
Минерапоrија, Геологија, 

Папеонтопоrија 

Књига 10 

Serie А 
Mlneralogle, Geologle, 

Paleontologle 

Livre 10 



ГЛАСНИК 
П_РИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА 

У БЕОГРАДУ 

BULLETIN DU MUSEUM D'HISTOIRE 
NATURELLE DU PAYS SERBE 

Серија А 
Минералогија, Геологија, 

Палеонтологија 

Књ ига 10 

БЕОГРАД - BEOGRAD 
1 9 5 8 

Serie А 
Mineralogle, Geolngie, 

Р aleontologie 

L i v 1· е 10 



Директор 

БРАНИСЛАВ ГОЈКОВИЋ 

Уредник 

БОЖИДАР МАТЕЈИЋ 

Уређивачки одбор · 
БРАНИСЛАВ ГОЈКОВИЋ, БОЖИДАР МАТЕЈИЋ, ЗАГОРКА ПАВЛОВИЋ, 

ЖИВКО Р. АДАМОВИЋ 

Comite de redaction 
BRANISLAV GOJКOVIC, BOZIDAR МАТЕЛС, ZAGORKA PAVLOVIC, 

zrvкo R. ADAMOVI.c 

Уредништво - Redactioп 

Београд, Његошева ул. 51, пошт. преградак 401, тел. 42-258, 42-259 
Njegoseva 51, Р. В. 401, Beograd, Yougoslavie 

Технички уредник и коректор 

Радомир Ј. Милосављевић 

Штампа Графичко предузеће "Академија" - Београд, Космајска 28 - Тел. 24-701 



ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА 

Београд, 1958 Серија А, Књига 10 
BULLETJN du MUSE;UM d'HISTOIRE N ATURELLE 

Belgrade, 1958, Serie А, Livre 10 

Станислав М. Луковић 

ГЕОЛОШКО-ПЕТРОЛОШКА СТУДИЈА КОСМАЈА 

(Докторска дисертација одбрањена на Геолошком факултету у Београду 

2-Ш-1955 године). 

Увод 

Значај терена п његова геолошка проблематика 

Област Космаја, иако на домаку Београду, спада у ред оних 
наших rгерена који се могу означити: као геолошки: мало, у ,сва
ком случају недовољно проучени:. Она свакако спада у области 

:кюје не пружају повољне услове за геолошка проучавања; терен 

је на вел:и1кЈом прос'Dрааству поЕЈр:ивен, седименти су сиромашни 

фсУсилима а т~кЈтански односи веО'Ма компликовани. 

Прве значајније податке о овим теренима дао је Јов ан 
Жу јов и h, о•снивач Геолошке науке -у Србији, који је и одра

ста'о у селу НемаЈНикуhама, у подножју Космаја. После Жу јо
в и h а читава област је само фрагментарно проучавана. Многи 
проблеми су •само додирнути, изв•е\с'ffе чињенице само 1к10нстато
ване, многе пре!т1по1ставке нису довољно аргументоване, мишљења 

о старости седиментне серије су врло ра:зличwт1а. Даскора је у 

целој овој области нађено и одређено света неколwкю фосила и 
нешто њихових фрагмената. Јасно је онда што су многи проблеми 
остали нерешени, што се о геологији Касмај а више нагађало него 
што се знало, и што се показало да су многи закључци, основани 

искључиво на лит'олоШЈкмм аналогијама, били погрешни. О тек
тонским односима тешко је ту било и говори!т'и, у1тюлико пре што 
о моhности седиментне ,серије није би:л'О ника.ЈК:вих пода!rака. 

Из •свих до ,сада објављених радова о геологији Космаја до

биј а ,се само једна о'!ТШта, нејасна слика геолошlкlе прошлости, 
грађе и структуре овог простра:ног терена. Из ових радо·ва је про
истекао известан број спорних ,питања која до ·сада нису решена. 

Космајски терени пружају обиље разноврсних геолощких 

пр:облема, не сюуrо локалних веh и 'тшших чији значај превази

лази границе ове облаа:rи. 

Космајским мезозојским седиментима приписивана је разли

чита старост, од архаика (Ј. Пан чи h, 1867) до еоцена (А. Во u е, 
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1870). Недостају тачнија и детаљнија испитивања њихових стра
тиграфdкЈих и фацијалних односа. На постојећим геолошким ~кар
тама или нема никаквог рашчлањава~а или су она претежно ли

толошког караlщтера. Међутем, баш касмајски •терени пружају мо

гућност за разјашњење ових проблема који нису у потпуности 
решени ни у околини Београда нити магде у читавој Шумадији. 

Тектоrнски о:цноси, fкiarro ло1кЈални тако ни регионални, нису 
у довољној J.VI1E'!pи разјашњени. Космај је једна од планина Цв и

ј ић ев е "северне прела'зне зоне" чији положај у структури Ди
нарида није п'Отпуно ја1сан. Уошnте ,се поставља питање оправда
ности издвајања једне 1т1акве зоrне. Б. Мил ов ан ов ић (1950) 
истиче, без Ј:(етаљнијег излагања, да се планине централне Србије 
делом одликују е1т1руtктуром карак!1'еристичном за Динариде, по

rотову за тзв. вардарску зону, и да један део "северне прелазне 

зоне" несумњиво припада Динаридима. 

Магматске C'I1E'lнe Космаја проучаване су као изоловане по
јаве. Узајамни одн<Ус интрузива и вуЈI!кЈанита уопште није трети

ра...ч. Пет1рохемиска испитивања нису вршена. Питање старости 

ових стена није дефинитивно решено, као ни однос магматизма 
према 1тектоници. Такође није прика<зан њихов одно·с према дру
гим, сличним стенама Динарида. Нарочити значај космајске обла
сти је тај што она пружа могућност за прециз'Нију одредбу ста
рости магматсмих стена, што је доста ре'т1ка појава у Динаридима 
где су контакir'И претежно те1(1тюнаши. 

Појаве серпентина су врло мало проучене. Нешто података 
о распрострањењу и минералошк10~11еlт15ографским карактерис'rи
кама да!о је Ј. Жу ј ов ић (1893 и 1900), остали аутори углавном 
само региструју његово nрисуств·о. О rrареклу, положају, старо
ст~и, продуктима измене серnентwна Сlкюро се ништ1а не зна. Пи
тање односа серпентина према ОlкЈолним седиментима и његове 

старо'с'Т'И значајно је не само за област Космаја већ и за читаву 
Шумадију и "вардарску зону". ОД1Носи Ћа Космају у извесној 
мери могу да расветле ов·о питање. 

Мада је о појавама метаморфизма на К'Осмају још 1909 пи
сао Ј. Цв иј и Ћ о њима се врло мало зна, наР'очито о врсти по
јаве и њеном обиму, а скоро ништа није познато о проду,ктима 
метаморфИ'зМа, О ОДНОСУ !НОВОdТfв'ореНИХ стена И ИСХО:П;НОГ матерrи
ј ала, о пара:генетским и структурrним односима. Мишљења о ста
рос'тм метаморфисане серије су ·различита. 

Геологија Коомаја је Ј,!'.:Нтересантна и у привредном погледу. 

·ова обл:а!ст је извор грађев:и:нс1Фг камена за веЈТИ!кlИ део Шума
дије, Посавине, Подунавља и Поморавља. Раmски цеме!НТни ла
парци су база за тамошњу индуdђ)rију цемента. На далеко је по
зната и цењена IКа!о декоративнrи камен дивна роnочеlвока мер
мерна бреча. О С11iратиграфском пол:ожају и старости ове брече 
постоје разЈП1чита мишљења. На Косма:ј1ским теренима, у околини 

·сел:а Баба и СтојЋика налазе ice С'т1ара римска шљачишта 1кюја 
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(:падају међу највеhа у Европи, међутим, о руда,рској делатности 

у овом крају 'постоје само оскудни подаци који 'СУ до сада били 
разасути по старим рудара:к\им архивима. О самом лежишту није 
бИЈю rотово никаквих податаЈКiа. 

У току дужег проучавања геолошких и минералошко-----пе

'I',РОграфских односа у <Убласти Космаја, 'т1рудеhи rce да одговорим 
на сва поменута питања у Н:!Еlној ванредно сложеној геолошкој 
проблематици, прикупио са:м до'ста нових елемената који са по
стојеh,ом литературом дају довољно материјала за изра:ду геоло

шке монографије ове области. 

LE6ENDA: 

Ок,и.оА 

о NALAZIS ТА HIKUOFAUJIE. 

о NALAZIS ТА HS.д.AFAUNl 

0 IJANl:U. POZHATA WIIAZtS1A 
1'fE.бAFAUNf 

___ ZlL РР//~ 

S tuko'.l1c 

S!J[CШALNA КАРТА 
NAlAZ1.STA Kд[TACf;JSKl J:"OStШl FAUN[ 

U DBLASTI KOSHA:JA 

- -----i_-..:1.---'-- - - - -

- - - - - _).. -'~ ~ - -
--·-- _:_ i_ --

Locality map of fossils, 

Ка:о први задатак сЕ'би поставио сам детаљно 1кар1тирање чи
таве области и посебно обла:сти рудних појава. У исто време при
ступио сам прИЈкlупљању материјала за лабораторйска испитивања. 
Десетак нових .налазишта фосилне мегафау,не које сам открио и 
прилично обимна фауна коју сам из њих саlкiупио нису били до
вољни за детаљно, ,стра!ТIИrрафско рашчлањавање. При таквим 

околностима био сам принуђен на прикупљање проба за микро-
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палеонтолош:rqа :wспити::вања. (Види карту налазишта фосилне 

фауне). Прилична микрофауна 1кюју сам добио шлемовањем низа 
ових проба из седиментне серије, омогућила ми је да поставим 
сигурније стратиграфске темеље у овој области и да на основу 
тога и извршеног детаљног картирања рЕiшим главне !Гектонс~ 

проблеме. На прикупљање проба за микропалеонтолошко испити
вање био cai-vr потстакнут мишљењем проф. Б. Мил ов ан ов и
h а (1940) да би у мегафосилима сиромашним флишним седимен
тима северrн:е Шумадије требало очекивати сенонску микрофауну 
и изванредном помоћи ll{/Ojи су ми учиниле МИЈшропалентолошке 

одредбе D r. С. А. W i с h е r-a и С. О бр ад ов и h при реша
вању извесних инжењерскогеолошкмх проблема у околини Бео

града (С. А. W i с h е r - С. Обр ад ов и h, 1950; С. Лук о
в и h, 1952). Поред тота детаљно сам обрадио серпентине и маг
матске стене ове о'блаотм као и појаве метаморфизма и орудњења 
везане за њих. 

Своју докторску дисертацију радио сам на Геолошком фа
култету у Београду. Професори фа~ултета Милан Илиh и Бра
нислав Миловановиh у току рада помагали су ми и ола1:кшали 
рад својим 1саветима и ,юритичким примедбама. 

Професор Коста Петковиh омох_уhио ми је да се користим 
библиотекама и лабораторијама Геолошкот завода Универзитета 
и Геолошког института Српске ака,r;~;емије наука. 

Пријатна ми је дужност да ,се на завршетку рада сврсрдно 

захвалим Н'а помоhи. Захваљујем и ј::вима ост•алима који су ме 

у раду ма на 1:к:оји начин помогли. 

Преглед геолошке литературе о Космају 

Геолошка литература о Космају може се подеЛИ!Т!И на ста
рију, 1:кюја даЈТIИ!ра углавном из времена пре Првог ,свет:ског рата 
и новију 1шоја 1се после дуже паузе јавља по свршетку тог рата. 

Овде ,су хро,нолошким редом изнете најважније појединости 

в::ојв претстављају новину за познавање геологије Космаја. 
Почетком XIX века француски геолози А. В о u е и А. V i

q u е s n е 1 први су почели да проучавају геологију Балканско,г 
Полуострва, па и геологију Србије. У њиховим геолоШ!К'ИМ изве
штајима налазе 1се и nрви подаци о геологији Космаја по којима 
се види да је Космај углавном изrграђен од глинених шкриљаца 
и пешчара 1са уметцима врло чврстих кречњаЈ:к:а зрнаdГiо,г прелома. 

По питању старости ових, Фауном врло сиромашних седимената, 
А. Во u е (1836, 1840, 1870) је мењао мишљење;најпре је сматрао 
да су палеозојски, доцније кретацеј,ски и најзад еоценски. А. V i
q u е s n е 1 (1842), који је заједно, 'За Бу ео м путовао по Србији, 
уврстио је ,седименте Космаја у креду на основу њиховог поло
::ж:ај а у односу на литолошки сличне творевине на другим ме

стима у Шумадији, које је према палеонтолошким подацима од-
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редио као кретацејске. Вике нел, осим тога каже да је пру
жање слојева углавном правцем север-југ и да су 1тектонски јако 

поремећени, 'Са врло с'11рмим падовима. При врху Космаја запа

зио је и појаве серпентина. 

Доцније су други аутори, без довољно аргумената, припи
сивали већу старос~т 1:юосмајским седиментима: Ј. Пан чи h (1867) 
,,формација исконског аргилошиста", Љ. Клер ић и Р. Но f
m а n (1875) - девон и карбон. 

Ј. Жујовић (1893, 1900) је први на основу наласка фау
не на јужним падинама Космаја, у Кораћици и у Бабама дока
зао кредну старост космајск~их седимената. За извесне~ форме међу 
нађеним фосилима !Кlаже да личе на ,п;оњекредне форме. На Жу
ј ов и h ев ој геолошкој карти Србије област Космаја је озна
чена као доња rюреда. Исти aytтiop даје податке и о појавама маг
матских С'Ђена у околини села Губеревца и Баба, затим о лиску

новитој лампрофирској стени са превоја између Вел:иЈког Космаја 
и Малована. 

Први писани подаци о рудним појавама у околини села Баба, 
Стојника и Губеревца налазе се у извештајима Љ. Клер и h а 
(1875) и Ј. Мил ој ·ков ић а (1891). Анализе руда и шљака дали 
су С. Лоз ан и h (1891) и К. Јов ан ов и h (1891). 

Ј. Цв иј и h (1909) истиче велику чврс'l'оћу космај-ских се
димената. Сматра да су били под великим притиском и да су 
знатно метаморфисани, све јаче идући од истока ка западу, где 
изгледају »као печени«. 

L. v. L о с z у s е n. (1924) износећи резултате рада аустро
угарских геолога у Србији за време Првог св~таК'ог рата, помиње 
присуство млађих гранитоидних стена на Космају. 

Новија литература о геологији Космаја почиње радом С. 
Мил ој ев и h а и М. Про ,ти h а »О геолошком саставу Ко
смаја« (1927), са првом геолош1к1ом картом уж,е абласти Космаја, 
размере 1:100.000. На :к1арти су кредне творевине, према одредби 
Ј. Жу јов и h а, означене као доња креда. Исцрпније 1су опи
сани поједини изданци седимената и наглашена појава метамор
физма на западној страни Космај а. » Трахитоидне еруптивне сте
не« из по·тока Тресије, које аутори помињу, у ствари су гранатити. 

Б. Дим ит }2 и i ~вић (1931, 1932) даје прилог за позна
вање рудних појава код села Баба и Губеревца и помиње појаву 
седимената са карак,теристичним проду1К'тима контактног мета

морфизма. 

М. Гоч ан ин (1935) покушао је да рашчлани космај ску 
седиментну с,ерију на ·Основу литолошк1е сличности са седимен
тима других локалности у Шумадији и сматра да већи део седи

мената ужег Космаја (источни и западни обод) припада јури, док 
је мањи,, средишни део (Кошутица) гол'Тlске и ценоманске с>т1аро
сти. Г о ч а н и н према томе, први помиње творевине горње креде 
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на Космају. Ниједна од ових претпоставки није, међу,тим, осно

вана на палеонтолошким налазима. 

М. Павлов ић и М. Ил ић (1937) об;;авили су подат,к'е 
о распрострањењу, са•ставу и старости гранитоидних стена на 

Космају. Они су утврдили да је ме1r1аморфизам на космајским 
седиментима извршен под контаlкrгним утицај,е,м магме која је 

дала ове стене. По минералошкюм caciraвy, гранитоидне ,стене са 

западних падина Космаја одговарају монцонитском граниту. М. 
П а в лов ић и М. И ли ћ сматрају да њихово с·гварање пада 

или у горњу креду или у старији терцијар. 

П. С т е в а н ов и ћ (1938) сматра ,ц_а су седименти између 
села Баба, Губеревца и Парцана отривсюе и делом валендиске 
старости. Он је открио изданак гол·г:ских пешчара на Влашк'ом 

Брду. 

Р. Јов ан ов ић (1937, 1938, 1939) је констатовао прису
ство флиша на Космају и нала:ском фосила доказао је горње

К'Редну старист једног дела седимената. Он, међу·гим, каже да 
нађена фауна није довољна да се на основу ње нешто поближе 
утврди старост! ових стена. Он је, ,сем ·гога, дао и геолоплщу карту 

ужег Космаја (размере 1:75.000),1 на којој је, поред ос'г1алог, лито
лошки издвојио и метаморфну зону корнита. Ј ов а н о в ић се 
није детаљније бавио појавом метаморфизма. У облае<ги Раље, 
Сопота и Баба разлwку-је две фације седимената: старију, голт
ско-ценоманску и млађу, флиш горње креде. Наласком орбито
ида, потврђује сенонску старост флишних т!воревина. 

М. Гоч ан ин (1938, 1940) је у флишу који је открио из
међу Раље и Сопота нашао одломке рудиста које је Б. Мил о
в ан ов ић одредио 1К1а:о сенонске. За парт,:ије голта које су от

кривене ~код Губеревца сма1rра да претстављају остатке навлаке 
навучене са истока ка западу преко сенонског флиша. Што се 
тиче пробЈЈЈема ме1г·аморфисаних •седимената западног обода Ко
смаја, Г оч ан ин сматра да ови припадају некој 'Старијој серији 
и истиче важност одређивања старости метаморфне серије у вези 
са одредбом ,с'т;арости монцонитског гранита. 

Б. Мил ов ан ов ић (1951) је упоредном студијом горње
кредне фауне из више ло,калности 1сев•ерне Шумадије утврдио 

њену горњесенонску старост (кампан-мастрихт). Сенонски седи
менти имају овде широко ра•опрострањење. Пошто изразито ту

ронска фауна није констатована у овој области, сматра да горња 
креда почиње у највишем делу сантоноког или почетком кампан

ског пот1К1ата. 

М. Анђелковић (1952, 1953) је објавио фауну из двеју 
ла:к:алноСiтlи: Коiемајске области, горњесенона:к'У госавског типа из 

потока Алинца и голтску код села Ба'ба. На основу фауне утвр

дио је да гвожђевити пешчари код села Баба припадају горњем 
делу доњег голта и средњем голту. Осим тога, Ан ђ ел ков и h 



Геолошко-петролошка студија Космаја 9 

је дао геолошку кар'1\у 01к1олине села Баба и Губеревца, размере 
1:50.000. 

Географски положај КоСiнаја 

Шира СЈбласт Космаја обухвата простор од око 150 км2 , из
међу Раље на северу,1 Велике Иванче на југу, Младеновца на 
истО1ку и Губеревца на западу. Највиши врх Космаја, Велики 

Космај (628 м), налази се 011'10 35 км јужно од Београда, а око 

10 км западно од Младеновца. Са висовима Малованом (546 м), 
Кошутицом (461 м), Луrпоглавом (461 м) и Ковионом (386 м) чини 
највиши део ове области (сл. 1). Главни гребен Космаја који се, 
у благом луку повијен Кlа северозападу, пружа правцем СИ-ЈЗ, 
заједно са •својим северним и јужним огранцима прегrставља раз

вође између сливова Колубаре и Велике Мораве. Потоци који се 

са западних CII\paнa К~с,маја уливају у Турију, Стојничку Реку 

Сл. !. - Велики Космај са Малованоы и Кошутицоы гледан са северних огранака. 

Коsшај шountaiп. 

и Прутен припадају сливу Колубаре, а притоке Луга са источ

них падина Космаја припадају сливу Велике Мораве. Виши де

лови Космаја ·су пошумљени до1К' су нижи делови падина веhи
ном покривени родним виноградима и њивама. Око Космаја на-
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Јrазе се села Рогача, Велин<,а Иванча, Кораhица, Америh и Нема

никуhе. 

Северни део шире о'бла:сти Космаја знатно је нижи од опи
саног јужног дела, од које~г је одвојен једним терцијарним ровом. 
Пре'r1ставља једну благо заталасану површину на кюјој су нај
виши брежуљци Жуто Брдо (325 м), Стеничка Бара (340 м), Го
милице (287 м), Главчине (329 м), Оборине (337 м), и Змињак 
(337 м). На овом делу налази се варошица Сопот и села Ропо
чево, Бабе, Стојник и Губеревац. Северну границу Космајске 

области чине горњи 1токови Раље и Буљковца. 

Пре'Iш Парцане1к·ог Виса и Влашког Брда, даље ка северу, 
преню Рипањске Ковионе и Малог Bwca,, везује се ова област за 
Авалу, са којом чини Шумадиску мезозојси:у греду, ограничену 
са истока· и запада неогеним седимеНlr/има. 

Рељеф Космајске области ниси сва обележја језерске, шу
мадиске пла1стике, како их је прИЈказао Ј. Цв иј и h (1909). Вр
хови Космаја се истичу као острва из ниске, благо заталасане 
оюолине. Местимично су сачуване старе ерозионе форме. На па
динама Великог Космаја, Малована, Кошутице и Лупоглава, из
над висина од 400 м урезани су језер1с1кtи клифови високе ка
черске фазе, ш·г10 значи да су та узвишења била острва ча1ю и за 
време ове највише језерске фазе. Тресије изнад Неманикуhа и 
Бијело Пољ,е: изнад Америhа претставља_iу језерске површи (ви
сина обалске линије 310-330 м). Београдска површ (140-160 м) 
најчешhе је у долинама изражена као речна 1тераса. · 

СТРАТИГРАФСКИ ОДНОСИ И ЛИТОЛОШКИ САСТАВ 

Геолошку грађу терена Кисма_iа чине ~седиментне, магма1г
ске и метаморфисане С'I'гне. 

Најмлађе седиментне творевине су претстављене квартар-

_ ним делувијалним глинама и агломератима који, на великом про
странству, у моhном слоју по•кривају старије •седимент€, и по

точни наносни материјал од пеС1к1а и шљунка врло неуједначене 
крутrноhе. 

Терцијарни седименти ограничени су само на ниже, ободне 
делове Космаја. То су песковИ1r1и, глиновито-лапоровити и креч

њачки седименти миоценске старости. 

Седименти креде су највише распрострањени у овој обла
сти. Састоје се од глинаца, лапораца, пешчара, бреча и кречњака. 
Доња креда је заступљена гоЈirlским творевинама и заузима мно
го мање пространство у ово1ј области од седимената горње креде. 

На западној с1rрани ужег Космај а 1к~ре71ни седименти су под 
у•гицајем магмаlr'ских стена метаморфисани и претворени у !К'ОР

НИ'Г<!. 
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Магматске стене грани'11ске магме утиснуге су местимично 
у кредне седименте у виду мањих пробој а и жица. 

Серпентини граде једну узану зону у средишњем делу ужег 
Космаја. 

СЕДИМЕНТНЕ СТЕНЕ 

Кварта1ши седименти 

Д ел у в иј ал н е гл ин е и а г л оме р ат и. Пространи 
делови Космајске области покривени су моhним слојем песко
вит-е иловаче, понегде помешане са •ситнијом или крупнијом дро

бином од ~стена ,:кредне сериј,е1 • Виши делови космајских падина 
обично су за,стрвени полувезаном дробином са 1т1анким покрива
чем црни::п_е. -У нижим деловима падина и у подножју преовла
ђује пеС1к1овита иловача чија моhност поступно достиже и 10-
15 м. -У иловачама западног подножја ужег Космаја, поред дро
бине налазе се и крупни самци чија крупноhа достиже 0,5 м3 , 
каткад и више. Ови самци су готово искључиво изграЈ)е1ни од 
чврстих космајских корнита. Груб агломерат од лропилитисаних 
риолита, си:лификованих пешчара и беличастих глина распро
страњен је на падинама Парлога и Отеничке Баре 1к:од села Баба. 

Пот очни нан о с и. Космајс1к1а облас'т' је врло сирома

шна по броју извора, а такође и по количини воде коју ови ма
лобројни извори дају. Веhина по·тюка пресуши за време лета. Ре
чице у кој,е1 се космајски потоци уливају веh оу одавно достигле 

ерозиону терминанту. Вертикална ерозија је сведена на кратак 

изворишни део потока, и то за време топљења снега и јачих 

:к;иша. Ероэијом се спирају дебеле падинске иловаче са дроби

ном. Окюро све пото:ч'FЮ долине су застрвене глиновwтим покри

вачем. Пес1к1овито-шљункови'r'и нав;ос откривен је само у најгор

њем делу токова. Међутим, дубоке поточне долине и суве ја руге 
као и формиране дилувијалне терасе од грубог везаног и полу
везаног материјала показују да ј,е ерозија у старијем квартару 

била веома интензивна. 
Као најинтересантнији, по томе што потиче од стена кон

тактне ореоле, испи•r1ан је нанос потока Радовца 1к:од •села Рогаче: 
Асоцијација минерала у шлиху је следеhа: грана·г, магне

тит, е[Iидот, ·сфен, илменит, рутил, амфибол, пироксен,, турма
лин, 1к'Варц, фелд'С[Iат, циркоrн, мусковит, биог-ит. 

Магнетна фра1кција се састоји готово искључиво од мэ_гне

тиrа којем се прикључују извесна зрна у чији састав улази и 

магнет:и'Т\ Магнетна фракцијз. чини око 10% шлиха по тежини. 
Електромагнетна фра~кција се састоји претежно од граната 

који је праhен у врло подређеним количинама епидагом, сфеном, 
илменитом, рутилом, амфиболом, пироксеном и турмалином. 
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Немагнетна фракција се ~састоји од кварца и фелдспата са 
појединачним зрнима цир~кюна и лискуна. 

Елеп:'г,ромагнетна и немагнетна фракција чине OII{;O 90% 
шлиха по тежини. 

Терцијарни седименти 

Са источне, западне и јужне стране мезозојски терен Ко
смај а је ограничен седиментима млађег ,терцијара. На источној 
страни граница неогена, који припада пространој обла:сти неотена 

Смедеревскоrr Подунавља, иде западно од Раље, Ропочева и Со
пота и, затим, са прекидом од Сопота до Неманикуt~а, западном 
страном села Америhа и Кораhице. На југу, граница иде север

ном С'т'рано,м села Велике Иванче. На западној страни,, граница 
неогена, који чини продужета1ю неогена Београдске Посавине,, иде 

приближно линијом Гунцати, Губеревац, Сгојник, па са пре1К11-
дом од СтојнИЈк;а до Неманикуhа, западном страном Неманикуhа, 
источно од, Рогаче до В. Иванче, о·бухватајуhи Рогачку Ковиону 

и Лупоглав. Појас неогених седименаiга лравца североисток-југо
запад, који по ширини захвата про·стор од линиј,г Стојник-Сопот 
до јужног краја Неманикуhа, раздваја јужни део ксж::,мајс1кюг ме

зозојског терена од северног дела. Распрострањење неогена према 

мезозqје1кој греди К:осмаја углавном је условљено миоцен1ским 

раседањима. 

Њеогени седименти су заступљени песковима, глинама, ла
порима и кречњацима. Они ме1с1r'Имично· садрже угаљ. 

Најстарији део ове серије, по В. Ла с ,к: аре ву (1927) и М. 
Павлов и h у (1935), припадају II медитеранском тшту (тортон). 
То су угљоносне глине и пескови у горњем току ре1:<е Великог 
Луга, Рајковцу, Америhу, и Кораhици. Откривени су у ј 1езгру 

једне антиклинале чије је ~теме еродирано. В. Ла ск аре в сма
тра да ови седименти одговарају угљоносним слојевима Орашца 

и Мисаче у 11<!ојима 1су нађени фосили .карактеристични за тартан, 

и да су проду~к:ат трансгресиј,е крајем другог медиr'ерана. 

'У новије време П. Стеванов и h (1949) је утврдио да 
глиновито-лалоровити седимен'ГIИ у бази сармата, на извесним 
местима у Северној Шумадији (Губеревац, С:и'бница, младеновачки 
угљени басен) припадају рисоидно-хидробидском хоризон1гу, 1к•оји 

В. Л а с к ар ев у Источној Србији сматра 1еквивалентима бу
глов:с<ких слојева (најгорњи тартан). П. Стеванов и h сматра 
да овај глиновиг'О-лапоровити хоризонт у Северној Шумадији 

претставља, ако не бугловски, а оно сигурно прелазни бугловско
сарматски хоризонт,. Or<o Космаја другомедитераноки седименти 
могли су се очувати једино у депресијама. 

Око космајског мезозојског терена највише су распростра
њени сарматски седименти. 'Углавном су заступљени слојевитим 

и банковитим кречњаЦИl\,'!а велике моhности, са прослојцима ла-

r 
1 
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пора, глина и пес1шва. Најнижи део је претежно песковит и ме
стимично ;садржи угаљ (млад,еновачки угљени басен, Влашк1а, Рај

ковац и западно од Космаја, између Сибнице и Слатина). По П. 
Стеванов ић у (1949) сарматски ~кречњаци леже или транс
гресивно, углавном преко 1к:редних седимена:т;а и тада почињу ба

залним кангломератом (максимум сарматске ~грангресије) (сл. 2), 
или коинкордантно преко прелазног бугловско-сарматt.:Јкюг, глино

вито-лапоровитог хоризонта и ниж,ег, пескоЋитог хоризонта сар

мата који се 1к!аракг'ерише садржајем мно·гобројних церита, тамо 
где су ови хоризонти развијени. Најнижи део 1К1речњачког хори

зонта сармата увек је пре'ГСIIављен кречњачким баницама са 
К'Рупним остреама, а обично се завршава фарминиферским креч
њацима који каткад 'Садрже Nubeccularia novorossica, руководећу 
форму юредњег сармата. На основу тога П. Сте в ан о в ић сма
тра да је можда поред доњег сармата (В. Ла с 1ю аре в, 1924) бар 
делимично заступљен и средњи сармат. 

Сл. 2 - Базални 1юнгломерат од стена из флишне серије у терцијарним седимен
тима у Ропочеву. 

Basal congloшerate of Tertiary sediшeпts. 

Мада су неогени ое;д:именти највећим делом покривени де

белим елувијално-делувијалним покривачем и алувиалним нано

сом, изданци сраматских слојева се виде на много места око 

Космаја: Барајево. Лисовић,. Губеревац, Д:учина, Слатина, затим 
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Огојник, Ропочево, Соrпо'т1, Неманикуhе, Ђуринци. Већином су то 
кре1чњаци, местимично јако 1к1арстификовани (Барајево, Лисовиh, 

Слатина, Манић). Скоро редовно садрже мноштво церита, трохуса, 
тапеса, кардиума, остреја, серпула, бриозоа и других •сарматских 
фосила ,које налазимо и у сарматюким кречњацима околине Бео
града. Слојеви су хоризонтални или благо нагнут1и у разним 
правцима, ређе прек;о 10°. Овакав положај слојева у већој м;ери 
је резултат реседања него убирања. Сарматски кречња!К1 се радо 
употребљава као гређевински ма'т1еријал и ~то, како сло1vюници 
показују, још од античког доба.* 

Лапори, глине и пескови ·са карапzтеристичном панонском 
(доњоконгериском) фауном налазе се код Раље и Велике Иванче** 
Леж,е конкордантно преко доњесарматских кречњака. ·на западној 
страни космајаког мезозојског терена нема панонских седимената 

пошто је тај део 'Т'ерена, све до линије пеhанског раседа (В. Ла с
к аре в, 1927), у доба талож•еrња панонСЈких ~седимената, и надаље 
било !К:ОПНО. 

Седиl\1енти: креде 

Појас мезозојских седимена1га Космајске облас·ги претстав

ља јужно продужење мезозојског појаса околине Београда и чини 
везу ·са мезозојским творевинама Шумадије: из О!КОлине Аранђе

ловца, Тополе и Рудника. Док је од јужног свог продуже'Ј.iк'а овај 
појас одвојен пространом облашhу неогених творевина од В. Иван
че до Аранђеловца, пuема ·северу су 'мезозојски седименти ко
смајс1{)е, области у широкој, непосредној вези са мезозојским 
седиментима који изграђују околину Барајева, Ненадовца, 'r'ерене 
јужно од Железника и југоисточно од Остружнице, затим терене 
ако Рипња и Топчидерiс,ке Ре1ке, Авалу и њено подножје, Стра

жевицу, и најзад 'I1ерен уже околине Београда. На тај начин ови 

седименти изграђују једну јединствену мезозојс1ку греду Северне 
Шумадије која се висински истиче над терцијарним теренима 
Смедеревскот Подунавља и Београдске Посавине са којима се гра
ничи са источне и западне ~стране. 

Највеће распрострањење имају кретацејски седименти:. Већ 
је Ј. Жу јов и h (1893) подвукао разлиlК'у остружничких слојева 
од ,кrретацејских слојева уже околине1 Београда и издвојио их као 
флиш, поредећи га са старијим флишом Мајевице. Све до скора, 
међутим, због недостатка палеонтолошких доказа, сщатрало се да 

* На Гомилицама код Стојника нашао сам одломљен комад од не
ког римског споменика са делимично очуваним натписом. Споменик је 
био израhен од сарматског кречњака. Величина одломка: 50 х 70 цм. 

** Пре~1а усменом саопштењу добијеном од П. Стевановића приликом 
недавних бушења у непосредној близини младеновачког Селтерса, у гор
њем делу профила бушотине, према материјалу који је донео Н. Мило
јевиh утврђени су и доњеконгериски (панонски) слојеви који очигледно 
испуњавају младеновачки ров. 
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L;J3C ове 'rsоревине припадају доњој креди. На основу чињеница 

које су прикупшене последње деценије, може се данас реhи да 
јс у ужој околини Београда развијена поглавито доња креда, док 
је јужно од линије Остружница-Железник-Кијево-Бели По
'ГОК' несразмерно више од доње развијена горња %реда. На чига
вом овом пространству седименти горње креде показују упадљиву 

сличност 1са rорњекретацејским творевинама »вардарске зоне« и 
Западне Србије. 

Највеhи део мезозојскоr терена Космаја изграђен је од се
димената горње креде. Они се састоје од пешчара, глинаца, лапо
раца и кречњака. Од седимената горње креде јасно се разликују 

много мање распрострањени голтс1:ки гвожђевити пешчари и кон

rломера:rи 1са појавама оолитских руда гвожђа, који се јављају у 

серији шкриљавих глинаца и лапораца. 

ГОРЊА КРЕДА 

Сенон 

Сенонски седименти у Космај ској области, у литолошком 
погледу, распросг>рањени су зонално. Правци зона следе углавном 

генералне теrщонске правце ове области, север-југ. 

Могу се издвојити три зоне глинаца и лапораца, зона пеш

чара и кречњачка зона. 

Седименти ,су развијени у флишној фацији. У горњем делу 
флишне серије преовлађују пешчари, у средњем делу rлинци а у 
доњем кречњаци. Лапорци прате глинце и 1:кречњаке с којима су 

везани прелазима. 

Пешчар и граде углвном једну средишну зону кретацеј
ског терена која са севера иде преко Парцанског Виса, Главчина, 
Парлога, Станичке Баре и потака Аљаје. Цео Парцански Вис из
грађен је претежно од ·сиво-зелеН1скастих и црвенкас·т,их пешчара 

Е'оји су местимично праhени 1тамносивим песковитим глинцима. 

Лапорци и кречњаци јављају се сасвим подређено, у виду просло

ја1ка мање моhности. Та иста серија откривена је и у изворном 
делу реке Раље. Пружање ,слој ева је правцем север-југ са падом 

око 50° ка западу. У распаднутим површинским деловима пешчари 
су црвено обојени, на2очито на јужним падинама Парацанског 
Виса. У изворном делу потока Целевца пружање слојева је исто, 
само је пад просечно 50° ка истоку. Док: у пределу Парцанског 
Виса ширина пешчарске зоне износи око 3 км, ка југу се ова 
зона сужава на око 1.5 км и може се пратити све до границе нео
гена, источно од села Сrојни~ка. Генерално пружање слојева је 
константно север-југ; са врло стрмим падовима, просечно 60°, 
ка исlгО1КiУ или западу. Локално отступање од овог правца показују 

слојеви пешчара у десној обали Ба:бске Реке, која попречно пре-

.1 
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сеца читаву зону, где имају пружање ССЗ-ЈЈИ са падом ка ЗЈЗ, 

просечно по углом од 45°, и у десној обали Змињака, близу састава 
са Ба:бском Ре1кюм где имају ИС'г'о ово пружање али ·са падом ка 
ИСИ под углом 60°. Око риолиТiске масе Стенич~К'е Баре сло}еrви 
пешчара су јако израседани, поломљени и у знатној мери сили

фиковани: и лимонитисани. Јужно од Стеничке Баре пешчарска 
серија је откривена дуж горњег тока по·т,ока Вртаче и изворних 

к;ракова Аљаје. Пешчари су праћени жутим и мркюсивим пеСI{О

витим глинцима, и углавном имају правац пружања север--југ 

са стрмим падовима ка истоку или западу. У непо~редној близини 
границе неогена седименти су јаче израседани и уопшге показују 

отсту'Пање од генералног пружања север-југ. Ово ·Се норочит'о 
добро запажа у л,е'Вом изворном краку Аљаје. 

Сл. 3 - Баюювити пешчари у Бесној Рецн. Положај банака скоро вертикалан. 

Nearly vertical sandstone bec!s iп !!Јс f'lyscl1 series. 

Осим ове континуалне зоне пешчара, посебне партије налазе 
се североисточно од Губеревца, где ·слојеви имају правац пру
жања ССЗ-ЈЈИ са падом ка ЗЈЗ, просечно под углом 50°, и дуж 
Бесне Реке где је пружање углавном вертикалних или скоро вер

тикалних слојева, к:онстанrrно С-Ј. И овде су пешчари редовно 
праћени глинцима, док се ла:порци и кречњаци јављају ·само као 
незнатни прослојци_ 
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На западним 1Пад;инама Лупоглава и на Рагачкој Ковиони 
пешчари ·су метаморфwсани и улазе у састав контактне ореоле 
кюсмајског гранита. У јужном делу ове парil'ијв седименти су 
непромењени. Пружање слојева је ССИ-ЈЈЗ са падом ка ИЈИ 
под углом просечно 50°. Ова парг'Ија је у ствари јужни настава,к 
описане зоне. 

Пешчари преовлађују у серији и јављају се и у другим де

ловима читаве Космајiске области у виду мањих прослојака и 
ИН'Герк:алација у глинцима, лапорцима и кречњацима за које су 
везани прелазима. 

Сл. 4 - Слојевити пешчари у Бесној Реци, тектонски поломљени и израседани. 

Faulted stratified Flysch saпdstoпe. 

Пешчари ·су сиве, зеленкасте или :~vrркожу·ге боје, обично 
врло чврсти, слојевити и банковити (Сл. 3). Површинске партије 
пешчара већином имају мркожуту боју. Понекад су ишарани ви
југавим 1К1онцентричним шарама црвенкастих боја. Често садрже 
прслине и пукотине попречно на слојевитост, или су знатно тек

тонски поломљени (Сл. 4). Састоје се _углавном од кварцних зрна. 
Цементна маса се не ис'~че. Величина эрна знатно варира од 

слоја до слоја. У појединим слојевима зрна су, међутим, доста 
уједначене величине. Пре11еrжно су незаобљена или ,слабо заоб

љена. 

2 Гласник Природњачког музеја 
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---------------------------------\ 

У микроскюпским препаратима поред кварца који ,сачињава 
главну масу стене, запажају се фелдспати, мусковит, глауконит, 
хлориr', пирит. Поред тога пешчари скоро редовно садрже у ма
њој или већој мери фрагменте шкриљаца, мермера, 1К'а1rкад сер
пентина. 

Кварц преовлђује над осталим састојцима. Врло често је по
ломљен и ПО1к1а:зује таласасто помрачење. 

Фелдспати су количински јако подређени кварцу, али су 
каткад толико заступљени да стена има аркозни карактер (Табла 

XIV, ·с·л. 1). Зрна фелдспа'т,а су знюЋим делом алтерисана, тако 
да нису погодна за мерење на т1еодолитном МИЈК'роскопу. Итшк је 

изабрано неколик.о зрна плаrиокласа на којима су добивени добри 
резултати: 

Прво зрно: 

Друго зрно: 

Tpehe зрно: 

1 1 
D112 18 722 872 ; Ј_ (010); О% an; NNO !0 

1 1 ° 
В 112 18 72 89; Ј_ (010) ; 12 % an ; S 2 

1 1 
L 18 2 712 87; Ј_ (010); 0% an; N 1° 

2V = +86° 

DџЈ 17 73 89; Ј_ (010); 2% ап, тачно 

В112 17 73 89; Ј_ (010); 2% ап, тачно. 

Посматрањем Бекеове линије утврђено је да ллагоикласи имају 
бе~з изузетка нижи индекс преламања од ,щан'ада:балзама, тако да 
ова чињеница, заједно са позитивним углом оптичких оса, несум
њиво потврђује резултате мерења. 

Према резултатима мерења види се да ,су плагиО1r{lласи у 
космај1оким аркозним пешчарама албити. Поред албиr'а јавља се 
и ортоклас који показује зна:т,но већи ступањ алтерациј,е~. Поједина 
зрна показују јасну решеткасту структуру миюролина. Албит и 

микроклин несумњиво потичу из кристаластих шкриљаца кЬји 

су уопште дали највећи део материјала за ,стварање пешчара. 

МуоКlовИr' се јавља у ситним, неправилним љу,СЈпицама. Ко
личински јако варира у примерцима из разних локалности али је 

редовно присутан. 

ГлаукоНИ'Т1 се јавља у ситним, неправилним зрнима жућк:а

стоз(;(лене боје. Ја·сно је полихроичан. Док су код глауконита ин
терферентне боје покривене бојом минерала, хлорит се јасно 
распознаје по 1wарактеристичним аномалним интерферентним ин
диго бојама. Пирит се местимично јавља у облику ситних хек-· 
саедара, често лимонитисан. 
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Цементне масе уопште мало има и неправилно је распоре
ђена. Зрна се веhином међусобно додирују. Цеме:н:1:1 је претежно 
силициС\К'и и показује криптокристала,сту, агрегатну ·струшгуру. 

Местимично је прљаво замуhен услед примешане глиrнење~ и ли
монитске супстанце. 

Пешчари веhином не садрже фосилне остатке организма. 
Изузетак чине глинов'И'Т'И и вапновити шкриљави пешчари који 
чиње, прелаз ка шкtриљавим бречама. Они ·су обично пуни ситних 

одл01уrака фосила. 

Г ли нц и и л ап о р ц и имају највеhе ра!спрострањење 
у Космајскоз облас'ТIИ. Међусобно су везани прелазима. Ређе се у 
њима јављају интерк1алације кречњака и пешчара. 

Највеhа партија ових стена налази се западно од напред 
описане пешчарсш::е зоне. То је серија седимената која, долазеhи 

од Барај ева,i без прекида иде до ·села Стојник:а, где се губи под 
терцијаром. Попречно је испресецана међус<Убно приближно пара
лелним долинама потока Буљковца, Грабовца, Мишљевца и Хај

дуковца. Изданци ових седимена1rа су готово иак'Ључиво ве1зани 

за долине и долинске стене набројаних потока, затим по'r'ока Це
.певца и Бабске Реке. Читава ·серија има пружање сс·з-ЈЈИ и 
пада стрмо, о:кю 45°, 1ка ЗЈЗ. Посматрајуhи ову серију као целину 
запажа се да су на југу глинци углавном праhени пеmчарима док 
у северном делу скоро преовлађују лапорци и ,све су чешhе креч

њачке ин11ерк1алације (бочно смењивање). 

Нај·северниј,е1, у потоку Буљковцу слојевити лапорци са про

с.појцима кречњака знатно преовлађују над глинцима. Пружање 

слојева је углавном север-југ, са падовима око 40° ка западу. 
Шлемована проба из лапораца није показала садржај мwкрофауне. 

Слични су односи и нешто јужније у потощу Грабовцу. Пру
жање слојева је ССЗ-ЈЈИ ,са падом 45° ка ЗЈЗ, али на крајњем 
западном делу пружање је север-југ са падом око 35,о ·к~а истоку. 
У грудвастом, нестра1'I'ификованом кречњаку који се јавља као 
И'Н'т'еркалација у шареним •ситнозрним пешчарима и пес1к'Овитим 

глинцима нађен је по један примерак 
Cardiaster italicus d'O r Ь. (Holaster italicus А g а s s i z) 
Terebratula sp. 

Шлемована проба узета из лапораца у поток~у Гра:бовцу садржала 
је слабо очувану микрофауну глоботрункана. Одређена је 

Globotruncana lapparenti lapparenti В о 11 i. 
У потоку Мишљевцу сло1јеви имају ис'т,и положај :~Фо и у 

Грабовцу, само ,су овде поред лапораца у знатној мери заступ

љени глинци. Шлемоване пр<Убе из латrораца нису садржале ми
крофауну, али је у кречњачким ИН'l\еркалацијама, чији се изданци 
виде дуж десне обале,, нађена сенонска мегафауна: 

Echinocorys papillosus d'O r Ь. (Aпanchytes semi-globus L am а r с k) 
(Табла V, сл. 2) 

Cardiaster italicus d'O r Ь. (Табла V, сл. 1) 
Terebratula sp. (Табла VI, сл. 2) 
Amonites. (Табла VI, сл. 1). 

2"' 
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Најбоље је ова серија откривена у десној обали Прутена, на 
потезу од 1са'С'Г'ава Бабс~к~ Реке и потока Целевца до •испод уто'К.а 
потока Туринице (сл. 5). Ту ,су дУбоко засечени тамносиви и црни, 
месr'Имично пеак~овити глинци са прос.1юјцима лапораца и креч

њака. Пружање слојева је ССЗ-ЈЈИ са падом око 55'0 ка ЗЈЗ. 
Ме1}у ·слојеве је утиснуто неколико складних жица риолига. На 

:к:онтакту еруптива и седимената не примећује ,се никаЈК'ав мета

морфизам. Шлемоване пробе из лапораца нису садржале микро

фауну. 

Сл. 5 - Стрмо нагнути слојеви глинца и лапорца горње креде у десној обали 
Прутена, пред Губеревцоы. 

Steep dip of shales and marls strata. Uррег Cretaceous. 

Исти ови слојеви, истог положаја, изграђују брдо Гомилице 

на левој страни Прутена. 

Идући ка иагоку лапорци преовлађују над глинцима, дОIК: се 
пешчари и кречњаци јављају само као не1знатцији прослојци. 
Слојеви откривени дуж потока Целевца и Ба:бске Реи:е ја1ко су 
изра:седани и тектонски поломљени. 

На :крајњем јужном делу ове зоне песковиГ'и глинци и ла

порци, са прослојцима пешчара, от~кривени су дуж потока Хајд,у
ковца. Слојеви имају· пружање север-југ са падом око 55° ка 
ИСТОIК;У. 
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Друга зона глинаца и лапораца, широка око 1.5 км, иде ·щЈ1111-
цем север-југ од ·села Парцана, преко Змињака~ на село Бабо. 
Ка западу се граничи поменутом пешчарском зоном, а ка ИС'l'О1'У 
уз&ном зоном гол'Гских ·седимената. 

У левом изворном ~краку потока Змињака ·слојевити лапор ци 
са прослојцима глинаца имају пружање север-југ са просечним 
падом 60° !К!а западу, или ССИ-ЈЈЗ са падом ка ЗСЗ. 

У потоку Ернинцу, л,еtвој притоци патока Змињака, у лапор
цима се јављају у знатној мери прослојци кречњака. Слојеви 
имају пружање ССИ-ЈЈЗ са просечним падом 70° ка ЗСЗ. Идуhи 
ка истоку слојеви задобијају све ,стрмији пад и прелазе у вер'ти:
калан положај, док на крајњем источном делу, при ис'т'СЈм пру
жању, слојеви падају стрмо ('О1к10 70°) на супротну страну, тј. 
ка ИЈИ. 

На читавом подручју села Бабе јављају ·се много·бројни из
данци лапораца са прослојцима 1кrречњака и подређено глинаца и 

пешчара. Слојеви, готово без изузетка, имају пружање север-југ, 
вертикални ,су или стрмо (преко 60°) падају ка ис<rоку. У читавој 
овој зони нису нађени мегафосили. Од шлемованих проба које су 
узете на неколико места у овој зони садржај микрофауне пока
зала је само проба из лапораца на западном ~крају села Бабе. 
Фауна је слабо очувана. Одреi)ена је само 

Globotruncana lapparenti cf. tгicariпata . Q u ег еа u 
Даље ка југу у овом делу '11еrрена нема више значајнијих 

изданака ових стена. Оне су пак1ривене квартарним иловачама а 

за:т:им т·ону под неоген. 

Тек у горњем току Дучинске Реке и потока Тресије, у под

ножју Великог Космаја, појављују ,се два мала острвца кретацеј

ских седим,ената окружена седиментима неогена. Слојеви имају 

пружање ССЗ-Ј ЈИ са падом око 60° ка ИСИ. Они чине везу са 
наставком ове зоне латrораца и глинаца 1:к<оја се преко Великог 
Космаја и Лупоглава протеже даље ка југу, до села Велике Иван

че, где поново тоне под неоген. 

На вешиком Космају ова је зона, по читавој ширини, захва

hена контактним ме'r'аморфизмом и седименти су преобраhени у 
корните. Изданци ових стена налазе 1се у изворним крацима потока 

Тресије (Хајдучки потО1к' и поток Хладна Вода), у за1сецима друма 
који води за планиноку куhу на Космају, и дуж гребена Великог 
Космаја. Слојеви се пружају правцем ССЗ-ЈЈИ и врло стрмо па

дају ка ИСИ, просечно 70°. 
Од врха Лупоглава ка југу контактни утицај св,е1 више опада 

и лапоровита серија задобија свој нормални изглед. Најбоље се 
може проматрати дуж дубоке јаруге која се од Лупоглава •спушта 
у Бесну Реку. У слојевитим лапорцима јављају се прослојци 
глиновитих кречњэЖ'а, глинаца пешчара. Генерално пружање 

слојева север-југ ,са падовима око 70° .rra истоку. У :к<рајњем 
југоисточном делу, око сас'тава ове јаруге са Бесном Реком, сло-
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јеви у јарузи и у Бесн'Ој Реци имају пружање СИ-ЈЗ са падом 
око 50° ка ЈИ. 

У обиму контактне ореоле метаморфизмом је избрисан сваки 
траг фосила. Међутим, јужније у истим овим седиментима нађени 
су фосили. Бречасти кречњаци 1к1оји се јављају као црослојци у 
латюрцима и глинцима на јужној страни Лупоглава, препуни су 

одломаrка не·одредљивих фосила. У једном микроскопском препа
рату овог 1кречњака нађен ј,е и један пресек глоботрункане, 

Globotгuncana sp. (Табла XIV, сл. 2). 
Од шлемованих проба из лапораца две су показале садржај микро
фауне. Проба из лапораца на левој обали Бесне Реке дала је само 
рђаво очуване глоботрункане 1к1оје су најближе формама каракте
рис'Г'Ичним за горњи :к·ампан -,-- мас<грихт: 

Globotгuncana sp. 
Проба из лапораца јужно од врха Лупоглава дала је једну чисто 
мастрихтску форму и слабо очуване глоботрунН{'ане 

Stensбina alltissima На о f k ег (Табла I, сл. 1-1) 
Globotruncana sp. (Табла I, сл. 1-2) 

Овај налаз је утолико важнији по томе, што је њиме потпун о 
сигуно утврђено да су контактним метамо~ 
фи:змом захваћени и најмлађи седименти горње 
креде. 

Трећа зона глинаца и лапораца налази се на крајњем источном 
делу Космајске области. :К,о•се Брљечевац и Старе Њиве изграђене 
су од песковитих лапораца и rлинаца са меС'т'имичним ин11еркала

цијама бречастих кречња1к1а. Ови се седименти могу проматрати у 
доњем току потока Кастељана, у потоцима_ 1К10ји тrапречно преое,_ 
цају серију, Трнави, Буковцу, Ракендолу, и најјужније у селу 
Кораћици, у јарузи Станке. Генерално' пружање 1слојева је се
вер-југ са падовима ка западу, просечно под углом 50°. Запажена 
отступања од ов'оr правца и много стрмији, често и веtр'тмкалан 

положај слојева последица су раседања или делимичног по
вијања. 

У доњем 'току •шйока Кастељана откривена је 1серија жућ
кастих, црвенк1астих и сивих плоча•стих лапораца и rлинаца са 

местимичним прослојцима кречњаЈКiа. Поток у •овом делу тече 

скоро по пружању слојева, али су они доста о'ткривени у бочним 
јаругама и у већем броју мајдана у којима ое1 вади плочасти лапо

рац као грађевински материјал за локалне потребе. Слојеви су 
најчешће вертикални или врло стрмо падају ка ·западу. Пружање 
је ~север-југ са местимичним· повијањем у правац ССЗ-ЈЈИ. 

Долина Трнаве-која протиче 1к1роз ,село Ње1маникуће је север
на граница ове зоне. Даље ·ка северу 1К1ре>гацејски седименти су 

покривени терцијарним творевинама, само на два места у дну 
леве, севеtрне dбале Трнаве провирују кретацејски слојеви испод 

терцијара. Десна, јужна обала 'Грнаве изграђена је од кретацеј
ских глинаца и лапораца. На крајњем источном делу у њима се 
јављају :моћније интеркала:ције пешчара, песковитих и бречастих 
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кречњruКlа. Ови су оещименти до·бро откривени у мајданима у 
десној обали и у самом кориту Трнаве. Слојеви су раседнути дуж 

једног раседа правца СИ-ЈЗ. У северозападном раседном ,крилу 
слојеви имају пружање ССИ-ЈЈЗ са падом ок'О 40° ка ИСИ, док 
је у југоисточном раседном крилу пружање слојева СЗ-ЈИ са 
падом око 50° ка ЈЗ. 

И јужније, у по1гоку Буковцу, у јарузи која се улива у поток 
Ра1к1ендол и у изворном делу Ракендола, лапорци и глинци имају 
пружање СЗ-ЈИ са падом око 35о 1к<а ЈЗ. 

У средњем току потока Радкендола слојевити и шкриљави 
глинци, који местимично прелазе у графитичне аргилошисте, 

преовлађују над лапорцима. Пружање слојева је север-југ са 
падом око 40° ка западу. На граници према терцијару слој~е'Ви су 
јако згужвани и израседани. 

, Шкриљави глинци и rрафитични аргилошисти су откриве
ни и у пО'Г'оку Станш:'е, у Јовичrюом Крају у селу Кораhици. 1?рло 
подређено јављају се у њима прослојци пешчара и лапораца, а 
врло ретко танки ттрослојци кречњака. Пружање слојева је се

вер - југ, вер'гикални су или врло стрмо (око 80°) падају ка 
западу. 

Читава ова сер11ја је веома сиромашна у фосилима. На крај
њем североисточном делу ове зоне, у бречастим кречњацима у 

потоку Трнави" Р. Јов ан ов и h (1938) је нашао одломке руди
ста међу којима и део доњег ~капка једног Radiolites-a, па је 
на основу тог налаза на геолошкој карти издвојио узану з'Ону 

седимената горње креде. Читав остали део, који обухвата највеhи 
део косе Брљечевца, Старе Њиве, средњи и доњи ток Кастељана 
и источне падине Кошутице, Јов ан о в и h је издвојио као се
дименте горњег голга. Он у овим седиментима није нашао фо

силе~, међутим, шлемоване пробе из седимената ове серије по
казале су ,садржај горњекретацејске микрофауне. 

Фауна из пробе узе'те из бречастих кречња1к1а у десној обали 
Трнаве 1Са,7Ј;,ржи марсонеле и глоботруНк<ане, 

Marsonella sp. (Табла I, Сл. 2-2) 
Globotruncana lapparentni Вг о t z е n (Табла I, Сл. 2-1) 

Фауна пробе из глиновитих лапораца у К'ориту Трнаве садржи 
глоботрункане које су по изгле~ду најближе мастриХ1Т'СКИјУI глобо
трунканама, 

Globotruncana sp. 

Фауна из пробе узете из глинаца у изворном делу потока Бу

ковца ·садржи 

Globotruncana coronata Во 11 i (Табла II, Сл. 1) 
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Фауна из пробе узете из лапоровитих кречњака у по'rоку Касте
љану садржи гл'оботру,:нкане 1кюје су најближе мастрихтским гло
ботру:нЈканама, 

Globotruncaпa sp. 

Најзад, фауна пробе из меких белих лапораца на северои~mч
ним падинама Кошутице садржи 

Rhizamiпa sp. (Табла II, Сл. 2_:_1) 
Tritaxia sp. (Табла II, Сл. 2-2) 
Bygeпeriпa sp. (Табла II, Сл. 2-3) 

Ова фауна пока-зуј,е1 да седименти читаве ове зоне глинаца 
и лапораца припадају горњој креди, 1те 'Се Ј о в а н о в и h ев а 
претпоставка о њиховој галској старости не може прихватити, 
•гим пре што оrна није заснована на фаунистичким податцима. 
Из истих разлога неприхватљива је и претпос·т,авка М. Гоч а

н ин а (] 935) о јурској старости ових седимената (»рипањски 

лапорци«). 

У погледу петрографских кара,ктеристика глинци су јасно 

слојевити, са многобројним прслинама попречним на слојевитост. 
М,е1стимично су шк1риљави и прелазе у право црне, графитичне 
аргилошисте, што је свакако последица извесног динамомегамор

физма. Боје су сиве, жутомрке од присуства хидроксида гвожђа, 

или црне када садрже угљевите материје. Каткад су знатно пе
сковити и поступно прелазе у пешчаре. Често граде~ пр·ослојке 
у пешчарима. Садрже кварца, лискуна, хлорита, ситне иглице 

рутила, аморфне угљене и гвожђевите материје у мутној, неод

редљивој 1к'О.1юидној основи. У микроскопским препара1тима по-. 

казују паралелни распор,ещ 'састојака, и танке кварцне или кал
цитске жилице. У погледу органских ос'Тiатака су стерилни. 

Хемиска анали-за једног примерка нешто песковитог глин
ца, какав се најчешhе cpehe, пак~азала је следеhи састав: 

Si02 70.91 % сао 0.47 % 
ТЮ2 1. 18 • Na2O траг. 

А\2O3 13.53 • К2O 0.42 % 
Fe2O3 3.44 СO2 1.16 
FeO 0.91 Н2O+ 3.21 • 
МпО Н2O- 0.21 • 
MgO 2.01 • Сума: 100.15 % 

аналитичар: инж. Н. Б и л 6 и ј а 

Лапорци су врло ра'спрострањени и скоро редовно прате 
rлинце и кречњаке. Они чине прелазе између ових двеју петро

rрафских врс'Га: са опадањем или прираштајем калциумкарбо
ната прелазе у глинце односно глиновите кречњаке. Веhином су 
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сиве или жуЂ.1к1асте боје. Слојевити су или банко1ЈЗити. Обично су 
једре масе" шкоЈЬ1К1астог прелома. Где су јаче тектонски полом
љени, дробе ·се у hошкас'Тlе комаде. Код Раље се јављају заједно 
са кречњацима и експлоатишу се за индустрију цемента (Сл. 6). 
Местимично се користе и к<ао грађевински материјал за локалне 

потребе. Понекад садрже богату фосилну микрофауну. 

Сл. 6 - Раљски цементи лапорци. Прелаз у масивни кречњак. 
Маг!s used iп cement industгy in Ralja. 

Кречњаци граде једну зону пр_авца север-југ, просечно 
1.5 км широку, ~која се протеже од Раље на северу до Кораhице 
на југу; она је прекинута појасом неоге!них ·седимената између 
Сопота и Неманикуhа. Северни део ове зоне ограничен је ка 
западу уском зоном голг:ских седимената а са истока седимен

тима неогена. Јужни део кречњачк'е зоне~ обухваhен је са истока 
и запада описаним зонама глинаца и лапораца. На 1:к:рајњем југо
западу кречњаци се граниче са ттешчарима Бесне Реке. 

Кречњци су најчешhе слојевИ'Тlи и банковити, а ређе ма
сивни. Че~сто су бреча:сти и местимично прелазе у праве креч
њачке брече. Редовно су праhени лапорцима са којима су везани 
прелазима. 

Генерално пружање слојева у читавој овој зони је север -
југ са повијањем у правац ССЗ - ЈЈИ, веhином са падовима око 
50° ка истоку, одно:сно ИСИ. 'Услед ра1седања запажају се ло-
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кална отступања. Изданци ових стена, као што је то општи слу

чај у области Космаја, доста су р~г'к:и: али је читава кречња·чlк:а 
зона обележена низом ~каменолома. Ова зона претставља извор 
грађевинског ма:териј ала за широку област око Космај а. 

У околини Раље, дуж :жељезничке пруге и поред пута Ра

ља-Бабе, откривена је СЕ!рија кречњака и лапораца у много
бројним мајданима где се ове стене експлоатишу за цементну 
индустрију и као грађевински материјал. Слојеви имају пружа

ње север - југ, вертикални су или стрмо нагнути .ка исто1К!у или 

западу. Цело Влашко Брдо, осим западних падина где се јављају 
голтски седименти,, изграђено је од ових 'Стена. 

В. К. Петков и h (1925) је цементне лапорце око Ри:ТТЊа 
и Раље уврстио у о'т;ривски кат. 

М. Гоч ан ин (1937) је у бречама код Раље нашао одлом
ке рудиста који према својој грађи у~казују на горњекре~тацејоку 

старост. Међутим, сматра да су раљски цементни лапорци јурске 

старости и да постоји дискорданција између кретацејских лапо
раца у којима се налазе 1брече1 са одломцима рудиста и јурских 
цементних лапораца који садрже брече ропочевског типа. 

Цiлемоване пробе узете из раљских цемЕ!нтних лапораца 
дале су доста бога'т;у али лоше очувану фауну глаботрункана из 

које је одређена 

Globotruncana arca С и s h m а п 

И лро·бе из лапораца из великюг ·мајдана на јужној страни 
Влашког Брда, ~код бившег магацина муниције, дале су слабо 

очувану фауну глоботрункана. Одређена је 

Globotruпcaпa cf. arca С u s h m ап 

О в и м н а л а з и м а ј е с и г у р н о у т в р ђ е н а г о р њ е

с е н о н с к а с т а р о с т р а љ ·с к и х ц ем е н т н и х л а n о
р ац а. 

У пото'ку између Влашког Брда и Оровца налазе се изданци 

бречастих кречњака и лапораца. Слојеви су верrrикални или врло 
стрмих нагиба а пружају се правцем север - југ. Р. Ј ов ан о

в и h (1937) је нашао у овим бречастим кречњацима одломке ру
диС'та које је Б. Ми Л'О ван ов и h одре1дио 1к1ао радиолите. На 

основу тога Ј о в ан о в и h ,сматра да ови бреча·сти ~кречњаци 

вероватно припадају неком кату средње односно горње креде 

(голт-ценоман). Међутим, ови седименти су директно јужно про
дужење сенонских седимената Влашкюг Брда и према томе при
падају сенону. 

Најисточнији изданак лапораца и слојевитих кречњака ове 

зоне налази се на источној ·страни пруге Раља-Ђуринци, код 

км 35, према ,селу Поnовиhима. Проба из лапораца дала је богату 
фауну глоботруНЈкана, 
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Globotruncana lappaгenti cf. coronata В о 11 i 

На путу Раља-Ропочево, пред улазом у село и изнад сео

ског извора Дрвника слојеви лапораца и бречастог кречњака 
имају пружање север - југ са падом око 40° ка истоку. -У састав 
бречастог кречњака у лазе фрагмен'ги мермера. 

-У источном подножју Жутог Брда, у Павитинама код села 
Ропочева, налази се познати мајдан ропочевске мермерне брече, 
која се експлоатише :кrао декоративни камен и за израду :креча 
(сл. 7). О с1гарости ропочевске брече постоје различита мишљења. 
Ј. Жу јов и h (1893) је ропочевску бречу ставио у креду нагла
шујуhи да се она разликује од свих литолошких чланова кре'га
цејске седиментне •серије околних терена. М. Гоч ан ин (1937) 
сматра да је јурске (титанске) старости, односно да се јавља као 

сочиво у јуроюим лапорцима. Р. Јов ан ов и h (1937) сматра је 

Сл. 7 - Мајдан ропочевске мермерне брече у Павитинама код Ропочева. 

Quarry of well known dekoгative marЬ!e-breccia in Ropocevo. 

еквивалентом бречастих кречњака у којима је1 нашао одломке 
рудиста-радиолита, и да према томе припада неком кату средње 

одно·сно горње креде. Б. Мил ан ов и h (1937) смwгра да ропо
чевска бреча припада горњој креди, вероватно сенону, а не гоЛ'г
ценоману како сматра Р. Јо в ан ов и h. 
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РопочевСIК'а бреtча је интерстратифИЈк1ована у лапорцима са 
тан·к'Им прослојцима пешчара. Пробе из ових лапораца дале су 
рђаво очувану фауну глоботрункана из ·које је одређена 

Globotгuncana lapparenti lapparenti Во 11 i 

Овим налазом је сигурно у'Гlврђена горњекре
т аце ј с ка (гор њ ет ур он с ка ил и с ен он с к а) ст а
р ое т ропочевске бrрече. 

Кретацејски ·седименти у околини Павитина ,су јако тек
·гонс1Ки поремеhени. Падови слојева се на rК'ра'I:ким отстојањима 

мењају и правци пружања уопште у великој мери отступају од 
уобичајеног пружања слојева у овој зони, север - југ. Маса бре
че која је овде интерстр~лификована у облику великог сочива 

разломљена је у многобројне блокове. Неколико веhих раседа се 
сутиче на овом месту. Вероватно је да овде пролази и линија 
најахивања кораhичке краљушти на космајско-ропочевску кра

љушт. Фрагменти и облуци брече налазе се у базалном конгло
мерату околних миоценских слојева. Ма·са мермерне брече је 

карстификована и канали су запуњени квартарном иловачом. 
Поједини камаљи 1к1оји су штрчали у рељефу засуги ·су падин-: 
а.к1ом иловачом. 

У изворним крацима по!гока који од Жутог Брда тече у 
Сопотску Реку о'rкривена је серија лапораца и слојевитих креч
њака. Креrчњаци су местимично бречасти и садрже фрагменте 
мермера. Понегде су зв:атно шкриљави. Пружање слојева је се

вер - југ са падовима око во0 ка истоrку. Око састава овог ПОТОIК'а 
са Сопотском Реком провирује из неогена неколико малих масица 
кретацејских лапораца и шкриљавих •слојевитих кречњака. Пру

жање слојева је1 сеи - ЈЈЗ са падом ОIК'О 45о ка ИЈИ. 
У левом изворном rкраку Сопо'гске Реке и у средњем и до

њем току потока Покосавице откривени су слојевИЈги кречњаци, 

са ређим прослојцима лапораца. Кречњаци су местимично банко
вити и ·прелазе у масивне кречњаке.,. Делимично су бр_ечасти и 

садрже фрагменте мермера. У њима су отворени многобројни мај
дани. Пружање слојева је север - југ са падом око во 0 1К'а истоку. 

Даље ка југу кретацејоки седименти су покривени неогеном. 

Јужни део кречњачке зоне почиње у потоку Селишту на 
југозападном крају села Неманикуhе. Око сеоског гробља и цркве 
у Селишту, затим ОК'О извора Ђаконовца, по странама по1гока и 
у самом поrо1к~ откривена је серија слојевитих кре1чњака и ла

пораца. Кречњаци су песковити или местимично бречасти и са
држе фрагмеН'ге шкриљаца и мермера. У овом делу терена веh 
се oceha известан слаб контактни утицај гранита на ·еещименте; 
често имају жуhкасту и црвенкасту боју и изгледају као »пе
чени«, али правих корнита нема. Слојеви имају пружање ССЗ -
ЈЈИ са падом око 50° 1ка ИСИ. Проба из лапораца код гробља у 
Селишту садржала је прекристализацијом ошгеhену фауну гло-
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ботрункана што до1К1азује горњекретацејску старост' ових се:ци
мената, 

G\obotruncana sp. (Табла III, Сл. 1) 

Исти овакви седименти, истог положај а, откривени су на 
западним падинама Малована. Овде се у веhој мери јављају ма
сивни кречњаци у којима је отворен веhи број мајдана. 

Код ,сеоског извора Сопот у Неманикуhама и на северним 
падинама Малована лапорци и крвчњаци имају исто пружање 
али су до~га стрмији (60° IК'а ИСИ) чеого и вертикални. Исто се 
види и на изданцима слојевитrих кречњака и лапораца око врха 
Мало вана. 

У изворном делу Бесне Реке ·слојевити и банковити, једри 
местимично бречасти кречњаци и лапорци имају пружање С 

- ЈЈИ. Слојеви су вертикални:. 

Поред пута који са Ко·смаја, преко Пландишта и Оглава 
води за Ве!лику Иванчу, отворен је низ мајдана у којима се ек 
плоатишу плочасти ~кречњаци као грађевински материјал. И овде 

су кречњаци стално праћени латторцима. Поред једрих и бреча
стих кречња1к1а јављају се и интеркалације мермерних бреча ро
почевског ~типа (мајдан поред стазе која са Пландиш1rа води за 
Кошу'тrицу, изнад изворишта пото·ка Кастељана). У мајданима на 
Пландишту че~сто се види прелаз слојевитих бречастих кречњака 
у шкриљаве брече које се састоје од фрагмената шкриљаца. 

Даље ка југу ови су слојеви отпфивени: око извора Главчуге. 
Две изоловане маси:це лапораца и кречња1ка, окружене нео

геним седиме!Нтима налазе се у изворним крацима потока Тур
чиhа. 

На овом делу терена слојеви: имају пружање ·север - југ са 
стрмим падовима к'а ис'гоку. Местимично се запажају повијања 
у правац ССЗ - ЈЈИ или ССИ - ЈЈЗ. Сви су ови седимен1ги 

врло сиромашни фосилима. У лапорцима на Оглавцима Р. Јо
в ан ов и h (1938) је нашао одломак фосила за који је Б. Ми
л ов ан ов и h утврдио да припада руди:сту рода Radiolites. 

Источно одавде кречњаци и латторци су от(кривени у потоку 

Кастељану и изворном делу потоп<'а Алинца, где~ окружују ·сер
пентин. Они изграђују и највећи део Кошутице. 

У потоку Кастељану, испод ушhа Кречанс,к1ог Потока и око 

ушhа Манастирског Потока, верти:к•ални слојеви кречњака пру

жају се правцем еез - ЈЈИ. Шлемована проба ИЗ ових креч
њака дала је слабо очувану фауну из које је могла би<rи од
ређена само 

R'1izamina sp. (Табла III, Сл. 2) 

Пе~сковити и гвожђевиги кречњаци пружања ССИ - Ј ЈЗ 
виде се нешто узводније у левој обали Кастељана, у контакту 
са ·серпентином. 
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Ј уrоисточно од ове серпентинс~ке масе, на Кошутици у мно
гобројним мајданима откривени су слојевити и масивни, светло
сиви квргави кречњаци са калцитским жицама. Кречњаци су јако 

тектонски поломљени. Пружање и падови слојева уопште у ве
ликој мери 01rc1:ryпajy од општег смера. 

Југозападно од Кошу<т1ице, у изворном делу потака Алинца, 
на западном ободу серпентинске масице откривени су исти креч
њаци, делом бречасти, са прослојцима лапораца и графитичних 
аргилошиста. Конта1юr кречњака са серпентином је тектонски. И 

креrчњак и серпентин су на контакту шкриљави. Слојеви су ма
хом вер1rИЈЕ'аЛНИ са пружањем еез - ЈЈИ. Шлемована проба из 

лапораца који иду уз бречас'rе кречњаке из пото'к'а Алинца дала 

је врло боrа'гу фауну из које су одређени 

Globotгuncana stuarti de L ар раге n t (Табла IV, Сл. 1-1) 
G!obotruпcana lappareпti В r о t z еп (Табла IV, Сл. 1-2) 
G!obotruncana arca G u s h m а n (Табла IV, Сл. 1-3) 
Textularia sp. (Табла IV, Сл. 1-4) 

Овај налаз је врло значајан по томе што фа ун а ·с ад рж и чи
ст о камп ан ск о - ма стр их тск е форме. То показује 

јединство ових седимената са седиме~нтима северног дела (Раља 
- Сопот) ове исте кречњачко-лапоровите зоне. Исти налаз оспо
рава претпоставку М. Гоч ан ин а (1935) и Р. Јов ан ов и h а 
(1938) о ценоманској сгарости rкречња:к'а читавог јужног дела 
ове зоне. 

Југозападно и јужно од веће серпен111инске масе, у потоку 

Алинцу, у Кораћици,, дуж леве стране потока откривени су у 
бројним мајданима слојевити кречњаци са лапорцима. Најјужни
ји изданци у пото1ку Алинцу показују јако тектонски поломљене, 

нејасно стратификоване ·кречња1К'е, приближног пружања север 

- југ са падом ка западу око 60°. 
У петроrрафском погледу кречњаци ове зоне ,су чврсти, че

сто знатно крис'rалинични, са многобројним калцитским жицама. 
Најчешће су слојевwти или банковити, али понегде прелазе и у 
масивне кречњаке. Прелазима ,су везани за ла:порце. Понекад су 

бречоидни и прелазе сасвим у брече. Садрже ме1с'гимично богату 
миtiфофауну ТЕМстуларија, милиолида и r.лоботрункана. Мега

фауна је у њима врло мало заступљена и вр.ло .лоше очуван·а. 

Хемиска анализа једног просечног узорка кречњака дала је 

следеhе резу лтатв: 

SI02 .· 
TI02 . 
А1203 
Fe2O3 

FeO . 
MnO 
MgO 

17.88 % 

1.25 

1.24 " 

2.39 • 

аналитичар: инж. Н. Билбија 

сао . 
Na,O 
К20 . 
С02 • 

Н20+ 
Н20-
Сума: 

41.57 % 

35.05 
0.13 
0.83 

100.34 % 
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Брече се јављају у овој кречњачкој серији као прослојци 
или понегде и као знатније масе у виду сочива. И по \Кiрупноћи 
и по саставу фрагмената знатно варирају. Као екстремни ти
пови бреча биле би с једне стране мермерне брече ропочевског 
типа а с друге стране шкриљаве брече, састављене од врло хеrе
рогеног материјала, претежно шкриљавог. Не постоји ни1юаква 
просторна раздвојеност ова два типа бреча нити пак бреча од 

бречастих кречњака. На 'терену су видљиви прелази. 

Ропочевска бреча је чисто мермерна бреча. Са1стављена је 
од незаобље,них, ћошкастих комада, већином белог и сивог мер
мера. Крупноћа фрагмената мермера у бречи варира од врло сит
них зрнаца до некюлико дециметара крупних комада. Цеменr.на 

маса је глиновита и карбонатна, црвенкасто-жуте боје. По1Т1Пуно 
обухвата поједине фрагменте у бречи, али није преобилна. Бреча 
је чврста, врло се лепо се'Че у блОIК'ове и танк'е плоче. Добр9 се 
глача и врло је лепог изгледа. Нарочито је погодна за унутрашње 

декорације, облагања, израду фонтана, стубова и мањих укра
сних предмета. Веома је цењен декоративни камен, како у земљи 
тако и у инос1:rранству. 

ill'тiQ се тиче1 постанка бреча могло би се дати ,'следеће тума
чење. На источном ободу мезо:зојског појаса iкrоји се протеже ју

жно од Београда, сва1како је све до неогена постојала палео
зојска маса, изграђена од микашиста, филита и аргилошиста 
са сочивима мермера, дакле од онаквих истих стена какве из

грађују Венчац. Детритусни елементи ових стена налазе се врло 

често у седиментима г0рње креде. Овај материјал је доспевао на 
ободу седиментационог басена у финији '-Галог горњекретацеј,ског 
мора и таложен је у виду прослојака и сочива. Детритусни пале

озојсжrи материјал се налази у ,седиментима дуж читавог источног 

обода а исте брече као ропочевске налазе ,се као интер1К'алације у 
лапорцима и глинцима и јужније на самом Космају и у о'К'олини 
Аранђеловца. Палеозој 1ски масив је 1rектонски разломљени пото

нуо у доба стварања младеновачког терцијарног басена и покри

вен је сещиментима неоrена. Као крута маса у финијим горње

кретацејским седиментима :кrречњаЧЈК'е брече су разламане у току 

тектонских покрета а делом и померане у истом ма'теријалу. О 

овоме сведоче фина повијања слојеrва глинаца и лапораца око по

јединих већих маса брече. Ово се јасно види у ропо'Чевским мај

данима. 

Код рушевина манастира Павлице и код сеоског точка Граб, 

у Кораћици, налазе се песковити кречњаци К1оје Ј. Жујовић 
(1893) помиње 1кrао једине фосилоносне стене на Космају, које 

садрже многобројне одломке шк:ољака, пужева, брахиопода, це
фалопода, јежева. Ови се ,седименти лwrолошки потпуно поду

дарају са госавским седиментима код Цареве Ћуприје, а сасвим 
се разликују од свих осталих седиме>ната горње креде. Свуда 
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имају трансгресиван положај и претссгављају изрази:rо литоралну 

творевину. 

Из конгломератичних и пЕюковитих кречњака и вапновитих 
црвенкастих пешчара, 1к•оји у десној обали потока Алинца, :код 
точка Граб, леже преко конгломератичних кречњака са лре~гало

женом голтском и ценоманском фауном, М. А н ђ е л к о в и h 
(1952, 1953) је одредио богату горњесеноноку фауну госавскоr 

типа: 

LamelliЬranchia ta: 
Spondilus obesus d'O r Ь. 
Trigonia spinosa Р а r k. 
Ostrea (gтyphea) cf. vesicularis L а m. 

Gasteropoda: 
Natica шaгginifeгa А гс h. е t V е r n. 
ТегеЬrа ciпgulata S о ,v. 
Pterodoпta intermedia d'O r Ь. 
Glauconia s р. 
Turite11a s р. 

Brachiopoda: 
Terebratula cf. carnea S о w. 
Terebratнla cf. sнbrotнnda S о ,v. 
Terebгatula cf. ciplyensis v. На n s t 
Terebratula cf. ]ens N i 11 s. 
Terebгatula sp. 

Echinidae: 
Holectypus s р. 

Стратиграфс:ки положај и фације 

У области Космаја сенонски седименги, развијени у фацији 
флиша, одлИ1кују се ванредним сиромаштвом у фосилној мега
фауни. Садржај мегафосила своди се на ретке фрагменте, веhи
ноrм рудистних љуштура. Неколико одломака по одредби Б. Ми
л ов ан ов и h а потиче од рудистних љуштура 

Radiolites s р. и 
Duгania s р. из r. турона - сенона. 

Прави рудис,гни кречњаци нису у овој обла•сти нигде запа
жени. Прослојци бречастих кречњака у пешчарима такође са
држе само ретке одломке неодредљивих фосила. 

У глиновито-лапоровитом делу серије нађено је свега не

колико јежева, неодредљивих теребра'r•ула и један лоше1 очувани 
амониг·: 

Cardiaster italicus d'O r Ь. 
Echinocoгys papillosus d'O-r Ь. 
Teгebгatula s р. и 
Amoпites 
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Обе врсте јежева познате су из горњег сенона Југоисточне Фран
цуске. Echinocorys papillosus је ,само један од многобројних вари
етета Ananchytes ovata L е s k е. 

Богатом гастероподс~ком, ламелибранхиатском и брахио[ТОД
ском фауном одликују се само литоралне 1июревине типа седи
мената из Машиног мајдана код Београда,, које су на Космају от
кривене на врло малом пространству у по'току Алинцу. Све наве

дене врсте из ових седимената припадају горњем сенону (кампан

мастрихт). 
На основу магафосила није било могуhе извести страти

графско рашчлањавање 'Сенонске седиментне серије која је у 
области Космаја моhна ако 2.000 м и заузима око 90% површине 
мезозојског теRена (око 5% заузимају голтски и ценомански се
дименти и око 5% серпентини и магматске стене). 

Садржај микрофауне у сенонским седиментима Космаја је 
неупоредиво веhи. Нарочито се у том погледу истичу кречњаци 

и лапорци, који местимично садрже по броју индивидуа врло бо
гату фауну. Седименти пешчарског де,ла серије су готово 1с·ге
рилни. Микрофауна је нажалост уопште врло лоше очувана. По
казује знатан степен прекtристализације и заобљеност љуштура, 
која свака1к:о долази услед таложења у немирној води. Одредба 
врота је у многим случајевима немогуhа. 

Фораминиферска фауна космајских ,сеrнонских седименаЈта 

одликује се богаЈт·ством глоботрункана на основу :којих сам углав
ном и одредио стратиграфски положај описаних сеидмената и 
извршио њихово рашчлањивање. 

'У седиментима кречњачког дела серије нађена је по броју 
ИндИВидуа најбога1ија микрофауна. Поред глоботрунlкана које 
далеко преовлађују налазе се теК!стуларије и ризамине: 

Globotruncana stuarti d е L а р р а r еп t 
Globotruncana arca С u s h m а п 
Globotruncana lapparenti lapparenti В о 11 i 
Globotruncana lapparenti coronata В о 11 i 
Textularia s р. 
Rhizammina s р. 

G. stuarti d е L ар р. је типична форма ограничена на горњи 
кампан-мастрихт. G. arca С u s h. је у Европи сигурно ограни
чена на горњи сенон. G. lapparenti lapparenti В о l l i се провлачи 
од горњег турона до краја сенона. G. lapparenti coronata Во 11 i 
је ограничена на туран-сан/Гон. Ова фауна показује да седимен
ти .кречњачког дела серије припадају је:цним делом горњем се

нону док присуство последње врсте ~сигурно доказује да један 

део серије припада доњем сенону. Пош 1то типс1к'е туро н
с к е ф о р м е н и ,с у н а lj е н е, з а с а д а н е м а д о в о љ н о 
основа за тврђење да је у овим седиментима 
з а с т у п љ е н и т у р о н, м а д а т а м о г у h н о с т н и ј е 

3 Гласник Природњачког музеја 
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и,скључена. Ово је могуће утврдити само нај
д е т а љ н и ј и м м и 1К1 р о п а л е о н т о лш к и м и с п и 1т, и в а

љ е м. Д о њ у г р а н и цу о в о г д е л а с е р и ј е т е ш к о ј е 

у о п ш 'г е о д р е д и т и, ј е р б а з а л н и к о н г л о м е р а т и 
нису нигде констатовани у облас 1ти Космаја 
која се одликује изразитом краљушастом 

с тр ук тур о м а п ор е1 д т о г а и бо чн им см е њ и в а
њ ем. И з ов о г а ј е ј а с н о к о л ик а ј е т еш ,к о h. а у н а
л а ж е њ у р е п е р н и х х о р и з о н а т а. 

У седиментима глиновиrrо-лапоровитог дела серије микро
фауна је везана за лапорце док ·су се глинци показали стерилни. 
Лапорци овог дела серије садрже следеhу фауну: 

Globotгuпcaпa lappaгeпti lаррагеп!i Во 11 i 
Globotгuпcaпa lappaгeпti cf. tгicaгiпata Q 11 f' ге а u 
Globotгuпcaпa lаррагеп!i Вг о t z еп 
Globotгuпcaпa s р. 
Steпsoiпa alltissiшa На о f k ег 
Еуgепегiпа s р. 
Tritaxia s р. 
Rhizaшшiпa s р . 
.Магsопеllа s р. 

Највеh.и број глоботрунш:ана чија врста нажалост није могла би•rи 
са сигурношh.у одређена по форми су најбли:же горњесенонским 

врС'тама. G. lapparenti tricarinata Q u е r е а u провлачи се од 

средњег турона до краја 1сенона; позната је из сенона Источне 
Аустрије (Nussbach) где се јавља заједно са G. stuarti d е L ар
ра r е n t типском формом горњег сенона. Stensoina alltissima 
На о f k е r је типска мастрихтска форма. На основу тога сма
трам да седименти глиновито-лапоровите серије припадају гор
њем •сенону. 

У седиментима пешчарског дела серије у Космајској обла
сти није нађена миК'рофауна. Ван ове области пешчари из Же

лезника и Барајева, који чине северно продужење космајске фли
шне серије, садрже слабо очувану фораминиферску фауну гло
ботрун;кана, сидеролига и орбитоида, међу којима је Б. Мил о
в ан ов и h. (1951) одредио Globotruncana stuarti d е L ар р., Or
Ьitoides media S с h 1 u m Ь., Orbltoides apiculata S с h 1 u m Ь е r
g е r, Siderolites vidali D о u v i 11 е и утврдио горњесенонску 

старост ових седимената. 

Литоралне творевине типа седимената из Машиног мајдана 
сматрам за бочне еквиваленте пешчарског дела флишне серије. 
Конгломера1ги: у њиховој бази ,су локалног значаја и указују само 

на проширење трансгресије, а не могу се1 нипош'rо схватити као 

базални 1к1онгломерати читаве сенонске серије. Исто тако сматрам 
као бочни еквивалент пешчарског дела флишне серије и иноце
рамске лапорце1 из Оlкюлине Клења који су раније ,сматрани: за 
ценоманске а чију је сенонску старост доказала О. Марк ов и h. 
_:_ Стефан ов и h (1952). 
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По свему што је напред изнето може се закључити да је у 
области Космаја заступљен поред горњег сенона и доњи ,сенон, 
и да флишни седименти у овој облас'ги највероватније обухва
тају читав сенон. 

Све наведене врсте фораминифера широко су распростра
њење у горњекретацејок1им седиментима читаве области медите
ранске ге~осинклинале. Оне су нарочито богато заступљене у об

ласти флиша Источних Алпа и Карпата, у седиментима госавске 
фације и апенинске оюалије. У нашој земљи присус·гво многих 
од наведених врста констатовано је у околини Београда (С. W i
c h е r, С. Обр ад ов и h) у Иегочној и Западној Србији (Б. Ми
л ов ан ов и h) и Фрушкој Гори (Б. Сте ·пан ов и h). 

Као што је веh напред речено, у флишној серији се1 јасно 

разликују три дела: кречњачки, глиновито-лапоровити и пешчар

ски део. Стратиграфшrи односи на терену показују да кречњачки 
део серије претставља најнижи ниво, за1гим долази глиновито

лапоровити део и најзад, као највиши ниво пешчарс1ки део серије. 

Са овим је у сагласнос·ги и садржа:ј фауне. Моhност сваког од 
ових делова креhе се од 600-700 м. 

Исти овакав суперпозициони ред налази се по К о s s m а t-y 
(1924) у сенонским седиментима »Вардарске зоне«, где се седи
ме~нги такође одликују присуством рудистне и фораминиферске 
фауне у којој је нарочито кара1ктеристично присуство глоботрун

кана и орбитоида. Сасвим су слични односи у Западној Србији 
и хрва1г·ок•о-славонским острвским планиI;Iама (Папук, Црни Врх, 

Пожешка Гора, Крндија, Самоборска Гора). У Фрушкој Гори не
достаје ,кречњачки део серије. 

Из свега што је изложено види се да ,су по литолошким и 

фаунис'rич~ким карактеристикама с е н о н с к и с е д и м ен т .и 
Ко см а ј с к е о бл а ст и р а з в иј ен и у ф а циј и ф ли ш а, 
д а к л е п о и с т о м 1т и пу ,к а ко с у о в и с е д и м е н т кr р а

зв иј ен и у »В ард ар ск ој зон и« и у опште у чит а

в о i у нут р аш њ о ј з о ни Д ин ар ид а. Изве1сне мање ра
злике у развиhу ових седимената у разним локалностима поме

нутих облас1ти карактеристичне су за горњу креду овога типа 

уопште. Она се у читавој области медитеранске геосинклинале 
стварала за време знатних и непрекидних осцилација. 

С обзиром да су сви сеноноки седиме1нги развиј ени у нерит
ској и литоралној фацији, т.ј. претстављају творевине плитке и 

умерено дубо1ке воде, толика укупна моhност седиамената може 

се објаснити пос'тупним тоњењем дна басена. Упоредо са тоње

њем вршиле~ су се и осцилације дна, нарочито у завршној фази 
седиментације. О томе сведочи карактер најмлађих седимена'га 
ове серије. Плиководни карактер 1седимената и близину обала 

показује присуство огромне количине теригеног мате~ријала (бре
че, песковити и 1конгломера~тични кречњаци, аркозни пешчари) 

сношеног са кордиљера који су граничили овај и многобројне 

3* 
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друге басене у области Тетиса у доба горње ~креде. Доказ о .бли
зини обала су и типично литоралне\ творевине типа седимената 
из Машиног мајдана и седимена•та из потока Алинца. 

Турон 

Турон није фаунистички доказан у области Космаја, али би 
њему могли припадати седименти доњег дела кречњачког дела 

флишне серије. 

Ценоман 

У поређењу са сенонским седиментима ценомански ,седи
менти у области Космаја заузимају незна;тно пространство. Јав

љају се ·само у врло уским зонама дуж линија 1юраљуштања, где 

су тектонски о'ткривени испод сенонских седимената. Развијени 
су у фацији спрудних зоогених ~кречњака и у фацији плочастих, 

лапоровитих кречњака. 

С п р у д н а, з о о r е н а ф а ц и .i а. Це~номюtски кречњаци 
ове фације нису до сада били позна'ги у области Космаја, нити 

магде у читавој Шумадији. То су модри, бречасти и конгломера
тични, у извесној мери прекристалисани К!речњаци препуни ко

рала, неринеа и пахиодонтних шкољака. Ка1гкад су то праве лу
макеле и спрудне халде. Фосили су махом врло рђаво очувани. 

На први поглед много потсећају на. ургонске, iКречњаке. У микро
скопским препаратима поред одломака љуштура шкоља:к~ и пу

жева и делова коралских скелета запажају се понегде и пресеци 
литотамнија (Табла XIV, сл. 3 и 4). Редовно прате голтск,е седи
менте (обично црвене, гвожђевите пешчаре) али однос према ови
ма није јасан јер су кречњаци јако 1тектонокrи: поломљени и иски

дани, .. често у ВИдУ већих или мањих блоюова уро вљ ених у мекше 
rолтске 'седименте, који су и сами врло интензивно убрани и из
раседани. 

Откривени су на више места у близини села Губеревца и 
дуж у~ске зоне голтских седимената, правца север - југ, између 
села Парцана и Баба. 

Југоисточно од Губеревца изданци оваквих кречњака на
лазе се са леве стране пото1ка Туринице, леве притоке1 Прутена, 
крај пута који води од Губеревца ка ко•си Лесковац. Кречњак са
држи мноштво неринеа, корала и пахиодонтних шкољака (Табла 
VII). Нешто северније од ових изданака, на самом саС'таву долина 
Туринице и Прутена, такође' у левој обали Туринице, у истом 
оваквом кречња1ку отворен је мали мајдан. Треће место где се 

јављају изданци кречњака налази се ОК'о сас1тава Туринице и 
Прутена. Од фауне сакупљене из ових кречњака одређени су: 

Nerinea forojuliensis Р i r. (Табла IX) 
Nerinea s р. 
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Placocoeпia s р. (Табла VIII, сл. 1) 
Cladocora s р. (Табла VIII, сл. 2) 
Elipsactiпia s р. 
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Дуж источног обода уске зоне голтских седимена·га, између 
Парцана и Баба, налази се више изданака спрудних кречњака: 

Кречњаци на западним падинама Влашк'оr Брда садрже 
многобројне неринее. Одређена је 

Nerinea edoardi Ра r. (Табла Х) 
Nегiпеа s р. 

Спрудни кречњак у левом изворном 'К'раку Луњевачког По
тока садржи бројне одломке корала и других лоше очуваних фо
сила. Од корала одређен је1 род 

Cladocora s р. 

У десном изворном краку Луњевачког Потока ~кречњак са
држи одломке 'Корала и пахиодонг-них шкољака и ситне бра
хиоподе, 

Terebrutala s р. 

Спрудни .кречњак у изворном делу потока Покосавице са
држи неринее, корале и пахиодонтне шкољке. Одређена је 

Neriпea forojulieпsis Р i r. 

Шлемовањем ма1теријала узетог из спрудних кречњака није 
добивена микрофауна. 

По одређеним неринејским врстама ови спрудни кречњаци 
са довољно основа могу се уврстити у ценоман. 

Nerinea forojuliensis Р i r. К'оја је најбогатије заступљен 
фосил у описаним спрудним кречњацима позна1та је по Ра r о n i 
(1909) из ценоманских коралигених кречњака Monte d'Ocre у 
Абруцима на Апенинском Полуострву ,као најраспростраљенији и 
најбројније за,ступљен фосил. Јавља се' у друштву многобројних 
корала и пахиодонтних шкољака. Интересантно је да Р а r о n а 
помиње присуство елипсактинија у овим седиментима. Један при
мерак овог хидроза, као што је напред речено, нашао сам у 
спрудним 'К'речњацима у околини Губеревца. 

Nerinea edoardi Ра r о n а 'позна'та је такође из це'Номан
ских кречњака Monte d'Ocre, где се јавља заједно са Nerinea fo
rojuliensis. 

Оба 1коралска рода, Placocoenia и Cladocora познати су по 
F r о m е n t е l u из туро на Југоисточне Француске (Rennes de 
Bains). Placocoenia dumortieri d е F r о m., на коју ко·смајски при
мерци највише потсеliају поона1та је из турона Rennes de Bains 
(F r о m е n t е 1) и из госавских слојева Источних Алпа (Оре n
h е i m). Код на,с је нађена у горњесенонским бречастим кречња-
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цима у ВрбовачК'ој Реци - И. Србија (Б. Мил ов ан ов и h., 
1939) и у горње-сенонским седиментима Черевиhког Потока -
Фрушка Гора (М. Паш и h, 1951). 

Вероватно је да ценомански седименти овога типа пос'гоје 
и у другим локалностима Шумадије и у околини Београда, али 

су због сличности са ургонси:им кречњацима превиђени. 

Фација слојеви 1тих лапоровитих кречњака 

У плочастим I{речњацима који су отК'ривени у мајданима 

на левој о·бали потока Алинца, у селу Кораћици код извора Граб 
Р. Јов ан ов .и h (1938) је нашао, 

Puzosia plaпulata S о ,v. var. Mikincic и 
Turгilites costatus L а m. 

На основу 1тог налаза Јов ан ов и h ове Б.:речњаtеl сматра нај
вишим хоризонтом вракониена у смислу прелазних седимената 

највишег голта или доњег ценомана. Поред наведених фосила ови 

кречњаци садрже 

Terebгatula s р. 
Rhyпchoпella s р. 
Natica s р. 

У •конгломератима који леже преко голт,-ценоманских кречњака 

и чине! базу госавским седиментима у десној обали потока, на
лазе ·се валутци са голт-ценоманском .фауном ,коју је 071;редио М. 
Анђелковиh (1953) а к.оја потврђује Јовановиh.еву одредбу 
старости плочастих кречњака: 

Peгvinquieri.a inflata S о w. vai-. equatorealis Ко s. 
• Peгviпqџieria gracillima Ко s s. п. var. 

Puzosia mayoriaпa d'O r Ь. 
Hamites s р. · 
Pleurotomaria rutimeyeri Р i с t. et С а m р. п. var. 

Ова мала партија голт-ценоманеrоих кречњака је теrотонски. у~кље
штена између горњекретацејских се1димената на истоку и сер

пентина на западу. 

У слојевитим кречњацима на северним падинама КошУ'гице 
Р. Јов ан ов и h (1938) је нашао 

OrЬitolina сопсаvа L .а щ. и 
Alectryoпia cf. сагiпаtа L а m. 

Највероватније је да се и овде ради о малој партији ценоманских 
кречњака тектонски изнетих дуж линије краљуштања. 
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ДОЊА КРЕДА 

ГОЛIТ 

Најстарији седименти у Космајскоi области су голг·ске ста
рости. Старији седименти од ових нису палеонтолошки доказани. 
Они се састоје од песковитих, шкриљавих глинаца, гвожђевитих 
пешчара и конгломерата са оолитским гвожђем-и са прослојцима 

песковитих кречњака. 

Ови се седименти веh на први поглеlд јасно разликују од 
-осталих седимена·та Космај,ске области и показ·али су се као из
ванредно добар репер за решавање тектонских односа. 

Откривене су две узане зоне ових творевина: ·западна, код 

се1ла Губеревца и источна између села Парцана и Баба. 
З а п а д н а з о н а г о л т с к и х с е д и м е н а т а откривена 

је у самом Губеревцу и његовој ужој околини. Пружа се правцем 
ССЗ - . ЈЈИ. Изграђена .i е од тектонски јако згужваних и по
ломљених шкриљавих, песковитих, тамносивих глинаца са рет

ким прослојцима тамносивих, банковитих 'Кречњака и црвених и 
мрких гвожђевитих пешчара и конгломера1та у којима.:се1 на брду 

Главици и Градцу јавља оолитска руда гвожђа. По појавама оо
литских руда, које су познате још од Ј. Жујовић а (1893), ови 
су седименти увршћени у голт. Фауна у њима до сада није била 
нађена. 

На источној страни села Губеревца, код првих кућа у де
сној страни реке Прутена пешчари падају 1ка ИСИ и упиру у 
глинце и лапорце горње~ креде, дуж дислокационе линије правца 

ССЗ -,ЈЈИ. Пешчари садрже богату голт~ку фауну из које су 
одређени: 

Puzosia mayoriana d'O г Ь. 
Douvilleiceras maшillatuш S i:: h 1 о t. (Табла XII, сл. 2) 
Beleшnites s р. 
Inoceraµшs saloшoni d;O г Ь. (Табла .ХIП, ·сл. 3) 
Plicatula cancellata М. С о I i g n о n (Табла XI, сл. 3) 
Mitilus s р. 
Cuculaea s р. 
Natica s р .. 
Dentalium s р. 
Discoides conicus D е s ог. (Табла XI, сл. 1) 

И с т о ч н а з о н а г о л т с к и с е д и м е н а т а протеже се 

од западних падина Влашког Брда, ис1гочно од села Парцана, за

хва1га почетне делове левог и десног изворног крака Луњевачког 

Потока, затим преко источног дела села Баба до изворног дела 
потока ПО1косавице. Ова је зона још ужа од претходне. Њена 
ширина једва достиже 0.5 км. 

Читава ·ова зона •се генерално пружа правцем 1север - југ, 
али је тектонски разламана, мада није испрекидана. Слојеви врло 

стрмо падају, углавном ка истоку, просечно под углом од во·0 , и 
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подилазе под горње~кретацејске кречњаке и лапорце. Ка западу 
су ови седименти краљушасто навучени на горњекретацејеtке 
глинце и лапорце. 

Црвени гвожlјевиги пешчари на западним падинама Вла
шког Брда садрже шкољке, пужеве, амоните, јежеве и црве. Фо
сили су врло ломљиви и ~трошни тако да их је веома теш·к'о од

војити из пешчара који се такође дро·би у ситне комадиhе већ 
при најмањем удару чекиhа. Из сакупљене фауне одређени су: 

Puzosia sp. aff. mayoriana d'O r Ь. (Табла XII, сл. 3) 
Inoceramis concentricus Р а r k. 
Placitula guгgitis Р i с t е t et R о u х (Табла XI, сл. 2) 
Natica s р. 

Из фауне сакупљене из гвожlјевитих пешчара у левом из-
ворном ~краку Луњевачког Потока одређени су: 

Kossmatella agassiziana Р i с t е t 
Latirdorsella latirdosata Ја с о Ь. 
Belemnites s р. (Табла XIII, сл. !) 
Inoceramus sulcatus Р а r k. 
Inoceramus salomoni d'O r Ь. 

'Plicatula cancellata М. С о I i g n о n 
Plicatula gurgitis Р i с t е t et R о их 
Pecten s р. 
Arca s р. 
Aporrhais orblgnyana Р i с t. et R о u х 
Trochus s р. 
Dentalium s р. (Табла ХШ, сл. 2) 

У десном краку Луњевачк'Ог Потока јављају се изданци гвожђе
витих пешчара са оолитским гвожђем. Садрже врло лоше~ очувану 

голтску фауну. 

На источној страни села Баба, око горњих делова оба из
ворна крака Бабске Реке, налазе ,се изданци голтских седимената 
са појавама оолигских руда гвожђа. Ј. Жујовић (1893) је код 
овог села нашао једну љуштуру шкољ'ке из рода Panopea за коју 
каже да је није могао 'ближе одреrдиги, али да је најближе 
d'OrЬigny-eвим пљоштим панопеама из кре1гацејских слојева. 
Овај налаз, који несумњиво потиче из поменутих седимената, на
вео је Жујовић а да мезозојске· седименте~ Космај ске области 
уврсти у доњу креду. Недавно је М. Ан lj ел ков и h (1953) из 
гвожlјевитих пешчара на источној страни села прикупио и одре
дио богату голтоку фауну. Она садржи много врсте (нарочито 
амонига) којих међу прикупљеним примерцима из осталих нала

зИIUТа фосила ·к(>је сам 01гкрио нема те их зато наводим 

Phylloceras velledae М i с h е I i n. 
Phylloceras subalpinum d'O r Ь. 
Phylloceras belgradensis Р е t k. 
Uh!igella convergens С h. Ј а с о Ь. 
Uhligella wa!leranti С h. Ја с о Ь. 
Uhligella kiliani Ре t k. 
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Douvilleiceras inaequinodum Ра r. et Во n. 
Lytoceгas strangulatum d'O r Ь. 
Hamulina fascicularis Р i с t е t et d е L о r i о 1 
Ptychoceras s р. 
Venus viЬrayei d'O r Ь. 
Cardita tenuicosta F i t t о n 
Ostrea cf. arduenпensis d'O r Ь. 
Pholas subcyliпdrica d'O r Ь. 
Natica cf. ervyna d'O r Ь. 
Natica sp. aff. favriana Р i с t е t et R о их. 
Fusus vraconensis Р i с t е t et С а m р i с h е 
Fusus itierianus d'O r Ь. 
Solarium conoideum S о ,v е r Ь у 
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Гвожђевити пешчари у изворном делу Покосавице садрже слабо 
очувану голтску фауну. Одређен је 

Inoceramus s р. (Табла XIII, сл. 4) 

Из голтских ~ед,имената западне зоне одређене су следеhе 
каракте~ристичне врсте: 

Горња зона доњег голта: 
Douvilleiceras mamillatum S с h 1 о t h. 

Доњи и средњи голт: 
Inoceramus salomoпi d'O r Ь. 

Средњи голт: 
Puzosia mayoriana d'O r Ь. 

Голт: 
Plicatula cancellata С о 11. 
Discoides conicus Ое s о r. 

Од фосила сакупљених из голтских седимената иС'гочне зоне 
одређене су следеhе карактеристичне врС'ге: 

Доњи голr: 

Plicatula gurgitis Р i с t. et R о их. 
Venus viЬrayei d'O r Ь. 
Cardita tenuicosta F i t t о n 
Natica cf. ervyпa d'O г Ь. 

Горња зона доњег голта: 

Uhligella convergens Ј а с о Ь. 
Douvilleiceras mamillatum S с h I о t h. 
Douvilleiceras inaequinodum Р ar. et Во n. 

Доњи и средњи голт: 

Uhligella walleranti Ја с о Ь. (горњи ниво д. голта и ср. голт) 
Inoceramus salomoni d'O r Ь. 
Aporrhais orЬignyana Р i с t. et R о их. 

Средњи голт: 

Puzosia mayoriana d'O r Ь. 
Kossmatella agassiziana Р i с t. var. Јас. 
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Pl1ylloceras subalpinum d'O г Ь. 
Pl1ylloceras belgгadensis Р е t k. 
lЉ!igella kiliaпi Р е t k. 

Сре1дњи и горњи голт: 

Inoceгamus coпceпtгicus Р а г k. 
Iпoceraшus sulcatнs Р а г k. 
Fusus vгaconeпsis Р i с t. et С а 111 р. 

Апт - Голт: 

Голт: 

Lytoceras straпgнlatшn d'O г Ь. (закључно ср. голт) 
Haшuliпa fascicнlaгis Р i с t. et L ог. 

Latidoгsella latidoгsata, vаг. шedia Ја с. 
Plicatula caпcellata С о 11. 
Pl10las sнbcyliпdгica d'O г Ь. 
N atica sp. aff. favriaпa Р i с t et R о u х. 
Fнsнs itieriaпus d'O г Ь. 
Solaгiuш conoideum S о ,v. 

Голт - ценоман: 

Pl1ylloceгas velledae d'O г Ь. 
Ostгea cf. aгduennensis d'O г Ь. 

Из овог ·се прегледа види да је у обема голтсжим зонама у 
Космај,ској области заступљен горњи део доњег голга и средњи 
голт. Голтски седименти су развијени по познатом неритском 
типу голта из Југоисточне Француске, дакле по истом типу како 

је развијен у околини Београда и у читавој Србији и који је де
таљно описао В. Петков и h у свом делу »Голт у Србији«. 

ТЕК ТОНИКА 

Из регионалног прегледа ·седиментних с'гена виде се главна 
тектонска обележја терена Космајске области. (Види геолошку 
каргу и профиле9. У јужном делу ове области затим у пределу 
Парлога и око села Баба генерално пружање слојева је правцем 
север - југ са врло стрмим падовима ка истоку или западу .. Чест 
је и вертикалан положај слојева, На ис'Гочној 1страни Космаја 
преовлађују падови ка западу ДО'К на западној страни слојеви 

веhином падају ка истоку та1ко да чИ'гав овај део терена (углав
ном ужи Космај) има основну структуру једне стиснуте и кра

љуштањем и секундарним набирањем деформисане синклинале, 
правца север - југ. Од Стеничже Баре ка северу јавља се опште 
повијање слојева из правца ,север - југ у правац ССЗ - ЈЈИ са 
падовима пре~тежно ка ЗЈЗ. Овакав је положај слојева на запад

ним странама Главчина, на Гомилицама, југоисточно и северно од 
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Губеревца, а наставља се и даље К'а северу, ван Космајске обла
сти. Мада је положај 'слојева у о~колини Барајева врло промен
љив, на крајњем северу слојеви остружничког флиша, како се то 
сасвим јасно види на усецима дуж пруге Беюград-Обреновац, 

на СИ падинама Липара, затим код Св. Петке и код Провалија, 
имају генерално пружање ССЗ - ЈЈИ са просечним падом 35° 
ка ЗЈЗ. На месту главног повијања и разламања слојева дошло 

је до ерупције која је дала риолитску ма1су Стеничке Баре и 
бројне риолитске с,кладне жице~ у пределу Парлога, Главчина и 
Гомилица. У овој лабилној зони извршена је и знатна ,сулфидна 

минерализација и силификација околних стена. 

Друга карактеристична црта овог терена је зоналан распо

ред формација. Ово је последица убраности кретацејских слојева 

у боре правца север - југ и ССЗ - ЈЈИ. Боре~ су стиснуте у 

правцима управним на ове, веhином су раскинуте и краљушасто 
навучене једна на другу ка западу односно ЗЈЗ. Боре су изгра

ђене углавном од сенонских седимена'га, док се старији, голтски 
и ценоманоки седименти и серпеiНтин јављају само као врло уза

не зоне на линијама које обележавају главне краљушти ове обла

сти. Од истока ка западу оне иду овим редом: 

кор а h ич ка кр аљ уш т, означена уском серпентинском 
зоном правца север - југ, која је 01гкривена дуж потока Алинца 
и Касте(Љана; 

'Ко см а јс ,ко-роп очев ск а кр аљ уш т, означена уском 

зоном голгских седимената правца север - југ, која се протеже 

од Влашког Брда до Покосавице а вероватно .чини јужни проду
жетак рушањске зоне голта с којом се повезује преко партије 
голта код рипањског тунела; 

ст ој нич ка кр аљ уш т; означена је дислОiкационом ли

ниј ом правца еез - ЈЈИ, источно ОД села Губеревца и 

губер ев ач ка кр аљ уш т, западно од ове дислокаци

оне линије. 

Правци уздужних дислокација паралелни линијама навла
чења у Космајској области запажају се и северније, ван ове обла
сти. Тако на пример Ос1гружничка, Железничка и Топчиде1рска 
Река ОД Рипња ДО Кнежевца, теку правцем еез - Ј Ј Ј а њихови 
су токови свакако тектонски предиспонирани, уrолик10 веро13ат

ниј е шго су они паралелни раседима које је констатовао В. Пет
ков и h (1912) од којих један, источно од Рушња иде линијом 
Дубока Јаруга - Орловац - Отавица - Бела Ре~ка а други за
падно од Рушња, источно од Девојачког Гроба и Петровог Гроба. 
И познати пеhански расед је правца ССЗ - ЈЈИ .(пролази линијом 
Пеhани - МељаК! - Баhевац - Божидаревац - Вељина). Ру
шањски ра1седи су по В. Петков и h у премиоценски док .ie пе
ћански пос~тмиоценски али је врло вероватно да jei и то подмла
ђени старији расед. 
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Свака од поменутих космајских краљушти састоји се од 

веhег или мањег броја бора које су раскидане и јако деформисане 
многобројним ра•седима. 

Основна структура терена Космајске области је уопШ'rе де
формисана радијалним покретима који су се десили пре тало
жења другомедитеранских и сарматских седимената. Раседи 

створени у ово доба, у јужном делу Космајоке области, иду углав
ном правцем ССИ - ЈЈЗ. 'У севе~рном делу области распоред ра
седа нема ове правилнос~rи. Ови су раседи дали данашње обличј~ 
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Ст. 8 - Диаграм елемената падова кретацијских слојева у околини Губеревца: 
(о) голтски седименти, (х) седименти горње креде. 

Diagram sho,ving the positions of Gault (о) and Upper Cretaceous (х) sediments 
at Guberevac. 

Космају и они су узрок локалном отступању пружања и падова 
слојева од генералних праваца. 

'У области Космаја запажају се три фазе убирања. Пос1тоји 
дискорданција између доње и горње креде. Ово се види у области 
Губере/Јща где згужвани голтски седименти показују трагове јед

не ·старије, прегорњекретацејске орогене фазе а преюо њих леже 
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ценомански седименти и најзад једнолико убрани слојеви сенона 

(сл. 8). Ово се запажа и ван Космајске области, на западном под
ножју Авале, између Рушња и Рипња, на Стражевици и у Ре
пишту. Ова фаза је трајала током чи<гавог г. голта (аус·гриска од
носно по К о Ь е r-y прегосавска фаза). 

По заврше'гку ·таложења седимената горње креде извршено 
је снажно убирање, краљуштање и секундарно убирање ових се
димеtната заједно са поновним убирањем већ једном убране ста
рије подлоге (вероватно ларамиска фаза). При овом убирању ста
рији седименти ,су се понашали 1к•ао прилично резистентна маса 
која је у новој структури образовала чворове око којих се јавља 

повијање горњек:ретацејоких седимена1га. Појава повијања седи

мената горње креде запажа се на више места где се јављају из

данци доње креде. На тим се местима обично јавља и већи број 
жица магма:тских С'rена (Авала, Губеревац). Тачно време овог 
убирања не може се одредити јер је све до сре~дњег миоцена ова 
област била део пространог копна. Ове дубоке дислокације отва- . 
рају пут магми. То је доба утиС'к'Ивања rранитске магме. 

Створене структуре су зна~тно еродоване и раседање<м де

формисане тако да се тешко могу детаљно реконструисати. Нај
интензивније раседање наступа средином миоцена када се ства

рају ободне потолине којЕЈ бивају заплављене другомедитеран
ским морем (тартанска трансгресија). Тада је створена мезозојска 
греда Космај - Ковиона - Авала. За ову фазу вероваrгно је ве

зана и појава ефузивних стена. Крајем тортона дошло ,ie до но
вог раседања које је условило трансгресију почетком горњет мио

цена (сарматска трансгресија; сармат местимично почиње базал
ним 1конгломера:rима који леже непосредно на tкре'гацејским се
диментима). Крајем доњег сармата долази до нове снажне фазе 
раседања (доба образовања пеh.анског раседа) а вероватно и до 
благог убирања (маковичка антиклинала). По ободу космајског кре
тацејског терена сарматски слојеви су често благо нагнути услед 
раседања. У вези са формирањем Панонског басена радијални по-
1к:рети се настављају и даљЕЈ кроз терцијар. ПонтиС'К!а трансгре
сија доказује да су се јача раседања извршила и крајем миоцена. 
По Цвијићу, Ласкареву и В. Петковићу радијални 

покре'ги на ободУ Панонске по·толине залазе и у квартар; У сва
ком случају постсарматски покрети су углавном радијални. Ради 
се претежно о раседима К!оји се образују при формирању Панон

ског басена. Судећи по честом хоризонталном положају ·сарма1г

оких седимената или њиховом само благом нагибу, у области Ко
смаја они нису били врло интензивни. За маковичку дислокацију, 

источно од Ропочева, и друге које су запажене на странама ме

зозојске греде Космај - Ковиона - Авала, В. Ла ск аре в 
(1927) сматра да су средњеплиоценске старости. 

Приказана обележја терена Космајске облаС'rи карак~гери
стична су за Цв иј и h. ев у (1906) »централну балканску ,пото-
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лину«, односно за Ко см ат ов у »вардарску зону«. Имајући у 

виду и ис1го фацијално развиће седимената горње креде у Ко
смајској области и вардарској зони, долази се до закључка да су 

терени Космај ске области северно продужење 

в а р д а р с 1<! е з о н е, о д н о с н о д а з а ј ед н о с а о в о м 

п р и п а д а .i у у н у т р а ш њ о ј з о н и Д и н а р ид а, као што 
је на то већ указао Б. Мил ов ан ов ић (1950). Према томе гео
лошки и ТЕ:1ктонски положај Космаја је по'rлуно одређен. Нема 
разлога да се он сматра саставним делом Цв и .i иће ве »северне 
прелазне1 зоне« која би се одликовала неким посебним тектон
ским обележјем. 

МАГМАТСКЕ СТЕНЕ 

Стене гранитске магме на више места пробијају космајску 

седиментну серију. Неке од њих су јасно испољиле контактни 
утицај на околне седименте. По начину појављивања меi[)у њима 

се разликују интрузивне стене и вулканити. 1 

ИН'трузивне стене су заступљене гранит'ом, који је просторно 
везан за уску област око села Рогаче, на ЈЗ страни Космаја. Гра
нит је праћен продуктима дифереtнцијације у оба правца; ·кисе
лим леукократима - аплитима, и базичним меланократима -
лампрофирима. Први су 1тесно везани за сам гранит, док се из
данци других, у виду мањих жица, јављају на разним местима 

читаве космајоке области. Прави плутонити на Космају нису о·г
кривени. Хипабисални начин појављивања интрузивних стена 

означен је њиховим жичним карак!тером, порфироидном струк

туром и непосредном везом са метаморфним сте1нама амфиболит

ске фације т.ј. стенама средњег ступња .К'оН'тактног метамор

физма. 
Вулкани'ти су заступљени риолитом, чији се бројни изданци 

јављају између села Баба и Губеревца. 

Хемиске и минералошке анализе ових стена показуiv њи
хово међусобно сродство, односно припадност истој магми од које 
су све ове стене под различитим физикохемиским условима по

стале. Осим тога оне показују несумњиву сродност са магматским 
стенама Авале. 

Грани1т 

Изданци гранита налазе се у поточним јаругама на југо
источном крају села Рогаче. (Види ге~олошку К'арту распростра
њења гранита). 

У потоку Белеговцу, почев од места где га стари аранђело
вачки пут пресеца па узводно, на дужини од око 300 м, откривено 
је шес'т изданака, дужине 3-45 м. 
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Најбројнији изданци гранита налазе се у изворним крацима 
потока Радовца, почев од аранђеловачког пута па низводно до 

границе терцијара. Највеhа маса откривена је на укупној дужини 

од око 1 км, дуж пО'гока Радовца и двеју јаруга које се са Ковио-
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Мар of шonconite gгanite. 

не спуштају у Радовац. Јаруге су се дубоко усекле у гранит, који 
изграђује њихова дна и бокове, док су виши делови падина из-
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грађени од метаморфисаних флишних седимената горње креде 

(Сл. 9). 
Узводно од ове масеЈ па до аранђеловачког пута налази се 

дуж потока Радовца још 14 мањих изданак:а, 0,5-45 м дужине. 

Сл. ~ - Клисура усечена у граниту. Друга ле
ва притока потока Радовца. 

The gorgt cut in monconite granite 

Осим ових појава које ·су веh.им делом веh. од раније по
знате и описане (М. Павлов и h., М. Ил и h., 1937), откривена с:у 
још два, до сада непозната изданка гранита у десном изворном 
краку Јовановог потока, ЈЗ од напред набројаних појава. Веh.и од 
ових изданruка отК!ривен је на дужини од 30 м у кориту и боко
вима потока, око 300 м узводно од састава са левим изворним 
краком (испод куh.е Петра Павловиh.а). Око 100 м узводно од овог 
изданка налази се још један мањи изданак, дужине 1,5 м. Гранит 
је пепељастосиве боје, порфироидне структуре. Садржи бројне 
ксенолите и испресецан је многим аплитским жицама. Највећим 
делом је јако грусифициран. Минералошк<и потпуно одговара сте
нама из пото1к·а Радовца и Белеговца. 

Све набројане појаве су 'типично жичног карактера. Гранит 

се јавља или у виду складних жица (siЏ) у метаморфисаним фли-
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шним седименrгима, или у облику трансверзалних жица (dyke) 
утиснут дуж раседних пукотина у истим стена1VIа (Сл. 10). 

Несумњиво је да све ове :жице преrстављају апофизе које 
потичу од једног дубљег интрузивног тела већих димензија, које 
је извршило снажан контактнометаморфни утицај на околне се
.џимеН'ге али које е~розијом није отш.1ривено. Према теК'г·онс1ком 

склопу Космаја и односима према седиментној серији овај је ин

трузив утиснут по завршетку главне фазе убирања, и у вези 
је са радијалним покретима који ,су следовали за овим. Гранит
ска интрузија везана је за западни обод космајско-ропочевске кра
љушти. Процес меlГаморфизма је сигурно дошао после убирања, 
јер на Космају налазимо многе примере метаморфисаних сло-

Сл. 10 - Складна жица (sillJ гранита у кор 0 

нитима. Прва лева притока потока Радовца. 
Monconite granit~ sill in horпfels. 

јева на којима се виде трагови претходног најфинијег убирања, 
које на кртим 1кюрнИ!гима не би могло бити остварено. Присус'Гво 
антистрес минерала кордиерита и андалузита у космајским мета

морфмсаним седиментима доказује осуство макаквог значајнијег 

усмереног. притиска за време процеса метаморфисања. Према то-

4 Гласник Природњачког музеја 
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ме је интрузија гранит,еке магме на Космају предусловљена тек

тоником, а не би се могло рећи обрнуто, да је положај сещ,имената 
произведен у~тискивањем магматског тела у њих, односно да, по 

L 6 с z у-евој претпоставци (1924), космај оки интрузив морфоло
шки претставља један лаколит. Пошто му облик није одређен, 
неоткривеном интрузивном телу на Космају боље би одговарао 
назив плутон, т.ј. назив који обухвата сва интрузивна <тела. Апо
физе1 које су се одвајале од плутона могле су бити инјек1товане 
v току процеса метаморфизма околних седимената дуж линија 
сла:бог отпора, 'т.ј. дуж међуслојних површина и дуж раседних 

пукотина, 1к•ако их доиста на терену и опажамо. А1ко се узме у 
обзир несумњива краљушаста структура читаве Вардарске Зоне, 
и посматрају се изданци млађих гранитоидних стена дуж ове, 

види се да они потпуно ја сно прате rене~рални тектонски правац, 

и да су све ове масе утиснуте дуж површина краљуштања. Ова
кав начин утискивања пре би могао дати облике стрмо нагнутих 

плоча него лаколите. 

Отарост :космајског гранита може се са доста прецизности 

одредити. Сигурно је палеонтолоmК'и утврђено да су контак1тни 
метаморфизам претрпе~ле и најмлађе седиментне творевине горње 

креде (мастрихт). Осим тога исте ове стене се налазе и као уклоп

ци у граниту. За одредбу старости гранита нарочито су важне 
новопткривене појаве ове стене у Јовановом потоку где је веiв.им 
делом гранит, како се то у странама потока види, покривен кон

гломера:тичним лапорима и пеоковима неогена. У овим младим 
стенама нема никаквих промена 1.кюнатктнометаморфне природе~, 
по чему се види да су оне млађе од гранита. Нигде у околини Ко
смај а гранИ1Т не пробија сарма:т'Ске седименте нити постоји ма
какав контактни утицај на њих, напротив, запажено је да они 
садрже преталожен корнитски мате~риј ал а 'Такође и ~комаде маг
матских стена. Ово је неоспоран док:1аз да инт ру 'Зи ј а ко
с м а ј с к о r г р а н и т а п а д а у т е р ц и ј а р н о д о б а, п р е 
т а л о ж е њ а ,с а рм ат с ких с л о ј е в а, после ларамиске фазе. 

Космајски гранит је највећим делом крупнозрна с'тена пор
фироидне сiТруктуре са многобројним фенокристалима и порфи
робластима фетдспата; обично идиоморфних IК'ОН'тура, величине 
и до 6 цм. Појава крупних кристала ортокласа нарочито ·се често 
запажа у ободним деловима порфироидног гранита. 

Безбојни састојци су много обилније заступљени од боје
них те стога стена у свежијим партијама има сиву боју. Понегде, 
у овим ,свежијим партијама, нарочито у потоку Радовцу у· мај

дану испод циrанс'к'ог насеља, поред белих фелдспа~та запажају 

се и фелдспа•ти ружичасте боје~. Осим фелдспата голим оком се 
распознају још и кварц, биотит и хорнбленда. 

Главни састојци гранита су ортокла•с, плагиоклас, кварц, 

хорнбленда и биотит. Споредни састојци су магнетит, апатит, 

сфен и циркон. Секундарни састојци су серицит, хлорт, калцит, 
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епидот и iК'аолинска супстанца. Стена је доста распаднута и ме
стимично прелази у грус. Садржи доста ксенолита просечне ве
личине 15 цм. Испреrсецан је у разним правцима аплитск,им жи
цама различите дебљине, од неколико цм до 1 м. 

Ортоклас се јавља у зрнима разне крупноhе; ситнијим ксе
номорфним и врло крупним, обично идиоморфним зрнима. Круп
не индивидуе најчешhе показују карлсбадско ближњење и ре
довно садрже уклопке плагио1класа, кварца, биотита, апатиrга и 
магнетита (Табла XIV, сл. 5 и 6). 

Испитивања Ф ед ор о в љ е в о м методом да.ла су ове ре

зултате: 

Прво зрно: 
1 1 1 ° 

S1 872 32 86 ; Ј_ (001) ; ортоклас, OSO 22 2V -500 

3 1 
S2 88 64 832 ; Ј_ (001) ; ортоклас, NO 2° 2V = -17° 

3 1 
D1/2 64 84 872 ; Ј_ (010) ; ортоклас, WNW 50 

1 о 
в112 86 21 70 ; [001) ; ортоклас, OSO 42 

Друго зрно: 
1 1 !О 

S 83 1,1 2 802 ; .L (001); ортоклас, NO 72 
Tpehe зрно: 

2V = -46° 
Четврто зрно: 

3 3 1 ° 
S 89 24 874 ; Ј_ (001) ; ортоклас, SSO 22 

Пето зрно: 
2V = -34° 

Шесто зрно: 
1 1 1 1 ° 

S 882 12 882 ; Ј_ (001) ; ортоклас, SSO 32 2V = -44° 

Седмо зрно: 
1 

S 3 872 88 ; Ј_ (010) ; ортоклас, NW 3° 

Један к:рупан 1юристал ортокласа подвргнут је хемиској 
анализи: 

65.49 % 
18.63 

0.81 
0.34 

аналитичар: инж. Љ. Јанев а 

Na30 
К20 
MgO 
Н20+ 
Н2О-

Сума: 

3.21 % 
11.17 

0.12 
0.31 
0.54 

100.62 

4* 
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Састав ортокласа је према хемијској анализи Огв9.6 АЬ2в.в Ап1.в 
Плагиоклас се јавља у зрнима различите крупноhе. Често 

образује крупне фенокристале. Редовно показује полисинтетиЧЈко 
ближњење. Ређе се запа:ж:а зонарност (Та:бла XV, сл. 2). Обично 
је бистрији од ортокласа али поједина зрна показују алтераци
оне продукте, серицит и калцит. 

Испитивање плагиокшаса Ф ед ор ов љ ев ом методом да
ла су еледеhе ре~зултате: 

Прво зрно: 
1 

S1 59 332 81 ; ..L (001); 43% ап, SO 30 

1 1 ЈО 
D 112 242 652 86 ; ..L (010) ; 43 % ап, SW 22 

D113 62 28 83; ..L (001); 40% ап, SO 4° 

1 
1:3 112 66 25 872 ; ..L (001); 38% ап, SO 30 

1 о 
В 113 66 26 81 ; ..L (001); 40% ап, SO 2 

Друго зрно: 
1 1 

L1 132 77 862 ; ..L (010) ; 34 % ап, NNO 20 

1 
S2 65 252 86 ; ..L (001) ; 37 % ап, SO 40 

1 1 10 
D112 19 722 832 ; ..L (010); 39% ап, NNO з2 
В112 70 40 57 ; [001] ; 39 % ап, S0 20 

Tpehe зрно: 

D 112 24 67 84; ..L (010); 44% ап, SW 1° 

В112 67 24 85 ; ..L (001) ; 37 % ап, SO 20 

Четврто зрно: 

1 1 
D112 202 70 86; ..L (010); 402 % ап, тачно 

1 1 
В112 21 692 852 ; ..L (010) ; 41 % ап, тачно 

Пето зрно: 

L1 23 68 83 ; ..L (01 О) ; 44 % ап, тачно 

1 1 
D112 652 26 832 ; ..L (001); 39% ап, SO 20 

2V = -84° 

2V = +88° 

2V = -88° 

2V = -86° 

2V = -86° 
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Шесто зрно: 
1 

L 16 74 872 ; .l (010); 36% ап, тачно 

1 о 
L' 70 21 86; .l (001); 36% ап, SO 2 

Седмо зрно: 
1 10 

L1 122 78 88; .l (010); 33% ап, N 2 
1 о 

D112 15 75 88; .l (010); 35% ап, SSW 2 
1 1 ° 

В 112 76 27 67; [ОО\]; 31 2 % ап, SO 52 
Осмо зрно: 

1 1 ° 
S 71 21 862 ; .l (001); 37% ап, NW 22 

Девето зрно: 

1 
L 152 76 84; .l (010); 35% ап, NNO 4о 

1 1 1 ° 
S 71 2 182 88; .l (001); 34% ап, SO 12 

Десето зрно: 

1 
S 70 202 88 ; .1 (001) '; 35 % ап, S0 20 

Једанаесто зрно: 
1 о 

D112 18 78 86; .l (010); 38% ап, NNO 12 
1 

В112 702 20 85; .l (001); 35% ап, тачно 

Дванаесто зрно: 

L 17 74 84; .l (010); 37% ап, NNO 38 

Тринаесто зрно: 
1 1 

L1 202 692 89; .l (010); 39% ап, SSW 3° 

S=L2 69 24 81; .l (001); 39% ап, NW 2° 

53 

2V = -80° 

2V = +30° 

2V = +8:3° 

2V = +859 

Четрнаесто зрно је јещно 'Крупно, врло компликовано грађено 
зрно. Средишњи његов део се јасно издваја по замуh.ености услед 
алтерационих продуката од бистрог периферног дела. У среди
шњем делу ,се налазе две близне ламеше чији је положај такав 

да граде угао од близу 90° 
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1 о 
L1 53 48 64; ..L (001); 59% ап, SO 2-

2 
1 1 

Li' 372 60 692 ; ..L (010); 68% ап, SW з0 

Паралелно првој ламели оријентисана је друга индивидуа 1Која 
са првом гради близанац, 

1 1 ° 
D112 52 482 63; ..L {001); 60% ап, SO 22 2V = +86° 

1 
В112 38 582 71 ; ..L (010); 66% ап, WSW 5° 

Попречно на правац друге индивидуе налази се трећа индивид.уа, 
ис~те оптичке оријентације као и претходна, али према првој ин

дивидУи стоји у односу 

1 1 1 ° 
D113 38 582 702 ; ..L (010); 66% ап, WSW 42 

1 
В1/3 38 582 71 ; ..L (010) ; 66% ап, WSW 5° 

Периферни део, у односу на уске ламеле које садржи дао је 
резултат 

1 1 о 
L4 162 73 87; ..L (010); 37% ап, SSW 2 

Мерења показују дакле, да је, унутраunьи део овог крупног 
кристала плагиокласа знатно базичнији од периферног дelJia који 
показује ба:зицитет нормалних плагиокласа космајског гранита. 

Унутрашњи део овог зрна је свакако. последица једног ранијег 
лучења фелдспата (пр<>'Тогено лучење). 

Кварц се редовно јавља у ксеноморфним зрнима, разне 

круrnюће. Каткад показује слабо израж~но таласасто помрачење 
и покоју танку прслиницу. Ређе је јаче поломљен. Понеко зрно 
је прорасло са орто'К!Ласом (Та:бла XV, сл. 3). Чес~то садржи у~клоп
ке апатита" магнетита, ·биотита и ,ситне иглице рутила (Табла XV, 
сл. 1). 

Амфибол је заступљен јасно полихроичном зеленом хорн
блендом (зелена - мркожута, бледозелена - безбојна). Угао по
мрачења Ng /\ [001] око 27°. Поједина зрна су срасла са биот:итом. · 
Понекад садржи уклопке апатита, магнетита и циркона. Алтера
циони продукти су епидот и оксиди гвожђа (Табла XV, сл. 4). 
Пресеци управни на зону призме показују ближњење паралел
но (100). 

Биотит се јавља у издуженим цепкама које су 1ка:тК!ад иски
дане. Јасно је1 полихроичан (затворено мрк - златно жут). Кат
кад садржи уклопке апатита и магнетита. 

Апатит је доста обилно ·заступљен. Јавља се у неправилним 

зрнима или у приткастим кристалима каткад знатне крупноће. 
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Маrнетит је такође доста заступљен. Јавља се у неправил
ним, 1К'а'ТЈк:ад доста крупним зрнима. Поједина зрна уклапају 
апатит. 

Сфен се јавља у. неправилним зрнима :прљавожуте боје. 
Поједина зрна '(;у знатне крупноhе (Табла XV, сл. 3). 

Циркон образује ситна идиоморфна зрна. Нешто је обил
није заступљен у шлирама. 

Хематит се доста ретко јавља. Распознаје се по црвенК:а
стом рубу. 

Серицит и каолинска супстанца образују замуhења на по
је>диним зрнима фелдспата. 

Хлорит се јавља као алтерациони продукт· био•гита. 
Епидот образује ситнозрни arperarт микролита у појединим 

зрнима амфибола или каткад гради ру·б на зрнима овог минерала. 
М. Ил и h (1937) који је први извршио МИ!КТЮСЋ'опско испи

тивање примерака гранита из потока Радовца добио је мерен,ем 
фелдспата Ф ед ор о в љ ев о м методом следеће ре~зу лта1·е: 

ор1оклас: 

D1 5 89 85; Ј_ (010); ортоклас, NNW 5° 

D2 5 88 85; Ј_ (010); ортоклас, NNW 5° 

В 112 90 21 69; [001] ; ортоклас, тачно 

плаrиокласи: 

Прво зрно: 

D1 24 67 85 ; Ј_ (010) ; 44 % ап, SW 2° 

D2 27 65 80; Ј_ (010); 50% ап; SW 1° 

!Ј..100] . 1 
В 112 65 27 81 ; (0l0) , 422 % ап, SE 4о 

Друго зрно: 
1 

L 20 70 87; Ј_ (010); 392 % ап, SW 1° 

1 о 
S 67 32 88; Ј_ (001); 48% ап, NW 62 

Tpehe зрно: 
1 1 IO 

L 252 652 85; Ј_ (010); 45% ап, SW 22 
Четврто зрно: 

1 
L 20 72 82; Ј_ (010); 42 2% ап, NE 4° 

S 66 25 84; Ј_ (001); 39% ап, SE 2° 

2V = _550 

2V = 58° 

2V = -86° 

2V = -84° 

2V = -78° 

2V = -87° 

Ортоклас, плаrиоклас и кварц учествују приближно у једнаким 
количинама у изградњи гранита. На основу 1то·га М. Ил и h је 
одредио космајски гранит као монцоните~ки гранит. Испитивања 
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' 

која сам ~звршио у сагласности су са овом одредбом, с том до
пуном да Је алкални фелдспат састава 01-69.6 АЬ2в.в An 1.s а 
плаrиоклас андезин средњег базиците1та (33-45% an). 

Примерак за хемиску анализу узет је из најсвежије партије 

стене у мајдану у потоку Радовцу. 

Хемиски састав гранита је: . 

S!02 66.82% 
Ti02 0.85 CIPW - параметри: 11. 4. 2'. 2 (3) 
А!2Оз 13.91 
Fe2O3 1.87 N i g g ! 1 - еви параметри: 
FeO 1.28 si 261 
MnO 0.24 al 32 
MgO 3.51 fпi 31.5 
сао 3.65 

с 15 
Na20 2.21 alk 21:5 
К2O 5.43 k 0.62 
P2Os 0.28 mg· 0.6 
Н2O+ 0.36 
Н2O- 0.22 

Тип магме: опдалитски - сијенитгранитски 

100.63 

аналитичар: инж. В. Кнежев ић 

Други примерак је узет од сwтнозрног гранита из пете.жице 
у потоку Радовцу: 

S!02 62.91 % 
ТЮ2 0.77 
А!2O3 16.98 
Fe20 3 2.02 
FeO 2.40 
MnO 0.21 
MgO 1.73 
сао 3.77 
Nap 3.02 
К20 5.52 
Р205 0.24 
Н2О+ 0.69 
Н20- 0.46 

100.72 

CIPW - параметри: I. 4. 2. 3 

N i g g I i - еви параметри: 

si 
al 
fm 
с 

alk 
k 
mg 

234 
37.5. 
23.5 
15 
24 
0.55 
0.41 

Тип магме: гранодиоритска - монцосијенитска 

аналитичар: инж. В. Кне )I< ев и h 

Хемиске анализе ,юосмајско:r гранита показују да магма која 
је ове стене дала припада прелазном типу од калкоалкалног низа 
ка калиском низу. 

У космајском граниту се често запажају појаве шлира које 
се услед ооогаhења у биоти:rу и хорнбленди јасно истичу тамном 
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бојом у светлосивом граниту. Обично су ови· тамни делови та
кође богатији магнетwт:ом, апатитом и сфеном. "У овим партијама 
стена задобија лампрофирски изглед. 

Пос1танак шлира ice објашњава диференцијацијом по прин
ципу филтерпресе (На r k е r, Во w е n), при че'Му долази до обо
гаћења у бојеним састојцима. Детаљно је микроскопс,ки испитан 
примерад{i овакве стене из главног мајдана у ·потоку Ращ>Вцу. 
Однос бојених према безбојним састојцима је приближно 1 : 1. 
Плагиокласи у великој мери преовлађују над ортокласом и квар
цом. Испитивање плигокласа Ф ед о р о в љ е1 в о м мегодом дало 
је следе'ће резултате: 

Прво зрно: 

L2 .70 28 74; ј_ (001); 44% Ап; NW 5° 

1 1 , . 1 ° 
D1/2 232 662 87; ј_ (010); 42% Ап.; SW 32 

1 1 1 ° 
В112 23- 66- 87.: ј_ (010); 42% An; SW 3-

2· 2 · 2. 

Друго зрно: 

1 
S1 64 822 79; ј_ (001); 42% An; SO 1° 

1 1 ° 
D 112 63 292 79; ј_ (001); 43% Ап; SO 12 
В 112 23 68 84 ; Ј_ (01 О) ; 43 % An ; тачно 

Tpehe зрно: 

1 . 
D112 222 69 83; ј_ (010); ,44% Ап; NO 1° 

1 о 
В112 23 69 82; ј_ (010); 45% An; NO 12 

Четврто зрно: 
1 1 о 

S2 66 242 86; ј_ (001); 37% An; SO 32 
1 

D112 22 682 88; ј_ (010) ; 41 % An ; SW 2° 

В 112 66 23 86; ј_ (001); 37% An; SO 2° 

Хемиска анализа примерка ове· с"Гене дала је следе'ће ре

зултате: 
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S!02 50.58% 
Т/02 1.20 
А1201 15.53 
Fe10 8 3.12 
FeO. 4.83 
МпО 0.20 
MgO 8.71 
сао 6.70 
Na20 2.46 
КаО 5.12 

РРБ 0.31 

Н20+ 1.51 
Н20- 0.44 

--
100.68 

Станислав М. Луковић 

CIPW - параметри: 11 (III). 5. (2) 3.' 3 

N I g g 11 - еви· параметри: 

sl 
а! 

fm 
с 

alk 
k' 

122 
22 
47.5 
17.5 
13 
0.58 

mg 0.67 

Тип магме: ;1ампросомаитски, калидиоритски 

аналитичар: инж. В. К н е ж е в и h 

На више места гранит заклапа анклаве (ксенолите) разли
чите крупноhе, од врло ситних до неколико де~симетара пречниrоа. 

Ксенолити показују различит 'степен метаморфизма; док су поје
дини задржали првобитну структуру уклопљених седимената до
тле су други потпуно прекристалисали и дали један криСIТаласт 

агрегат богат бојеним састојцима, нарочито биотитом. 

Аплити 

Веhи број аплитских жица моhности, од неколико сантиме
тара до 1 метар, у разним правцима пресецају гранит. Осим тога, 
понегде и'ободни делови гранита имају аплwтски изглед. 

Нарочито, су добро изражене аплитсюе жице у гранwrу из 
· Јовановог Потока. Док је главна маса гранита доста распаднута 
и махом прешла у грус, дотле су аплити чврсти и свежи. Запа

жено је шест жица. Идуhи уз поток дуж: гранитског изданка, 
прва жица моhности 15 цм има правац пружања ССИ-ЈЈЗ; на 
2.6 м од прве жице налази се друга жица моhности 20 цм правца 
ЗСЗ-ИЈИ; треhа жица на Qlт·стојању 17 цм од друге~, моhноС'т'и 
1 м правца ЗСЗ-ИЈИ; 20.2 м узводније налази се четврта жица 
моhности 15 цм; пета жица моhности 8 цм налази се на отст.оја
њу 32 цм од четврте; шеста жица 1.80 м даље моhна је 10 цм. 
У ос'талим локалностима аплитске жице су мале моhности; не 
прелазе д~бљину од неколико сантиметара. 

Границ~ аплwтс,ких жица према граниту су оштре. Неке од 
њих су тектонски поломљене. Аплити су светлосиве боје, ситно
зрни,1 хипидиоморфно зрнасте стру,.ютуре. Састоје се углавном од 
ортокласа, плагиокла,са и кварца. Зрна ових минерала су ксено

морфна и уједначене величине (Табла XV, 'сл. 5). Тек по:к:оје зрно 
показује понеку кристалну пљосан. Код ортокласа се често за
пажа просто ближњење. Ка<Тlкад су ситнија зрна плагиокласа 
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уклопљена у ,К'рупнијем ортокласу. У врло подређеним коли
чинама садрже поред ~тога биотита, апати'rа, сфена, циркона и 
магнетита. У минералошком погледу од гранита ,се разлик:ују по 

томе што не садрже хорнбленде, хололеукократни 'СУ, и ор"Гоклас 
количински далеко превазилази плагиоклас. 

Испитивање плагиокласа Федор ов ље вом ме1'одом да

ло је следеће резултат·е: 

Прво зрно: 

Dl/2 70 22 82; Ј_ (001) ; 38 % ап, NW 2° 

1 о 
Bl/2 70 21 84; Ј_ (001); 36% ап, SO ·i 

T2=L2 18 72 86; Ј_ (010); 38% ап, тачно 

Друrо зрно: 

L1 18 72 87; Ј_ (010); 38% ап, S 1° 

1 о 
Dl/2 69 23 82; Ј_ (001); 38% ап, NW 12 

1 1 ° 
В 112 20 70 862 ; Ј_ (0l0j ; 39 % ап, SSW 12 

2V = -880 

2V = ±900 

2V = +84о 

Tpehe зрно: 

l 1 l 38 so 2_!__
0 

D112 66- 24-. 84-; Ј_ (001); % ап, 
2 

2V = +810 
2 2 2 

1 1 · 
В112 662 23 872 ; Ј_ (001) ; 37 % ап, SO 4° 2V = -86° 

Хемиска анализа примерК!а аплита из потока Радовца дала 
је следеће резултате: 

S!02 77.28% 
Ti02 0.27 CIPW - параметри: 1.3. 2. 2 
А\2O8 11.60 
Fe1O8 0.32 N I g g 11- еви параметри: 
FeO 0.19 

s! 531 
MnO 0.01 

а! 46.5 
MgO 0.38 

fm 6.5 
сао 0.98 7 
Na2O 1.03 

с 

alk 40 
к.о 7.50 k 0.83 
P2Os 0.11 

0.56 
Н2O+ 0.28 

mg 

Н2O- 0.20 
Тип магме: аплитгранитски тип леукогранитскс 

100.15 магме 

аналитичар: инж. В. Кнежев и h 

И ова анализа јасно показује прелазни карактер магме од 
калкоалкалног 1ка калиском низу. 
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Л!!,мпроф11ри 

Појаву лампрофира на Космају запазио је још Ј. Жу јо
в и h (1893) на превоју између Малована и Великог Космаја. М. 
Ил и h (1937) је ову стену одредио ·:к1ао минету са минералошким 
саставом: ортоклас, биотиг· и мало ситног кварца. Секундарни 
калцит се јавља или у зрнима или образује жилице. Стена је 

врло богата биот:итом, док се ~кварц налази само у основној ма·си. 
Стена је врло трошна, кес1гењаве боје, холокристаласто порфир

ске структуре. Утиснута је у лапорце. Услед 'трошности употре

бљава се за локалне потребе уместо песка (Сл. 11). 

Сл. 11 - ,,Пескара" отворена у изданку минете на превоју Равни, између Ма

лована и В . .Космаја. 
Minette autcrop. 

Поре(Ц ове појаве откривено је још •гринаест изданаК'а лам
профира дуж серпентинске зоне на Космају. Распоређени су ско
ро праволиниски по правцу север - југ. Лампрофир је утиснут 
у серпентин дуж раседне зоне која дели КораhиЧЈку краљушт од 

космајско-ропочевске краљушти. Четири изданка налазе ,се дуж 

ле!вог изворног краК'а потока Алинца, један на саС'rаву левог и 
десног изворног крака, четири изданка у левој обали Алинца 
више манастира Павлице, и четири у дну леве обале Алинца, 
низводно од рушевина поменутог манастира. Изданци се због 
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тамне боје стене 'тешко запажају у серпентину, утолико теже 
што је и сам серпентин веhином 'тектонски ·смрвљен а лампрофир 
јако трошан. Само два изданк:а се приказују у виду жице од ко
јих једна има правац пружања ССЗ - ЈЈИ а друга СИ - ЈЗ. У 
ос'галим изданцима лампрофир се налази у виду гнезда непра

вилног облика, или прстастих пробоја. У се1рпентину на Ћ'он·гакту 
са лампрофиром, осим лимонитисаних партија и појава опала 

нису запажене никакве друге појаве. 

У о~колини села Баба, код Стеничке Баре и код рушевине 
старе 'топионице налазе се још три изданка Јiампрофира. 

Сви поменути изданци,, осим оног на Равни чија ду:жина из
носи неколико метара_, малих су размера. 

Сви изданци лампрофира налазе cei доста даЈiеко од· изда
нака гранита код Рогаче и јављају се као апофизе на периферији 
интрузивног тела. 

Ог·ена је ·сувише распаднута да би се могла хемиски испи
тати у циљу поређења са осталим магматским •стенама ове 
области. 

Риолити 

У о~бласти Космаја риолити су распрострањени на ·герену 
између сеша Баба, Губеревца и Стојника. Пробијају седименте 
горње креде. 

Највеhа маса риоли:tта откривена је у пределу Стенич~ке Ба
ре, северно од села Стојника. Обухвата један неправилан проС'тор 
од 0.5 1:к:м2 површине. Најбоље је откриве~а на врху Стеничке 
Баре, где се у самој маси риолита налазе велики рас·кюпи из доба 
Римљана. Стена је прљавобеле боје, мале чврстоhе и прилично 

тр~шна. Најве~им делом је проrпилитисана и каолинисана .. С~
држи многоброЈне сИ'Тне кристалиhе1 (хексаедре) пирита, коЈи Је 
често лимонитисан и изапран. Велики ,садржај пирита указује 

на интензивну пирwтс1ку проплитизацију. Примарни састојци се 
не распознају. Препуна је уклопљених одломака стене из фЈiишне 
серије, које цементује својом масом. М&стимично је ово толико 
испољено да стена задобија изглед брече. Међутим, због потпу
ног отсуства пиро'К:ластичног материјала она се не може назвати 
ву.ЈГК'анским бречом. Уклопци су hошкастог облика, врло разли
чите крупноhе; од најситнијих комадиhа до читавих блокова. 
Њихова количина 1такође јако варира. Има и таквих партија које 
су сасвим без уклопака. Уклопци не показују знаке макаквог 
јачег метаморфизма. Поједини комади су у извесној мери сили
фиковани и лимонитисани, али су веhином задрсжали изглед и 
особине нормалних седимената. У микроскопу се запажа флу
идално повијање еруптивног материјала око уклопака. Понегде, 
а нарочито у ободним де1ловима риолитске масе, јасно је изра
жена флуидална тек1стура која местимично прелази у шкриља-
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вос·г. Правац шкриљавости и флуидалне 'текстуре је углавном 
север - југ, са стрмим падом к-а истоку. 

Околни •седименти а делимично и сама еруптивна маса за
хваh.ени су процесима силификације и лимонитизације. Лимо
нитисане и силификоване партије риолита распознају се по ве

h.ој чврстоh.и и црвеНЈкастомркој боји. 
Међу многобројним пукотинама и прслинама различитог 

правца, које пресецају риолитску масу, иС'т-иче -се нарочито си
с•гем правца исток-запад са падом 1.R!a северу. 

Седименти који окружују риолитску масу Стеничке Баре 
јако су ~тектонски поломљени. Код њих се не запажа уобичајени 
правац пружања север -с- југ, веh. су и пружање и пад врло про

менљиви и на краЋким отстојањима. Од места пробоја риолитске 
масе упадљиво је .скретање седиментне серије из правца севеtр -
југ ка северозападу. У чвору овог повијања дошло је до интен

зивног ломљења седиментних с'тена, раседања и дробљења, и по
сле> тога до утискивања риолит·ске масе која је собом понела и 
сам поломљени флишни материјал. Судеh.:и по ситним одломцима 
кристала кварца и фелдспата које запажамо у микроскопским 
препаратима стене, она је у доба утискивања делимично веh. била 
кристализована, док су шкриљавост и отсуство метаморфизма на 
уклопцима сигуран доказ да је еруптивна маса за време угиски

вања била у знатној мери охлађена и висК!озна. У1тискивање је 

извршеЈно у терцијару, после убирања кампан-мастрихтских се
димената а пре сармата у којем налазимо комаде преталоженог 
риолита, вероватно у средњем миоцену. 

Поред ове главне масе 01ткривено је на истом делу терена 
још и око тридесет мањих жица риолита. Њихова моh.ноС'т· се 
креh.е од 2-25 м. Оне су веh.ином у виду ,складних жица утиснуте 
међу слојеве горње !Креде. 

Десетак складних жица утиснуто је међу вертикалне сло

јеве пешчара и глинаца на брду Парлозима, код села Баба. Нај
моh.нија од ових налази се 'К!од сеоског извора званог »Точак«, 
у левој обали потока Змињак. 

Испод састава Змињака и Бабске Реке нала'Зе ,се три жице, 
две на десној и једна на левој обали. Код рушевина топионице 
налазе се две жице~ и једна у ја рузи кој а се северно од СтениЧЈке 
Баре спушта у Бабску Реку. Пружање ових :яmца је углавном 
север - југ, са незнатним атС'тупањима од тога правца. 

Пред селом Губеревцом, у десној о'бали Прутена, налазе се 
две жице, у јарузи сеtверозападно од ових једна, и у потоку Ту
риница, левој притоци П рутена, две жице, по једна на обема 
обалама. Правац ових жица поклапа се са пружањем •слојева, 
еез - ЈЈИ. 

Осим тога, и сама риолитска маса Стеничке Баре испресе
цана је риолитсюим жицама. Од осам запажених жица,. седам ,су 
пружања север - југ, док се осма, најзападнија пружа правцем 
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исток - запад. Чињеница да је риолитска маса испресецана :жи

цама риолита, несумњиво доказује две фазе магматског пош:рета, 
које свакако нису раздвојене дугим временским ин·гервалом. 

Овај млађи, жични риолит на први поглед се разликује од 
масивног риолита са Отеничке1 Баре, с једне с•гранс по ·гомс ш·го 
не садржи анклаве, а с друге стране што у обиљу садржи бипи
рамидалног кtварца који је најчешће и једини састојак који се 
голим а,ком распознаје. Највећим делом и ова јс с-гена захваћена 
пиритском пропилитизацијом и силификацијом. Бојс јс већином 
беле, местимично црвенкасте или зеленкасте. Bci,y свс:жину по
казују жице које су удаљеније од риолитске масе С,гсни'Ј11<С Баре. 
У жицама из десне обале Прутена, код Губеревца, риоли·г сндрж:и, 
поред бипирамидалног кварца, сЬеНО'I{!ристале дос:та свс:жсг фс.нд
спа:та, до 2 цм ~крупноће (Табла XVI, сл. 1). Ободни дс.пови: жица 
на Парлозима показују јасно изражену флуидалну •текстуру. У 
овим деловима стена се цепа у танке плоrчице. 

Под микроскопом сте1на показује холокристалаегу порфир
ск:у структуру. Фенокристале образују кварц, фелдспати био'ги·г. 
Кристаласту основну масу сачињавају углавном миК!ролиrги квар

ца и фелдспата. Основна маса је препуна секундарних проду1шта: 
кварца, серицита, калцИ'та. Стена је уопште сиромашна бојеним 
састојцима. Споредни састојци су апатит, сфен и циркон. Се
кундарни састојци су серицит, хлорит, каолинска супстанца, ка.п

цит, кварц,1 пирwт и лимонит. Биотwr се јавља у ретким љусrшма 
и само је местимиrчно ·богатије! заС'тупљен. Највећим делом је тют
пуно алтериса,н. Фенокристали кварца 'поК'азују бипирамидалне1 

облике али су врло често и интензивно 1кородовани (Табла XV, 
сл. 6). Већином показују венац ,сунђерастог кварца. 

Испитивања фелдспата Ф ед ор о в љ ев ом методом по
казала су да крупни, биС'Три фенокристали припадају санидину. 
Плагиоrласи учествују само у изградњи основне масе и редовно 

су ~толико алте1рисани да ,се не могу мерити. 

Резултати мерења алкалног фелдспата су следећи: 

Прво зрно: 

S=T 84 10 82; .1 (001); ортоклас, 

1 ± 
Т 61 76 322 ; .1 (110) ; ортоклас, 

± 

}О 

NO 6-
2 

Т' 58 52 54 ; .1 ( 111) ; ортоклас, OSO 5° 

Друrо зрно: 

Tpehe зрно: 
1 1 ° 

S 842 7 86 ; .1 (001) ; ортоклас, 0S0 52 

2V= -14° 

2V = -14° 
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1 + 
Т 50 402 89 ; .1 (071) ; ортоклас, 

1 о 
\V 4-

2 

Четврто зрно: 

Пето зрно: 

T=S 83 7 89; Ј_ (001); ортоклас, SO 7° 

Шесто зрно: 
± 

Т 40 50 87; Ј_ (021) ; ортоклас, О 5° 

2V = -13° 

2V = -140 

Врло мали негативан угао оптичких оса караютеристичан 

је за санидин. 

Хемиска анализа је показала следећи састав санидина: 

S!02 

65.07 

сао 

0.31 

аналитичар: инж. С. Дав ид ов и h 
Сума: 

Н20 

0.73 % 
99.83 

Хемис)Ки састав санидина показује готово потпуну поду

дарност са сас~тавом алкалног фелдспата монцонитскоr гранита 

из села Рогаче: Or 69.8 АЬ 2s.1 Ап 1.5 

Хемиска анализа примерка риол'И'rа из жице у десној обали 

Прутена пред Губеревцом дала је следеhе резултате: 

sю. 71.11 % 
ТЮ2 0.46 CIPW - параметри: I. 3 (4). 2. 3 
А1208 13.30 
Fe2O3 2.30 N I g g 11- еви параметри: 

FeO 0.89 sl 408 
МпО 0.08 

а! 44 
MgO 0.42 fm 18 
сао 1.16 

с 7 
Na2O 2.69 alk 31 
К2O 4.45 k 0.5 
P2Os траг. mg 0.2 
Н2O+ 2.46 
Н2O- 0.98 

Тип магме: енгадинитски --
100.30 

аналитичар: инж. Љ. Ј а н е в а 

Други примерак риолита узет је из најзападније жице која 
пресеца еруптивну масу Стеничке Баре. 



Геолошко-петролошка студија Космаја 65 

Si02 75.02% 
Ti02 0.22 CIPW - параметри: 1, (3) 4. ], (2) 3 
А1203 12.13 
Fe20 3 1.43 N i g g 1 i - еви параметри: 

FeO 0.18 sl 469 
MnO 

а! 45 
MgO 0.38 fm 11.5 
сао 0.22 

с 1.5 
Na20 2.68 a!k 42 
К20 6.50 k О.б! 
P20s mg 0,32 
Н20+ 1.09 
Н20- 0.48 

Тип магме: аплитrранитски --
100.33 

аналитичар: инж. Љ. Ј а н е в а 

У литератури се налазе различити називи за описане маг-
матске стене из околине Баба, Губеревца и Стојника. Љ. Кл l'·· 
рић (1875) у своме извештају о Космајском руднику помиње дnе 
»трахwтне пукотине«. Ј. Жу ј ов ић описује појаву ~код Точка, 
Марковог Камена (код топионице) и у десној обали Прутена код 
Губеревца. Ж у ј ов и h је ове1 стене најпре уврстио у риолите и 
микрогранулите (1893) а доцније у даците односно пропилите, 
(1900). 

Приказани резултати детаљног проучавања космајских маг
матских с·тена ПО'К'азују да су вулканити аК:олине Баба,1 Губе
ревца и Стојника е~.квиваленти монцонwтском граниту и да при
падају риолитима. 

За вулканизам који је дао риолwте везане ,су и рудне по
јаве у овој области. О рудним појавама биће говора у посебном 
поглављу. 

Узајамни однос магматских стена Космаја и њихов однос према неким 

другим терцијарним магматским стенама 

Све наведене хемиске анализе космајских магматских стена 
приказане су на вариационом диаграму: 

I лампромонцонит (шлира), 

II ситнозрни монцонитскм гранит, 
III крупнозрни монцонитсми гранит, 
IV риолит из десне обале Пру<тена,, 
V риолит из жице1 rкоја пресеца еруптивну масу Отеничке Баре, 
VI аплит. 

Из дијаграма (сл. 1'2) се види да тачке дају благе криве. 
Алуминија, калција, магнезија и оксиди гвожђа О1падају са по
растом силиције док садржај алкалија благо расте. Калија знатно 

5 Гласник Природњачког музеја 
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преовлађује над натријом. Ово је нарочито истакнуто 'К.ОД аплита. 
По висоК!ом садржају калије, магма која је ове с''гене дала чини 
прелаз од магма калкоаЛ1калног низа ка калиском низу. Све 
магматске 1с 1тене Космаја пре1•гстављају дифе
р е н ци ј а т е ј ед н е и 'С т е м а г м е. Мшщони'гски гранит по
казује изофални тип магме док су риоли·ги израЗИ'l'О саличног 
карактера. 

Преглед N i g g 1 i-евих вреwюсти космај ских, ана.пских, фру
шкогорских, копаоничких и похорских магма·гских стена: 

Локалност и назив sl а1 fm с a1k 

КОСМАЈ: 

Лампромонцонит 122 22 47.5 17.5 13 
п. Радовац 

Монцонитски 234 37.5 23.5 15 24 
гранит,ситнозрн, 

п. Радовац 

Монцонитски 261 32 31.5 15 21.5 
гранит, 

п. Радовац 

Риолит, 408 44 18 7 31 
? Стеничка Бара 

Риолит, 469 45 11.5 1.5 42 
п. Прутен 

Аплит, 531 46.5 6.5 7 40 
п. Радовац 

АВАЛА: 

Керсантит, 
Рипањ 

120 25 41 19 15 

k mg тин ммме 

.58 .67 лам11росомаитски, 
калидиоритски 

.55 .41 гранодиоритски 
монцонитс11Јс11итски 

.62 .60 опда1штскн 
сијеннтгранитски 

.50 .20 енrадИIШТСЮI 

.61 .32 аплитrранитсю1 

.83 .56 аплитгранитски, 
леукоrранитски 

.56 .65 лампросомаитски -
монцонитдиоритски 

Микрокерсантнт 
под врхом 

148 27 35 18.5 19.5 .44 ,57 i.юнцонитски 

Керса1шитминета 
Пречица 

159 23.5 36.5 16.5 23.5 .48 .63 мелакритски 

Кварцмикродиорит 229 35 
Бели Поток 

23 15 27 .31 .45 леукокварцдиоритски 

Монцонитски 
микроrранит, 

Врановац 

230 35.5 27 14.5 23 .45 .40 гранитски 

Микрогранит, 246 35 17.5 17 30.5 .34 .43 ? калигибелитски 
мајдан на друму 

ФРУШКА ГОРА: 

Трахит, 
Лединци 

Трахит, 
Врдник 

170 29.5 28.5 21.5 20.5 .43 .44 s1-монцонитски 

174 29.5 28 21 21.5 .43 .43 s1-монцонитски 

5* 
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Локалност и назџв sl al fm с alk k mg тип магме 

КОПАОНИК: 

Хорнбленда- 158 30 36.5 20 13.5 .30 .50 диоритски 

андезит, 

Војетин 

Хорн бленда- 185 23 43.5 19 14 .41 ' .44 лампродиоритски -
кварцдиорит, s!-муrеаритски 

Јеличиhа 
стругара 

Хорнбленда- 220 35.5 27 19 18.5 .31 .49 кварцдиоритски 

микроrрано-

... диорит, 
Брзеhе 

Хорнбленда- 242 36,5 25 17.5 21 .33 .49 гранодиоритски 

биотит-
гранодиорит, 

Суво Рудиште 

Хорнбленда- 246 38 21.5 17,5 23 .38 .42 rранодиоритски 

гранодиорит-

порфирит, 
Јеличиhа 
стругара 

Хорнбленда- 254 37 21 20 22 .43 .59 rранодиоритски 

гранодиорит, 

Бедrеровац 

Гранодиорит- 286 39 20 9 32 .42 .45 граносијентиски 
порфирит 

к. 1230 

Аплит, 411 49.5 10 5 35.5 .34 .50 ? аплитrранитски 
Дубока 

ПОХОРЈЕ: 

Лискун ски 223 35 35 19 11 .44 .48 тоналитски 

порфирит, 
ров Црни 

Дацит, 253 38 23 
Врхник 

17 22 .28 .52 фарсундитски 

Тонапит, 290 34.5 35 19 11.5 .47 .60 тоналитски 

Рибница 

Тоналнт, 309 44.5 15 18 .22.5 .15 .44 фарсундитски 
Јосипдол 

Кварцдиорит- 316 41.5 22.5 22.5 13.5 .59 .69 леукотоналитски 

порфирит, 
Разворца 

Аплит, 387 52.5 6.5 8.5 32.5 .04 .15 ј) Nа-rранитаппитски 
Словенска 
Бистрица 

Авалске магма'I'С'Ке стене које је детаљно обрадио Б. Ди-

митр иј евиh (1931),. показују очигледну сродност са космај-
ским, с тим што су прве, уопште узев, богатије алкалија:м:а, и 
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што а{!ОД њих са порастом силиције натрија преовлађује над ка
лијом. Сродне су и магматске стене Фрушке Горе (В. Ма u г i t z 
- 1913). 

Магматске стене Копаоника које је проучио G. W i 11 s о n 
(1933) такође показују сродност са космајским. Оне су уопште 
сиромашније у алкалијама, и код њих насупрот космајским, пре
овлађује натрија над калијом. Сасвим сличан однос према ·к10-
смајским магматским стенама показују и ·rою1Ј1ити Похорја које 
је проучила L. D о 1 а г-М а n t u а n i (1935). 

С В И О В И В у Л К а Н И Т И И С уб В у Л К а Н И '1' И 11 р О Ду К а 'l' 
су истог субсеквентногмагматизма и у вези су 
с а ран иј ом плутон с ю 6 м фазом кој а је дал а гр а
н ите, мон цон ите, r ран од и ор ите и тон ал и 'I' с, у 

то1ку с·таријег терцијара. Све ове ·стене прил а

дај у једн ој зај ед нич кој, пер иј ад ран с 1< о .i ·гон а
л ит с к о ј з о н и. 

СЕРПЕНТИНИ КОСМАЈА 

Појаве серпентина на Космају, и поред 'Тога ,што су одавно 
запажене, врло су мало nроучеlНе. А. V i q u е s n е 1 (1842) који 
помиње ову стену каже само толико,, да се пробија на више мес'га 
и да се јавља и при самом врху. Ј. Жу ј ов и h (1893 и 1900) је 
космајски серпентин уврс,тио у групу серпентина са бас'l'И'l'ОМ и 
дао је у неколико реченица нешто података о његовом распро
страњеtњу и минералошко-петрографск:им !карактеристикама. И 
остали од малог броја геолога који су писали о геологији Косма:ја, 
врло се кратко осврћу на појаве серпентина или само региструју 

. његово присуство у литолошком саставу овог терена. 
Серпентин на Космају гради једну узану зону правца ССЗ 

- ЈЈИ, укупне дужине око 3 километра, и просечне ширине 
200 м. Читава серпе1Нтинска маса је окружена ,седиментима горн)е 
креде (поглавито кречњацима). (Види геолощку 'К'арту распро
страњења серпентина). Попречним раседима издељена је, у •гри 

дела, који су меlјусобио раздвојени уским појасевима кречњака. 
Северни де10 серпентинске масе обухвата изворне краке, по1тока 
Кастељана и пружа се низ тај поток изграlјуЈуhи његову источну 
страну и корито, до испод утока Ћелиdког Потока. Средњи, нај
мањи део налази се јужно од превоја између Кошутице и Вели
ког Космаја, и изграђује корит·о и источну страну десног извор

ног крака потока Алинца. Трећи део обухва•та леви изворни крак 
по'l"'ока Алинца и пружа се даље ка југу, дуж по"Гока, до испод 
с®ске чесме зване »Граб«. 

Серпентин се јасно издваја од аколног терена, IЕ:оји је из
грађен углавном од кречњака, по томе што је услед велике тро
шности сав избраздан дубоким вододеринама и што највећим 
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делом није покривен вегетацијом тако да оставља утисак црних, 
спаље!НИХ површина (Сл. 13). 
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У свежијим партијама серпентин је ~тамнозелене, каткад 
скоро црне боје. Једар је, шкољкастог прелома и масне сјајности, 

избраздан је танким белим пругама антигорита и пО!Кривен све
тлуцавим љуспицама бастита. Тамо где је процес површинског 
распадања јачs испољен, стена је црвенкастомрке боје. Минера
лошки састав серпентина је следеhи: серпентин, оливин, ромбич-
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ни пироксен, магнетит, пикотит, хромит, хлориг, талк, лимонит, 

опал, магнезит. Структуре је зрнасте, местимично порфироидне. 
/ Запреминске тежине неколико приморака серпентина: 

серпентин зелеЕЈкастоцрне боје, 2,76; 
серпентин затворенозелене боје, 2,64; 
серпентин блещозелене боје, 2,46. 

Сл. 13 - Вододерине у .серпентину, у изворном делу потока К:астељана. У 110-

задини се види К:ошутица, изграђена од кречњака. 

Erosion surfaces in serpentinite. 

О п и с п о ј е д и н и х с а с т о ј а к а: 

С е р п ент ин је заступљен свима својим вариететима, ан

тигоритом, хризотилом, баститом и серпофитом. 

Ант иг ор ит. Показује јасно агрегатну, фиброламеларну, 
мрежасту структуру, што показује да по';rиче од оливина. Мести
мични заос1татци примарног оливина у појединим окцима мрежа

стог антигорита су очигледан доказ ве1зе између ова два мине
рала. Најобилније је заступљен у стени од свих минерала који 
у лазе у састав ·серпентина. 

Хр из от ил. Ређи је састојак стене. Јавља се само мести
мично и у малим количинама. Образује танке жилице попречно
фиброзне структуре~. Жилице пресецају читав препарат или испу

њавају уске прслине у појединим зрнима пикотwта и хромита. 
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Безбојан је, паралелно се помрачује и псхк'азује ниске интерфе
рентне боје, али ипак нешто живље од антигорита. 

Ба ст и 'Т. Гради хомоосне псеудоморфозе по ромбичном 
пироксену, тако да је један кристал пироксена замењен једним 
кристалом баС'тита. Јавља се често у крупним индивидуама, ре
шеткасте грађе, са савршеном цепљивошhу. Скоро свако зрно по
казује трагове механичке деформације r.к:оји се испољавају у по
вијеносrги ламела у ~кристалима и у таласастом помрачењу: Знат
но је заступљен. По количини којом учествује у изградњи стене, 
долази одмах иза мрежастог антигорита са којим чини главне 

састојке космајског серпентина. 

Сер по фит. Безбојан, аморфан вариетЕсlт серпентина који 
често образује бистра језгра у мрежастом антигориту. Приказује 
се као компа1ютна, без1структурна маса, нижег рељефа од анти
горита. Међу укрштеним НИiколима је потпуно таман или каткад 
покаэује врло ниске, сиве интерф01рентне боје. 

О л ив и н. Јавља се само местимично у виду ретких, врло 
ситних зрна у мрежастом антигориту која претстављају заостат
ке у процесу претварања првог минерала у други. Понегде руб 
од секундарног магнетита показује контуре •трансформисаних 
к!сеноморфних оливинмих зрна. Овакво појављивање и неравно
мерно помрачење оливина искључују могуhности детаљнијег оп

~ког испитивања. 

Ромбични пироксен. Само је делимично у поједи
ним.. ређим зрнима очуван. Највеhи број зрна је потпуно или ве
ликим делом претворен у бастит. Субидиоморфне индивидуе~ овог 
минерала ·запажају се у маси стене посма1трајуhи и голим оком. 
Нај':kрупнија зрна ,су пречника око 1 цм. У микроскопу је скоро 
потпуно безбојан, са једва приметним плеохроизмом код поједи
них зрна. Као и бастит, ПО1казује повијање ламела и при укрште
ним николима таласасто помрачењЕсl, тако да угао оптичких оса 

није могао тачно да се одреди (приближна вредност 2V = + 82). 
Магнет ит. Јавља се најчешће у поворкама ситних идио

морфних кристалиhа или у неправилним скупинама зрнаца или 
праха. Понегде ситни о:к~таедри оконтурују поједине индивидуе 
бившег оливина,1 или су распоређени дуж прслина које пре1сецају 
читав препарат, или дуж пукотина цепљивости у баститу. У сте
ни ,се јавља IК'ао чест секундарни састојак, ~који је постао у про
цесу серпентwнизације оливина и пироксена на рачун ослобође
ног дела ферооксида. 

Пик от ит и хр ом: ит спадају у ред реd)их састојака ко
смајског серпентина. Јављају се као ксеномарфна зрна редовно 
зна1тно веhих димензија од магнетита. Скоро у свима препара:тима 
се оба ова минерала јављају заједно, ка'Dкад образујуhи и зајед

ничка зрна. У препарат'има је пико•тит прозрачан и паказује цр

венкастомрку боју на читавом пространству зрна и по томе се 



Геолошко-петролошка студија Космаја 73 

јасно разликује' од хромита који је непровидан и само по рубо
вима показује мрку боју у пропуш'геној светлости. 

Х л ор и т и т а л к у већој мери заступљени су само у 
препаратима из ободних партија серпен'гюrске масе, иначе се јав
љају у мањим количинама у виду појединих љуспица. Хлорит је 
бледозеленкаете боје, слабо плеrохроичан и показује ~карактери
стичне аномалне индиго интерферентне боје. 'Гнлк је безбојан у 
препарату, поједини пресеци показују живе интерфе1ре11'гне боје, 
док они у којима се не запажа цепљивост имају ниске сиве ин
терферентне боје. 

Лим он ит. Образује рlјасте мрље само у јаче распадну
том ·се1рпентину. Обично је праћен оп ал ом и мюЂези1том. 

Маг нез ит. Космајски серпентин је уопш'ге сиромашан 
магнезитом. Јавља се ,само местимично. Неколико безначајних 
појава запажено је у десном изворном краку по'го1ш А.пипца. 
Магнезит се јавља у виду танких жица, трошан је и прожс'r опаЈI
ском масом. Свега у неколико препарата запаже~н је у виду крип
токристалаетог агрегата, који образује <Танке жилице и.пи непра

вилне накупине. Понегде нешто крупнија зрна магнези'I'а, без 
појаве полисинтетичког ближњења (што је карактеристично за 
магне1зит) образују лепезасте агрегате. 

На основу приказаног минералошког састава космај,ског сер

пентина може се извести поуздан заtкључак о његовом пореклу, 

односно о природи првобитне стене од које је постао. Из односа 

мрежастог антигорита према оливину и бастита према ромбичном 

пироксену, и по томе што су ови секундарни минерали искључиви 

главни састојци сте1не види се да се примарна стена састојала од 

оливина и једног ромбичног пироксена, са акцесорним састојцима 
пикотитом и хромитом. Према R о s е n Ь u s с h-овој дефиницији 
и класиф~юiцији А. Јо h а n n s е n-a (19pl) стене ова'Квоr са
става припадају перидотитима типа харцбургита. Према 'гоме 
космајски серпентин је један серпенти:нисани 

хар цб у р гит. Што се тиче односа између оливина и ромбич
ног пироксена, по алте1рационим проду1ктима ових минерала који 

се јасно разликују, види се да је оливин знатно више био за
ступљен. Будуhи да се ромбични пироксен у препарату прика

зује као скоро безбојан састојак, са једва приметним плеохро

измом он је верова·1Ћо близа1к енстатиту, јер ове особине бивају 
све јаче ис~такнуте са порастом садржаја оюсида гвожђа у пирок

сену. -Угао оптичких оса из поменутих разлога није могао бити 
тачно измерен, чиме би ова претпоставка била јаче аргументована. 

Примерruк који сам одабрао аз хемиску анализу показао је. 
следећи са<став: 
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SI02 38.10% 
тю1 0.21 CIPW - параметри : V. 2. 1. 1 
Al2Os 0.31 
Fe2O8 9.73 N I g g 11- еви параметри: 
FeO 2.13 sl 60 
MnO 0.17 

а! 0.5 
MgO 35.97 fem 99 
сао 0.65 

с 0.5 
Na2O alk 
К2O k 
СО2 0.53 mg 0.85 
Н2O+ 11.59 
Н2О- 1.14 

Тип магме: перидотитски 
100.53 

аналитичар: инж. Н. Б и л б и Ј а 

Ради поређења наводим једну стару анализу космајског сер

пентина (I) и три анализе серпентина са Авале (II, III, IV): 

I II III IV 
S!02 40.52 42.11 37.63 37.90 
А12O3 0,65 2.90 
FeCr2O4 0.45 0.25 
Fe2O8 6.94 7.99 
FeO 8.37 7.83 2.80 1.40 
MgO 38.26 37.47 37.48 35.88 
CrO 0.39 
Н2O 12.58 13.03 14.25 13.70 

-- --
100.57 100.69 99.75 99.77 

Спец. тежина: 2.39 2.44 2.53 2.55 

извор аналитичар локалност 

I Ј. Жу Јов и h: Геол. Србије II (1900) п. ил и h Космај 

II Авала 

III Б. Димитријевић: Авала (1931) Б. Димитријевић Шупља Стена 

IV Бубањ - Кумодраж 

Као што се из наведених анализа види, у погледу хемискоr 
састава не поетоји ника'ква битна разлика између космајrског и 
авалског серпентина, напротив, постоји упадљива сличност. Када 
се узме у обзир исто толика сличност и општег минералошког 

састава ових стена,1 може се закључити да су к о с м а .i ·с 1к· и и 

авалски серпентин стене истог типа и истог 

по рекла. 

О положају серпентина на Космају Р. Јов ан ов и h (1937) 
каже: » ... тангенцијална кретања под потиском са И. изазвала су 
навлачења серпентина преко ценоманс<к:их кречњака ... « З. Бе-



Геолошко-петролошка студија Космаја 75 

ши h (1951) претпоставља да би однос серпентина и околних 
кречња~ка могао бити и нормалан и да је се'рпентин можда се
нонске старости. Моја запажања доводе ме до закључака који 

се разликују од мишљења поменутих ау•гора. 

Положај серпентина према горњекретацејским седименти

ма, с којима је на Космају у конга1кгу, јасно је ·гек•гонски. Стена 
је ја~ко поломљена, месrтимично потпуно смрвљена, у толикој мери 
да се руком лако може дробити. Површине контакта између сер
пентина и околних кречњака имају генерални правац ССЗ 
ЈЈИ, и на неколико профила, где се ове непосредно мору про
матрати види се да су верти1калне или врло •с•грмо нагну'l'е при

ближно ка истоку или западу. У ободним деловима, а нарочито 
у близини конта1кта, серпентин показује јасну шкриљавос·г. По
негде је прешао у прави серпентин ск и (ант иг ор ит
с ки) шк ри љ ац. У микроскопским препаратима ове стене, 

међу антигоритским љуспицама запажају се ретка рет,т1,•гна зрна 

пикотита и ређе, хромита, док је секундарни магнетит разасут 

!Као прах или у групама ситних неправилних зрнаца и октаС7\ЩХI 

по читавом препарату. У микроскопу •се шкриљавост не запажа 

онако јасно као макроскопски, јер су љуспице антигорита непра

вилно изукрштене, градећи перасте •скупине. У појединим пре
паратима поред антигорита јавља се и талк у ситнозрном агре

гату. Понегде овај састојак пре'Овлађује тако да стена добија ,ка
рактер једног 1тал 1к:-антигори 1т· 1ског шкриљца. Ове 
стене, rкоје су карактеристичне за епизону метаморфизма (G 1· 11-

Ь е n m а n n--N i g g l i, 1934) показују да је ко см а ј ск и сср
пент ин претрпео известан степен динамом~ 

т амор фоз е. 

На више места дуж конта1кта серпентин је потпуно милони

тисан. Овај с ер п ент и н с к и м и л о н и 1т претставља изме

шан кречњачки и серпентински материјал. Сте1на је врло трошна, 

бледозеленкасте пепељаве боје. У микроскопу препарати из овак
вих партија стене по1к:азују агрегатну структуру калцита, хлори-

та и серпентина који садржи понеко зрно магнетита, пикотита 

и хромита. 

Приказани начин појављивања показује да космајска еер
пентинска маса образује једно тело у облику сочива које има 
скоро вертикалан положај и чиј а се дужа оса поклапа ,са гече

ралним правцем пружања 01к:олних седимената - ССЗ-ЈЈИ. Пац 
слојева је такође вертикалан или близав:: вертикалном. 

Појаве динамичког метаморфизма, шкриаљвоет и милопит

ске зоне1, эатим таласасто помрачење, извијенос-г и поломљеност 
појединих састојака несумњиво одказују да је -серпентинска маса 
на Космају претрпела снажан усмерени притисак и да је у од
носу на горњекретацејске седименте, диференцијално 1<ре>гана. 
По завршетку талткења сенонских седимената серпентин је за
хваћеII орогеним ПОiКретима (ларамиска фаза) и затим сеЈ, при 
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стварању краљушасте структуре космајског терена,, утиснуо у 

горњекретацејске седименте, дУЖ дислокационе линије између 
!К:ораhичюе и космајско-ропочевске краљушти користећи је као 
линију ·слабог отпора. Осу ство макаквих трагова · контактног ме
таморфизма на седиментима који окружују серпентин показује да 
је серпентинска маса била хладна у доба утискивања. 

Накнадним .радијалним покретима, првобитно једноставна 
серпентинска маса подељена је у три дела. Дуж по~vtе<нуте дисло
кационе линије, после утискивања ,серпентина, нашле су пут 
бројне лампрофирс'Ке жице које пробијају серпе:н:тин. Оваквим 
положај ем ·серпентина може се обј а снити и веh раније поменута 
чињеница да је откривен дУЖ дУбоких ерозионих усека у једној 
врло узаној зони правца ССЗ - ЈЈИ. 

Регионално посматрано, серпентинска зона на Космају за
једно са појавама серпентина !Код Кумодража, на Авали, код 
Аранђеловца и Страгара, чине једну заједничку, уску, испреки
дану С ер П €! Н 'Т И Н С Ку З О Н у ill у М а Д И ј е, правца ССЗ -
ЈЈИ. Правац ове зоне поклапа се са генералним правцем пру
жања мезозојских седимената ове области. Све поменуте појаве 
имају облик сочива распоређених по једној правој линији и изду
жених у правцу зоне. Аналоге1 појаве могу се пратити и даље ка 

југу, кроз читаву вардарску зону. Није искључено да су и по
јаве ове стене на Фрушкој Гори сличног типа. 

Овакав начин појављивања перидо·гита и серпентина, у виду 
сочивастих маса !Које су конкордантне •са структуром околних 

седимената, познат је широм читавог света и типичан је за оро

гене зоне'. То је по W. N. В е n s о n-y алписки тип перидотита и 
серпентина. 

М. Гоч ан ин (1937) ·сматра да је космајс-ки серпентин јур
ске •старости и, као што је .веh поменуто, 3. Беш и h претпо
ставља да би ова стена могла бити и сенонске старости. При ра
сматрању овог проблема морају се узети у обзир следеће чи
њенице: 

У неколико препарата аркозних пешчара из флишне -серије 
горње креде запазио сам поред зрна кварца, шкриљца, муско

вита, фелдспата и кречњака и зрна сепентина. У извесним пре
паратима квргавог, песковитог кречњалrа, пепељавомрке боје,, та
кође из флишне серије, у криптокристалас:rо.i карбонатној маси 
налазе се поједина зрна кварца, мермера, кварцита, распаднутог 

серпентина рђасте боје, хромита, пикотита, магнетита, хлорита, 
неколико ,ситних лимонитских оолита и по'који одломак фосила. 
Читав овај агрегат прожет је лимонитским мрљама. У гвожђеви
тим голтским конгломер~пима запажају •се облутци и одломци 
серпентина. У оолитној руди гвожђа седиментног порекла која 
се код села Губеревца јавља у виду интеркалација у седимен
тима) у којима сам нашао богату голтску фаvну,* Б. Дим и-

с. М. Лук ов и h, саопштење на седници С. Г. д. 10. XI. 1953; 



Геолошко-петролошка студија Космаја 77 

тр иј е1 в и h (1932) је констатовао присуетво хромита, магнетита 
и хлорита и сматра да је главни материјал за стварање гвожђе

витих оолитних наслага пореклом из серпентина. Сличне појаве 
оолитне руде гвожђа запазио сам и у десном изворном кра,ку 

Луњевачког Потока, СИ од села Баба.''1 И најзад, мора се узети 
у" обзир да проматрања на терену и микроскопска испитивања 
показују да је серпентин утиснут међу горн,екретацејске седи
менте као веh формирана стена, дакле после процеса серпенти
низације првобитне стене, у виду тзв. »хладне интрузије«. 

Наведене чињенице1 несумњиво доказују да је 1космајс,ки 
серпентин старији од голтеких седиментних 'ГВОревина. За бЈiижу 
одредбу његове старости за сада нема довољно података. Сер
пентин је. свакако улазио у састав копна које је окру:жавало rео

синклиналу у којој су се таложили седименти го.ЈI'lЋ и горње 

креде. Судеhи по врсти материјала који улази у саС'ГЮЈ тrомену
тих седимената, по томе· што је тај материјал чеС'I'О врло груб, 
и по стварању оолитних руда г13ожђа које је везано за приоба.пске 
делове. може се закључити да је то копно углавном би.ло изгра
ђено од палеозојских стена и серпентина, и да се није па.наэи.по 
далеко од данашњих космајских терена. Вероватно је у ·герцијару 

дубоко потонуло и да сада изграђује основу бар једног дела Мла
деtн:овачког терцијарног. басена. Дан аш њи пол ож а .i сер
пентин а у кре тац еј ск им сед име нт им а Ко см а

ј а, а по моме мишљењу и читаве Шумадије, ја
с :н о ј е т е к 'Т о н с к и, и·· н е м о ж е с е н а о с н о в у п р о
ст орне повезано·сти серпентина са флишним 
с е ди м е н т и м а с е1 н о н а з а 1к љ у ч и т и о њ е г о в о ј с е
н ОН С 1К О ј С Т а р О С Т И. 

КОНТАКТНИ МЕТАМОРФИЗАМ 

Присуство метаморфисаних стена на Космају први је запа
зио Ј. Цв иј и h (1909). Он је сматрао да је метаморфизам из
вршен под утицајем великог притиска, али је запазио да су ·с·гепе 
све јаче метаморфисане идуhи од истока ка западу,, где изгледају 
»као печене«. С. Милој евиh и М. Протиh (1927) помињу 
појаве »трахитоидне еруптивне стене« из потока Тресије. Очи
гледно је међутим, по локалностима које ови аутори наводе да 
се ове појаве односе на гранатите из метаморфисане се:циме1пне 
серије. Исти аутори помињу присуство чврстих, метаморфисаних 
глинаца и лапораца и рожнаца у околини села Неманикуhа. Б. 
Дим Ит ри .i ев и h (1931) је ·запазио· да извесни седименти на 
централном Космају показују карактеристичне проду,кте1 кон
тактног метаморфизма. М. Гоч ан ин (1935) »космај ским ро

жнацима«, за које сматра да су седиментног порекла (радиола
рити), приписује јурску старост и пореди их са радиоларитима 

* С. М. Лук ов ић, саопштење на седници С. Г. Д. 10. XI. 1953. 
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извесних локалности у Србији. М. П а в лов ић и М. Ил ић 
(1937) утврдили су да је метаморфизам на космајским седимен
тима извршен под конта•ктним утицајем магме '.К'оја је дала мон

цонитски гранит Космаја. Р. Јов ан ов ић (1938) је на ге<оло
шкој карти ужег Космаја издвојио метаморфну зону корнита. 
Појава метаморфизма није детаљније проучавана. 

Око монцонит-гранитског интрузива, чији су изданци у виду 
омањих жица откривени у околини села Рогаче, образована је 
контактна ореола знатног пространства. Она захвата западни део 
Космаја на дужини од о•к:о 5.5 1км и ширини око 2 км. Откривен 
је само источни део ореоле док је њен' западни де'О дУЖ раседа 
спуштен и доцније покривен млађим, терцијарним седиментима. 

Овако пространа ореола очито указује да у дубини постоји интру
зивно тело већих димензија, док су ерозијом о"rкривени само ње
гови краци у виду жица. Образовање~ тако велике ореоле доказ 
је лаганог хлађења интрудоване магме. Контактним утицајем 
овог интрузива претворени су седименти флишне серије горње 

креде у праве корните и с,к·арнове. 

Корнити се од околних седиме1ната јасно разликују по ве
ликој тврдини; звонком звуку при удару чекићем, по рожнатом 

изгледу, по осетно већој специфичној тежини и по боји. То су 
већином једре, сиве, мрке, зеленкасте и љубичасте стене са добро 
очуваном примарном слојевитошћу. 

Под микроскопом се запажа да су то, у односу на непроме
њене седименте, у структурном и минералошком погледу, мање' 

или више потпуно реконструисане стене које су задобиле карак
теристичну кристалобластичну стру•ктуру. Њихов рожнат изглед, 
шкољкаст прелом и велика чврстоћа последица су густо испре
плетаних минералних састојака. 

Већином су ове стене ситнозрне, нарочито оне које се са
стоје из више минералних врста, што долази од истовременог 

развитка кристала различитих минерала који су просторно врло 

близу једни другима. Типичан пример претстављају ситнозрне 
калкосиликатне стене', калкофлинте (Табла XVI, сл. 2). Крупно-
зрније су оне стене које су врло једноставног минералошког са-

става као на пример гранатит 1.к:оји ·се састоји скоро искључиво од 

једне минералне врсте, граната (Табла XVI, сл. 3). 
У састав космајских конта1ктнометаморфних стена улазе 

минерали кварц, калцит, фе1лдспати, лискун, пироксени, амфибо
ли, кор,циерит, андалузит, силиманит, епидот, клинозоизит, грљ

нат, воластонит, скаполит, •турмалин, сфен, апатит, магнетит, 

циркон.* 

Космајски •седименти у овом делу већином показују •карак
теристично обележје флиша: често смењивање појединих петро-

* Резултате детаљнијег проучавања неких од ових минерала аутор 
је објавио у посебном раду (в. лит.). 
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графских чланова у серији. Будуliи да у контактном метамор
физму стварање нових минерала зависи од укупног хемиоког и 
минералошког састава првобитне стене и дифузије гасова и ми
нералних раствора у чврстој стени, појмљиво је да је једна овако 
петрографски хетерогена серија дала материјала за образовање 
мине~ралошки и стру~ктурно врло разноврсних корнита. Исто тако 

као што се у непромењеној флишној серији запажа чес·го сме
њивање пешчара, глинаца, лапораца и кре1пьака, 'l'a'KO се и у 

контактној измењеној серији наизменично јављају различи·ги па

рагенетски односи напред наведених минерала. Селек·гивним 
стварањем оваквих кара,к:теристичних минералних асоцијација 

остварени су разноврсни типови корнита. Пе1'рографока хетеро
геност флишне серије у великој мери отежава ограничашнье сук
це1сивних зона метаморфизма, које би илустровале сукцесивне 
ступњеве метаморфизма. Ова је тешкоhа утолико В('ћа ш·го је 
терен јако покривен те недостају континуални профили. Ипак се 

поређењ1:м карактеристичних асоцијација новостворених минера
ла у појединим типичним члановима литолошке серије могу иэ

двојити две зоне у контактној ореоли Космаја: ободна эона и 
унутрашња зона. 

"У об одн ој зон и контактне ореоле стене изгледају »пе
чене«. Оне су нешто чвршliе и имају боју цигле у црвенкастим 
и жуliкастим тоновима. То је СiбелеlЖ:је које најпре пада у очи 
у овој зони најслабијег термалног утицаја. "У глиновитим седи
ментима се запажа губљење црног пигмента органског порекла, 
који у непромењеној серији врло често даје седиментима 1'амно

сиву или скоро црну боју. Местимично cei запажа типична »ф.пе
кава« ,структура, 1која долази до агреговања пигмента где он није 
потпуно уништен. Понегде се у препарату под микроскопом за

пажају разасути ситни октаедри магнетита и испреплетане си·гне 

рутилске притчице као последица претварања лимонита и ре1кри

стализациј е најфинијих рутилских иглица. "У нешто јаче мега

морфисаним глинцима заhажа се обогаliење у биотиту који се 
јавља у врло ситним неправилним љуспицама, а 1к:оји нас·гаје на 

рачун, серицита, хлорита, лимонита и рутила у глинцу. "У пеш

чарским прослојцима нема ника:квих упадљивих промена, док је 

кречњак фино кристаласт. Скоро у свима препаратима ових с1'ена 

распознају се под микроскопом ситна зрнца детритичног кварца, 

која граде ређи или гушhи мозаик. 

"У ун ут раш њој зони контактне~ ореоле јављају се прави 

корнити и са њима низ новостворених минерала: гранат, андалу

зит, силиманит,1 кордиерит, лискуни, фелдспати, кварц, магнетит, 
затим епидот и клинозоизит, воластонит, пироксен, амфибол, 
сфен, 1калцит и други. Заједничко обележје стена ове зоне је да 
да су њихови састојци потпуно прек:ристалисали. "У препарату под 

микроскопом маса стена не пр-етставља више једну мутну tредину 
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у којој се једва назиру љуспице или најситнија зрнца појединих 
минерала, као код стена из ободне зоне, веh су поједина зрна 
мање или више ја сно индивидуална тако да се могу одредити као 

поједине минералне врсте1 и да се уочава њихов међусобни одно'с, 
тј. ,структура стене. 

Корнити који су постали од глинаца, поред биотита који има 
облик нешто крупнијих љуспица, садрже андалузита, силиманита, 
К'ордиерита, фелдспата и кварца. Зрна ових минерала су веh.ином 
без кристалних контура и граде један испреплетан мозаик као 
резултат симултане кристализације1• Андалузит и кордиерит су 
на:јчешh.е препуни инклузија, најчешhе биотита и кварца, и по
казују 1карактеристичну ситасту структуру (Табла XVI, сл. 4-6). 
Кордиерит каткад показује· и по-:rисинтетичко ближњење. 

Андалузит и кордиерит постају заједно са био·титом на ра
чун серицита, хлорита и лимонита. Љуспице мусковита које се 
понетде запажају створене су на рачун вишка 1серицита. Кварц 
који није утрошен при стварању нових минерала рекристалисао 

је и јавља се било у виду уклопака, било у виду ситног мозаика. 
Ово је јасно с обзиром на хемиски састав исходног глинца (стр. 24). 

У неколико препарата запажено је присуство и силиманита 

!К'оји се јавља у виду финих притчица у~клопљених у кварцу или 
у снопастим агрегатима (Табла XVII, сл. 1.). 

Осуство рутила у стенама ове зоне може cel објаснити тиме 
што је овај минерал утрошен на стварање биотита и дел:а,)\'fr-
гнетита. · , , : 11~\ii!it1,i!! . ' 

У друштву са напред поменутим минералима, у :подређеној 
количини, ме'Стимично се јавља и гранат. 

По1сматрајуh.и осоцијације минерала у корнитима посталим 
од глинаца, могу се разликова:ти неколико врста: корнита: 

кор дие рит с rк: и к ор нит (кордиерит, кварц, подређено 
фелдспат), 

кор дие рит - би от ит ск и ко рн ит (кордие,рит, биотит, 
кварц), 

кор дие рит-фе лд сп ат с кик ор нит (~кордиерит, фелд
спат, биотит, кварц), · 

кор дие ри ·т - анд ал уз ит ск и корн ит (кордиерит, 
андалузит, кварц, фелдспат, подређено лискун, и 

кор дие рит - r ран ат ск и •:корн ит (кордиерит~ гранат). 

Међу ·седиментима захваh.еним метаморфизом карбонатне 
стене су заступљене лапорцима и кречњацима. Мермерних бреча 
ропочевског типа у овом де1лу терена нема. Садржај алуминије и 
силиције јако варира у овим стенама. У малим количинама, као 

нечистоh.а, јављају се у њима магнезија и оксиди -гвожђа. Зна-
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чајно је да и најчистији кречњаци из космајс-ког флиша имају 
знатан садржај силиције (око 18%) (стр. 30). Овакав састав кар
бонатних стена предусловио је образовање разноврсних корr-rита 
и калкосиликатних стена, а скоро ПО'I'Пуно искључио образовање 

чистих 1контактнометаморфних мермера. 

У овим корнитима, међу новообразованим силин:а'lЋим ми
нералима јављају ·се у највећој мери гранат, епидот и 1;.:Јшнозои
зит, пироксен (диопсид) и амфиболи, и у много мањој мери вола
стонит, базични плагиоклас и сфен. Диопсид и грана'т 11rоји често 
иду заједно најо'билније су заступљени минерали, што је сасвим 

појмљиво имајући у виду садржај магнезије односно алумини:је у 

првобитним карбонатним 1стенама. Из истога разлога јасно је: и 
осуство воластонитских стена (воластонит и алуминија дају гро

сулар). 

Гранат каткад толико преовлађује у стени да је ова оправ
дано названа гранатитом. Међутим називи »трахитоидне стене« 

и »жице гранатита« 1који се у литератури налазе у вези са овим 

стенама уопште немају геrнетског о·снова. Гранатити су створени 

на читавом подручју унутрашње зоне контактне ореоле, гдегод 

је у првобитној флишној серији било кречњачких прослојака 

чији је укупни хемиски састав био погодан за стварање ових 

стена. О метасоматским процесима при стварању 1скарна биће 
говора доцније. Појављивање гранатита у виду банака који чест(' 

стрче у рељефу, као, последица веће отпорности према ерозији, 
дало је повода да се употреби лош назив »жице гранатита«. Гра

нат се већином јавља у идиобластичним облицима. На слободним 
површинама стене јасно се запажају ромбдодекае,царсже пљосни. 
У микроскопу често показује јасну зонарност (зоне растења), ани
зотропију и полисинтетичко ближњење. Често -је препун ин
;клузија. 

Хемиски је анализиран један примерак гранатита из потока 

Тресије који се састоји готово ис-кључиво од граната. Анализа је 

дала ·следеће' резултате: 

SI02 TI02 AlzOs Fe2O8 FeO МпО MgO сао HiO+ Н1О-

37.54 0.29 14.92 11.50 0.07 0.73 0.35 34.34 0.27 0.19 % 
Сума: 100.20 

аналитичар: с. лук ов и h 

При прерачунавању анализе Н2О + је прерачунат на СО2 и 
претпоставља се да Ti02 делимично заступа Si02. Добивен је сле
дећи минерални састав гранатита: 

6 Гласник Природњачког музеја 
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S!02 

Ti02 

А11O8 

Fe2O8 

FeO 

MnO 

MgO 

сао 

С02 
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625.6 10.5 424.5 159.9 

3.6 

146.2 

72.0 

1.0 

3.5 141.5 

53.3 

10.5 10.5 

8.7 

616.1 

6.1 

424.5 159.9 

3.6 

1.2 

3.6 

17.4 13.3 

8.7 

8.7 13.3 6.1 

6.1 

1.0 17.7 

1.0 

укупно 

молова 11489.81 24.51990.51373.11 8.41 34.81 26.61 12.21 2.01 17.7 

% 1100.001 1.64166.49125.041 0.561 2.341 1.791 0.821~1_1.~ 

Према хемиској анализи гранат је из калциске серије гросу
лар-а:ндрадит. Ако се1 из резултата анализе изузму молекуларни 

квоциенти магнетита, хематита, воластонита, диопсида и калцита 

и прерачуна се на 100,, добија ·се следеhи састав овог граната: 

гросу лар 

андрадит 

спесартин 

Тi-гранат 

70.94% 

26.71 % 
1.75% 

0.60% 

Хемиска анализа једног примерка калкофлинте из потока 
Тресије дала је следеhе резулате: 

SIO: ТЮ2 А12O8 Fe20 8 FeO MgO сао Н20+ н~о 

50.42 0.05 17.54 2.51 1.15 r 6.29 21.74 0.45 0.05 % 
Сума: 100.20 

аналитичар: С. Лук ов и h 

Прерачунам анализе добивене су следеhе компоненте: 
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SI02 50.34 839 471 296 72 

ТЮ2 0.05 

Al2O3 17.51 172 148 24 

Fe2O8 2.51 16 16 

FeO 1.15 16 lб 

MgO 6.28 157 157 

сао 21.71 387 157 148 72 10 

СО2 0.45 10 10 
----"'"' ,,,,,,,, 

1 

укупно 

1 1 

1597 
1 
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1 
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1 

168 
1 

20 32 
молова 

% 
1 

100.00 
1 

100.00 
-1 

49.15 
1 

37.07 
1 

10.52 
1 

1.25 Ј 2.01 

---·--·~--· 

У бившим кречњацима захваhеним метаморфизмом 'H!C'l'ii је 
асоцијација гранат-диопсид-воластонит. Релативне количине 
ових минерала зависе од односа алуминије, магнезије и 1<.а.нције 
у првобитној стени. Међутим, у појединим партијама 'КОЈЛIИ'Га 
гранат и диопсид 1су праhени веhом количином плагиокЈiаса дон: се 
воластонит повлачи. Меtрења су по,казала да су заступљени ба

зични плагиокласи, богати калцијом: 

Примерак корнита из потока Хладна Вода, 

Прво зрно: 

Друго зрно: 

1 1° 
L 362 66 66; ј_ (010); 73% an, NO 22 

1 о 
L 40 59 66; ј_ (010); 75% an, SW 3-

2 

Примерак корнита из потока Радовца, 

1 1 ° 
L1 41 70 562 ; ј_ (001); 90% an, NW 2 
0 112 44 65 56 ; ј_ (001) ; 82 % an, тачно 

В112 45 64 56 ; ј_ (001) ; 81 % ап, тачно 

6* 
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Присуство калциск:ог плагиокласа показује да је кречња1к 
који је ове корните дао био нешто глиновит. Са порастом алу
миније у стаставу кречњака воластонит 1се повлачи и његово ме
сто заузима калциски плагиоклас ( састав анортита одговара укуп
ном саставу воластонит+андалузит): 

Епидот и 1клинозоизит који су местимично богато заступ
љени такође 1се образују у кречњацима богатијим алуминијом и 
у лапорцима. Каткад ови минерали образују крупније идиобла
стичне форме које на слободним површинама и шупљинама по
казују лепо развијене пљосни. Добро развијени кристали епидота, 
до 1 см величине, налазе се у пукотинама корнита у потоку Ра
довцу. 

Фелдспати су скоро редовно без кристалних контура, 1ксено
_бластични (Та:бла XVII, сл. 2). 
. Често присуство сфена у корнитима ове зоне разумљиво 
је с обзиром да су кречњаци из флишне серије скоро увек· мање 
или више глиновити. Сфен се ствара на рачун рутилских итлица 
које се често запажају у седиментима флишне серије,,, путем ре
акције воластонит+рутил=сфен. Зрна овог минерала често по
казују правилне форме (Табла XVII, сл. 3). 

Од амфибола често је заступљен тремолит који се јавља 
у виду приткастих, испреплетаних агрегата, обично оконцентри

саних на појединим местима. Са наступањем веhе количине ових 
минерала стена задобија типичну немобластичну, притка1сту 
структуру (Табла XVII, сл. 4). Тремолит се одликују зеленом, 
односно бледо зеленом бојом, уочљивим плеохроизмом и малим 
углом помрачења. , . 

Са набројаним новоствореним минералима ~каткад је удру
жен и резидуални калцит, негде више негде мање заступљен 

веh према томе колико је некарбонатног дела било у првобитној 
стени који је реаговао са карбонатним делом (Табла XVII, сл. 5). 

Кварц је присутан у оним ,калкосилика'тним стенама које 

потичу ОД Пе'СКОВИТОГ кречњака. 

Према асоцијацијама минерала међу tконтактним стенама 
посталим од карбонатних седимената (кречњака и лапораца) могу 
се разликовати следеће врсте: 

r ран ат ит (претежно rросулар). 
r р ан ат - ди о п с ид с ки к о рн ит (гранат, диопсид, по

дређено воластонит), 

гранат-плаrиоклас-диопсидски корнит (~а 
нат, плаrио·клас, диопсид), 

ди оп с ид - r р ан ат ·с ки ко рн и 'т (диопсид, гранат), 
диопсидски мермер (~к:алцит,,диопсид,), · 
ди оп с ид ск и ко рн ит (диопсид, подређено калцит), 
ди о пс ид - еп ид от 1с ки к орни т (диопсид, епидот), 
р а з н е к а л к о с и л и 1к ат н е с т е н е (базични плагио

клас, гранат, диопсид, калцит, биотит), 
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епидо·т-гранатски корни·г (спидот, гранат), 

еп ид от - кв арци т (епидот, кварц, подЈ)еЈ)ено сфен), 
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п л а г и о к л а с - б ио 1т и т с к и к ор н и 'Ј' (базични плагио
клас, биотит, кварц), 

трем ол ит ск и корн ит (претежно 't'ремсши•т). 
У стрУ'ктурном погледу ове су стене врло ра:.шодию}. Већ 'се 

и мегаскопски јасно разликују крупнозрни и си-г1ю:1рни ,1ш1л1и·ги. 
Под микроскопом међу крупнозрним пре·1·стаrшицима се ра:зли
кују агре1гати са зрнима уједначене величине (хомеоб.ЈНiС'l'ичне 
структуре) од агрегата у којима се ређа, крупна :.чнш и:џџmјају 
од основног, ситнозрног ·гкива (хетеробластична с•грук·гурн). Од 
првих запажају се гранобластична структура (Табда Х V /Ј, с.11. 
6) са неправилним зрнима која граде равномеран мо:зник (наро~ 
чито честа код гранатита), лепидобластича струк•rура у н,ојој 111ю-
овлађују љуспаста зрна (на пр. код корнита у н:ојима је ботто 
заступљен биотит), и неtмобла~тична структура са претежно нрит-

ка'Стим састојцима (нарочито лепо изражена код тремо,11и-1·<жщ• 
корнита) (Табла XVII, 1сл. 4). 

Други стрУ1ктурни тип је најбоље заступљен ме}:ју корни
тима са кордиеритом у којима овај минерал образује крушн, 1юр-
фиробласте, или њихове ситасте зачетке, у ситнозрном основ,, 

ном ткиву изграђеном обично од неколико минералних вр<."Ј'а, 
испољавајући на тај начин •rипичну порфиробластичну с•грук·1·уру 

(Табла XVI, сл. 6). 
Много више од ових 1крупнозрних типова заступљене су 

врло ситнозрне калкосиликатне стене у којима се и у мищю
скопу једва распознају поједини 1сатојци. То су ·типске каЈЈЈ{О

флинте са ~карактеристичним танкослојевитим распоредом врло 
различитих минералних асоцијација, што потиче од малих раз
лика у саставу сукцесивних слојева првобитног седимента. (Та
бла XVIII, сл. 1). 

У пешчарима грубљег зрна и бречама и у овој зони кон
тактне ореt>ле очувана је првобитна 1структура ових седимена·га, 
мада су првобитни минерали потпуно прекристалисали. Релик·гна, 
бластопсамитска односно бластопсефитска структура јасно ука
зује на порекло ове врсте корнита. (Табла XVIII, сл. 2 и 3). 

На МiНоrим зрнима ква,рца који чини главну масу корнита 

- бившег пешчара запажа се агрегатна структура, која долази 
услед прекристализациј е поломљених детри'тичних зрна. Много 
tly ређа зрна фелдстrа:тlа. Цемен'I'на маса је "Г'аrкође потпуно пре
кр:и:сталисала, и дала један врло ситноз:р,ни, хетерогени агрегат, 
у којем се овде онде распозн1ајеl понеко зрно кордиерита, гра

ната, актиноЈI'Ита и магне'ГИ'Га. 

У irоонт'актно !Измењеним бречама одломци пре'Г/стављају 
врло једар корнит, који у микроскопу показује изукрштан сплет 
микролит\а, док је карбонатни цемент потnуно прекристалисао у 
:к:руnнозрни агрегат калцита уједначеног зрна. 
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У 1к1орни:тима унутрашње зонеl контактне ореоле, запажено 
је пр и с у ств о мале кол ич ине и ·т< акв и: х минер ал а 

као што су турмалин, скаnолит, апаiтит, који 

о ч и т о у к а з у ј у н а п н е у м а т о л и т с к о д е ј с т в о изве

сних волатилних једИњења, која по:'!\Ичу непосредно од интруз:ива. 
При крају кристализације утиснуте магме, дакле у птнеуматолит
ској фази, ова вола'тилна тела су ослобођена и 1:кtао гасови ступила 
у реакди:ју са околним с-rе\нама, укључујуhи се у њихов састав, 
када :су веh претрпеле термални метаморфизам. 

У.тицај обилне количине воде огледа се у обиљу биотита 
у корнитима унутрашње зоне и у ксенолитима у самом интру

зиву. Без садејства воде количина биотита опада у унутрашњој 
зони ореоле. 

Присуство турмалина доказује! привођење борних емана
ција. Овај минерал се јавља у виду си1,них кристала, rприткастог 

хабитуса, у врло једром, ситнозрном 1кiopн'li.lfгy из потока 'I'ресије. 
Појаве турмали:н!ско-кварцних жица и ажtини:та нису заnажене 
на Космају,: док су такве по,јаве познате на Авали. 

Привођење хлорида ,огледа се у ,присуству скаnолита у к.о

смај.ским корнитима (Табла XVIII, сл. 4). Скаполит се јавља у 
издуженим кристалима који граще звездасте агреlгате по зидо
вима ус~ких nу/котина у корни:ту. У микр<оскопу ,показује ~слаб 

рељеф, ниске интерфере'НЈт,не боје (сиве до жуте), јасну цеnљи
вост nаралелну издужености према којој се паралелно помра

чује. У конвергентној светлости п:оказује јасну једноосну интер
ферентну фигуру, Показује В!РЛО ситне иклу-зије неког минерала 

врло високог рељефа. Према оптичким особинама космајски ска
полит је дипир. У 1Пото1ку Радовцу налази ,се у друштву са ди:оn

сидом и гранатом а на јуrозападној падини Малована праhен је 
тремолитом. 

Апатит који се обилно јавља у корнитима близу непосред
ног контакта са интрузивом, ук·азује на знатно привођење фо
сфора у виду неког испарљивог је:n~ињења, вероватно у облику 
хлорида који је реагујуhи са водом дао фосфорну ,киселину: 

PCl5 + 4Н2О = 5НС1 + НзРО4 . Створ'еlне киселине деструк
тивно 1су деловале на извесне веh створене ,силикате производеhи 
хлорапатю. 

Испарљиви хлориди су вероватно собом донели и гвожђе. 
Реагујуhи са 1к'алциумкарбо!Н1атом хлорид гвожђа је дао хематит 
(Табла XVIII, сл. 5) док произведени калциумхлор!ид учес1Г1Вује 
у изградњи скаnьлита: 

Fe2Clв + 3 СаСОз = Fе2Оз + 3СаС12 + 302 

Да су метасоматски n:роцеси у знатноlј мери суделовали у 
метаморфизму доказује и образ·овање скар:на. Да би се од креч
њака" чији је хемиски састав дат на страни 30, добила једна си
л:и1катна стена састава који показује космајски гранатит (стр. 81) 
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морале су настати значајне метасоматске измене. Тај се метасо

матски процес може добро приказати rгоређењем Ниглијевих 

вреднdс>ги добивених из помену1,их анаЈП1:1а. 

Ниrлијеве вредности кречњака Ниглијсне вре;щости граш1тита 

sl 36 sl б7.5 

а! 1.5 а! 15.8 
fm 9 fш 11:1 
с 89.5 с Об.5 
СО2 96 СО2 0:1 
mg 0.78 mg 0.05 

Из ових односа се види да су силиција, алуминија и г1южђе 
знатно привођени на рачун СО2 који је у великој мери одвоl)<~п. 
Међутим вредност »ic« неможе да послужи као база ,щ 11рсщсву 
кретања кал.ције у овом процесу. Из односа гво:ж:iја и 1\1ш·1шэи,је 
види се да је било интензивног одвођ,ења магнезије. 

Из свега што је напред изнето види се да су седименти 1ш
смајске флишне серије у унутрашњој зони контактне орt}о.ле, на

супрот онима из ободне зоне, у великој мери претрпе.пи нрекри
стализацију, и то уз привођење материје. На тај на•11111 су 
претворени у типичне корните и скарнове. 

Међу корнитима се на основу парагенетских и структурпих 

односа разлЈd)к)ују •три групе: 

корн:и!ги који су поста.тrи од глинаца, 

корнити који 'потичу од карбонатних седимената (кречљаю1 
и лапораца), и 

коринти постали од кластичних седимента. 

У овим групама, нарочито у nрвим двема, према г.павним 

минералима •rrојединих •посматраних агрегата разликује се ви1не 

врста корНiита. 

За процену интензите'rа метаморфизма у овој эони значајне 
су следеhе чињенице: 

Присуdгв'О јасно индивидуалисаних зрна базичног плагио
класа који је нестабилан при нижим температурама означава 

доста одмакли ступањ метаморфизма На то указују и изве!она 
издвајања појединих минералних врста у посебне узане rroja
ceвe (тракасте стру~ктуре) а такође и изразит кристалини'rе1• кор

нита. Друге чињенице, међутим, rrоказују да овде ипак нису до

стигнути највиши ступњеви метаморфизма. Тако се на пример 
међу космајским корнитима не запажају врло грубозрни прет
стнвници (»гнајсеви«) нити као супротнос'т овима стакласти, ви

трификовав:и глинци, тј. екстреМ!НИ с'Груктурни типови 1шрю<.'1'е

ристични за зоне високог ступња метаморфизма. Ромбични пи
роксени, караlк!теристични за в'ИШе тeмrrepa:rype, не јављају се 
међу састојцима, док :кор71;ие•рит који је че~г састојак космајlсlКих 
!Корнита, никада не показује јасне идиобластичне форме,, што је 
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обична rrojaвa у највишим ступњевима метаморфизма. Примарна 
слојевитост и реЛИ!ктне струк:rуре корнита који потичу од кла

стичних седимената неби били 1т1ако ј'а~бно изражени при врло ви
соком сrупњу метаморфизма. И најзад, што је најмеродавније·, 
минерали амфиболске гр}'lпе, који узимају знатног учешhа у из
градњи космајских ,корнита, нису стабилни у највишим ступње

вима метаморфизма. 

Све ове чињенице, као и приказани lПарагенетски односи, 
указују н:а 1ro да к·орнити унутрашње зоне космај-. 
ске ко:н)тактне ореоле 'Пр!ИIПiада:ју а,мфиболитс.. 

tнко ј фа циј и. Ова фација, по F. Tu r n е r-y и Ј. Ve r ho
o g е n-y (1951), одговара средњим ступњевима к·онтактноr мета
морфизма. 

На Космају недостаје зона највиmег стушьа метаморфизма 
или ерозијом није откривена, што је сасвим могуhе с обзиром да 
ерозија није допрла до главне масе интрузивног тела. 'У случају 

граrнитских интрузија није~ редак случај да корниги амфиболске 
фације допиру до /КЮН'rакта са интрузивом без rТОlбредства пирок

сенкорнитске зоне вишег ступња метаморфизма. 

КОСМАЈСКО ОЛОВНО-ЦИНКОВО ЛЕЖИШТЕ 

Beh од давнина су познати трагови старе, римоке рударске 
и топионичарске делатности на терену између села Баба, Стој
ника и Губеревца: огромна шљачишта, пространа поља свртњева, 

»пинга«, остатци на'с'еља, рударског ала:rа,, римског новца, накита 

и т.д. Према проучавању О. D а v i е s-a (1935), римско рударско 
насеље које се налазило на коси званој Градиш1'е, северно од 
Стојника, основано је у II веку н. е., и још је постојало у IV веку. 

Римеrки рудари су ексштоатисали сребр10:ноtсну оловоцинкову 
руду. Њиховим рударским радовима обухваhен је простор од 

преlко 6 км2 • Неколико стотина о~к:ана, раскопа и ровова покрива 
околна брда и косе, Котарски Рт, Главчине, Парлоге, Стеничку 
Бару, Русјшl'ку, Ражњеве и Градиште. Највеhи тrовршински ра
скоп налази IC'e у риолитск'ој маси СтениЧ1к!е Баре, крај пута који 
од С1тојника води за Бабе (Сл. 14). Будуhи да се тај раскоn налази 
свега око 1 км источно од римскаг насеља на Градишту, није 
искључено да !П'отtr1че •од мајдана одакле је вађен г,рађевинс•ки 
камен nого:n:ан за обрэщу. Ово је у толико вероват.није што се у 
раскопу не налазе никакви трагови руде. На Парлозима су уски 
ровови копани непосредно уз изда1нке риоли11с'ких жица и пара

лелно њима. Између Заједнице и Главчине налазе cel на повр
шини терена прав'олиниска удубљења ,која свакако потичу од 
зарушених, плиhих поткопа. 

Од многобројних окана остала су само тrлитка, левкаста 
удубљења, најчешhе 5-10 м. пречника. Ок:на су разасута без 
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икаквог реда, али сва укупно покривају један појас правца С-Ј, 
почеЂ од Кошарског Рта на северу до Отенич1<1е Баре на југу. 
Највеhи број пинга налази 'Се на Главчинама (Сл. 15). Из сачу
ва~них података о истражним радовима који су п'овремено вршени 

од краја прошлог века до пред II Светски рат, види се да су рим
с!к:а окна и нискоои били у вези са читавим сплетом поткопа који 

су допирали све до нивоа најдубљих ерозионих усека, односно 
до нивоа подземне воде. Потrюпи су неправилно изувијани и 
изгле\Ца да 'С'У углавном пратили меке лимонитгске партије са га
ленитом. Понегде су у очишhеним нископима који 1110.назе са по-

Сл. 14 - Стеничка Бара. Велики раскоп. 
Stenicka Вага. Ancient quarry. 

вршине терена налажени степеничасти урези, комади гале~1и'га и 

рударске земљане лампе. Скоро ·читава површина терена је по
кривеtн:а, делом шљаком а делом шумом и њивама, тако да је на 
површини рет(К:ост наhи ма и најмањи комадиh руде. И избачени 
материјал из римс,:к~их раЩ)ва (углавном пешчари и глинци) .скоро 
је потпуно стерилан у том погледу. 

Руда је тоuљена на местима где је и вађена, што одговара 
римском метод.у рада. Шљачишга су углавном разасута по врхо
вима брда и вишим деловtима падина. Од 'старих шљачишта само 
се три мала налазе у потоЧ'ној долини, на саставу Бабске Реке! и 

потока Змињака. Из овога В. С им и h (1951) извади закључак 
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да је средњевековна рударска делатнос:Т на овом рудишту, уко
лико је постојала, била безначајна. Чињеница коју је О. D a
v i е s залrазио, наиме да је римс1к'И градиh прерован рударским 
радоБима, показује да је извесне постримске; .руда:рске делатно1сти 
свакако било. 

Сл. 15 - Свртњеви (pinge) на Главчинама. 
Old pits (pinge). 

Шљачишта 

Космајска шљачишта спадају међу највеh.а у Европи. Уку
пна површина износи око 0,4 км2 • 1875 године Инж. Љуб ом ир 
Клер и h. је проценио ,к:оличину шљаке на 426.569 м3 , односно 
1,049.653 т. Највеhа шљачищга нала:з1е се на Кошарс1кюм Рту 
(Сл. 16) и Главчинама, источно од поменутог појаса пинга, затим 
на Ражњевима и западно од Градишта. Поред тога, по читавом 
овом терену, налазе сеЈ многоброdне мање гомиле шљаке. 

Испитивања на Космајском руднику која је 1875 г. преду
зело тадашње Министарство. финасија показала су да је космај
ска шљака 'дотата оловом и ср~бром. По Ј. Мил ој ков и h. у 
(1892) хемиске анализе шљаке пак:азале су •следеhе резултате: 
Олово добивено из шљаке чије су анализе I и II, садржало је 
0.070/о Ag. 
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У току 1880 г. извршено је неколико покуrлаја пре'rапања 
старе шљаке али из техничких разлога ови нису успели. У три 

Сл. 16 - Римска шљачишта на К:ошарском Рту. 
Roman slag heaps. 

шахтне пеliи које су те године подигнуте претопљено је укупно 
336 т шљаке и добивено 4.644 кг олова. Пећи су после ·гога 
порушене. . 

1907 г. једно шведско друштво (Фирма Bergverkaktiebolaget 
Kosmai, Helsingborg - Schweden) ,цриступило је експлоа·гацији 
IЕ::Осма'ј-С'ке шљаке. Подигнута је модерна топионица испод Марко
вог Врта, на десној обали Бабке Реке (сл. 17). У ,току тр1и године 

(1907-1909) 1претапањем шљаке до·бивено ј.е 3.097 т олова и око 
900 кг сребра. Од 140.250 м3 , О}Ј;носно 245.440 т пробране шљаке 
извршене су у Шведској анализе 61 пробе космајске шљаке и 
показале средњи садржај 7.61% РЬ и 53.5 gr/t Ag. Анализе ко
смајске шљаке извршене у Немачкој 1914 г. (Hйtten Lab. De. 
Н 6 р f n е r, Hamburg 1.) дале су •следеhе резултате: 

њо 2.11% 2.160/п 1.49% 
Si02 27.90 26.79 26.83 
FeO 35.88 35.30 38.62 
Аl2Оз 7.58 7.32 5.53 
ZnO 3.79 4.89 5.07 
MnO 1.44 2.17 1.94 
сао 4.44 4.45 4.43 
MgO 1.57 1.73 0.60 
Na20 0.15 0.29 0.27 
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К2О 0.66 1.07 · 0.70 
Р2О5 0.37 0.32 0.42 
s 2.34 2.84 1.99 
с 2.34 1.70 3.50 
РЬ 7.32 7.65 8.16 
Sb 0.11 0.156 0.11 
As 0.08 0.08 0.10 
Sn 0.126 0.072 0.132 

У току I Светског рата,, за време оку~пације Србије, Аустри
јанци су 1917 г. обновили \Космајску тоnионицу и до пред њрај 
1918 г. прето'Пили 41.286 т шљаке. Поред тога изградили су де
ковиљс:ки колосек до Раље; и извезли из земље 186.400 т шљаке. 

Сл. 17 - Рушевине модерне топионице у долини Бабске Реке. Испред топионице 
се види пробрана шљака а у позадини, по падинама стара римска шљачишта, 

западно од Градишта. 
Ruiпs of а шodern sшelter. Hand picked high grade slag iп front, and Roшan 

slag heaps in the beckgrouпd. 

Само један мањи део римских шљачишта није iПрериван. 
Велики део првокласне шљаке је претопљен и извеж:ен. Може се 
рачунати да је остала неnретопљена око половина првабитне1 ко

личине. На местима е~кстrлоатације заос·тала шљака је знатно оси
ромашена, разбацана приликом пр~бирања и измешана са мате
риј алом из јаловишта око пинга Међутим, свака!ко да има још 

доста добре шљаке за експлоатацију. ·за оцену њене вр.еlДНости 

потребна су система'Т'ска оrпробавања. Неколико новијих анализа 
косм:ајске шљаке дало је следеће резултате: 
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II 11! IV V 
РЬ 6.90% 6.50% 6.50% 5.80% 14.10% 
Ag g/1 60 25 68.4 
Zn 2.40 2.85 2.50 3.30 3.80 
Bi g/t 75 50 
Sb о.зо 0.45 
FeO 26.60 28.60 
S!02 32.50 29.40 

Анализе I и II су из 1949 г. (В. С им и Ь, 1\)51); анализе III, 
IV и V ,су из 1938 г. (F о r g а n, Извештај 19:38); IV .iL' ана.пиза 
примерtк-а шљаке са леве обале Змиња,к'а; V .ie ана.пи:за нримерка 
шљаке код топионице. 

Истражни радови на К'осмајском руд1ш1•rу 

Као што је веh поменуто, о средњевековним радовима на 
космајском руднику нема скоро никаквих података. У Новом 
веку најстарији радови за које се зна вршени су у доба аус•грис1<с 1 

окупације, у првој половини 18 века. По Ј. Мил ој ков и li у 
(1892) податци о овим радовима налазе се у публикацији MiH<·i
lungen des К. К. Kriegsarchive; III Bd; Wien 1889. 

'У новије време рударска активност у овом кра:ју је неупо
редиво м~ња од топионича'рске и своди се на оскудне ис·rрююю 

радове. Ис";Граж,неt радове пре I Светског рата водило је Рудар
ско оделење Министарства народне привреде у то:юу 1889 г. и 
1891-189'2 г. а поменуто шведско друштво у току 1911-1916 г. 
После I Светског рата истражне радове је изводило Рударско и 
металургиско друштво из Пенароје (Societe Miniere et Metalш
gique de Penarroya) у току 1930-1931 rод. а последњих година 
пред II Свеtтски рат извесни приватник из Београда. 

Према ономе што се данас запажа на 1терену (види геоло
шку карту рудишта) и према прикупљеној документацији, до
бија се следеhа слика о истражним радовима на овом рудиш·гу: 

Најзначајнији истражни радови су п<Уткоп ,,Ернинац" на 
левој обали Змињака, код Точка, северно од Парлога, за·гим на 

левој обали БабСЈК:е Реке поткопи ",Кукач" под брцом Кукач, 
испод Стеничке Баре, ,,Максин" код бивше рудничке колоније, 
,,Рожански" под косом Русјанка, и на десној обали Бабске Реке, 
низводно од рушевина топионице, поткоп "Пландиште". 

П о т к о п "Е р н и н ац" (П е н а р о ј а бр. 3) дуг око 200 м 
започет је 1889 г. и продужен крајем 1891 г, Попречно пресеца 
стрмо нагнуте слојеве (40-60° ка З) лимонитисаних пешчара и 
глинаца флишне серије, правца С-Ј. Потк:опом је пресечена 
једна моhниј а и неколико тањих рудних жица и неколико жица 

каолинисаног риолига. Рудне жице су углавном правца С-Ј, са-



94 Станислав М. Луковић 

држе претежно лимонит, у којем •се местимично јавља мало га
ленита и пирита. Жице садрже и доста глиновитог материјала. 
У овом поткопу нађени су лепи кристали миметезита 1који обично 
прати галенит у лимониту. Галенит се јавља у облику изолованог 
грумења у лимооиту, али j(?I запажена појава и чисто галенит
ских жилица и импрегнација у кречњачким просло·јцима. Изва
ђено је око 15 м3 галенита са лимонитом. Десетак хемиских ана
лиза галенита из 1891 г. показало је садржај 40.90-64.92% РЬ и 
0.139-0.301 % Ag. Олово добивено из ове руде садржало је 0,235-
0.513% Ag. Према једној анализили С. Кур ат ов и h а из 1936 г., 
црни порозни лимонит показује садржај, 2.09% Si02 , 57.59% Mn 
и трагове S. · 

Прес'еtчено је више старих нископа врло променљивог на
гиба, који ·са површине, од старих пинга силазе за рудним жи

цама и испод нивоа поткопа. 

Поткоп "Ернинац" је, приликом доцнијих истраживања, у 
два маха поново отваран, 1911 и 1930 г. 

Пот коп "Пен ар ој а бр. 1" налази се око 100 м низ
водно од претходног. Дуг је око 150 м и по71:илази под Парлоге у 
ЈИ •правцу. По избаченом материјалу се види да је пролазио 
кроз ис"ги материјал као и описани поткоп код Точка. У јаловини 
се налазе само р€'1'К'И комадиhи лимонита и пирита. Пот,К'оп је 

рађен 1930-1931 г. 

Пот коп "Кук ач" (Пен ор а ја бр. 5) дуг око 160 м 
иде у правцу ЈЈИ ка ри:олитској маси Стеничке Баре. Пролази 
кроз силификоване пешчаре и глинце •стрмих падова (просечно 
60° ка ЈИ). На 25 м наишло се на старе радове. Потк'оп је рађен 
1931 г. на основу резултата геофизичких испитивања, која су ука
зала на присуство сулфидне руде на овом месту. Поткопом и ду
бинским бушењем доиста су нађе.Јне 1пиритске жице. Дубинско 
бушење је извршено на два места из поткопа. На 70 м бушотина 
иде косо, са нагибом од 68°, 150 м .цубоко. Констатовано је 5 при
ритоких жица на 57, 75, 93, 103 и 117 м. Друга, вертикална бушо
тина, дубока О!ко 120 м, налази се на 110 м од улаза у поткоп. 
И овде је набушено 5 пиритских жица на 30, 66, 85, 98 и 115 м ду
бине. Пошто се прва и друга бушотина укрштају на 85 м дубине, 
то је вероватно да су набушене ис•ге пиритске жице, које би у том 
случају стрмо (око 60°) падале ка порталу. Пошто нису откри
вене значајне пој аве галенита радови су обустављени. 

Према једној анализи из 1936 г. пирит из "Кукача" садржи 
47.02% Fe, 50.62% S, 0.0926% As и 2.40% нерастворног, остатка. 

П от rк оп No. VI налази се под брдом Кукач, о!к'о 130 м 
низводно од претходног. Дуг је око 40 м. Управљен је ка Ј, под 
старе пинге и шља~к·е. Пролази кроз лимонитисане стене флишне 
серије. Пресечене су само тање рудне жице. Лимонит који је овде 
праhен црвеном глином садржи нешто мало галенита и пирита. 
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Одмах у почетку се наишло на један с·гари ЈШ(ЋШI, lltrппш 
рађен 1912 г. 

Пот коп ";м: а кс ин" дуг је око 110 м. Прощпи н1н~:1 1·тш-, 
це са прослојцима ·кречњака. Слојеви су скоро пир'ги1нџ11111 н ору
жају се правцем ССЗ-ЈЈИ. Пресечено је не~колию> ·1·,щкн ж111џ1 
(до 10 см моhности) са лимонитом и неш1.'о гаштита и шчmмор 
фита. Жице п:равца И-3 попречно пресецају 110•,,1,1011. Д1н~ mш" 
лизе (1938 г.) лимонитског материјала пО!к:азују садржнЈ; 

11 

РЬ 

4.1 % 
10.9 

Ag 

9.33 gjt 
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Ан 

'fJJIII 

траг 

Пот коп и "Рожа нск и". Горњи поткоп (No. П) ду;1н11н 1 

око 65 м рађен је у ,току 1911-1912 г. Пролази кроз г.пищџ· и щ1,, 
порце са кречњачким прослојцима. Слојеви се пружају 1Јр111щРМ 
ССЗ-ЈЈИ, вертикални су или врло стрмо падају ,ка ИСИ. М1• 

стимично су ја~к:о поломљени и израседани. На 13 м, у I\пинцима 
и лапорцима, irрес'ечена је рудна жица, променљиве м0Јшо<"г11, 
пружања И-3 са падом око 40° ка С. Попречним ходником :жицн 
је праhена неких 30 м по дужини и нископом око 20 м у дубину, 
Највеhа моhност жице била је око 80 см у источном делу, до1, се 
ка западу прелазеhи у ,кречњак С!коро по'т!Iтуно исклинила. )Кица 

је испуњена иловачом и лимонитом у којима се налази пири·г и 

га:ленит у грумењу до 12 см3 , или ситно расподељен. Понегде пи
рит облаже зидове пукотине, преко пирита долази галенит а уну
трашњост пукотине је испуњена иловачом са муглама галени·га и 

пирита. Местимично се јавља халкопири1.' и сфалерит. Галени'I' 
се јавља у крупнозрним и ситнозрним агрегатима. У току рад.ова 
извођено је око 2 т галенита. Руда је испирана од глиновитог ма
теријала. Према анализама из тога доба, просечна проба лимо
нита показала је садржај 12.57% РЬ и 380 г/т Ag. Ситнозрни га
ленит садржи 58.03% РЬ и 700 г/т Ag. Крупнозрни галенит са
држи 71.21 % РЬ и 1.410 г/т Ag. 

На '26, 42 и 48 м главним поткопом су пресечене танк'е жице 
испуњене мрком иловачом и лимонитом ·са мало галенита. Ове 
жице су паралелне са главном. Главна жица је на више мес'l'а 
била праhена од римских рудара нископима који полазе од C'l'ci

pиx пинга на површини_ Радови у овом поткопу били ,су тешки 
због појаве воде и јаких притисака. 

Доњи поткоп налази се на истој падини Русјанке,, о!к'О 10 м 
ниже од горњег. Рађен је 1930-1931 г. Њиме је пресечена жица 
из горњег пот1К'опа, која је овде имала моhност око 40 см. Приме
рак галенита анализиран у Трепчи показао је ванре~дно висок 
садржај сребра: 52,60/о РЬ, 4,1 % Zn, 8.505 г/т Ag, 0.2 г/т Au. Ана
лиза неколико примерака са халде (1938 г.) показала је садржај 
33.2% РЬ, трагове Zn, 447 г/т Ag, 0.2 г/т Au. Радови су напуштени 
због прилива воде-
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ПрилИ!ком чишh.ења ових радова пред II Светски рат изва
ђено је око 15 т галенита. Руда се налазила у здробљеним глин
цима и лапорцима са много глиновитог материјала. 

Пот к оп N о. IV, налази се1 под косом Ражњеви, ок'о 200 м 
западно од поткопа "Рожански". Рађен је 1911-1912 г. Дуг је око 
35 м. Читавом дужином пролази кроз кречњак. Усмерен је ка 
југу, под с•таре пинге и шљачишта. Пресечене су само незна'тне 
жице испуњене глином и лимонитом са врло мало галенита. 

Пот коп No. III под брдом Градиште, на :којем су остатци 
римског градиh.а,1 рађен је 1911-1912 г. Дуг је orto 65 м. Пролази 
углавном кроз кречњак са калцитским жицама. Пресечене су 

само тање рудне жице са глином, лимонитом и нешто галенита. 

Местимично се галенит јавља и у виду импре•гнација у кречња
ку. У с'rарим радовима на које се наишло нађено је нешто зао
сталог галенита. Примерак: галенита са лимонитом показао је 

садржај 21.38% РЬ и 1.100 г/т Ag, а примерак оитнозрног тале
нита упрсканог у кречњаку 13.81% РЬ и 1.100 г/т Ag. 

Пот ко rп "Пл анд иште" (бр. 2) ј,е једини истражни 
поткоп у десној обали Ба:бске Реке. Налази се тачно насупрот 
поткопу "Максин". Започет је 1911 г. под ознаком No. I. Настав
љен је 1930 г. под ознаком бр. 2, и пред II Светски рат. Дуг је око 
700 м. Усмерен ка северу, под део терена најгушh.,е поседнут пин
гама. У почетку иде кроз банак сивог, бречоидног креrчњака са 
калцитским жицама, чији се изданак види на улазу у поткоп, а 
затим ,к1роз делимично лимонитисане пешчаре и глинце. Најве
h.:им делом дијагонално пресеца стрме слојеве (60°) који овде 
имају генерално пружање ССЗ-ЈЈИ. Овим поткопом је пресе
чен највеh.и број подземних римских радова. Стари по'rкопи про
лазе косо у односу на истражни п0iткО1П, на 250 м, и обухватају 
једну зону ширине око 50 м правца СЗ-ЈИ. Стари радови су ши
роки 1-2 м са локалним проширењима, и углавном следују прав
цима пукотина и прслина: У поткопу је нађен само лимонит са 
нешто церусита и заостатцима пирита и гаЈ]еtнита који су потпуно 
обухваh.ени лимонитС'к'ом масом. Примеh.ено је неколико танких 

жица паралелних зони старих радова. Лимонит из овот поткопа 

показује садржај 54.47% Fе2Оз и 7.9'7/% РЬ. 
1931 г извршено је дубинско бушење из поткопа. Бушотине 

достижу највише 90 м испод нивоа поткопа. На 200 м из десног 
одвојка бушена је косо, под углом од 60°. Никаква минерализација 
није констатована. На 17 м сонда је ушла у старе радове. Из ни
скопа на левој страни једна је сонда заустављена на 10 му старом 
раду; друга, коса (60°) прошла је кроз овај стари рад и кроз још _ 
један на 30 м, а на 70 м дубине набушен је лимонит са пиритом. 
На 400 м поткопа бушено је косо (35Ю); на 15 м дубине сонда је 
ушла у старе радове са нешто лимонита, а на 37 м набушен је 
лимонит. На 500 м из главног поткопа две косе бушотине (65Q) 
ушле су на '25 м у старе радове са 'нешто лиман.ита и пирита, а 
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.треhом, ветикалном набушепе су само .пимонитисане партије 
стена на 20, 30, 45 и 70 м дубине. По резуЈГгатима бушења се види 
да је оксидација захватила врло дубоке ;~,ело.ве .пе:ж:ипгга, чак и 
испод најдубљег ерозионог усека, а поред тога, ;џ~ су с·,·щуи радови 
силазили и испод долине Бабске Реке. 

Радови у овом поткопу су били врло •гешки због нрили1ш 
воде из старих поткопа. 

Пот коп "Пен ар ој а бр. 4" налази ес на с:t·щ•1тој тш" 
дини Главчине. ДyraчEt!It је окю 100 м. ~прављен ;јс ка југу 1юд 
окно које се налази на истој падини, око 300 м ви1Н,Љt). У и:16а
ченом материјалу нема никаквих трагова ми:не1рализ,щи,јс,. Ра-· 
дови су извођени 1930-1931 г. 

Неколико мањих истражних поткопа налазе се око сас·гава 
потока Це.певца и Бабске Реке. Од ових само потк:оп тюд l'умви
штем, у десној обали Прутена, достиже дужину од око 100 м. 
Остали,i у десној и левој обали Це.певца много су краћи. IIию1юк• 
значајније рудне појаве нису откривене у њима, нађене су само 
танке жилице пирита са мало галенита. 

~ изворном делу потока Хајдуковац, ко.ц села Стојни,1ш, 
1892 г. потк'Опом је пресечена је-дна галенитска жица Руда се нн
лазила у јако поломљеном глинцу са много иловаче. Галепит .i<' 
повађен 1934 г. 

Пред I Светски рат испитивано је неколико старих пинга, 
окана и нископа на Главчинама. Између осталог чиШЋено је окно 
звано Права Злат•ара и нис~.к:оn Крива Златара, где се сматра;по 

да има заостале галенитск.е• руде. Рађен· је један плитак нископ 
испод пинга, у јарузи Селице, више топионице и један поткоп 
на северној падини Кошарског Рта, под шљачишта. Међутим, ни 
ови радови нису дали никакве значајније резултате. 

Истражни радови на космајском рудишту врло су малог 
обима да би се на основу њих донео закључак о његовој вредно

сти. Ипак, они пружају неколико важних података.· 
Beh бројност римских радтза и количина извађе'Не руде, из 

'К'оје је добивено преко милион тона шљаке, показује да су с·т·ари 
рудари веома брижљиво nре1тражили лежиште и повадили нај
веhи део руде, како је истражним радовима утврђено, све /ЈР 
нивоа најдубљих ерозионих усека. Скоро сви истражни радови 
вођени су око старих риме<ких радова и својим не~гативним ре

зултатима у погледу изналажења руде довољно еу јасно пока

зали да је до тот нивоа остало врло мqло руде. 'Уколико би се 
предузимали нови истражни радови они би морали да буду огра
ничени на дубље делове лежишта. 

Начин појављивања лежишта 

Судеhи по изнетим податцима орудњење је везано за ра
седне1 зоне, систем прслина, узаних ттукотина и међуслојне повр
шине флишних седимената горње юреде, са слабим импрегнаци-

7 Гласник Природњачког музеја 
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јама и метасоматским проширењима у кречњачким прослојцима. 
Пукотине су генерално ус'мерене И-3 са падом ка северу. Ме
стимична отступања условЉiе'На су локалном тектоником. Сва

како се овде ради о великом броју рудних жица мале моlшости. 
Минерализација је ограничен.а на простор где у великој мери 
преовлађују пешчари и глинци флишне серије. Недостатак ве
hих рудних 'тела сваюrк'о долази услед тога што у овом подручју, 

где су миње1рални раствори продирали, нема моhнијих кречњач

ких прос'лојака погодних за С'тварање веhих мета:сО'Ј:vrатских тела. 

На ова:кав начин појављивања руде указује и положај старих 
пинга које су разасуте по читавом рудоносном терену, без неког 
упадљивог поретка. 

Рудне жице су углавном садржале пирит са галенитом. Пи

рит је оксидацијом највеhим де1лом претворе~ у лимонит. Процес 
оксидације је захватио делове лежишrа и испод нивоа долине 
Бабск'е Реке. Циркулацијом воде кроз пукотине депонован је 
глиновити материјал у неиспуњене делов1Е! рудних жица. Овај 

материјал делимично потиче од каолинисаног риолита а делом 

од тектонс1ки смрвљених глинаца и лапораца. 

Појаве раседа на рудним жицама у поткопу "Рожански" по
казују да је било пострудних тектонских покрета; то показује и 
појава груменова руде уровљених у глини. ВЕ1роватно о'Туда до
лази и честа појава промене нагиба извесних старих ниско'па ко
јима су праhене рудне жице. 

Резултати n1икроскопског испитивања примерака руде. Парагенетски JI 
структурни односи 

Микроскопско испитивањЕ! примерака руде прикупљених 

са халда пред истражним поткопима дало је интересантне по
датке о минерализацији у овој области, о којој се до сада врло 

мало знало. 

Минерални састав кocмajCIIre оловно-цинкове руде доста је 

ј еднос'.rаван. . 
Примарни минерали су галенит, сфалерит, халкопирит,, пи

рит, арсенопирит и пирхотин. 

Секундарни минерали су 'борнит, халкозин, ков,е~лин, азурит, 

малахит, англезит,1 церусит, сидерит, лимонит и кварц. Мимете
зита и пироморфита, за које се зна да се јављају у овом лежишту, 

у прикупљеним примерцима није било. 
Главни минерал јаловине је кварц, док су карбонати ретки. 
Гален и '.r је најобилниј,е' засту,пљен у препара'тима. Јав

ља 'С'е у ,круnнозрним и ситнозрним агрегатима. 'У њему се каткад 
налазе мање масице сфалерита, пирхотина и сидерита. Доста је 
алтерисан. Као главни продукт распадања наступа церусит, а у 

мањој мери англез:ит. Почетни стадиум овог _претварања врши 

се по правцу (111). Међутим, најчЕ!шhе се ов·о претварање запажа 
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по рубовима ве:hих плажа галенита (Табла XVIII, сл. 6 и табла 
XIX, сл. 1 и 2). 

-У једном препарату запажена је на једном месту у галениту 
мала масица тетраедрита (изотропан и типичне маслинасте боје). 
Меотимично се запажа да је галенит у ман,о:ј мюри испрскао. На 
ситним зрнцима галенита или дуж малих прслина запажају се 

процеси оксидације и карбонатисања. 

Сф але рит се редовно јавља са галени'гом, мада у з1rа•гно 
мањој количини. Одликује се тамним, мркоцрвеним уну·1'рашњим 
рефлексима, III'l'O пока•зује.да је марматитСiког •гипа. Као ре1зултат 
rrотискивања сфалерита по галениту виде се местимично маље, 
неправилно ,.к:ородоване масице сфалерита које "пливају" у га

лениту, заједно са такође кородованим масицама пири·га и кварца 
(Табла XIX, сл. 3). 

Сфалерит је пун издвајања халкопирита. Капљице ха.пко
пирита који је сингенетеки постао са сфалеритом распоређене су 
по кристалографским правцима (111) (Табла XIX, CJI. 4). 

Сфалерит поред тога садржи и веhе масице старијег ха.rшо
пирита, који па1к у себи садржи пирхотина. Сфалерит такође по
казује и пирхотинска издвајања· (Табла XIX, сл. 5). 

Опажена ј,е1 једна плажа сфалерита са издвајањем пирхо
тина емулзионот карактера у виду густих ројева капљица (Та

бла XIX, сл. 6). 
Хал коп ир ит је у неким препаратима знатно заступљен. 

Јавља се као продукт издвајања у сфалериту. Поједине веhе ма
сице халкопирита садрже у себи пирхотина. -Уопште се запа:жа 

.кородовањ,е1 и потискивање пирхотина по халкопириту док су 

оба заједно потиснути од сфалерита. По'јава ломљења запаж:а се 
на с~вима минералима, али је нарочито интересантна појава јед

ног неиспрекалот зрна сфалерита у једном потпуно смрвљеном 
зрну халкопирита. Запажена је појава претварања халкопирита 

у к:овелин, који се каракт,е~рише анизотропијом и бирефлексијом. 
-У даљем с·тндиуму халкопирит прелази у малахит и у маљој· 
мери у а:зурит. 

Пир ит се јавља у хексаедрима, често врло крупним, али 
се јављају и облици пентагондодеrrаедра. -Уопште је ја1ко ломљен 
и дуж прслина знатно кородован (Табла ХХ, сл. 1). Запажају се 
лепи примери потискивања пирита, чеш:hе по галениту, а ка1'1<ад 
и по сфалериту, при чему се виде заостаци пиритских зрна у овим 

минералима (Табла ХХ, сл. 2). 
Интересантно је да пирит ·с'адржи сфалерита са издваја

Н:lе'М пирхо!Тина,, док је сам кородован од сфалерита са издваја
њем халкопирита. По пукотинама у пириту има доста лимонита 

(а-лимонит, Nadeleisenerz). Понегде лимонит потпуно цементује 
пиритска зрна. Код пирита је примеhена појава слабије анизо
тропије. По Sc h n е i d,e r h о h n-y ова појава указује на известан 
~ад;ржај арсена у пириту тако да се може говорити Q пре~лазу ка 

7* 
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арсеноnириту. R а m d о h r међутим, сматра да појава анизотро
пије није потпун доказ садр:жаја арсена. 

Ар сен оп ир ит се јавља за~једно са пиритом од којег се 
јасно разликује по белој боји и по типичним антизотропним ефек
тима. Понегде је арсенопирит кородован по галениту па је зато 
заобљен, али је углавном идиоморфан. 

Пир хот ин је типично ружичасте боје. Јавља се у зао
бљеним, јако кородованим зрнима која претстављају заостатке 

потискивања по халкопириту и сфалериту. Каткад галенит, nоти
,скујуh.и околне минерале долази у додир са пирхотином или га 

чак и потпуно обухвата у виду заобљених, јако анизотропних 

масица. 

Виде се Ј]еtпИ примери где је пирхотин потиснут хаЈI1кtшири

то~м, који је пак, потиснут сфалеритом а овај даље галенитом. 
Пирхотин се јавља,; како је веh. поменуто, и као продукт издва
јања у сфалериту. Процеси ме'таморфозе су на пирхотину јасно 

испољени. Већином је то тзв. први стадиум метаморфоз,е1 када 'Се 
по R а m d о h r-y (1950) ствара нарочити "међу~продукт" пирхо
тина са садржајем хН2O који је он у неколико случајева опазио. 
Тај "међупродукт" се ствара непосредно од nирхо'тина дуж nу
•котина цепљивости и прслина. Беле је боје са јаким анизотроn
ним ефектима (Табла ХХ, сл. 3 и 4). По R а m d о h r-y »међуnро
дукт« није ограничен нити на одређен тип лежишта нити на кли
матске услове. Као примере лепих појава наводи примерке из јед

ног огранка соме Baldoivi-a код Sulitelma, Barenbad-a код Hol
lersbach-a у Pinzgau и из Pinge RiekensgШck код Harzburg-a. 

Вредно је nомеtн:ути да је у једном препарату у сфалериту и 
халкопириту запажено присуство в ал ер и ит а који ,се, у знатној 

мери јавља дуж малих прслина, у виду агрегатних зрна мозаич
ног изгледа. Показује врло велику анизотро1пију. Поред, тога, у 
пириту и понегде у халкопириту примећене су ситне притчице 

неког минерала који по јакој аниз'отр()IПији и великој бирефлек
сији потсећа на антимонит (вероватно потискивање). Местимично 
се уз галенит јављају ситна агрегатна зрнца бурн он ит а и изу
крштане притчице б у л ан ж е р ит а. 

Борни1т, хал·козин и ковелин јављају се као 

пр'оду1кт алтерације халкоnирита. 

Код кв ар ца се често назиру идиоморфне форме које, су 
понегде сасвим ја сно изражене у виду хекс агоналних пресека. 

Обично се јавља 'Са пирхотином. Поред овога се запажају и ксе
номорфна зрна кварца која ьбухватају зрна сфалерита, пирита 
и халкО'IТирита. 

С иде рит се истиче јаком анизо'трошrјом и бирефлекси
јом. У њему се понегде за!па:ж:а стварање лимонита по правцу 

ромбоедра. У једном зрну кристализованог сидерита види се део 
ис1тог минерала у виду гела (Табла ХХ, сл. 5). Запажене су мање 
масице сидерита, заједно са сфалеритом и пиритом у галениту. 
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Церусит и англезит се јављају по пукотинама це

пљиво·сти и по рубовима галенитс1ких зрна а нарочит'о по прсли
нама јаче поломљених зрна. Мања зрна галени'га су најчешhе 
оивю~ена чипкастим рубом ових минерала (Табла XVIII, сл. 6 и 
табла XIX, сл. 1 и 12). 

Мал ах ит и азур ит долазе као продукти распадања, 
халкопирита. 

Лим он ит је најобилније заступљен у препаратима где 
преовлађује пирит као юрајњи продукт оксидације овог минерала. 

Рудне пој аве космај с·ког оловно-цинковог ,леж.ипг1Ћ су у 
вези са терцијарним, субвулканс,ки очврслим, ефузивпим сте
нама гранитске магме. Ове су стене знатно пропиЈштисанс и за
тим хидротермално измењене: каолинисане, серицитисане, си.пи

фиковане и пиритисане. Процес слификације је у великој мери 
захватио и околне стене флишне серије. У наставку овог хидро
термалног процеса дошло је до стварање рудних минера.па. 

Минерални садржај лежишта показује једну 'гипичну хи
дро·термалну парагенезу: галенит, сфалерит, халкопирит, пири1.-, 
арсенопирит и пирхотин, са кварцом као главним 'Минера.пом 

јаловине. Међу рудним минералима далеко преовлађују су.нфиди 
гвожђа, нарочито пирит. Ово се види и по великој количини ли
монита који је постао оксидацијом гвоз·дених сулфида. По хе
миским анализама руде види се да је галенит знатно више за
ступљен од сфалерита. Халкопирит се јавља у подређеној к•о
личини. 

Према међусобном односу минералних компонената руде 

може се извести следеhа општа шема сукцесије примарних ми

нерала у овом лежишту: 

кварц I - пирхотин - сфалерит са издвајањем пирхотина пи
рит и арсенопирит - халкоттирит - сфалерит са издвајюыrм 
халк·опирита - кварц II ~ галенит. 

Приближно се ови односи могу претставити графички као 
што је показано на сл. 18. 

По извесним појавама у овом лежишту може се закљу'ЈИ1'И 

да је стварање минерала започе'го при вишим температурама. То 
су марматитс:ки тип сфалерита у лежишту, структуре прора

стања настале издвајањем пирхотина и халкопирита у сфале
риту, издвајање валериита" и присуство знатне количине пир

хdтина. 

Гвожђем богати сфалерити, марматити су типоморфни за 
високотемпературна лежишта. По Р. R а m d о h r-y (1950) издва
јања !Пирхотина у ·сфалериту јављају се само у лежиштима ви
соке теМiпературе постанка. Растворљивост FeS у ZnS је зна·тна 
при високwм температурама а опада са опадањем темtпературе 

при чему долази до издвајања ситних телашца пирхо!гина у сфа

лериту. Да се у нашем случају доиста ради о структури про

растања насталој путем издвајања пирхотина из чврстог ра-
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створа, а не~ потискивањем сфалерита пирхотином, показује већ 
раније наведена чињеница да се телашца пирхотина налазе скон
центрисана у унутрашњој з·они сфалеритског зрна, док их у ·спо-

/JbS 

с 

FеЗв (+ .CeAsS 

F 

Сл. 18 - Шематски приказ сукцесије примарних минерала лежишта Космај-Бабе. 

Diagram of the succession of Ље primary minerals of Kosmaj-Babe ore deposit. 

љашњој зони нема. Пирхотин, наиме, није могао да продре споља 
у цен·трални део зрна а да се при томе не де>понуј е у његовој спо
љашњој зони. 

При вишим температурама у сфалериту је знатно, раствор
љив и халкопирит (по А. Е d w а r d s-y око 100/о). На температу
рама 350-400'0 долази до образовања чврбтог раствора система 
ZnS - CuFeS2 (N. W. В u е r g е r, 1934) из којега се при паду 
температуре издваја халкQlпирит у сфалериту образујући разне 

структуре прерастања. У својој студији "Структура система ZnS 
- CuFeS2 у рудишту Шупље Стијене (Црна Гора)" С. Јанко
в ић (1953) је веома прегледно изнео важније резултате који су 
у свету до данас пос'ГИ!'нути на пољу проучавања ових структура. 

С. Ј анко в ић је проучавајући 'примерке из поменутог руди
шта дошао до заК:Ључка да 1су ове ·структуре настале углавном 

издвајањем, али делимично и потискивањем. G. М. S с h w а r t z 
(1931) је дао извесне критериуме no којима се •могу разликовати 
срастања различитог порекла. У примерцима са 'К'осмајско,r лежи
шта телашца халкопирита су равномерно распоређена по основ
ној маси сфалерита, и то ло крис'Талографском правцу (111), т.ј. у 
равнима по којима се врши прора:стање сфалерита и халкопирита 
издвојеног из чврстог раствора. На местима где се телашца укр

штају не запажају се задебљања. Уклопци нису везани за кон
такте са већим халкопиритским плажама. По томе ,се са довољно 
сигурности може сматрати да се ради о структури 'Прорастања 

насталој издвајањем халкопирита из изоморфне< смеше система 
ZnS - CuFeS2 . Појаве издвајања халкопирита у сфалериту су 
већином везане ,са високим температурама постанка, али су (по 
R а m d о h r-y) познате појаве издвајања халкопи:рита у сфале
риту ко1ји је ·сигурно постао на нижим температурама, међутим, 
код ових последњих појава пресудну улогу има јак усмерени 
(тектонски) притисак. Како је космајско ле'zКиште младо, веро-
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ватно миоценске старости, то никакви јаки усмерени притисци 

не долазе у обзир. Од почетка неогена у овој области нема интен
зивних плиrш•тивних покрета. Тектонски покрети које је претр
пело лежиште углавном су дисјунктивне природе. Према томе 

издвајања халкопирита су свакако везана за више ,температуре 
постанка. И издвајање валериита (225-250°) доказује вишу тем
пературу образовања минерала а поред тога и поступност хла
ђења. У сагласности са овим је и појава знатне количине пирхо
тина у овом лежиш:rу. По R а m d о h r-y, пирхотин се јавља у 
хидротермалним творевинама веhином високе тем:ператtуре по

станка, док су типична епитермална лежишта без нирхо'гина. 

Из свега што је изнето може се ·закључити да је оловно -
ц и н к о в о л е ж и ш т е н а К о с м а ј у е п и г е н е ·г с 1к· о, с у б
в у л к а н с к о х и д р о т е р м а л н о л е ж и ш 1т е с а и з n е
с н и м о б е л е ж ј и м а ј е д н о г м е з о т е рм а л н о г л е
ж ишта. 

Сукцесивна појава минерала који постају при све нижим 

температурама и издвајања минерала који су растворљивији на 

вишим температурама,. показују стално опадање темпера·1'уре. 

Гленит је најмлађа фаза кристализације, која се одвијала 
при нижој температури. Он је главни носилац сребра, али мине
рали који носе сребро још нису јасно издвојени сем деЈГиrмично 
тетраедрит. Вероватно је да су у горњим, еродованим деловима 

рудишта галенити били богатији тетраедритом, док у дубљим 
деловима није дошло до издвајања јер ,су владале више ·гем11е

ратуре. Да је лежиште захваhено ерозщјом доказује налазак пре
таложеног галенита у околним сарматским седиментима. 

У обиму овог лежишта могу се запазити неколико фаза тек
тонске активности: 

1, перудна тектоника која је условила 1постанак лежишта, 
т.ј. асцензију топлих минералних раствора; 

2, после стварања пирита и арсенопирита настају покре·ги 
који се манифестују у јачем ломљењу ових ,кртих минерала; 

3, после стварања сфалерита и халкопирита, ·за време по
следње фазе кристализације (галенит). Ово се види по томе птто 

су пирит, арсенопирит,, халкопирит и сфалерит. ломљени и ре
сорбовани од галенита, и у њему се јављају у виду ситнозрних, 

агрегатних, паралелних поворки (млазеви), што јасно указује на 
усмерени притисак за време кристализације галенита (Табла ХХ, 
сл. 6); 

4,. фаза пострудне тектонике ·захватила је и најмлађи ми
нерал, галенит. Ова је фаза наступила када је лежиште било веh 
потпуно формирано. Ломљење и раседање рудних жица које је 
запажено у поткопима »Рожански« и »Хајдуковац« извршено 

је у овој фази. 

Јасно су дакле, изражене прерудна тектоника, две синrенет

ске фазе тектонске активности и најзад пост'Рудна тектоника. 
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ОПШТИ ЗАКЉУЧАК 

Област Космаја изграђена је од седиментних, магматских и 
метаморфисаних стена. 

Највеhе распрострањење имају кретацејски седименти, док 
су терцијарни ограничени на ободне делове Космаја. Квартарне 

творевине, претстављене делувијалним глинама, агломератима и 

поточним наносима,. на великом пространству и у дебелом слоју 
покривају старије седименте. 

Најстарији седименти су голтске старости. Старији од ових 

нису палеонтолошки доказани. Голтске творевине образују две 

уске зоне у северном делу космајске о·бласти. Према фауни коју 
садрже заступљен 'је горњи део доњег голта и средњи голт, разви
јени су 110 неритском •типу rолта Југоисточне Француске, дакле, 
истог су тиnа. као у околини Београда и у читавој Србији. 

Седименти горње креде припадају ценоману и сенону, а ве

роватно једним делом и турону. 

Ценоман је развиЈе•н у двема фацијама; у фацији спрудних, 
зоогених кречњruк·а и у фацији плочастих, лапоровитих креч
њака. Ови први садрже богату али сла:бо очувану фауну. До сада 
нису били познати у области Космаја, нити магде у Шумадији. 

Голтски и ценомански седименти ·заузимају незнатно -про
странство у о'бласти Космаја. Јављају се само у врло уским зо
нама дуж линија краљуштања, где су тектонски откривени испод 

млађих горњекретацеЈских ·седимената. ОТiкривено је десетак но
вих налазишта голтске и ценоманске фауне. 

Сенонски седимент'и изграђују највеh.и део космајске обла
сти. Заузимају око 90% површине кретацејског терена. Развијени 
су у фацији флиша, односно 'По истом типу као у »вардарској 
зони«, и уопште у читавој унутрашњој 'зони Динарида. Врло су 
сиромашни фосилном мегафауном. Местимично, међутим, садрже 
по броју индивидуа врло богату микрофауну која се одликује на
рочито богатством гл об отр ун кан а, на основу којих је 
углавном и извршено стратиграфско рашчлањавање ове серије. 
Микрофауна је уопште узев лоше очувана. 

У флишној серији разликују се три дела: кречњачки, гли
новито-лапоровити и пешчарски део. Стратиграфски односи на 

терену показују да кречњачки део серије претставља најнижи 
ниво, глиновито-лапоровити део средњи и нај'зад, пешчарски нај
виши ниво. Са овим је у сагласности и садржај фауне. Дебљина 
сваког од ових делова серије износи 600-700 м. 

Фаунистички је утврђено да су брече ропочевског типа гор
њетуронске или сенонске старости а раљски цементни лаnорци 

горњесенонс1ке старости. 

Садржај микрофауне показује да седименти кречњачке се
рије припадају једним: делом доњем а другим: делом горњем се
нону. Доњу границу ове серије тешко је уопште одредити јер ба-
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зални конгломерати нису нигде конс1Ћ'rовани у области Космаја. 
Пошто типске туронске форме нису нађене, за сада нема довољно 
основа за тврђење да је овим седиментима заступљен и туран, 

мада та могуhност постоји. Турову би могли приг~ада1ти седименти 

доњег дела кречњачке серије. Међутим, си1'ур1ю је у1'Врђено да 
је поред горњег сенона заступљен и доњи сенон и вероватно је да 
флишна серија у овој области обухвата чи·гав сенон. Седименти 
глиновито-лапоровитог и Ђешчароког дела серије припадају гор
њем сенону. 

Литоралне творевине типа седимена1та из Машиног мајдана, 
које су на Космају откривене на врло малом пространству у по

току Алинцу, претстављају бочне еквиваленте пешчарског де.па 
серије. За разлику од осталих сенонских седимената опи садр:ш:е 
богату гастероподску, ламелибранхиатску и брахиоподску фауну. 
Конгломера'Г'И у њиховој бази су локалног значаја и у,казују само 
на проширење 1трансгресије, а не могу се нипошто схватити као 

базални конгломерати читаве сенонске серије. 

Космајска област се одликује изразитом краљупшс•1·ом 
структуром. Основна структура је једна стиснута синкЈтина.па, 
правца север - југ која је деформисана љра.ц,уштањем и се1<уп
дарним убирањем. Од истока ка западу издвајају се четири глав
не краљушти: · кораhичка, космаЈс·ко-ропочевска, стојничка и гу
беревачка. Сва·к·а од ових краљушти састоји се од веhег или ма
њег броја бора које су раскидане и јако деформисане радијалним 
покретима. Опште 'пружање слојева је правцем север - југ,, са 
стрмим падовима ка истоку и западу. 

Правци уздужних дислокација паралелни линијама навла
чења у области Космаја могу се пратити и даље ка северу, ван 
ове области. 

Запажају се три фазе убирања. Голтски седименти показују 
трагове једне старије, прегорњекретацејске орогене фазе (аустри
ска, прегосавска фаза). По завршетку 1таложења горњекретацеј-
ских седимената извршено је њихово снажно убирање заједно са 
веh раније убраном старијом подлогом (ларамиска фаза) а затим 
краљуштање и секундарно убирање. Ови покрети изазивају мо
билизацију гранитске магме. Блага убра:ност сарматских седиме
ната показује треhу, постсарматску фазу убирања која по инт·ен
зитету далеко заостаје од претходних. 

Створене структуре су раседањем деформисане и зна1Ђо 
еродоване. Најинтензивније раседање наступа средином миоцена, 
када се стварају ободне потолине (тортонска трансгресија). Тада 
је створена мезозојска греда Космај - Ковиона - Авала. За ову 
фазу раседања вероватно је везана и појава ефузивних стена. 
Крајем тортона дошло је до новог раседања које је условило сар
матску трансгресију. Крајем доњег сармата раседање се обновило 

и снажно изразило (пеhански расед). Покрети се настављају и 

даље кроз терцијар, када је формиран панонс'К'И басен. Понтиска 
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тр_ансгресија доказује да су се јасча раседања вршила и крајем 
миоцена. 

Фацијално развиће горњекретацејске седиментне ·серије и 
њена тектонска структура у космајској области исти су као у 
Цв иј и h ев ој »централној балканској потолини«, односно Ко
см ат ов ој »вардарској зони«. Космајска област је у ствари се

верно продужење »вардарске зоне« и заједно са њом припада 

унутрашњој зони Динарида. Геолошки и тектонски положај Ко

смај а је,, дакле, потпуно одређен и нема разлога да се он сматра 
саставним делом неке посебне зоне која би се одликовала неким 
посебним тектонским обележјем. 

Серпентин на Космају гради једну узану зону правца ССЗ 
- ЈЈИ, око 3 км дуrасчку и ако 200 м широку. Целокупна маса 
има облик једног скоро вертикалног сосчива које је накнадно, ра
седањем, подељено на три дела. Серпентин је старији од најста
ријих седимената у области Космаја (голтских) и вероватно је 
палеозојске старости. Његов је положај тектонски. Као хладна 
маса утиснут је, при стварању краљушти у седименте горње кре

де, дуж дислокационе линије између кораhисчке и космајско-ро

почевске краљушти. На више места испресецан је лампрофирским 
жицама. Постао је серпентинисањем перидотита харцбургитског 
типа. По хемиском и минералошком саставу космајски и авалски 

серпентин су истог типа и порекла. Динамисчки метаморфисане 

и милонитисане партије и деформације на минералним састојци
ма показују да је претрпео снажан усмерени притисэж. Космај

ски серпентини заједно са појавама серпентина код Кумодража, 
на Авали, код Аранђеловца и Страгара ·сасчињавају •серпентинску 
зону Шумадије. Све поменуте појаве имају о·блик сочива изду
жених у правцу зоне. Аналоге пој аве могу се пратити и даље ка 

југу,1 кроз считаву »вардарску зону«. 
Магматске стене на више места пробијају космајеку седи

ментну серију. Интрузивне стене су заступљене монцонитским 
гранитом који је праhен продуктима диференцијације, аплитима 

и лампрофирима. Аплити ·су везани за сам гранит, чији се издан
ци, у виду силова и дајкова, налазе у околини села Рогаче, док 
се изданци лампрофира јављају на разним местима космајске 

области. Главна маса гранитског интрузивног тела није ерозијом 
откривена. Вулканити су заступљени риолитима, чији се бројни 
изданци налазе између села Баба, Стојника и Губеревца,1 на про
стору где се јавља опште повијање кретацејских слојева из прав
ца север - југ у правац ССЗ - ЈЈИ. Хемиске анализе ових ·стена 

показују њихово међусобно сродство, односно припадност истој 
магми, а осим тога и сродство са :магматским стенама Авале, Фру
шке Горе, Копаоника и Похорја. Све ове ·стене прwпадају једној 
заједнисчкој, перијадранској тоналитској зони. Космајске маг
матске •стене чине прелаз од калкоалкалних ка калиским ТИ·· 

повима. 
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Интрузија космајског гранита извршена је у терцијару, пре 
таложења ·сарматских седимена·га. Ово је доказано тиме што је 
на основу наласка фауне утврђено да у састав контактне ореоле 
која је образована око гранитског интрузивног тела улазе и нај
млађи, мастрихтски седименти горње креде. С друге стране, гра
нит нигде не пробија околне сарматске седименте нити се магде 
запаж:а контактни утицај на њих, напротив, у њима се често на

лази преталожен корнитски материјал и комади гранита и рио

лита. По томе што лампрофирске жице пробијају серпентин може 
се эакључити да су инјектоване поеле образован,а кра.љушасте 

структуре. Утискивање риолита извршено је верова·гно у сред

њем миоцену, у двема фазама раздвојеним кратн.:11м временским 
интервалом. У првој фази утиснута је, у пределу С·геничке Баре, 
риолитска маса која садржи многобројне анклаве, а у друго.i фази 
велики број риолитских жица које се налазе у околним седи
ментима а пресецају и •саму риолитску масу. 

Контактна ореола се састоји од термално измељених сенон
ских седимената флишне ·серије. У спољашњем делу ореоле гли:
новити седименти изгледају »печени«, ·кречњаци показују 'l'ЈХ1-
гове прекристализације, док пешчари не показују скоро никакву 

промену. У унутрашњем делу контактне ореоле •седимен·ги су 
претрпели потпуну ·прекристализацију и прешли у типичне кор

ните и калкофлинте. Парагенетски односи показују да корнити 

унутрашњег дела ореоле припадају амфиболитској фацији,1 која 
одговара средњим ступњевима термалног метаморфизма. На Ко
смају недостаје зона највишег ступња мета:морфизма, или није 

ерозијом откривена, што је могуће с обзиром да ерозија није до
прла до главне масе интрузивног тела. Присуство мале количине 

минерала као што су турмалин, скаполит и апатит у корнитима 

доказ је извесног пнеуматолитског дејства. Метасоматским про
цесом створен је скарн. 

Риолити су знатно пропилитисани и затим хидротерма.пно 

измењени; каолиниса:ни, серицитисани, с:илификовани и пири·1'и
са:ни. У наставку овог хидротермалног процеса дошло је у око
лини села Баба, Стојника и Губеревца, до образовања оловно
цинковог лежишта. Орудњење је везано за систем прслина, уза
них пукотина и међуслојне површине у фЈl'ИШној •серији. Слабе 
импрегнације и метасоматска проширења налазе се каткад у креч

њач·к:им прослојцима. Пукотине су већином усмерене правцем 

исток - запад са падом ка северу Местимична отступања уелов

љена су локалном тектоником. Свакако се овде ради о великом 
броју рудних жица мале моћности. Минерални садржај лежиш•1,а 
показује типичну хидротермалну парагенезу примарних мине

рала: галенит,: ,сфалерит, халкопирит, пирит, арсенопирит и пир

хотин. Поред ових јављају се валериит, бурнонит и буланжерит. 
Главни минерал јаловине је кварц. Секундарни минерали 1су бор
нит, халкозин, ковелин, азурит, малахит, англезит, церусит, си-
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дерит, миме·гезит, пироморфит лимонит. Међу рудним минера

.лима преовлађују сулфиди гвожђа, који су оксидацијом највеhим 
делом претворени у лимонит. По хемиским анализама руде види 

се да је галенит знатно више заступљен од сфалерита. Халко
пирит се јавља у подређеној количини. Према међусеiбном односу 

минералних компонената руде може -се извести следеhа општа 
шема сукцесије примарних минерала у овом лежишту: кварц I 
- пирхотин - сфалерит са издвајањем пирхотина - пирит и 
арсенопирит - халкопирит - сфалерит са издвајањем халкопи
рита - кварц II - галенит. По марматитском типу ,сфалерита, 

структурама прорастања насталим издвајањем пирхотина и хал
копирита у сфалериту, по издвајању валериита и присуству энат
не количине пирхотина види се да је стварање ·минерала започето 

при вишим температурама. Сукцесивна појава минерала који по

стају при све нижим температурама и издвајања минерала који 
су растворљивији на вишим температурама, показују стално опа
дање температуре. Галенит је најмлађа фаза кристализације, која 
се одвијала при нижој температури. Он је главни носилац СЈ:)ебра, 
али минерали који носе сребро још нису јасно издвојени сем 

делимично тетраедрит. Оловно-цинково лежиште на Космају је 
епигенетско, субву лканско хидротермално лежиште са извесним 
обележјем једног мезотермалноr лежишта. Налазак преталоженог 
галенита у околним сарматским седиментима показује да је ле

жиште старије од сармата и да је делимично еродовано. Поред 

прерудне тектонике у лежишту су ја·сно изражене још две синге
нетске фа:зе те'ктонске активности као ,и трагови пострудне текто

нике. Среброносна оловно-цинкова руда овога лежишта експло
атисана је још у доба Римљана. Бројност римских радова и ко

личина иэвађене руде, од чијег је топљења преостало преко ми
лион тона шљаке', показује да су ,стари рудари повадили највећи 

део руде, како је истражним радовима утврђено, све до нивоа нај

дубљих ерозионих усека. Досадашњи истражни радови су били 
врло малог обима те о дубљим деловима лежишта скоро ништа 

није познато. 

Примљено за штампу 

21-П-1957. 
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SUMMARY 

Stanislav М. Lukovic 

ТНЕ GEOLOGY AND PETROLOGY OF KOSMAJ (Sc1·bla) 

(See explanations for enclosed geological maps at the ешl 
of the abstract). 

Kosmaj is one of the mountains of Sumadia, North Seгbla, 
35 kilometres to the south of Belgrade. Its height rises to а п:iaxi
mum of 620 metres (Veliki Kosmaj) while the lowest valley flooп; 
are about. 180 metres above sea - level. The descriЬed area cover·s 
approximately 150 square kilometres. In spite of its vicinity to Bel
grade its Geology has not been sufficiently known. It is compose<:J 
of various sedimentary, igneous and metamorphosed rocks. The most 
extensive sediments of the area belong to the Cretaceous. Tertiary 
sediments are restricted to the marginal parts of the area. The Qua
ternary sediments form а rather thick covering on older sediments. 

The oldest sediment,s belong to th-e Gault. The sediments of 
the U pper Cretaceous belong to Cenomanian and Senonian and рrо
ЬаЫу partly to Touronian. Cenomanian appears in the facies of 
zoogene limestone and in the facies of tabular marly limestone. The 
Gault and Cenomanian sediments form narrow strips, while the 
Senonian sediments comprise 90% of the whole Cretaceous series. 
They are developped in Flysch facies. Three different parts are di
stinctive: limestones, shales and marls, and sandstones. The total thi
ckaness of the Flysch series is about 2 ООО meters. 

The area is affected Ьу very strong tectonic disturbances and 
shows а typical imbricate stгucture. The Gault sediments show the 
traces of an older, pгegosauian folding (Austrian phase). Subse
quently the Upper cretaceous sediments, afteг being deposited, were 
folded together with the previously folded base (Laramian phase), 
and then followed the overthгusting. The base strukture is а com
pressed syncline of the north - south direction. It is deformed Ьу 
this imbrication and а secondary folding. Starting from the East 
there are fouг main overthrusts: Koracica overthrust, Kosmaj - Ro
poecvo overthrust, Stojnik overthrust анd · Guberevac overthrust. 
The general strike of beds is north - south with а stleep dip 
towards the east and west. These movements have caused intrusion 
of а granitic magma. А slight folding of Sarmatian sediments repre
sents the third, postsarmatian phase of movements. These structures 
were subsequently deformed Ьу faulting and аге consideraЬly 
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eroded. The most intensive faulting took place during the middle 
Miocene. The appearance of youngest volcanic rocks of the area is 
рrоЬаЫу connected with this phase od faulting. These radial move
ments continued up to the end of the Tertiary. 

The facial development of the Upper cretaceous sediments of 
this area and their tectonic structure аге the same as in »Central 
Balkan Depresion« of С v i ј i с i. е. of the »Vardar Zone« of Kos
smat. Т h u s К о s m а ј i s а р а r t о f t h е i n n е r z о n е о f 
t h е D i n а r i d е s. 

The numerous dykes and sills of igneous rocks of the granitic 
magma аге cutting the Cretaceous sedimentary series. The main 
intrusive body l1as not been reached Ьу the erosion. The numbe1· of 
its small apophyses аге exposed at the south-western foot of Kosmaj. 
The chemical and mineralogical composition show the monzonitic 
nature of the rocks. The rock has been identified as а porphyroide 
monzonite ~ garnite. It is surrounded Ьу а metamorphic aureole 
of а consi·deraЫe size consisting of thermaly altered Senonian 
sediments. As the neighbouring Middle Miocene sediments contain 
fragments of the monzonite - granite and metamorp:hosed rocks, 
and аге not affected with metamorphism, it is evide11t that 
the intrus.ion took place during the late Tetriary. А number of 
apli:te-dykes traverse the monzonit - granite. The melanocrates аге 
represented Ьу lamprophyre - dykes. In the vicinity of the ВаЬе and 
Guberevac villages many rhyolite - sills crop out. The sulphide 
mineralisation stends in connection with them. The analyses of all 
the Kosmaj igneous rocks аге plotted on а variation diagram. They 
show а close relation to the igneous rocks of Avala, Fruska Gora, 
Kopaonik and Pohorje, but are richer in К2О. The Kosmaj igneous 
rocks make а transition from а calco - alkali types to potasic types. 

The serpentinites form а zone of the NNW - SSE direction 
averaging about 3 km long and 300 m wide. They аге produced Ьу 
the serpentinization of the peridotite of harzburgite type. The ser
pentinites аге surrounded Ьу the Upper Cretaceous sediments 
(mainly limestones). The serpentinite mass has а shape of an almost 
vertical lens which has been divided afterwards into three parts Ьу 
faulting. As а cold mass it intruded, after folding of the Senonian 
sediments along а fault zone and has subsequenly been cut Ьу nu
merous lamprophyre dikes. The dynamicaly metamorphosed parties, 
mylonites and the ·deformations on the mineral constituents show 
that the serpentinite has been affected Ьу the stress. There аге evi
dences that serpentinite is older than Gault sdiments (the oldest se
diments on Kosmaj). РrоЬаЫу serpentine has, together with the 
Palaeozoic sediments, made the land - mass during the deposition 
of Gault sediments .which has afteлvards sunk. The connection of 
the serpentinite with the Senonian sed.iments is tectonic. Together 
with the occurrences of serpentinites Ьу Kumodraz, on Avala, Ьу 
Arandelovac and Stragari the serpentinites on Kosmaj build а joint, 
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naгrow, interrupted S е r р е n t i n i t е Z о n е о f' S н п1 а (1 i ј а, 
of the NNW - SSE directioh. The direction of tЬе zшн: coi1н:ides 
with the general strike of the Mesozoic sediments of Ље ш·т~. '!Ъе 
analogous alpinotype occurrences of serpentintes аге :џ;цi11 visible 
further South along the whole of the Vardar Zone. It is рго}щЬl(• 
that the occurrences of the serpentinites on Fruska Gога ,tГ(: :1 lso 
of а similar kind. 

The monzonite - granite intrusive body is surrounded Ьу t!н.! 
metamorphic aureole of а consideraЬle size. The contact аuнюl!• 
embraces the western part of Kosmaj and is 5.5 km long Ьу 2 Јон 
wide. It consists of the thermally altered Senonian sediments. 111 
the outer part of the aureole the argillaceous sediments have а 
»burnt« appearence, the limestones show the marks of тecгystal
lisation while the sandstones show little or no · change. In the inner 
part of the contact aureole the sediments have suffered · total гecry
stallisation and have changed into typical hornfels and calc - flintas. 
The paragenetic relations show that the hornfels of the inner part 
of the aureole belong to amphЉolite facies which corresponds to 
the middle grades of the thermal metamorphism. The main mass of 
the intrusive qody has not been exposed Ьу the erosion. The presence 
-of the small quantity of such minerals as tourmaline, scapolite, apa
tite in the riornfels give evidence of certain pneumatolytic action. 
The metasomatic processes have produced skarns. 

The lead-zinc deposit at the northern foot of the Kosmaj Moun
tain is an epigenetic subvulcanic-hydrothermal deposit with meso
thermal chaгacteristics which is connected with the Tertiary effusive 
rocks of the granitic magma, the rhyolites. The mineralisation is 
restricted to а great number of small veinlets and stгingers in the 
Senonian Flysch series. The vein-filling consists mainly of pyrite, 
and argentiferous galena with some sphalerite (marmatite), chalco
pyrite, arsenopyrite and pyrrhotite; the minor ore rnineral-s аге va
leгiite, bournonite, boulangerite; the secondary minerals аге bornite, 
chalcocite, covelite, azurite, malachite, anglesite, ceгussite, siderite, 
limonite, mimetesite, pyromorphite and quartz. The main gangue
mineral is quartz. The general succession is: quartz I, pyrrhotite, 
sphalerite with the unmixing of pyrrhotite, pyrite and arsenopyrite, 
chalcopyrite, sphalerite with unmixing of chacopyrite, quartz II, 
galena. The deposit is partly eroded (ore-fragments in Sarmatian 
sediments) and oxidised to а great depth. The deposit was exploited 
Ьу the Romans who left behind enormous quantties of slags. The 
whole area is coveгed with а gгeat number of pits. All гecent pro
.-spectings have been carried-on on а very small scale. 
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5( 1 

SL. 2 
Таuла 

Сл. 1 - 1. Sleпsoiпa alltissiшa На о [ k ег 2. Globotгuпcaпa sp. Лупоглав. 
Сл. 2 - !. Globotгuпcaпa lappaгeпti Вг о t z сп 2. Maгsoпella sp. Трнава. 
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SL. 1 

St 2 
Табла II. 

C.rr. 1 - Globotгuncana coгonata Во 11 i Вуковац. C.rr. 2 - 1. Rhizamina sp. 
2. Tгitaxia sp. 3. Bygenerina sp. r<.:ошутица. 



119 
.. -- ···········-·-·----

5L.1 

Я.г 
Табла II I 

Сл. 1 - Globotruncana sp. Поток Селиште. 
Форые су прекристализацијоы услед конта1,тног 111ета111орфиз111а ја1<0 оштећене. 

· Defoгmations are due to the recrystalisation induced Ьу contact metamorpl1ism. 
Сл. 2 - Rhizamina sp. Поток ]<.астељан. 
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SL 1 

S! 2 
Табла IV 

Сл. 1 - 1. Globotruncana stuartJ de L ар ра r е n t 2. Globotrunca па \а pparenti В r о t z е n 
3. Globotruпcana arca С u s h m а n 4. Textl]\aria sp. Поток Алинац. 

Сл. 1 -1. Globotruncana stнartl de Lapparen t 2. Globotruncana lappareпti Brotzen 
Поток Алинац. 
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1 

Табла V 

Сл. 1 - Carc1iastcг italicus с1'0 г Ь. 

Сл. 2 - Echinocoгys papillosc1s d'O r Ь. 



122 Станислав М. Луковић 

1 

Табла VI 

Сл. 1 - Arnoni!es 

Сл. 2 - Terebгaiula sp. 
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Табла VII 

Ценомански спрудни кречњак са пахиодонтним шкољкама. Губеревац. 

Reef limestone with pochyodonts. Cenomanian. 
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Табла \tJJI 

Сл. 1 - Placocoenia sp. 

Сл. 2 - Claclocora sp. 
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С11рудн11 кречњак са неринеама. Губеревац. 

Cenomaniaп гееf limestoпe \Vith Neriпeas. 
Neriпea foгojulieпsis Р i 1·. 
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Табла Х 

Спрудни кречњак. Влашко Брдо. 

Cenomanian recf limestonc. Nerinca cdoaгdi Ра г. 
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2 

Ј 

Табла XI 

Сл. 1 - Discoides coпicus D е s ог. 
Сл. 2 - Plicatula g·urgitis Р i с t е t е t R о u х 

Сл. 3 ·- Plicatu!a сапсе!!аtа С о I i g п. 
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Табла XII 

Сл. 1 - Amonites 
Сл. 2 - Douyi]leiceгas mamillatum S с h 1 о t h. 

Сл. 3 - Puzosia mауогiапа d'O г Ь. 
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Табла XIII 

Сл. 1 - Belcmnitcs sp. 
Сл. 2 - Deпtalium sp. 

Сл. 3 - Inoceгamus salomoпi d'O г Ь. 
Сл. 4 - Inoceгamus sp. 

129 
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Табла XIV 

Сл. 1 - Аркозни пешчар из Бесне Реке. 
Arcose saпdstone from Flyscl1 ser'es. 

Сл. 2 - Одломци љуштура и пресек једне глоботрункане у препарату 6речастог 
кречњака са Лупоглава. 

Thin section of the br€cco'de limestone \vitl1 fractures of fossils, iџcluding а sectioп 
of опе Globotruncana. 

Сл. 3 - Пресек љуштуре једне пахиодонтне шкољке из ценоманског спрудног 
кречњака. Губеревац. 

А section of а Pacl1yodont in Cenomanian reef limestone. 

Сл. 4 - Пресек лнтотамни_ја из ценоманског спрудноr кречњака. Губеревац. 
А section of the Lithothamnia iп Cenomanian reef limestone. 

Сл. 5 - Гранит из Јовановог Потока. Крупан порфиробласт ортокласа са уклон
цима плаrиокласа, кварца, биотита и магнетита. 

Tl1e large orthoclase poгphyroЬ!ast \Vith inclusioпs ;n monconite granite. 

Сл. 6 - Порфироидни гранит. Крупна зрна ортокласа и кварца са мноrобројнић1 
уклопцима. 

Porphyroide granite. Coarse ortl1oclase and quartz grains with inclusions. 
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Табла XV 

Сл. 1 - Порфироидни гранит. Крупна зрна ортокласа и кварца са многобројним 
инклузијама. 

Porphyroide graпite. Coarse ort!юclase апd quartz graiпs ,vith iпclusioпs. 

Сл. 2 - Директан контакт гранита и 1<орнита. Крупна зрна магнетита у корниту. 
У средини зрно зонарног nлагиокласа. 

Coпtact graпite-lюrпfels. Т!1е large magпetite gra'ПS iп horпfels. !п the middle, 
zoпed plag;oc!ase. 

Сл. 3 - Порфироидни гранит. Прорастање кварца и орто1<ласа. Испод тога се 
види крупно зрно сфена. 

Porphyroide graпite. Quartz-orthoclase iпtcrgrowЉ. Below, а large sр!1епе graiп. 

Сл. 4 - Распаднути гранит. Продукти распадања амфибола; углавном епидот. 
Altered graпite with secoпdary products, iпcludiпg epidote. 

Сл. 5 - Аплит из десног крака пото1<а Радовца. 
Aplite. 

Сл. 6 Кородовани кварц у риолнту. 
Coroded quartz iп rhyolite. 
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Табла XVI 

Сл. 1 - Крупан фенокристал санидина из риолита. 
А laгge sanidine phenocгyst in гhyolite. 

Сл. 2 - Ситнозрна калкофлинта која се углавном састоји од ситних зрнаца д11011-
сида и фелдспата. Паралелни распоред зрнаца показује реликтну структуру С\'

димента. Поток Тресија. 
А fine grained calcoflinta with а relicte structure of а sediment. 

Сл. 3 - Крупнозрни гранатит из потока Тресије. Запажају се идиобласти 1mе 
форме граната према ксенобластичном резидуалнОI',! калциту. 

Coarsegrained garnet rock with гes:dual kalcite. 

Сл. 4 - Кордиерит-гранатски корнит из потока Белеговца. Типична ситаста струк
тура. Крупни ксенобласти кордиерита препуни инклузија. 

Cordierite-garnet rock. Cordierite xsenoЫasts \Vith inklusions. 

Сл. 5 Кордиерит-гранатски корнит из потока Белеговца. Типична ситаста 
структура. Крупни ксеиобласти кордиерита препуни инклузија. 

Cordieгite-garnet rock. 
Сл. 6 - Кордиерит-биотитски корнит из усека на друму под Малованом. Почетни 
стадиум образовања порфиробласта кордиерита који показују ситасту (поикн
лобластичну) структуру. Ситан мозаик основног ткива изграђен је поглавито од 

биотита и кварца са покојом љуспицом мусковита. 
Cordierite-Ьiotite l10rnfels with initia\ stage of cordierite porpl1yr0Ыasts formatioп. 
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Табла XVII 

Сл. 1 - Корнит из потока Радовца. Иглице и снопасти агрегати силиманита у 
кварцу. 

Bund!es of sillimanite fiЬres in чuartz of the hornfe!_s. 

Сл. 2 - Калкосиликатна стена са Ковионе. Крупни Ј<сенобласти фелдспат:Ј. 

Сл. 3 

Feldspaг xeпoЬ!asts iп tlie ca!cosilicate госk. 

Епидот-кварцит из потока Радовца. Међу I~рупним неправилним зрнима 
епидота и кварца види се неколико идиобластичних зрна сфена. 

Epidote-чuartzite with sphene idioЬ!asts. 

Сл. 4 - Тремолитски корнит са типичноi\1 неillобластичном стру1<туром. Поток 
Радовац. 

Tremolite-hornfels showing nemoЬ!astic texture. 

Сл. 5 - Епидот-гранатСЈ<и корнит гранобластичне структуре. Јасно се истичу 
неправилна зрна резидуалног, прекристалисалог калцита. Поток Радовац. 

OraпoЬ!astic texture of ап epidot-garnet hornfe!s. 

Сл. 6 - Коринт гранобластичне структуре са непосредног контакта са ыагматском 
стеном. Поток Радовац. 

OranoЬ!astic textur~ of а hornfels at the contact. 
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Табла XVIII 

Сл. 1 -- Калкофлннта из потока Радовца. Запажа се ш1ралелан распоред са
стојака од којих преовлађује диопсид. 

Calcofliпta sho,viпg parallel апапgетспt of d 'opside graiпs. 

Сл. 2 - Реликтна бластопса<11итс1<а структура корнита са Ковионе који је постао 
од пешчара из флишне серије. 

Blastopsamitic texture of а !10гпfels derived from the Flysch saпdstoпe. 

Сл. 3 -- Релшпна бластопсеф11тска структура контактна измењене брече из потока 
Радовuа. 

Вlastopsepl1itic tcxtшc of а coпtact mctamoгpfoscd Ьгессiа. 

Сл. 4 - Ска1юл11т у корниту с<1 југозападне падине Малована. 
Scapolite gгaiпs ii1 !10г11fels iпdicatiпg· pпeumatolytic actioп. 

Сл. 5 - Хсыатит у 1<орниту са Ков11оне. 
Haematite iп !10г11fels. 

Сл. 6 - Почета1< претварања галенита у церуси г и англезит по правцу 111. 
Iпitial tгaпsformatioп of g·а!епа iп cerusite апd aпglesite iп 111 diгecitoп. I<:osmaj

Babe ore deposit. 
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Табла XIX 

Сл. 1 - Почетак претварања галенита у церусит и ;i111'.ll(':11п 11<1 11ра1щу 111. 
Initial transfoгmation of galena in cerusite and anglesi!c i11 111 <li1·,·,·li<111. 1,os111aj

Babe ore deposit. 

Сл. 2 - Оксидација и карбонатисање галенита по пукотинама 11 ру(ю111<ма в<'l111х 
плажа. 

Oxidation and carbonitisation of galena along the cracks and maгf~i11s of llн• 1:гai11s. 

Сл. 3 - Типична структура потискивања. Сфелерит растворен 11а1<11щ1110 ю.11у•1Р1111м 
rаленитом. 

Tipical replacement textures. Sphalerite is disolYed Ьу late,· r;,11<'11;1, 

Сл. 4 - Издвајање халкопирита у сфелериту по правцу 111. 
Unmixing of chalcopyrite in sphalerite along 111 directioп. 

Сл. 5 - Издвајање пирхотина у сфалериту. 
Unmixing of pyrrhoble in sphaleгite. 

Сл. 6 - Издвајање пирхотиf.а еыулзионоr карактера (густи ројеви 1,апљ1ща) у 
сфалериту. 

Unmixing of emulsiYe pyrrhotite (close packed groups of tiny drops) iп spl1alNi!e. 
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Табла ХХ 

Сл. 1 - Кородована зрна пирита. 
Соггоdеd pyгite gгaiпs. 

Сл. 2 - Потискивање пирита по галениту. 
Replacement of pyrite Ьу galena. 

Сл. 3 - Претварање пирхотина у "111еђупродукт". 
Iпveгsioп of pyrгl10tite to Ље "middlepгoduct". 

Сл. 4 - Претварање пирхотина у "ыеђупродукт". 
Jnyersion of pyrгhotite to the ,,middlepгoduct". 

Сл. 5 - Кристални сидерит са гелоы сидерита. 
Cгystaline sideгite with tlie sideгite gel. 

Сл. 6 - Ситнозрне поворке паралелно распоређене у галениту. Састоје се од 
пирита, арсенопирита, сфалерита и пирхотина. Указују на усыерени притисак за 

вреые кристализације галенита. 
Paгallel groupping of small graiпs of seyeral difeгent miпeгals in galena due to 

stгess actiпg duгing the cгystalisation of galeпa. 
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