Село Кучајна лежи на биотит граниту, који се наставља
даље у хомољски гранитски масив. Северно од Кучајне на
лазе се хлоритски шкриљци. Ове две врсте стена се по
јављују у котлини, која се протеже од Дунава до Вукана и
испуњена је кретацејским седиментима пробијеним много
бројним млађим вулканским стенама.

Кретацејски седименти су претстављени једрим, каткад
доломитичним кречњацима, који вероватно припадају доњој
креди и испресецани су многобројним пукотинама различитог
облика и правца. Њих пробијају на више места дацити и

амфиболски андезити.
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У вези са дацитима и андезитима стоје туфозне брече
састављене

од одломака

свих околних стена

као и одломака

материјала рудних зона, а јављају се или у облику масивних
наслага моhности од 150-200 метара или у облику жица по
пукотинама

кречњака.

Најзад код Церовице, северно од Кучајне, налазе се
неогени глиновити слојеви са лигнитом.
Сама рудишта се врло ретко јављају у облику жица,

веh су то неправилне масе по пукотинама различитог облика
и правца на контакту дацита и кретацејских

кречњака

или

између кречњака и туфозних бреча или најзад у самим да
цитима и кречњацима као локалне импрегнације пирита, галенита. и сфалерита.
.
Моhност ове рудоносне зоне, идуhи од истона ка западу.
износи до 600 метара, а у правцу пружања од севера ка југу
преко

километара, с падом ка истоку.

4

У овим рудама преовлађују сулфиди, од којих највише
има галенита, затим сфалерита и пирита. Много мање има
тедраедрита и халкопирита махом развијених у облику ин
клузија, а много ређе у облику зрна и острваца. Само у

једном

примерку

запажени

су

халкостибит

и

бертијерит.

Осим сулфида развијени су и њихови продукти оксидације:
церусит, смитсонит, лимонит, ковелин и борнит. Ганг су
сачињавали

калцит

и

кварц.

Хемијс1<и састав
Руда
Године

Олова '

¾

-1

садржи

Злата

i.

Од тонr грама 1

1

Сребра

¾

Олово садржи
Сребра

1

¾

1873

22,4

650

0,133

0,58

1874-76

24,4

28

0,12

0,58

1885

-

13

0,05

-

1888

28

77

0,201

0,71

1891

37

0,09

0,25

6,5

Средњи проценат чистог олова добијеног топљењем ове
руде износио је 27,9¼. Средњи проценат злата је јако ва

рирао од 0,006¼ до 0,650¼, док је средњи проценат сребра
у руди износио (),112¼, а у олову 0,455¾. Злата је било у
толико више у колико је руда садржала вище кварца, а у
толико је била сиромашнија златом и сребром у колико је

руда садржала више пирита и сфалерита.

.,
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Смитсонит се каткад јавља у облику правих рудишта,
садржи до 50¼ цинка, а постао је распадањем сфалерита.
Он испуњава пукотине неправилног облика и често је врло
чист или је измешан са лимонитом. Може бити једар, љус
паст или бубрежаст и обично се налази као спољна облога
по распаднутим зонама сулфидних руда, при чему се расиа
дање вршило од салбанди ка средишним деловима (1, 2).
Микроскопско испитивање

Испитивања су вршена на 32 препарата израђена од
примерака из збирке Минералошко-петрографског завода
Универзитета у Београду.
Мерења количине одбијене светлости вршена су на
Leitz-oвoм поларизационом микроскопу за одбијену светлост,
по модификованој методи Ј. Orcel-a, са једним се~Ленским
фотоелементом dr. Lang-a типа S 60 и мултифлексгалвано
метром dr. Langa типа МО 3 осетљивости 2.9 10 • Као свет
лосни извор употребљена је лампа са пантличастим влакном
и 6 V, 16 Amp.
За еталоне употребљен је сфалерит из Саксонске, чији
је индекс преламања одређен спектрографском методом и си
лициумом.

Гален ит се јавља или у грубо крупнозрнастим моно
минералним агрегатима са јасно израженом цепљивошhу,
величине зрна до 3 см. или у ситнозрнастим агрегатима
удружен са сфалеритом, пиритом и тетраедритом. Нарочито
је крупнозрнасти галенит често

пута испуцао. и поломљен,
а пукотине су испуњене церуситом ил14 ређе калцитом.

Галенит се сем тога јавља и у облику ситних инклузија
или мањих острваца у сфалериту и пириту са којима може
да гради псеудоеутектичку структуру (пр. бр. 373). Каткада
галенит може да гради грубу nсеудоеутектичку структуру
са тетраедритом, који је тада развијен или у облику овалних
инклузија ·или у облику разгра»атих плажа.
Врло је честа појава да је галенит, како дуж трагова
цепљивости, тако ~ по ободу зрна, јако кородован церуситом

и на више места з"'аостаје као ситна прашина, градеhи на тај

начин псеудоеутектичку структуру. Тада обод зрна изгледа

јако изрецкан, вунаст или перјаст.
На једном месту, где је галенит врло крупиозрн, испу
цао и издвојен у правоугле комаде различито оријентисане,
који су цементовани церуситом, указује на кретање кома
диhа галенита пре него што су слепљени (пр. бр. 375).
Према испитаним ;примерцима изгледа да је оксидација
галенита допрла до знатних дубина и извршила се чак и у
оним зонама где су остали сулфиди били поштеђени од ње.
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Ово се може једино објаснити поломљеношhу галенита, !{Оја
је омогућила цир!{улацију раствора.
Врло рет!{о се у галениту
агрегати ко велина (пр. бр, 371 ).

запажају субми!{рОС!{ОПС!{И

Јасно се види да је галенит постао доцније од сфалерита
и пирита, јер их он !{Ородује, било почев од обода, било
почев од центра, према томе да ли је !{Ородовани минерал
био испуцан или не. Негде је та корозија толико напредовала
да сфалерит или пирит заостају у облику ситних зрна раза
сутих

по

галениту.

Количина одбијене светлости,

l{Ojy l1y

назвати "сјајем"

и употребљавати под тим именом и у даљем излагању, креhе

се од најмање 0,432 (пр. бр. 378) до највише 0,46 (пр. бр. 363
и 370). Ово колебање сјаја долази од променљиве количине
сребра у галениту у коме се оно налази у облику чврстог
раствора, што је доказано загревањем

појединих

препарата

једносмиеленом струје јачине 6 ампера 10 V. У препаратима
са великим сјајем, загреваним на овај начин, успело ми је да
индивидуалишем сребро у облику ситних инклузија или у
обли!{у жилица, које су се јасно истицале својим бљештањем
по потамнелој површини галенита.
Нарочито око кратера,
које су удубиле електроде приликом загревања, примеhено
је веће индивидуалисање сребра.
'

Мономинерални грубо-зрнасти агрегати кородовани су
електролизом у хлороводоничној киселини, при чему су се
јако истакли трагови цепљивости и контуре крупних непра

вилно заобљених и различито оријентисаних зрна.
С ф а л ер и т је по количини подређен галениту и ни!{ад

не гради мономинералне агрегате. Обичнq је развијен у облику
крупних зрна, која су махом кородована
прожета

пукотинама

и

шупљинама

по

ободу

испуњеним

или

су

калциТС!{ИМ

гангом, ређе галенитом и церуситом, који је постао о!{сида
цијом галенита

и

врло

рет!{О

зрнима

кородованог

пирита,

тако да се понегде виде грубе псевдоеутектичке стру!{туре.

Готово увек сфалерит садржи многобројне овалне или
црволи!{е ИН!{лузије халкопирита, !{Оје у ,веhини случајева

нису оријентисане. Каткад су оне повезане'међусобом пара
лелно извесним правцима градећи не!{у врсту повијених
млазева. Овакво еуте!{ТИЧ!{О појављивање сфалерита са хал
копиритом указује вероватно на вишу температуру стварања.

Врло ретко се могу у сфалериту

запазити

овалне ин
!{ао и асо
цијације ситних зрнаца ковелина, !{Оји је постао распадањем
клузије или мање разгранате плаже тетраедрита
хал!{опирита.

На једном препарату (бр. 379), где је сфалерит еуте!{
тички удружен са халкопиритом и где гради грубу псеудо-

·
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еутектичку

структуру

са

rаленитом,

види

се

како
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калцит

прожима целу масу нарочито дуж пукотина, те је према
томе дошао накнадно и кородовао сулфиде, лакше rаленит

а теже сфалерит.
У пр. бр. 368 ковелин гради венац од приткастих инди
видуа око зрна калцита, а све се налази у омотачу од сфа
лерита, који је заостао.
Нарочито је у препаратима руда из оксидационе зоне де
лимично кородован дуж пукотина или по ободу смитсонитом,
али је много чешhи случај да је калцит кородује.

Врло је честа појава да се у сфалериту запажају жуто
мрки унутрашљи рефлекси, а само у пр. бр. 366 примећени
су полисинтетички близанЦtИ.
Измерени сјај на примерку сфалерита без уну,рашњих
рефлексија изнео је 0,164, (за белу светлост).
Пир ит је заступљен у много мањим количинама него

rаленит и сфалерит и само ретко (пр. бр.

достиже

364)

90¼,

Ретко је претстављен коцкастим кристалима, веh се ве
hином јавља у облику крупнијих зрна јако кородованих по
ободу. Кад се јавља у кристалима онда образује групе од
војене калцитом, које имају изглед мозаика.

Каткад се пирит налази у зрнастим агрегатима у сфа
лериту или rалениту, што долази као последица корозије од
стране rаленита, сфалерита и тетра:едрита. Понегде су оваква
зрнца

пирита

разасута

у

млазевима

Кристали кварца шестоугаоног

по

ганrу.

пресека врло

су често

испуњена ситним инклузијама пирита.
Крупне коцке пирита могу бити уклопљене у веhим
плажама сфалерита, чије су пукотине испуњене rангом. У тим
пукотинама

види

се

каткад

око

кристала

пирита

псеудоеу

тектик настао распадањем пирита, између њега и ганга.
Понекад су велике површине пирита правилно прожмане

било гангом било _церуситом, или су испресецане многоброј
ним жилицама калцита у којима местимично
није или ситније инклузије пирита.

У пр. бр.

379

налази

жвастим

лимонитом

дуелног

пирита

у

заостају круп

се једна пукотина испуњена спу

коме

окружена

Измерени сјај је изнео

се

налазе

острвца

испрекиданом

0,546

ситног

зоном

рези

ковелина.

(за белу светлост).

Т е т р а ед рит је претстављен сивомаслинастим веро
ватно сребровитим вариететом. Веhином се јавља у виду
овалних или црволиких ситнијих или крупнијих инклузија,
градеhи каткад еутектичку неоријентисану структуру са
галенитом. Много су pelje овакве инклузије у сфалериту или
пириту, Ређе се јављја у облику веlшх острваца, овалних
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или разгранатих,, која никад не прелазе величину од 15 мм,
било у калцитном гангу или у поменутим сулфидима. Оваква
острвца каткад заостају у церуситу.
Интересантно је да су велике површине rаленита обично
а када га садрже то су само

без инклузија тетраедрита,
усамљене повијене плаже.

Врло ретко (пр. бр. 367) у тетраедриту се вапажају суб
инклузије, вероватно хал:копирита. Проба на
злату са живом, на теrраедриту, да би се добио амалгам,
остала је негативна.
микроскопске

Измерени сјај за белу светлост изнео је

0,292.

Хал ко пи рит се врло ретко јавља у облику изоло
ван}!х зрна у калциту или између плажа галенита, сфале;..
рита и· пирита, веh се ве:hином јавља у облику ситних, овал
них или црволиких инклузија у сфалериту, rраде:hи еутек
тичку структуру. Ретко су ове инклузије правилно оријен
тисане у млазеве који се сливају једни у друге.
У пр. бр. 377, где се халкопирит јавља у облику вели
ких површина у калцитском ганrу, развијени су врло лепо
полисинтетички близ2нци.
У оксидационој зони халкопирит је претворен у кове
лин и борнит.
Измерени сјај изнео је : 0,450 - 0,451 (за белу светлост).
Кове ли н, бо р н и т и х ал к о з ин су продукти рас
падања халкопирита. Ковелин се каткад запажа дуж пуко
тина у rалениту испуњених церузитом у облику субми1<ро
скопских агрегата. Каткад он цементује непр,шилне одломке
галенита (пр. бр. 776а).
У пр.' бр. 365 налазе се у кварцној маси неправилне
површин.е

калцита

или

жилице

делимично

:~щмењене

халко

пиритом, борнитом и халкозином. Обично је централни део
ових сулфидних партија претстављен халкопиритом, а обод
је од борнита и халкозина и постао је распадањем халко
пирита.

Хал ко ст иб ит и берт ие рит. Халкостибит, сулфо
антимонид бакра, иначе редак минерал и до сада познат само
као минералошка појава. Овде се јавља у облику ситнозрног
агрегата између две велике плаже халкопирита. Поједина
зрна овалног облика одвојена су танким калцитским жили
цама. Боје је беле са нежном ружичастом. Одликује се јасном
анизотропијом :
отворено
сиво-зелено,
љубичасто - ружи
часто-сиво.

Бертиерит, сулфоантимонид гвожђа, такође редак ми
нерал, овде је у дру жен интимно са халкостибитом у коме
се и налази у облику притки или разгранатих острваца. Боје
је СЈЈичне халкостибитовој, само иде више у сиво-мрку. Ани
зотропија је врло јасна.

Микроскопско испитив,,ње 011овно-цинканих руда I<учајне

Измерени
светлост).

сјај

овог

агрегата

изнео

је

0,448
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(за белу

Диагностика је изведена корозијом агрегата на следеhи
начин:

Нападнут

са

за

HNO 3

један

20''

део је

други се
са

Нападнут са КОН конц, за

сталном

AgCl 3

конц.

Халкостибит се не кородује са
Лим он ит

али је

превлаком.

не.

ненапада се.

врло јако напада.

постао је

кородован,

поједини делови су поцрнели,

60'

други

Нападнут са

јако

не кородује,

се јавља

HNO 3 , док се бертиерит

у оксидационој

распадањем пирита.

зони

Јавља се или

рудишта и

у облику спу

жвастих маса или у облику импреrнација по церу ситу, смит

сониту и калuиту. Његов сјај није могао бити измерен, јер
се не јавља у веhим плажама.
Цер у с ит се врло често јавља, тако да скоро нема
rаленита, који га не садржи. Јавља се махом у облику ситно
зрнастог

агрегата,

галениту

или

га

који

испуњава

кородује

по

пукотине

ободу.

и

Често

прслине

гради

у

фине

псеудоеутектичке структуре са галенитом. Каткад је коро
зија толико напредовала да галенит остаје као ситна прашина

по великим

површинама

0,0619 - 0,0798 - 0,0820

церузита. Измерени сјај
(за белу светлост) ..

изнео је:

См ит с он ит се такође јавља. у облику ситнозрнастог
агрегата по ободу или по пукотинама појединих сфалерит
ских плажа, само га има много мање него церусита. Катнад
се

ритмички

смењују

слојеви

различито

оријентисаних

и

обојених притчица смитсонита, што се нарочито лепо види
у готово мономинералним бубрежастим агрегатима.

Кал цит
велике

је

површине,

много

чешhи

или се

јавља

од

нварца и обично гради

у облику жиuа

и жилица,

које се провлаче кро1 rаленит, сфалерит и пирит. С места
на место показује полисинтетичке близанце, вероватно по Ь,
који су настали дејством притиска.
К ва р ц се јавља иЈш у облику веhих површина или
много чеш!1е у облю<у кристала, некад шестоугаоног пре
сека,

по жицама

импреrнисани

калцита.

ситним

Кристали

кристалима

· кварца

су

често пу'та

пирита.

*

'
Из микроскопског испитивања олОВЈ:IО· Цинканих ру да
Кучајне види се да је прво створен пирит, јер га сви осталv
1

сулфиди кородују. Затим се стварао сфалерит и халкопирит,
а тек доцније rаленит и тетраедрит. Халкостибит и бертиерит
створени су много доцније из хладнијих раствора.

Милцн Ристиh
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На основу овога испитивања сматрам да би'се тумачење
високог садржаја сребра у овим рудама могло објаснити
делимично присуством среброщпог тетраедрита или још пре
садржајем сребра у облику чврстог раствора у галениту.
Ово сребро, као што се види из претходног излагања, у овом
случају постаје видљиво приликом загревања углачаних по
вршина rаленита електричном струјом.
Инклузије самородног злата нисам могао нигде утвр
дити. Ово долази вероватно отуда што нисам имао на распо
ложењу онакве примерке, које Антула наводи, где би кварц
био једини ганг, а који су садржавали највише злата. За
откривање присуства самородног злата употребио сам ме
тоду загревања

електричном струјом.
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RESUME
Examen microscopique des minerais plombo-zinciferes
des mines de Kucajna
Les mines de Kucajna se trouvent dans les montagnes de
Homolje (Serble Orientale). L'extraction dans ces mines commeш;a deja а l'epoque romaine et avait ete ren.ouvelee еп
plusieurs reprises рош etre interrompue еп 1897. De cette
anties а 110s jours on пе travaillait pas dans ses mines. (1,2).
Le terrain ren.fermaпt des miпerais trouve sa place au
contact des calcaires cretaces, soit eпtre des calcaires et des brecl1es
tufacees, rare еп Шоп, plus souveпt daпs les fissures, soit daпs
les dacites et calcaires пemes еп taпt que les imprcgпations
locales du sulfite (1,2).
Le but de се travail а ete retrouver les miпerais qui
coпtieпneut de l'argeпt et de l'or, car ces miпerais reпfermaieпt,
d'apres les donпes anterieures (1) de 0,006% а О,б5 ·,~ de l'or
et О, 113% de l'argent, tandis que le plomb пе contenait plus
que 0,455% de l'argent.
' C'est par l'exameп au microscop de ces minerais а !а
lumiere reflectie en appiliquant !а methode changee de Ј Orcela 1
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а l'aide de photoelcment selenique de type S. 60 du Dr. Lang
et de multiflexgalvaпometre de type М. G. 3 du Dr .. Laпg, avec
l'emploi еп taпt que la source lumiпeuse, de la lampe а la
fibre еп rubaпs et du couraпt traпsforme du rescau, qu'il а ete
possiЫe de coпstater par le mesurage а la lшniere Ыanche la
suivante composition de ces miпerais: оп у trouve le plus de
la galene, puis de sphalerite daпs l'eutectique avec de l'halcopyrite, pyrite, halcopyrite, tetraedrite et dans uпе seule рrен
paratioп -- de l'alcostiblte et bertierite. Comme leurs produits
(ie desintegratioп se preseпteпt: coveliп, borпite, halcosine,
cerusite, smithsonite et limoпite.
Par le mesurage de l'eclat de la galeпe qui varie de 0,432
а 0,46 et par le chauffage de la preparatioп au couraпt contiпue de 6 amperes (lo Volt), avec les electrodes posees sur Ја
surface de la preparatioп, се qui permit l'individualisation de
l'argeпt sur la surface de la preparatioп, il а ete possiЫe coп
clure que la galeпe etait le priпcipala vel1imle de l'argeпt, qui
s'y trouve еп qualite de l'eutectique.
Le tetraedrite arge11te11x qui apparait en forme des iпclu
sioпs ои des moiпdres plages dans la galene, sphalerite ou
gaпgue, contient egalement de l'arge11t.
Рош con.;tater la presence de l'or а ete apliquee !а
methode d'оЫепtiоп de l'a111alga111e а l'aicle cle mercure; cependant
sa presence n'a ete coпstatee пнllepart. Et cela poar Ја raisoп
du maпque des есhапtШопs dн 111i11erai а gaпgue quartzeux
qui co11tie11u, епt - со1ш11е cela а etc co:~state а l'epoque ои
l'on trava'illait daпs les шi11es - plus d'or qне ceux а gangue
calciteux.
Par la corrosio11 et еп се refereпt · aux caracteristiques
optiques а ete possible cle co11stater la preseпce de l'halcostiblte
et de bertierite ч11i s'y trouveпt dans l'associatioп intiшe. C'est
рош cela et а санsе des fJ·raiпs trop menus, que l'eclat evalue
а 0,448 п'est valable qtte рош l'association et peut servir de
l'appui анх res11ltats 0Ьtе1н1s par la corrosion.
Attaquee par 1-INOa daпs !а duree de 20 seeoudes, uпе
partie est Ыеп corrodl'S, репс!апs que l'autre partie ne l'_est pas,
mais elle а
Attaquee par КОН сопсепtrе daпs la duree de 60 111i1шtes,
ses certaiпes parties noircisseпt, les autres restant inchaпgees.
Attaquee pal' Ag Clr, сопсепtrе, e!le пе reagit pas.

11 ressort de ceci qu'il s'agit de l'agregat du halcostiblte que
HN0 3 пе corrode pas et du berticrite qui est fort corodaЬle.

Elaborc а l'Inslitцt Miпeralogiqнe de l'lJпi.versite а Belgrade,

Милан Гистиh
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Ми1<рос1<опичес1<ое исследование свинцовоцин«овых

руд РУДНИI<ОВ I<учайны

Ру дни ки Кучайны находятся в Хомоле (Восточная Сер
бия). Эксплоатация этих рудников велась еще во время
римлян. В дальнейшем периоде не раз возобновлялась, а
в 1897 году добывание ру ды было прекращено ( 1, 2).
Форма залегания руды в виде жил чрезвычайно редка.
Чаще руда является в виде неправильных масс в различных
трещинах

на

контакте

дацита

и

известняков

мелового

воз

раста, или между известняками и туфовыми брекчиями, или,
наконец,

в

самих

дацитах

и

известняках,

как локальные

им

прегнации пирита, галенита и сфалерита.
Цель этой работы исследован1-Је под микроскопом
носителей сере бра и золота в Pb-Zn ру дах Кучайны, т. к.
они содержат по сведениям, которыми автор располагал (1),

золота

0,455 ¼

0,006-0,650 °!о,

серебра
больше чем сер еб ра.

О, 113 °!о,

а свиhца всего на

Исследованием этих руд под микроскопом в отражен
ном свете, применяя метод И. Орсала, при помощи селено
вого фотоэлемента типа С. 60 Dr. Ланга и мультифлексгаль
ванометра типа М. Д. 3., употребив как источник света лампу
с "ленточным волокном" и электрический ток трансформи
рованный на сетке, - установлен измерением в белом свете
следующий состав этих руд: больше всего имеется гале
Рита, затем сфалерита в эвтетической смеси с халькопири
том,

пиритом

и

тетраедритом,

а

только

в

одном

препарате

обнаружен халькостибит и бертиерит.
Продуктами их окисления являются:
перусит,

смитсонит и лимонит.

Ганг из

ковелин,

борнит,

кварца и кальцита,

Измерением блеска галенита, который варирует между

0,432-0,46 и нагреванием препарата в беспрерывном токе в
6 А. (10 V) у далось выделить на поверхности гале нита се
ребро.

Это приводит 1< выводу, что галенит главный

носи

тель серебра, коrорое содержит как эутектик.
В галените,

сфалерите или в гангах

является

сребро

носный, тетраедрит в виде инклюзий или маленьких островков.

В целях обнаружения наличия самородного золота при
менен метод реакций на золото при помощи ртути. Результат был негативным, т. к. автор не располагал рудой
из

кварцитного

ганга,

который по

бога. че зоцото,м чем кальц11тный,

имеющимся

сведениям,

'
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На оснований корезии и оптических свойств агрегата
установлено присутствие халькостибита и бертиерита, ко
торые находятся в интимной связи. На это указывает блеск
агрегата в 0,448, также и реакция с HN0 3 , которая з·а 20
секунд

кородиро~ала

рованиая

часть

поверхность

поверхности агрегата;

покрылась

постоянной

некороди

оболочкой.

Реакция с конц. КОН некоторые части в течение 60 ми
нут почернели, другие нет. С конц. AgC1 3 не реагирует. В
агрегате халькостибит не поддается корозии, а бертиерит
сидьно

подлежит.

Природња 1 1Rоr н13еја

-2,

3.

Бешиh

ЦЕФАЛОПОДСI<И I{РЕЧЊАЦИ ИВ СЕЉАНА У ПИВИ,
ЊИХОВА ФАУНА И ОДНОС ПРЕМА ВРАХИОПОДСI<ИМ
I<РЕЧЊАЦИМА ИСТОГА МЕСТА
(Прилог табЈiа IX:_XII)

У малом пивском месту Сељанима·, положеном на левој
страни реке Комарнице и то недалеко од њеног става са ре

ком Сињцем, нађена је добро очувана и релативно богата
брахиоподска и цефалоподска фауна. Цефалоподску фауну
открио је, још пре рата, Вилотије Влечиh, асистен Унинер
зитета и мени

је

предао

на

проучавање.

Да

би се

боље

упознао са геолошким приликама Блечиhеве цефалоподске
локалности посетио сам Сељане крајем лета 1945 године.
Прегледајуhи геолошку грађу терена открио сам у белом
доломитском кречњаку, који углавном изгра!јује стрме стране
реке Комарнице у подручју Комарнич1<ог Брода, лепо очу
вану и богату брахиоподску фауну.

Ка1<0 поменуте две фауне, брахиоподска и цефалоподска,
потичу са истога места

да их заједнички

имао сам намеру, што је природно,

проучим,

одредим

њихово стратиграфско

место и објавим. На терену сам се бавио врло кратко време,
па нисам имао довољно стратиграфских података, али ми је
и поред тих · недостатакл стратиграфски положај фауна из
гледао врло одређен. Сматрао сам да су брахиоподи типски
рекоарски фосили анизиског ката (зона Rynclшnella decurtata),
а да су цефалоподи млађи и да припадају најгорњој зони
овога I<ата (зона СетШеs tгinodosus).
Проучавајуhи у кабинету

брахиоподску фауну,

ја сам

лако уочио да јој или сасвим недостају, или су заступљени
у малом броју примерака типски облици из зоне
decaг
Са друге стране наши брахиоподи су имали све карак

tata.

R!z.

тере босанске (требеви!ше) брахиоподске фауне, коју је про
учио ВШпег ( 1902) и одредио као припаднике рекоарскоr
хоризонта средњег тријаса. Битнер је објаснио мноштво но
вих врста у својим збиркама тиме што ми не познајемо до
вољно брахиоподе средњега тријаса. ПоСЈ1е објављиваља
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Битнерових
калности у

студија нађено је неколико брахиоподских ло
нашим динарским крајевима (Т. Korшos, 1918;

М. Милосављеви!l,
носиле

сигурне

1933, 1935; 3.

l(арактере

Бешиh,

1945)

и све су оне

брак:иопе>да рекоарске зоне,

си

гурније него требевиhка брахиоподска фауна. Све ми је ово
говорило да при доношењу дефинитивног закључка о ста
рости и страrиграфском положају пивске брахиоподске фа
уне будем мало опрезан и поред тога што је Kittl. (1903,
стр. 541) стратиграфски положај требевиhких брахиоподских
крачњака означио као базу ханбулошким црвеним !{ртчља
цима. Та опрезност ме је навела на одлуку те сам брахи
оподе засебно објавио у Геолошким аналима Балканског
Полуострва, књига XVII за 1948 годину. Затим сам морао
прикупити на терену нове стратиграфске податке који се
односе на положај брахиоподских кречњака према цефа.10подским. Указала ми се је прилика да те податке прикупим
у једној краткој екскурзији, коју сам извео у Сељанима у
лету 1948 године и то у друштву асистената Музеја Алек
сандра Ћириhа и Бранислава Ћириhа, који су ми на терену
били од велике користи.

Моја сумња стечена у кабинету, када сам проучавао
брахиоподску фауну, да то нису фосили рекоарске старости,
се је обистинила. Идуhи од реке Комарнице (од Брода)
према селу Рудиницама и Сељанима сеоским путем, који ви
југа врло стрмом страном ове реке, наишли смо на једно
сочиво · румених кречњака уметнуто у беле нешто, доломи
тичне кречњаке. Ови доломитизовани кречњаци садрже веl1
брахиоподе. Прегледајуhи румене кречњаке нашли смо у
њима неколико цефалоподских примерака ме!ју којима сам
могао у кабинету да детерминишем ове врсте: Proteites kellneгi,
Ptyc/lites oppeli, Pt. сј. jlexuosus, Monop!zyllites suessi. Никакве
сумње нема да црвени кречњаци са поменутим цефалопод
ским врстама припадају најгорњој зони анизискога ката (зона

Ceratites tгinodosus). Ово кречњачка сочиво лежи на једно
стотину метара источно од оног места на коме сам 1945 го
дине открио брахиоподску
фауну објављену у аналима
(књига XVII) и то знатно испод старе брахиоподске локал
ности. Одавде, идуhи дал~е путем који води стално стрмом
речном страном обраслом у густу ситну шуму, према селу
Рудиницама, налази се у банцима белог доломитизованог
кречњака силна множина брахиопода.

Целу страну од

по

менутог цефалоrю11.ског сочива па све до врха (до Ру диница)
изграiјује бели доломитски кречњак, који је, идуhи према
горе, све бељи и богатији доломитом. Кречњачки банци са
брахиоподима према горе, на које сам ја наишао, јављају се
око стотину метара иsнад првобитне локалности.

Положај бнахиоподских кречњака, који углавном из
грађују леву страну реке Комарнице у rюдручју Рудиница

1зЗ
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и Сељана, према цефалоподским кречњачким сочивима је
сасвим јасан. Цефалоподс1<и кречњаци леже ниже него бра
хиоподски, који овим првим чине rювлату. Уствари цефало
подски кречњаци им_ају карактер сочива у подини брахио
подских кречња1<а. Стратиrрафски положај цефалоподских
кречњака, видели смо раније, је сасвим јасан. Они припадају
најгорњим хоризонтима анизиског ката, а можда залазе и у
ладински кат, тако су окарактерисани ханбулошки кречњаци
код Сарајева којима ови одговарају фаунистичI<И и фаци
јално.
Сре!ша је околност што су нађени цефалоподски
кречњаци у н~посредној подини брахиоподских белих доло
митизованих кречњака, чиме је јасно фиксирана чињеница
да су брахиоподски кречњаци мла!1и од цефалоподских.

Цефалоподски кречњаци у Радоњиhа Врту, из којих
потиче много богатија цефалоподска фауна него из прве ло
калности на путу Сељани-Комарница, коју локалност нази
вам Комарнички Брод, имају исти стратиграфски положај.
То нису црвени кречњаци него сиви, чак зеленкасти, често
густи

и

много

лапоровити.

Испод цефалоподских кречњака испољена је доста
моhна кречњачка маса сиве или светлосиве боје и грома
даста.
У северозападном делу, према ставу Кома рн ице и
Сињца, испољена је овим кречњацима и подлога од верфен
ских

пешчара

и

сивих

лапоровитих

кречњака

са

карактери

стичним фосилима кампилског потката (Naticella costata и
ТагЬо гectecostatus).
Према томе и положај ове кречњачке
партије је доста јасан. То су кречњаци који одговарају, по
сво~1е стратиграфском положају, доњим зонама анизиског
ката (зоне Dadocгitztts gmcilis и R/1. decaгtata).
Да се вратимо опет брахиоподској серији кречњака,
која је важни предмет излагања у овом раду. Ми смо напред
видели њихов стратиграфски положај према цеф2лоподским
кречњацима, т. ј. да су млаlји од њих. Њихова је дебљина,
колико

сам

могао

да

01~еним,

више

од сто

и педесет

метара.

Они припадају несумљиво ладинскоме кату. Сада се појав
љује питање којему деЈ1у ладинског ката припадају, да ли
дољем или целом овом тријаском одељку, или можда залазе
и у горњи тријас. Да су у ш1сЈ1nrама нречњака са брахиоподима
заступљени

доњи

делови

Ј1адинс1<оr

I<ilтa

у

то

нема

сумње,

јер се то види из њиховога стратш·рафс1<ог положаја према
цефалоподским кречњацима, иако 11ам приl{упљени брахио
поди о томе не дају дефинитиван одговор. Фацијалне разлике
у овој моhној доломитско-кречњач1<0ј серији у основи нема.
То што кречњаци идуhн од доле према горе настају сасвим
неприметно све чистији доломитима не говори много о некој
фацијалној разлици. У Брезним3, са северозападне стране
планине Војника, налазе се у њима пресеци од крупних
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страна

7).

Ови фосилни остаци

се јављају у најгорњим деловима I<речњачко-доломитс1{е фа
ције. Али одавде можемо видети само толиI<о да серија,
мењајуhи се постепено у доломитизацији, захвата .rtадинсI<и
I<ат и горњи тријас, али где је граница између ова два
тријаска одељка у овој области остаје и даље нејасно.
Ипак ја сматрам брахиоподе у странама peI<e Комарнице (у
атару села Сељана) I<ao ладинсI<е фосиле.

Цела ова моhна серија слојева откривена у стрмом и
дубоком кањону peI<e Комарнице код Сељана, пада стрмо
према

североистоку.

Поред цефалоподских примераr<а из ових r<речњака,
који су се могли сасвим или приближно детерминисати, у
збирци постоји неколико одломаI<а из родова: Oгthoceгas,
Ceratites, Gimnites и Ptyc!zites, без ближе одредбе.
Сав проучени материјал налази се на чувању у При
родњачком музеју српсI<е_ земље у Београду.

Pleuronautilus cf. longinodosus
1911 Pleuronautilus longinodosus Turina:

р.

229,

Тагiпа
tаЫа

1, sl. 5-6.

Овој врсти вероватно припада један одломак. Он је
слабо очуван и нисам могао утврдити првобитну дужину
његоf\е цеви. Унутрашњи део цеви је уништен. Завојци се
међу собом врло мало покривају. Цев расте брзо у ширину
и висину; њене бочне стране су равне. Екстерна страна
је у почетI<у испупчена а после, идуhи према усном делу,
постаје пљосната и отуда је пресек цеви скоро четвртаст.
На екстерној страни сачувана је делимично љуштура укра
шена ситним нараштајним цртама које су лучно повијене
према

задњем

делу,

На бочним странама налазе се врло jaI<a ребра која
дају ~штури најкарактеристичније црте. Према јачини и
распор'еду сачуваних ребара јасно је да су она дуж целе
љуштуре равномерно распореtЈена и да се постепено пове
hавају сходно развијању љуштуре. Ова ребра, мало извијена,
почињу на оштрој умбю:шкалној ивици и ту се на њиховом
почетку формирају једва приметне брадавице. Дуж саме
маргиналне ивице, опет прилично оштре, ређају се равно
мерно лепо развијене брадавице које се налазе час на про

дужењу радијалног ребра, час у дољи

између

ребара,

али

се њихово меlјусобно одстојање никад не ремети. Сем ових
брадавица свако ребро носи по једну ,брадавицу, које су
мало удаљене од маргиналне ивице. Овај други низ брада
вица уствари и завршава радијална ребра према екстерној
страни. Никакви други I<арактери на њему нису сачувани.

Uефамnодски кречњаuи из Сељана у Пиви

Наш примераI< има највише сличности са
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Pl. longinodosus

Нажалост он је доста оштеhен да би се могао де
финитивно одредити и ја га детерминишем I<ao сличnог са
поменутом Туриновом врстом.

Turina.

Локалност: Радоњића Врт.

Proteites (Proteusitcs) kellneri Hauer
1887
1896
1911
1911
1914

Proteites kellneri Hauer: р. 27, Taf. VII, Fig1 1-4.
Proteites kellneri Hauer: р. 267.
Pt·oteites kellneri Salopek: р. 15.
Pгoteites kellneri Turina: р. 249.
Proteites kellneri Kraus: р. 416.

Ове>ј врсти припадају два глобозна

примерI<а од којих

је један мали и његов пречник износи 16 мм. Спољашњи
завојци му широко обухватају старије тако да остављају
доста узани, левкасти и дубоки пупак. Екстерна страна је

широка и благо заобљена. Она неприметно прелази у бочне
исто тако благо заобљене стране, I<oje достижу највећу
дебљину близу пупчане ивице.
Примерак је I<речњачко
језгро на којему су сачуване три дубоI<е и праве радијалне
бразде. (вариксе), које прелазећи са бочне стране на спо
љашњу не мењају нити свој правац нити облик.
ЛQбна линија није отI<ривена. Примерак се изванредно
добро слаже са Хауровим ханбулошким ситним примерцима
(1878, Т. VI, сл. 4). Други примерак је одломак али добро
сачуван.

Локалност: мањи и боље очувани Радоњића Врт;
Коморнички Брод.

веhи

Proteites (Proteusites) levis nov. sp.
ТаЫа Х,

Један
којега

hy

s!, 2, 4;

веома добро
овде

детаљније

ТаЫа Х!,

очувани

s1. 3

примераI<

описати,

рода

Proteites,

нисам могао упоредити

ни са једном познатом врстом; он има ове димензије: пречник
мм; висина последњег завојка 21 мм; његова дебљина
25 мм; ширина пупка 12 мм. Примерак има унеколико

41

изглед

лопте.

ЕI<стерна веома широI<а и благо заобљена страна не
приметно прелази у бочне испупчене стране чија испупче

ност идуhи од еI<стерне стране I<a умбилиI<алној ивици све
више и више расте и то таI<о да завојци добијају највеl1у
дебљину непосредно на умбилиI<алној ивици. ПупаI< је cpn;1~
мерно мали, дубоI<, степеничаст и са заобљеном иви1tом.

3.
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Беш и

h

I-Ьегов унутрашњи део није могао бити сасвим ослобођен
кречњачке материје. ЗавојЦи веома мало еволуирају и то
постепено.

Лобна линија је цератитска са заокруженим, сразмерно
ш~rроким и једноставним седлима и дубоким, а уским лоба
вима (Т. XI, сл, 3). Екстерни лоб је µ~ирак и симетрично
подељен једним
медијалним зупцем.
Његова
дубина је
као и код првог латералног лоба. Први латерлани лоб има
у својој основи тек наговештен зубиh. Други литарални лоб
·је нешто дубљи и шири од , претходког и у основи је на
зубљен са шест ситних и скоро једноликих оштрих зубиhа.
Сви се ови зупци налазе само у основи лоба. После овог

долазе плитки али широки први и други ауксилијални лобови,
који су у основи једва приметно назубљени. Други аукси
лијални лоб пада на заобљеној умбиликалној ивици. Седла
су сасвим проста и широка. Екстерно седло лежи цело на
широкој екстерној страни. Прво латерално седло је правилно

заобљ~но и

високо.

После

њега

долазе

још

три

помоhна

. седла

од којих последње, упола видљиво, пада на умбиликални
зид. Прва три седла су скоро једнаке висине; четврто је
знатно краhе, у темену заравњена и са зубчастом тен
денцијом.

Станбеној комори припада скоро цео последњи завојак;
усни обод, није сачуван.
Упоређујуhи
овога

рода,

он

сличеости са Р.

по

отсуством

ком

много

сматрам

као

примерак

своме

Kellneri

лутним

и

овај

од

познатим

изгледу

којега се опет

спољашње

друкчијом

нову

са веh

спољашњем

скулптуре,

лобном

наЈвише

разликује

нешто

линијом.

вр~тама

има

Овај

ужим

апсо
пуп

примерак

врсту.

Локалност: Радоњиhа Врт.

Ptychites Oppeli Mojsisovics
1882 Ptychites oppeli Мој s i s е v i с s: р. 248, Taf. LXXI,
~ig. 1, 3. Taf. LXXII, Fig. 1, 3.
1887 Ptychites oppeli На u е r: р. 39.
1892 Ptychites oppeli На u er : р. 285.
1896 Ptychites oppeli А r th а Ь е r: р. 94,
1904 Ptychites oppeli Ма r t е 11 i: р. 114. Tav. IX. fig. 1-3.
1911 Ptychites oppeli Rе n z: р. 28, Textig. 2, 2а.
1911 Ptychites oppeli S а 1оре k: р. 28.
1911 Ptychites oppeli Turina: р. 237.
1914 Ptychites oppeii К ra u s: р. 390.
1927 Ptyr:hites oppeli G и g е n Ь е r g е r: р. 109.

Цефалоиiдски кречњаци из Сељана у Пиви
Пет релативно добро очуваних примерака могао сам
издвојити у ову врсту. Три од њих припадају врло крупним

индивидуама,

док су два

ситне

форме.

Највеhи

примерак

има пречник 124 мм. Он је до краја испреграlјиван, што значи
да је био много веhи. Пречник најмањег примерка дуг је
само 77 мм.
Примерци су rлобоэни са малом разликом измеhу висине
и дебљине цеви и припадају дебљим варијететима ове врсте
у смислу Мојсисоииhеве поделе. Само један од њих нешто
осступа, јер је његова висина у односу на остале примерке,

много веhя него ширина.

На површинама бочних страна развијена су широка и
права ребра, која се губе у спољашњем делу стране. Умби
ликус је левкастог облика, сразмерно широк и сасвим сло

бодан и очуван само код једног примеркз, док је код оста
лих испуњен кречњачком материјом.

Умбиликална

ивица је

за тупље на.

Лобна линија није откривена код три примерка, а код
два само једним делом и она је добро очувана. Код једног
од тих примерака лобус се сасвим добро слаже са цртежом
лобне линије који је за врсту дао Мојсисеви1'1. (Т. IJXXII
сл. 2 с).
Други примерак, који има делом откривену лобну ли
нију, је онај са знатном разликом између висине и дебљиие
и који се приближује тањим варијететима ове врсте.

Откривени елементи лобне линије код њега нешто СЈ
простији него што су код Мојсисовиhевог примерка; седла
и лобови су шири и мање изрезани. Мојсисовиh је дао у
свом делу и слику једног примерка са много простијом
лобном линијом (Т. LXXI, сл- 1) са којим би наш примерак,
у вези са лобном линијом, имао више сродности. У погледу
броја елемената на сутури изгледа ми да се наши примерци
добро слажу са Мојсисовиhевим.
У литератури је веh доста наглашавана велика сличност
форама ове врсте са онима које припадају врстама Pt. Seebachi
и Pt. Breшzigi. Хауер је са п::~авом нагласио да је отсечна
подела ових врста немогу1'1а. Ја сам при детерминацији мојих
примерака

дашао

до

истог

схватања.

Локалност: четири примерка из Радољиhа Врта и један
из Комарничког Брода.

Ptychites Stoticzkai Mojsisevics
ТаЫа Х,

s\, 1;

ТаЬ\а

XI, s1. 1

1882 Ptychites Stoliczkai М ој s i s о v i с s: р. 256, Taf.
LXI, Fig. 6, 7.
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1892 Ptychites Stoliczkai Н а и е r: р. 290.
HJll Ptychites Stoliczkai Turina: р. 241,
1914 Ptyclzites Stoliczkai Kra us; р. 400.

tаЫа

I, sl. 1.

Један крупни примерак, кречњачка језгро, придодао сам
овој врсти. Последњој станбеној комори, која мије цела очу
вана, припада половина последњег завојка. Димензије при
мерка су: пречник 159 мм; висина последњег завој ка 74 мм,

његова дебљина око

49

мм; ширина пупка

33

мм.

Примерак има облик пљоснатог колута са узаном али
лепо ваобљеном спољашњом страном и незнатно испунченим
бочним странама. Iiajвeha дебљина завојr<а пада нешто изнад
умбиликалне ивице. Површина сочива је сасвим глатка. Умби
ликус је сразмерно широк, шири него код Хауеровових
хамбуршких примерака. Он је еволутиван и степеничаст, а
има, за разлику од шлаералмских Мојсисовиhевих примерака,
благо заобљену ивицу. Лобна линија је корозијом јако уnро
шhена и одликује се великим бројем помоhних лобова и
седала.

Локалност: Радоњиhа Врт.

Ptychites flexuesus Mojs. (Stitderi Hauer)

i.

1882 Ptychites jlexuesus Мој s i s о v i с s:
260, 261. Taf.
LXIII, Fig. 1-8. Taf. LXIV, Fig. 1-3. Taf. LXVI,
Fig. 2, 3.
1887 Ptyclzites Stadeгi Ii а u е r: р. 43,
1904 Piyclzites Stadeгi (flexaesus) Ма r t el I i: р. 125, 127.
Tav. Х, fig. 2-7. Tav. XII, fig. 1,
1927 Ptychites Studeгi Gugenberger: р. 120.
Овој веома варијабилној и 111ного описиваној врста при
падају у мојој збирци три добро очувана примерка. То су
сочива на којима је сачувена једним делом и љуштуре. Нај
веlш примерак има у пречнику 123 милиметара, а најмањи
75 мм. Сви су они врЈrо пљоснате форме са заобљеном али
танком екстерном страном. На бочним странама су сачувана,
плитка. широка и једва приметна ребра. Умбиликус, Јiевка
стог облика и осредње величине откривен је само код нај
веhег примерка, док је код осталих испуњен кречњачком
материјом.
Лобна линија је до6ро откривена и сачу~ана опет код
највеhег примерка. Она има, до на умиликаЈrНОЈ ивици, десет
лобова и девет седала. То је по свом изгледу типска лобна
линија ове врсте. На друга два примерка линија је слабо

сачувана и може се утврдити само толико да је број лобова
и

седала

велики.

Локалност: Радоњиhа Врт.
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Ptychites cf. flexuosus Mojsisovics
Два

ситна

примерка,

видљиве скулптуре,

јако

нисам могао

пљосната,

без

спољашње

да одредим сасвим

сигурно.

На њима је сачувана и љуштура, али су они само делови
унутрашњих завојака и претстављају животињу у млађем
стадијуму. Веlш је испреrрађиван до краја. На површини

бочних

страна

виде се

само

ситне и таласасте нараштајне

бразде. Умбиликус је узан. Лобна линија је препарацијом
откривена делимично само на једном пример1<у и она се добро
слаже са карактерима лобне линије код Pt. flexuost1s.
Локалност:

Комарнички Брод.

Ptychites Suttпeri Mojsisovics sp.
l882 Ptyclzites Suttneгi Mojsisovics: р. 251. Taf.
1

LXXIV, Fig. 1-4, Taf. LXXV, Fig. 2, 3.
1887 Ptyclzites Suttneгi На u е r: р. 41.
1896 Ptyclzites Sattneri А r t !1а Ь е r: р. 96.
1914 Ptychites Suttпeгi Mojs. var. Krat1s: p,397,Tabla
II, s1. 2.
Два примерка недовољно очувана нисам могао да си
гурно придодам ни једној врсти. Нема сумње да оба при
падају Мојсисовиhевој птихитској групи meg·alodisci. Али
~<ада сам се требао одлучити за њихову ближу одредбу био
сам у недоумици да то учиним, тако су оба остали специ
фично недовољно детерминисани.

Већи и боље очувани примерак има пречник 156 мм;
висину последњег завојка 87 мм; дебљину око 55 мм; ширину
пупна око 21 мм. Сачувани део станбене коморе заузима
више од три четвртине последњег завојка. Највеhа дебљина
се налази на ивици умбИЈrикуса, а одавде постепено опада и
то тако да су бочне стране равне. Спољашња страна је jaI<o
стиснута. Попречни пресек завојка је изразито троугласт.
На површини цеви није сачувана никаква орнаментација.
iliирина пупка је сразмерно велика и тиме се примерак доста

приближује врсти Pt. гeductus, нарочито Хауеровим ханбу
лошким варијететима. Лобиа липија је кородовапа и упро
шhена; она има пет седала и шест Јюбова.
Узимајуhи у обзир облю< примерака и све очуване Юi
рактере ипак сматрам да се највише прибЈiижавају врсти

Pt.

Suttneгi.
Локалност: Радоњиhа Врт.

Ptychites canavarii
ТаЫа

1906 Ptyclzites canavaгii
tav. VII, fig. 1.

МагtеШ

XII

Maгtelli: р,

143, tav. VI, fif>;. G;

3.

140

Беш и

h

. 191 1 Ptychites canavarii S а 1оре k:

р;

38.

Један врло крупан птихитски примерак понајвише одговара горњој Мартелијевој врсти. Примерак је сочиво без
спољашње орнаментације. Лобна линија му је добро очуван21.
и она се највише слаже са лобном линијом горње врсте,
мада ни њој сасвим не одговара.
Локалност: Радоњиhа Врт.

Ptychites seroplicatus Hauer
ТаЫ~ Х,

1892 Ptyc!zites seroplicatus

Taf.

ХШ,

1914 Ptyc!zites

sl. 3
На

u е r: 285, Taf.

ХП,

Fig. 2.

Fig. 1.
seгoplicatus

Kraus:

р.

396.

Овој врсти припада у збирци само један примерак, који
је скоро до краја испр_егра!јиван. Његов пречник износи 127 мм.

Примерак је кружног облика, који им21. нешто веhу
дебљину цеви него што је њена висина. Спољашња страна
је прош1Јрена и благо заобљена; она сасвим постепено пре~
лази у бочну страну, чија се једва приметна највеi1а дебљина
налази у близини умбџликалне ивице. Примерак, ноји је, сем
незнатног дела, кречњачко језгро, има облик дебеле кружне
лопте. Постепено заобљава~ье екстерне и бочних страна даје
пресеку завојка полуелипсасти облик и тиме се он више
приближује Хауеровом ханбулошком него Краусовом волу~

јачком типу. Од хамбу.тюшног се опет;удаљује по томе што
му највеhа деб.тьина не пада на умбиликалној ивици.
На примерку је сачуван и један део љуштуре и ова
носи права ребра. У пределу умбиликуса примерак је јаче
кородован и због тога се не може тачно утврдити одакле су
почињала ребра. Инволуција примерка је велина, али ипак
оставља

видљиве унутрашње завојке. Пупак је широк, не
много дубок и са стр:м;им зидовима.
Лобна линија је слабо видљива; од ње је добро очуван
само спољашњи део (табла XI, сл. 3), који се слаже са
цртежом који за врсту даје Хауер (Т. XIII сл. 1).

Ло1<алност: Радоњиhа Врт.

S!uria sansovinii Mojsisovics
1882 Sturia

sarzsoviпii

Mojsisovics:

р.

241, Taf. XIJX,

Fig. 6, 7.
1887
1892
1911
1914
1940

Sturia
Sturia
Stttria
Sturia
Sturia

sansovinii На u е r: р. 46.
sansovinii На u е r: р. 283, Taf.
sansovinii Turiпa: р. 236.
sansovinii 1\ r а u s: р. 406,
sansoi1iтzii С и Ь r

i I о v i с:

р.

64.

Х,

Fig·. 7.

·
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Један мали пљоснати примерак, са уском али заобљеном
екстерном страном, уврстио сам у горњу врсту. Примерак је

до краја испреграђиван, са веома узаним пупком, а цела ње
гова површина покривена је финим једноликии спиралним
цртама. Пречник примерка је 6 l мм. Лобна линија је дели
мично

откривена

и

одговара

карактерима

Локалност: Пивски Манастир,

ове

врсте.

у осулинама испод брда

са источне стране Манастира.

Arcestes ventricosus Hauer
1892 Arces(es ventricosus На u е r: р. 277, Taf. VII, Fig. 4;
Taf. VIII, Fig. 3; Taf, IX, Fig. 1.
1896 Arcestes veпtгicostts А r t h а Ь е r: 83.
1906 Aгcestes ventricosus Ма r t е 11 i: р. 139, Tav. VIII,
Fig. 3.
1911 Aгcestes veпtгicosus Turiпa: р. 233, ТаЫа I, sl. 3.
Ова врста је заступљена са два
примерка.

На једном

непотпуно

од њих сачувана је

очувана

љуштура

док је

други кречњачка језгро.

Димензије

веhег примерка су:

последњег завојка

пречник

око 39 мм; дебљина

68

мм;

висина

последњег завојка

мм; ширина пупка 6 мм. Екстерна страна је досrа широка
и лепо заобљена, а бочне стране су испупчене тако да љу
штура има надувен изглед. Највеhа дебљина пада скоро на
ивици узаног и округлог умбишiкуса.

41

На језгру веhег примерка развијене су пет широких и
добрQ развијених бразда (лабујалне бразде-вариксе), које
почињу на умбиликалној ивици и на бочној страни праве ко
ленаста испупчења према предњој страни, док на спољашњој
страни

праве

плитки

лук испупчен

према

задњем

делу

цеви.

Бразде су у предњем делу завојка ближе једна другој него
у задњем. Површина љуштуре 1<од мањег примерка је по
кривена финим цртицама, које су густо збијене и тек помоhу
лупе јасно видљиве.

Лобна линија је код једног примерка добро очувана и
она се слаже са Хауеровим цртежом лобне линије ове врсте
(Т. VIII, сл. 3).

Локалност: Радоњиhа Врт.

Monophyllites

(Leiophyнtes)
ТаЫа

XI,

сл

sttessi Mojsisevics

2

1882 Monopflyllites suessi Мој s i s о v i с s: р. 205, Taf. LXXIX,
Fig. 4.
1887 Moпophyllites sttessi На ие t: р. 33.
1896 Monoplzyllites сј. suessi Toula: р. 171, Taf. ХХ, Fig. 7.
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saessi Ki ttl: р. 523.
saessi Reпz: р. 24.
suessi Т u r i па: р. 249 .
snessi Беш и h; р, 13, tаЬ!а II, str. 1.
Неколико примерака, односно одломака, Monop!zyllites-a
глатком љуштуром припадају овој врсти. Meljy њима има

1908 Moпophyllites
1911 Moпop!zyllites
1911 Moпophyllites
. 1945 Monop!zyllites

са
два врло добро очувана. Примерци се правилно савијају и
врло су еволутивни; код свих њих је на великом делу цеви
сачувана и љуштура. Најбоље ·очувани примерак, којему
опет недостаје предњи део, има пречник 37 мм. Остале
његове димензије износе: висина последњег завојка 11 мм;
ширина последњег завојка око 8 мм; ширина пупка 18 мм.
Цев се сасвим постепено увеhава а.11и јој је увек висина
вс}ш него ширина. Виенна у односу на ширину нешто је
веhа нега код шраералпског Мојсизови!iевог оригинала.
Лобна линија је препарацијом откривена на једном
другом ·одломку и врло добро је сачувана (Табла XI слика 2).
Она много боље одговара лобној линији Тулиног исмидског
примерка. ~~ојега је он означио као cf., него оном код Мојси

зовиhевог оригинала. Разлика у лобној линији између Тулиног
и нашег

примерка

примерка зубац,

састоји

који

се

се

диже

у

томе

што

са основе

се код

нашег

екстерног

лоба,

завршава једним угластим плитким зарезом, а први латерални

лоб има пет зубаца док их је код Тулиног шест. Највеhа
је разлика код другог латералног лоба. Код Тулиног при
мерка овај лоб има као и код нашег четири зубца, али су
они код његовог примерка таI<о распоређени да је лоб јасно
подељен у два

лоб
ЈIИI<а

дели

.у

симетрична

деЈrа,

четири једнолика

доI< се

код

нашег примерка

зупца. Других

битних раз

нема.

ЛоI<алност: Радетиhа Врт, један добро очувани приме
рак; КоморичI<и Брод, четири примерка међу којима и онај
чија је слш<а приложена.

MegaphylШes sапdаЉшs

1882

Megap!1ylШes sandaliпtts

1\!Iojsisovics

Jv\ojsisovics: 191. Taf. CIII,

Fig 1, 2.
1887 Meg-ap!1y!Шes sandalitzus I ! а ti ег: р· 33.
1892 Meg·ap/1yl!ites sandalirzas Н а 11 е r: р. 280, Taf.
1094 Megapflyllites sandalitшs Маг t е 11 i: р. 96. Taf.

Х,
\ТП,

l:;'ig. 3.
Fig. 3.

Један врло ситни инвоЈ1утивни примераr< (сочиво), који
је до краја испреграtЈиван, добро се слаже са горњом врстом.
Примерак је пљоснат са сразмерно широком заобљеном
екстерном страном. Највеhа њеt'ова дебљина се налази близу
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екстерне стране. Лобна линија, која је у спољашњем делу
према екстерној страни добро очувана, слаже се са особинама
линије ове "врсте.

Локалност: Радоњиhа Врт.

1892
1896
1910
1911
1914

Acrochordiceras enode Н а не r s р.
Acrochordicerac enode Нане r: р. 272, Taf. VII, Fig. 1.
Acroc!zordiceras enode А r t h а Ь е r: р. 81.
Acroclzмdiceгas enode R en z: р. 35.
Acrochordiceгas enode Тн r i n а: р. 251.
Acrochordiceгas enode К r а u s: р. 529.

Један јако инволутивни примерак рода Acгoc!zoгciiceras
најсличнији је претставницима горње врсте. Његове су ди~
мензије: пречник 138 мм; висина последњег завојка 60 мм;
дебљина последњег завојка око 48 мм; ширина рупка 21 мм,
Станбеној комори припада око три четвртине последњега
завојка.
Усни обод није сачуван. Димензије се са растом
завојка нагло повеhавају; највеhа дебљина завојr<а помакнута
је I<a Јако заобљеној екстерној страни. Умбюшкус је сраз
мерно широr< и испуњен кречњачком материјом.
Скулптура је добро очувана, нарочито на задњем делу

завојка, где је сачуван и један део љуштуре. Она се састоји
из многобројних плитких и широких ребара, која почињу
на самој ивици пупка. На ребрима нису развијени никакви
чворновати израштаји. Нека ребра деле се дихотомно или
се између њих умеЬ:у краhа ребра која према спољашњој
страни брзо добијају димензије првих ребара, тако да међу
њима, сем дужине, нема никакве разлике. Идуhи преко
бочне стране ребра незнатно повијају напред н прелазе на
екстерну страну, где су плитка и највеhим делом уништена.
Са старошhу љуштуре ребра постају све шира, плиhа и
ређа, али су на целој дужини завојка јасно видљива.

Локалност: Радоњиhа Врт.

Acrochordiceras damesi Noetli!l[{
ТаЫа

1880
1887

Acroc/zordiceгas
Acroi!zoгdiceгas

IX

damesi N ое t 1i 11 g р. 334, Taf. XV, f'ig. 1.
damesi На u е r: р, ~2, Taf, \1. Fig. 2.

Хауер је међу многобројним примерцима ове врсте из
Хан Булога разли[<овао две групе: групу са висо!{им усним
отвором и тањим завојцима и групу са дебелим завојцима.
У нашој збирци се налази само један примерак који би
припадао другој Хауеровој група. Примерак је I<рупан и до
краја испреrрађиван.
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Скулптура љуштуре се добро слаже са скулптуром
Хауеровоr примерка из Хан Булоrа (табла V, слика 2).
Он је покривен дебелим и јаким радијалним ребрима од
којих се по три близу умбидикалне ивице сједењују и на
тим местима се образују јаки чворови . и то такви да из
гледа као да из њих извиру спојена ребра. Распоред чво
рова доста је правидан, укодико се то може
утврдити,
пошто примерак није добро очуван. Хауер наrдашава да се
правилност распореда чворова јавља код нешто дебљих
ханбулошких примерака. Између чворова уметнута су по
два иди реЈје једно сдободно ребро и она никада не долазе
до умбидикалне ивице него ишчезавају у њеној близинв.
Ова заобљена ребра иду преко бочне стране право и што
се више приближавају екстерној страни то су све јача.

Ребра прела~е на екстерну страну неумањујуtш своју јачину.
На сачуваној површини примерка, која има нешто више од
једног завојка, има тридесет и четири ребра.
Умбиликус је степеничаст, дубок и са стрмим зидовима.
Лобна динија је откривена у целини ади без финих
детаља. Она је претстављена на гореозначеној табди.
По кал ност: Радоњића Врт.

Acrochordiceras sp. ind.
Од једног примерка овог рода сачувани су само од
ломци на којима се виде јака ребра. Ребра почињу у бдиsини
умбиликалне ивице и то по два или три из једне тачке.
Она иду преко пљоснате бочне стране право, прелазе на
спољашњу страну и ту постају врло плитка.

Лобна линија је делимично очунана и добро се слаже
са лобном линијом код врсте А. епоdе.

Локадност: Радоњића Врт.
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z. Besic
·RESUME
Les calcaires а Cepl1alopodes de Seljani а Riva, leur faune
et le rapport entre ceux - ci et les calcaires а Brachio"
podes du теше endroit
Da11s ses travaux puЫies еп laпgue serbe l'auteur а decrit еп detail la fauпe cephalopode retrouvee sur le territoire
du village Seljaпi (Budiпice) а Piva. Cette fauпe - ci а ete
raшassee daпs deus localites: Radoпjica Vrt et Komarпicki
Brod. А ete egalemeпt decrit ш1 specimeп Ыеп conserve de
Sturia saпsoviпij Mojs:, decouvert ан pied du versaпt calcaire
escarpe qнi s'eleve ан пord de шoпastere Piva. Daпs !а liste
ci - apres опt ete е1шшеrееs les especes apparteпant aux localites ci - шeпtior.шees et qне l'auteur а deterшinees et decrites.
А cote de с11аqне espece а ete шаrqнее, entre les parantheses
la localite origiпaire <.les speciшeпs.
Pleuгoпautilus сј. long'inodosus (Radonjica Vrt)
Pгoteites kellneгi (Radoпica Vrt, Koшarnicki Brod)
Proteites levis поv. sp. (Radoпjica Vrt)
PtychUes oppeli (Radonjica Vrt, Komaшicki B1·od)
Ptycliies stoliczkai (Radoпjica Vrt)
Ptychites jlexuosus (Radonjica Vrt).
Ptychites сј. /fexaoss (Komarпicki Brod)
Ptychites suttneгi (Radoпjica Vrt)
Ptychites caпavaгii (Radoпjica Vrt)Ptychites seгoplicatus (Radoпjica Vrt)
Stш-ia sansovinii (Maпastir Piva)
Arcestes veпtгicosas (Radoп jica Vrt)
Monoplzyllites suessi (Radoпjica Vrt, Komarпicki Brod)
Meg·aplzyllites satuialintzs (Radoпjica Vrt)
Acгoclzordiceгas епоdе (Racloпjica Vrt)
Acгoc/1мdiceras damesi (Radoпjica Vrt)
Асгос!1огdiсегаs sp. ind. (Radoпjica Vrt)
Се soпt des cephalopodes typiques de Haпbulog, du шеше
age que ceux de !а zопе Caaties tгirzodosus.
Daпs le шеmе village а ete retгouvee !а fauпe bracl1iopode,
Ьiеп coпservee et гelativeшeпt aboпdaote, doпt l'auteш avait
puЫie ses etudes <.1a11s les Aпales Oeologiqнes de !а Peoiпsнle
Balkaпique, volшne XVII 1948.
Ауапt decottvert Ја dite fauпe bгacl1iopode, l'auteur а cru
qu'il s'agissait des fossi!es des calcaires de Rl1ecoiг (zопе Rlz.
decartata). Mais !а fанпе etudiee раг lнi .а l'Iпstitut, il а co11state
qtџlle n'a pas le caractere typiqнe des bracblopodes de !а zопе
R/1. decaгtata et il а шis еп doate sa positioп stratigгapl1iчнe
de la zone Rlz. decuгtata. C'est pourquoi daпs ses travaux pнbli(-s
aux Aпales il а laisse 'cette questioп еп sнspeпs. Еп ete 1!HR
l'auteur а reпouvele sa visite au terraiп а Sel1ani, Cette fois
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ci il а pu coristater que daпs les versaпts de Komaшica au
dessus de Koшarпicki Brod, les calcaires Ыапсs сопtепапt des
brachiopodes, reposeпt i111111ediatemeпt au - dessнs des calcaires
rouges cepha!opodes.
11 а еgаЈешепt coпclu qu'oп poнvait trouver еп graпd
nobre les brachiopodes daпs le calcaire Ыапс jusqu'a Ја l1at1teure
d'une ceпtraiпe de metres а peu pres.
Тепапt сошрtе de J'aspect geпeraJ de Ја fauпe bracl1iopode
et de sa claire positioп stratigrapl1ique еп rapport de ca!caires
cephaJopodes, l'auteur а pu coпclure qне les calcaiгes Ыапсs
brachipodes de SeJjani (Budiпice) apartieппeпt а J'etage ladiтzeп
et qu'ils s'iпfiltreпt peut - etre ан tl"ias superieur.

Proteites (Protensites) levis поv. sp.
pu eпtiereшeпt c:omparer нп specirn211 de се geпre
avec·
des especes сошшеs jt1sq11'a preseпt. Les dimeп
sioпs de cet ec11aпtillon ci soпt les sнi vantes: diaшetre
41 mm; hauteur de Ја deшiere spire - 21 mш; epaisseur 25 шm; largeшde l'umЬilic - 12 шш.
Son cate exterпe est large, Jeg·cremeпt апопdi et passe
iпsensJЫement au flaпcs coпvexes. Се specimeп ci est de
plus graпde epaisseur sur la bordшe u111ЬiJicale. L!umЬilic est
relativemeпt petit, profoпd, tаШе еп шarsc11es et а la bordure
arrondie.
L'evoJutioп des spires est tres iпcosideraЫe. La sшface de
la coquille est coшpletemeпt lisse. !,а sutшe (la ligпe de lobe)
а ete blen conservee et est marqt1ce sш !а figure пuшеrо 2, t. XI
Cet exemplaire est le р!нs rapproc11e de ceux de l'espece
Proteites kellneri Нанеr шais il пе s'accorde eпtieremeпt 11i
avec eux 11011 plu.
Је п'аi
aucuпe

З. Бешич

Цефалоподовые иввестншщ ив.~: с. Селяне в Пиве,
их фауна и отношение н: брахиоподовым иввестнякам
того

же

места.

В этой работе автор дает описание цефалоподовых
известняков и их фауны из села Селяне (Ру динице) - область
Пивы. Фауна найдена в двух местах: в Рад они ча Врте и
Комарничком

серые

или

Броде.

В первой

зеленоватые,

а

во

локальности

второй

эти

известнки

появляются

линзы

красных известняков ханбулошского габитуса. Цефалоподы
обо их мест носят хара-ктер фауны из зоны Ceratites tгirzo!iosas.
Пове рх цефалоподовых известняков лежат белые доло
митовые

известняки,

ладинскоrо яруса
rюдовую фауну,

и

которые

1<оторые

автор

считает

содержат

еквиваЈiентами

богатую

брахио
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О НАЈ СТ АРИЈЕl\'Ј ПРЕТСТ АВНИI<У РОДА

ARCICARDIUM

И О СТРАТИГРАФИЈИ МЕСТА

ЊЕГОВОГ НАЛАСI<А.
(Прилог табла ХШ)

Порекло бракичких кардида из рода Arcicardiuш fiпретстављало је ::1агонетl{у све до последњег времена.
Необично интересантни претставници овога рода били су
одавно наl1ени у средњеплиоценсl{ИМ (кимериским) наслагама
полуострва Кер ча и Та мана, а исто тако и на I<y ба ну. Доц
није су били нађени у средњем плиоцену западног Закав
казја, па затим у кимерским слојевима Абхазије и Мингре
јшје и у кујалничким наслагама !'урије.
После тога једна
нова врста рода Aгcicaгdium била је на!Јена у сЈiојевима ~<оји

scher

леже

непосредно

испод

кимериских

-

у

т. зв.

првом

хори

зонту Камишбур'уна, који претставља најгорњи ниво понта

црноморског типа (1). ИаЈ<о је последња чињеница наводила
на претiюставку да се средњешшоценски арпикардијуми нису
изненада појавили веl1 да су се развили из дољоплиоцен
ских облика, ипак је по питању порекла арцикардијума било
много неодре!Јених момената.
Због тога је налаза!< у току
лета 1947 године најстаријег претставника рода Aгcicaгdium-a
у понтиским наслагама Источне Србије, од особитог инте
реса. Тај налазак помаже да се разјасне ве само питања о
пореклу арцикардијума веt1 и веома важно и комшrиr<овано
питање о мигрrщији фауне ковхилија понтисr<ог века у О!(Виру
Црноморског, l'eтcJ<or (Дакиског) и Панонског Басена.
Велики значај наласr<а најстарије врсте рода Агсiсаг
Шаm-а, који смо горе изнели, побуђује нас да изложимо
њен опис и да дамо важније стратиграфске податке о месту
љеног

нaJracr<a.

Arcicardium primigenium Eberzin et Stevanovic
fig. 1-2
Холотип се чува у Геолошком Институту
деми;е наука у Београду.

Српске ака

•А. Г. !::берзин (Москва) и П. М. Стеванови\1 (Београд)
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Тип ич но налаз иште: Источна Србија-Кладово
(Осојна), слојеви са Coпg·eria rhomboidea М. Ноеrп (понтиски
кат).
Ди а r ноз а: Љуштура средње величине, нешто испуп
на предњем крају сужена, на задњем се криласто
шири. Спољна површина љуштуре покривена је слабо испуп
ченим, уским ребрима, раздвојеним широким жљебовима.
На предњем пољу има 18-19 ребара, на задњем 8-9. Брава
је без зуба, бравна плочица сЈrабије задебљала.
чена,

Оп и с.
осредње

Љуштура

испупчена,

је

танка

средње
и

величине,

ломљива,

косо

или

слабије

или

овално

тра

пезоидне форме, са предње стране сужена, позади раши
рена; јаче се истиче разли1<а у величини појединих крајева
љуштуре.

Бравни крај је раван, али у косом положају према за
мишљеној линији, која спаја центре мишиhних отисака. Он
је нагнут унапред и наниже. Предњи крај је веома кратак,
лучы.ог облика, а постепено и неосетно прелази у суседне
крајеве. Доњи крај је дуг, скоро прав и понекад на пред
њој половини својој слабије угнут. Задњи крај је дуг, сла
бије испупчен, лучно или под тупим углом прелази у су
седне крајеве.

Врх је мали, готово се и не истиче изнад бравноr краја;
има на себи слабије истакнут гребен. Попречни гребен, који
иде од врха ка углу и који склапају доњи и задњи крај,
раздваја широ1<0 и испупчено предње поље од ужег и пљос
натог

задњег.

Спољна површина љуштуре покривена је слабије истак
нутим ребрима. Њих на предњем крају _има 18-19; она су
прилично узана. Ребра су слабије испупчена, несиметрична
с дугим и равним предњим нагибом и кратким и стрмим зад
њим. У след тога што су ребра слабо испупчена њихова ма
лопре поменута несиметрична грађа слабије се изражава.
Простор између два ребра приближно је исте ширине као и
суседна ребра.
На задњем I<pajy ребра се слабије истичу.
Има их 8-9. Од њих само 3-4, која се налазе непосредно
уз медијални гребен, одликују се несиметричном граi1ом, док
остала претстављају врло узане и сасвим слабо испупчене
нити које се сасвим губе у близини ареје.

Брава је без зуба.
Бравна плочица је осредње за·
дебљала.
Лигаментна плочица по дужини је отприлике једнака
половини задњег дела бравног краја; са горње стране огра
ничена је јасним, узаним а дубоким жљебом.
Унутрашња површина љуштуре готово је глатка; једва
се примеhују радијално распоређене бразде, које одговарају
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спољашњим ребрима. Те бразде најјасније се истичу на оном
делу љуштуре, који одговара задњој половини предњег поља
спољашњег

деЈrа

љуштуре.

Отисци мишиЬа адуктора нису дубоки, Предњи отисак
је кукастог обЈrИI<а и јасније се истиче него задњи, али је
мањих размера од њега.
Задњи отисак је плитак, округлог
облика и прилично велики.

Плаштана пруга је без синуса и слабо се истиче.
Вел ич ине, услед Јrомљивости љуштуре, дају се при
ближно: дужина око 49 мм, висина 34,5 мм. а испупченост
једног капка 14 мм.

У пор е

iJ

е ње

и

н е ке

о п ш те

пр и мед бе.

Према

контурама својих капака, описана врста приближава се врсти
А r с i с а r d i 11111 р 1ап а с а r d о Ап d r t1 s. Од ње се разликује,
као и од осталих арцикардијума, иако слабом но ипак при
метном испупченошЬу својих ребара, која су код свих дру

гих арцикардијума готово равна или скоро равна.
У овом
погледу наша врста знатно је примитивнија од раније по
знатих врста рода А r с i с а r d i u 111. Од интереса је поменути,
да на њеној брави, која је типична за род, није се још раз
вила субапикална плочица. У том погледу А r с i с а r d i u m
priшigeпi11111 Ebirz. et Stev., по1<азује велику прими
тивност и старији тип браве, што се врло добро подудара
са његовом геолошком старошi'~у.
Геолошюt односи на месту налас1<а описане врсте.
Описана врста на!јена је заједно са другим мекупщима
близу Дунава, југоисточно од Кладова у ситнозрним песко
вима, на падини платоа Осојне, који се протеже од Кла
душнице (источно од Ђердапа) до Мале Врбице на Дун11ву.

Овај ,плато,

чија

висина

не

прелази
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углаnном од понтиских пескова и глина,

м.,

састављен

је

који су покривени

серијом шљун[{а и песка кључI<е терасе (г. плиоцен

?).

Неколико добро ОТI<ривених изданика на северној па
дини Осојне показују ре\јање слојева, мо!шост и Јштолошки
састав. Понтис1<е наслаге у овој области леже конкордантно
преко горњег меота чији је литолошки састав сличан

понту

(лапоровите ГЈiине).
Приближна моlшост понтиских наслага
јужно од Кладова износи око 250 м. Према фауни и лито
лошким особинама,

понтиске

наслаге

можемо

поделити на

два· хоризонта: доњи "преромбоидејски к слојеви (моћ.ност
око 100 м.) и горњи "ромбоидејски" слојеnи (моiшост око
150 м.). Старији хоризонт претстављен је финослојевитим пес
ковитим глинама са доста честим остатцима флоре и сиро
машном фауном мекушаца (L i m 11 а еа с f. k о Ь е 1t i В r u s.,
V е 1н t i пор s i s s р. Z а g r а Ь i сп s р. itd.) и остракодима

А. Г. Еберзин (Москва) и П. М. Стеванооиh Щеоград)
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(С ур r i s s р.). Ове форме указују на знатно ослађивање до
тичног деЈlа басена у почетку понтиског века. Идуiш на 1
више у серији глине, које су сиромашне фосилмма, постају
све песковитије.
Најзад, оне прелазе у светлосиве, готово
беле, местимично жуhкасте ситнозрне пескове. У песковима
честа се приме\1ује коса слојевитост, која показује плитко
водни карактер ових наслага. На такав карактер указује и
начин како се појављују слојеви; врло су честе појаве да.су
фосилни мекушци у маси нагомилани у појединим прослој
цима

и

сочивима.

Ако упоредимо фауну мла!7ег хоризонта са старијим,
. она поr<азује битне промене. У њој апсолутно доминирају
шкољке

над

пужевима.

Ту су

у

првом

реду

разноврсни

претставници фамилије кардида који припадају веhем броју
родова. На северној падини Осојне, на путу више западног
блатишта, у ситнозрним песковима горњег (мла!7ег) хоризонта,
наlјена је богата и разноврсна фауна мекушаца у којој и А rc ic а r d i L1 m р r i m i g е ri i t1 m Е Ь е r s. е t S t е v а 11 о v i с. Поред
тога одавде су одређени: С оп g е r i а r h о 111 Ь о i d е а М.
Ноеrп, С. cf. Markovici Brt1s., Dreisseпsis cf, aпiso
coпcha Andrt1s., Dr. siшplex Barb., Dr. cf. ri111estieџsis
F о 11 t., D r е i s s еп s i о 111 у а аре r t а D е s h., ,, С а r d i u 111" о t io p h o r u m Brus. vac orieпtalis Stevaпovic, Kaladacпa
stei11dach11eri Brнs., Lim11ocardit1111 (Arpadicardiнm)
шayeri М. Hoern., var. iпterшedia Stevaпovic, 1~. (Tauricardit1111) sнbsqt1a111t1lost1111 Aпdr11s., L. (Bospl1oricardiнm) emargiпatшп Oesl1., L. (Eнxi11icardit1111) st1dodessae Siпz., L. (Eнxiпicardiшп) ochetophorш11 Brнs., Moп o dacna laticostata Stevaпovic, М. (Pseнdocatillнs)
pset1docatillt1s Barb. Paradacпa retovskii Aпdrus.,
var. ossoiпae Stevaпovic, Parvidacпa 11. gеп. 11. sp.,
Plagiodac11a cariпata Desl1., HydroЬia spicula Sabba,
Z а g r а Ь i с а s р. etc.
Фосилни мекушци налазе се како у весковима тако и
на површини гвожlјевитих конкреција сфероидног облика,
које су доста честе у песковима. Очуваност љуштура оних

форми, које су прилепљене за конкреције далеко је боља
него код форми из пескова. То долази услед тога што су
љуштуре

натопљене

пюжђевитим

једињењима, која

су им

дала потребну отпорност.

Испод песI<ова са израженом укрштеном слојевитош!01у
и горе наведеном фауном леже жуhкасте песковите глине
са D r е i s s еп s i а а 11 i s о с с 11 с 11 а А 11 d r t1 s., Мо по d а сп а

(Р s е u d о с а t i 11 u s) р s е L1 d о с а t i 11 н s Ва r Ь.,
cf. littoralis Eicl1w,, ZagraЬica sp.

Р

rоsоdа

с 11 а

Моhност понтиске серије на северној падини Осојне, на
месту налазишта

наведнне фауне, није велика.

На изданку
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до 15 м. слојеви су готоао хоризонтаЈiни; слаб пад понтиске
серије према истоку и југоистоку (до 8 степени) примеhује
се на шщанцима који се јављају у јужнијим деловима Ду
навског Кључа.
Није тешко запазити да фауна из жуhкастих пескови
тих глина показује нека својства фауне одеског кречњака.
На тај начин и овде, као и на Кубану (2), новоросиски пот
кат понта завршава се хоризонтом С о 11 g е r i а ех g r. r h о mb о i d еа М. Ное r n (V хоризонт Камишбуруна), с том раз
ликом што се овде уместо С о 11 g е r i а s u Ь r h о m Ь о i d е а
А n d r н s. срета врло блиска врста (која је уствари замењује)
С оп g е r i а r h о 111 Ь о i d еа М. Ное r n. У околини места на
ласка Arcicardiuш priшige11i11ш Ebers. et Stevaпovic,
а такоlје у суседним областима у Кључу, нису развијене
глине с Ра r а d а сп а а Ь i с h i и V а 1е 11 с i е 11 пе s ia, које имају
знатно пространство у јужним областима Источне Србије
близу бугарске границе, као и у суседним областима у Ру
мунији (Олтенија) и Бугарс~<ој (Ломско). На платоу Осојне
уместо ових дубоководних наслага развијене су плитководне
наслаге с А r с i с а r с1 i u ш р r i ш i g е 11 i 11 ш Е !Је r s. е t S t е v а·11 о v i с.
Од интереса је поменути да у наслагама које су
откривене нешто западније од Осојне врсте мекушаца, које
се сретају у доњем хоризонту понта, такоlЈе преrстављају
плитководне

наслаге,

по

старости

синхроничне

с

одеским

кречњаком.
Овде треба истаhи да се прелазни слојеви од
доњег понта ка хоризонту са С о п g· е r i а r h о 111 Ь о i d еа у
дотичној области кара~<rеришу присуством С оп g е r i а t 11 rg i d а Ап d r 11 s. и С. d i g i t i f е r а Ап d r 11 s. Као што је по
знато, последња врста има велико распростраљење у најгор
њ им катовима rлиновите серије доњег понта у Абхазији и
Гу рији.

Фацијалне разлике између понтиских наслага у области
платоа Осојне и синхроничних наслага јужног деЈiа Источне
Србије, Ломске Области (Бугарска) и ОЈiтеније (Румунија)
показују да је североэападни део Гетског басена ( ,,влашки
огранак прицрноморс1<е депреслје" по М. В. Муратову) у то
време знатно оплиi1ао у веэи са тектонским покретима у

Карпатима. Ови су покрети у самом почетку понтиског века
довели до спајања
Ђердапа.

Панонског

и l'етског

Басена у области

Ако упоредимо потиску фауну Источне Србије па дакле
и фауну слојева са А r с i с а r d i 11 m р r i ш i g еп i 11111 Е Ь е r s.

et S t е v ап о v i с

са понти ском

фауном

Олтеније и Ломске

обЈiасти, можемо констатовати веhи број заједничких врста:
Congeria rl10111boidea М. Ноеrп., С. Markovici 13r11s.,
С. tнrgida Aпdrнs., I)reisseпsioшya schrc)kiпgeri Fнchs,
Dr.-mya aperta Desh., Dreisseпsia anisoco11cl1a Ап-
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drus. (cor11ict1lata Sabba), ,,Cardium" otiophorum
В r u s., L i m 11 о с а r d i u 111 с f. r i е g е li М. Н о е r 11., IJ, cf.
z а g r а Ь i е 11 s е В r u s., L. а р е r t н 111 М u 11 s t., L. ( А r р а d i~
:ardium) mayeri М. Ноеrп., Kaladacпa steiпdachпeri
Brнs., Мопоdаспа pseudocatillнs Barb. (Po11talmyra
р 1а с i d а S а Ь Ь а), Р 1а g i о d а с 11 а с а r i 11 а t а D е s h., etc.
Изузев неких облика који се сретају како у Гетском тако
и у Евксинском Басену, као на пример: Dreisseпsiomya

aperta Desh., Kaladac11a steindachneri Br11s., Monod а с n а р s е 11 d о с а t i 11 u s Ва r Ь., Р 1 а g i о d а с 11 а с а r i 11 а t а
Desh., ·све остале наведене врсте сретају се и у понту Па
нонске Низије.
Од нових специфичних форми као Мо 11 о d а сп а 1а t iи Parvidacпa oligocostata Stev. по
следња врста такође показује сличност а могуhе да је и
сродна са једном од врста из горњег понта околине Загреба.
(,, L i m 11 о с а r d i 11 m" h а r t а с е u m В r u s ).

c o s t a t a Stev.

С друге стране, понтиске наслаге Источне Србије, ва
разлику од Ломске Области и Олтеније, садрже (L i m 11 о с а rdit1m s u Ь о d е s s а е S i 11 z., Ра r а d а с 11 а r е t о w s k i i А п
d r u s. var., Prosodacпa cf. littoralis Eicl1w., који
приближавају понтиску фауну дотичне области са понтиским
фаунама Кавказа и Крима, Ако уз то кажемо да се сретају
као заједничке форме у хоризонту са С о 11 g е 1· i а r h о mb о i d еа М. Н ое r 11. Источне Србије и слојевима са С о 11g e r i a subrhomboidea A11drus., Кубана и Керча (2):
D r е i s s е 11 s i а s i m р 1ех Ва r Ь., D r е i s s е 11 s i а с f. а 11 i s о~
с о 11 с h а А 11 d r u s., D r е i s s е 11 s i о m у а
аре r t а D е s h.,
L i m 11 о с а r d i u 111 (Та 11 r i с а r d i 11 m) s н Ь s q 11 а m u 1о s 11 m
А 11 d r u s., L, (8 о s р h о r i с а r е i u ш) е 111 а r g 11 а t н m D е s !1.,
Р 1а g i о d а сп а с а r i 11 а t а D е s h., онда видимо колика је
блиска веза изме\ју понта Источне Србије и понта црно
морских области. Исто тако кара1<теристично је да неке
форме юю Paradac11a retowskii Aпdrus. var. ossoiпae
Stevaпovic претстављају варијетете понтиских врста
Евксиыа (Ра r а d а с 11 а r е t о w s k i i А 11 d 11 s. f. t у р) или пак
претстављају прелазне !<арике између евксинских и панонских

форми кз.о шго то видимо код L, i m 11 о с а r d i u 111 (А r р ad i c a r d i н m) majeri М. Ноеrп. var. i11te1·media Stevaпovic, која претставља прелаз од L i 111 по с а r d i ll m (А rp а d i с а r d i ll m) р е r е g r i 11 u m Е Ь е r s i 11 ка L. (А r ра d ic а r d i u 111) m а ј е r i М. Н ое r 11 f. t у р. а исто тако L i ш 11 oc a r d i u m (Euxi11icardiuш) ochetophorum Brнs. var.,
која везује
L i m 11 о с а r d i u m (Е ll х i п i с а!' d i ll m) s u Ь od е s s а е S i 11 z. и L. (Е.) о с h е t ор h о r tl rn В r u s. f. t ур.
Одавде се јасно види како велики зпачај имају проу
чавања понтиске фауне Источне Србије за осветљаваље

·
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питања о маринској вези Евксинског, Гетског и Панонског
Басена. Али нарочито велики значај она имају за решење
питања о пореклу, развитку и миграцији фауне дотичних
басена.
·

.

Налазак

предачке

форме

рода

Arcicardiшn

у доњем

плиоцену Гетског Басена, чији потомци имају велико распро
страњење у средњем плиоцену Евксинског Басена, у до
вољној мери опр~вдава оно што смо истакли у овом чланку.

- истражива-

Палеонтолошки институт

Московски Геолошко

Академије наука СССР

чки 1:1нститут "С. Орџоникидзе".

ЛИТ ЕР АТ УР А:
Н. И. Апдрусов:
А. Г. Эберзин:

1.

2.

Геология Росси, Т.
Дан, 1938, т. XXI,
ТАБЛА

Фиг.

IV, ч 2,
NQ 8

в.

2-1917

XIII

п. sp. холотип.
Источна Србија, Кладово (Осојна), слојеви са
С оп g е r i а r h о m Ь о i d еа, понтиски кат. la -

1. -

Arcieardium primigenium,

десни капак са спољашње стране, lв

-

исти капак

изнутра.

Фиг.

2. -

Arcicardium bosphoricuш Ebers., холотип.
СССР, Керч, Камиш - Бурун, 1 камиш· бурунски
хоризонт (најгорњи део босфорског потката).
Десни капак споља.

Фиг.

3. -

Arcicardium planacardo

Aпdrus., холотип.
СССР, Паквеши. Рудни слојеви (кимериски кат).
за леви капак споља, Зв бравни крај истог
капка изнутра. Снимак Н. Андрусова.
Фиг. 1-3 у природној величини,

А. О.

Eberzin

(Моsсон)

et

Р; М.

Stevanovic (Beograd)

RESUME
Le plus ancien representant du genre de l' Arcicardium
et la stratigraphie de l'endroit ou il а ete decouvert
Jusqu'a preseпt auc11ne repoпse claire п'а ete doпnee а !а
de l'origine du genre de !' Arcicardium. Вiеп que !'оп
ait suppose, d'apres certaiпs vestiges incomplets, que les Arcicardiums de l'etage kimmerieп de la regioп de la Mer Noire
п'avaieпt pas fait soudainemeпt leur apparitioп, mais qu'ils
s'etaient developpes des formes apparteпat au pliocaпe iпferieur,
toнtetois les dоппееs пecessaires maпquaieпt а се sujet.
questioп
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La· decouverte de l' Arcicardiнm priшigenium n. sp. dans
les couches poпtiqнes de l'est de !а Serble, contriЬue поп seulemeпt а resoнd la qaestioп de l'origine dн representant dн
geпre de 1' Arcicardiнm, mais aнssi, еп partie а eclaircir le proЫeme, tres iшportant et compliqнe, со11сеп1апt la migration de
Ја faнne coпchylieпne daпs les bassiпs de la Mer Noire de la
Рапnопiе et daпs le bassin getiqнe.
Arcicardium primigenium
ТаЫеан ХШ,

Eberziп

et

Stevaпovic

fig, 1-2

Holotype а ete coпserve а l'Iпstitнt Geologiqнe de l' Acaliemie des Scieпces Serbe а Beograd. Оп l'a trouve daпs l'est
de Ја Serble, а Юadovo (Ossojna) daпs les со .ches renfermaпt
de Coпgeria rho111boides (l'etage poпtiqнe).
Diagпose: la coqt1iJJe est de шоуеппеs dimeпsioпs, Jegeremeпt сопvехе, mi11ce et de forшe spblro-trapezo'itlale.
Sa
partie posterieшe esi droite. Sa partie a11terieшe est tres сошtе
et еп arc. La partie iпfeгieure cle la coqнille est Јопgне et legererпe11t сопсаvе, taпdis qне Ја partie posterieшe est Јопgе et
сопvехе.

La poiпte de la coqнille пе clepasse pas la charпiere. Uп
arete traпsversal relie Ја poiпte а la partie post~rieнre de !а
partie iпferieшe de la coquill.
La sшface exterieшe des valves est coнverte de c0 tes,
рен developpes. Sa partie aпterieure reпferme 18 ou 19 cates,
legeremeпt coпvexes et asyшetriqнes. La largettr des si11011s separaпt les cбtes est approxiшativemeпt la meme qне celle des
cotes. Sa partie post~гieшe compreпd 8 он 9 cotes iпperceptiЬ!es.
Le Jigame11t s'eteпd а pet1 pres jнsчu'at1 milieн de la partie
роstегiенге de la chaшiere.
· La face iпterieшe de la coqнille est presqнe lisse; elle
porte des silloпs peu developpes, а реiпе perceptЉles et disposes еп гауопs.
Les empreiпtes c\es rnнscles spheriques пе soпt pas profoпdes, taпdis чне l'empreiпte с1е la liшe dн шапtеаt1 est
saпs sim1s.
· Les diшeпsioпs de !а coqнlle soпt les suivaпtes: lопgнеш
- pres de 49 111111,, epaisseш - 34 111111. et de111i, coпvexite
d'нпе valve 14 111111.
D'apres la for111e des valves, l'espece decrite ci-tlesst1s se
raJproche de celle de 1' Aгcicaгdiшn planacaгdo Ап d r н s de
l'etage ki111111er 1 eп, шais elle еп dШere par la strнctшe plus rudiшeпtaire des cates. De 111еше il faнt souligпer qне la plaqџette sнbapicale de пotre espece n'est pas encore developpee.
А cet eg;ard l' Агсiс,агdiшп pгimigeпiam (Е Ь е r z i 11 е t S t е v а-

О најстаријем претставнику рода Arcicardiшn

11 о v i с) est egalemeпt
de type phylogeпatique

rudiшeпtaire
plнs апсiеп,
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et possede tше charпiere
се qui correspo11d а s011

flge geologiqнe.

L'espece decrite ci-desstts а ete decouverte daпs des sа
cot1cl1es а diagoпales 11etteme11t marqнees, 11011 loi11 de
sur le Папе du поrс! dн plateaн d' Ossoj11a. А cate
d'elle fut tro11vee uпе seгie d'autres шollusqнes, се q11i i11co11testaЫeme11t iпdiqнe qне les series de saЫes appartieппeпt а
l'etage poпtique, а sav oir,
С о 11 g е r i а r 11 о m Ь о i d е а М. Ное r 11, С. с f. Ма r k ov i с i В r u s., D r е i s s е 11 s i а с f. а 11 i s о с о 11 с h а А 11 d r u s,
Dr. siшplex Barb., Dr. cf. ri111estie11sis Fo11t., Draisseпsiomya aperta Desl1., ,,Cardium" otiopl1ort1111
В r u s. v а r. о r i е 11 t а I i s S t е v а 11 о v i с, Ка 1а d а с 11 а s t е id а с 1111 е r i В r t1 s., L i m 11 о с а i- d i u 111 (А r ра d i с а r d i u 111)
mayeri М. Ноеrп. var. i11termedia Stevanovic, L.
(Та u r i с а r d i u 111) s н Ь s ч u а 111 u 1о s н 111 А 11 d r t1 s., L. (Во sp h о r i с а r d i t1 ш) е m а r g i 11 а t m D е s h., L. (Е u х i н i с а rd i tt m) s tt Ь о d е s s а е S i 11 z., L. (Е u х i 11 i с а r d i u m) u с h et о р h о r u ш В r н s" М о 11 о d а с 11 а 1а t i с о s t а t а S t е v а 11 ov i c, М. (Pseudocabillus) pseudocabillus Barb.,
Paradacпa retovskii Aпdrus. var. ossoinae Stevan о v i с, Ра r v i d а с 11 а 11. g е 11. 11. s р., Р 1а g i о d а с 11 а с ar i 11 а t а D е s h., Н i d r о Ь i а s р i с u 1а S а Ь Ь а, Z а g r а Ь i с а
s р. etc.
C'est au-dessous de ces sаЬ!опs que l'оп troнve des argiles saЫeнses de сонlеш jauпetre avec des coquilles de D reiss еп s i а ап i s о с о 11 s 11 а А 11 d r tt s., Мо 11 о d а сп а (Р s е u d oc a t i 11 u s) pseudocatillus I'ai-b, Prosodar11a cf. litoralis Eicl1w" Zagrabica sp. etc.
..
Les argiles se troнv,;шt а uпе plнs gra11de profo11deur, se
sont transformees еп argiles Ыeнatres avec нnе fauпe rare
(L у m 11 а еа с f. k о Ь е 1t i В r t1 s).
Da11s Ја regioп ou l'Arcicardiu111 primigeпiнrџ
Е Ь е r z i 11 е t S te v а 11 о,, i с ft1t decoнvert, les
argiles avec
Рага d а с 11 а а Ь i с hi R. Ное r 11 е t V а I еп с i е 1111 е s i а 11е
s011t pas developpees.
Au lieн de се der11ier facies de profo11deur, rерапdн ,,daпs
Је sнd de !а Serblc orie11tale, da11s la regioп da 1' А r с i с а г
d i t1 m il у а des facies daпs les saЬles des еанх peu profoш!esD
Ыопs а
Юadovo
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Табла ХШ

Гласниk Прнродљ-,чkог ну3еја А-2

Bulletin du

M\lseшn d'Шstoi1·e Natшelle А-2

Braвislav

Ciric

BRAHIOPODl SREDNJEG LIJASA SA LOVCENA
(CRNA GORA)
(Prilog

tаЬ!а

XIV)

А vgt1sta шеsеса 1946 g. prilikoш svojih nat1cnih ekskшzija
Crnoj Gori. nasao је Zarija Besic na l,ovcenl1, na pt1tt1 od lvaпo
vill Korita za Dolove, l1 шodro-siviш laporovitiш i jedriш lпес
пјасiша obllje brahiopoda. Ovi krecпjaci Sl1 l1 povrsinskiш deloviшa
ispreseca11i шпogim kalcitskiш zicaшa. Saшi fosili Sl1 cesto sasviш st1plji, пarocito опi па povrsiпi. Usled toga sl1 jako loшljivi,
te је gotovo 11eшogt1ce da se neosteceni vade iz cvrstog kameпa.
U dt1Ьljiш deloviшa stene redovпo Sl1 ispt111jeni kristaliшa kalcita.
Ро t1s111enoш Besicevom saopste11jt1, modro-sivi laporoviti krecпjaci sa brahiopodskiш ostaciшa leze preko belih megalodoпskih
krecпjaka i doloшita. Pokrivajl1 ih tipski oolitski beli krecпjaci,
koji izgradt1jt1 gorпje delove lovcenskih grebeпa. Na oviш oolitima poci\1 a i Njegoseva kapela па Jezerskoш Vrhl1.
U geoloskoj literatшi пajvaznije podatke о ovim krecnjaciшa nalaziшo kod F. K~)Cha (1 О). U svojoj kratkoj belesci о
geoloskiш prilikama okoliпe Cetiпja, Koch рошiпје i ove krecпjake i, kako 11 tekstl1, tako i l1 prilozeпoj kolorisaпoj kartici,
sшatia Љ Iijaskiш tvoreviпama. Оо te pretpostavke dosao је па
osnovl1 t1poredivanja sa slicпim tvorevinama па dшgim шestiшa
Diпarida. Lipold i Тiсе, kako пavodi Kocl1, zapazili su ove slojeve, ali nisl1 dali 11ikakvo шisljeпje о Ыizoj njihovoj starosti.
l,aporoviti lovcenski krecпjaci, kako sam iz razgovora sa
Besihem sazпao, veceg Sl1 prostranstva u lпsevitim grebeпima,
koji сiпе zalede Boke Kotorske. Ро пjegovom misljenju oni se
provlace od Lovcena i Njegt1sa рrеша severo-zapadt1 sve do
Lecleпica t1 Krivosijama izпad Risna. U Ledenicaшa је Besic
imao prilike da proшatra ovakve iste sedmeпte sa istovetпiш
ро!оzајеш: роdiпош od шegalodoпskih krecпjaka i dolomita i
povlatom od oolitskih Ье!Љ krecnjaka. U razgovoн1 sa njim
dozпao sam i za пjegovo шisljenje da Sl1 dosta slicпe tvoreviпe
zastt1pljeпe l1 Beliш Ро!јапаша 11 Crnici. Iz ovih potice јеdпа
11е0Ьiспо siromasпa i Угlо slabo оснvапа cefalofodska fa1111a,
koju mi је Besic poverio па odredbu. Nazalost, fat111a је l1 takvoш sta11j11 da је пisаш шоgао determiпisati, а 11ije iskljuceпo
da i ovi cefalopoдi pripaдaju lijasн,
ро
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Iz oyoga sto је do sada izlozeпo vidi se da su laporoviti
lovce11ski krec11jaci \razпa stratigrafska pojava u plaпiпskiш kosaшa koje сiпе пeposredпo zalecle пaseg Jt1z11og Priшorja.
Od porne11utih krecпjaki doneo је Besic dva komada prilicпo bogata fosiliшa. Posle dt1zeg i vrlo teskog rada па preparisanjн pristupio sаш odredivaпjн шaterijala i паsао da poшe
пuti krecпjak sadrzi tri braЬiopodska roda: Rfzync!ioпella, Теге
!ЈГаtиlа i Spblfaina. Najvise је zastнpljeп ро vrstaшa i broju
iпdividua rod R!zync!zonella, dok su drt1ga dva siroшasпija.
Najveci broj vrsta karakterise sredпji lijas, kako је to Besic jos
па tereпu i pretpostavio.
Pored орisапЉ vrsta u ovo111 radu, zblrka raspo.laze sa
veciш Ьrојеш razпovrsпih primeraka, koje пisam шоgао detaljпo
da odrediш. Nadaш se da се i опi Ьiti deterшiпisaпi, kada шi
se Ьнdе ukazala mogucпost da slшpim поv i obllпiji materijal
па terenu.
Opsta karakteristika, koliko sаш mogao da zapaziш па
priшerciшa sa kojima sada raspolazeш, svЉ пasih riпhoпela је
da sн vrlo cesto 11esi111etric11e, sa шапјim Ьrојеш геЬаrа i z11att10
kraciш, пеgо sto је slucaj sa forшama iz drugЉ lokalпosti sa
kojiшa sam Љ Щ)Oredivao. Izнzetak od toga сiпе f-<hync!zonella
Alfгedi Netшzayr i R!zync/zonella Gilmbeli О р р .
Sav svoj materijal, kao i dalji rad па tеrепн, Besic је poverio шепi. Na tome sаш пш jako zahvalaп. Priшerci se пalaze
па снvапјн u Prirodojackoш шuzeju srpske zeшlje u Beogradu.

Rhynchonella

megaЬiensis,

Moiss. var?

(Tabla XI V, fig. 4)

1934.

RhyncЬoпella

meg·abieпsis Moisseiev. Атлас
руководящих форм искояаемой фау 1љ1
СССР. Том VIII. Москва-Ленинград
1947. Т. IV, fig. За-d.

Оsаш pгiшeraka iz паsе zblrke vrlo su Ыiski vrsti otlredenoj od Мо i s е је v а pod iшепош Rhynchonella megablensis.
Od tipske Rh. meg:aЫensis 11asi pгiшerci se razlikuja ро slecieciш osoblпama: kracorп ljt1sturorn, !пасiш rebriшa i lпacim klj11110111. Zbog toga шisliш tla !)i iЬ trebalo sшatrati varijetetom.
Ljustura је petougaoпog oЫika tli1za по sira. Najveca
siriпa kod паsЉ prirпeraka је tаспо· па srediпi duziпe. Najveca
deЫjina пesto Ыize vrlщ kao i kod tipske vгste. · Skoro podjedпako ispttpceпi kapci pokriveпi su sa ро оsаш do deset rebara.
Rebra su sашо па jako izduzeпoш lоЬпош !пајн grнba i ostra,
dok iduci ka vrhu оdпоsпо kljuпu postaju Ыаzа, а u g@rпjoj
(zadпjoj) poloviпi cak i пestaju. U Ыаgош siпustt па trbttsnoш
kapku nalaze se dva do tri rebra. Na јаsпо izraze110111 olttku

Br:iћi(,podi sre<lпjeg

lijasa sa

Lovceпa

НП

ledпog kapka ima tri do cetiri rebra. Юјuп је sпаzап, povijeп
mащеш kapku, kraci od vrha tipske forme. Samo јеdап od
пasih primeraka ima tipski duzi kljuп.
Moisejev пavodi kao пajslicnijн njegovoj vrstu Rlz. Giimbeli Ор р. Nas varijetet nшogo lici па Rh. cfr. Sancti_:___Hilat'ii
В б s е (2. Т. ХШ, sl. 23) za kојн пеша opisa; te mi је пemo
guce Ьilo da izvrsim detaljпije нроrеdепје. Mozda пasi primerci

ka

pretstavljaju prelaz izmedt1 te dve vrste.

Rhynchonella Glycina Gemmellaro
(ТаЫа

18\Ј?. Phyпchoпella

XIV, fig. 1)

Glycii1a Вбsе: р. 199, Taf. XIV,
. fig. 15, 16.

Dva !еро оснvапа nesimetricпa primeгka паsе iblrke pripadaju ovoj vrsti. Narocito se dobro slazu sa Ве z ео v i rп
primerkom, datim па Т. XIV, s1. 16.
Izdнzeпi lobni !пај cini da cela ljustнra doblja petougaoпi
oЫik. Јеdап kraj сеопе liпije ide do vrl1a pravo za dve trecine
duziпe, Ыаgо паgппt ka vесеш kapku. Тн se паg]о izdize ka
шапјеш kapku. Odatle ttpravo pocinje i prodнzetak ·сеопоg
kraja. Drнgi !пај ceone liпije је samo па lпatkom rastojaпju od
vrha prav, а zatiш је izvijнg·aп па cik-cak sve do ceonog kraja.
Тн se i оп пaglo izdize ka шапјеrп kaplш, па kome se na]azi
veliki olнk sa tri jaka rebra. Njemн odgovara па velikom kaplш
sinнs koji dopire do srediпe ljнstнre. U si1шsн se па]аzе dva
velika rebra. Na svakoш kар!ш iша ро оsаш rebara, koja si.! па
сеопош kraju vrlo jaka, dok ka vrhu postajн sve slablja. Na
vrhu i klјшш ih 11е111а. Юјuп је пesto veci 11ego kod BezeovЉ
egzeшplara, povijeп је парrес!, ali dopire sашо do vrha maпjeg
kapka. Od Веzео\1 Љ primeгaka 11asi ы1 zпаiпо maпji. Dok пај
шапјi пjegov eg·zeшplar ima diшeozije: 19,7:17,7:11,7 пasi sн
s1edecih razшera: prvi 17: 15,5: 12, а ciгugi 17: 14:10,5.
Zпаtпа slicпost postoji izшed11 I?!z. Dalmasi Dumoгtier,
pretstavljeпoj kod Bezea па slici 18, Т. XV i пasih priшeraka;
по daleko јаса rebra i kljuп, kao i d11Ыji siпнs kod пasil1,
odvajajн ove dve vrste. Takode Ьi шoralo da se пkaze i па
slicпost sa vrstoш Omolonella omolorzensis (Moisseiev, 18) od
koje se razlikuje ро izduzeпijeш lоЬпош kraju (usled cega i
пајvеса siriпa pada па srediпu dнziпe, а пе Ыize сеопоm ]пајн)
i duziш rebriшa.
Rl1yпchoнella furcШata Т!zeocloгi
(ТаЫа

.851.

Pl1y11cl101нlla

XIV, fig. 5)

furcilata

Daviclsoп:

р.

69, Taf.

XIV, fig. 2-5.
1·пас1шk Пр11родљачkог ну,еi<>, А-2
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1858. Terebratula fimbria Que11stedt: р. 141, Taf.
XVII, fig. 31-36.
1876. Rhy)1choпella furcillata Davidsoп: р.189, Taf.
XXVII, fig. 1-3.
1887. Phy11cl1011ella furcillata Haas: р. 87, Taf. VI,
fig. 20.
1889. Rhynchoпella furcillata Geyer: р. 60, Taf. VII,
fig. 16, 17.

Sa gore navedeпim vrstama, пarocito sa slikom kod Kveп
steta 33-35, nasi su priшerci skmo ideпticпi. Ljusture su priЫizпo iste siгiпe i duzi11e, ovalпo troug!astog ili petougaoпog
oЫika. Obativa kapka su isрнрсепа, а 11arocito maпji. Na svakom kapku ima, i to sашо па сеопоm kraju, ро deset do dvaпaest rebara. U gorпjoj pЫoviпi Љ пеша. Na tош glatkom delu
primecuju se pod lttpom sitпe radijalпe strije i konceпtricпe
пarastajne pruge, kao kod primerka pretstavljeпog kod Kveпsteta
па sl. 34. Кlјш,, ventralпog kapka је oveci, ostar, povijen пapred.
Na пјешu је mali fоинлеп ispod koga se vidi visoki trouglasti
deltidijuш. Na сеопош kгaju veceg kapka пalazi se vrlo slabo
udttЬljeп siпus sa dva do tri rebra. Njemu odg911ara па шапјеm
kapku kratak i пizak olttk sa tri do cetiri rebra. Сеопа liпija је do
poloviпe prava, dalje је slabo izvijugaпa sa tri do cetiri kriviпe
iza kojih se naglo, pod priЫiz110 pravim uglom, izdize ka manjem kapku.
Dimeпzije: а) 17:17:13; Ь) 15,5:16:11; с) 16,5:15:11,5.

Rhynchonella amalthei Quenstedt
1858.

Те

r е Ь r аt u Iа
XXII, fig. 1.

1876.

Rhyпchoпella

а

m а 1t h е i Q
aшaltlнi

не п

s t е d t:

Davidsoп:

р.

р.

177,

Т.

200,

Т.

XXVIII, fig. 18-21.
Ova vrsta zastL1plje11a је н 11asoj zblrci samo sa jedпim
sa koga пiје mogao da ћude otklo11je11 sa,, steпoviti
materijal. Ovalna ljustura, duza 110 sira, prekriveпa је sit11i111
rebriшa, kojih iша ро 18 па svakoш kapku. ОЬа kapka su ispupceпa, а пarocito jako шапјi па kome se пalazi i oluk sa sest
rebara. Njemu odgovara па vece111 kapkн kratak siпus sa pet
rebara. Najveca siriпa i dеЫјiпа је па srediпi duzine ljusture.
Юjun veceg kapka је mali, _siljat i povijeп пapred ka manjeш
kapku, ali ga пе dodiruje. Сеопа liпija id~ skoro do samog
vrha na cik-cak, vise пagпuta ka vесеш kapku. Na сеопош
kraju lucno se izdize ka manjem kapku,, Preko cela prelazi takode па cik-cak.
Dimenzije: 15:13;11,
primerkoш
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Rhynchonella belemnitica. Quonstedt
(ТаЫа

$

XIV, fig, 2)

1858. Terebratula belemпitica Queпstedt: р. 73._
Т. VIII, fig. 5.
1861. Rhyпchoпella belemпitica Орре!: р, 535 u 546,
1884. Rhyпchonella belemпitica Haas: р. 29, Т. Ш,
fig: 20, 3}, 44, 55, 57.
1889. Rhyпchoпella belemпitica Haas: р.1.
Ма da se i kod Kvensteta пalazi samo kratak opis "pratilice prvЉ belemita" i "prve vazпe lijaske riпhonele", smatram
da Ьi se jedan dobro ocuvani prim'::rak, kao i јеdап. kalup gipsani otisuk - mogao ideпtifikovati sa оvош doпjelijaskoш
vrstom.
Ljustura ovalnog oЬ!ika sira по duza, priЬ!izпo podjedпako ispнpceпih kapaka, нkгаsепа је sa 14-15 sirih i blagih
rebara, koja:se kod пaseg priшerka gube ispred kljuпa. Gotovo
11epri111et11i siпus sa tri rebra па vecem i пizak olнk sa cetiri
rebra па manjeш kapkн, vise se пaslucuju ро izdizaпjн lоЬпе
linije nego sto se mogu stvarпo da zapaze.
Ро toj osoblni nas primerak se шаlо razlikuje od Kveпste
tovog, kod koga је siпus jasno vidljiv, а sasvim se razlilшje od
istoimeпe vrste Hasove (8, Т. III, sl. 20, 31, 44, 55 i 57) kod
~оје је siпus izrazit i vrlo dubok, а oluk takode zпаtпо visi.
Сеопа liпija ide pravo od vrha do samog сеопоg kraja, gde
se па cik-cak izdize ka maпjem kapku.
Dimeпzije: 17: 18,: 11,lэ.

Rhyncl10nella

plicatissiшa

(~aenstedt

1861. R h у п с h о 11 е 1 1а р 1 i с а t i;s s i 111 а О р р е:1: р. 534 u 535.
1879. Rhyпchoпella H11i1gaгica Bockh: р. 160, Т.
IV, fig. 5-6.
1884. Rhy1"1choпella plicatissiшa Haas:p. 38, Т. II.
fig: 16-21; Т. III, fig: 1, 2, 4-G, 10-12, 14-16, 19, 26, 28,
29, 38-40, 43, 47-49, 51-54,
188i. IZl1yпchoпella plica(tissiшa Rothpletz: р. 139.
Т. XI. fig: 22-24, 26-29; Т. XII, fig: 16-18, 36-38.
1889. Rhyпchoпella plicatissiшa Gеуег: р. 57, Т.
VI, fig: 33-36; Т. VII. fig: 1-7.
Medu primerciшa паsе zblrke паsао sаш i tri komada lюji
pripadajt1 ovoj vrlo varijabllпoj vrsti. Ako se нzше Gajerova
podela (7, stг. 59) па dve grupe - prva sa krupпiш i druga sa
sitпim rebrima пasi primerci Ьi pripadali prvoj grupi. Vrlo
veliku slicпos't pokazujн опi i sa R h. g r ур h i t i с а Q u е 11 s t.
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prikazaпoj kod Hasa (8, str. 32, Т. III sl. 3, 7-9, 13, 17, 18,
21-25, 27, 30, 33-36, 4S, 46 i 50). Sliconst se narocito ispolja va
н Ьrојн rebara. Nasi primerci imajн ро deset do dvanaest rebara, od toga tri do cetiri па оlнkн, оdп. dva do tri Lt sinusн,
sto sasvim odgovara broju kod R h. g r ур h i t i с а. No Ltzevsi
11 obzir da i R h. р 1 i с а t i s s i m а moze da iша znatпo mапје
rebara, Ltz to da se сеопа liпija i сео izgled vise priЫizuje ka
R h. р 1i с а t i s s i 111 а, smatra111 da пasi priшerci pripadaju ovoj
vrsti, Ш Ьi mogli da se uzmu kao prelazni oЫici izmedu ove
dve vrste.

Nешпауг

Rhynchonella Alfredi.
(TaЬ!aXIV,

1879.

RЬyпchoпella

iig. 3)
Neuшayr:

Alfredi

р.

Т.

8,

1,

flg: 2a-d.

Jedan primerak sa jako osteceпim 111апјi111 kapkom, ра cak
i jednim delo111 veceg kapka, pripada svakako ovoj vrsti. OЬ!ika
је petougaonog. Najveca siriпa ljustщe је н gorпoj zadпjoj
- poloviпi; пајvеса dеЫјiпа па sашој srediпi. Ispupceni kapci
sa ро оsаш do devet velikЉ rebara, koja prolaze od vrЬa do
cela, ukraseпi su i јаsпо vidljivim zatalasaпim narastajпiш prugama. U jedva pri111etno111 siш1su veпtralпog kapka postoje dva
rebra. Oluk је razbljeп, te se пе vidi. Юјuп је veliki i sпazno
povijeп пapred. Fоrашеп је osredпje veliciпe, а deltidijнm se
ne vjdi. Sa straпe vr!1a i kljuna kapci se sastajLt tako da daju
шalu zaravan. Bocni sav је polazeci od vrha prav i Ыаgо oagпut ka vecem kapku za jedпu treciпu duzine. Dalje је iz\Qm]jeп
па cik-cak. Posle пekoliko cik-cak zavojaka izdize se pod tнpim
uglom prema mal1jem kapkн.
Od origiпala se razlikuje ovaj priшerak ро rпапјеm broju
rebara (tamo 11, а ovde 9), plicem sirшsu sa duplo maпjim bro-jem геЬаrа (dva шnesto cetiri), а doпekle i ро samoш oЬ!iku
(origiпal је vise trouglast). Zпatrш slicпost pokazuje sa R h.
rнbrisaxeпsis
var. crassicostata Rothpletz
(Т. Х. s1. 15), по i od оје se razlikнje ро шапјеm broju rebara,
а пarocito ро znatпo јасеш klјшш.

Rhynchonella Giimeli Oppel
(ТаЫа

1861.

XIV, fig. 7)

Rl1упсЬопе!Ја Giiшbeli

Oppel:

р.

545,

Т.

XIII,

fig. 3.
1879.

IZhyпchoпella

111, fig. 4.
1889. R Ь у 11 с l1io
fig. 19-23,

11 е

11

а

cfr.

Gйшbeli

О й 111 Ь е

1i

Bockh:

Ое у, е

r:

р ..

р.

160,

Т.

46,

Т.

V,
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U nasoJ zblrci nalazi se i јеdап primerak sa okrпje11i111
i пesto malo osteceпim ceonim krajem, koji vrlo mnogo,
Bekov i na Gajerove egzemplare, kao i па Opelov
originalпi primerak, tako da ustvari ciпi vezн medu пјiша.
Jako ispupceпa ljнstшa duza по sira, vise iша oЬ!ik izdt1zeпog petougaoпika, пеgо troнgla. Kapci sн ukraseпi sa ро
sedam jakih rebara. Osim tih radijal11ih rebara, cela ljнstura је
prekriveпa, kao i kod Opelovog originala, koпcentricпim sitпim
пarastajпim prнgama. Na сеопош kraju veceg kapka, пalazi se
jeclva' vidljiv siпнs sa dva visoka rebra, koja ga sasvim ispuпjнju, tako da doblja cak оvа!ап izgl.ed. Na malom kapku izdize
se prilicпo veliki oluk sa tri rebra. Ceona linija је do poloviпe
prava, пagnuta ka vecom kapku, а odatle ide iz!omljena па C!kcak. Posle dva do tri cik-cak zavojka naglo se izdize ka mапјеш
kapku. Na zadпjem kraju, па mestu gde se kapci sрајајн, postoji Ыаgо ulegпuce, koje је kod пaseg primerka de!om ispµпjeno straпim materijalom.
Ро оЫikн паs priшerak vrlo шпоgо lici па Bekov eg·zemplar, dok mu је сеопа liпija skoro identicna sa Opelovim i Qajerovim forшama. Ро velicini је takode slicпiji Bekovom, mada
је i ad пјеgа nesto manji. I od prvog i od drugЉ razlikнje se
паs primerak ро broju rebara па siпusu i na oluku. Kocl пaseg
priшerka njihov odпos је 2 : 3; пајmапја razmera kod 11jihovi\1
је 3 : 4. Uz to паs је ekzemplar malo пesimetricaп.
Diшeпzije: 16 : 13, 5 : 11.

kljuпom
lici i па

Rhynchonella ај/. Giimbeli Oppel.
Dva primerka od kojih јеdап skoro prepolovljeп ро duziпi,
jako potsecaju па Opelovu vrstu. No t1sled пejednako razvijeпih i zпаtпо kracih rebara пisаш i\1 шоgао potpuпo ideпtifiko
vati sa Opeloviш egzeшplaгiшa.
Kod Ьо1је oct1va11oь>,· pri111erka zapazaju se sledece 1,arakteristike: ljustura zпаtпо tluza 110 sira iша oЬlik ravnostraпog troнgla; kapci sн ispupceпi, 111:шјi skoro cluplo vise od veceg. Na
vecem kapku пalazi se devei ге\)аrа, od toga tri u plitkoш
siпusu. Na maпjem 1,ар!ш је olнk osteceп, te se rеЬга пе mogt1
tac:10 da izbroje. Sa straпe olнka i siпusa пalaze se jos ро tri
rebra. К!јtш veceg kapka је visok, povijen ka vrlш manjeg
kapka. Usled stranog materijala foramen i deltidijalt~e plocice
пisu vidljive. Komisшa је ista kao kod tipske vrste.
Rhynchoпella с/г.

piava Rothpletz: р, 148, Т. IX,
fig.: 3, 9-11; Т. XI, fig.: 1, 3, 5, 9, 13.
Velikt1 slicnost sa R h. р r а v а pokaz11je јеdап nas nesimetricaп primerak kod koga је ventralпi kapak jako osteceп,
1886.

Rl1ynchoпella

prava Not!zpletz
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Jediпa razlika od Rotplecovih donjedogerskih primeraka је ta,
sto su rebra kod паsе forme znatno kraca, t. ј. u predelu vrha
se gube.

Rhynchonella

срес. с/.

Jaccatdi Haas

Jaccardi Haas: р. 95, Т. VII, fig.:
31, 32.
Tri dosta slabo ocuvaпa пesimetricпa primerka паsе zblrke
пajlakse Ьi mogli da budu uporedeпi sa ovom Hasovom vrstom.
Narocito veliku slicпost pokazuje јаsпо izrazeп, upravo izduzeп
сеопi lпај, mal1 kljtш i пekoliko kratkih rebara па сеопоm kraju.
No dok su origiпalпi primerci priЫizпo iste siгiпe i dнziпe, ili
cak siri по dнzi, 11asi su primetпo vece dt1ziпe. Nedovoljпo
otstraпjeп stenoviti materijal пе qozvoljava da se vicli forameп
i da li ima deltidijalnil1 plocica. Сеопа liпija, polazeci od vrha,
ide do pola ljusture pravo, а опdа do сеопоg kraja Ыаgо izuvijaпa. Ти gde se сеопi kraj izduzuje, izdize se i сеопа linija
ka manjem kapkн, па kоше је kratak olнk sa tri do cetiri rebra.
I ро odnosu broja rebara па оlнlш i u si11нst1 razlikujн se пasi
primerci ос\ Hasovil1. Кос\ пjegovitl је пајшапја razшera pet
рrеша cetiri.
Diшenzije: 18 : 14,5 : 9.
1887.

Rhyпchonella

Rhynct10nella variabllis Sclzlotlzeim
(Т.

1851.

XIV, flg, 9, 10.)

Rhyпchoпella
·т. XV, fig. 8-10.

variabilis

Davidsoп: р.78,

variabilis Qнeпstedt: р.
27-29; Т. XXII, fig. 10.
1858. Terebratula Ьideпs Qнeпstedt: р. 179, Т.
XXII, fig. 7.
1~64. Rhynchoпella variaЬilis Dumortier: р. 165,
Т. XXV, fig. 5-10.
1884. Rhyпchoпella briseis Haas: р. 4, Т. I, fig:
1858.

Terebratнla
Т. XVII, fig.

151,

3, 5, 6.
1886.
1887.

RhyпcЬonella variabilis
Т. VIII, fig: 56-64, 69--74.
RhyпcЬonella
Т. VI, fig·.

16, 18;
1889.

RhyncЬoпella
Т.

IV, fig: 16-22;

1897.

Rl1yпchoпella

XIII, fig. 17-19.

Rothpletz:

р.

143,

briseis Haas: р. 77, Т. V, fig:
1-11.
variaЬilis Geyer: р. 36, Т.
V, fig. 1-13.
variaЫiis Bbse: р. 180, Т.
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1897. Rhynchonella Briseis Вбsе: р. 184, Т. XIII,
!ig. 20.
1900. Rhyпchonella variabilis Вбsе undSchlosser: р. 199, Т. XVIII, fig: 7, 8.
1904. Rhyпchoпella variabilis Renz: р. 296.
Јеdпа od пajcescih vrsta sr,'dпjeg Jijasa, opisaпa od mпo
gih autora pod razпim imenima, Z,\St.щ1;jeпa је i u паsој zblrci
sa nekoliko primeraka. Као s!o је шџошепutо kod svih dosadasпjih pisaca
ova vrsta zпat1,u \'а1iга, kako ро oЫiku i dimenzijama, tako i ро brojtt rе>ыа па t'1)L1ku i u sirшsu. Kod
nas se nalaze ravпije forme, пајсе:;се sa dva rebra na oluku, оdп.
jed11irn u siпнsu; zatim јеdап egzeшp'ar sa tri prema dva; i је
dап, skoro пajveci u паsој zblrci, ko(i koga је taj odпos cetiri
prema tri. Ovaj posledпji је sasvirn it1deпtita11 sa Hasovoш R h.
В r i s е i s (Т. V1, fig. 11 ), а vrlo шпоgо lici i па Bezeovtt R h.
Zitteli, od koje se razlikuje ро manjem brojL1 rebara па
olL1k11 i L1 siпusu. Nајшапјi ћrој kod R 11. Z i tte 11 i је па oluku
pet, а u sinusu cetiri.
Zajedпicke odlike svih oblika ove vrste su sledece: oЬ!ik
iш је petougaoпi ili trouglasti, koji пaginje ka petougaonom.
Kapci ljustшe su ispupceпi, maпji јасе od veceg, sa jakim rebrima. Kod nasih oЫika па vrhu i kljнnu rebara пета. Najveca
sirina i dеЫјiпа iш је na srediпi ljusture. Mali i siljati kljuп
vecega kapka povijeп је unapred vdo vrha dorzalпog kapka.
Forameп mali, deltidJjшп пevidljiv. Celo (lobni kraj) је primet110
suzeno i izduzeпo. Сеопа liпija polazeci od vrha stalno је nag1шta рrеша veпtralпom kapku.
U pocetku ide pravo, а zatim
pravi sve vece i vece cik-cak kriviпe, da se пajzad na ceonom
kraju izdigпe pod tнpim ugloш ka maпjem kapku, ciпeci gra11icu
oluka, od11. si11usa i bocпih polja.
Dimeпzije: а)

19: 20: 12;

Ь)

16: 15: 8,5.

Rhy11c11011ella Zugmayri
(ТаЬ!а

Gemmellaгo

XlV, fig. 6)

1897. Rhyncl1011ella Zнgшayri Вбsе:
1900. Rr1y11chonella Zu[~шayri Вбsе
ser: р, 193, Т. XV!ll, fig: 2, 3, 4.

р. 186,
нпd Schlos-

U паsој zbirci пalaze se sedaш prilicпo clobro ocuva11ih
primeraka koji vгlo mпogo potsecaju па ovu vrstн. Beze i
Sloser daju sашо vrlo kratak opis, ро kоше Ьi пasi primerci
Ьili sasvim ideпticпi sa пjihovim.
U poredeпju sa slikom (Т.
XVIII, sl. 2) пasi primerci otstL1pajн нtoliko sto su svi donekl~
puпiji i sto im rebra пе dopiru do vrha i k]јш1а. ,,Od svojih
istodobпih v rsta razliku је se R h. Z 11 g 111 а у r i, па vode Beze i
Sloser, ро vazda postojecoj slabljoj ili јасој asimetriji; пesto
. manje је karakteristicпa visiпa i zaostreпost пjenog vrha, nedostatak pravog siпusa i bocпih areola, skoro pravoliniski tok
сео пе liпije i za0Ыje11i oЫik kucice".

it.i8
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Rhynchonella Beneckei Haas
(ТаЫа XIV, fig. 11)

1884.

Rhyпchoпella
т. хх, fig. 8-10.

.

Beпeckei

Davidsoп:

р.

274,

Dva primerka паsе zblrke, od kojih је јеdпош oclbljen
kljun i dobar deo veceg kapka, а па drugom se sacuvalo sa1110
пesto vise od pola dorzalпog kapka, pripadaju пesumпjivo ovoj
Hasovoj vrsti datoj kod Devidsoпa.
Ljustura sa izduzeпim сеопiш krajeш, iste siriпe i duziпe,
iша oЫik koji пajvise potseca па rошЬ.
Kapci sн isp11pce11i,
пarocito maпji. Najveca је dеЬ!јiпа па srediпi dнziпe dorzalпog
kapka. Odatle polazi i visok lпatak oluk, па kоше se, ро opisu
Hasa, Bukmaпa i Devidsoпa, шogu da пalaie od jedпog do cetiri rebra. Na ol11ci111a пasih primeraka ima па јеdпош dva, а
па drugoш, bolje оснvапош, tri rebra.
Sa straпe olнka nalaze
se jos ро tri do cetiгi rebra, koja se, kao i ova па olнku i
veпtralпoш kapku, gube u zаdпјеш delu, tj. 11 preclelн vrl1a i
kljuпa. Ovaj deo ostaje нkraseп sашо fiпim, sitпiш пarastajniш
prugama. Те taпke pr11ge pokrivajt1 се\11 povrsiпц ljнstшe. Sredinom veceg kapka ide ctнbok sirшs zпаtпо dllzi od odgovarajllceg пш olнka, l1 kоше se, kod пasih priшeraka, пalazi јеdпо
оdпоsпо dva rebra. Рr.еша opisll po111e1шtih autoгa, 11 siпusll se
шogu пalaziti 0-3 rebra. Юј1111 је odbljeп, по sudeci ро velikoj ocuvaпoj arei, шоrао је d,a Ьнdе veliki, sto se slaze sa datiш slikama kod Devidsoпa. Сеопа liпija polazeci od vrha ide
priЫizпo pravoliпiski preko aree, tj. za oko jedпu trecitш duziпe шапјеg kapka. Dalje se krece cik-cak sve vise i vise пa
gпuta ka vetralпom kapku. Dosavsi do сеопоg !паја пaglo se
izdize pod praviш uglom ka 111а11је111 kapku i pгelazi preko cela
praveci ostre cik-cak kriviпe.
Velicina: 16: 16: 12.
Ро s,10111 oЫiku ova vrsta jako potseca па R h. v а r i ап s
var. socialis Philips (5, Т. XXVIII. sl. 11), 110 mпogo veci
broj rebara, koja polпivaju сеlн ljustнr11 ove vrste, dovoljпo
odeljuje ovu kelovejskн od паsе forme. Takode је upadljiva
slicnost i sa srednjelijaskoш Р 11. t е t r а h е d r а v а r. N о r th a m p t o 11 e 11 s i s Walke;r (5. XXIX, sl. 8). Od пје је R11.
t е t r а 11 е d r а odeljeпa kako шalim пiskiш kljш10111 i malom
uzапош areom, tako i mпogiш rebriшa sa straпe oluкa i siпusa.
Iste te osoblпe i zпаtпо vece dimeпzije R h. s u Ь d ес о r а t а
var.?, upravo prelaza izшedu Rh. subt~trahedra i Rh.
s н Ь d ес о r а t а, сiпе razliku izшedu te i паsе vrste.
Smatraш za potrebпo da пароmепеm da se u pogled11 siarosti slojeva u kojima se javlja ova vrsta рошепнti autori пе
slazu, Ро Hasu опа karakterise sredпji lijas. Ро Вt1kшапн i Devidsoпu pripada dопјеш oolitu. Sudeci ро паsеш шaterijalu,
gde је пajveci broj ыedпjelijaskih vrsta, u паsiш krajeviшa trebalo Ьi је smatrati srednjelijasкom forшom.
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Rhynchonella spec. ind.
Jedan egzemplar kod koga је vrlo dobro ocuvan samo
dorzalni kapak, пisam mogao pouzdano da uvrstim пi u јеdш1
vrstн sa cijim slikama i opisima raspolazem.
Ime110111 R h. с f. А r g о t i п е n s i s Rа d о v. ozпact1je Tt1la
jednu riпhoпelu 11ade11u kod mesta Ravпo (Balkaп severпo od
Sofije). Na nju me паs primerak mпogo potseca. No Тнlа пе
daje takoreci пikakav opis ove forme. ,,Lep primerak, sa 11arocito jakim sredпjim rebrom па malom kaplш" prikljt1cio је Radovanovicevoj R Ь. А r g о t i n е 11 s i s uz парошепн "111ozcla i
11ova forma".
Mada паsеш primerlш пedostaje skoro сео veci kapak zajed110 sa kljнпom, ро ocuvaпom сео110111 delu шоzе da se zakljuci da mu је siпнs zпаtпо plici пеgо sto је kod Tuliпe vrste.
Usto se паsа forma razlikuje јаsпо vidljiviш 11arastajпi111 prt1gama (које prekrivajt1 celu ljusturu) i ma11jo111 ispнpceiюscu
йorzelпog kapka.

Rl1ynchonella n. spec.?
(ТаЫа

XIV, fig. R.)

Јеdпош izrazitom pri111erk11 ovoga roda пisam mogao da
пadem 11i jedrш slicпн vrstu u literatшi sa kojorп raspolaze111.
Ljt1stura osredпje veliciпe (16:13,5:11) шаlо је пesimetricпa,
verovatпo 11s!ed pritiska. Сеопi !пај је zпаtпо izdtizeп, sto ciпi
da ljustura ima petoнgaoпi oЬ!ik. Kapci su ispupceпi i to veci
јасе od 111a11jeg. Na zadпjem kraj11 spajaju se tako da grade vrlo
uzaпo шаlо ulegnuce. Na vecem kaplш пalaze se pet rebara
koja polaze ispod klјнпа, а ka celt1 postajн sve јаса i јаса. Narocito је upadljivo sredпje rebro, koje prolazi srediпom dugackog
sinusa, te ga skoro isptшjava. Bocna rebra su пesto slablja, а
krajпja jedva primetпa. Kljuп је vrlo s11aza11 i povije11 uпapred,
110 verovatпo da пе prelazi preko шапјеg kapka. VrЬ kljuпa је
odbljen, te se pravi for:Jmeп пе vidi, ali је svakako Ыо oveci

i bez deltidijalпih plocica. Мапјi kapak је ukraseп sa cetiri visa,
dosta lпatka rebra koja dopiru jedva do polovine ljusture.
Qd tog broja poloviпa Љ se пalazi па kratkom visokoш olulш.
Сеопа liпija ide pravoliпiski od vrЬa za dve treciпe duziпe, vrlo
шаlо nagпнta ka vecem kaplш. Tu se lomi, pravi oЬ!ik slova Z,
ра se zatiш naglo izdize pod tнрiш нglom ka шаnјеш kapku.
Prodнzetak pravoliniskog dela сеопе liпije sekao Ьi taj deo
tаспо па poloviпi. Na celu, posle ovog izdizaпja, komisura ide
takode cik-cak, upravo ciпi oЬ!ik slova V.
Kako do sada пisаш пaisao па slic1ш riпhoпelu, slobodaп ·
sаш da pretpostavim da је to поvа vrsta. Ali posto паsа zblrka
raspolaze sашо sa јеdпiш primerkoш, пе mogu to pouzdaпo da
utvrdim, Kada se Ьнdе prikupio пovi materijal sa istog terena,
паdащ se da cu iшati prilike da opravdam svoju pretpostavlщ
по
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Spiriferina decipiens Bose
1900. Spiriferina decipiens
р.

201,

Т,

шzd

Sc!zlosser

Вбsе

und Scl1losser,

XVIII, fig. 18, 19, 21, 22, 24.

Pored nekoliko spiriferiпa, koje sam mogao sigurno samo
da odredim, u паsој ~Ьiгсi se nalaze i ·cetiri egzemplara koje sam sravпio sa Beze-Sloserovim priшerciшa. Svi, а
пarocito dva шапја priшeгka, па prvi poglec! lice па terebгatule.
Kako vec saшi autori pisu ,, ... radijalne strije i kratkoca kljuna,
сiпе da se mali primerci шogu tesko odmah kao spiriferiпe da
odrede, пеgо se vrlo cesto za valdhajmije dгze."
Lj11stura је ovalпog oЫika, kod пajveceg pгimerka skoro
sasviш okrugla. Kapci ы1 ispнpceпi i io ve11tr}lni vise. Na njemu
је kraci kljuп vrlo malo povijeп uпаргеd. Sav је sasvim prav.
Samo kod najveceg priшerka izdir;nнt је па ceonom krajн vrlo
Ыаgо prema maпjem kapku. Vг11 ша!оg kapka је skoro пe
vidljiv. Cela ljнstшa је prekriveпa ko11ceпtric11im пarastajпim
prugarпa, а kod clva primerka (пajveceg i пајшапјеg) vidljive sн
i karakteristicпe radijalпe strije.
J)imenzije: а) 13,5: 13: 5,S; Ь) 9,5: 9,5: 4
geпericki

Terebratula
Serп оvЉ cio sada orisaпЉ vrsta roda riпl1onela i spш
feriпa, nasa zblrka raspolaze i sa desetak vrlo sitnih ekzemplara
roda terebratula. petaljпu njihovu odredbu nisarп mogao ovog
puta da izvrsim. Ciпi шi se da Ы 111ed11 пјiша mogle da se izdvoje tri vrste.
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Resume
Les bracl1iopodes d.u iias moyen de Lovcen (Montenegro)
Cors de ses excursioпs da11s la regioп de Соvсеп (Moп
tenegro), М. Zarija Besic а troнve daпs des calcaires mаrпенх •
Ыeu-grisatre t1es bracl1iopodes qui опt ete deter111iпes par l'auteur
соmше apparteпant aux especes suivaпtes: 1. R h уп с h о n е 11 а
m е g а Ьi еп s i s Мо i s s., 2. Rh. g· 1у с i па Ое m ше 11 а r о, 3.
R 11. f u r с i 11 а t а Т h ео d о r i, 4. IZ h. А m а 1t h е i Q 11 е n s t е d t,
5. R 11. Ь е 1е11111 i t i с а Q u е 11 s t е d t, 6. R h. р Ј. i с а t i s s i 111 а
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Queпstedt,

7. R11. Alfredi Neumayr,8.Rl1.Giimbeli Oppel, 9. Rl1. aff. Giimbeli Oppel, 10. Rh. prava Rotl1pletz, 11. Rh. spec. cf. Jaccardi Haas, 12. Rh. variabilis
Schlotheim, 13. R11. Zugmayri Gemmellaro, 14. Rh.
Beпeckei Haas, 15. R11. spec. iпd. (11. spec.), 16. Rl1. spec ..
17. S р i r i f е r i па d ес i р i е 11 s Во s е е t S с h 1о s s е r, 18. Т er е Ь r а t u l а.
La plнpart des ces especes etaпt caracteristiqнe рош le
lias mоуеп, ces calcaires seraieпt par сопsеqнапt de meme age.
C'etait l'opiпioп de М. F. Koch aнssi. Il basait sa maпiere de
voir нniquemeпt sur Ја comparaisoп de ces terraiпs avec d'autres
terraiпs liasiqнes Ьiеп et11dies. М. Z Besic est arrive а la 111eme
coпclнsion еп coпstataпt qне ces couches 111arneuses se troнveпt
sitнees entre les calcaires а megalodoпtes et les calcaires Ыапсs
oolithiques.
La troнvaille de ces brachiopodes est Ја premiere preнve
рош l'exactitude de l'opiпioп de Kocl1 et de Besic, а savoir:
que ces calcaires 111arпeux bleu-grisatre soпt certaiпemeпt d'age
liasique.
!~.

Чирич

Среднелейассовые брахиоподы горы Ловчеиа
(Ч ерно гория)
Во время научных экскурсий в области Ловчена, Зария
Бешич нашел в сиые-серых мергелистых известняках фауну
брахиоподов,

в которой автор опредеЈIИЛ следующие виды:

Rhynchonella megableпsis Moiss. var?, R h. О 1у с i пп а Ое 111111 е 11 а r о, R h. f u r с i 11 а t а Т h ео d о r i, R h. А m а 1t 11 е i Q не 11s t e d t, Rh. bele11111itica Queпstedt, Rh. plicatissi111a
Queпstedt, Rh. Alfredi Neumayr, Rh. Gi.imbeli Ор
ре 1, R h. aff. О ii 111 Ь е 1i Ор ре!, R 11. cf. р r а v а R о t h р 1е t z,
Rh. spec. cf. Ја с с а r d i На а s, R11. v а r i а Ь i 1i s S с h l о t11 е i 111, R h. Z Lt g 111 а у r i Ое 111 m е 11 а r о, R 11. В е пе с k е i
На а s, R h. s ре с. iпd., R 11. п. spec.?, S р i r i f е r i па d е
с i р i е 11 s В Ь s е uпd S с t1 1о s s е r, Те r е Ь r а t u 1а.
Уже Ф. Кох на основании сравнения с другими лейас
совыми локальностями и 3. Бешич на основании их страти

графического положения между известняками с мегалодонами
и белыми оолитовыми известняками, предполагали, что эти
известняки принадлежат среднему лейассу. Нахождение этих

брахиоподов, большинство которых характерно для среднего
лейасса, служит первым палеонтоЈiогическим доказательством
в

пользу

их

предположения.

Б. Ћирић: Брахиоподи средњег лијаса са Ловћена

В. Ci1·ic: Les braclliopodes du lias пюуеп de Lovceп
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Ј1

Гласниk Природњачkог му3еја А-2
Bulle!iп du Mнseum d'Ћistoii·e Natшelle А-2

Александра Данилова

•

ТРИЈАСI<А БРАХИОПОДСI<А ФАУНА ЂОРОВА

ЖДРИЈЕЛА I<ОД ПОДБОЖУРА (ЦРНА ГОРА)
Михаило Вучиниii, професор гимназије у Никшиhу (Црна
Гора), поклонио је Природњачком музеју српске земље
доле описану брахиоподску збирчицу коју сам добила да
проучим и опишем. Збирка има у свему десет примерака

које сам детерминисала у ове врсте и родове : Spiriferiпa
(!Vlentzelia) !Vlentzelii D и 11 k., ТегеЬгаtиlа (Ceonotlzt-is) valgшis
S с h I о t h , Rhynchonella Mentzelii В u с h., Halorella amphitoma
В r о п n. var. гarecostata В i t t 11. Rhynclzonelliua Juvavica 1юг.
diclzotoma В i t t 11., Rlzynchonel!a sp. ind. i 1 eгebmtula sp. ind.
Поред

брахиоподских примерака у овој збирци се налази и

једна кречњачка лоптиnа, савршено правилна, чији диаметар

износи

15

али

нисам

то

1

мм.

Ова
могла

куrЈiица
као

је сва!{ако

сигурно

оогонија неке алге,

утврдити.

2.

МатеријаЈI који изграђује ове ф0силе је беличасти креч
њак. Музеј није добио од Вучиниhа комадиh кречњака у
коме су биЈiи нађени фосили, али је Вучиниh дао усмено
саопштење да је то беличасти нешто кристаласти кречњак ;
дакле, тип
тријастог кречњака који се најчешhе јавља у
околини Никшиhа (3. Бешиh усмено саопштење).
Ови фосиЈiи су нађени близу железничке станице Под
божур, на месту званом 'ћораво Ждријела и то у усеку пута
I{Од куhе Лазара Булајиhа. Поменута станица СР налази
око 18 км, западно од НикшиЈ1а (секција Требиње, 1 :100.000),
Караюер фауне је врло интересантан.

У почетку

сам

веровала да претстаnља типску средњетријаску брахиподску

фауну из зоне Rlzyпclzoпel!a decurtata. Проучивши ближе
фауну, увидела сам да она, и поред неких облика који су

АЈ1е1tсандра Данилова
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чести

за

ову

зону,

не

носи

у

целини

тиПС!{И

карактер

тако

старих форми, ве!1 да је нешто млађа. Rlzyrzclzoпelliтza juvavica и Halorella ampflitoma на пример, указивале би чак
на норички кат, а наша је Rlzyпc/10пella Mentzelii,
када
се упореди са типским формама, и крупнија и глобознија.
те је можемо сматрати као млађи, нашто промењен облнк.
Ја не бих могла на основу облика, који ми стоје на распо
ложењу, фиксирати тачну зону којој они припадају, али као
сигурно могу нйгласити да су млађи од средњетријаске зоне
Rh. decurtata. Треба извршити проматрање тријаских креч
њака око Подбожура, да би се добили нови подаци за њи
хову тачну старост, а ова фауна нека послужи као путоказ
ка

правилном

решењу

Сви се примерци
музеју српске земље.
Беренlјија.

Spiriferina

тога

питања.

налазе на чувању у Природњачком
Цртеже је извео сликар Музеја М.

(Meпtzelia) MentzeШ Dшzk.

1851 Spiгzf'eгirza Mentzelii D 1111 k е r: Cber die iш Muscl1elkalk
Obeгscl11esieпs bls jetzt gefuпdeпeп
Mollusken. PaНioпtogr. 1 1851, р.
287, Taf. XXXIV, fig. 17--10.
1890 Spiгifаiпа

(Meпtze!ia)

Mentzelii В i t t 11 е r: Bracl1iopodeп
der alpineп Trias. AGRA X[V. 1890,
Taf. XXXIV, fig. 1-28.

У збирци се налази једна глатка Spiгzj'eгiпa коју сам
одредила као Sp. Mentzelii !) нп k. Упореlјујуlш овај примерак
са Bittner-oвoм серијом из Kalteпleatgebeп-a, примеi'1ује се да
се наша форма одЈшкује јаснијим,
доста снажим,
равно
мерно распореl1еним пругама, што се у тој мери не запажа
I<од примерака поменуте серије. Тих пруга на дорзалном -мањем

-

капку

има

четири,

а

на

горњем, уколико се услед

оштеhеностн кљуна да пратити, пет.
На овом екземплару јако је развијен полукружни синус,
који се према кљуну постепено сужава и плиhа и који је
ограничен са два релативно оштра ребра. Сам к.љун је
одбијен, али се по контурима његове базе да закључити да
је одговарао типсксм кљуну Spiгifcгina Mentzelii.
Одговарају!ш олук мањег капка може се пратити скоро
до самог врха, који је масиван и нешто стрчи изнад бравне
ивице.

Делтидијалне

плочице

су

очуване;

на

њима

се

под

лупом разликују ситне попречне бразде.

Описани примерак највише би одговарао слицн
табли наведеног Bittпer-oвoг рада (1890).

XXXIV

5

на

Тријаска Брахиоподска фауна Ћоров1 Ждријела

Terebratula
1852

(Coenotћyris)

Coenothyгis vulgaгis

1890 Taebmtttla

vulgaris S с h l о t h.
В r оп 11: Lethaea geog11ostica
р. 53, Taf. IX. fig. 5, 6.

175

(Coeпotlzyris) vulgшis В

i t t 11 е r: 1. cit.

3/Ш,

р.

5,

Textfig.
Два глатка примерка из ове збирке припадала би врсти
Тег. valgш-is.
Први примерак је елиптичног облика, нешто ка врху
зашиљен и претстављао би млаl}у форму наведене врсте,
пошто спољашњи карактери нису у довољној мери изра
жени. Проучавани примерак потсеhа умногоме на Т er. Bttали на мањем капку нема ни трага спљоштености.
Врх мањег капка је једва испупчен и подилази под масиван,
испупчен и повијен кљун, који се завршава јасно видљивим

kowskii,

фораменом. Максимална ширина капака је на средини форме,
а дебљина нешто изнад сред1.ще. Вентрални капак је скоро
два пут дебљи од дорзалног. Ивица срашhивања капака
веома је оштра и у горњем делу благо повијена на веl1ем
капку, док од средине чини вертиналну праву линију. У пре
делу чела такође је права, пошто је форма без синуса.
На другом примерку оштећени су кљун и чеони део.
Примерак је знатно конвекснији од горе описаног, алн је
сразмера у димензијама мањег и веhег капка очувана. Капци
су скоро глатки са једва приметним, широко растављеним
нараштајним пругама. Комисура се не истиче оштрином,
што се примеhује код првог спљоштеног примерка, веi1 се

својим

делом

према

кљуну

налази чак у удубљењу,

које

чини веhи капак у овом пределу.

Rhynchonella Mentzelii
(Сл.

1851. Teгebratttla Mentzelii

В

u с h.

2).

D u 11 k е r:

1. cit., р. 285, Taf.
XXXIV. fig. 20-22.
1890. Rlzynclzonella Mentzelii В i tt 11 е r: 1. cit. р. 12, Taf. XXXII.
fig. 14-16.
1902. Rlzynchoпella Mentzelii В i t t 11 е r: Brachiopode11 и. Lamellibranchiateп aus der Trias vоп
Bosnie11, Dalmatie11 uпd Veпetie11.
Jahrbuch GRA Lll. р. 502, 553,
587, Taf. XXI. fig. 8-12.
1903. N/1ynclzonella Mentzelii V i 11 а s s а d е R е g 11 у: Foss. del
Monteпegro I. Мет. Acad. sci.
1st. Bolog11a, ser. 5, Т. Х, р. 1 Ј,
Tav. 1. fig. 18.
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1948. Rlzynclzoncl/a Mc11tzelii Z.

Ве
fauпa

s i с:

Trijaska brahiopodska
iz Seljaпa. Atшales geologiques de !а Репiпsнlе Balkaпique
Тоше XVII. iаЫа I, sl. 8.

Збирка располаже са два ребраста
одредила као R/z. Mc11tzelii В t1 с 11.

примерка које сам

Први је · врло добро очуван, пентаrоналне форме, са
релативно густо распореlјеним ребрима, којих има на вен
тралном капку 19, а на мањем - дорзалном -18. У дубоком
синусу се налази седам ребара, а на олуку и крилима по
шест. Испупчење олука није у толикој мери изражено као
синус иа горњем капку и може се констатовати приближно
од средине форме. Ребра су нешто затупљена и у пуном
броју почињу од врха. Капци се спајају чинеhи оштру ивицу
која је исLЈрва права, а затим претставља цик - цак линију,
знатно изломљену у пределу синуса, одн. чела. l{љун мали,

танак и пљоснат нешто је виши од благо
мањег капка и само га додирује.

заобљеног врха

Други примерак пока:-зује веhу ГЈIОбозност, нешто је
мањих ра:-змера, а и мањег броја ребара. Како је доста оште
hен, једино се по линији ребара може закључип1 да је синус
плиtш, но код горњег примерка, и да га чине на веl1ем капку
5, а на мањем шест ребара. Ребра су у пределу кљуна само
наговештена, док се непосредно иза њега сасвим јасно раз
ликују. У горњој треiшни дорзалноr капка ребра су избри
сана, тако да је љуштура глатка. Кљун је још нижи, али
конвекснији од кљуна напред описаног примерка. По свом
хабитусу ова би форма највише одговарала сл. 11 на IV

табли Bittпer-oвor рада

(1903).

Упоре!јујуhи ове примерке са Бешиl1евим оригиналним
примерцима из Пиве, које он сматра за типске форме ове
врсте, уочила сам раз,тшке у броју ребара и у димензијама.
Типске форме, наиме, имају 14, одн. 15 ребара и знатно
су

маље.

Halorela

ашрЬltоша В

1890, Ha!o!'ella amp!zitoma

r

оп 11

var, rai·ecustata

Bittпer:

1. cit.

р.

В

i t 111.

183,

230,

fig. 29, 30, ХVШ fig.
3-9, XIX fig, Ј -25, ХХ fig. 1-19.

269, Taf.

ХУЈ.

Овај ситан· примерак највише потсеtш на форму, чију је
СЈiику дао Г3 i t l 11 с r (1890) на табли XVI!I под бр. 8 и означио
као варијетет гaгecostata. Наша форма има 14 ребара која у
пуном броју почињу од шиљатог врха. Медиа,1Јна ребра веt1
показују тенденцију да се зближе. По изв.есној несиметрич
ности

облика и попЈ?ечним

пругама у средини може се сма-
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трати и као млада форма врсте

I-1 а 1о r е 1 1а а 111 р !1 i t • m а
В r о n 11., чији би дефинитиван изглед одговарао сл. 6 на
истој табли пом. В i t t п е r-овог рада. Ф9рма је у поређењу
са осталим примерцима те врсте ретких ребара, јер њихов
број. по В i t t 11 е r-y, може да варира од 7-24 (v а r. m u 11 ic о s t а t а). Форма је ка врху нешто зашиљена, оштар кљун
са форам.еном само додирује пљоснати врх мањег капка.
RhynchoneШna

juvavica var. dichotoma

Bittп.

(Сл. 1)

1890. R!zynclzoпellina
1894.

jaiiavica

Rl1ync/zonellina javavica
У збирци

се

налази

vаг. dic!zotoma В
р. 192, Taf. XXV.

i t t n е r: 1 cit.

fig. 5-39.
i t t 11 е r : Ueber die Gattuпg
Rhy11cho11elli11a, Jahrbuch GRA
XLIV. 'р. 527.
В

такође и један

одлично

очутзани

пљоснати примерак који сам одредила као R 11 уп с !1 о n е11 i n а ј 11 v а v i с а Bi ttп. Примерак је зашиљен према врху и
има јасно изражено рачвање ребара које се опажа близу са
мог

кљуна;

на

мањем

капку

ово

се

рачвање

не

може утвр

дити услед губљења ребара ка врху. Друга карактеристична

особина је наговештено и веома плитко радиално удубљење
у средини дорзалнога капка, које дели примерак на две си

метричне половине. У средини веilега капка не примећује се
никакво удубљење, нити испупчење. Ребра нису једнака: пе

риферна и медиална су ситнија и нешто збијенија. Линија
срашilивања капака у горњој половини је праволиниска,
затим иде на цик-цак. Форма највише одговара облику чију
слику В i t t 11 е r (1890) даје на Таб. XXV под бр. 31 као v а r.
d i с 11 о t о 111 а, а отступа од ове утолико, што је наш приме
рак још пљоснатији, те би спадао међу танке форме.

Rl1ynchonella sp. ind.
Збирка располаже са једним примерком ребрасте

RJ1y11-

о 11 е 11 е, која је услед притиска деформисана, као и са
одломком вентралне љуске који, несумњиво, припада истој
врсти. Колико се да реконструисати, примерак би био дужи

c 11

но шири,

са лопатасто

издуженим

четвртастим

синусом,

што

форми дај-е петоугаони облик. Примерак има на веilем капку'

13 ребара, а на мањем их је 14; у синусу се налази 4, а на
олуку 5 ребара. Ребра су крупна и затупљена. Да се уочити
и једва приметно улегнуilе у задњем делу мањег капка, као
да олук према врху прелази у плитко удубљење. О горњем
делу !<омисуре не може се ништа поуздано peilи; она даље
иде на цик-цак и у чеоном пределу је јако изломљена. Врх
је прекриљен ниским, повијеним и широким кљуном беэ вид
љивог форамена.
l'асниl< Г!риродљачl<ог му3еја, А-2

Александра Данилом
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Terebratи!a

sp.

iнd.

На овом примерку је оштеhен и врх и кљун, те нам
они не пружају драгоцене податке. ОбЈ1ик би био елипсои
дан да предњи, одн. чеони, део форме није раван. Највеl1а
ширина примерка је приближно у његовој средини, а деб
љина нешто изнад средине. Форма је без синуса само нешто
снљоштена у чеоном делу.
Ивица срашlшвања капака је
оштра, у бравном делу повијена према мањем капку, док се
даље праволиниски удаљава од њега.
Форма је глатка са
грубљим и финијим нараштајним пругама, које се нарочито
запажају на веhем капку.

Aleksaпdra Daпilova

RESUME
Le faнne brachiopodt: de trlas de Corovo Zdrijelo,
pres de Podbozнr (Montenegro)
l,'auteщ а decrit da11s le text~ serbe !а fau11e btachiopode,
originaire de l'endroit 110111111е Corovo Zdrijelo, а proximite
de Ја gare de Podbozur, sitнe а eпviгon 18 kш. ан-онеst
de Nikcilfch (Niksic). Dans се recueil, offert au Mttsee par
МЉаi!о Vнciпic, professeш
de !усее, sont meпtioппes les
especes et genres suivaпts: Spiriferiпa (Mentzelia)
М е 11 t z е l i i D tt 11 k., Те r е Ь r а t L! l а (С ое 11 о t h у r i s) v t! 1g а r i s S с h l о t h., R 11 у 11 с 11 о 11 е 11 а Ме 11 t z е I i i В u с h.,
На l о r е 11 а а 111 р 11 i t ош а В r о п 11 v а r. г а r ес о s t а t а
Bitt11., Rhy11cho11elli11a jнvavica var. dicl1otoш
В i t t 11., R !1 у 11 с 11 о 11 е 11 а s р. et Те r е lн а t l1 1 а s р.
L'анtеш est d'avis qне cette fанпе est plнs јенпе que les
bracl1ippodes de la zone Rl1. decurtata, шais il ne precise pas
sa place stratigraphiqнe.
Тонs ces specimens soпt coпserves au Mнseum d'Histoire Naturelle dн Pays Serbe а Belgrade.

А. Данилова

Триасовая фауна брахиоподов ив Чорова Ждриела

(Черногория)
В сер беком тексте автор дал описа нис фауны брахио
подов, наt!денной в Чоровом Ждриеле недалеко от железно
дорожной станции Подбожур, которая находитсяв 18 кил. на
запад от гор. Никшич.

Тријаска Брахиоподска фауна Ћорава ЖдријеЈ1а
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Эту фауну подарил Музею Михаил Вучинич, проф.
rимназии. Она состоит из следующих видов: Spiriferina (Mentzelia) Mentzelii DLiпk. TerebratLila (CoeпoЉyris) vLIIg·aris Scl1loЉ.
IZhyпchonella Meпtzelii Buch. Halorella aшphitoшa Вrопп. var.
rarecostata Bittп., Rhyпcl1011elli11a juvavica var. dic!10toшa Bittп.,
RЬynclюпella sp. iпd. i Terebratt1la sp. iпd.
Автор считает, что эта фауна моложе фауны брахио
подов из зоны RhупсЬопеl!а decшtata, но не определяет ее
точноrо стратиrрафическоrо места.

Приведенние экземпляры храиятся в Музее.

Оливера Милетић

ПРИЛОГ ВА ПОВНАВАЊЕ ФАУНЕ ДРУГОМЕДИТЕРАН•

СI<ИХ СЛОЈЕВА НА ВАОАДНОЈ ПАДИНИ ГУЧЕВА
(6РУСИНА)
На прошлогодишњој екскурсији студената геологије
Природно· математичког факултета у Подрињу, под руко
водством др. П. Стевановића, прикупљена је знатна количина
фосилног материјала из другометеранских наслага у атару
села Брусине. Мој се задатак састојао у одредби фауне и
утврђивању сличности и разлике са фауном из познате ло
налности Вилиног Потока, чију су фауну одређивали Ј. Жу
јовиh и П. Павловиl1 (1889, 1901, 1903).
Ниже наведене врсте наlјене су у усеку пута Ковиљача
Зворник, !{Оји је скоријег датума, недалеко од познатог
налазишта Вилин Поток. Они су сачувани у чврстим песко
витим зеленкастим глинама (тегл), чији слојеви падају под

малим углом на ССЗ ка Дрини. У саставу фауне преовлађују
ситније форме (С ог Ь н ! а g i Ь а U I i v i и др.) и форме са
танким, врло нежним љуштурама, услед че1 а је велики број
облика оштеhен још приликом са!{упљања и доцнијим препа
рисањем. Због тога одредба неких форама извршена је само
приближно,

У фауни заступљ~ни су углавном јежеви,
шкољке и пужеви. Одредила сам ове врсте:

S с h i z а s t е r с f. 1 о v i s а t о i С о t t.
D е 11 t а 1 i u 111 rn u t а Ь i I е D о d е r 1.
D еп t а I i u rn еп t а I i s L i 11 11.
Ve 11 н s ш u 1 t i 1 а rn е 11 а l, а 111.
V е 11 11 s s р.
С о r Ь u I а g i Ь Ь а О 1i v i.
С о r t) u I а s р.
А r с а t u r о 11 i с а D u ј.
А r с а d i 1 u v i i L а 111.
Р е с t е п с r i s t а t u а Б r о с с.
Т е 11 i 11 а d е 11 а с i 11 а L i п 11.
Т u r r i t е 11 а t u r r i s В а s t.
Т u r r i t е 11 а Ь i е n i а s z i v а r. р е r с i 11

е

скафоподи,

tа

Ј"

r i t'

с\

IJ,

Оливера Милетић

М i t r а s с r е Ь i с u l а t а В r о с с.
Aпcillaria g·Jaпdiformis Lаш.
Natica !1eliciпa Brocc.
Р I е u r о t о 111 а s е m i m а r g· i n а t а L а
Р I е u r о t о 111 а с f. r о t а t а В r о с с.
В U С С i 11 i U 111 S р.
С е r i t i tt ш е х g г. 1 i g· 11 i t а r u 111

m.

Briozoa
Велика веhина одређених форама налази се у списко
вима Ј. Жујовиhа и П. Павловиhа (1889, 1903) из Вилиног
Потока, али има и принова као што су Те 11 i п а d о 11 а с i па
Siпп (врло честа) затим. T11rгitel·Ia bieпiaszi \Таr. perc i п е ta F r i ед Ь, С е r i t 11 i tt 111 s р. S с 11 i z а s t ег с!'. Ј о \Т i s а t о i
С о t t, и др. Нарочито је значајан налазак морског јежа
(S с 11 i z а s t е r с f. Ј о \Т i s а, t о i С о t t ). То је уствари први
налазак морских јежева у теглу Западне Србије, а може се

реhи уопште у теглу

(најдоњем тортону) Србије,

јер су из

вишњичког тегла у околини Београда познате само бодље
јежева. Треба истаhи да су морски јежеви уопште реткост
за фацију тегла у оквиру Пананског Басена.
Глине из описане локалности одликују се и отсуством
фораминифера, који су иначе доста чести у суседном нала
зишту, у Вилином Потоку. (П. Павловиh, 1901).

Л И Т Е Р А Т У Р А.
Н о е

r n е s М.:

Жу јов и

h

fossileп

Die
АЫ1.

III-IV.

Ј.:

Моl!нsсеп

<i. k. k. g·eol. R.

д.

А. Wieп

Wieпer

Beckeпs,

1856-1870.

Основи за геологију Србије.
Б. П. књ. I, 1889, Београд.

Геол.

анали

П. Павлов иri:

Фораминифери другомедитеранских слојева
у Србији. Споменик Срп. акад. наука XXXV,
Београд 1901.

П. Павлов и

Принове Геолошког завода Велике Школе.
Геол. анали Б. П. књ. VI, 1, 1903 Београд.

С о

ttrе

Zit t

е

1

а н

h:

1.:

К.:

ecl1iпides пеоg·епеs дн bassiп me<iiterr.шeeп, Апп. cle l'iпst. ocea11og1·apl1iчue. Pa-

Les

ris, 1913.
Lehrbuch d. paleozoologie.

Miiпcl1eп нпd

Ber-

lin 1915.

F ri е d

Ь е

r g· W.:

Fauпa

шiосепiса

Lwow, 1914.

Poloпiae,

Gasteropoda,

Прилог за познавање фауне другомедитера11ских слојева

183

O!iverR Miletic

R Е S U М.Е
Donnees coшplementaires sur la connaissance de la faune
aes Sf condes couches medite1·ra11eennes sю· le versaпt
occideпtal du moпt de Gнcevo (Brttsiпa).
L'a11tcш ргеsепtе Ја Jiste des especes d'eieгшinees apparteпaпt au facies cJu tf'gle (iог1.оп), dt'\'e]oppe sш· Је versaпt occideпtal de Ја шo11tag!le (Је С'~нсе,·о (Se1ble Oc:cic'eiitale) sur !е

teпitoire

du ,,:Jlage t1e В:тs:па (c!t!1lai stн Ја rot1te Ko,riljacaZvomi1 ). Раг sa co111~иsili011 !а J,1t1t1e est rгcs ргос\1е de ce!le de
Ја Iocalite сстпuе Viiiп Potok, qнi se trouve tt pгoxiшite
irпшediale. L'aLJteш· soнl;g·пe l'iшportat1te d~cot1verte cie l'oшsiп
Scl1izaster ct·. lovisa'loi Cott еп taпt que pre111ierc (Јс,.
co1t,·cгte dt1 гep1'l;:;e11ia11t rks tel1 11icles с!апs Је l'acies с111 !egle (Lle
!а coL1cl1L; torlo11ie11щ·) dc la Serћie Occicle11t:ile.

ОливерR Милетич

I<

повнаюо фауны слоев

второго ср~диsемно- морс1<оrо

яруса на вападных сююнах горы Г.уL1ево (Брусина).
Автор дает список найденной фауны в назначенной ло

кальности.

Александар Ћирић

Списак голтске фауне иа околине Леновца (3ајечар)
Од 1 до 16 априла 1948 године обављена је студентска
геолошка екскурзија под руководством професора К. В. Пет
ковића у околини Зајечара. Том приликом је у селу Леновцу
сакупљена доле наведена rолтска фауна. Ова фауна је на
ђена на местима званим О стр е Стр ан е и Пољ а н иц а.
То су локалитети познати из студије В. К. Петковиi1а (Голт
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