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IN MEMORIAM 

Душан Џепина 

31. октобра 1977. rодине, после тешке болести, преминуо је, у 
својој 59. години ж.ивота, наш велики пријатељ, друr и сарадник, 
дуrоrодишњи члан колектива Природњачког музеја у Београду 
дипл. инж. Душан Џепина~ 

Роћен је 24. априла 1918. rодине у Босанском Петровцу. Основну 
школу и гимназију завршио је у Бања Луци. Студирао је у За
гребу а затим у Београду rде је и дипломирао на минералошко
-петролошкој rрупи Рударско-геолошког факултета у Београду. 

Од 1948-1952. rодине био је професор Геолошког техникума у 
Панчеву, а од 1952-1960. rодине професор Геолошке средње тех
ничке школе у Београду. Мноrе генерације памте своr омиљеног 
професора Душана Џепину као изванредног предавача и педа
тоrа. Њеrова предавања из rеолоrије и минералогије остаће у 
трајном: сећању генерацијама које је учио и васпитавао. 



По преласку у Природњачн:и N1узеј, Душан Џепина престао је да 
се бави просветно-педагошким радом али његов интерес за ову 
делатност нииада није престао и настављени су многи стручни и 
пријатељс1-.и контаI(ТИ са бројним генерацијама које су прошле 
кроз ш1юлу овог врсног педагога. За његов пожртвовани рад, 
несебично залагање, изузетно разумеваље и стручну помоћ коју 
је пружао својим ћацима, они су му узвраћали љубављу, пошто
вањем и захвалношћу. 

У току свог рада у Музеју, од 1960-1974. године, Душан 
Џепина је активно учествовао у раду и решавању проблема 
своје установе, уве~'- тихо, ненаметљиво, али снажно и убедљиво. 
Са велююм љубављу и ентузијазмом: пратио је и преводио струч" 
не и научне радове из области геологије, минералогије и петро
логије. Написао је и публиковао значајан и интересантан рад 
,,Резултати минералош1,о-петролошких испитивања реrионално
-метаморфисаних базичних стена јужног дела планине Борје у 
Босни", који је добио највише похвале и признања наших еми
нентних научника. 

Будући да је по свом стручноЈ\I и општем образовању далеко 
превазилазио шшире своје матичне стру1--е, друг Душан Џепина 
је био драгоцена личност за Природњачки музеј, Умео је да на 
изузетно леп начин искаже мисли и осећање свог колектива, да 
истакне оно што је значајно и да се заложи за остваривање 
принципа 1юји представљају основну оријентацију Природњач
ког музеја. 

У контакту са стручњацима, колегама, и пријатељима Музеја, 
пленио је својом изузетном r-.ултуром, знањем и ис1--уством, а 

изнад свега својом људском топлином, скромношћу и једностав
ношћу. 

Иако многоструко обдарен, ширш-.е културе и изузетног инте
лекта он је пре свега бескрајно волео живот и људе и до краја 
је остао веран своме позиву професора 1шји несебично даје, пру
жа и помаже, радујући се успеху и резултатима својих ученика, 
колега и пријатеља. 

За све нас, поред његове изузетне културе, стручности и знања, 
наш драги пријатељ, друг и 1юлега Душан Џепина био је и остаје 
оличење скромности, племенитости и доброте, и његово име оста
је трајно записано у аналима Природњач1юr музеја у Београду. 

А!l.ександар Костић 
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VLADIMIR ZEBEC 

ORIJENTIRANO SRASTANJE SFALERITA I PIROTINA IZ 
RUDNIKA STARI TRG (TREPCA) 

Kгistalici sfaleгita pгiгasli su tetгaedaгskim plohama na plohama ( 0001 
piгotina i to tako da su tгi meduosi sfaleгita, koje su paгalelne plohi s1·astanja, 
paгalelne i sa kгistalogгafskim suosima u pir·otinu. 

UVOD 

Poznato olovno-cincano rudiste Stari Trg (Trepca) upravo је 
riznica druznog materijala vrlo pogodюog za studij razlicitih parage
нetskih odnosa kako је о tom izvijestio S с h u m а с h е r vec 1950. 
Dosta је cesta pojava da mladi minerali prerastaju, ра cak i potiskuju, 
starije. Njihova medusobna orijentacija 'pritom nije uvijek slucajna, 
dapace vrlo cesto је mladi prema starijem orijentirano odlozen, bilo 
da se radi о razlicitim generacijama istog minerala ili razlicitim шi
neralima. 

Ј edan od slucajeva koji se dosta rijetko susrecu na materijalimэ. 
iz Starog Trga је orijentirano prirastanje sfalerita (marmatita) ва 
kristalima pirotina. Srastanje sam primijetio na uzorku koji se cuva 
u Mineralosko-petrografskom muzeju u Zagrebu, а zatim sam naisao 
i na vise takvih primjeraka u Mъneraloskom muzeju u Starom Trgu. 

Mo1·fologija lпistala pirotina i sfalei·ita 

Pirotin је zastupljen velikim plocastim kristalima metalna sjaja 
sa plohama formi {1010} i {0001} u komЬinaciji. Bridovi izmedu 
ploha prizme i pi1t1akoida dugacki su oko 3 cm. Kristali najcesce iz
gledaju kao paket subparalelno bazi srastenih Jistica. N eki kristali 
su djelomicno prevuceni zeljeznim hidratima koji su se tu zatekli 
kao produkti trosenja pirotina. 

Crni kristalici sfalerita (marmatita) veJiki su oko 2 mm. Okta
edarskog su oЫika i svojim izgledom predstavljaju tipicni sfalerit 
trepcanskog rudista. Goniometrijski su na njima odredene forme: 
{100}, {111} i {111}. 
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Vladim.iг Zebec 

100 

Sl. 1. 01·ijentiгano pгiгastanje kгistala sfale1·ita na lпistalim.a piгotina iz 1·u(i
nika Staгi Тгg (Trepca). 

АЬЬ. 1. Spћaleritkristalle, oгientie1·t ube1· den Pyrгћotinkгistallen ange\vac1њen. 
Gгube stari тrg (Trepca). 
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01·ijenti1-ano si·astanje sfale1·ita i pi1·otina 

Orijentirano srastanje tih dvaju minerala nije bas tako cesto а 
н literaturi se spominje kao izdvajanja i prorastanja konstatirana u 
пabruscima. Kod visih temperatura oni stvaгaju kristale mjesance, 
ali se nakon hladenja dio primijesane komponente izdvaja i oгijen
tirano postavlja prema maticnom kristalu. Njihova medusobna toplji
,,ost jako ovisi о temperaturi, ра moze posluziti i kao geoloski termo
metar (R а m d о h r 1960). Tesko је ponekad razlikovati primaшo 
oгijentirano srastanje od tih izdvajanja. 

N а druznom materijalu iz rudnika u Starom Trgu kristalici sfa
lerita prirasli su na kristalima pirotiina u istoj onoj orijentaciji kao 
s10 ju za razna nalazista citira (V u l t е е 1952). Kristalici sfalerita, 
пakon vec zavrsene kristalizacije pirotina epitaksijalno su prirasli te
iгaedarskim plohama na plohi baznog pinakoida pirotina. Uz to ;:;u 
smjerovi meduosi u sfaleritu, koje su paralelne sa ravninom srastanja, 
ujedno paralelne i sa kristalografskim suosima u pirotinu (sl. 1). Me
dusobna orijentacija se moze opisati i ovako: 

sfalerit (111) [011] 1 i pir'otin (0001) [1210] 

Prema ranijim istrazivanjima (npr. S ра n g е n Ь е r g & N е u
h а u s 1930), razlog za ovakovu medusobnu orijeпtaciju је podudaг
nost u strukturi. Ј edan i drugi mineral medusobno su vezani preko 
zajednicke mrezne ravnine atoma sumpora. Raspored S-atoma u (111) 
p]ohama sfalerita је trigonski а medusobna udaljenost im iznosi 3,83 
А. U pirotinu је pak raspored S-atoma u plohi (0001) heksagonski а 
inedusobna im је udaljenost 3,44А (sl. 2). 

,, .. 
Sl. 2. а - Raspoгed S-atoma u (111) za sfaleгit, Ь -

Raspoгed S-atoma u (0001) za piгoiin. 
АЬЬ. 2. а - Anoгdnung de1· S-Atome iн (111) des 
Sphalerits, Ь - Anoгdnung dег S-Atome in (0001) Py

пhotins. 

Osim pojedinacno prirastenih kristala sfalerita na pirotinu, н 
Mineraloskom muzeju rudnika Trepce u Starom Trgu postoji neko-
Jlko uzoraka koji predstavljaju pseudomoгfoze sfalerita (marmatita) 
ро pirotinu. Od velikih piroti:nskih kristala ostale su samo njihove 
r1eksagonske konture prerastene orijentirano odlozenim kristalima 
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sfalerita. Pritom је pirotin potisnut. Kristali sfalerita su tu nesto 
krupniji, nade ih se velikih i koji centimetar. OЫikom se ле razlikujн 
od ranije opisanih. 

(Primljeno 6. IV 1977.) 
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Zusammenfassung 

\;:LADIMIR ZEBEC 

ORIENTIERTE VERWACHSUNG DES SPHALERITS UND DES 
PYRRHOTINS AUS DER GRUBE STARI TRG (TREPCA) 

In den Drusenmaterialien aus der Blei-Zink-Grube Stari Trg 
(Trepca) wurde die orientierte Verwachsung des Sphalerits uпd 
Pyrrhotins festgestellt. Pyrrhotin kommt in grossen tafeligen metal-
g1anzenden Kristallen, welche die KomЬination von {1010} uncl 
{ ООО 1} clarstellen, vor. 

An schwarzen, kleinen Sphalerit- (Marmatit-) Kristallcheп, 
\.Velche fйr die Grube Trepca charakteristisch sind, \\,urde goniomet-
гisch die Anwesenheit der Formen {100}, {111} und {111} festgestellt. 

Sphaleritkristallchen sind mit ihren Tetraederflachen an den 
{ООО 1} - Flachen der Pyrrhotinkristalle angewachsen. Gegenseitig·e 
Orientieгung kann folgendermassen a,ngegeben werden: 

Sphalerit (111) [Оl°Т] i i Pyrrhotin (0001) [1210] 

Im Mineralogischen Museum der Grube ''Гrерса in Staгi Тгg 
befinden sich auch die Pseudomorphosen des Sphalerits nach Pyr
rhotin. Von einstigem Pyrrhotin sind nur noch hexagonale Kristall
umгisse erhalten geЫieben. Sie sind von den auf oben etwahnte Art 
zusammen.gewachsem Sphalerit umwachsen. 

Die angegebene gegenseitige Orientierung des Sphalerits u11d 
Pyrrhotins ist uber die gemeinsamen S-Atome in der Verwachsu:ngs
ebene (111) des Sphalerits нnd (0001) des Pyrrhotins (АЬЬ. 2) ·zu
standegekommen. 

(Џ:ingegangen am в; IV 1977) -
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YOJISLAV VUJANOVIC 
J_I/ПLORAD TEOFILOVIC 

. ORUDNJENJE РЬ - Zn - Cu KOD. BOSII,JGRADA 

Jula meseca 1977. godine, ekipa u sastavu V. Vujanovic, М. Teo
filovic i U. Nedeljkovic nаЩа је na veliku haldu oko 300 metara 
ispod brane koja se gradi na sastavu Mutnice i reke Lisine. Halda 
lezi na desnoj strani Bozicke reke, oko 8,5 km severozapadno orl 
Bosiljgrada, neposredno iznad asfaltnog puta Surdulica-BosЩgrad. 
Na njoj smo nasli veliki broj komada orudnjene stene koje sпю 
uzorkovali, а sledeceg dana smo se popeli do radilista, tj. do ulaza 
u tunel hidrocentrale u izgradnji. Ovde smo zatekli rukovodioca ra
clilista М. Batica, koji nas је obavestio da је tunel dug 6,9 km i d~ 
se zove »Ljubata«. Ро njemu, ovde se radi о jednoj zici bogatoj u 
piritu, koja је debela oko 4 metra. Deo profila bogat u piritu morao 
је Ьiti hitno betoniran zbog nestaЬilnosti ovog dela јате. 

_ Sakupljene uzorke ahalizirao је mikroskopski i rudno-mikro
i>kopski V. Vujanovic, а isti је izvrsio i integriranje jednog uzorka sa 
masivnim piritom, radi utvrdivaюja procentualnog ucesca rneta1icnih 
minerala. 

Uzorkovane stene su odredene kao sericitsko-grafitski i sericit
sko hloritski skriljci, koji prelaze u kvaгcite, kako stoji i u geoloskoj 
karti 1 : 100.000. Pokazalo se, medutim, da stena moze jako da varira 
cak i u jednom istom uzorku, narocito u pogledu na sadrzaje kvarca 
i grafita. Mestimicno im se pridruzuju sitnoljuspasti muskovit i Ьio
tit, koji su verovatno neogeni minerali, prineseni u toku a]kalne me
tasomatoze. 

Za sada su najbolje orudnjeni grafitski i alevrolitski skriljci i 
kvarciti. 

Nacin pojavljivanja rude 

Pregledom materijala sa halde vidi se da se orudnjenje javlja 
kako u vidu zilica i zica mocnih do 30 cm, tako i metasomatskih Ш 
cak trakastih nagomila,nja, kada podsecaju na sedimentne, odnosno 
sedimentno,-me:tamorfne .tvorevine .. 
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Bez obzira na veci broj uzoraka koje smo salшpili, ne moze se 
sa sigurnoscu tvrditi da se radi о jednoj orudnjenoj zici debeloj 4 me
tra, pogotovo sto su i okolne stene mineralizovane, tako da smatraшo 
da је zona, koja је navodno debela 4 m, u stvari samo deo orudnjenja 
koji је jako bogat piritom. Ј er, mnogi uzorci govore da se cesto radi 
о masivnom piritu, ра se na osnovu svega izlozenog predpostavlja da 
,ie rec о zicno-impregnacionom orudnjenju nepoznate mocnosti, ali 
koja verovatno nije manja od 4 metra. 

Mine1-aloski sastav 

Rudno-mikroskopska ispitivanja koja smo obavili poкazala su 
da su prisutni sledeci minerali: 

Pirit, pirotin, galenit, sfalerit, halkopiтit, boniit, halkozin, ko-
1:eLin, а od minerala ganga dominira kalcit. 

U nekim preparatima zastupljen је i mineral opticki slican hau
ћekornitu i jedan mineral koji podseca na halkopiгotin. 

U sledecem cemo opisati nacin pojavljivanja pojedinih mineгala 
paгageneze: 

Piтit је dominantan metalican mineral, а javlja se kao masivan 
Ш u vidu mestimicnih nagomilanja u steni, zatim u vidu metasomat
skih traka i zilica. Moze blti i sitnozrn kada nastupa kao cementni 
materijal u steni. Najvecim delom је kristalan i javlja se u oЫicima 
kocke, а velicina kristala mu iznosi 0,1 mm do 2 cm. Cesto је jako 
polomljen. Samo mestimicno se javlja i u prizmatiбnim oЬlicima koje 
је preuzeo od pirotina iz koga delom i nastaje. Pirit је inace mladi 
od pirotina koga potiskuje i uklapa. Posle pirotina predstavlja naj
stariji mineral i potisnut је sfaleritom, galenitom, halkopiritom i dru
gim mineralima i to uglavnom duz kontakta zrna. 

Galenit је najcesci u masivnom piritu koga potiskuje na gоге 
navedeni nacin. Izlucuje se u vidu partija i plaza, ili manjih ili vecih 
zrna. Javlja se takode i u vidu sitnih zrna u supljinama u piritu. Pot
puno је ocuvan. Pokazuje izvanrednu cepljivost usled pritiska, а me
stimicno је i povijen. Potiskuje i sfaleгit duz kontakta zгna, ili se 
javlja u plazama istog, а pгorasta i sa halkopiгitom u nejasnim para
genetskim odnosima. Galenit prodire i u stenu izlucujuci se duz kon
takta zrna u njoj, а nekad ih i uklapajuci. 

Sfaleтit је dosta zastupljen i najcesce se koncentrise u zonama 
sa masivnim piгitom, ali se javlja i sa kalcitom i to u prslinama u 
steni. Udruzuje se i sa halkopiritom i galenitom koji ga potiskuju. 
Mladi је od pirita i cesto ga potiskuje duz kontakta zrna i kristala, 
нekad nastupajuci i u supljiнama u ovom, ili duz kontakta zrna stene. 
Velicina zrna mu iznosi do nekoliko milimetara, а kristala do 3 mm. 
Radi se о varijetetu, marmatitu koji retko sadrzi unutrasnje reflekse, 
а redovno izdvti.janja halkopirita, dok u mnogo manjoj meri i piro
tina. Halkopiritska izdvajanja su najcesce sitnokrpasta, rede inklu
ziona, а sasvim retko vretenastog oЫika. U prvom slucaju moguce 
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је da se delom radi о nekadasnjim izdvajanjima halkopirotina, koji 
је и meduvremenu pretvoren u halkopirit. Pirotinska izdvajanja su 
Jako sitna, ро pravilu su na granici mikroskopske vidljivosti, uz to 
,,;eoma gusta, tako da se mestimiono javlja takozvana »pseudoanizo
tropija« kod sfalerita. Inteгesantno је ukazati da do sada 11ije otkri
veno ni jedno zrno sfalerita koje ne sadrzi masu zrna izdvojenog 
halkopirita. 

Halkopiтit se javlja u manjoj meri, ali moze mestimicno da se 
јасе koncentrise. То su zrna, partije i plaze velicine do 1 milimetra, 
tidruzene sa galenitom, piritom i sfaleritom. Glavne kolicine halko
pirita izlucene su posle sfalerita, moguce cak i posle galenita, ali to 
se odnosi na halkopirit trece generacije. Halkopirit I prati pirotin i 
verovatno је stariji od pirita, dok halkopirit II nastupa u vidu izd,'a
ianja u sfaleritu. Halkopirit III potiskuje pirit i sfalerit duz ko11-
takta zrna, а nekad i uklapa ove mtnerale. Sa galenitom proгasta na 
пеј asan naci'l1. 

Pi1·otin. Inteгesantno је da se ovaj mineral veoma slabo udн1-
zuje sa piritom, i tada se uglavnom javlja u vidu inkluzija i sitnih 
zrna u ovom mineralu. U vecoj meгi se javlja u aJevroliticnom kvarc-
110-grafitskom skriljcu i kvarcitu i to zajedno sa jednim шineгalom 
koji opticki odgovara hauhekornitu, koji nije mogao za sada Ьiti si
guгno odгeden, jer ne гaspolazemo odgovarajucim analizama. I piгo-
tin i hauhekornit (?) javljaju se u vidu zrna promenljive velicine (do 
1"Jekoliko mm) u steni i to ро pravilu duz kontakta zгna iste, а nikad 
u vidu zilica. Medusobno proгastaju, ali posto је hauhekornit mladi 
on ga potiskuje, ра cak i uklapa. Pored ovih minerala javlja se nesto 
ltalkopiгita, bornita, sfalerita, plavog halkozrna i kovelina, ali su svi 
ovi minerali jako pod1·edeni. Mestimicno se srece i mineral slican hal
kopiгotinu u steni, ali zbog sitnoce zгna nije mogao Ьiti siguгno od
reden. 

Boтnit је prateci mineral i nikad se ne javlja u znatnijoj meri. 
S jedne strane је pгimaran, kada prati pirotin i javlja se u vidu sit
г,ih zrna (do 200 mikrona), koja cesto sadrze izdvajanja halkopiгita, 
ciok s druge strane nastaje iz halkopiгita duz prslina i obodom zгna 
ovog minerala. 

Halkozin se pojavljuje kao produkt raspadanja halkopirita, ali 
r1ije јасе kolicinski izrazen. Pripada plavom vaгijetetu delom izo
tr·opnom, delom anizotropnom. 

Kovelin је sasvim oskudan, а nastupa zajedno sa halkozinom i 
to u vidu iglica i sitnih zrna, duz prslina u halkopiritu i obodom zrna. 
Nastaje iz halkopirita. 

Xalcit је znacajno zastupljen i javlja se kao kгupnozrn (I gene
racija), ili u vidu sitnokristalnih druza u supljinama u kalcitu ~ 
(II generacija). Dominira kalcit I koji prati sve minerale parageneze, 
а u nekim uzorcima to је g1avni mineral i jedino ј·е manje zastupljen 
od pirita kada је ovaj masivan. 
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S obzirom da se kompletna parageneza za sada javlja samo u 
masivnom piritu, to smo integrirali jedan preparat u kome pirit do
minira, а rezultati su sledeci: 

Piтit 76,0 
1\!Iin. stene 14,7 
Galenit 3,2 
Sfaleтit 2, 7 
Halkopiтit 0,8 
Boтnit, lиlkozin i koveLin 0,1 
Piтotin i rutil"' 0,1 
Kalcit 2,4 

Ukupno: 100,00/о 

* Rt1til је normalan sastojak stene. 

Sukceslja 

Minerali opisane parageneze izlucivali su se u vidu sukcesije, pt·i 
cemu su se neki deponovali u nekoliko navrata, tj. generacija. U sle
decem сето dati prikaz sukcesije ispitivane parageneze: 

Pirotin - halkopirlt 1 - pirit - sfalerit, halkopi1•it 11, pi1·otin II 
- bo1·nit - kalcit 1 - halkopirit ЏI - galenit - kalcit II -
bo1Ћit II, halkozin, kovelin. 

GENEZA 

Opisana parageneza nastala је hidrotermalnim putem, о cemu 
::.vedoci niz pokazatelja kao sto su krupnoca zrna, kristalni oЫici kod· 
a1iza minerala (pirit, sfalerit, kalcit, pirotiю), zatim izdvajanja (halko
pirit i pirotin u sfaleritu, halkopirit u bornitu), sukcesivno izlucivanje 
i prslinsko, odnosno metasomatsko punjenje. Odsustvo visokotempe
тaturnih, posebno skarnovskih minerala, kao i tragova sedimentnЉ 
struktura, ukazuje da se radi о paragenezi koja је stvarana pretezno 
н mezotermalnoj fazi hidrotermalne akcije. Moguce је, medutim, da 
је izlucivanje zapoceto u kata-fazi, ali ona nije donela znacajnije 
kolicine rude. 

Za sada se ipak ne moze odredenije govoriti о tome da li se radi 
о juvenilnoj ili remobllisanoj paragenezi, bar ne dok se ne ispitaj11 
detaljnije trakasta obogacenja u okolnim skriljcima, i ne utvrdi veza 
orudnjenja sa magmatskim stenama, ili odsнstvo iste. Poznato је na
irne, da se u siroj okolini javljaju granitoidne i druge magmatske 
stene, ali one nisu u neposrednom kontaktu sa rudom. 

(Primljeno 20. Х 1977) 
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Summaгy 

ТНЕ Pb-Zn-Cu OCCURRENCE NEAR ТНЕ TOWN 
OF BOSILJGRAD (SE SERВIA) 

During an extensive investigation in the Bosiljgгad агеа the ne,\.' 
sulphide оссuггеnсе has been detected Ьу the authoгs. 

Although no detailed geologic work has been done in this area, 
it is known that vaгious sedimentaгy and magmatic гocks аге devel
oped here. The sulphide mineralization has been detected in а tunnel 
in which seгicite and gгaphite schists аге dominating. These гocks 
аге fгactuгed and mineгalized Ьу massive pyгite and associates. Tl1e 
шineгalized zone is 4-5 m. thick. The metasomatic enгichments in 
-Ље host гocks have also been гecognized. 

The mineral assemЫage is as follows: 
Pyrrhotite-chalcopyгite I - pyгite - sphaleгite, chalcopyгite II, 
pyrrhotite II - bornite - calcite I - chalcopyrite III - gale
na-calcite II - boгnite II, chalcocite, covellite. 
The chief mineгal is pyгite, wheгeas galena апd sphalerite аге 

aboundaпt. Chalcopyгite, pyrrhotite апd hauchecorпite (?) аге гather 
fгequent. Otheг mineгals, beside calcite, аге sсагсе. 

The miпeral assemЬlage is hydrothermal (kata-mezo) in oгigin 
but no data on the parent magma which produced it. 

Chalcocite, covellite and partly bornite, аге descendent and аге 
produced Ьу the conversion of chalcopyгite. 

(Received 20. Х 1977) 
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'ГIOSA V NOVOVIC 

GEOLOSKO-STRUKTURNE KARAKTERISTIKE I MINERALOSKI 
SASTAV PЬ-Zn LEZISTA U ZIMOVNIKU (KOPAONIK) 

Geog1·afski polozaj 

Ova lokalnost se nalazi na zapadnim padinama Kopaonika u ata-
1-u sela Sipacine, u Ыizini puta Rudnica-Kopaonik. Udaljena је od 
zeljeznicke stanice Rudnica (na pruzi Kraljevo-Skoplje) u ISI prav
cu oko 6,5 km, а od Pancicevog Vrha (2017 m) prema ZJZ oko 5,5 km 
, 1azdusne linije (sl. 1). 

Nekada se ovo mesto nazivalo Olovo, sto је oznaceno na kartama 
starih izdanja. Sire podrucje pojave predstavlja izrazito planinski 
kraj, sa maksimalnom nadmorskom visinom od 1.621 m. 

Kratak osv1·t na ranija istrazivanja 

Na povrsini terena uocavaju se brojni stari (verovatno srednjo
vekovni) radovi, predstavljeni uglavюom svrtnjevima. Oni su locirani 
l: jednoj zoni hidrotermalno izmenjenih stena, ргаvса ZSZ-IJI na 
duzini od oko 900 щ {sl. 2). U izbacenom materijalu mogu se naci 
komadi Pb-Zn rude. 

Posle prvog svetskog rata engleski geolozi vrsili su raskopirha i 
potkopima: istrazivanja Pb-Zn rude na ovoj lokalnosti. Istrazivanja 
novijeg datuma vrsena su (1956. i 1957. god.) od stгane rudnika Ko
paonik i Geozavoda Beograd, kada su izvrseni manji permanizacioni 
гadovi u starim potkopima i uradena dva kraca potkopa. Dalja istra
zivanja su obustavljena zbog slaЫh izgleda za nalazak znacajnijih 
гezervi . 

. . Radeci kao geolog »Trepce« na istгazivanju Pb-Zn ruda u ob
lasti Kopaonika od 1952. do 1971, godine obratio sam paznju i na 
rezultate istrazivanja i geoloski nacin pojavljivanja rudne pojave u 
Zimovniku. Svi napred pomenuti istrazni гadovi (6 potkopa i 1 okno) 
lociгani su ispod zone starih radova (sl. 2). 
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Geolosko-stl'нktнl'ne kai·aktcтisitke te1·ena 

Geolosku osnovu tereпa cini serpentiпit, koji se u vidu zопе pru
za u pravcu SSZ-JJI. Oko 1,5 km istocпije graпici se sa kornitizi
raпim skriljcima ceпtralлog Kopaoпika, а zapadпije prema Љarskoj 
doliпi serpentinit је prekriveп aпdezitsko-dacitskim izlivima i tufo
vima. Serpentiпit је uglavпom harcburgitskog i duпitskog· tipa. Ste
pen serpeпti,пizacije ovih stena пiје podjednak u svim delovima. 
Rede su potpuпo serpeпtinisaпe, а u vecini slucajeva se primecu,iLl 
тeliktni ostaci harcburgita i dunita. Haтcburgitske partije ovih steпa 
su svetlo i tamno zelene а rede crne. Pored olivina pod mikтoskopom 
se uocava enstatit. Rombicni pirokseni su vecinom mikrotektonski 
deformisani. Cesto se zapaza magпetit u steni. Dunitske partije seг
pentinita su rede i sadrze reliktn<; ostatke olivina i hromit. Na neko
liko mesta u se:rpentinitu se javlja gabropegmatit. 

Intenzivnim tektonskim pokretima, serpeпtinit је prilicno raz
lomljen i zdruzgan. Na ispitivanoj lokalnosti је isproЬijaп andezit
sko-dacitskim zicama. Zice su manje deЬljine i jednim delom su ,,id
ljive na povrsini, а drugim delom se zavrsavaju па vecoj i manjoj 
duЬini. Mikroskopski preparati stena pokazuju porfirsku, holokrista-
1astu strukturu sa izmenjenim fenokristalima plagioklasa (andezina) i 
}юrnЫende u sitnozrnoj osnovnoj masi. Kako makroskopski tako i 
шikroskopski, dokazane su i jedne i druge stene. Medutim, izdvo,iШ 
jedne od drugih је tesko, jer postoje postupni medusobni prelazi. 

Strukturne liпije ispitivanog terena mogu se razvrstati u 3 gтupe. 
Olo\Тпo-cinkova mineralizacija lezi па velikoj rasednoj liniji, 

koja se pruza u pravcu SSZ-JJI. Osim ove glavпe rasedne linijc, 
na kojoj se generalno nalaze pojave lokalnosti Semetesa, Tioda, Zi
movпika i Lebara, па terenu se uocavaju i dijagonalпi pravci ZSZ-
IJI rasedaпja, koji su praceпi iпtenzivnom silifikacijom stena. Zatim 
рорrеспа raseda1nja i рuсапја I-Z, па kojima se uglavnom javljaju 
sulfidпe pojave. Ove dve zadnje grupe raseda uglavпom prate glavnu 
prethodпo pomenutu rasednu liпiju. 

PostYt1lka11ske рl'ошепе ste11a 

Na ovom podrucju su mestimicno zastupljene i•пtenzivпe post
Yulkanske promene, kojom prilikom su produkti manje ili Yise izgu-
blli izgled maticne stene. 

Andezito-daciti su intenzivno propilitisani, а zatim kaoliпisarii. 
Potpuno su bele Ьоје, usled pretvaranja feldspata u glinovite miпe
rale. U ovim stenama femicni minerali su ,,ecim delom hemijski 
rastvoreni i isprani. 

Silifikacija је na ovoj lokalnosti jako izrazena. Pojedine steпe, 
pogotoyu duz koпtakta, rasednih liпija i pukotiпa su intenziY110 sШ
Лkоvапе. Kod пjih se vecim delom raspozпaje prvoЬitno poгeklo 
steпe. Narocito је silifikacija zahvatila serpeпtiюit zпat,пim delom i 
stvorila kvarcпe mase (hidrokvarcite), gde se nalaskom hromita i 
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avalita raspoznaje poгeklo seгpentinita. Sa udaljenjem od kontakta 
silШkacija је siaЬije izrazena. 

Karbonatizacija је takode prilicno izrazena. Ј avlja se kako u seг
pentinitima, tako i andezitsko-dacitskim stenama. Silifikovane stene 
su vecim delom ргасеnе kaгbonatima mangana, gvozda i kalcijuma. 

Mineгalizac~ja 

Olovno-cinkano orudnjenje u Zimovniku lokalizovano је u hi-
clгotermalno izmenjenom (silifikovanom) seгpentinitu, kao i na kon·
taktu istih sa dacito-andezitima. Ро g·eoloskom nacinu pojavljivanjэ 
s]icno је sa orнdnjenjem u Zutoj Prlini i Jelakcu, samo sto sн koп.
centracije korisnih sulfida na ovoj lokalnosti manje. Odlaganje mi
nerala iz hidrotermalnih rastvoгa izvrseno је na mestima gde је Ьilo 
slobodnih prostora. OЫik rudnih zica uslovljen је velicinom slobod
нog prostora. 

Istraznim radovima (ulшpno 6 potkopa i 4 busotine), lociranim u 
bldrotermalno izmenjenom serpentinitн, ргасеnа је zona minerali
zacije. Sulfidna Pb-Zn mineralizacija otkri\тena је u 2 potkopa. 

Izvrsenom peгmanizacijom u potkopн br. 1 praceno је ро pгн
zanju zicno socivasto orudnjenje. Rudna zica se generalno prнza Ll 

pravcu I-Z. Hodnik nije kontinuirano нгаdеn ро гudi, zato sto ruda 
pгavi lokalna povijanja. Oгudnjenje је preseceno u ulaznom delu 
l10dnika, kao i na 38 m, tako da је dokazano ро pruzanju oko 42 lYt 

sa prosecnom deЫjinom oko 4 m. Busenjem је dokazan nastavak rud
ne zice ispod hodnika 35 m, mada ne na celoj duzini, sto је dokazano 
potkopom br. 6. Sulfidna zica је neravnomernog sadrzaja metala, а 
od minerala је pretezno sastavljena od arsenopiгita, piгotina i pirita. 
Zatim manje od halkopirita, galenita i sfalerita u kvaгcnoj i karbo
natnoj jalovini. 

Potkopom br. 4 presecene sн 2 tanje paralelne sulfidne zice ta
kode pravca I-Z jedna od 20 i druga od 15 do 30 cm deЫjine sa me
ciusobnim odstojanjem od oko 38 m. Zice se javljajн u vidu zapunje-
п.ia strmih pнkotina u intenzivno silifikovanom serpentinitu. Prva 
?.ica је pracena ро pruzanju 18 m, а dгuga је ispгesecana precnim 
lюdnicima na duzini od oko 75 m. Sadrzaji korisnih РЬ-Zп sulfida н 
pomenutim zicama је mali. 

Do sada otkriveno orudnjenje u Zimovnikн odlikuje se visim 
sadrzajem arsenopirita, pirotina i pirita sa kvarcnom i kaгbonatnom 
jalovinom. Halkopirit, galenit i sfalerit su znatno manje zastupljeni. 
Samim tim su i sadrzaji РЬ i Zn prilicno niski, а pojave u danasnjim 
нslovima bez ekonomskog interesa, zbog cega sн i obustavljeni dalji 
istrazni radovi. 

Oksidacija је prilicno izrazena duz pukotina i prslina, gde Sl) 

zastupljene Pb-Zn i Fe zice. Sulfidi, koji se javljaju u vidu impre
gnacija u kvarcnoj masi postedeni sн od oksИacije. Naгocito su uoc
Jjivi oksidi mangana i limonit, kako na povгsini tako i duz pukotina 
i pгslina. 

Na osnovu makгoskopskih i mikгoskopskih pгegleda (М. Radu
kic i Т. Novovic) odгedeni su sledeci minerali н rudistu Zimovnik: 
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k varc, pirofili t, pirotin, halkopiri t, sfaleri t, piri t, arsenopiri t, gel-piгi t,, 
tetraedrit, bulanzerit, dzemsonit, galenit, markasit, hematit, limo
лit-getit i hidrohematit, psilomelan, kovelin, kuprit i Cu-limonit, ce-
1·usit, siderit, kalcit i kalcedon. 

Orudnjenje и Zimovniku је hidroteгmalnog poгekla (kata i me-
7,otermalnog stadijuma). N astalo је и vezi sa aлdezitsko-dacitskim 
\ТUlkanizmom. 

Prerudne tektonske stгukture; pukotine i prsline и silifiko\тai1im 
seгpentinitima i eruptivima kao i na njihovom kontaktu uslo\тile sн 
polozaj mineralizacije i orudnjenja. Rudne zice su formirane и po
menutim prazmim prostorima, а delimicno su sulfidni minerali izv1·
sili metasomatozu и silifikova:nom i karbonatisanom serpentinitu. 

Iz iznetog mineraloskog sastava u Zimovniku \Тidi se da је rudi
ste slicno sa ostalim РЬ, Zn i Ag lezistima na Kopaonilш, samo sto 
su na ovoj lokalnosti koncentracije korisnih sulfida РЬ i Zn u znatno 
шаnјој meri zastupljene. 
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ZAKLJUCAK 

Olovo-cinkovo leziste Zimovnik (Kopaonik) је nastalo u vezi an
clezitsko-dacitskog vulkanizma. Hidrotermalnog је porekla, iormirano 
u kata i mezotermalnom stadijumu. Istraznim radovima је dokazano 
da se pretezno strme sulfidne zice, pravca I-Z, i manje impregna
cije javljaju u izmenjenom serpentiюitu, na kontaktu istog sa dacito
andezitima, а manje u dacito-andezitima. Јеdюа otkrivena zica је 
mocnosti 4 m а ista nema vece duzinsko ni duЬinsko prostiranje. 
Ostale otkrivene mineralne zice su manje mocnosti od 30 cm. Arseno
pirit, pirotin i pirit su od suШda vise zastupljeni, dok su galenit i 
sfalerit znatno manje prisutni. Samim tim su sadrzaji РЬ i Zл. pri
licno niski, zbog cega је pri sadasnjim uslovima ovo leziste u eko
nomskom pogledu neinteresantno. 

(P1'i111ljeno 24. XI 1977) 
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Summary 

TIOSA V NOVOVIC 

GEOLOGICAL-STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND MINE
RAL COMPOSITION OF Pb-Zn DEPOSITS АТ ZIMOVNIK 

(I{OPAONIK) 

Sulphide ore occurrence at Zimovnik (Kopaonik Mt) is related 
to dacite-andesite volcanism. It is hydrothermal origin deposited at 
kata and mesothermal stadium. It is located in hydrothermally 
altered serpentinite, as well as at contact of serpentinite with dacite-
aпdesite and locally in dacite-andesite. With iюvestigated works is 
prooved, that sulphide ore veins аге steep and extend in E-W di-
1 ection. One discovered vein is about 4 m. thick, but without signi
ficant extent iю depth and 1n the length. The thi.ckness of other dis
covered veins is less than 30 ст. Arsenopyrite, pyrhotite and pyrite 
аге the sulphide minerals; which аге more present in the deposits. 
Some galena and sphalerite are present, in minor amounts, as well. 
Due to the low Lead and Zinc concentrations, this deposit is consi
dered of no economic value. 

(Received 24. XI 1977) 
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TIOSAV NOVOVIC 

SULFIDNE РЬ, Zn POJAVE U LEBARU (KOPAONIK) 

Geog1·afski polozaj 

Sulfidne pojave u Lebaru udaljene su oko 2 km zapadno od rud
нika Belo brdo »Kopaonik« pored puta Belo brdo - Lesak. Podrucje 
se nalazi u jako brdovitom terenu, cije su visi:ne uglavnom preko 
1100 m. Rudna pojava gravitira prema zeleznickoj stanici Lesak, na 
pruzi (Kraljevo-Skoplje) od koje је udaljeno putem oko 18 km. 

Istol'ijat isti·aznih l'adova 

U uzem podrucju Lebara retko se mogu primetiti ostaci starЉ 
sгednjovekovnih гadova, uocen је samo jedan stari potkop. Medutim, 
stari radovi, predstavljeni svrtnjevima, postoje u SZ delu od LеЬага 
па udaljenosti 400-500 m, na lokalnosti GuV1niste. 

Posle I svetskog rata, od strane Engleza ovo podrucje nije istra
;:ivano. 

U 1950. godini vrsena su geoloska rekognosciranja terena od 
strane М. Donat-a, gde је iz slaЬijeg orudnjenja (predstavljeno sul
iidnim Pb-Zn zilama u andezitima) sa povrsi:ne uzeta proba iz istra
znog raskopa. Ista је analizirana u Trepci i pokazala 1,40/о Zn; 0,8°/,Ј 
РЬ i 1,2 g/t Au. U 1950. godini izvrsena su u Lebaru geofiziёka mere
nja metodom SEP-a, kojom prilikom su doЬivene anomalije, koje s11 
zatim proveravane duЬinskim busenjem. Do septembra 1951. godine 
нradeno је ukupno 13 busotina, koje dosezu dosta duboko u serpen-· 
tinit. Vec se rezultatima duЬinskog busenja pokazalo, da su anoma
lije sopstvenog elektricnog potencijala izazvane od impregnacija pi
гita Ыizu povrsine. Ujedno su uradena i 3 potkopa ispod mineraliza
c:ije vidljive na povrsini. Svi su ovi radovi postavljeni bez prethodnog 
poznavanja geolosko-tektonski.h karakteristika terena. 

Postavljanje cr10vih istraznih radova tгebalo је da bude zasнo
, ano na zrelom razmisljanju, pri kojem se treba posluziti ne samo 
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geofizickim merenjem, nego i geolosko-tektonskim saznan,iem, kao i 
ocenom rezultata rudarskih radova i dublnskog busenja. 

Zbog· toga је iste godine izvrseno topografsko snimanje terena, 
cija Ьi podloga slu:Шa kao osnova za geolosko tektonska kartiranja i 
posta,rljanja daljih istraznih radova. 

U toku 1952. godine ekipa geoloskog odelenja Trepce, u kojoj 
sam licno ucestvovao, ,,rsila је detaljnu prospekciju terena Lebara i 
Guvnista. Tom prilikom izvrsena је i _geolosko tektonska obrada, kako 
povrsine, tako i jamskih prostorija i rezultata dublnskog· busenja. 
Zbog karaktera orudnjenja, pojavljivanja rude u plicim nivoima, 
dalji radovi su prilagodeni takvom istrazivanju. Pored usmeravanja 
potkopa, podrucje је Ьilo izbuseno vecim brojem plitkih busotina. 

Geolosko tektonske kai-aktel'istike tе1·епа 

Seтpentinit cini geolosku osnovu terena. Predstavljen је ug·lav
nom harcburgitskim i manje dunitskim tipovima. Na povrsini izgra
cluje severni deo teгena, гeljef110 istaknutiji i tone prema jugu ispoti 
mladih tvorevina. 

Glinci, lapoтci, pescaтi i lapoтoviti kтecnjaci tufne seгije gor-nje 
kгede leze ргеkо seгpentinita. Cгvene su Ьоје, koja је verovatno na
stala rastvaranjem femicnih miпerala serpentiпita. U ovoj seriji jav
ljaju se interkalacije andezita, kao i inteгstratifikovani tufovi. De
bljina serije zavisi od intenziteta erozije. N а podrucju istraga је de
lom potpuno erodovana, delom је male deЬljine, а prema jugu za
deЬljava. 

Andezito-daciti se javljaju u vidu izliva i u vidu zionih proboja. 
П pгvom slucaju javljaju se u vidu interkalacija u opisanim sedi
шentima gornje krede, ili leze sa postupnim prelazima u tufove u 
,,isim nivoima. Andezitsko dacitske zice su lepo uocljive u SZ delu 
terena u Guvnistu, gde se na kontaktima istih sa serpenti11itom na
laze stari radovi. (sl. 2). 

Hidтoteтmalne ртотепе sieпa dosta su izгazeпe. Silifikacija је 
prilicno zastupljeпa па kontaktu serpentinita u podini i sedimenata 
tL1fne serije u krovini, zatim па koпtaktu seгpeпtinita i dacitsko-an
dezitskih proboja. Mestimicno је toliko intenzivna, da se tesko гa
spoznaje prvobltno poгeklo ste11e, јег је sastavljena ргеtеzло od 
kvaгca (hidгokvaгciti). Na povгsini se uocavaju kao limonitisa11i sн
pljikavi kvaгcni rifovi, gde su im supljine nastale ispiranjem pirita. 

Stl'uktшЋe kai·akte1·istike te1·e11a 

Sve stene па uzem podrucju Lebara padaju Ыаgо prema JI, а 
delom JZ; gradeci jednu Ыagu antiklinalu, cija osa tone ka JI. Ge
neralno, Lebare se nalazi na rasednoj liniji pravca SSZ-JJI, koja se 
pruza od Sastavaka i Semetesa preko LеЬага i dalje ka ЈЛ. Na tегеnн 
se нocavaju dve vгste raseda. Tektonski pravci SSZ-JJI su jaceg 
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intenziteta. Medutiш, postoje popreoni na njih pravci I-Z ili ISI-
ZJZ, koji su cesti u оvош podrucju. Narocito su vidljivo izгaze11a po
precna raseda11ja i pucanja u hidrotermalno izmenjenom serpe11tinitll 
(hidгokvarcitima) i dacito-andezitima. 

01Ћdnje11je 

Na 0s11ovu studije rezultata geoloskog ispitivanja terena na po
\:rsi11i, geofizickih mere11ja, zatim гudarskih radova, duЬinskog Ьu-
~епја kao i laboratorijskih ispitivanja, moze da se zakljuci da sн sнl-
fid110 Pb-Z11 orudnjenje i mi11eralizacija veza11i za plice 11ivoe i di
fuzno гazЬijeni. 

U izukrstanim pukoti11ama a11dezitskog izliva, na povrsini se jav
lja slaba sulfid11a Pb-Zn mineralizacija, iz koje је proba pokazala 
0,80/о РЬ; 1,40/о Z11 i 1,2 g/t Au. (sl. 2). Ispod ove miпeralizacije ura
clen је hodnik, kojim је preseceno siromas11ije Pb-Zn orudnjenje, 
koje se javlja н vidu mugli, tanjih zica i impregnacija na kontaktu 
crvenih glinaca i andezita kao i u jednoj i drugoj steni uz kontaki:. 
(sl. 3). Orudnjenje se javlja isprekidano, neravnomeгno, kako ро pru
zanju, tako i ро padu. 

U serpenti:nitu tj. u njegovim hidrotermalno izmenjenim parti
jama, ovim potkopom otkrivena је piritizacija, sa slaЬijim sadrzajem 
galenita i sfalerita. 

Medutim, na udaljenju oko 350 m н pravcu SSI, od potkopa br. 1, 
otkriveno је siromasno sulfidno Pb-Zn oгudnjenje u inteпzivno lli
drotermalno izmenjenom seгpentiшitu (hidrokvarcitima). Potkopom 
ћr. 2. i 3. (sl. 4. i 5.) dokazano је da se sulfidna olovo-cinkova rнda i 
mineralizacija javljaju u ovim stenama u vidu zapнnjenja pukotina 
i prslina, orijentisane pretezno u pravcu I-Z, kao i н vidu impreg
nacija. Zice su tanke i retko su deЫjine preko pola metra, sa brzim 
socivastim zadeЫjanjima i isklinjenjima. Mestimicno se javljaju ce
sce, а mestimicno rede. Same sulfidne zice pojedinacno ne cine rudu, 
nego veci broj zica sa okolnom miшeralizacijom. U celi11i uzeto, orucl
пjenje је jako neravnomerno, Sto se vidi iz grafickog prikaza ana -
liza na hodnicima 2. i 3. (s1. 4. i 5.), gde је ovo orudnjenje otkriveno. 
Ovo orudnjenje је lokalno otkriveno, а sudeci prema rezultatima dн
blnskog bнsenja nema vece dublnsko prostiranje, а takode sн i re
zerve male. 

U duЫjim nivoima, u slabo izmenjenim ili neizmenjenim parti
jama serpentinita, sнlfidna Pb-Zn mineralizacija је retko i slabo za" 
stupljena, sto је dokazano rezultatima veceg broja duЬinskЉ bн
sotina. 

Sulfidna mineralizacija i Pb-Zn orш1njenje, otkriveni na povг
~ini, zahvaceni su procesom oksidacije, gde је prilica11 broj minerala 
tгansformiran u odgovarajuce oksidne produkte. Oksidacija је takode 
1~гilicno izrazena i duz pukotina i prslina. Med,utim, sulfidi koji se 
javljaju н vidu sitnih impreg11acija u kvarcnoj masi sacштani su od 
oksidacije. Oksidi mangana i limonit su najrasprostтanjooiji oksidi L! 

lezistн. 



24 

'·1, 
,.__ _ _. ....... · ..... } 

Tiosav Novovic 

,___, /,r·, : 1 

~-~ ----->:ј с-ј 

'>,,~.: 
(, >----

5'.JtFIDH ~~~t;ci,_J:fl V t!IAlrV 

.А,.Г./<,,,..w~ .. "'"Ь-

-':.::> ... 

'<:::::::r::;~~· 

~- .,.,., .. 

- - ---·------------------------~ 

Na osnovu makroskopskog i mikroskopskog pregleda (Т. Novo
\'lC, М. Radukic) konstatovani su sledeci minerali u rudistu Lebare: 
kvarc, pirotin, halkopirit, aгsenopirit, pirit, sfaierit, tetгaedrit, bu
lanzerit, dzemsonit, galenit, burinonit, maгkasit, hematit, limonit-ge
tit, psilomelan, kovelin, kuprit, Cu-limonit, cerusit i siderit. 
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Pukotine i prsline, kao prerudne tektonske strukture uslovile su 
polozaj mineralizacije i orudnjenja. Rudne zice su formirane u po
menutim praznim prostorima, а malo su sulfidni minerali izvгsili me
tasomatozu u silifikovanim i kaгbonatisanim stenama. 

Na osnovu mineralne zastupljenosti i nac~na pojavljivanja moze 
se zakljuciti da је oгudnjenje u Lebaru hidгotermalnog kaгaktera, 
stvarano u kata mezo i epitermalnom stadijumu. Mineralne paгagene
ze u Lebaru uglavпom su slicne sa ostalim Pb-Zn lezistima Kopao
nika. 

U Guvnistu је piгitna mineralizacija sa malo galenita i sfaleгita 
,,ezana za hidrotermalno izmenjeni serpentinit na kontaktu sa ande
zitsko-dacitskim zicama. U duЫjim nivoima mineгalizacija је slaЬija, 
sto је dokazano duЬinskim busenjem. 

ZAKLJUCAK 

Sulfidno Pb-Zn oгud,njenje u Lebaru ,na Kopaoniku javlja se u 
,,idu zica socivastog oЫika, zila i impгegnacija u silifikovanom ser
pentinitu (hidrokvarcitu). Zatim manje u crvenim glincima i ande
;;;itskim izlivima. Pb-Zn sulfidi se javljaju u plicim nivoima, dok је 
u duЫjem slabo izmenjenom ili neizmenjenom seгpentinitu konsta
tovana mestimicna piritizacija sa юeznatnim pojavama galenita i sfa
lerita. N а osnovu mineralne zastupljenosti i geoloskog nacina pojav
ljivanja zakljucuje se da је oгudnjenje hidгotermalnog karakteгa, 
stvarano u kata mezo i epitermalnom stadijumu. Ро mineraloskom sa
stavu slicno је sa ostalim Pb-Zn lezistima Kopaonika. 

(Primljeno 24. XI 1977) 

LITERATURA 

Donatli М., 1951: Kopaonik. Kratak izvestaj. Foпd sti·ucпih dokumenata »Тгер
се« Stari tгg. 

Novovic Т. i Todorovic Z., 1954: Manu-skгiptne geoloske kaгte i pгofili pod
гucja LеЬю·е - Guvniste. Fond dokumenata Geoloskog odelenja »Тгерса« 
Zvecan. 

Novovic Т. i Todoi·ovic Z., 1965: Тшnас za geolosku kaгtu Kopaonika i Rogozne 
(1 :50.000). Centar za NIR i pгojektovaпje »Тгерса« Zvecan. 



26 Tiosav Novovic 

Summary 

'l'IOSA V NOVOVIC 

SULPHIDE Pb-Zn OCCURRENCES IN LEBARE (KOPAONIK) 

А sulphide ore occurrence at Lebare (Kopaonik Mt) is hydro
thermal origin, deposited at kata mezo and epithermal stadium. It is 
located in hydrothermally altered sШcified serpentinite (hydro
чuartzite). Then less at overlying red shales and andesitic extrusion. 
Pb-Zn mineralization occurs iregulaгly in thin veins of lens shaped 
forms at shallow levels, but at deper levels in роогlу alteгed ог non 
altered seгpentinite only piritization occuгs. According to mineгaI 
composition this deposits is like to otheг Lead апd Zinc sulphide 
occuггences at Kopaonik. 

(Гteceived 29. XI 1977) 
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ZLATONOSNO PODRUCJE REGIONA PROKUPI,JA 

U ovom radu prvenstveno се Ьiti reci о rejonu Toplice, cija је 
zlatonosnost nedavno otkrivena i ekonomski preliminaгno procenje
na. U drugom planu su ostala podrucja sireg regiona Prokuplja, u 
kojima se takoёie javlja zlato, ali koja nisu dosad proucavana u nave
denom smislu. 

Autori su sintetizovali niz ranijih kao i svojih podataka i dosli do 
saznanja da је Toplica zlatonosna i to iz sledecih гazloga: 

· - Podrucje Toplice (kao i sira okolina Prokuplja), nalazi se unu
taг jednog zlatonosnog pгstena, kako su zakljucili autori ovog· rada 
na osnovu fragmentarnih podataka (1, 2). 

- Jos od гanije su poznate zlatonos11e pojave u sever11om pod
nozju Jastrepca, ра је ova planina svojevremeno stavljena medu pet 
glavnih oЬlasti SrЬije u pogledu na zlato_ (1, 9). Ovakva prognoza 
bazirana је na cinjenici da su reka Rasina i RiЬaгski potok od davnina 
poznati kao zlatonosni. Tako su sadrzaji zlata u nanosima RiЬarskog· 
potoka iznosili 2,8, а u nanosima Rasi·ne oko 1,0 gг/ma. U ovoj гесi је, 
sem toga, vekovima eksploatisano zlato. Iako Rasina tece seveгo
zapadnim podnozjem Jastrepca, neki autori su smatrali (9) da zlato 
ne potice sa ove planine, vec da njegova pгimarna Jezista treba tгa
ziti u kvarcnim zicama koje leze u kгistalastim stenama ispod teгci
jarnog pokrivaca. 

- U zapadnom pravcu poznate su takode pojave zlata. Рге svega, 
u nanosima gornjeg dela reke Rasine i njenim izvorisnim kracima, 
kao i u reci Toplici kod Kursumlije, sto се reci na potezu Zlataгi
K ursumlij а. 

- U juznom pravcu javlja se zlatonosna zona na potezu Lece
Medveda-Lebane, unutar koje se nalazi Pb-Zn-Ag leziste Le_ce sa 
zlatom. Zlatonosne kvaгcne zice (i Ьгесе) javljaju se ovde i na duzini 
od 14 kilometaгa. I reka JaЫanica takode је zlatonosna i to sve do 
usca u J1.1znu Moravu. 
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,v - Na istoku nal~zi se isto tako zlatonosno podrucje, koje se pro
ttze od Leskovca na Jugu ра do severno od usca Toplice u Juznu Mo
ravu. C?\rde је v~e~ о aluvionima i nanosima Juzne Morave koji su zla
tonosш na duzш1 od preko 30 kilometara (1, 2). 

Kako se vec iz izlozenog vidi, Toplica i sire poclтucje Pтokuplja, 
doista leze unutar jednog zlatonosnog pтstena, и kome se javljajn 
kako ртiтатпа tako i sekundaтna lezista zlata. 

Napred је navedeno da su pojave zlata u severnom podnozju 
Jastrepca odavno poznate i da su jos raniji autori smatrali da pri
marno zlato treba traziti na severnim padinama ove p]anine. Kako 
Ј astrebac pтedstavlja jedinstvenu celinu i и moтfoloskom i geoloskom 
smislu, Ьilo је opravdano predpostaviti da se zlatonosno podrucje na
stavlja preko grebena Jastrepca u pravcu juga i da zahvata njego\fe 
juzne padine i Toplicu. То је i Ьiо jedan od razloga sto је u jesen 
Ј 974. god. V. Vujanovic, u saradnji sa I. Vasicem, paralelпo sa pro
spekcijom ,na titan, izvrsio i predhodnu prospekciju па zlato, na ju-
znim padiпama Jastrepca i u Toplici. Тоm prilikom је ut\тraeno da је 
ovo podrucje doista zlatonosno i da postoje kako primarna lezista 
7Jata u kvarcnim zicama, tako i sekundarпa u reonim i potocnim na
нosima i oko1nim humusnim pokrivacima. 

Kasnije се Ьiti obavesteni, od straпe М. Е r се v i с а (usmeno 
saopstenje) da је isti takode otkrio zlato u. пekoliko potoka koji teku 
juz,nim padinama Jastrepca, i da је u Ьlizini sela G. Bresnica nedavno 
(oko 1967. god.) jedan mestanin, prilikom oranja, otkrio grumen zlata 
tezak 64,5 grama. М. Ercevic је ukazao i na moguce tragove starih 
pralista u Josanickoj reci i kod sela Durmis, ра su V. V u ј а n о v i с 
i I. V а s i с, detaljnije proucili ove delove terena. 

Interesantno је takode ukazati da su strucnjaci Geozavoda ne..: 
davno istrazivali Rasevacki potok na duzini od oko 3 kilometra, i 
da su utvrdili da podinski konglomerati i peskovite gline sadrze oko 
1,3 gr/m3 zlata. U toku ovih istrazivaпja vтsena su raskopavaпja i 
iz.rada plitkih sahti, do duЬine od oko 2 metra. 

Svi ovi podaci, iako fragmentarini, kasnije su sintetizovani od 
strane V. V u ј а n о v i с а i М. Т ео f i 1 о v i с а, koji su dosli do 
niza zakljucaka i ·to: 

- Da se u rejonu Toplice kao i na juznim padinama Jastrepca 
п.е тadi о lokalnim pojavama, vec о ртаvот zlatonosnom podrucj1t 
koje zahvata pov1·sinu od nekoliko stotina kvadratnih kilometm·a. 

- Da gтanice ovog podrucja пе t·reba smatтati zatvoтenim, stc, 
се reci da postoji veтovatnoca da se опо pтoteze i па vecem pтostoтu, 
tj. do grebena Jastrepca i njegovog severnog podnozja; ka zapadu do . 
Kursumlije i sire; ka jugu, preko Vidojevice, Pasjace, Rgajske pla
nine i dr. ka zoni Lebane-Lece i ka istoku prema Juznoj· lYioravi::. 
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Da u podrucju Toplice dominiraju sekundarne роја,,е zlata, 
а ш1 ju~nim padinama primaгne, tj. u kvarcnim zicama koje se naj
\'ccim delom javljaju u kristalinu. 

- Da su sekuюdarne pojave Toplice ekonomski perspektivne н 
pogledu na zlato i pratece metale, а da primarne pojave u kvarcnim 
zicama tek treba istrazivati u cilju ocene njihove perspekti,тnosti. 

Ро povratku sa terena, krajem 1974. godine, '/. V u ј а n о v i с 
је, u saradnji sa I. V а s i с е m, uradio Projekat istrazivanja zlata 
па podrucju Toplice (4); sledi zatim Program V. V u ја n о v i с а 
za izradu studije za istrazivanje zlata i pratecih metala u SrЬiji (5), а 
koji је fiпansirala SIZ za geologiju SrЬije, zatim izvestaj V. V u -
ј а n о v i с а о rezultatima istrazivanja titana i pratecih metala na 
Jastrepcu (7) te napis V. V u ја n о v i с а predat Jugoslovenskoj 
autorskoj agenciji u Beogradu (6). U оЬа zadnja slucaja гadi se о pri
kazu гezultata istrazivanja na titan i pratece metale u 1974. god., 
koja su obavili V. V u ј а n о v i с. i I. V а s i с u terenima јuzпЉ 
padina Jastrepca i Toplice. U ovim radovima Vujanovic pokusava da 
da odgovor na pitanje zasto је zlato u ovim pгostorima Ьilo tako dugo 
zapostavljeno. Јеdаю od razloga је, ро ovom autoru, i okolrюst da su 
kvarcne zice cesto »kamuflirane«, јег se velikim delom utiskuju 
Ш-par-lit u kristalin, nekad u vidu tako tankih traka da kvarc tadя. 
на pгvi pogled izgleda kao normalni sastojak stene. Drugi razlog је 
yelika erodovanost glavnine kvarcnih zica (deЫjine i preko 2 m), ciji 
su komadi i valuci (ра i Ьlokovi) u najvecoj meri prekri\Тeni humu
snim i drugim materijalom. 

ZAKLJUCAK 

Na osnovu svega izlozenog autoгi ovog rada dosli su do sledecih 
zakljucaka: 

1. U prospektovanom prostoru postoje primarne i sekundarпe 
pojave zlata, od kojih se prve nalaze u kvaroпim zicama па juznim 
padinama Jastrepca, а druge u nanosima potoka i reka, kao i u hu
musnom materijalu i njegovoj podlozi na gornjim padinama i u samoj 
Toplici. 

2. Ovde se ne radi о mestimicnim pojavama i nalazistima, vec о 
zlatonosnom podrucju koje zahvata povrsiюu od пekoliko stotina k\Тa
dratnih kilometara. 

3. Podrucje је otvoreno u svim pravcima i moguce је da se u 
svim pravcima i nastavlja. 

4. Primarne pojave zlata nisu do sada ozЬilj,nije proucavane, 
usled cega treba preduzeti istrazivanja radi ocene njiho\Тe perspek
iivnosti kako na zlato tako i na pratece metale. 
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5. Sekundarne pojave su veoma interesantne jer, prema preli
rninarnim podacima, dostizu sadrzaje koji prelaze donju granicu eko
nomicnosti za 2-3 puta u odnosu ,na cene zlata iz peгioda izmedu 
dva svetska гаtа (baza: 36 US dolara za finu uncu Au). Ovde se, kako 
se vidi, ne uzima u obzir vrtoglav porast cena zlata zadnjih desetak 
godina, niti mogucnost otkгivanja pгatecih metala u nanosima i dru
gim sedimentima (Ti, V, Zr, RZ, Fe, Mn, Nb, Та i dг.). 

6. Na osnovu svih podataka, ukljucujuci i rezultate arheo1oskiJ1 
iskopavanja, autoгi su dosli do zakljucka da је o,rde zlato uglavnom 
yadeno u rimskom periodu i to u Josanickoj reci i kod sela Durmis, 
da је гimsko rudarenje tгajalo oko 100 godina, da su гimljani eksplo
atisali samo sekundaгno zlato, ukljucujuci i ono iz kvaгcnЉ komada 
i valutaka, te da је njihova tehnologija Ьila vrlo primiti,,пa. S obzi
гom na ovo, zakljucuje se da rimljaпi nisu povadili glavne koliciпe 
zlata cak ni u gore пavedeпim lokalnostima i da је veliki deo zlato
пosnog podгucja Toplice ostao postedeп пjihovog rudareпja. Treba 
па kraju dodati da autori nisu mogli otkriti пikakve znakove koji bi 
нkazivali na eventнalne radove u turskom periodu. 

(Pгimljeno 20. Х 1977) 
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ТНЕ GOLD - BEARING PROKUPLJE AREA 
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А large gold - bearing area has Ьееп. detected Ьу the authors, na
mely оп. the souther slopes of the mouп.tahn of Jastrebac, as \Vell as 
along the Toplica river valley, south SerЬia. 

Two types of gold deposits and occurrences have been гecognizec! 
hеге: 

1. The primaгy deposits in the quartz veins, which аге ир to 
several meters thick. Tl1ese veins аге located in the surгound
ing crystaШne schists. 

2. The placer deposits in the river ап.d stгeam sediments. 

The deposits of the first type аге not explored in detail, so no 
data on the economic importance of them. However, the placer gold 
deposits might Ье profitaЫe extracted. In the latter deposits type also 
minor metals such as Ti, V, Hf, Zr, Nb and Та haye been detected. 
(Received 20. Х 1977) 
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SIJARINSKA ВАN.ТА - GEOLOGIJA TERENA I GENEZA 
TERMOMINERALNIH VODA 

Termomineralni izvori Sijarinske banje locirani su u klisuri Ja
blanicke reke koja је poznata i kao »Banjska reka«. Mesta javljaпja 
ovih izvora nalaze se na oko 20 km jugozapadno od Lebana i to na 
nadmorskoj visini od 420-450 metara. 

Geoloski sastav tе1·епа 

Prema М. L u k о v i с (6) osnovu tereha cine kristalasti skriljci 
i to mikasisti, gnajsevi i amfiЬolitski skriljci, koji pripadaju Rodop
skoj (Srpsko-makedonskoj) masi. Skriljci su isproЬijani manjim pro
ћojima andezita i dacita, krajem tercijara, u mioceпu i pliocenu. Ovi 
proboji su cesci i veceg oЬima u 11eposrednoj Ыizi11i termalпih izvora 
i vezani su uglavnom za levu obalu Baпjske reke, na kojoj se 11alaze 
i svi termalni izvori. 

Kristalasti skriljci padaju skoro redo,тno ka jugoistoku, а vrlo 
1etko. ka drugim pravcima. Ova odstupanja pravaca padova vide se i 
oko glavпih termalnih izvora. Duz javljanja izvora istalozene su ve·· 
like mase aragonitskog Ьigra. 

Prema istom autoru, istocno od Banje javlja se jedna uska zona 
(kraljust) senonskog flisa pravca SSZ-J JI. U оЬа pravca ona se brzo 
isklinjava. Istocno od о,те zone nalazi se velika andezitska masa ori
jentisana u istom pravcu kao i senonski flis. 

Prema V. V u ј а n о v i с u (19), sire podrucje Sija6nske banjc, 
Medvede i Lebana, predstavljeno је feldspatiziranim i migmatizira
пim skriljcima (mikasisti, liskuшski i dvoliskunski, amfiЬolski i dr. 
skriljci i amfiЬoliti), koji su velikim delom pretvoreni u migmatit
-gnajseve i to su jedini gnajsevi u ovom terenu. Do alkalne metazoma
ioze i granitizacije doslo је pod uticajem mladog gra:nitoidnog mag
matizma. Pored amfiЬolskih skriljaca i amfiЬolita, koji se mnogost.ru
ko javljaju u seriji, па vise mesta u stubu zapazeni su i orto amfiЬoliti, 
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tj. prvoЬitni gabrovi koji su se konkordantno utiskivali u ovu seri,iu, 
i koji su ,u meduvremenu metamorfisani, а delom i feldspatizirani П 
toku alkalne metazomatoze stena vrsen је prinos feldspata i to na 
prvom mestu oligoklasa i andezina (rede alЬita i bazicnih plagioklasa), 
uz promenljive, ali delom veoma visoke prinose kvarca, i uz cesto sla
Ьiju ili јаси Ьiotitizaciju svih stena iz kristalaste osnove. Mestimicno 
se javljaju i proslojci liskunita, tj. trakastih nagomilanja muskovita ili. 
Ьiotita, ili оЬа minerala, i to u migmatit gnajseyima. Na vise mesta 
javljaju se injekcioni, odnosno metasomatski, pegmatiti, uglavпom sa 
muskovitom, а nekad i sa gпezdima turmali11a. DeЬljina pegmatit
skih zica i:zшosi i preko 10 metara. Pored injekcionih, javljaju se i 
pegmatiti u zicama koje seku folijaciju stena (19). 

Migmatizirane kristalaste stene oЬicno su sveze, narocito amfi
bol (ро pravilu zelena horлЫenda), ali i Ьiotit, muskovit, а najcesce 
i feldspati. Cesto se vidi da se radi о remoЬilizaciji amfiЬola na me
stu, usled cega је, uz prinos kvarca i feldspata, dolazilo do znatnog 
brisaпja tragova Ьivse folijacije, koja ostaje samo nag·lasena. Prili
kom remoЬilizacije i alkalizacije kristalastih stena, bez obzira na tra
gove folijacije i paralelizacije, dolazilo је i do promena u strukturi 
stena i to u granoЫastiбnu, uz cesto »ukrstanje« amfiЬola i liskuna. 
S obzirom na snaznu remoЬilizaciju i prekristalizaciju primarnih sa
stojaka cesto је nemoguce potpuno odvajanje prinosa od remoЬiliza
cije. Metamorfizam i alkalnu metazomatozu prate, izmedu ostalog, 
i povecane koncentracije apatita, granata i staurolita (19). 

U najuzem podrucju Sijarinske Ьаюје autori su otkrili i ande
zitske piroklastite, koji su skoro potpuno alterisani, narocito na mestLt 
gde izvire termomineralna voda (gejzir). Uzorak stene uzeli smo па 
samom izvoru, а takode i belog sloja kojim је опа oЫozena, а koji 
se talozi iz mineralne vode. 

Petrografska ispitivanja naseg uzorka izvrsila је V. СеЬiс i utvг
dila da је ova stena hidrotermalno izmenjena. Sastoji se iz Ьivsih 
fenokristala feldspata, zamenjenog sericitom, а Ьiotit је obezbojen. 
F'enokristali su Ьili predstavljeni plagioklasom, Ьiotitom i amfiЬolom. 
а osnO\тna masa је potpuno zamenjena granularnim kvarcom, izme
sanim sa malo sericita. Sporedni sastojci su neprovidпi mineral, ciт
kon i apatit. Mikroskopska i rudno-mikroskopska ispitivanja (V. Vu
janovic) su pokazala da se radi о andezitskom tufu, koji је ne samo 
alterisan, vec i silifikovan. U rudno-mikroskopskom preparatu se vide 
brojne :Шiсе i zrna limonita, а i sama stena је manje-vise sa praska
st.im limonitom. Stena sadrzi veci broj zгna rutila, anatasa(?), leu
koksena i геdе sfena, koji su verovatno Ьаг delom nastali iz ilmenita. 
Ovi titanovi mi,nerali predstavljaju sporedne sastojke stene. Uzorak 
је i spektrohemijski analiziran, а rezultati su prikazani u daljem 
tekstu. 

Bele prevlake о kojima је Ьilo napred reci odgovaraju, prema 
nasim ispitivanjima, aragonitu koji је redovno iskristalisao i to н 
,ridu iglica, sa cestim pojavama prodornog Ыiznjenja. Aragonit је 

analiziran opticki, hemijski i termicki, а DT-analizu је uradio D. Pe
;ic. Ovi podaci su od znacaja, izmedu ostalog i zato, ~to је гее о prvom 
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tJ(•1дljnijem ispitivanju kod nas, pri cemu је dokazano i to da aragonit 
о kome је гее nije ni u najmanjoj meri kalcitisan. 

Kako је ovaj mineral ispitivan i spektrohemijski to su, ро svemtt 
:;щ!есi, u pitanju i prvi rezultati · kod nas ц navedenom smislu, kada 
s11 tt pitanju hemizam i prateci elementi u ovom mineralu. Kako се 
sc· docnije videti, aragonit se nije pokazao mnogo »gostoljublv« u po-
1;ledu na mikro elemente. 

S desne strane Banjske reke, oko 100 metara od gJavnog izvora 
(Gejzir) uzeli smo, na putu, uzorak skriljca i to kako radi njegove 
odгedbe, tako i zbog utvrdivanja metalicпih minerala, kao i sadrzaja 
p1-atecih elemeпata. Uzorak је analiziran mikгoskopski (V. СеЬiс), 
1·udno-mikroskopski (V. Vujanovic) i spektrohemijski (S. Maksi
movic). 

Mikroskopska ispitivaпja su pokaza]a da .ie stena izgradena od 
graпularnog kvaгca i koпtura Ьivseg fe]dspata koji је potpuno za
шenjen gliпovitom mateгijom, izmesanom sa seгicitom i izbeljenim 
liskunom. U steni se zapazaju i kгupпije liske muskovita, zatim na
gomilaпja sericita i dosta sitпozrnog i пeprovidnog minerala. Spo
гedni sastojci su cirkoп i гutil. V. СеЬiс kaze da је steпa najverovat
пije hidrotermalno izmenjena, а ро autoгima ovog rada glavne izme
лe su nastale pod uticajem termomineralne vode, koja је ovde пe
kada ocigledпo cirkulisala. Rudпo-mikroskopska ispitivaпja su po
kazala da steпa sadrzi zгпа гutila, i aпatasa(?), kao i brojna zrпa 
ljuspastog grafita, veliciпe i do 200 mikrona, zatim leukoksena koji 
јс nastao iz ilmeпita. Stena sadrzi oko 1 О/о titanovih minerala i preko 
1 О/о gгafita. Mestimicno se vide krupпe liske musko\Тita i Ьiotita. Jav
lja se i ritmicki limoпit, slabo pretvoгeп u getit i sa prasiпom »psi
lomelana«. Steпa је iпасе dosta obojena zbog prisustva praskastog 
Jimonita. Izuzetпo se srecu sitпe liske elemeпtaгnog gvozda, koje је 
11astalo redukcijom пekog spoja ovog metala (piгit?). Zbog zuckaste 
11ijanse u boji moguce је da u g,,ozdu prisustvuje i nesto nikla. Na 
osnovu tereпskih i laboratoгijskih ispitivanja proizilazi da је rec о 
Ьivsem grafitskom skriljcu, koji је pretvoren u dvoliskunski gna.js, 
pod uticajem alkalne metazomatoze. а kasnije hidrotermalno alte
risaп, 

Tektonika 

.. Ро М. L u k о v i с u (5) Sijaгinska Ьапја se nalazi na zapadnom 
rubu Rodopske mase, а ovaj гuЬ predstavlja tektonsku zо1ш visokog 
геdа koja је jos uvek tektonski aktivna. Izvorista su na velikom ra
sedu koji poprecno preseca gorпju tektonsku zonu, а locirana su u 
podrucju dejstva mladog andezitskog vulkanizma (mioce11-plioce11). 

· N. М i l ој е v i с (7), ukazuje, izmedu ostalog, i na veliki broj 
pukotina i prslina u uzem podгucju Banje, kojima pridaje ,,eliki zna
caj, smatrajuci da one usmeravaju cirkulaciju termomineralnih vod.a 
na svom putu ka povrsini. Ро ovom autoгu jedna ista termomineralna 
,1oda pojavljuje se na vise mesta јег cirkulise kroz sistem povezanЉ 
pukotina i prslina, ргi cemu se stvaraju jake vodene zice. 
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HEMIJSKE OSOВINE TERMOMINERALNIH VODA 

Hemijske osoЬine voda Sijarinske banje ispitivane su od straвe 
niza autora i to u pogledu na makro i mikro sastav. Tako је Jelena 
Doric uradila hemijske aюalize voda iz sest iz,,ora, а М. Т. Leko iz 
izvora »Gejzir« i »Rimski buвar«. N. Dimitrije,,ic је dala podatke о 
makro i mikro sastavu vode iz izvora »Gejzir«, а М. Arsenijevic о 
mikro sastavu voda iz dva izvora. 

V. Vujanovic i М. Teofilovic uzorkovali su vode iz izvora »Gej
zir« i »Rimski bazen«, zatim okolne stene i taloge. Suve ostatke koje 
su doЬili uparavanjem do 100°С, uzorke okolnih steвa i taloga spek
trohemijski је analizirala S. Maksimovic, а delom i М. Arsenijevic 
(Li, Rb, Cs), dok је petrografska ispitivanja stena vrsila V. СеЬiс. 
Rudno-mikroskopsko ispitivanje stena vrsio је V. Vujano,1ic, а DT
-analizu taloga (aragonit) uradio је D. Pesic. 

Diferencijolno - termicko krivo orogonita 
iz Sijorinske bonje 

1!УЈ 

90) 

U sledecem cemo prikazati rezultate svih ovih ispitivanja. Ј elena 
Doric analizirala је vode iz vise iz,,ora Sijarinske banje, i dala је 
sledece rezultate: 

Tabela 1 \1 gr/l 

»Glavni »Gornja »Rimski »Sumpoгo-
izvoг« banja« bazen« »Spas« »Zdravlje« vita voda.« 

Na 1,1139 1,0781 0,9826 1,0909 1,0529 0,0952 
к 0,0665 0,0603 0,0529 0,0603 0,0655 0,0470 
Са 0,0320 0,0505 0;0618 0,0488 0,0533 0,0485 
Mg 0,0190 0,0186 0,0200 0,0176 0,0167 0,0186 
СОзН 2,9874 2,9334 2,6705 2,9402 2,8792 2,4479 
S04 0,0757 0,0842 0,1189 0,0889 0,0807 0,0787 
CI 0,0980 0,0943 0,0905 0,0998 0,0930 . 0,0814 
SI02 0,0966 0,0920 0,0874 0,0932 0,0846 0,0720 
Fe20s 0,00014 0,00014 0,0080 0,00014 0,00014 0,01078 
Аl2Оз 0,0010 0,0011 0,0016 0,0012 0,0012 0,0042 
СО2 0,25 0,63 0,72 0,26 1,05 1,56 
Mn tг. tг. 

Тетре1·а-
tu1·a: 69,8°С 47,5° 40,5° 37,0° 32,3° 20,8°С 

Suvi ostatak: 
U g1·. l. 2,98 2,93 2,74 2,95 2,87 2,45 
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Iz gornje tabele mogu se izvesti zakljucci о sadrzajima makro
-elemenata i spojeva u pojedinim izvorima i doblti srednje vrednosti 
ovih sadrzaja: 

Tabela 2 п gг 1 

od do sredn.ii sad1·zaji 

Natгijum 0,8952 1,1139 1,0356 
Kalijum 0,0470 0,066 0,0587 
Kalcijum 0,0320 0,0618 0,0492 
Magnezijum 0,0167 0,0200 0,0184 
НСОа 2,4479 2,9874 2,8098 
S0.1 0,0757 0,1189 0,1027 
Cl 0,0814 0,0998 0,0928 
Si02 0,0720 0,0966 0,0876 
Fe20a 0,00014 0,0107 0,0032 
Аl2Оз 0,0010 0,0042 0,0017 
СО2 0,25 1,56 0,74 
tempeгatuгa 20,8°С 69,8°С 

----~-

U sledecem cemo prikazati rezultate ispitivanja vode iz glavnog 
izvora (Gejziг) i »Rimskog bunara«, prema raznim autorima, uklju
i:"ujuci i analize radene na nasem materijalu. 

'I'abela 3 

Glavпi izvoг »Gejziг« 

§ 
К2О 47,0 
Na20 1007,0 
сао 51,0 
MgO 31,0 
Аl2Оз 1,0 
1''е2О3 15,0 
S0:3 50,0 
Cl 114,0 
Si02 62,О 
СО2 850,0 

§§§ §§ 
Al 0,6975 <3 
Fe 0,8370 <3 
Ti 0,0845 
Мп 0,0976 0,0053 
Cu 0,0083 0,1549 
Ni 
Со 0,0041 
Cr 0,0125 0,0352 
Ва 0,3069 0,5632 
Sг 8,3705 2,992 
Li 0,3348 1,23 
Rb 0,2232 0,63 
Cs 0,053 
РЬ 
Ag 
V 0,0069 

§ - Ро М. Т. Leku 
§§ · __-. -Spektrohemijske analize na пasem mateгijalu 
§§§ - Ро N. Dimitrijevic 

u mg'I 

»Rimski bunaг« 

пiје гаdепо 

" 112,0 
37,0 

1,0 
7,0 

78,0 
97,0 
73,0 
+ 
§§ 

<2,5 
5,30 
0,1325 
0,0689 
0,0583 

0,0265 
0,4240 
2,65 
0,7950 
0,3710 
0,0450 
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Vredelo bi takode prikazati i karakteristike vode iz Sijarinske 
Ьаnје (Gejzir) koje је dala N. Dimitrijevic: 

НС03 71 S04 25 

Na + Ks.; Сан Mg1 

Takode Ьi vгedelo izneti гezultate spektrohemijskih analiza na 
Li, Rb, Cs i Sr, koje је uradio М. Arsenijevic. 

'ГаЬеlа 4 u 1щ(I 
·----~~·-

Lokalnost Materijal Li Rb Cs Sr 

Gejzir N. Dimitrijevic 0,3348 0,2232 8,3705 

Gejziг V. Vujanovic i 
м. Teofilovic 1,23 0,63 0,053 2,992 

Riщski bunaг 0,795 0,371 0,045 2,63 

C¾ejziг М. Aгsenijevic 2,15 1,02 0,21 1,62 

Rimski bunaг 1,7 0,75 0,31 1,02 

Kako se iz gornje tabele vidi, sadrzaji elemenata su ро М. Arse-
пijevicu veoma neujednaceni i krecu se · 

za litijum od 0,335 do 2,15 mg/1 

тuЬidijum od 0,223 do 1,02 

cezijum od 0,00 do 0,31 

stтoncijum od 1,02 do 8,37 

s obzirom na velike razlike. u pogledu na sadrzaje gornjih ele
menata, autori nisu dali i srednje vrednosti, kako је to uradeno kada 
su Ьile u pitanju hemijske analize Jelene Doric, јег u ovom zadnjem 
slucaju nema Ьitnih razlika, iako se radi о sest raznih izvora mine-
1·alne vode. 

* 

U toku nasih ispitivanja uzorkovani su i andezitski piroklastiti 
iz kojih izvire mineralna voda (Gejzir), zatim Ьео talog koji se iz vode 
izlucuje u podrucju gejzira i na kraju skriljac na useku puta, oko 
100 metara od gejzira. Spektrohemijske analize dale su sledece re
zt!ltate: 
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Tabela 5 

Si 
Al 
Fe 
Mg 
Са 
Na 
Ti 
Mn 
РЬ 
V 
Cu 
Zr 
Ni 
Со 
Sc 
С1· 
Ва 
Sr 
Li 
Rb 
Cs 

-~·--··~--·----~-· 

Andezitski 
piгoklastit 

> 1 О/о 
>> 1°/о 

> 10/о 
3160 

? 
? 

3200 
34 
45 
40 
35 

230 
3 

22 
3160 

38 
12 
60 

Вео talog 
aragonit 

+ 
> 10/о 
> 10/о 

>3000 
>>10/о 

3750 
55 

540 

9 

22 
3160 

>2000 
7 

Sk1·iljac 

> 10/о 
>10/о 

>5000 
1200 
1000 

'? 
3200 

7 
32 
22 
17 

5 
tr 

6 
28 

500 
60 

Geohemijsko-genetske odlike te1·momine1·alnih voda 

Ј os је N. М i 1 ој е v i с (7) genetski interpretirao sve termo
mineralne vode Sijartnske banje, ali samo na osnovu nekih njihovih 
karakteristika. N. Milojevic smatra da su vode Sijarinske banje »me
~ovitog karaktera«, јег se ovde juvenilne mesaju sa descedentnim. 
Juvenilnu vodu i ugljen dioksid on genetski vezuje za tercijarni vul
kanizam koji је dao i sulfidne pojave u sirem podrucju banje. Sa 
juvenilnom vodom, koja је ро navedenom autoru vec Ьila minerali
zovana, mesaju se podzemne atmosferske vode i to na velikoj dublni, 
а do ovog mesa,nja dolazi i na putu ka povrsini. Ovako izmesana voda 
rastvara mi•nerale iz okolnih stena, sulfide, а posebno pirit, »formi
гajuci od njega fero-feri sulfate - zutozeleni prah koji cveta ро 
Ylaznim povrsinama stena«. Na ovaj nac1n dolazi i do izlucivanja 
limonita. Na kraju, N. Milojevic kaze da istalozene sulfate gvozda 
rastvaraju povrsinske i podzemne vode, ра se i na taj naci:n oboga
cuju mineralnim materijama. 

М. Т. L u k о v i с (6) se u svom radu samo osyrce na poreklo 
,,oda Sijarinske banje i on kaze da »svi oYi izvori predstayljaju spo-
r edne proboje terma1ne vode na zayrsetku ј edne vгlo velike hidro
termalne akcije u ovom delu teгena«. 

М. А r s е n i ј е v i с (1) је Sijarinsku banju ispitiYao zajed110 
sa jos 33 mineralna i termomineralna izvora u Srblji** i ko11stato,,ao 

** Podaci koje ovaj autor daje uglavnom se odnose na spektralne analize 
matel'ijala koga su sakupljali гazni autori, i koji је jos гanije pнЬlikovan. 
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da se radi о descedentnim vodama (cesto u podrucjima smirenog vul
kanizma) koje duboko poniru i ispiraju elemente iz okolпih stena. 
\Тоdе Sijarinske banje su, prema ovom autoru, sekundarnog porekla, 
а takode i svi elementi u пjima. U priлcipu, М. Arsenijevic dopusta 
шogucnost da u пekim пasim mineralnim yodama ucesce juYenilne 
Yode moze da iznosi do 5,0°/о. 

Ove svoje zakljucke М. Arsenijevic bazira na osпovu ispitivanja 
alkalnih i zemnoalkalnih elemenata u vodama, tj. Jitijuma, rubldiju
ma, cezijuma, stroncijuma i barijuma, zatim njihovih medusobnih 
odnosa, kao i па osnovu stupnja agresivnosti со~ koga ove vode nose. 

Kako se iz svega izlozenog vidi, dosadasnja ispitivaпja Ьila su ро 
pravilu parcija1nog karaktera, ра su i zakljucci koji su iz njih proiz-· 
Jazili bili ogranicenog dometa. 

S druge strane, raniji autori nisu uzimali u obzir brojne hemijske 
analize miпeralnih voda Sijarinske banje, а koje su uradili Ј. Doric, 
М. Т. Leko i drнgi autori. 

Ovom prilikom, medutim, prikazani su svi raniji rezultati hemij
skih i drugih ispitivanja, а takode i rezultati sopstveпih pгoucavanja 
autora ovog rada, posebno u pogledu hemizma пekih izvora (Gejzir, 
Himski bazen), zatim petrografskog sastaya okolnih stena i stena 
sireg podrucja, sadrzaja metalicnih minerala u njima, mineraloskog 
sastaya taloga (aragonit, limonit i dr.), i sadrzaja pratecih elemenata 
u stenama i talozima. 

Gore navedeni podaci su objedinjeni, tako da ovaj 1-ad pгed
stavlja ujedno i prvu sintezu svih гanijih kao i nasih ispitivaпja i 
proucavanja. 

POl'eklo te1·momine1·alnЉ voda 

Pre nego predemo na genetsko tumacenje ispitiYanih voda po
trebno је detaljnije prodiskutovati rezultate brojnih hemijskih i dru
gih analiza i to posebno u odnosu na neke elemente. 

Tako, pre svega,upadaju u oci veoma visoki sadrzaji natrijнma 
l1 svim vodama Sijarinske banje, koji se k1·ecu od 895-1.113,9 mg/1, 
zatim НСОз koji iznose 2.447,9-2.987,4 i СО2 (250-1.560 mg/1). 1.; 
нzој Srblji ovako visoki sadrzaji natrijuma otkriveni su za sada samo 
u Bujanovackoj banji, i znatno nize u Palanackom kiseljaku. Visoke 
koncentracije НС03 zapazene su jos samo u vodama Vгnjacke (2.074) 
i BujanoYacke banje (3.233 mg/l). I neki drugi elementi i spojevi se 
pojavljuju u relatiyno visokim sadrzajima u vodama Sijarinske banje 
i to pre syega SO, (76-119 mg/1), zatim hlor (81-99,8), silicijum 
(72-96), kalijum (47-66), kalcijum (32-62), uz relativno niske sa
drzaje magnezijнma (17-20), i sasYim niske Fe20:1 (0,14-10,7) i 
А120з (1,0-4,2 mg/l). 

Ako se uporede analize voda Sijarinske banje koje је uradila Ј. 
Doriceva, koje su napred prikazane, sa analizama М. Т. Leka, videce 
se da se one sasvim dobro slazu, а rezultati analize, bez obzira na 
lokalnost, veoma su slicni. То dokazнje da s11, svi izvori Sijar.inske 
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uanje zajednickog poтekla i da p1·edstavijaju samo posebne izdanke 
jedne iste vode. 

Ovde posebno treba istaci visoke sadrzaje kalijuma u Sijarinskoj 
mineralnoj vodi i to u svih sest ispitiva:nih izvora (47-66 mg/1) i 
konstatovati da takvi sadrzaji predstavljaju pravu retkost и ispiti
vanim vodama uze SrЬije. Naime, visoki sadrzaji kalijuma zapazeni 
sн samo и vodama Vrnjacke banje (50-70 mg/1), а upadljivo pove
cani u vodama Bujanovaeke (41,4) i Vranjske banje (11,3 mg/1). 

Ako Ьismo izvriШi uporednu analizu sadrzaja, glavnih elemenata 
н vodama Sijarinske banje i ostalim mineralnim vodama u uzoj 
SrЬiji, pokazala Ьi se velika slienost sa Bujanovaekom, Vrnjaekom i 
donekle Vranjskom banjom kada su u pitanju kalijum i natrijum, 
sa Vranjskom i Priliekom и pogledu na g,,;ozde, sa vodama iz oko
line Goгnjeg Milanovca u pogledu na S04, sa Niskom i Soko banjom 
kada је гее о magnezijumu, sa manjim brojem mineralnih voda н 
pogledu na aluminijum i sa nizom m1neralnih voda u pogledu na 
kalcijum. 

Iz svega ovoga sledi zakljueak da termomineralna voda Sijarin
ske banje sadтzi sve таkто eiemente koje smo otkrili i u drugim mi-
neralnim vodama uze SrЬije, ali takode i zakljueak da se па osnovu 
koiicinske zastнpijenosti ovih eiemenata н ceiini, i.spitivana voda пе 
moze нpoтeaivati ni sa jednom do sada ispitanom mineтainom vodom 
и ovim pтostoтima. 

U pogiedu па mikтoeiemente postoje znatna odstupanja, naroeito 
kada је гее о litijumu, ruЬidijumu, cezijumu i stroncijumu. Do sada 
је, kako је napred navedeno, uradeno pet analiza sadrzaja mikro
elemenata i to tri analize vode iz Gejzira i dve iz Rimskog bazena, 
odnosno bunara, kako ovu zadnju vodu nazivaju neki autori. 

U sledecem сето prikazati rezultate ovih analiza: 
Titan. Sadrzaji ovog metala krecu se do 0,13 mg/ i ovo sн, porecl 

Rgoske banje, do sada najvisi sadrzaji otkriveni н mineralnim vo
dama SrЬije. 

Mangan, se javlja н sadrzajima od 0,005-0,10 mg/1, sto znac:i 
dд mogu da budн relativno visoki, bar kada se uporede sa odgova-
1·ajucim sadrzajima u \тodama Sumadijskog· tipa. 

Ваkат se javlja u kolieinama od 0,008-0,15 mg/1 i н ovom zad
r:jem slueaju se radi о upadljivo povecanim sadrzajima, јег u voda
ma Sumadijskog tipa bakar se uglavnom javlja na trecem i cetvrtom 
clecimalu. 

NikaI i kobait se javljaju samo и tragovima, sto је prirodna po
java u mineralnim vodama SrЬije, gde su ovi metali ро pravilu za
stupljeni u minimalnim kolicinama, ili sasvim odsustvuju, sa izuzet
kom Davolje vode, gde sadrzaji nikla dostizu 1,05, а kobalta cak 
1,95 mg/1. 

Нтот. Sadrzaji ovog metala krecu se od 0,01-0,035 mg/1, sto 
znaci da su oni niski, slicno ostalim vodama u SrЬiji u kojima se 
lirom najeesce nalazi na trecoj i eetvrtoj decimaH. 

V anadijum se samo izuzetno srece i to u minimalnim kolieinama 
koje _iznose do 0,907 mg/1. 
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Olovo, cink i sтеЬ1·0 nisu mogli biti dokazani ni u jednom od 
ispitivanih izvora, mada је olovo prisutno u nekim mineralrnim vo,
dama Srbije, а srebro cesto prati vulkanske vode Sumadijskog tipa. 

Baтijum. Sadrzaji ovog elementa krecu se u granicama od 0,3--
0,5 mg/1 i, рогеd Vmjaca, to su ujedno i najvisi sadrzaji ovog ele
menta do sada гegistгovani u mineralnim vodama SrЬije. 

Stтoncijum. Iz analiza proizilazi da su sadrzaji stroncijuma veo
nн пeujednacE'ni јег se kгecu izmedu 2,65 i 8,37 mg/1, ali se ovde 
ocigledno radi 6 pogresnim podacima, na sta izmedu ostalog ukazuju 
i rezultati analiza voda koje su uzorkovali autori ovog· rada. Iz оvЉ 
;,:adnjih analiza pгoizilazi da se sadrzaji stroncijuma krecu od 2,65-
2,99 mg/1 (prema S. Maksimovicevoj). 

Litijum se redovno srece i to u sadrzajima od 0,33-2,15, а н 
лasim analizama od 0,79-1,23 mg/l. Maksimalni sadrzaji litijuma u 
шineгalnim vodama нzе SrЬije iznose 3,80 i 3,90, а odnose se na vode 
\Trnjacke i Mataгuske banje. Relativno visoki sadrzaji ovog metala 
zapazeni su jos u Bujanovackoj ba,nji (1,32 mg/1), dok је u ostalim 
mineralnim vodama uze SrЬije litijum najcesce relativno slabo za
stupljen. 

Rubidijuni. Sadrzaji ovog metala kгecu se od 0,22-1,02 mg/l, а 
Ll nasim analizama od 0,37-0,63. U odnosu na vecinu voda Sumadij
skog tipa ovi sadrzaji mogu se smatrati dosta povecanim. 

Cezijum. Postoji velika neujednacenost u pogledu sadrzaja ovog 
metala u mineralnim vodama Sijarinske banje i oni se krecu od 
0,00-0,31, а u nasim analizama od 0,045-0,053 mg/1. S obzirom na 
gornja odstupanja, nije moguce izvesti uporedenje sa sadrzajima се.:. 
cijuma · u ostalim mineralnim vodama SгЬiје, ali se ipak moze reci; 
da је on redovno prisutan u vodama Sijarrnske banje, iako u maliin 
l:olicinama. U daljoj geohemijskoj inteгpretaciji ovog elementa анtо
гi се se drzati гezultata analiza uradenih na svom materijalu .. 

* 
* * 

Ispitujuci mineгalne vode SrЬije u jednom duzem periodu, autoгi 
su izvrsili i genetsku klasifikaciju istih i podelili ih u cetiri grupe: 

1.. Vulkanske mineralne vod_e Sumadijskog tipa 
2. Ostale vulkanske mineгalne vode 
3. Panonske mineralne vode 
4. Descedentne mineralne vode . 

. Vode Sumadijskog tipa odlikuju se prisustvom velikog · broja 
cJemenata, od kojih su neki гedovno prisutni (Na, К, Li, Rb, Sr, Cs, 
Ra, Al, Fe, Cr, Mn i Cu), drugi cesto, а neki dosta ili veoma тetko. 
Neke od ovih elemenata autori su izdvojili kao karakteristicne pгa
lioce voda Sumadijskog tipa, а to su litijum, ruЬidijum, cezijum i 
stroncijum. Ovi elementi, zajedno sa kalijumom, predstavljaju geo-
1zernijsku asocijaciju koja kaгakterise navedeni tip voda. Ро autori
ma ovog rada, najkarakteristioniji element u Sumadijskom tipu. jeste, 
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cezijum. Poreklo voda Sumadijskog tipa autori vezuju za mladi leu
citonosni vulkanizam koji је zahvatio velike prostore u SrЬiji, na1·0-

i'.:ito oЫast Cacansko-kraljevackog tercijarnog rova, zatim sire pod
rucje ,Jranja i Bujanovca, kao i Vardarsku zonu u uzem i sirem smi
slu. U ostalim geotektonskim jediюicama uticaj ovog vulkanizmn 
slaЬi, ili potpuno prestaje (Karpatsko-balkanski luk, na primer). 

Svi makro elementi koji su otkriveni u vodama Sijarinske banje 
prisutni su i u mineralnim vodama Sumadijskog tipa, а takode i kom
pletna asocijacija K-Li-Rb-Cs-Sr, koja karakterise vode ovog 
tipa. Zbog toga Ьi Ьilo veoma znacajno izvrsiti uporedenj е sadrzaja 
11avedenih karakteristicnih elemenata: 

mg/1 

к Li Rb Cs Sг 

Maksimalвi sadrzaji elemeпa-
ta u vodama Sumadijskog tipa 70 3,90 1,40 1,0 4,70 

Miпimalni sadrzaji elemenaia 
u vodama Sumadijskog tipa 0,5 0,012 0,004 0,002 0,03 

Sadгzaji elemenata u voda111a 
Sijaгinske banje* 66 1,23 0,63 0,053 2,99 

* Ргеmа nasim analizama, а kalijum ргеmа Ј. Doric 

Kako se iz izlozenog vidi, mineralna voda Sijarinske banje veoma 
је Ыiska vodama Sumadijskog tipa u pogledu na gornju asocijaciju 
elemenata, а sadrzaji istih u ovoj vodi prЉlizuju se najvisim sadr
zajima u vodama opisanog tipa. S obzirom da mi smatramo da su 
g1avne kolicine opisanih elemenata u vodama Sumadijskog tipa ju
venilnog porekla i genetski vezane za mladi leucitonosni vнlkanizam, 
па slican nacin treba protumaciti i prisustvo ove geohemijske aso
cijacije u mineralnoj vodi Sijarinske banje, kao i glavne kolicine 
ove vode. Ovo u toliko pre sto је ona locirana u dubokom rasedu koji 
cini istocni obod Vardarske zone, tj. geotektonske jedinice u kojoj 
se javljaju brojni izvori mineralnih voda Sumadijskog tipa. 

Mineralna voda Sijarinske banje svakako se mesa sa atmosfer
skim i zajedno sa njima moЬilise iz okolnih stena malu kolicinu ele
menata gornje asocijacije. Medutim, u krajnjem Ьilansu, atmosfe1·
ske vode uglavnom razЫazuju prvoЬitnu juvenilnu vodu, sto waci 
da је ova voda u svom kolektoru i pocetnom toku znatno bogatija u 
gornjim elementima. 

Sto se tice ostalih mikroelemenata, upadljivo је skoro redovno 
pгisustvo titana, mangana i bakra, ali su ovi elementi u stvari гege
nerisani iz okolnih stena, izuzev bakra koji је delom i juvenilan. U 
okolnim stenama sadrzaji titanovih minerala iznose i ргеkо 1 °/о, а 
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mangan se javlja i u vidu psilomelana, dok sadrzaji bakra u stenama 
11eposredno oko izvora iznose 17-35 gr/t. Sadrzaji titaюa, mangana i 
bakra u siroj okolini Sijarinske banje, Medvede i Lebana daleko su 
,,isi, о cemu је u jednom radu vec Ьilo reci (19). 

Skoro potpuno odsustvo nikla, kobalta i skandijuma је takode 
prirodno, јег oko1ne stene skoro uopste ne sadrze ove elemente; 
s druge strane, ovi elementi, kao juvenilni pratioci Sumadijskog tipa 
,·oda, mogu se javiti samo u tragovima. Male kolicine hroma i vana
dijuma u vodi adekvatne su niskim sadrzajima оvЉ metala u okol
нim steнama i veoma oskudnim sadrzajima ovih metala kao juve
nilnih pratioca voda Sumadijskog tipa. 

Na kraju, upadljivo је potpuno odsustvo olova, cinka i srebra н 
svim ispitivanim mineralnim vodama Sijarinske banje, uprkos cinje
nice da u siroj, ра i uzoj okoHni, postoje Pb-Zn mineralizacije sa 
srebrom, kao i okolnosti da se olovo srece cak i u stenama iz koji 11 
izvire, ili је ranije izvirala, mineralna voda, tj. u andezitskom piro-
1,:Iastitu (Gejzir) i migmatit-gnajsн (100 metara od Gejzira). S druge 
strane, odsustvo jнvenilnog olova, cinka i srebra u miюeгalnoj vodi 
ukazuje da ova voda, tj. njen juvenilni deo, nije u diгektпoj vezi sa 
hidгoteгmama koje su dale sulfidne miпeralizacije u ovom prostoru, 
sio је i pгirodno, јег su ove hidroterme Ьile proizvod subvulkanskЉ, 
а ne post-vulkanskih akcija. 

Svi о,тi podaci mogu veoma korisno da posluze pri daljim prou
cavanjima porekla elemenata u nasim mineralnim vodama, posebno 
iz razloga sto smo imali mogucnost za direktna uporedenja sadrzaja 
elemenata kako u vodama tako i stenama iz uze i sire okoline Banje, 

(Pгimljeno 20. Х 1977) 
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VOJISLA V VUJ ANOVIC 
MILORAD TEOFILOVIC 

Summary 

SIJARINSKA BANJA - GEOLOGY OF ТНЕ АRЕД ANI) 
GENESIS OF ТНЕ THERMOMINERAL W А TERS 

The wateгs of the Sijaгinska banja (spa) have been sampled and 
chemicaly and spectгochemicaly analyzed. The investigations des
cгiЬed have demonstгated that the theгmomineгal wateгs of Sija
гinska banja cantain all of the elements which аге chaгacteгistic of 
the wateгs of the »Sumadija type«. То this type be1ong theгmomi
лeгal and mineгal wateгs in Yugoslavia which аге geneticaly гelated 
to the late leucite-volcanism which pгoduced yaгious volcanic гocks 
such as leucite-basalt, meta-lecutites, feldspaгhoid tгachytes etc. 
These гocks, as well as the coггesponding· wateгs, contain the incгeas-
ed concentгations of Lithium, RuЬidium, Potassium, Stгontium алd 
paгticularly Cesium. 

The theгmomineгal wateгs of the Sijarinska banja contain high 
concentrЋtions of some elements and compounds such as Sodium 
(895-1114 ppm), HCO:i (2448-2987) and СО:! (250-1560 ppm) with 
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н,гу incгeased contents of SO4 (76-119 ppm), Chloгine (81-100), 
Silicium (72-96), Potassium (47-66), Calcium (32-62 ppm) and 
Ј elative low of Magnesium (17-20 ppm ) as well as sсагсе contents 
of Fе2Оз (0,14-10,7 ppm) and А12Oз (1,0-4,2 ppm). 

The tгaces of some elements like Titanium, Manganese, Соррег, 
Nickel, Cobalt, Chгomi:um and Vanadium have been detected too. 

The main contents of К, Li, Rb, Cs, Sг, as well as of some chief 
clements, аге geneticaly related to the mineгal wateгs, but Ni, Со, 
Сг and V аге washed out from the surrounding rocks, generaly. This 
conclusion may also Ье supported Ьу the fact that very increased 
concentrations of Titanium, Manganese, Vanadium, and occasionaly 
of Chromium, аге detected in vaгious rocks in the spa area. 

Although а number of PЬ-Zn-Ag mineralizations аге dis
covered in the Sijarinska banja area, these elements аге lacking iп 
the descriЬed waters. 

The temperature of the thermomineral waters аге ranging fгom 
20,8-69,8°С, but it is to Ье pointed out that these waters аге mixing 
v\1ith descending 011es, thus it is to Ье believed that the temperatures 
of the primary water is much more high in its accumulation levels. 

(Heceived 20. Х 1977) 
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JOZEF SKERLJ 

NALAZISTA I РОЈА VE KV ARCITA I KVARCNIH ZICA 
U SLOVENIJI 

U V О d 

Na teritoriji Slovenije poznata su brojna nalazista i pojave kvar
cita i kvarcnih zica. Prvi pocetci eksploatacije o,тih stena datirajн 
'1ес iz sredine proslog stoljeca, kada је о\та sirovina eksploatisana za 
potrebe staklarske industrije, koja је tada imala zanatski karakter. 
О ovoj delatnosti svedoce i danas nazivi nekih krajeva, kao i ostaci 
starih peci za topljenje stakla. Eksploatacija se nastavlja i kasnije 
sve do II. svetskog rata, kada su оvн sirovinu eksploatisali za po
trebe slovenackih zeljezara i fabrike karЬida u Rusama (kod Mari
!Jora). Posle II. svetskog rata svi eksploatacioni radovi na ovoj siro
vini su prekinuti. Tragove ove eksploatacije nalazimo jos i danas 
na terenu. Skoro da nema pojave bez starih povrsinskih otkopa. Ta
dasnja eksploatacija је Ьila rucna i obнhvatala је pre svega lako do
stupne, na povrsini otkrivene, delove pojedinih nalazista. 

PuЫikovanih podataka, koji Ьi se direktno odлosili na ovu pro
blematiku nema. Medutim, brojni podaci nalaze se u kracim izve·· 
stajima S. Ко 1 е n k а, (1948) i Ј. Т i r i n g е r а, (1952), zatim za 
podrucje Ruskog Pohorja u izvestaju Е. L u k а с s а, (1969) i za deo 
Kozjaka u izvestaju Ј. R i h t е r s i с а, (1974) kao i u Tumacu za 
Jist Slovenj Gradec sa odgovarajucom geoloskom kartom М 1 : 25.000 
od Р. М i о с а, (1975), itd. 

Potrebe za ovom sirovinom Sloveлija је uglavnom zadovoljavala 
1.1vozom iz Makedonije, SrЬije i Bosne. Medutim, promene ekonom
skih faktora, pre svega povecanje transportnih troskova, Ьitno su iz
menile osnovne poglede na potrebu daljih istraznih radova na ovoj 
sirovini. Sve је to dovelo do osetnog intenziviranja istrazivanja vec 
poznatih, kao i do otkrivanja brojnih novih pojava i nalazista. 

Sistematsko istrazivanje ove siroviюe zapoceo је Geoloski zavocl 
I,juЫjana 1974. god. u sklopu opste geoloske prospekcije Pohorskog 
masiva i njegove sire okoline. 
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Geoloski p1·egled 

Najveci deo istrazivanog podrucja pripada zoni Centгalnih Alpa, 
koja је izgradena od metamorfnog kompleksa i staropaleozojskil1 
i'Љ::riljaca. Ргеkо ovih su natalozeni razliciti clanovi mezozoika. U ovo
me istocnom delu Centralnih Alpa, u tektonskom pogledu, razliku
jemo Kobanski Ыоk i Pohorski hoгst - antiklinorijum. 

Ко Ь а n s k i Ь l о k - delimo na podrucje Kosenjaka na zapa
du i podrucje Kozjaka na istoku. Kosenjak ima monoklinalnu struk
turu, dok је oЫast Kozjaka Ыаgо ubrana sa lineacijom pravca SW--
NE. U gradi kobanskog Ыоkа ucestvuju gnajsevi, amfiЬoliti, mika
sisti i kvarcni sericitski filiti. 

Ро h о r s k i h о r s t - antiklinorijum sadrzi u centralnom 
delu tcmalitski masiv. Ceste su takode i dacitne tvoгev:iюe. Na tona
litu i dacitu lezi metamor:fini kompleks. Ovaj se и donjem delu sastoji 
iz muskovitsko-Ьiotitskog gnajsa sa uloscima eklogita, mermera i 
amfiЬolita. U gornjem delu preovladuju mikasisti, koji su cesto za
menjeni gnajsom. 

Najveca koncentracija kvarcitnih pojava nalazi se u oЫasti me
tamorfnog podrucja planine Kozjaka. Prospekcijom smo ovde utvгdili 
oko 22 lokalnosti od kojih mnoge sadrze ро vise nalazista i pojava. 
Ostale pojave su vise manje izolovane i rasturene ро masivu РоЬоrја. 
Samo pojava Mackin kot lezi izvan ovih oЫasti, u podnozju Savinj
skih Alpa, (sl. 1). 

~-------~~-_Ј 
Sl. 1. Situaciona kaгta sa nalazistima i pojavama 

kvaгcita i kvaгcпih zica. 

1rig. 1. Situatio11 map showing Ље deposits and 
occuггences of quaгzites and quaгtz veins. 

Medu brojnim pojavama kvarcita na Kozjaku vredi svakako spo
menuti lokalnosti: Sober, Jelovec, Zavcarjev vrh sa cetiri sociva 
kvarcita, Јаге, Kolarjevo, Kranjc, Tacerjevo sa tri sociva, Klavzevo, 
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Stuгmova graba I, II, III i IV, rasute pojave kvarcita itd. Morfo]ogij1J 
ovih kvarcitnih sociva najbolje сето prikazati na pгimeгima iz lo-
1,alnosti Ј elovec i Sturmove gгаЬе. 

L о k а l n о s t Је l о v ес. -Ovde se javljaju dva kvaгcitпa 
:;ociva, koja konkordantno leze u sericitsko-muskovitskom kvarcnom 
pescaгu. Metamorfna seгija је poremecena duz manjeg raseda ргаv
са NE-SW, koji odvaja О\та sociva. Vece socivo је na povгsini du
gacko oko 40 m, i njegova najveca deЫjina na izdanku iznosi oko 
'i m. Socivo pada ka severoistoku pod uglom od priЫizno 35° (sl. 2). 
Na о,тоmе socivu smo izbusili busotinu V-3/75. Pri tom smo utv1·
oili da se socivo ро padu vec na 14 m istancava na polovinu svoje 
mocnosti. 

NE 

S1. 2. Geoloski pгofil kгoz пalazisle kvaгcitc: 
Jelovec. 

1. l1uшus, 2. slпiljci, 3. kvaгcit, 4. 11avalja11i шa
teгijal. 

Fig. 2. Geological cгoss-sectioп of Jelovec deposit. 
1. l1шnus, 2. scblsts, 3. quaгzite, 4. scatt.e1°ed ша-

. teгial. 

Manje socivo kvaгcita је па povrsini dugacko oko 18 m. Njegova 
пајvеса deЬljina iznosi oko 5 m. Опо pada ka jugu pod зо~. Pгosti
ranje soci,тa ka duЬini пе poznajemo, ali treba ocekivati da se i 0110 

ka duЬini naglo istancava. 
L о k а l n о s t S t u г m о v а g r а Ь а. - Na ovoj lokalnosti 

poznata su cetiгi kvaгcitna sociva. Опа konkoгdantno leze u seгici t
sko-muskovitskom kvaгcnom pescaгu, koji u Ыizini kontakta sa so
civima sadrzi tanke proslojke kvaгcita. U ovom kontaktnom mate
гijalu nalaze se dva manja rudaгska rada, na socivu I i socivu II, 
kojima su za vreme austrougarske monaгhije istгazi,rali postojece i 
slabe mineгalizacije olova i cinka. 

Sociva se pruzaju u pravcu NW-SE i padaju ka se,,eroistoku 
pod 20° do 25°. Prvo kvarcitno socivo је dugo oko 20 m i u sredisnjem 
delu је mocno oko 4 m. Drugo socivo је dugo oko 45 m i duz cele 
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(!uziвe ima vise mавје ko11staлt11u mocвost od 2,5 m do 3 m, dok ва 
krajevima ,naglo istancava. U centralnim de1ovima ovoga sociva, (sl. 
:3), javlja se uklopak skriljca, koji socivo deli u dva dela. Trece socivo 
,ie dugo oko 35 m. sa maksimalnom mocnoscu od 1,80, dok cetvrto 
ima duzinu 22 m i maksimalnu mocnost do 3 m. 

Pojave rasutih kvarcita - predstavljaju vece ili 
manje Ыokove kvarcita, ponekad i do 2 m3, cija koncentracija va
rira sa mesta na mesto. Ponekad su znat,ne povrsine pokrivene kvar
citnim materijalom, kao sto је to slucaj ла loka1nostima Тасегјеvо 
i Klavzevo. Vrlo је moguce da su pod ovim erozijom raznesenim ma
Lerijalom sakrivena veca ili manja sociva kvarcita. 

sw NE 

Sl. 3. Geoloski profil kгoz nalaziste kvaгcita 
Sturmova gгаЬа II. 

1. skrilj ci, 2. kvaгci ti 

Fig. З. Geological cгoss-section of thc Sturmova 
GгаЬа II. 

1. scl1ists, 2. quaгzi te 

Ро h о r ј е. - U siroj okolini Pohorja vredi pomenuti pojave 
u oЫasti Ruskog Pohorja, Crnog Vгha, Podvelke i Legen nad Slo
\тenj Gradcom. Sve su to sociva duga do 50 m i mocna do 6 m, ko,ia 
su ро svojim morfoloskim karakteristikama slicna onima sa Kozjaka. 

L о k а l n о s t Ма с k i n Ко t. - Kvarcna zica lezi u keгato
firu i pruza se u pгavcu NNW-SSE i strmo pada ka WSvV. Duzina 
zice iznosi oko 150 m. Maksimalna mocnost u sгednjem delu iznosi 
oko 15 m, dok se na kгajevima istancava na 1 m do 1,5 m. Ро padu 
је mozemo pratiti oko 15 m. Ргi tom se uocava da је zica plitka i da 
skoro potpuno isklinjava ро duЬini. Manje kvarcne zice posmatrali. 
smo i u dгugim delovima Slovenije, ali su one bez ikakvog pгaktic
nog znacaja. Medu njima pomenuli Ьi one kod Ojstrice nad Dravo
gradom. 
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Kvalitet 

Mineralna supsta:nca svih ispitivanih nalazista i pojava odlikuje 
se sa mlecno belom bojom, skoljkastog је loma i mestimicno porozna .. 
LГ obodnim delovima pojedinih sociva cesti su uklopci skriljaca u 
kojima lezi. U kvarcitima Sturmove grabe zapazaju se retke impreg
нacije sa galenitom i sfaleritom. 

Skoro sva laboratorijska ispitivanja izvrsena su u laboratorijanш 
}'abrike dusika Ruse, koja је glavni iнteresent za ovom sirovinom. 
Petrografska i termo-diferencijalna ispitivanja 10 uzoraka izvrsila је 
Е. Grobelsek, dipl. ing. geol., (Ruse). Obradu 3 petrografska prepa
гata izvrsila је А. Hinterlechner-Ravnik,(Geoloski zavod I,juЫjana). 

Pod mikroskopom se zapaza da kvarcitnu masu preplicu zilice 
sitnozrnog kvarca, dok su tanke pukotine zapunjene oksidima gvozda. 
Ponegde su prisutni delimicno limonitizirani magnetit i glinovita 
supstanca. U uzorku iz Sturmove grabe primecuju se zilice galenita. 
Za uzorak materijala iz lokalnosti Podvelka је utvrdeno da је kvarcit 
,iastao iz konglomerationog kvarcnog pescara. 

U pojedinacnim kristalima kvarca nalaze se brojne gasne inklu
z1je, koje su neravnomerno rasporedene. Pored ovih primecuje se i 
oneciscena otopina ameboidnog oЫika, sto goyori о visokoj tempera
turi, kojoj је Ьila podvrgnuta stena u stadijumu metamorfoze. 

U preparatima kvarcnih zica, (Ojstrica), opaza se kataklaziranl 
k,,arc sa nejednakim zatamnjenjem. Ро pukotinama se nalaze trago\,-i 
limonita i retka zrna muskovita. 

Diferencijalno-termicke krivulje svih. uzoraka su slicne i poka
zuju karakteristicni endotermni efekat na 573°С i manji efekat kod 
350°С i 750°С do 800°С. U jednom uzorku su utvrdene necistoce iz
medu 150°С i 300°С, dok је u drugom jasan efekat izazvan pгisustvom 
lepidokгokita ili getita. 

Iz istrazivanih nalazista i pojava је metodom gгube bгazde Ьilo 
нzeto vise uzoгaka, koji su hemijski analizirani u fabгici Rнse. Do
bljene rezultate prikazujemo na tabeli I. 

Iz skoro svih na tabeli I prikazanih гezultata је uocljivo da ispi
tivana supstanca, Ьilo da se radi о kvarcitu ili о kvaгcu iz zica, 
нglavnom odgovaгa zahtevima za I. i II. klasom ove sirovine ро po
stojecim JUS normama. Ргi tom moramo napomenuti, da је 1969. 
god. iz nalazista na Ruskom Pohoгju Ьiо uzet uzoгak od 200 t, koji је 
Ьiо tгetiгan u industrijskim postrojenjima fabrike u Rнsama. Dobl
jeni rezultati su pokazali da је sirovina u dovoljnoj meгi aktivna i 
kao takva vгlo upotгeЫjiva u elektropecima. 

Ekonomsko-tehnicka осена 

Kvaгcitna sociva u istгazivanim prostorima pгedstavljaju mala 
tela dнzine do 100 m i mocnosti do 10 m. Rezerve kvarcita u pojedi-
11im socivima variгaju od 100 t do 14.000 t. 
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Tabela 1. 
Hemijske aпalize - Сћешiсаl aпalyses 

- __ " ____ --------- ·---------------·--------·----------~----- -- ---·--·--·---------·- ---

Gu1J. :la1·. 
Lokal11ost- Location Si02 Al2O 0 Fe20:1 Ti02 сао MgO - ig·. loss 

-·----------- ----~---- ·------·-----··-------- ------
------ _____ ,. ______ 

Sobel' 99,00 0,09 0,15 0,36 0,007 0,20 
.Jelovec 98,10 0,13 0,65 0,03 0,34 0,043 0157 
Ггi .Јш·сtн 99,00 0,11 0,19 0,025 0,02 0,36 
Јаге 98,28 0,30 0,75 0,008 0,42 0,18 0,45 
Кгаnјс 98,40 0,30 0,75 0,008 0,049 0,025 0,48 

Тасегоvо Ј 97,55 0,28 1,11 0,014 0,16 0,047 0,50 

Тасегоvо II 98,39 0,24 0,60 0,04 0,066 0,021 0,46 

Тасегоvо III 98,98 0,18 0,48 0,04 0,63 0,018 0,19 

Stuпnova gтаЬа I 99,22 0,15 0,11 0,021 0,008 0,16 

Stuгmova gгаЬа II 99,12 0,11 0,37 0,04 0,042 0,008 0,42 

Stш'mova gтаЬа III 99,44 0,09 0,25 0,033 0,008 0,28 

!:-1usko Роћогје 96,88 1,14 1,54 0,26 0,08 

Cгni Vгh 93,80 0,42 0,38 2,70 0,36 2,25 

Podvelka 99,00 0,11 0,41 0,03 0,007 0,10 

O,istгica nad 
D1-avogгadom 98,72 0,34 0,32 0,045 0,012 0,28 

Legan nad Slo-
ve11jgгadcem 99,17 0,09 0,41 0,036 0,025 0,28 

Macki11 kot 98,95 0,06 0,32 0,22 0,012 0,28 
,. ___ - ------· - - ------ ---- ·--·----·---------·-·-··----------··--· --·---- ---- ----------· --- ,. --

Za nalaziste SоЬег, Ј elovec i Zavcarjev vrh bio је uraden glavni 
нidarski projekat za povrsinslш eksploataciju kvaгcita (Ј. Ivanctic i 
1 .. Wahl), koji је dokazao mogucшost гentabilne eksploatacije i ovak
\1ih malih nalazista. 

Rezeгve гasutog kvaгcita, oko 10.000 t, se mogu eksploatisati bez 
\·есiћ teskoca, kao sto је to L!Oblcajc•no i Н dп1gim delovima nase 
zemlje. 

(Pгimljeno 1. VII 1977.) 
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Summary 

Ј OZEF SKERLJ 

DEPOSITS AND OCCURRENCES OF QUARZITES AND QUARTZ 
VEINS IN SLOVENIA 

In Slovenia numeгous deposits and occurrences of quarzites and 
quartz veins are known. Exploatation of these гocks dates back to the 
midle of the last century and goes up to the II. woгld war. 

The largest part of the investigated area belongs to the zone of 
the eastern part of the Central Alps, where we can distinguish the 
Ыосk of Kobansko and the hoгst-antiklinorium of Роhогје Mountains 
vv·ich are made of а metamorphic complex. 

Amongst the numerous occurrences of quaгzite in Kozjak the 
most importent are the localities Sober, Jelovec, Zavcaгjev vгh, Јал.:, 
Kolarjevo, Кгаnјс Tacerjevo, Klavzevo, Sturmova graba, and the so 
called scattered quarzites. Besides this the occurrences of Роhогје 
und quartz veins of Mackin Kot and Ojstrica should Ье mentioned. 
Quartz lenses and veins present small bodies with а lenght up to 
100 m and thicknes of 10 m. The reserves vary from 100 t to 14 ООО t. 
Гrom the ТаЫе I wich shows the chemical analyses of the investi
gated deposits and occuгrences it can Ье seen that the quality of 
quarzites and quartz is satisfactory. The mining project dealing witl1 
t}1e exploatation of smoll bodies comfirms their economic \'al1.lc. 

(Нeceived 1. VII 1977) 
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БORIVOJ В. MILAKOVIC 

О NEKIM PROBLEMIMA SRPSKO-MAKEDONSKE MASE 
(SГRATIGRAFSKI OSVRT) 

1. ProЫemi Srpsko-makedonske mase (u smislu М. D. D i m i
t r i је v i с а, 1959), ili Rodopske mase (u smislu Ј. С v i ј i с а, 1901) 
,Ъоg svog geotektonskog znacaja za geologiju Balkanskoga poluostr
,:a neprekidno su u zizi interesa prilikom proucavanja ovih regiona. 
U poslednjem periodu od nekih desetak godina primecuje se sve iz
гazitija teznja ka гesavanju stratigrafskih odnosa unutar kгistalastilc 
stenskih kompleksa ovih masiva Srbije, sto је i гazumJjivo, imajuci 
u vidu ocigledno slozenu pгoЫematiku struktшoloskih studija u 
oЫastima prostiranja Srpsko-makedonske mase bez dovoljno pouz
cJanih Ьiostгatigrafskih podataka. S druge strane, ргоЫеmi meta
morfizma stena гazlicitih kompleksa Sгpsko-makedonske mase, sa 
pгodorom ideja globalne tektonike ili hipoteze tektonike ploca, po
cinju Ьiti tretirani u s,,etlu tak,тih hipotetickih postavki (А l е k s i с 
V, Pantic N. i dr. 1971. i dalje, Bogdanovic Р. 1975, 1976, 
1977. u stampi). Prilivom novih podataka slika о odnosima koji po
stoje unutar ovih kristalastih masiva iz dana u dan doЬija nove obri
se, donekle, а ponegde i potpuno гazlicite od uobicajene predstave о 
11jihovom stгatigгafskom polozaju, а sledstveno tome i о nesto dru
gacijim stгukturnim odnosima cele oЬlasti. 

U tumacenju ovih novih podataka lпije se, medutim, izvesna 
doza neopгavdanog uopstavanja znacaja nadenih paleontoloskih osta
taka, i pored suzenog znacaja koji ovakvi za sada jos uvek retki na
lasci imaju. Upravo о tim pгoЫemima Ьiсе govoгa u ovom гadu. 

Pitanja vezana za tumacenja s'crukturnih odnosa Srpsko-make
donske mase sa pozicija hipoteze globalne tektonike zahtevaju pose
ban osvгt. Na ovom mestu mozemo sапю istaci da smo misljenja, da 
su postavke hipoteze tektonike ploca u лasim oЬlastima potpuno me
tanicisticki primenj ene na prostoгe koji ni ро polozaju ni ро dimen
zijama ne zadovoljavaju dimenzije slobodnih okeanskih prostora u 
kojima је hipoteza porodena. Njena primena kod nas zahteva jos 
mnoge i mnoge diskusije i odgovarajucu aгgumentaciju. 

2. О granicama, unutгasnjoj tektonskoj podeli na strukturne zone, 
r.nestu kristalastih masiva Rodopske mase i slicnim pгoЫemima, ро-
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stoji oЬimna literatura i razlicito iskristalisala misljenja. Stratigraf
ski proЫemi ovih terena, medutim, u osnovnim linijama i do nasili 
dana ostaju u okvirima shvatanja о njihovoj podeli na starije i mlade 
skriljce, onako kako је to iz,neo Ј. Z u ј о v i с (1884, 1893) za »azoj
ske« kristalaste skriljce Zaplanja, odnosno kristalastih skriJjaca I i II 
grupe. S. U r о s е v i с а (1908), sto znaci starijih skriljaca viseg ste
peшl kristaliniteta i mladih skriljaca nizeg stepena kristaliniteta. 

Danas se ovakva stratigrafska podela ocituje u podeli kгistala
~tih stena Sгpsko-makedonske mase na 1. skriljce d о n ј е g m е t a
m ог f n о g kompleksa, i 2. skгiljce g ог n ј е g· (v 1 а s i n s k о g) 
m е t а m ог f n о g kompleksa. Pri tome kгistalasti skriljci donjeg 
metamorfnog kompleksa zahvataju regione tzv. centгalnog jezgra В. 
м· а k s i m о v i с а (1971), odnosno Centralnog Ыоkа Srpsko-make
donske mase М. D. D i m i t г i ј е v i с а i М. D га k u l i с а (1960) 
-- pojas sredisnjih kristalastih pla,nina SrЬije (Juhor, Crni Vrh, Ja
stгebac, Pasjaca, Bujanovacki masiv). Stene gornjeg metamorfnog 
kompleksa, tzv. vlasinskog kompleksa, razvijene su na istocnom obo
d.u Srpsko-makedonske mase i one izgraduju masive Bukovika, Ro
znja, Selice'7ice, BaЬicke Gore, Krusevice i planinske masive Vla
sinskog kraja. Ро В. Ма k s i m о v i с u (1971, 1974) steпe vlasin
skog· kompleksa pripadaju moгavskoj jedinici Srpsko-makedopskc 
mase u smislu strukturne zone. 

Odnos ovih dvaju metamorfnih kompleksa Srpsko-makedonske 
mase је tektonske prirode, pri cemu је duz reversne dislokacije u 
dolini Juzne Morave (rasedпa zona Vr"i KoЬile М. D. D i m i t г i ј е
,, i с а) navucen vlasinski kompleks prema zapadu. 

Ako se raspoгed pojedinih metalitotipo"a u pojedinim komplek
sima, odnosno metamorfnih serija kao jasno definisanih celina, raz
motri obuhvatnije u svetlu novih dostignuca stгatigгafije o'7ih oЫasti, 
kao i sa stanovista teгmodinamickih osnova geotektonskih procesa, 
l!kljucujuci i metamoгfizam u najsiгem vidu, doЬija se nesto razli
c·ita slika о stгatigгafsko-struktuгnim odnosima unutar Sгpsko-ma
kedonske mase. 

U tom cilju prikazacemo u najkracim crtama razvoj i osnovne 
odlike pojedinih metamorfnih serija u svakom od pomenutih lпista
lastih kompleksa. 

3. Gol'nji metamo1·fni kompleks - vlasinski kompleks. Petгolo
sko-litostгatigrafska prouca'7anja metamoгfnih serija koje izgraduj Ll 

Ylasinski kompleks pokazuju jedinstveni razvoj unutar celog unutгa
snjeg paleozojskog pojasa planina istocne SrЬije V. Ре t k о v i с а 
(1936). Najveci deo kompleksa izgraduju stene niskog stepena meta
morfizma, koje su metamorfisane u uslovima facije zelenih skriljaca. 
U najvecem delu prostiranja unutaг vlasinskog kompleksa pocev od 
Bukovika (V. Aleksic, 1963; 1965), ргеkо Selicevice i BaЬicke 
с;.оге (V. S i m i с, А. Ко s t i с (1967) do Krajista (Р. Ра v 1 о v i с 
1962, 1963, 1975) moze zapaziti postojanje cetiгi grupe (asocijacije ili 
serije) metamoгfnih stena u stгatigrafskom nizu.1 

1 U izlagaпju upot1·eЫjavacemo пazive: metate1·igeni kompleks, vlasinski 
kompleks i sl. u smislu tumaceпja pojedinih autoгa iako је to и nomenklatuг
nom pogledu u potpunosti nedosledno. 
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Najstariju gгupu, otkгivenu na povгsini, cine skriljci (А) meta
ieтigenog kompLeksa. Na Selicevici (V. S i m i с, А. Ко s t i с, 1967) 
kompleks је izgraden uglavnom od terigenog materijala - pescaт·i, 
arkozni pescari i kvarciti - sa podredenim prisustvom baziбnЉ vul
kanita i njihovih tufova. U okviru kompleksa autori izdvajaju neko
liko metalitotipova ро superpoziciji: (а) alЬit-hloгitske skriljce, u 
kojima dominira alЬit i »koji ро habltusu, teksturi i strukturi imaju 
izgled gnajsa«; (Ь) skriljce sa crvenim porfiroЫastima alЬita, i to raz
v·ijeni ро vise tipo,,a; (с) muskovitske skriljce i leptinolite mestimicno 
mikasistnog izgleda. 

Zeleni skriljci i metadijabazi koji se pojavljuju u okviru ovog 
litotipa (metaterigenog kompleksa) nemaju odreden niyo i pojaYljuju 
se u slojevima manje deЫjine sa mestimicnim smenjiyanjem sa 
alЬitskim skriljcima uz hloritsko-epidotske skriljce, koji ukazuju па 
rфhovo tufogeno poгeklo (i d е m., stг. 73). 

Identicne stene leze u osnoYi metamoгnih stena Bukovika i Ro
znja (V. А l е k s i с, i d е m.) u okviгu tzv. »Bukovik«-kompleksa, i 
analog su hloгitskim gnajsevima S. U го s е v i с а (1928). Alblt-hlo
гitski skгiljci. sa epidotom pojaYljuju se u zoni moraYske navlake i 
c1aleko seveгnije, izmedu Mla,,e i Zvizda (V. А l е k s i с, М. Ка l e
n i с 1975). U oЫasti Vlasiпe stenama metateгigenog kompleksa od
govarali Ьi гazliciti hloгit-albltski gnajsevi u domi Ostгozuba, sa sa
dгzajem alЬita do 20 pгocenata, а mestimicno i ргеkо 60 procenata. 

DeЫjina kompleksa iznosi oko 1.500-2.000 m. 
(В) MetavuLkanogeni-siLicijski kompleks na Bukoviku i Roznju 

izgгaden је ubгanih alblt-hlorit-muskovitsko-kvarcnih skriljaca, ko,ie 
је S. U r о s е v i с (1928) izdvojio pod imenom »kYarcofilita«, i to ll 

celoj zoni Bukovika i Roznja. 
Istovetne stene postoje na Selicevici i BaЬickoj gori, gde V. S i

m i с i А. Ко s t i с nalaze da је ovaj metamorfni kompleks izgra
c1en od glinoYitih sedimenata, kvarcnih реsсага sa podredenom ulo
gorn bazicnih vulkanita i njihoYih tufova. U kompleksu izdvajaju dva 
metalitotipa: ( а) kvarc-liskunski skriljci (mikasisti i filitomikasisti) 
~а kYarcnim proslojcima i zicama; (Ь) kYarcni siloYi i grede. Ргосеs 
alЬitizacije u znatno manjoj meri је zahyatio skriljce oyog kompleksa 
nego u prethodnom slucaju. 

Od osobltog znacaja u ovom metamorfnom kompleksu su kvaг
citne mase u metalitotipн kvaгcitnih silova, koje mestimicno dostizu 
deЫjinu od 50 + 100 m. Kod Male Љгоviсе i Dгenove Ваге na Seli
cevici u kvaгcitima se zapaza okcasta struktuгa, koja Ьi нkaziYala na 
нjihovo konglomeratsko poгeklo. Takvi metamorfisani konglomeгati 
nadeni su na Krнsevici (Ра У 1 о У i с Р. 1969). 

Na Roznju su u oYom kompleksu zapazeni pгoslojci metadijabaz
-porfira (V. А 1 е k s i с 1975). 

Slicne stene (kvaгc-filiti i dг.) i odnosi postoje u Kгajistu (Р. 
PaYlovic 1975). 

DeЫjina kompleksa kгесе se oko 1000 m. 
(С) Metaofiolitsko-fЉtodni kompLeks нglavnom postupno pгo

istice iz pгethodnog metamoгfnog kompleksa. »Kompleks је pгetezno 
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izgraden od vulkanogenih sedimenata i baziбnih vulkanita u kojima 
su glinoviti i sasvim retko karbonatni sedimenti imali podreden zna
i':aj, dok su silicijski sedimenti zastupljeniji. Dominantni predstavnici 
ovog kompleksa su zeleni skriljci i metadijabazi praceni kvarcnim 
proslojcima, u podredenim kolictnama i sericitsko-muskovitskim pro
slojcima, а sasvim retko mermerisanim krecnjacima« (V. S i m i с, 
Л. Kostic 1967, 83). 

Osno\тna odlika kompleksa је \тесе prisustvo alЬita kao Ьitnog 
sastojka. Proslojci sericitsko-muskovitskih skriljaca znatno su redi u 
odnosн na proslojke kvarcita, koji se skupa sa kvarcno-feldspatskim 
?:icama nalaze нz metadijabaze. Ovi pak leze u seriji zelenih skгilja
ca konkoгdantлo sa ostalim clanovima, sa ostгim gгanicama. 

U metaofiolitsko-filitoidnom kompleksн » V1·ha« н podгucju Rо
~Ђја (V. А 1 е k s i с 1965) metamoгfisani bazicni vнlkaniti se nalaze 
u nizim nivoima kompleksa, dok se н njegovim visim delovima nailazi 
па pojave kiselih metavнlkanita i njihovih piгoklastita. 

Sudeci ро podacima V. А l е k s i с а i М. Ка l е n i с а (1975, 
st.г. 17), ovom kompleksu Ьiо Ьi sinhronican kompleks nazvan »Serija 
Sene« н dolini Peka. 

DeЫjina ovog kompleksa ne prelazi 500 m. 
(D) Metaaтgilitni kornpleks, kompleks »Crne Ваге« V. А l е k

s i с а, izgraduju stene najmanjeg stepena kristaliniteta. То su fili
ticni skriljci, crnkasti grafiticni skriljci, argilofiliti sa proslojcima 
kvarcita i sa retkim vнlkanitima i njihovim tнfO\тima. Nizak stepen 
kristaliniteta stena metaargilitnog kompleksa, ро V. S i m i с u i А. 
Ко s t i с u (i d е m.), jasno ih odvaja od starijih metamorfnih kom
pleksa odnosno asocijacija, u stubu vlasinskog kompleksa kao celine. 
Ove tvorevine se jasno uocavajн na terenu i pored tektonske sloze-
nosti regiona. Uz to osnovna odlika metaargilitnog kompleksa је veo
ma mali sadrzaj feldspata u stenama ili cak njegovo potpuno odsu
stvo u najvecem broju slucajeva. 

Delovi ovog kompleksa, kao i delovi starijih kompleksa u pro
storima razvica vlasinskog kompleksa oko starih granitoida (Vlajna, 
Bujanovacki i Bozicki masiv) progresivno sн metamorfisani u stent? 
\ 1isokog stepena metamorfizma - gnajseve i mikasiste sa distenom, 
andaluzitom i drнgim mineralima, i amfiЬolite i amfiЬolske skriljce. 
sto se dobro vidi duz profila Cemernik-Jнzna Morava (Р. Ра v l o-
\.· i c 1975, 31). 

DeЫjina metaargilitnog kompleksa је izmedu 250 i 350 m. 
Vlasinski metamorfnni kompleks ima, znaci, prosecnu deЫjinн 

izmedu 3000 i 4000 m, koliko је to do danas moglo Ьiti ustanovljeno. 

4. Donji metamo1·fni kompleks - cent1·alno jezg1·0. Centralno 
jezgro Srpsko-makedonske mase (В. Ма k s i m о v i с 1971) ili Cen
tralni Ыоk ove mase (М. D. Dimitrijevic, М. Drakнlic 
1960), izgradeno је od skriljaca viseg stepena kristaliniteta (kristala
sti skriljci I grupe S. U r о s е v i с а), danas tretiranih pod imenom 
»donjeg metamorfnog kompleksa«. Stratigrafski odnosi о\тоg krista
lastog kompleksa najpotpunije su prouceni u oЫasti Vidojevice, Pa
sjace i Bujanovackog masiva, u najsirem otkrivenom delu centralnog 
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jezgra, ujedno u najrazudenijem reljefu ovih oЫasti (М. D. D i m i
t r i је v i с 1957, 1967). U donjem metamorfnom kompleksu М. D 
D i m i t r i је\' i с izdvaja ove serije kristalastih skriljaca. 

(А) Seтija sa kvaтcitima. Stene ove serije, najstarije serije kom· 
pleksa, predstavljene su sitnozrnim Ьiotitskim, rede dvolislшnskim 
ganjsevima, leptinolitima i kvarcitima, cesto socivastog pojavljivanja. 
Kvarciti su najcesce saharoidni, sadrze muskovit, rede Ьiotit i disten, 
cesto su obogaceni feldspatom i izrazite su folijacije. Kvarciti ovog 
tipa su najcesce u najпizim delovima ove, oko 1000 m debele serije, 
e:ija podina nije poznata. . 

Prema V. А 1 е k s i с u i М. Ка 1 е n i с u (1975) u seriji sa 
kvarcitima nadena su sociva metamorfisanih ultrabazita i eklogita. 
Pored toga vrlo ceste su pojave okcastih gnajseva (antiklinala Zitnog 
Potoka, Ј astrebac, Stalac, i dalje prema severu, tj. u pravcu Ыagog 
izdizanja ose antikHnorijuma centra1nog jezgra), koji u sustini pred
stavlja migmatizirane sitnozrne plagioklasne gnajseve. AmfiЬolski 
ganjsevi su ovde redi. 

(В) Seтija sa теттетiта (serija Vidojevice, ро М. D. D i m i
L r i ј е v i с u), metamorfisana је kao i prethodna serija u uslovima 
silimanit-almand~nske sublacije. Osnovu serije cine sitnozrni gnaj
sevi i leptinoliti ali njenu glavnu odliku predstavlja prisustvo sociya 
i velikih tela mermera - oЬicnih, silicijskih ili najcesce dolomitskih, 
koji izgraduju gotovo polovпu profila serije. OsoЬito su velike masc 
mermera otkrivene u oЫasti zapadno od Prokuplja (Prokupacki Vi
nogradi), zatim na Hisaru kod Prokuplja i na Vidojevici. Najcesce su 
to slojevi mermera deЬljine od 2 ...,- 8 m, raslojeni ili sitпozrnim gnaj
sem, amfiЬolitima ili liskunskim kvarcitimiJ., ali mestimicno im de
Ыjina dostize i do 50 m. 

Uz pojave migmatita najcesce dolaze pegmatiti, vrlo cesto sa 
krupnim muskovitima i silikatпim mineralima (beril i sl.) u deЫjim 
zicama, sto је u saglasnosti sa geohemiskim odlikama rasejanih ele
rnenata pegmatitskih zica. U kontaktu sa vecim masama meгmera 
(Vidojevica) pegmatiti grade velike skarnove. Pojave mermera su 
cesce prema severu i vecih su dimenzija (ka Juhoru, Crnom Vгhu i 
dalje). 

DeЫjina serije sa meгmeгima iznosi oko 1500 m. 
(С) Seтija bez теттета. Ovo је najzastupljenija seгija u donjem 

metamorfnom kompleksu, osoЬito u juznijim delovima pгostiranja 
centralnog jezgгa, na krilima antiklinale Zitnog Potoka i Оrапа. 
Skriljci su metamorfisani u uslovima distenstaurolitske facije. Osno
vnu stenu cini sitnozrni gnajs u nizim nivoima, а leptinoliti domini
raju u gornjim nivoima serije. Sociva metabazita (amfiЬolita) srecu 
se kroz оЬа dela serije, vrlo retko sa kvarcitima. Prema М. D. D i -
m i t r i ј е v i с u (1967) deo ovih metabazita vodi poreklo od piro
klastita geosinklinal,nih vulkanita. U amfibolitskim skriljcima u Pu
stoj reci postoje partije gгanat-amfiЬolita. Meгmera, izuzev \7eoma 
malih sociva, u ovom delu kristalastog kompleksa nema. Takode po
stoje tzv. poslojna migmatska tela, koja su ро svom polozaju, prema 
М. D. D i m i t r i ј е v i с u, kontrolisaюa hemijskom predispozicijom 
slena. 
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DeЫji11a seгije bez mermera oce11juje se razlicito. Prema М. D. 
Л i m i t г i ј е v i с u опа iz11osi ргеkо 9000 m. Ovo kas11ije prih\тataj tt 
У. А l е k s i с i М. Ка l е 11 i с (1975), mada uz s\тоја izlaganja па 
litostгatigгafskom stubu Pasjace i Puste геkе (i d е m. str. 23) zc1. 
deЫji11u serije citiraju vrednost od ргеkо 3.200 m. Tere11ska ргоmа
tга11ја i a11aliza postojecih objavlje11ih podataka, ukljucujнci podatke 
о stratigrafiji ste11a ove serije na sirokom pгostorн, pokazuju da је 
pгihvatljivija i Ыiza гealnosti velicina od 9.000 m М. Л. Л i m i t г i
j е v i с а. 

Iz iznetog pгegleda proizilazi da deЫji11a tvoгevina do11jeg kri
stalastog kompleksa u zoni tzv. Centralnog jezgra Srpsko-makedonske 
mase iznosi 10.000 do 11.500 m. Ovako velika deЫjina iznosi oko jed
ne cetvrtine нkнрnе deЫjine zemljine kоге н prostorima Sгpsko-ma
kedonske mase, sнdeci ро proceni deЫjine kore od 40-45 km (Ј. М i
ћ а ј l о v i с 1949), odnosno jedne tгecine ргеmа podacima duЬin" 
skih seizmickih sondiranja Т. D га g а s е v i с а (1974), koji dеЫјi-
1ш kоге na ovim profilima Balkanskoga poluostrva procenjнje па 
30 km, pri сети se ova deЫjina odnosi na konsolidovanu kогн, koja 
ргеmа pгiloze11om profilu u istom radu н zoni Srpsko-makedo11ske 
mase izlazi i na danasnjн povrsinн. 

5. Stratigrafski polozaj kristalastih stena vlasinskog kompJeksa 
i рогеd нcestalijeg nalaska paleontoloskih ostataka jos se ne mozec 
jasno definisati, нргюто usled razlika н pristнpu tнmacenjt1 njihovog 
~,tгatigrafskog znacaja. Poslednjih godina teziste stгatigrafskih pгo-
ucava11ja baceno је na nalazenje i izucavanje paleopalinoloskih osta
taka, koji se н liteгatнri tгetiгaju kao pгvi sigurni podaci о staгosti 
vlasinskog kгistalastog kompleksa. N. Ра n t i с i М. Л i m i L г i -
је v i с 1966, а zatim isti анtогi zajedno sa М. Ег се g о v се m 
1967, nalaze ostatke spora u 11izim i srednjim hoгizontima vlasinskog 
kompleksa, koje odgovaгajн dvema asocijacijama. Ргvа asocijacija sa 
Pтotoleisphaeтidium conglutinatum Т i m., Leioligotтiletum mimi
tissimum (N а u m .) Т i m., Tтachyoligotтiletum magnum Т i m., 
StenozonoligotтiLetum sokolovi Т i m., TтachyoLigotтiLetum cf. lami
naтium. Т i m., odgovaгala Ьi гifeju i donjem kambгijumu. Dгuga 
asocijacija sрога potice iz najvisih delova vlc1.sinske serije oko Momi
лog Kamena н Gгdelickoj klisuгi i sadгzi StenozonoLigotтiLetum cf. 
1.юlidum Т i m., St. sokolovi Т i m., St. sp., Pтotoleiospliaeтidium 
sp., Dictyotidium sp., i ргеmа goгпjim autoгima pгipada donjem kam
bгijumu i nizem delн sгednjeg kambгijuma. Na osnovu tih 11alaza 
анtогi izvlace zakljнcak d а s н s е s t е n е v l а s i n s k о g k о m -
pleksa stvaгale za vгeme гifeja i kambгijuma i 
cl а s u s t а г i ј е о d о г d о v i с i ј u m а. 

»Regionalni metamorfizam ovoga kompleksa М. D 1 m i t г i -
ј е v i с i М. Ег се g о v а с (1967) pгipisuju »vlasinskoj fazi« koja 
se veгovat110 obavila izmedu sгednjeg i gornjeg kambгijuma ili u 
goгnjem kambгijumu, odnosno uglavnom izmedu sгednjeg kambгi
juma i utiskivanja plutona Vlajne (450 mil. god.). Ovu fazн, ро njemu, 
1./. А l е k s i с i М. Ка l е n i с smatгaju bajkalskom oгogenezoш 
(,,istocnosгpskom oгogenom fazom«) ili eventualno saгdinijskom >,(Р. 
Pa\rlovic 1975; stг. 32). 
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Ргi svim ovim гazmatгanjima kao da se unekoliko ostavlja ро 
s\,гani nalazak oгdovicijumske faune u kгistalinu kod Donje Ljubate, 
c]aleko рге pocetka navedenih paleopalinoloskih istгazivanja vlasin
skog kompleksa (Р. Ра v 1 о v i с 1962; 1975). U kvaгcitima u po
menutoj oЫasti гazvica vlasinskog kompleksa Р. Ра v 1 о v i с је 
1962. godine nasao i opisao dve asocijacije faune inartikulatnih bгa
hiopoda sa rodovima Obolus-a u jednoj, i LinguleПa. u drugoj asoci
jaciji. Ova fauюa, ро njemu, »ima zajednicke elemente sa odgovaгa
jнcom faunom iz raznih lokaliteta sгednjoceskog·, bavarskog i baltic
kog tremadoka, donjeg oгdovicijuma Engleske i Fгancuske (aгmoric
kih pescara) ... Znacaj donjolistnskih fosilonosnih i гudonosnih kvar
ci ta, bez obziгa na stratigrafski polozaj tremadoka (vecina autoi-a 
stavlja ga u donji ordovicijum) i njegov odnos ргеmа aгeni.gu sastoji 
se u tome sto d о k u m е n t u ј е о r d о v i с i ј s k u s t а r о s t f i --
1 i t а i z е 1 е n i h s k г i 1 ј а с а, (podvukao - В. М.), koji konkoг
dantno leze preko njih u donjim tokovima Bozicske i Ljubatske reke. 
Isto tako oni dokumentuju kambrijumsku staгost sitnozrnih kvaгc
blotit-muskovitskih skriljaca sa nesto feldspata (leptinoliti - prim. 
ЈЗ. М.), koji leze ispod njih u donjem toku Ljubatske геkе (Р. Ра -
·\l l o v i c, 1975; str. 50). 

Isti autor (i d е m.; str. 33) na osnovu prisustva pouzdane ordo
vicijske makгofaune tvгdi da vlasinski kompleks ne moze vise da sc 
prostoгno smatra »samo za rifeumsko-kambrijski, niti stгukturno 
samo bajkalski, posto se u njemu nalaze paleontoloski dokazane or
c1ovicijske, а nije iskljuceno da su pгisutne i mlade tvorevine«. Za 
faunu obolusa tacno se zna da је nadena u srednjem i goгnjem delu 
seгicitskih kvarcita i skriljaca vlasinskog kompleksa, zapravo u ni
voima u kojima su nadene i napred navederie rifeumsko-kambrijske 
spore. 

Kada se govori о stratigrafskom aspektu proЫema vlasinskog 
metamorfnog kompleksa, onda poredenja o,тakvih stratigrafskih za
kljucaka ocigledno da vode do izvesnih nejasnoca. 

М. D. D i m i t r i је v i с (1967; str. 19) daje jasnu prednost pa
linoloskim istrazivanjima, koja su »poslednjih godina dovela do pгvih 
sigurnijih podataka о njegovoj (vlasinskog kompleksa - prim. В.М.) 
starosti.« Ро njemu, nalazak oгdovicijuma ocigledno је sumnjiv: »Ро 
celom ispitivanom delu oboda dome Crnooka ordovicki sedimenti leze 
izmedu tvorevina donjeg i goгnjeg metamorf-nog kompleksa, s t о 
ј е р о Ь u d i v а 1 о i d е ј u о о r d о v i с koj i 1 i р о s t о r d о -· 
vickoj starosti gornjeg metamorfnog komplek
s а u о v о ј о Ь 1 а s t i. Iako је novijim istrazivanjima starost gor
njeg kompleksa na d о s t а z а d о v о l ј а v а ј u с i n а с i n r е s е -
n а, ovi odnosi ostaju za sada zagonetni« (podvukao В. М.). 

Drugim recima, posto је starost povlatnih naslaga iznad slojeva 
sa obolusima sigurno odredena kao donji i srednji kambrijum, logic~10 
је shvatiti da је odгedba Р. Ра v 1 о v i с а (1959; 1962) ili netacna 
Ш mesto nalaska ovih fosilnih ostataka u profilu vlasinskog kom
pleksa nije upouzdano utvrdeno. ОЬе ove pretpostavke, medutim, 
moraju se odbaciti, posto Ьi odbacivanje :znacaja nalaska oгdovicijskih 
bгahiopoda bez iole pouzdane dokumentacije pгedstavljalo koгak na-
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zad u nasoj geoloskoj nauci. Ро Р. Ра v 1 о v i с u, tacan poloza.i 
stena u stubu kristalina vlasinskog kompleksa u kojima se nalaze 
paleontoloski ostaci Ьilo kog porekla i vrste, predstavlja Ьitan predu
s1ov za donosenje odredenih zakljucaka о stratigrafiji i genezi mтih 
kristalastih kompleksa uopste, а to је uostalom i noпnalni aksioш 
stratigrafije kao geoloske nauke. Tvorevine ordovicijuma postoje 
unutar vlasinskog kompleksa i njihov polozaj u srednjem njegovom 
delu utvrdeni su van svake sumnje. Sta vise veoma је verovatno da 
u delovima vlasinskog kompleksa iznad kvarcita sa obolusima po
stoje i stratigrafski mlade naslage silнra i vrlo verovatno devona. 
Njih treba ocekivati pre svega u grafiticnim skriljcima sa prosloj
cima krecnjackih skriljaca (kalksista), vezanim za odredene strati
grafske horizonte u visim delovima kompleksa. Ovim kalkasistima 
najverovatnije odgovarajн i do sada stratigrafski neidentifikovani 
mermerasti krecnjaci kod Malosista na padinama Selicevice." Srednji 
r!evon је pored toga naden zapadno od planine Ruja u spгнdnoj faciji 
(Р. Pavlovic, V. Kostic; 1973). 

Polazeci·sa svog stanovista, Р. Ра v l о v i с (1975) kгitilш stгa
tigгafske odгedbe gornjih delova vlasinskog kompleksa, zasnovane na 
osnovн mikrofloristickog· materijala (donja i srednja kambrija), svodi 
па cinjenicu neodredenosti lokaliteta, odnosno nedovoljnog poznava
nja tacnog polozaja stena u stнЬн kristalina vlasinskog kompleksa u 
kojima sн nadeni mikrofloristicki podaci. 

Ро nasem misljenjн ovakav stav ipak ne moze u dovolJnoj meri 
o}Jjasniti gore iznete sнprotnosti tнmacenja geoloske starosti pojecli
nih delova vlasinskog kristalastog kompleksa, niti moze imati nelш 
odredeniju -nансnн tezinн. Uzroke ovih_ neslaganja treba traziti u sa
шom pristнpu istrazivanja mikrofloгistickih ostataka starih kom
pleksa. Palinoloska istrazivanja staгopaleozojskih i naгocito protero
zojsko-paleozojskih kristalastih kompleksa zahte,тaju primeш.1 ро-· 
sebne metodologije ispitivanja palinoloskih objekata. 

Izdvojene spore i polen oЬicno se pod mikгoskopom ispitujн u 
c:vrstim tankim planparalelnim preparatima. Posto su ovi ol1jekti 
sta,тljeni u gliceгin-zelatin, kanada-ba]zam ili nekн drugн sredinu, 
njihove odlike se mogн proнcavati jedino sa strane koja је okгenuta 
posmatгacн. Оvаkют uoЬicajeni planimetгijski nacin proucavanja ob
jekta (u rа,тлi upravnoj na opticku osu mikгoskopa) pri mikгoskopi
ranjн нltrasitnih sрога, osoЬito dimenzija 5-20 mikгometaгa, poka
zuje mnoge nedostatke od sнsћnskog znacaja za determinaciju poje
dinacnih opjekata. »Pre svega, oЫici jedne iste Yrste, koji su н pre
paratu ostali u razlicitim polozajima i koji su ostali okrenuti posma
tracu samo jednom svojom stranom, mogн Ьiti odгedeni kao razne 
,тrste ili cak rodovi. I obrnuto - yrste koje pripadaju razlicitim gгu
pama, usled njihove velike slicnosti u pojediюim polozajima, mо8н 
Ьiti smatгane za srodne. Narocito mnogo zaЬluda se desaya pri ispi--

2 U ovim skгiljastim kгec11jacima V. А I е k s i с је 11asao slabo оснvшн: 
bllj11e ostatke, za koje N. Ра 11 t i с smatгa da pгipadaju 11ekim palшz,ma 
(Sabal sp.) goг11jok1·edne ili paleogene staгosti (А 1 е k s i с V., Ра 11 l i с N. 
(1969). Ovaj podatak moze Ьiti od velikog zпасаја, LJkoliko se bLJduciш islгa
zivanjima dode clo no\тih podataka о staгosti ovill lпecnjaka. 
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tivanju mikroskopskih ostataka nejasnog sistematskog polozaja, kla
sificiranih ро morfoloskim ozпakama, usled cega dolazi do 11eosnova
nog izdvajanja mnogih novih vrsti. Osim toga, pri velikim uvecanji
ma guЬi se prostorna predstava о promatra11im objektima. Da Ьi se 
izbegle sve ove pogreske i stekla pravi1na predstava о morfologiji 
tnikroplankto11a, spora i polena, kao i da Ьi se vrsile pouzdane od
redbe vrsti, jedi11i pouzdani metod је njihovo promatranje u svim 
polozajima« (В. V. Т i m о f е е v 1963; 12). 

Ovaj nacin mikroskopiranja moguc је primenom teodolitskog pa
leontoloskog stolica Timofejeva-Andi11a, ko11struisanog na bazi dvo
osnog Fedorovljevog stolica, snabdevenog kompletom dugofokalnЉ 
objektiva i okulara, koji omogucavaju povecanja do 2000 Х. Teodo
litski paleontoloski stolic se postavlja ла polarizacioni mikroskop. Na 
taj nacin preparat se moze promatrati kako sa bocnih, tako i sa su
protne strane, а svaka izabraпa tacka u preparatu zahvaljujuci slo
ћod11om kreta11ju preparata izmedu stakle11ih polusfera, moze se po
staviti u geometrijski centar sfere. Prime11om ovakve teiшike do
stupni su promatra11ju mпogi detalji spora i polena, koji inace ostaju 
tesko uocljivi pri prime11i 0Ьi611og mikroskopskog sistema cime se de
termi11acija objekta u m11ogome olaksava i precizira. (Т i m о f е е v 
I3. v., 1965). 

Ne uma11jujuci z11acaj prisut11ih fosilnih spora u kristalastim 
?·kriljcima vlasi11skog kompleksa, dosadasnjim odredbama nadenih 
шorfotipa treba prici sa duz11im oprezom, imajuci u ,,idu navedene 
specificne metodoloske zahteve koji se stavljaju pred istrazivaca. Ро
геd toga, obzirom da se ovakvim istrazivanjima otvara nova stranica 
proucava11ja stratigrafije ovih kristalastih terena, pozeljлo Ьi Ьilo 
гaspolagati izvesnom etalo11skom zЬirkom preparata kao polaznim 
liporednim materijalom iz istгatigrafski pouzdano utvrde11ih profila 
evropskih oЫasti (Baltik i slicno), posto u ovim pionirskim radovimь. 
ла paleopalinologiji starijeg paleozoika i prekambrije u nasim oЫa
stima monografske tabele ne mogu u potpunosti da budu siguran oslo
пac. Pogotovo uz primenu Ьioloskog mikroskopa, kako se io uоЬiса
јепо cini. 

6. Gnajsevi i migmatiti, koji severюo od Bozicke reke leze preko 
oгdoviciskih filiticnih i kvarcitnih tvoгevina, prozeti granitoidnim 
stenama, svakako pripadaju vlasinskom kompleksu, i posledica su 
mladih migmatizacija. U vezi sa time neophodno је upгavo na o,,om 
mestu reci da literaturni podaci pokazuju па ,,ise mesta postojanjc 
nesigiлnosti sta је donji i sta goгnji kompleks metamorf,nih stena. 
Ovo se jas110 ocituje u tгetmanu alЬitskЉ gnajseva u duboko zasece
пom jezgru a11tikli11ale Cr11ooka juzno od Bosilegrada. Iako su raz,,i
je11e tшutar rasprostira11ja ste11a ,,lasi11skog kompleksa, koje cine bo
l{ove ove antiforme, te progresivno metamorfisane gnajseve М. D. 
D i m i t r i је v i с (1967; 15) stavlja u donji metamorfni kompleks, 
ctok ih Р. Ра v l о v i с (1975) tretiгa kao najnizi deo vlasi11ske serije. 
sнdeci ро opisн pгofila dome Ostrozuba i litostratigrafskih stubova 
duz profila Cemeгnik - Jнzna Morava. U tim rejonima је i doslo do 
gore navede11ih neslaganja stгatigгafskih zakljнcaka о staгosti krista
lastih kompleksa. Ovo se odгazava i па paleostгнktнrne zakljнcke, н 



б6 Boгivoj Б. Milakovic 

smislu navedene primedbe Р. Ра а v l о v i с а da vlasinski kompleks 
struktuгno nije samo bajkalski vec i mladi. Posmatrajuci upoгedo 
гazvoj tzv. donjeg metamoгfпog kompleksa i njegovu geolosku ist:o
гiju u svetlu novih istгazivanja, vlasinski kompleks ро nasem mislje
пju moguce nije cak ni bajkalski. 

7. U pogledu stratigrafske pгipadnosti kristalastih skriljaca do
нjeg metamorfnog kompleksa, najpotpunije misljenje dato је od stга
пе '-'· А. А l е k s i с а i М. Ка l е n i с а u »Geologiji SrЬije« (1975; 
25): »Sudeci prema utvrdeпim superpozicionim odnosima u oЫasti 
Stгazevice i Resavskih visova i Crnog Vrha (kragujevackog) izgleda 
паm veгovatnije da serija sitnozrnih gnajseva i leptinolita sa kvarci
iima u oЫasti Pasjace i JaЫanice odgovara г i f еј s k i m tvoгevi
пama otlпivenim na Resavskim humovima, serija Vidojevice г i f е o
k а m Ь r i ј s k i m sekvencama Strazevice i Crnog Vrha, а goгnja 
seгija. tj. seгija bez me:rmera sa cescim pojavama amfiЬolita i amfi-
Ьolskih skгiljaca k а m Ь r i ј u m u « (podvukao В. М.). 

Iz istih гazloga metodoloskog pristupa proucavanju ovih paleo
palinoloskih kompleksa kao i u slucaju njihovog koriscenja kod odre
divaлja geoloske starosti vlasiлskog metamorfnog kompleksa, ovakvi 
7akljucci о stratigrafskom polozaju kristalina centгalnog jezgra Srp
sko-makedonske mase ne mogu nositi tako deciгirani kaгakteг. Uz 
to, mermeri Strazevice kod Batocine, sa kojima se serija Vidojevice 
stгatigгafski uporeduje i kojima se pridaje гifeokambrijska starost 
sadrze pored sроге Pтotoleiosphaeтidium sigillaтum А n d г е е v а, 
takode i spore (ili sporu ?) Zonosphaeтidium absolutum Т i m., kojoj 
autori (М. Ка l е n i с, В. Ма r k о v i с, V. Ра n t i с i dr. 1974) 
пeopгavdano pridaju doпjokambrijumsku starost. Ova vrsta, kao uo
s1alom i сео rod Zonosphaeтidium vezana је iskljucivo za ordovicijшn 
(t.zv. glaukonitski i ortoceratitski slojevi Baltickog stita - В. V. Т i
m о f е е v 1959). Stoga, ukoliko је odredba morfotipa ove spore ade
kvatno izvedena, ona moze ukazivati jedino na ordovicijumsku sta
гost mermera Strazevice, odnosno Vidoje,тicke serije sa kojom se 
litoloski poredi. U tome slucaju serija si-Ьnozгnih ginajseva i leptinolita 
Crnog Vrha, odnosno njihovog ekvivalenta - seгija sa kvarcitima 
Vidojevice i Pasjace, kao najstarija otkrivena metamorfna serija cen
tralnog jezgra Sгpsko-makedonske mase, mogla Ьiti aproksimativno 
shvacena kao kambrijumska а ne rifejska. Serija bez mermera, kao 
пajvisa seгija tzv. donjeg metamorfпog kompleksa kod tak,,og stгati
gгafskog tretmana mogla Ьi Ьiti u najboljem slucaju smatrana ne za 
kambrijumsku vec za ordovicijumsku ili jos mladu. 

N а maпju staгost visih delova donjeg metamoгfnog kompleksa 
нkazivao Ьi nalazak spora starijeg paleozoika na obodnim, krilnim dc
lovima antiklinorijuma Zitnog Potoka i Orana. U grafiticnim skrilj
cima gornjih delova najmlade kгistalaste serije (serije bez mermera) 
l,od sela Rujkovca, istocno od Tupala, nadene su sporomorfe koje Ьi 
mogle potvгditi prisustvo silura i devona ( Acanthotтilites cf. spinelo
sus N а u m., i dr.), bez obzira па cinjeпicu sto uglavnom пisu deteг
miпisane do morfotipa (Ра n t i с N., Е r се g о v а с М., i dг.; 1974). 

Rezerve u pogledu primenjene metodologije kod proucavanja 
spora н starijim kompleksima i prihvata,пje devoпske (ili silur-de-
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vonske) starosti kristalastih stena u visim delovima donjeg metamoгI-
пog kompleksa, kako proizlazi iz dosadasnjeg izlaganja, u svojoj Ьiti 
su samo pгividno koпtгadiktorne. Za razliku od proteгozojskih i kam
brijskЉ sрога (fitoplanktona i p1avo-zelenih algi), kao i od najveceg 
rJela ordovicijumskih spora, u siluru i devonu dominaciju zadoЬijajн 
histгikosfeгide i lejosferide (В. V. Т i m о f е е v, 1959). Spore tipa 
Pteтidophyta, koje su u kambriji i pгekambriji uglavnom veoma sitne 
(10+60 mikrometara), i koje su jedino okгuglog oЫika, sa slabo izra
zeлim klicnim delom (Y-znak) i slabo razvijenom povrsinskom skulp
turom, u devonu doЬijaju uoЬicajene karakteristike paleozojskih i 
mezozojskih dispeгzлih spora. То su okrнglasto-troнgaoni oЫik, cesto 
izгazito tгoнgaoni, zatim veoma jasan i гazvijen klicni pгorez, cesto 
ot,roren, debela egzina нkгasena krнpnim grЬicama i bodljicama i 
drugo. Preoгdovicijнmske, ili bolje reci sроге starije od srednjeg dela 
ordovicijuma, i devonske i mlade spore vrlo se ostгo medusobno ra
zlikнjн, sto predstavlja jedan od g·lav,nih kriterija za lako odvajanje 
proteгozojsko-staropaleozojskih stena od mladih stenskih kompleksa. 
Samim tim, ove moгfoloske karakteгistike spora zahtevaju i primenu 
оdgоvагајнсЉ metodologija izнcavanja paleontoloskih objekata, kako 
пе Ьi doslo do determinacija koje mogu dovesti do zаЫнdа kod iz,,o
ct enj а regionalнih geolosko-geotektonskЉ zaklj нсаkа. 

Iz tih гazloga smo misljenja da је mogнce prih,1atiti fitostrati
gгafske odгedbe devona i mladih kompleksa bez vecih гezervi, sto 
пiје slнcaj sa starijim kompleksima, о сеmн је ranije Ьilo govora. 

8. Paгalelizacija metamoгfnih kompleksa na fitostratigrafskoj 
osnovi, kako је izneto н гanijem poglavlju, нslecl veoma malog obima 
proнcenog materijala i oskнdлog paleontoloskog materijala, sama ро 
seЬi Ьila Ьi veoma krhka, ako se ne Ьi povezala sa нporedivanjem 
sastava donjeg metamorfnog kompleksa i vlasinskog kompleksa, koji 
sadrzi jedine do sada poнzdane paleontoloske ostatke od stratigraf
skog znacaja. Ova su poredenja moguca iz tog гazloga sto postoji 
,.,elika analogija izmedн (а) stratigrafskog razvoja vlasi,nskog kom
pleksa, koji se tretiгa kao mladi metamorfni kompleks, i (Ь) stгati
gгafskog redosleda smenjivanja tvorevtna tzv. donjeg metamoгfnog 
kompleksa, kako је to sa mnogo гezervi izneto gоге. Osпovne сгtс 
litologije sн takode н mnogome slicne н оЬа ova kompleksa, i рогеd 
гazlicitih stнpnjeva metamoгfnih pгomena koje sн nekadasnje sedi
mentne i vulkaпske stene pretгpele. 

Osnovni гazlog izdvajanja skгiljaca centralnog jezgra od meta
moгfnog kompleksa Vlasine, jeste njihov visi stepen kгistaliniteta. 
pгoistekao н fнnkciji vгemena izгazenog н гedosledu smenjivЋnja 
oгogenih faza. Ргеmа М. D. D i m i t r i је v i сн (1967; 1967а) me
tamorfizam stena Sгpsko-makedonske mase obavljao se tokom vise 
ciklusa pгelaгamiske evolucije (ро V. А 1 е k s i с u i М. К а 1 е -
nicu; 1975): 

»а) sedimentacioni ciklus eнgeosinkli,nalnog kaгakteгa starobaj · 
kalskog vremena, - donji kompleks sгpsko-makedonske mase; 

Ь) prevlasinska faza - staгobajkalska orogeneza, metamorfizam 
do almandin-amfiЬolitske facije н donjem i epidot-amfiЬolitske facije, 
u goгnjem delu doпjeg· kompleksa; 
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с) sedime11tacioni ciklus vulka11ogeno-sedime11t11og karaktera, 
gorнji ili vlasi11ski kompleks; 

d) vlasi11ska faza mladobajkalske oroge11eze - metamoгfizam do 
facije zele11ih skriljaca i11termedijar111og pгitiska; 

е) formiгa11je doma - pluto11a Vlaj11e (450 · 1011 g.), komЬi11ova11a 
akcija dinamometamorfizma i plutonskog metamoгfizma, pгomena 
s1ena vlasinskog kompleksa do amfiЬolitske facije (staurolit - cli
stenski stadijum) i K-metazomatizam; 

f) herc1nska faza rekristalizacije i migmatizacije u donjem kom
pleksu, koja odgovara starosti bujaюovackog pluto11a (234 · 1011 g.).« 
(i d е m., str. 26). 

Kako proizlazi iz 11asih ranije izюetih гazmatra11ja znacaja do 
sada poz11atog paleontoloskog materijala iz kristalastih tеге11а Srpsko-
makedo11ske mase, kao i iz pregleda strukture pojedinih metamoгfnih 
kompleksa, ovakva u z11atЂoj meri idealizira11a shema istorisko-geo
loskog гazvoja ovih oЫasti Balkanskoga poluostrva mora pretrpeti 
izvesпe promene sustinskog karaktera. Ovim pгomenama~ pojedno
stavljaju se paralelizacije dvaju kгistalastih kompleksa Srpsko-ma
kedoпske mase u sledecem smislu. 

(а). Stvaranje stena vlasinskog kompleksa (goгnjeg metamorf11og 
kompleksa; kristalastih skriljaca niskog kгistaliniteta, i sl.), prema 
do sada 11adenim sigurnim paleo11toloskim пalazima ordovicijumske 
faune - Obolus, Lingulella - и gvozdevito-fosforito11osnim kvarci
tima 11izih partija kompleksa, vezano је za vreme11sko razdoЫje or
dovicijum-devon (devo11ski kreбnjaci Svoda - Р. Ра v l о v i с, 1,Т. 
Ко s t i с 1973). Kambriji ili rifeokambrijumu mogli Ьi eventualno 
pripadati gnajsevi otkrive11i u jezgru antiklinale Crнooka (Krajiste) i 
Ostrozuba, za koje М. D. D i m i t r i ј е v i с (1967) pretpostavlja da 
pripadaju donjem metamorfnom kompleksu.:i 

(Ь ). Raznoyrsni paleofi toloski nalazi u razlici tim stenama donj eg 
metamorfnog kompleksa u zoni tzv. centralnog jezgra, mada jos ne
dovoljno pouzdano determ1nisani, u poredenju sa identicnim nalazi
ma unutar vlas.i,nskog metamorfnog kompleksa, uz korelaciju poje
dinih litoloskih serija оЬа kompleksa, pokazuju da Ьi najveci deo 
stena donjeg kгistalastog kompleksa mogao pripadati starijem paleo
zoiku, pocev veгovatno od oгdovicijuma do devona. Obzirom na na
lazak konodonata u veleskoj seriji Kopaonika, Trepce i N ovog Brda 
(Р. Bogdanovic, с1976; 57), zatim pomenuti nalazak devonskil1 
palinomorfi u inteгnoj Vardarskoj zoni М. D. D i m i t r i ј ev i с а i 
В. S i k о s е k а (1967), unutar donjeg metamorfnog kompleksa po
stojace svakako siгi spektar paleozojskЉ tvorevina. 

Kambrijumu ili eventualno rifeokambrijumu u donjem meta
morfnom kompleksu mogli Ьi pripadati najnizi delovi - serija sa 
kvarcitima. S druge strane, kada se ima u vidu da nizi delovi vlasin-

3 Slojevi sa Obo!us u PгiЬaltickim oЫastima sa гepeгnim paleopalinolo
skim kompleksima sagla$no unificiranoj stratigrafskoj shemi u SSSR smatraj 1..1 

se za gornju kambгiju. Posto se stoga ovi kompleksi sрога kod nas stгatigгafski 
tгetiгaju ро goгnjoj stгatigгafskoj shemi, kod koгelacija је pot1·ebno о tome 
1,;oditi racuna. 
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:::;kog kompleksa pokazuju slicпe litoloske odlike (kvarciti Lisiлe, pre
ovladivanje kvarcita, оdпоэnо kvarca u masivima Selicevice i dr.), 
moguce da Ьi trebalo iskljuciti prepaleozojslш starost otkrivenih de
lova u ovom delu metamorfnog kompleksa Srpsko-makedonske mase. 

( с). Iz ovih analogija moze se postaviti preliminarni zakljucak о 
sinhronosti kristalastih skriljaca oЫasti (ili zone) tzv. centгalnog je
zgra Srpsko-makedonske mase i kгistalastih skriljaca Moгavske zone, 
poznatih pod imenom vlasinskog kompleksa. То Ьi ukazivalo sa svoje 
strane na ciпjenicu da је postojeca podela na donji i gornji (vlasinski) 
metamoгfni kompleks nerealna u stratigгafskom smislu, bez obzira 
na razlicite tipove metamorfizma koji dominiгaju u ovim pгostorno 
razdvojenim metamorfnim kompleksima. 

Regionalna podvojenost metamorfnih kompleksa viseg i nizeg 
stepena kristaliniteta moze se zadгzati jedino u smislu formacionЉ 
пaziva, obzirom na vec postojeci teгmi,n »vlasinskog kompleksa«, koji 
је pгosiren ,na sve strane nizeg stepena kristaliniteta, pocev od oЫasti 
Krajista, preko Krusevice, Bablcke Gore, Selicevice ka Bukoviku i 
Roznju, kako u гegionima »moгavske zone«, tako i н prostorima »lн
znicke zone«, sto pokazuje da sedimentacija mateгijala kгistalastЉ 
skriljaca nije u vezi sa alpiskim struktuгnim planom koji lezi u osno
vi 'cektonske rejonizacije Srblje (В. Ма k s i m о v i с 1974). Isto to 
\'azi i za odnos centra1nog jezgra i vaгdarske zone s. l. 

Analogno tome, imajuci u vidu siroku rasprostranjenost meta
morfnih stena visokog kristaliniteta u regionima Srpsko-Makedonske 
mase u pojasu koji se izdvaja pod nazivom Centгalnog jezgra, od Ba
tocine, Juhoгa i Crnog Vгha na severu, preko Velikog Jastгepca, Vi
дojevice, Pasjace i oЫasti Bujanovca dalje prema jugu do u ргоstоге 
Hodopa i Pelagoniske mase (D. Ко z u h аго v, 1967), ovaj kom
pleks kristalina mogao Ьi Ьiti nazvan imenom » ј u h о r s k i k о m -
р l е k s«, imenovan tako ро oЫastima Juhora, Crinog Vrha i Stalac
kih visova, gde su gnajsevi ovog kompleksa nајрге proucavani (Ј. 
Zujovic 1893, 1900; S. Urosevic 1912; В. Dimitrije-
v i с 1950). Ргi tome imamo u vidu formacioni aspekt ovako tгeti
пшog kompleksa, obzirom na identicnost stгatigrafskog razvoja vla
sinskog i juhoгskog kompleksa. 

Razlika u stepenu metamorfizma izmedu skriljaca iuhorskog i 
\: lasinskog kompleksa, koja је smatrana za istorijsko-geoloski feno
шen, u osnovi је posledica razlicitog delovanja termodinamickih pro
cesa u nestabllnim delovima kore u pгostoru i vremenu (S е m е -
n е n k о N. Р., 1975). Ovakav tretman geneze pojedinih tzv. geo
tektonskih zona u nasim oЫastima zasluzuje da bude posebno detalj
лije prikazan. 

9. Izneta razmatгanja, uporedivanja i zakljucci do kojih smo u 
гanijim odeljcima dosli, pгoistekli su u prvom redu iz роtгеЬе da 
iznesemo svoje misljenje о nekim pгoЫemima stratigrafskih odnosa 
1.шutar kompleksa metamoгfnih stena ovih delova Rodopske mase, 
proЫema koji pгoisticu iz nekih osobenosti metodologije paleopalino
loskih proucava1nja prekambrijsko-kambrijskih Ьiljnih ostataka. Sve 
bгojniji nalazi paleontoloskih, tacnije receno Ьiostratigrafski znacaj--
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nih paleontoloskih ostataka u ovim nekada »nemim« kompleksima, 
omogucavaju pristup stratigrafskom rasclanjavanju lпistalastih kom
pleksa, bez obzira na misljenje М. D. D i m i t r i ј е v i с а (1967) da 
pojam stratigrafije unutar ovih kristalastih skriljaca guЬi smisao -
autor је svakako mislio pri tome na stratigгafiju kao termin ali ne i 
na stratigrafiju kao istorijsko-geolosku disciplinu, posto u istom radн 
navodi Ьiostratigrafsku odredbu stena vlasinskog kompleksa4

• Sama 
pitanja geneze pojedinih meta]itotipova i metakompleksa nismo pri 
iome razmatrali, smatrajuci da ona izlaze iz kompetentnosti nasil1 
delovanja ргi гadu 1.шutаг metamorfnih kompleksa SrЬije, sem gru
Ьih poredenja osnovnih litoloskih crta pojedinih vec deteгminisanih 
metamorfnih kompleksa. Sa te tacke gledista, zakljucci nasih razma
tranja mogu se svesti na sledece: 

1. Jedini do sada sigurno odreden Ьiostratigrafski elemenat unu
t.aг kristalastih kompleksa Srpsko-makedonske mase u nasim oЫa
stima jeste nalazak о r d о v i с k е i n а r t i k u l а t n е Ь r а h i о -
ро d s k е f а u n е u nizim delovima vlasinskog metamorfnog kom
pleksa. Odredbe spora rifeokambrijuma i kambrijuma u kristalinL1 
\:lasinskog i juhorskog kompleksa (centralno jezgro) zahtevaju ade
kvatnu гeviziju, u cilju pouzdane lokalizacije starosti ste.na u pojedi
nim lokalitetima оЬа kompleksa, а samim tim i ut\тrdivaпja stгati
grafskog stuba i tektonskog stila odgovarajuceg regiona. Samo prisu
stvo stena navedenih starosti је nesumnjivo ali oЬim istrazenog ma
terijala jos nije pouzdana osnova za decizirane zakljucke kakvi po
stoje u literaturi. 

11. Identicnost osnovnog fona nekih metakompleksa izmedu skri
ljaca centralnog jezgra i moravske zone (vlasinskog) kompleksa, 1.1z 
\ 1eliku slicnost Ьiostratigrafski znacajnih fosilnih ostataka omogucuje, 
нz sve ograde н pogledн detalja paralelizacije, poistoveciyanje vre
mena stvaranja polaznih stena оЬа metamorfna kompleksa, ili Ьаг 
njihovog najveceg dela. Stoga smo kao ekvivalent definiciji v l а -
s i n s k о g k о m р l е k s а, metamoгfne stene viseg kristaliniteta 
centralnog· jezgra Srpsko-makedonske mase oznacili kao »ј u h о r -
s k i k о m р l е k s«, stratigrafski identican prethodnom. Vlasinski i 
jнhorski kompleks sн termini formacionog z-nacaja, ро nasem shva
t.anju. 

111. Velika razvucenost starosti metamorfnih kompleksa od pгe
li:ambгije do goгnje krede, ili cak do н kenozoik, koja se osoЬito ma-
11ifestнje u oЫasti prostiranja stena jнhorskog komp]eksa (Ьаг ргеmа 
dosadasnjim istraziva,njima), ukazнje na neprekidno delovanje tekto
no-magmatsko-metamorfnih procesa kroz sve to geolosko vreme. То 
mora imati za posledicн kako pгomene tumacenja lokalnih tektonskih 
stгuktura, tako i promenu stanovista pri гazmatranj1.1 geotektonske 
pripadnosti ovih zona sa globalnog stanovista. 

'1 Рогеd toga, u vodicu istog kongгesa up1·avo za skгiljce juhoгskog (do
пjeg·) kristalastog kompleksa М. D. D i m i t г i ј е v i с (1967) pгikazuje st1-ati
gгafske clanove ovog kompleksa (se1·ija sa kvю·citima, seгija sa шегmегiша, 
seгija bez mегmега), ро pгincipima st1·ato11omije koji su u to v1·eme vec Ьili 
pгimeпjeni u kгistalinu nasih oЫatsi (А l е k s i с V., Ка l е 11 i с М., 1963; 
А 1 е k s i с V., 1963). 
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10. Autor se zahvaljuje kolegama V. S i m i с u i А. Ко s t i -
с u na pomoci i konsultacijama pri izradi ovog rada, osoЬito kod pro
Ыema vlasinskog metamorfnog kompleksa. 

(Pгirnljeno 14. VI 1977) 
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Summary 

BORIVOJ В. lVПLAKOVIC 

SOME PROBLEMS ON SERBO-MACEDONIAN MASSIF 
-STRATIGRAPHIC REWIEV -

According to the presented data Serbo-Macedonian (Rhodopeaп) 
Massif has been subdivided into two differeпt crystalliпe t.шits: 

1. The Lower Crystalline Complex; it is composed of various 
crystalline schists, very intensively metamorphosed, includiпg also 
gneisses, micaschists and various migmatites. Those sequeпces builcl 
t.1p the Central Zone of the Serbo-Macedonian Massif, with several 
mountains, as are Yuhor, Crni Vrh etc. and were supposed to belong· 
рrоЬаЫу to Preordovician age. 

2. The Upper Crystalline Complex - ог » Vlasina Complex«; it 
comprise various but less metamorphosed rocks. These were counted 
to Ье of Ordovician ог even Postordovician age, charged on the pre
sence of inarticulate brachiopod's fauna: Obolus - Liтig-nlella (Ьу 
Р. Ра v l о v i с 1959, 1962), found in the quarzite and phosphorite
bearirng beds in the lower parts of the Vlasina-Complex. 

Recent discoveries and determ~nations made on certain micro
floгistic гemains, including spoгes of some pгimitive algas, found in 
Ље both of the two cгystaline units (N. Ра n t i с, М. D. D i m i -
trijevic 1966; N. Pantic, М. Ercegovac 1967, etc.) has 
Ьrought more light on stratigraphy of Serbo-Macedoniaш Massif, as 
much in the whole massif as in the separate sequences itself. Owiлg 
to the lot of investigated fossils, extracted from the schists of various 
localities throughout crystallinic massif, the most аге proved to Ье 
Ripheo-Cambrian, predomiпantly Precambrian and Cambrian. Тhег 
presence in the schists of previous ordovician age of Vlasina Complex 
upheave therefor some eпors in stratigraphic reconstructions of the 
\.Vhole massif. These proЫems connected with the determinations of 
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Ње ultrasmall Precambrian spores of very simple and similar shape 
have been discussed. 

Consequently, these microfloristical data point out that the 
Cl'ystalline schists of the Central Zone аге not older than the schists 
of Vlasina-Complex, though being less metamorphosed. Besides, the 
siшilarity of sediшents i,n the both of the two crystalline complexes, 
followed Ьу the same Ьiostratigraphicaly important Leitfossils of 
microfloras, indicated also on synchronical sedimentation of these 
опеs. 

Haviпg iп miпd those facts, it would Ье perhaps more convinieпt, 
if the highly metamorphosed complex of Central Zone is named Ьу us 
as »Yuhor Complex«, fully resonaЫe being on the same base as the 
пате of Vlasi-na Complex. Both of these names аге rather of for
matioпal meaning than other else ones. 

(Received 14. VI 1977) 
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SMILJKA PANТIC-PRODANOVIC 
BOGDAN RADOSEVIC 

GEOLOSKI STUB SKITSKOG I ANIZIJSKOG KArfA U DOI,INI 
REKE JELOVICE 

(JUGOISTOCNA SRВI.JA) 

Uvoй 

Trijaski sedimenti razvijeni u dolini reke Ј elovice pripadaj u 
sredisnjem pojasu Karpato-Balkanida, visockoj zoni Stare Planine 
(Sl. 1). Otkriven kompleks trijaskih tvorevina u ovoj lokalnosti, omo
gucio је snimanje stuba donjeg i dela srednjeg trijasa, а rezultati do
Ьijeni sedimentno-mikropaleontoloskim ispitivanjima, predstavljajн 

Sl. 1. Geogгafski polozaj ispitivanog teгena 

jos jedan prilog poznavanju asocijacija mikrofosila i modela sedimen
tacionog basena u ovom kraju Karpato-Balkanskog luka. 

Prve mikropaleontoloske i sedimentoloske podatke о trijaskim 
sedimentima oЫasti Stare Planine dale su, u sklopu proucavanja me
zozojskih kompleksц ovog podrucja, А. D а 11 i 1 о v а, S. Ра 11 t i с, 
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D. Stefaпovska i Lj. Rudolf (1967.). Docnije, Ј. Andel
k о v i с i dr. (1969.) u Tumacн za osnov1ш geolosku kartu SFRJ --·
Jist Pirot i Brezпik 1 : 100.000, pгikazuje asocijacije i tгijaskih mikгo
i osila sa lokalnosti, teгena koje obuhvataju ova dva lista. 

Litosti·atigl'afski pгikaz 

Donji t1·ijas 

Na nasem profilu do11ji trijas, s а ј s k i ро t k а t, росшЈе crve
nim k\тarcnim konglomeгatima, slojevitim i bankovtim, koji leze pod 
нglovnom diskordancijom preko crvenih permskih pescara. Kom
pleks donjeg dela skitskog kata, predstavlje11 је dalje, гitmickom 
smenom belicastih, sivih, ljuЬicastih, zeleпkastih i saгeni]1 реsсага, 
iankoslojevitih, slojevitih i bankovitih (preko 1 metaг deЫjine) i 
sivih, zelenkastih i ljuЬicastЉ listastih glinaca. Katkada se u smeni 
_javljaju i konglomeгati. 

Pescaгi (5682-5689) sн arkozпog tipa i sastoje se od poluzaob
ljenih do uglastih zгna kvaгca, nesto kaliskih feldspata, sericita i hlo-
1·ita. Poreklo mateгijala је od skгiljavih steпa. metasedimenata i ba
;/icnih (ili ultгabazicnih) magmatskih steпa. Zгna sн gнsto pakovana i 
ро svemll sudeci sedime11tacija se odvijala na kopnu, iako se ne 
iskljнcuje 11i mogucnost da su ovi агkо:мi pescari (sгednjezгni ili sit-
лozгni) talozeлi н pгiobalskom (supгatajdainom) pojasu. U ovim tvo-
1тvinama nije 11adena fauna. 

Inteгval k а m р i l s k о g р о t k а t а koji noгmalno sledi pre-
ko sajskog, predstavljen је tam11osivim i cгnim slojevitim, skriljavim 
kгecnjacima, koji mestimicno sadrze manja 11agomilanja glinenih ma
terija, zuckaste Ьоје, zbog cega su im povrsine slojevitosti neгavne, 
kvrgave. U ovim Ьiomikгitima i Ьiomikгosparitima (5694-569()) jav
ljajll se bentoske foraminifeгe: l\!Iendтospiтa iulia (Р r е m о l i S i 1-
\7 а), Glomospiтa sinensis Но, Glomospiтa еlЬтиsотит Вг о n n i -
m а n n, Z а n i n е t t i, Во z о r. & Нн Ь ег, GlomospiтelLa fascilis 
Но, Glomospi1·ella t1·iphonensis Ва ll d., Z а n i n. & В r о n n., 
1,·тond.iculaтia шoodwaтdi Но w с h., Eaтlandia tintinifoтmis (М i -
s i k), Palaeonubecula1·ia sp., Cyclogiтa sp. Pored njih u asocijaciji 
sн zapazeni SpiтoтЬis phlyctaena В r о n n. & Z а n i n., ostrakodi i 
fragmenti ehinodermata. 

Preko paketa listastih, zuckastih i zelenkastih glinaca i plocastil1 
krecnjaka, mikrita (5701), leze sivozuckasti i svetlo smedi, taпkoslo
jeviti i bankoviti, flekavi i boЬicavi, dolomikriti (5704), dolospaгiti 
(5703, 5705-5708) i vapnovito-glinoviti ale\rгoliti (5710). U 11jima је 
mikгofauna veoma siгomasna. Javlja se samo nekoliko Eaтlandia tin-
1.inifoтmis (М i s i k) i гetki ostгakodi. 

Sledeci paket sedimenata izgraduju sivi, plavicastosivi slojeviti 
dolomiti sa proslojcima listastih zeleпosivih glinaca. U ovim prasina
siim dolosparitima (5711), dolomikrosparitima (5712), dolosparitima 
(5713) i prasinastim dolomikritima (5714), nisll zapazeni mikrofosili. 
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U napred prikazanom donjem delu kampilskog potkata (5694-
5714), zastupljeni su Ьiomikriti, Ьiomikгospariti, pгasinasti dolomi
kгiti, dolomikгospaгiti, dolospaгiti, pгasinasti dolospaгiti i гetko vap
novito-glinoviti alevгoliti, sto znaci da se uglavnom sгecemo sa kгip
tokristalastim i sitno zr11astim Ьiogenim krec11jacima u mnogo slu
ёajeva dolomiticnim, sa гetkim pгoslojcima alevгolita. Kaгater 
sedime11ata i njihov sastav govoгi da su oni talozeni u intertajdalnom 
podгucju, veгovatno u plicem delu lagune, gde dominira sгedina vise 
елегgiје (spaгiti i dolomiticni krecnjaci), ali se takode i smenjuje sa 
miгnijim inteп,alima (mikriti) i gde је uticaj teгigene klasticne kom
ponente znacajan. Znaci iz sajskih konttnentalno-priobalskih sedime-
11ata гazvijaju se sedimenti pгiobalskog dela lagune kampilskog pot
kata. U prilog ovome govori i mikгofauna koja nije ргеtега110 oЬilata. 

U stubu se dalje razvijaju tamnosivi i cгni kгecnjaci, debelos]o
jeviti i benkoviti, kvгgavi, pгepuni fukoida (5716-5729). Izmedu Ьа
паkа mestimicno se javljaju jako uskгiljeni vapnovito-glinoviti ale
\rгoliti (5717) i alevriticni Ьiomikгiti (5725). Biomikгiti koji su pгe
tezno гazvijeni u analiziгanom delu stuba, sadгze foгaminifeгe koje 
pгoduzuju svoje egzistovanje iz pгethodnih sedimenata. То su: Mean
arospiтa iuLia (Рг е m о 1 i S i 1 v а), FтondicuLa1·ia woodwaтdi 
Но w с h., EтLandici tintinifoтmis (М i s i k) u zajednici sa ostrako
dima, krinoidima i gastropodima. 

Zavrsni interval kampila гazvijeп је u faciji slojevitih, tamпo
sivih, skoro cг11ih krec11jaka (5730-5749) u kojima se samo na clva 
mesta u. do11jem delu, javljaju, proslojci gradiranih alevrolita (5730 i. 
5732). U \тapnovitim sedime11tima konstatova11i su: Ammodiscus in
ce1·tus (d'O г Ь.), PaLaeonubecuLaтici aff. тпiпнtа В r о 11 n., Z а 11 i n., 
Во z о r g n. & Н u Ь., ToLypammina sp., u asocijaciji vec navede-
11ih meandrospira, frondikularija, eaгlandija, ostrakoda, krinoida. 

U gornjem delu kampilskog potkata (5716-5749) preo,тladuju 
mikгiti, prasinasti Ьiomikriti, gradirani i laminirani alevroliti, uz 
manje zastupljene dolomikrite, doloЬiomikrte, dolosparte, dolobio
sparite i Ьiomikrosparite. Ovo moze da znaci, da se mesto sedime11ta
cije u gornjem kampilu pomera пesto dalje od obale u relativ110 miг
пiju sredinu, јег sada sedimenti karakteristic11i za sredinu nize еnег-· 
gije (mikriti i ale,тroliti laminirani i gradiraпi) preovladuju nad oлim 
vezanim za sredinu vise energije (spariti i dolomiticni vaгijeteti). Mi
kгofaune jos uvek ima malo, jas110 se smenjuju iпterva1i plime i oseke 
i nize i vise energije, tako da nismo u pravoj laguпi, ali је izrazeпo 
l1daljavanje od obale i pomeranje ka sredini nize energije. 

Srednji trijas 

Prelaz iz donjeg trijasa u srednji-anizijski, pokriven је deluviн
пюm, te nije Ьiо dostupan nasem promatranju. 

Srednji trijas, pelzon i ilir na nasem stubu izgraduju debeloslo
jeviti i bankoviti sivi krecnjaci (5751-5763). Ovi sedimenti predstav
Jjeni su: mikritima, Ыomikritima, Ыopelmikritima, i111traЫomikriti.
ma, Ыomikrospaгitima i intraЬiosparitima. 
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GEOL0EIП STUВ SIПTSКOG I AJПZIJSKOG КАТА 

U DOLIJII RE!:E JEIJJVICX 

5763 L~genid~e,radiol~rije,sэkoko~e,kr1noidi 
5760 Frondicul.зrie wood'i'/эrrii, ·:::'olyperшinэ ,...J·c:-:~!'i~, 

5757 Tolype:-;:мine sp. ,~ndot11yr.!'! sr. ,ostri,kodi 

5756 
5753 

Gloroospirelle spirillinoides ,-·-za1-1:1и::-:ine ,Judic~::.'icua iG, 
r<eendroapirtt. dinerice, ;1o~ospira densa ,Glo::..os?ire ~or
dielis ,Glomospirelle irre•·:ulэriв, ·3lomospire 1le -:rэnc: is, 
: 1rocholine sp. ,Fronciiclll:,riд sp. -

5752 Зtrometoporidee,Endot;h;yr.!I ор. ,I-'rondicнleria sp. 1 ~eZevi, 

~~750 Strom.!'.ltoporidee ,krinoiд"i ,ггеsесi brahiopod~ i ~эstropod~ 

f'l)lcriveno 

5749 ostrekodi., krinoidi, bo\4 lj"e ~' c:::~va , frBi"':ffienti r. olнs" k,,: 

5746 ehinodeгr,)eti ,frel?r:ient.i ?=k.olj<Эkc1 i .-,·v::зt:-opoci<. 

:,71щ Eerlendie tintinifort;is, :''ron(J iculэria sp. , Of- ~ ге kocii, 
574~ krinoidi,preseci !~ikronEticela i ~ioforije 
5740 Meandrosrire iuliэ ,г'rontlictйэrie vюodwerdi,~L,,..,1end.it! tin~ 
573? tini for::iis, ostr~ ko·~ i, }:rinoi'1.i, 
r;•7~4 Paleeonubeculэrie :з ::'f. · .i:iutё' , iгr_lend ic1 tiг.i;i1'::. ·-oг,:,is 
5'732 Ammodiscus incertus 1 .··rondiculoriri woodwэrdi, ~е гlandio :;r • 

5721 
5718 
5716 

~714 

5712 
5711 

5710 

5708 
5704 
5703 

5701 
5700 
5699 

~~ 

5693 

5690 
5689 
5688 
5687 

5686 
5685 

5684 
5683 

5682 

t. 

.iarlё!!ndi<'!I tintinifoгr.is,l<'roл<"'.icolariг s::_-:,. ,n,--;tI'C:~ odi 
o::::trekod i, k:'inoic: i 
~een~rosгire iuli~,~arlandia ~intinifor~is,J~~~ icul~ri~ 
woodwardi,ostrekodi,~rinoidi 

retki ostrekodi 
Earlandia tintiniforrnis,oвtrekodi 

,.aomospi1~~llo triphonei:sis ,s1;1i1·01•biG р!1~:-: taena I ost1'a koil 
!· ~l'lndrospira sp. t..-'rond1culэr1a \oJOOdNtird1, , 
Glo~ospirelle triphonensis,Falaeonub~c~l~ri~ sr.,Amnodiscus,s~. 
Jlornospire sinensis ,Glonюspiгella. ftiscilis ,l'eandro-,ira iul1a, 
~.:i rlendi~ tintini.toraie ,j,mmorliscus sp. 

ru konglo"erot 

Е'2Ј . er.1:07,ni ге~,Се;-

~ lll"!.!VГOlit 

1!Ј1ј f;liniiic 

~ rr,ikrit, bior.:ikrit 

~ sp~rti,biosperit 

rнЈ c\olomikrit 

~ dolosгeгit 
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U intervalu ре l z о n а javljaju se pretezno Ьiomikriti (5751--
5756) sa bogatom i raznovrsnom mikrofaunom. Brojnim individuama 
лarocito su zastupljene glomospire: Glomospi1·a densa (S. Ра n t i с), 
Glomospiтa goтdialis (Ј о n е s & Ра r k е r), Glomospiтa a1·ticnlosa 
Р l u m m е r, Glomospiтella iттegulaтis (М о 11 е r), GloniospiтeUa 
g1·andis (S а l а ј), Glomospiтella spi1·iliinoides (G r о z d. & G l е Ь), 
zatim М eand1·ospi1·a dinaтica К о с h а n s k у - D е v i d е & S. Р а n
t i с, Diplote1·mina austтofimbтiata К r i s t. а n - Т о 11 m а n n, Dn
cstomina alta К r i s t а n - То 11 m а n n, Agathammina judiccи·ien
sis Р r е m о 1 i S i l v а, Endothy1·a sp., Endothyтanella sp., Tтochu
lina sp., Fтondiculaтis sp. 

Zavrsni deo anizijskog kata, i l i r, izgraduju uglavnom Ьiopel
mikгiti (5757-5763). Sadrzaj mikrofaune se u njima пesto smanjuje. 
Javljaju se: Fтondiculaтia woodwaтd.i Но w с h., Nodosa1·ia sp., Еп-· 
dotliy1·a sp., Eaтlandia sp., Tolypammina g1·egaтia W е n d t., u aso
cijaciji radiolarija, pelaskih ehiпodermata i fragmenata cefalopoda. 

Aпaliziгajuci sedimente aпizijskog kata u nasoj lokalnosti, moze 
se primetiti da se srediпa sedimentacije kaгakterise ро oЬilju fauпe, 
ро mirnoj sedimentaciji i ро iпdikacijama povгemenih intervala kada 
је eneгgija sredine nesto povecane. Као najlogicnije objasnjenje moze 
Ьiti pretpostavka da se sada sedimentaciona sredina pomerila u rela
tivпo mirnu, пesto produЫjenu laguunu u Ыizini spruda koji pocinje 
cla se razvija, ali nije sasvim razvijen (о ovom pos]ednjem govoгe 
1ю\Тгеmеni odloшci mikrita u intгaЬiomikritima i intгaЬiosparitima. 

KOMENTAR 

Prema doЬijenim rezultatima snimljenog stuba u dolini геkс 
Ј elovice, moze da se rezimira sledece: 

а) U sajskom potkatu sedimentacija se odvijala, predpostavlja
шo, delom na kop11u, ali se ne iskljucuje ni moguc11ost da su se tvo
гevine najnizeg dela skita, formirale u priobalskom supгatajdalnom 
pojasu. Fauna ,nije konstatovana. 

Ь) Pocetkom kampilskog potkata, sedimentacija se pomera ka 
iпteгtajdal11om podгucju. Odlike sedimenata i njihov sastav doku-
111entuje da su se talozili u plicem delu lagune. U ovom arealu domi
nira sredina vise eneгgije (spariti i dolomiticni krecпjaci), ali se ta
kode i smenjuje sa mirnijim intervalima (mikriti), gde је znacajaп 
titcaj terigene klasticne komponente. Pojavljuju se prvi mikrofosili: 
meandrospire, glomospiгe, glomospirele, earlandije, paleonubekula-
1·ije, ciklogiгe, zatim spiгorЬisi, ostrakodi, raz11i ehinodeпnati. F'aнna 
пiје prebogata, ali је markantna, а pojedine vrste vezane su za kam
pilske sedimente. 

с) U gornjem delu kampilskog potkata, sedime11tacija migriгa ne
r;to dalje od obale u гelativno miгnu sredinu. Tako sedimenti karak
teristicni za sredinu nize energije (mikriti i alevroliti) domiпiгaju nacl 
onim vezaпim za sredinu vise energije (spariti i dolomticni \тarijeteti). 
Eg·zistuju iste foraminifere, kojima se pridruzuju amodiskusi i toli-
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pami11e, ali је to jos uvek relativno siromasna asocijacija. Uzevsi u 
obzir ove komponente, primecuje se, da se jasno smenjuju intervali 
plime i oseke i nize i vise energije. Na taj naciп sedimentacija se ne 
odYija u pravoj laguni, Уес је izrazeno udaljayanje od obale i pome
ranje ka sredini nize e11ergije. 

е) Sedimenti anizijskog kata pruzaju nesto drugu sliku sedimen
t<1cio11e sredine, nego sto је Ьila za vreme skitskog kata. Pre svega 
fosilna Ьiocenoza odlikuje se oЬiljem foraminifera, medu kojima SLl 
pojedine yrste karakteristic11e za a,nizijski kat, kao: М eandтospini di
}тaтica Ко с h а n s k у - D е \Т i d е & S. Ра 11 t i с i Glomospiтa den
sc. (S. Ра 11 t i с). Pored 11jih javljaju se brojne i raznovrsne glomo
spirele i g1omospire, zatim, duostomi11e, diplotermine, endotiгe, 
endotiranele, troholi11e i dr. Pored oЬilja mikrofaune, sedimente o\rog 
i11teгvala karakterise mirna sedimentacija i indikacije povremenih 
interyala kada је епегgiја srediлe nesto povecana. U aniziku sedi
mentaciona sredina pomerala se u relativno miгnu, nesto pгoduЫjenL1 
lagu11u. Ova laguna nalazila se u pelzonu u Ыizini spruda koji је tek 
росео da se formira. 

Znaci, razvoj sedimentacione sredine i njene oscilacije za угеmе 
sl~itskog i aюizijskog kata mogle su da se prate od kontinentalno-pri
obalskih, preko priobalskog dela 1agune i dela relativno mirnije sre
dine, nesto udaljene od obale, do u mirnu, nesto pгoduЫjenu lagunL1 
u Ыizini spruda. 

(Ргiшlјепо 1. XI 1977) 
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Summaгy 

SMILJKA PANTIC-PRODANOVIC 
IIODGAN RADOSEVIC 

(-.EOLOGICAL SECTION OF SCYTHIAN AND ANISIAN STAGES 
IN ТНЕ JELOVICA RIVER V ALLEY (SOUTHEASTREN SERBIA) 

In accoгdance v\7ith the examinations of the geological section in 
the Ј elo,,ica гiver valley, it is possiЫe to conclude as follovvs: 

а) The sedimentary em.тiгonment in the time of Seissian substage 
pгesumaЫy was the dry land, but possibllity that loweгmost рагt of 
Scythian was deposited in the shoгe zone i.e. supгatidal enviгonment 
,л.ras also consideгed. The sediments do not contain fossils. 

Ь) At the beginning of Campilian substage, the sedimentary en
v·iгonment was moved towaгds inteгtidal агеа. The chaгacteгistics 
and composition of sediments witness shallow lagoonal enviгonment 
,,ery close to the shoгe. In the environments, high eneгgy dominates 
(pгoducts, аге spaгitic and dolomitic varieties), but inteгval of 
чuiescence wеге also noted (inteгbeded micгite vaгieties). The paгti
cipation of teггigenous, clastic component is consideгaЫe. The first 
identified fossils in the column аге: glomospiгae, glomospiгellae, 
carliandiae, paleonubeculaгiae, cyclogyгae and spiгorЬis, ostгacods, 
(::Chinodeгms. Fauna is not pгolifeгous but indicatiYe, аюd some spe
cies аге chaгacteгistic fог Campilian sediments. 

с) In the uррег рагt of Campilian substage, sedimentary enviгon
ment migrates somewhat fuгther away fгom the shoгe zone into 
comparativelly quieter area. The chaгacteгistics of the sediments 
indicate lower energy enviгonment, dominating (micritic vaгieties 
and siltstone) оvег sediments of higheг eneгgy агеаs (spaгitic and 
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dolomitic varieties). Existence of same foraminifers continues, wiЉ 
accompanying ammodiscidae and tolipamminae, but association is 
still poor. Taking into account all mentioned characteristics, it is pos
siЫe to note certain excanges of the low and high tide periods, in-
dicating not true environment of lagoonal type, but also marginc1.J 
part of \тегу likely lагgег lagoonal area. 

d) Sediments of Anisian stage show somewhat diffeгent pictuгe 
of the sedimentary enviгonment. Fiгstly, Ыcenosis is characteгized Ьу 
the exceptionally numeгous foraminifers, some of them being charac
teristic fог Anisian stage, such as: Meandгospira dinaгica (К о с h а n-
s k у - D е v i d е & S. Р а n t i с) and Glomospiгa densa (S. Р а n -
t i с) Accompanyiпg are numerous and vaгying glomospiгellae, glo
шospiгae, duostominae, diploteгminae, endotirae, endotiгanellae, tгo
cholinae and otheгs. Besides pгoliferous micгofauna sediments of this 
iпterval аге characterized Ьу quiet depositional e11viгonme11t with 
indications of existence of high energy intervals. Duгing· Anisiaн 
stage, sedimentaгy enviгonment was tгansfeпed into compaгativelly 
deep quiet lagoon. The lagooп was located adjacent to the oгganic reet 
in the initial stage of foгmation, what was indicated Ьу intercalatioпs 
of detrital limestoпe with chaгacteristics of reefal environmeпt. It 
шеапs that continuous sedimeпtation duгing Loweг аюd Middle 
Tгiassic could Ье гeconstructed confirming eпviгonmental changes 
fгom the continental - near shore to the shalloweг and dеерег paгts 
of lagoon, on the basis of the faunistic association and sed.imento
logical characteгistics. 

(Received 1. XI 1977) 
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I'ЛАСНИК ПРИРОДЊА.чкqr МУЗЕЈА 

Београд, 1977. Серија А, Књига 32. 
В U L L Е Т I N <1 п М U S Е U М <1' Н I S Т О I R Е N А Т U R Е L L Е 

Belgгade, 1977. Seгie А, Livгe 32. 

IШAGINJA UROSEV!C 
ANDRZEJ GAZDZINCKI 

NODOBACULARIA VUJISICI NOV. SP. LADINSKOG КАТА 
UNUTRASNJEG-KARPATSKOG POJASA (ISTOCNA SRBIJA) 

Prilikom izгade Osnovne geoloske kaгte lista »Lapovo« u гazmeгi 
1 : 25.000, u oЬlasti Despotovca utvгdena је izdvojena paгtija sedi
menata koja pгipada ladi11skom katu. Као i u dгugim delovima 
U11utгas11jeg-kaгpatskog pojasa istoc11e Sгblje i ovde u Despotovcu 
ladtnski kat је pгedstavlje11 lapoгcima, lapoгovitim krec11jacima i 
alevгolitima sa broj11im dao11elama. Medutim, za гazliku od drugЉ 
lokalnosti pomenutog pojasa, gde је mikrofau11isticka zajednica 11 
sedime11tima ladi11skog kata vгlo oskud11a, za ovu u okoli11i Despo
tovca se to пе Ьi moglo reci. Mikгofa1111isticku zajednicu u ladinskom 
katu Despotovca pгedstavljaju bгojni pгeseci Turгitellella mesotгia
sica kao i oЫici Planiinvolнta deflexa okгuzeni gustim filamentima. 
lJ pгepaгatima UK-3267 А i UK-3313 izmedu citiгanih vгsta zapazeno 
је i nekoliko pгeseka foraminifeгa koji Ьi ро svojim osomnama naj
,,ise odgovaгali гоdн Eш·lanidia. U tokн 1976., nadeno је mnogo vise 
uvih pгeseka u ргерагаtu oznacenom sa UK-3405. U mikгopaleon
toloskim pгepaгatima br. 3405/16 konstatovano је vise pгeseka sa 
pocetnim komoгicama, koje Sl.l definitivno ove oЫike svгstali н гос1 
Nodobaculaтia. Ovom pгilikom se zal1valjujem Ekateгini Tгifonovoj 
па pruzenoj pomoci а kolegi Doгdu Cekicн na izradi fotogгafija. 

Familija Nubeculaтiidae Јо 11 е s, 1875 
Podfamilija Nodobaculaтiinae Сн s.h m а 11, 192'7 

Rod Nodobaculaтia R h н m Ь 1 ег, 1895 

N odobaculaтia v u ј i s i с i nov. sp. 

1976: Eaтlandia v u ј i s i ci 110v. sp. - Uгosevic D. et Gazdzicki А.. 
Saopstenja Srpskom geoloskom dгнstvн, Beogгad 

Deгivatio nomi11is: ро geologн Dг Tнgomiru Vujisicu koji је 
omogucio prikнpljanJe analiziгanog mateгijala. 
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Holotypus: primerak na sl. 1, iz mikropaleontoloskog preparata 
UK-3405. 

Locus typicus: selo Lomnica kod Despotovca. 
Stratum typicum: ladinski kat. 
Materijal: vi§€ desetina primeraka. 
Opis: Ljustura је pricvrscena, mala. Sastoji se od loptastog pro

lokuluma i dve do tri (retko cetiri) drugih, нspravnih komorica. Po
sle prolokuluma, druga komorica pravi jedan zavoj posle cega se 
ispravlja. Uspravne komorice su cШndricne, skoro kruskastog oЫika. 
Zid је kreonjacki, neperforiran, relativno debeo, kompaktan. Veli
cina jako varira ро duzini od 400-950 mikrometara. 

Stratigrafsko гasprostгanjenje: ?anizijski kat - kaшijski kat. 

(Pгimljeno 25. Х 1977) 
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Summaгy 

DilAGINJA UROSEVIC 
ANDRZEJ GAZDZICКI 

NODOBACULARIA VUJISICI NOV. SP. FROM ТНЕ LADINIAN 
OF CARPATHO-BALKANIDES (EASTE SERBIA) 

Family Nubeculariidae Јо n е s, 1875 
SuЫamily Nodobaculariinae С u s h m а n, 1927 

Genцs Nodobacula1·ia R h u m Ь l ег, 1895 

Nodobacularia v u ј i s i с i nov. sp. 

1976 - Earlandia v u ј i s i с i nov. sp. - Urosevic D. and Gazdzi
cki, Comunication on the Session of the Seгblan Geol. So-
ciety. 

Deгivatio nominis: After geologist Dr. Tugomiг Vujisic, who 
enaЫed collection of this materials. 



Nodobacularia vujisici nov. sp. ladinskog kata ... 

Holotypus: Sample on fig. 1 from Thin-Slide UK-3405/16. 
Locus typicus: Lomnica. 
Stratum typicum: Ladinian Stage. 
Materials: tens of examples. 

99 

Description: Shell is fixed. It is consisted of а round proloculum 
and 2-3 other tabular, vertical chambers. After proloculum the 
other chamber makes а bend and straightens again. It is followed Ьу 
2-3 vertical chambers, somewhat strengthened, cylindrical, pear-
1,;haped. Wall is calcareous, unperforated, relatively thick, compct. 
Size varies in а length from 400 to 950 microns. 

Collection.: Micropaleontological material with Nodobacularia 
\ 1ujisici n. sp. is deposited in the Micropaleontological Thin-Slides 
collection of the Institute for Geol. and Geoph. Research, Belgrade. 

(Heceived 25. Х 1977) 
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ТаЫа I 

Sl. 1 - Nodobacuiaтia v u Ј 1 s 1 с 1 nov. sp. iz ladinskog kata, lokalnost Lom
nica, Ьг. ргер. UK-3405/16, Х90 

Sl. 2-6 - Razni pгeseci iste vгste svi uvelicani Х 90, osim sl. 4 koja је :< 105 iz 
ргер. UK-3313 
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ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧI{ОГ МУЗЕЈА 

Београд. 1977. Серија А, Књига 32. 
В U L L Е Т I N d u М U S Е U М d' Н I S ТО I R Е N АТ U R Е L L Е 

Belgгade, 1977. Seгie А, Livгe 32. 

PETAR О. BOGDANOVIC 

LEZISTE KAMENOG UGLJA DOBRA NA DUNAVU 
(ISTOCNA SRBIJA) 

U okolini Dobre na Dunavu (istocna Srblja) odavno su Ьile ро- . 
znate pojave kamenog uglja lijaske starosti. Do nasih ispitivanja о 
agljonosnosti Dobranskog basena malo је pisano, mada su istraziva
nja i povremena eksploatacija vrseni, sa prekidima, skoro 100 godina. 
Ovo је jedan od najstarijih ugljenokopa u Srblji, posto postoje podaci 
da s-e ugalj eksploatisao od 1865. godine za potrebe reonog bro
darstva. 

Detaljnom stratigrafskom studijom dosli smo do zakljucka da 
slojevi kamenog uglja u rejonu Bosmana i Kozice pripadaju donjem 
lijasu, dok ugljeni sloj iz Secinskog pripada srednjem lijasu. Pored 
пacina pojavljivanja (deЫjina i dr.) autor rada daje kratak prikaz 
geneze ugljenih slojeva, zatim petrografske i hemijske osoblne uglja 
u smislu upotrebe za proizvodnju metalurskog koksa. Napominjemo 
da је leziste kamenog uglja Dobra na Dunavu obradeno od strane 
autora u Doktorskoj disertaciji (1964.). 

Geologija i tektonika lezista kamenog uglja »Dob1-a« 

Geoloski sastav i tektonska gтada lezista kamenog uglja »Dobra« 
, 1eoma su slozeni, obzirom da su prisutne sedimentюe, magmatske i 
metamorfne stene razlicite starosti koje su intenzivno ubrane i izra
sedane. Posebno tektonsko obelezje daje prisustvo Getske navlake i 
l,ozicke dislokacije. О geologiji, tektonici i ugljonosnosti ovog dela 
severoistocne Srblje pisali su А. В о u е (1840), Ј. Z u ј о v i с (1886, 
1889, 1893), W. В r u n о (1889), S. R а d о v а n о v i с (1891, 1907), 
}'. То u l а (1891), Ј. С v i ј i с (1903, 1926), S. U r о s е v i с (1908), 
V. Ре t k о v i с (1930, 1935), М. Р r о t i с (1937), Р. Во g d а n о -
vic (1962, 1964, 1973) i dr. 

Najstarije stene u ovoj oЫasti predstavljaju kristalasti skriljci 
gnajsnog kompleksa (Ьiotitski gnajsevi i dr.) koji ulaze u sastav Get
ske navlake Juznih Karpata. Ovi metamorfiti otkriveni su u dva ро-
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Leziste kameпog tiglja Dobl'a 1-i.a Duпavн (istocпa SгЬiја) '1.05 

jasa: levoj strani Kozice i od Kosaгnika do Slatinskog rta, dok se 
jedna manja izolovana partija gnajseva nalazi na Podovalcн. 

Mladi paleozoik је zastнpljen donjim karbonom i permom. Donji 
karbon је нtvrden н ovom delн istocne Srbije prvi рнt od strane aн
tora (1964) nalaskom Asteтocalamites-a н gornjem tokн Kozice. Ka
snije је (1973) isti aнtor нtvrdio prisнstvo marinske faнne iz donjeg 
karbona н okolini sela Boljetina. U izgradnji donjeg karbona uce
stvuju sedimentne i vнlkanske stene (trahiЬazalti, trahiandeziti i dr.) 
koje se visestrнko smenjujн н stнЬн. Permski crveni pescari i glinci 
sa izlivima bazalta i piroklastitima razv1jeni su na Bosma:nu i Ыizu 
нsса Pesace н Dнnav. 

Mezozoik је predstavljen jurom i donjom kredom. Jura је razvi
jena skoro u potpunosti, odnosno od donjeg lijasa ра zakljucno sa 
titonom. Gornji lijas nije paleontoloski dokumentovan . 

. Donja јша (lijas). Prve podatke о razvicu lijasa daje Ј. Z н -
јо v i с (1886) koji kaze da »lijaska formacija kod Dobre sadrzi slo
jeve kamenog uglja«. Nesto kasnije S. R а d о v а n о v i с (1891) је 
н litofacija1nom pogledu izdvojio dva nivoa: donji, predstavljen kon
glomeratima, pescarima i glincima sa slojevima kamenog uglja i 
gornji, izgraden od vapnovitih pescara i peskovitih krecnjaka sa osta
cima marinske faune iz srednjeg lijasa. Р. В о g d а ,n о v i с (1962, 
1964, 1973) је na osnovu nalaska broj1nih ostataka marinske faune i 
fosilne flore utvrdio da sн u oЫasti Dobre na Dunavu razvijeni donji 
lijas i kompleta:n srednji lijas. Donji lijas је najbolje razvijen i pro
ucen na Bosmariu i dolini_ reke Kozice, gde lezi tra:nsgresivno i diskor
dantno preko permskih crvenih pescara ili· mar1nskog donjeg karbo
na. U rejonн Bosmana donji lijas poc~nje konglomeratima preko ko
jih lezi serija pescara i glinaca sa dva sloja kamenog uglja, na verti
kalnom rastojanjн od 60 metara. DeЫjina ugljenih slojeva iznosi od 
5 m. do 20 m., dok deЫjina cistih partija uglja ne prelazi 1 metaг. 
Као jalovi proslojci u ugljн oЬicno se nalaze нgljeviti i sivi gHnci. 

Sl. 1. Geoloska kaгta okoliпe lezista kameпog uglja »DоЬга« 
ОЬјаsпјепје: 1. aluvijalпi папоsi; 2: Ьагеш-арt: kгеспјасi, lapoгci 'i gliпci; 3. 
пeokomski krecпjaci; 4. malmski kгеспјасi sa гozliacima; 5. dogeгski pescai'i, 
gliпci i kгеспјасi; 6. doпji i sгedпji lijas: koпglomeгati, pescaгi, gliпci, ugalj i 
reskoviti .krecпjaci; 7. permski bazalti (melafiri); 8. permski crveпi pescari i 
glinci; 9. donji karbon: argilosisti, glinci, kгecnjaci · i vulkanske steпe (trahiti, 
tгahiandeziti, trahiЬazalti i piгoklastiti); 10. gabroamfЬoliti; 11. gnajsevi Getske 
navlake; а) kozicka dislokacija; Ь) · sokolovacki rased; с) 1Ћsed Coka NjalLe. 

АЬЬ. 1. Geologische ·Karte dег Umgebuпg dег Steinkohlengi·ube »Dob1-a« 
Eгlauteгung: 1. AluvialaЬlageгungeп; 2. Baгem-Apt: Kalksteine, Meгgel ·und 
Tonsteine; 3. Neokomkalksteiпe; 4. Malmalksteiпe mit Hoгnsteineп; 5. Doggeгs
andsteine, Tonsteine uпd Kalksteiпe; 6. Unteг- uпd Mittellias: KonglomeraLe, 
Sandsteine, Tonsteine, Kohlenfloze ·uпd sandige Kalksteine; 7. Basalte (Mc
laphyгe) des Регш; в.· Rotsaпdsteine ·und Tonsteine des Peгrri; 9 . .-U11teгkaгb6n: 
Tonschiefeг, Tonsteine, Kalksteine und. Vulkanite . (Tгachite, Trachiandesite, 
TrachiЬasalte und Pyroklastite); 10. Gabbi;oamphiЬolite; 11. Grieisse des geti
schen Ubeгzugs; а) die Kozicadislokation; Ь) die Veгwerfung vоп Sokolov'ac; 

с) die Verwcгfung von Coka Njalta. 
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П povlati ugljenih slojeva nalaze se brojni ostaci fosilne flore (Equi
zetites late1·alis, Thaumatpteris schenki, Chladoflebls denticulata, To
dites williamsoni, Nillsonia orientalis, Teniopteris multine1·vis, Pte-
1·ofilum propinquum, Podozamites lanceolatus, Pityophillnm longi
folium, odredba Z. S k е r l ј 1961). DeЫjina donjeg 1ijasa na Bo
smanu iznosi preko 150 metara, dok slojevi generalno padaju prema 
zapadu 40-65°. 

U rejonu Kozice sedimenti donjeg li,iasa otkriveni su u jezgгu 
stisnute antiklinale ргаvса SSZ-JJI i to od Kosamika na seveгoz11-
padu ра do sгednjeg toka reke Pesace na jugoistoku. Donji lijas lezi 
transgresivno i diskordantno preko marinskog donjeg karbona i pred
stavljen је bazalnim kvarcnim konglomeratima, pescarima i glincima 
sa dva tanja sloja kamenog uglja (od 0,3 m. do 0,6 m.), na vertikal
nom rastojanju od 25 metara. Fosilni ostaci nisu nadeni ali posto 
preko ugljene serije donjeg lijasa leze marinski sedimenti srednjeg 
lijasa, svakako da ona stratigrafski odgovara donjem lijasu Bosmana. 

Srednji lijas ima daleko vece гasprostranjenje i deЫjinu i otkri
\-'en је na Bosmanu, Secinskom, u dolini Kozice i Pesace ili nabusen 
ispod kristalastih skriljaca Getske navlake (bus. br. S-5). 

U rejonu Bosman-Seci,nski sedimenti srednjeg lijasa leze kon
kordantno preko donjeg lijasa ili su kraljusasto navuceni preko titon
skih kгeonjaka duz sokolovackog reversnog raseda. U nizim delovima 
srednjeg lijasa ,nalazi se sloj kamenog uglja znatne deЫjine koji је 
dugo vremena Ьiо eksploatisan (potkop »London« i »Ozerovic«). Ne
posrednu pod1nu ugljenog sloja cine Ьituminozni glinci i krecnjaci u 
kojima se takode nalazi tanak sloj (0,6 m) kamenog uglja. Povlatu 
ugljenog sloja cine pescari sa brojnim ostщ:ima marinske faune (Te
тebratula punctata, Rhynchonella tetraed1·a, Spirife1·ina 1·ost1·ata, Pec
ten aequivalvis, Gryphaea cymblum, Pholadomyia amblgua, Belemni
tes paxillosus, AmaLtheus cf. spinatus i dr.). Ugljeni sloj је slozeп 
posto sadrzi ceste proslojke od pescara; dеЫјiюа mu se krece od 5 m. 
do 20 m., dok na ugljenu supstancu dolazi oko 300/о. DeЬljina srednjeg 
lijasa u rejonu Bosman-Secinski iznosi preko 200 metara. 

U dolini Kozice srednji lijas је predstavljen vapnovitim pesca
rima i peskovitim krecnjacima u kojima se nalaze ostaci od marinske 
faune iz srednjeg lijasa (brahiopodi, belemniti, skoljke i dr.). Sedi
menti srednjeg lijasa leze konkordantno preko ugljene serije donjeg 
lijasa i ne sadrze ugljeni sloj kao u rejonu Secinskog. DeЫjina sred
njeg lijasa u Kozici iznosi oko 80 metara. 

U donjem toku reke Pesace sedimenti srednjeg lijasa leze trans
gгesivno i diskoгdantno preko permskih crvenih реsсага i melafira 
(bazalta). Prve podatke о prisustvu srednjeg lijasa u Pesaci daje F'. 
То и 1 а (1891), na osnovu nalaska marinske faune (brahiopodi, be
lemniti, skoljke i dr.). Р. В о g d а n о v i с (1962, 1964, 1973) је de
taljno proucio sгednji lijas Pesace, ,na osnovu nalaska brojne marin
ske faune. Ро ovom autoru u Pesaci је razvijen kompletan srednji 
Щаs, odnosno brahiopodski i belemnitsko-grifejski nivo. U bazalnom 
delu srednjeg Щаsа, unutar glinaca i реsсага, nalazi se sloj kamenog 
нglja male deЫjine (0,5 m.) koji nije intёгesahtan u ekonomskom 
pogledu. 
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Si·ednja јша (doger). Sedimenti srednje jure paleontoloski su 
konstatovani jedino u profilu Pesace, dok se u Kozici pretpostavlja 
da dogeru odgovaraju pescari i gHnci koji leze preko fosilonosnog 
srednjeg lijasa а ispod krecnjaka gornje jure. 

U profilu Pesace konkordantno preko lijaskih pescara Jeze spatпi 
lпecnjaci u smenjivanju sa glinovitim pescarima u kojima se nalaze 
ostaci od marinske faune iz bajeskog kata. Batskom i kelovejskom 
katu pripadaju »posidonijski slojevi« zastupljeni pescarima i glincima 
sa brojnim ostacima Posidonomya alptna i retkim ostacima Pe1·is
phinctes fтequens i Macтocep)iaLites macтocep)iaius (Р. Во g d а n o
,; i c, 1962, 1964, 1973). 

Go1·nja јша (malm). Gornja jura је razvijena u batijalnoj i ne
ritskoj faciji а otkrivena је u dunavskoj klisuri od Gospodina vira do 
Pesace, u dolini Kozice i na Kugljevom i Mandzukinom visu gde ulazi 
L1 sastav Getske navlake. Batijalni tip razvica gormje jure (dunav
ska klisura, dolina Pesace) odlikuje se prisustvom sivih i rumenЉ 
plocastih krecnjaka sa roznacima, amonitima i foraminiferima iz 
oksfordskog, kimeridzskog i titonskog kata. Neritski tip razvica (Ko
zica, Kugljev i Mandzuki,n vis) је zastupljen sprudnim krecnjacima 
sa koralima, elipsaktinajama, algama i rede cefalopodima. 

Donja k1·eda је razvijena u jugoistocnom delu ugljonosnog te
rena, izmedu Tilva Njalte i Dunava, i predstavljena је dubokovodnim 
sedimentima (krecnjaci, laporci i gHnci) sa amonitskom faunom iz 
valendiskog, otrivskog, baremskog i aptskog kata. AЉski sedimenti 
su konstatovani nesto juznije od strane a:utora (1973). 

U tektonskoщ pogledu sira okoHna D?bre na Dunavu pripada 
autohtcm.u (slozena gornjanska antiklinala) i Getskoj navlaci Juznih 
Karpata. Postoje razlicita shvatanja о tektonskom sklopu terena. gde 
se nalazi leziste kamenog uglja »Dobra«. Tako S. R а d о v а n о v i с 
(1907), V. Petkovic (1930, 1935) i Р. Bogdanovic (1962, 
1964, 1973) smatraju da veci deo terena pripada alohtonu (navlaci), 
dok drugi smatraju da ova o-Ыast severoistocne Srblje pripada auto
htonu (А. G r u Ь i с i I. А n t о n i ј е v i с 1962, М. А n d е 1 k о -
vic 1967. i dr.). 

Autohtonu pripadaju tvorevine mladeg paleozoika, donje, sred
nje i gornje jure dunavske klisure, Bosmana, Secьnskog i Kozice i 
donje krede dunavske klisure. U okviru autohtona isticu se krupni 
11aborni i razlomпi strukturni oЫici, koji su od neoblcne vaznosti 
prilikom izvodenja istraznih i eksploatacionih rudarskih гadova na 
1.1glju. Od nabornih oЫika isticu se kozicka aюtiklinala i secinska sin
l<linala, koje su razdvojene impozantnom kozickom dislokacijom. Ko
zicka antiklinala ima pravac SSZ-JJI i izgгadena је od sedimenata i 
vulkanita donjeg karbona, dok se ро krilima nalaze lijaski sedimenti. 
Preko zapadnog krila kozicke antiklinale ,navuceni su gnajsevi Get
ske navlake, sto је utvrdeno i dublnskim busenjem (bus. br. К-2). 
Secinska sinklinala је izgradena pretezno od lijaskih sedimenata sa 
нgljem. Dublnskim busenjem i rudarskim istraznim radovima u Se
cinskom utvrdeno је da sinklinala ima inversan polozaj. Preko zapad
nog krila secinske sihklinale navuceni su gnajsevi i jurski krecnjaci 
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Getske navlake. Na kontaktu navlake i autohtona nalaze se debele 
milonitske brece (potkop »Secinski« itd.). Istocno krilo secinske sin
klinale kraljusasto је kretano preko monoklinale Pesace i Gospodi
нog vira duz sokolovackog raseda. 

Od razlomnih strukturnih oЫika posebno se isticu koziёka dislo
kacija, sokolovacki reversni rased i gravitacioni rased Coka Njalte. 
Kozicka dislokacija, koja ima regionalno rasprostranjenje јег pro
clнzava u pravcu jugoistoka na Porecku reku i dalje ka Timoku, ide 
od usca Kozice u Dunav desnom stranom reke Kozice dalje prema 
jugu. То је gravitacioni rased znatnog intenziteta kojim је razЫjena 
Getska navlaka, ра su duboko spusteni gnajsevi Kosarnika i Slatin
skog rta u odnosu ,na karbonske i lijaske sedimente reke Kozice. So
kolovacki reversni rased pгostire se od Podovalca na severoistoku 
preko Sokolovca do sгednjeg toka reke Pesace, gde tone ispod Getske 
YJavlake. NagiЬ raselinske povrsine, koja је iskosena prema istoku, 
iznosi 45°, dok amplituda kretanja po\Тlatnog kгila u оdпоsн na po
clinsko iznosi 300 metaгa, sto је dokazano rudarskim гado\Тima u pot
kopu »Secinski,< i istгaznim busotinama Ьг. S-3 i S-4. Gravitacionim 
гasedom Coka Njalte, koji takode ima pravac SI-JZ, spusteno је jн
goistocno krilo ра su dovedeni u isti nivo jurski sedimenti Pesace sa 
donjokгednim krecnjacima i laporcima duna\Тske klisure. 

Alohtonu pripadaju delo\Тi Getske navlake koja је izgгadena ocl 
gnajseva, gnajs-granita, amfiЬolita, gabro-amfiЬolita i neritskih sedi
menata srednje i gornje jure. Longitudinalnim dislokacijama, u pr
YOm redu kozickom, Getska navlaka је razЬijena na vise delova: 
zapadno od Kozice, izmedu Kozice i Bosmana i na Podovalcн. Na kon
taktu Getske navlake i autohtona nalaze se milonitske brece znatne 
deЫjine. U prostoru izmedu Kozice i Secinskom nalazi se manji tek
tonski »prozor« od donjokarbonskih sedimenata i vulkanita. 

Ugljonosnost 

Slojevi kamenog uglja, kao sto је napred istaknuto, nalaze se 
н sedimentima donjeg i srednjeg lijasa i odlikuju se neregularnoш 
cieЫjinom, odnosno prisustvom brojnih jalo\Тih proslojaka. Рогеd 
toga, usled snaznih tektonskih pokreta ugljeni slojevi sн znatno 
ubrani i poremeceni rasedima, sto pгici<nja\Тa znatne teskoce prilikom 
izvodenja istrazпih i eksploatacionih rнdarskih radova. Do nasih 
ispitivanja postojali su veoma oskudni podaci о starosti ugljenih slo
jeva i njihovoj ekonomskoj \Тrednosti (S. R а d о \Та n о v i с 1891, 
Ј. Milojkovic 1892, D. Atнla 1905, М. Protic 1937, V. 
S i m i с 1958). Svi pomenuti autori iznose da postoje tri ugljena sloja 
nejednake deЫjine, dok је kvalitet uglja dobar i moze se upotreЬiti 
za koksovaпje. 

Da Ьi se utvrdila ekonomska vrednost lijaskih ugljenih slojeva 
tl lezistu »Dobra«, obnovljena su 1958. godine geolosko-rudarska 
istrazivanja, koja ро oЬimu i sistematicnosti prevazilaze sva ranija 
tspitivanja .. Istrazivanja su \Тrsепа do 1963. godine i to komplekiщo: 
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od izrade detaljne geoloske karte razmere 1 : 2.500 i prospekcije, рге
kо dubinskog busenja i rudarskih radova do laboratorijske obrade 
нglja i pratecih sedimenata iz podine i povlate. Ako se ovome doda 
da se u donjem lijasu nalaze ugljeni slojevi pogodni za proizvodnju 
metalurskog koksa, dok se ugalj iz srednjeg lijasa moze upotreЬiti u 
koksnim mesavinama, onda је sasvim razumljivo zasto је drustvena 
zajedrnica ulozila znatna finansijska sredstva u cilju utvrdivanja 
eksploataЬilnih rezervi uglja u ovom delu istocne SrЬije. Pored toga 
i neposredna Ыizina Dunava znatno Ьi snizila troskove prevoza. 

Ugl.jonosnost donjeg Iijasa 

U sedimentima donjeg lijasa razvijena su dva sloja kameпog 
нglja nejednake deЫjine i na vertikalnom rastojanju od 60 metara. 
Postoje izvesne razlike u naciпu pojavljivanja i deЫjiпi нgljenih slo
jeva izmedu revira Bosmana i revira Kozice, ра сето ih zato inter
pretirati posebno. 

Во s m а n s k i r е v i r. U bosmaпskom reviru konstatovaпi sн 
Ьгојпi izdanci ugljenih slojeva iz donjeg lijasa, od kojih su mnogi 
unisteni pгilikom гaпijih istrazivanja i eksploatacije. Iznecemo ukrat
ko rezultate istrazпih rado\тa н bosmaпskom reviгu i na lпајн dati 
ocenu о njegovoj ekoпomskoj vredпosti. Potkopima »Bosman« I i 
>· Bosmaп« II preseceпa su оЬа ugljena sloja. Izmedu ugljeпih slojeva 
nalaze se sivi i ugljeviti glinci sa tankim proslojcima kamenog uglja. 
DeЫjina нgljeпih slojeva (zajedno sa jalovim pгoslojcima) izпosi 
10-15 m., dok па cistu ugljeпu materijн dolazi oko 200/о. Smernim 
hodnicima, uskopima i пiskopima utvrdeno је da su ugljeпi slojevi 
jako izmeпljivi ро pruzaпju i padu. Istrazпim busotinama (В-1, В-2 
i В-3) utvгdeпo је гazvice produktivпe serije i па lе\тој stra,ni Bo
smanskog potoka. Sve pomenute busotine Ьile su pozitivrne i pokazale 
su da је situacija ista kao u istrazпim potkopima: ugljeni slojevi su 
necisti i sadrze visok procenat pepela (preko 450/о). 

Iz пapred iznetog moze se zakljuciti, da zbog nepovoljnih slojпih 
pгilika i visokog sadrzaja pepela, bez obzira na koksujuce оsоЬiпе 
uglja, nije rentaЬilno pod danasnjim uslovima vrsiti eksploatacij u 
ugljenih uslojeva u bosmanskom reviгu. 

Ко z i с k i r е v i г, prostire se od Kosaгnika па severu do sred
пjeg toka Pesace na jugu. Ugljena seгija donjeg lijasa najbolje је 
otkгivena i proucena u Kugljevom, Mandzukinom i Secinskom po
toku. Postoje dva ugljena sloja male dеЫјiпе (0,3 m. i 0,6 m.). Radi 
doЬijanja podataka о ekonomskoj vrednosti ugljenih slojeva uradena 
su dva istгazna potkopa sa smeгпim hodnicima (Kugljev р. i Mandzu
kin р.) i dve istrazne busotine (br. К-1 i br. К-2). Ovim istraznirn 
гadovima utvrdeno је da su montan-geoloske osoЬine ugljenih slo
jeva u reviгu Kozice jos nepovoljnije пеgо u bosrnanskom reviru. 
l;gljena materija је rasuta u glincima i pescarima, tako da se ne za
paza neka pravilnost u njenoj koncentraciji. Рогеd toga, ugljena se~ 
гiја је snazno ubгana i izrasedana ра је Ьilo tesko pratiti slojeve ро 
пjihovom pruzanju. 
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Misljenja smo da se u reviru Kozice ne mogu ocekivati rezeп1e 
kamenog uglja vredne za eksploataciju, bez obzira na koksujuce oso
Ьine uglja. 

Ugljonosnost srednjeg lijasa 

Za razliku od donjeg lijasa gde su razvijena dva uglje11a sloja, u 
sedimentima srednjeg· lijasa razvije11 је jedan sloj uglja, koji se Ьitno 
гazlikuje od onih iz donjeg lijasa. 

U S ес i n s k о m ге v i r u, koji zahvata prostor od Podovalca 
do srednjeg toka Pesace, izdanci kamenog uglja su retki i nalaze se 
kod starog potkopa »Londo11<< i »Trajan«. DeЫji-na uglje11og sloja na 
izdancima uglavnom se poklapa sa deЫjinom iz istraznog potkopa 
>,Secinski« i busotina, i krece se od 5 m, do 20 m. Medutim, zbog ce
stih jalovih umetaka od pescara na ugljenu materiju dolazi 30-40°/о 
od ukupne deЫjine ugljenog sloja. Ugljena materija је koпcentri
sana uglavnom u sredi11i sloja. Za razliku od ugljenih slojeva iz do
njeg liiasa, ugljeni sloj iz sred11jeg lijasa је povoljniji za otkopavanje, 
dok ugalj sadrzi do 250/о pepela i 60/о sumpora. Ovako visok procenat 
sumpora umanjuje vrednost uglju iz srednjeg lijasa, jer se za proiz
vodnju metalurskog koksa moze upotreЬiti samo u mesavinama. 

Geneza lijaskih ugljeva 

Detaljnom studijom lijaske ugljonosne serije u lezistu kamenog 
uglja »Dobra«, dosli smo do izvesnih zakljucaka о genezi ugljenih 
slojeva iz donjeg i srednjeg lijasa. N aгocito dгagocene podatke dale 
su facijalne, sedimentoloske, petrogгafske i hemijske a11alize uglja i 
sedimenata podine i povlate. 

Pocetkom lijasa, nakon starokimrijske faze uЬiгапја, dolazi do 
negativ11e epiгogeneze i pokгivanja ovog dela istocne SrЬije plitkom 
, 1odom. U oЫasti Bosmana, Kozice i Sirinije (NR Rumunija) postojala 
su prostгana tгesetista u kojima је гasla bujna vegetacija. Posto se 
radi о slozenim ugljenim slojevima, gde se cesto smenjuju ugalj i 
,:alovina, moze se zakljuciti da su epiгogena kolebanja Ьila cesta. Po
stojale su dve glavne tгesetne faze, koje su uslovile foгmiгanje dva 
sloja kame11og uglja nejed11ake deЫjine. Pгisustvo telinita u uglju. 
ukazuje da је u vгeme stvaгanja tгeseta vladala vlazna klima. Ovome 
idu u pгilog i fosilni ostaci Ьiljaka koje su гasle u tгesetistu. Posle 
stvaгanja goгnjeg tгesetnog sloja doslo је do pгoduЫjivanja Ьаsе1щ 
tako da је ova oЫast Ьila pokгivena plitkim morem. Ргосеs foгmi
гanja ugljenih slojeva u donjem lijasu Ьiо је zavrsen. 

Maгinski rezim u гejonu Secinskog tгајао је sve do polovine 
srednjeg lijasa kada је doslo do kratkotrajnog oplicavanja i stvaranja 
lagune u kojoj su talozeni fini sedimenti, glinci i Ьituminozni kгec
njaci u kojima se nalazi tanak sloj kamenog uglja (bus. br. S-2). Od
mah zatim nastaje tгesetna faza kada је stvoгen slozen ugljeni sloj, 
posto se ugalj naizmenicno smenjuje sa pescarima. OЫik i raspored 
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ugljenih slojeva i jalovih umetaka potpuno је nepravilan, tako da је 
njihovo povezivanje prakticno neizvodljivo. Medutim, ipak se zapaza 
da эu srednji delovi ugljenog horizonta cistiji u odnosu na podinske 
i povlatne delove horizonta. Podaci dobljeni iz istraznih busotina uka
zuju da је deЫjina ugljenog sloja veca u istocnom delu nego u za
padrnom delu lezista, ali је zato u zapadnom delu ugljeni sloj daleko 
cistiji (bus. br. S-5). Povlatu ugljenom sloju cine vapnoviti pescari sa 
ostacima brahiopoda, belemnita i skoljaka. Pojava marinske faune u 
sedimentnom ciklusu srednjeg lijasa oz,nacava i kraj formiranja uglje
nih slojeva u lijasu. Ро nacinu postanka, ugljeni slojevi iz donjeg 
lijasa pripadaju l i m n i с k о m tipu, dok ugljeni sloj iz srednjeg 
lijasa pripada р а r а l s k о m tipu. 

Hemijske i petrografske osoblne Щaskih ugljeva 

Prvi stampani podatak о kvalitetu uglja iz »Dobre« potice od А. 
U Ь i с i n i -ја (1865). »Ugalj је polumastan, dugoga plamena i odgo
Yara najboljim ugljevima Njukastla«. Ро Ј. 2 u ј о v i с u (1893) 
» kvalitet uglja је vrlo dоЬаг, sto svedoce hemijske analize izvrsene 
н raznim laboratorijama«. U jednoam izvestaju objavljenom u Ru
darskom glasniku za 1907. godinu kaze se da је ugalj iz »Dobre« 
,,necist i stoga se тога prati; sadrzi: С 74,82-98,840/о, daje koksa 
го,40-93,37°/о i kalorija 7.961«. 

U periodu od 1958. god. do 1963. god. uporedo sa rudarskim гa
dovima i dublnskim busenjem vrsena su hemijsko-tehnicka i petro
grafska ispitivanja uglja iz donjeg i srednjeg lijasa, u smislu njego\'e 
нpotrebe za proizvodnjн metalнrskog koksa. Probe su нzimane iz 
rudarskih hodnika, busotina i sa izdanaka. Ukupno је analizirano 120 
uzoraka uglja. Pored toga, uzimane su sistematske probe za petro
grafska i palinoloska ispitivanja uglja. 

Radi preglednosti dajemo uporednu tabelu kvalitetnih osoblпa 
го,тnоg uglja iz donjeg i sгednjeg lijasa »Dobre«. 

-- -------·----~-

0/6 Bosman Kozica S€cinski 

v"1aga 4,00 1,82 1,07 
рер€0 46,15 29,45 25,89 
S ukupan 1,18 3,60 5,84 
S U p€p€1U 0,04 0,05 0,15 
S sagol'ljiv 1,14 3,55 5,65 
koks 74,51 87,09 71,61 
C-fix 28,36 57,64 45,72 
ispaгvljivo 21,36 11,09 27,32 
sagoгljivo 49,72 68,73 73,04 
DTE Kcal 3.651 5.569' 5.793 
GTE Kcal 3.837 5.688 6.015 
Sweling idex 1,5 1,5 7,5 
i;:gled koksa nadima pi-ah јаро nadima 
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Pranjem rovnog uglja na ispod 10°/о pepela doЬijeno је: 

О/о Bosma11 Kozica Secinski 

,,laga 0,8 0,8 0,6 
ререо 9,6 9,3 6,3 
s_umpol' 1,1 0,6 6,3 
ispaгljivo 22,5 14,8 32,5 
L1TE Kcal 7.260 7.710 7.460 

Iz uporednih anal1za vidi se, da ne postoje zajednicki elementi 
iLienticni ро vrednosti za ugalj iz donjeg i srednjeg lijasa. Znatne ra
zlike u sadrzaju pepela, sumpora i isparljivih materija, uzrokuju i ra
zlike u kolicini sagorljivih materija i kaloricnoj vrednosti ugljeva. 

U pogledu koksujucih osoЬina, ugalj iz donjeg i srednjeg lijasa 
pokazuje reoloske osoЬine u razlicitom stepenu. Tako, rovni ugalj iz 
Bosmana ima Sweling index 1,5 jedinica, dok ro,rni ugalj iz Secin
skog pokazuje 7,5 jedinica; ugalj iz Bosmana nema dilataciju, dok kod 
Secinskog ona iznosi 2000/о sto је neuoЬicajeno za normalнe koksne 
ugljeve. · 

Prema tome, na osnovu hemijsko-tehnickih osoЬina, kao i na 
ispitanim mogucnostima ciscenja, nacin upotrebe »cistih« frakcija 
lijaskih ugljeva za proizvodnju metalurskog koksa moze doci u obziг 
samo u oЫiku odredenog procenta njiho,,og ucesca u kosnim mesa
,.,inama. Maksimalni deo »cistih« frakcija moze Ьiti: 

- kod uglja iz donjeg lijasa (Bosman) oko 35°/о, · 

- kod uglja iz srednjeg lijasa (Sec:inski) oko 15°/о 
uz upotrebu druge, normalne, koksuj,uce komponente ili uz korisce
нje i »inertnog« dela, pored normalne koksujuce komponente. Posto 
se u oskudici pogodnih domacih uglje,,a za koksovanje moraju pre
duzeti mere za primenu netipicnih kamenih ugljeva, to se i osoЬine 
Jijaskih uglje,,a »Dobre« moraju posmatrati sa tog aspekta. 

Elemcntarпe aпalizc uglja (bez vlage i pepela) 

О/о Bosma11 Secinski 

с 75,2 82,6 

н 6,9 5,3 

S (sagol'ljiv) 2,3 8,7 

O+N 15,5 10,4 

DTE Kcal '7·.567 8.275 

GTE Kcal 7·,834 8.548 

Iz elementarпih analiza, vidi se, da lijaski ugljeYi »Dobre« pripa
claju humitima, bez sapropelнih primesa. Ро stepenu ugljenizacije 
tigalj iz donjeg lijasa (Bosman) pripada g а s n о - р l а m еп i m, а 
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t<galj iz sredпjeg lijasa (Seciпski) g а s 11 о - m а s 11 i m 1.,1gljevima. 
N а 0s11ovu sadrzaja uglje11ika (С) i О+ N moze se zakljuciti da је 
нgalj iz sred11jeg lijasa (Seci11ski) dostigao veci stepe11 metamorfizma. 

Pet1·ogl'afsl,e osoblne lijaskЉ пgljeya 

Petrografske aпalize щ;lја korisпo su poslнzile za objas11je11je 
pod kakvim sн se fizicko-l1emijskim нslovima stvarali нglje11i slojevi 
iz do11jeg i srednjeg· lijasa. Ocimah treba istaci, da sн razlike u petro~ 
p·a.fskom sasta,тu uglja iz Бosmana i Secinskog takve, da 11ema sum·
лje о пjihovoj п1zlicitoj geoloskoj stю·osti. U stratigrafskom prikazu 
i poglavljн о geпezi lijaskil1 ugljeva istak11uta је razlicita starost 
1_;glje11ih slojeva iz Bosmaria i. Seciпskog. 

М а k r о s k о р s k е о s о Ь i 11 е l i ј а s k i h u g l ј е v а. U gal,i 
i7 don.ieg lijasa (Bosmaл, Kozica) uglavnom је cr11e Ьоје, dok pojedini 
komacli imaju mrko-crnu boju sto је posledica vetrenja. Pod slablm 
pritiskom ugalj se raspacla i pretvara u prasinu; jako prlja prste. 
Preloma је nepгavilnog а ra\тai1 sed.ime11tacije је nejasna usled 
zdг0Ыje11osti. Specific11a tezina »cistog« uglja је 1,4. 

Ugalj iz sгednjeg lijasa (Secinski) је сгnе Ьоје i na porcula11skoj 
pJocici ostavlja сгn tгag·; dosta је kompaktan i javlja se u krupпijim 
komadima; slabo prlja pгste; preloma је nepravilnog. U uglju se 
лalaze ceste piгitske konlпecije koje se zapazaju i golim okom. Spe
cificna tezi11a »cistog« uglja је 1,4. 

М i k r о s k о р s k а i s р i t а v а n ј а l i ј а s k i h u g l ј е v а. 
Nајрге dajemo pгegled petrogгafskih analiza uglja iz donjeg i sгed-
пjeg lijasa, kako Ьi se videla slicпost odnos110 гaz.lika u petгogгaf
skom sastavu. 

-~~---· ···------~ 

lokalпost \litгiпit О/о klaгit О/о fuziпit О/о piгit 0/о gliвa n/rJ 
-----··--·~ 

Bosman 40-53 1,1 1,2 45 
Scciпski 65-90 0-32 2--13 1--6 1-10 

Vec iz о\тоg pгegleda jasno se vidi da postoji upadlji\'a гazlika 
11 pogledu petгogгafskog sastava uglja iz donjeg i. sгednjeg lijasa u 
lezistu »DоЬга«. 

Ugalj iz donjeg lijasa (Bosm;:щ Kozica) је pгedstavljen \1itгini
tom odпosno bezstгuktuгnim koliлitom; telinit se геdе javlja. Fнzinit 
se pojavljuje u vidu manjih sociva. Klarit nije zapazen. Od mikгo
stгuktuгnih sastojaka Yitrinit sadгzi гetke egzine mikгospoгa i od
lomke od fuzinizaгnih zidova celija. Nizak stepeп odЬijanja svetlosti 
,·i tгini ta posledica је 11izeg stepena metamoгfizma ovog uglj а. N а о vo 
нkazuju i ispaгljiYe mateгije ciji pгocenat se kгесе od 40°/о do 500/о, 
kada se vгed.nosti iz tehnickih aпaliza pгeгacunaju 11а sagoгljiYu 
masu. Ро stepenu metamoгfizma ugalj iz donjeg lijasa pгipada gasno
plamenim ugljevima. 
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Ugalj iz srednjeg lijasa (Secinski) osetno se razlikuje u petro
grafskom pogledu od uglja iz donjeg lijasa. Glavni i stalni petrograf
ski sastojak је vitr1nit, koji је predstavljen bezstrukturnim kolini
tom. Klarit se javlja lokalno i od strukturnih sastojaka sadrzi semi
fuzinita, sklerocija i mikrinita. Prema optickim osoЬinama vitrinita 
ugalj iz srednjeg lijasa pripada koksnim odnosno gasno-masnim 
ugljevima. Isparljivi sastojci u sagorljivoj masi uglja, ciji procenat 
iznosi 34-440/о, stavljaju ga u grupu gasno-masnih ugljeva. 

Utvrdene razlike u petrografskom sastavu ugljeva iz donjeg i 
srednjeg lijasa lezista »Dohra«, nije rezultat facijalnih promena u 
okviru sinhronicne seгije, vec njihove razlicite stгatigrafske pripad
nosti. Prisustvo marinske fa,une u povlati uglja iz Secinskog, sastav 
podine i povlate i jalovih umetaka, hemijske i petrografske odlike 
uglja, jasno ukazuje na drugacije uslove formiгanja ugljenog sloja 
iz srednjeg lijasa u odnosu na ugljene slojeve iz donjeg lijasa. 

* 
* * 

Na kraju dajemo upoгec:Lne tabele kvalitetnih (hemijskih) i pe
trografskih osoЬina ugljeva lijaske starosti (DоЬга, Lukanja i Kozla 
u. Rumuniji) i dogerske starosti (Vrska Cuka, Miroc, Jerma). 

Tehnicke analize rovnog uglja 

О/о Bosmaп Seciпski Lukaпja Kozla V. Cuka Мiгос Јегmа 

----------

vlaga 4,00 1,07 3,00 2,30 3,00 3,40 3,50 
ререо 45,00 25,00 20,00 33,90 15,00 34,60 45,00 
sumpoг 1,50 6,00 1,50 3,50 1,00 0,60 2,50 
i5paгlj. mat. 22,00 27,00 21,00 26,40 8,00 7,30 13,00 
DTE Kcal 3.651 5.569 5.500 4.861 6.500 5.600 4.500 
izgled koksa пadima пadima пadima nadima ргаh ргаh ргаh 

Petrografske analize uglja 

О/о Bosmaп Seciпski Мiгос Vгska Cuka Јегmа 

vitгпit 40-53,0 65-90,0 65,0 90,0 80,0 
klaгit do 32,О 0,5-2,5 
fuzinit 1,1 2,0-13,0 12,0 1,0-5,0 malo 
pi1·it 1,2 1,0-6,0 1,0-5,0 0,5 malo 
giina 45,0 1,0-10,0 20,0-50,0 0,5 45,0 

Као sto se vidi, ugalj iz Bosmana, Lukanje i Kozle (Rumunija) 
ima skoro identicne hemijsko-tehnicke osoЬine i pripada grupi pra
vih koksлih ugljeva. Ugalj Vrske Cuke i Miroca, koji se nalazi u bazi 
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sгed11je јuге (bajeski kat), pгipada gгupi polua11tгacita, јег sadгzi 11i-
2ak ргосепаt ispaгljivih mateгija (oko 8°/о). Za pгoizvod11ju metaluг
.skog koksa ovaj ugalj dolazi u obziг samo kao mesavi11a (i11eгt11a kom
po11e11ta). U tom pogledu 11arocito је pogoda11 ugalj Vгske Cuke zbo_g 
niskog sadrzaja sumpora (10/о) i pepela (150/о). Uga]j iz Jerme, koji је 
takode dogerske starosti, posto se 11alazi па granici koksnih ugljeva 
i polua11tracita, moze se koristiti u mesavini sa aktiv11im koksnim 
kao inertna kompone11ta. 

U galj iz Secinskog predstavlja poseba11 tip, kako u hemijsko-teh
nickom tako i petrografskom pogledu. Pored nesumnjivЉ pozitivnЉ 
osoЬina (nizak sadrzaj pepela, jako nadima itd.), guЬi od znacaja u 
smislu koгiscenja kao aktivne koksne komponente, posto је tesko 
obezbediti njegovo vece ucesce zbog visokog sadrzaja sumpora (60/о), 
bez obzira na pozitivne koksujuce osoЬine. Znaci, нgalj iz Secinskog 
moze se koristiti samo kao mesavina. 

ZAKLJUCAK 

U oЫasti Dobre na Dнnavu (istocna SrЬija) razvije11a је lijaska 
нgljonosna serija u kojoj se nalazi vise slojeva kamenog uglja razli-
C:ite starosti, deЫjine i kvaliteta. Detaljnim stгatigrafskim, sedimen
toloskim, petгografskim i hemijskim analizama, utvгdeno је da slo
jevi kamenog нglja »Bosmana« i Kozice pгipadaju donjem lijasu, dok 
se ugljeni sloj u »Secinskom« nalazi •unutar srednjeg lijasa. 

U glje11i slojevi iz donjeg lijasa, kojih iina dva, odlikujн se pгisu
stvom cestih jalovih pгoslojaka (gline), sto se odrazava na njihovom 
kvalitetu. DeЫjina ugljenih slojeva iznosi i do 20 metara, od cega na 
ugljenu supstancu dolazi 20°/о. U genetskom pogledu ugljeni slojevi 
donjeg lijasa pripadaju limnickom tipu; u povlati uglja nalaze se 
ostaci od brojne fosilne floгe. Prema stepenu metamoгfizma ugalj iz 
donjeg lijasa odgovara gasno-plamenim нgljevima i pogodan је za 
proizvodnjн metalurskog koksa. 

Ugljeпi sloj iz sгedпjeg lijasa upadljivo se гazlikuje od sloje\1a 
kamenog uglja iz donjeg lijasa, kako ро karakteru podine i povlate 
i jalovih umetaka (pescari), tako i 11acinu pojavljivaюja, stepenu me
tamoгfizma, petrogгafskim i hemijskim osoЬinama. DeЫjina ugljenog 
s]oja iznosi od 3,5 m. do 14 m., dok na cistu ugljenu supstancu dolazi 
~10-400/о. U podiпi ugljenog sloja пalaze se lagunski sedimenti (glinci 
i Ьituminozпi kгecnjaci sa mikrofaunom) а povlatu сiпе vapпoviti i 
liskuпoviti pescari sa ostacima od brahiopoda, belemnita i skoljaka. 
U genetskom pogledu ugljeni sloj iz sгednjeg lijasa pripada paгal
skom tipu razvica, dok ро stepeпu metamorfizma odgovaгa gasno
masnim ugljevima. Ugalj sadrzi nizak procenat pepela i visok pro
cenat sumpoгa (do 60/о), sto mu umanjuje vгednost u pogledu upo
trebe za pгoizvodnju metaluгskog koksa. 

(Pгimljeno 5. IV 1977) 
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Zusamme11fassu11g 

ГЕТАR О. BOGDANOVIC 

DAS STEINKOHLENBECKEN DOBRA AN DER DONAU 
(OSTSERВIEN) 

111 der Gege11d Dobra а11 dег Donau (OstserЬieп) befiпdet sich 
eine Liaskohle:nserie, die eine Anzahl von Steinkohlenflozen- und 
schichten enthalt, deгen Alter, Dicke und Qualitat sehr verschieden 
sind, Stratigraphische, sedimentologische, pe'crographische und che
mische Analysen zeigen, dass die Steinkohlefloze in der Grube 
,-Boshman« und ))Kozica« dem unteren Lias gehoгen, warend dem 
I\Лittelliasalter das Kohlenfloz in der Grube »Secinski« gehort. 
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::Jie zwei Kohlenfloze des unteren Lias enhalten sehr haufig 
Tonlagen, das fuг die Qualitat dieser Kohle sehr ungunstig ist. Diese 
Kohlenfloze konnen Ьis 20 m. dick setn, aber es kommt auf die Ko
hlensupstanz nur 200/о. Die Kohlenfloze des unteren Lias gehoren 
genetisch dem lymnischen Тур an; im Hangenden der Floze befindet 
sich eine Mehrzahl von fossilen Pflanzenresten. Die Kohle des 
unteren Lias ist eine Gas-Flammkohle, die fur den Metalurgiekoks 
geeignet ist. 

Das Mittelliasfloz unterscheidet sich sehr von den Steinkohlen
flozen des Unterlias, wie im Chaгakter des Liegenden нnd Hangenden 
und der Taubschichten (Sandsteine), sowie im Aufkommen, Meta
morphismus, in der Petrographie und Chemismus. Die Dicke dieses 
Kohlenfloze betгagt 3,5 Ьis 14 m., davon kommt auf die reine Kohlen
supstanz 30-400/о. Das Liegende des Flozes sind LagunnenaЫageг
lшgen (Tonsteine und Ьituminose Kalksteine mit Mikгofauna); das 
Hangende besteht aus kalkigen und glimmerigen Sandsteinen mit 
uen Resten von Brachiopoda, Belemniten und Muscheln. Genetiscћ. 
gehort das Mittelliaskohlenfloz dem Paraltyp an, und Metamorphis
musgrad dieser Kohle ist Fettund Gaskohle. Der Aschengehalt diesser 
Kohle ist niedrig, der Schwefelgehalt hoch (Ьis 61Ј/о). Dег hohe Sche
\\:efelgehalt erniedrigt die sonst gungstige Qualitat der Mittellias
kohle als Rohstoff fur Metalurgiekoksproduktion. 

Eingeg1 "•Jen am 5. IV 1977) 
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В U L L ЕТ I N d u М U S Е U М d' Н I S ТО I R Е N АТ U R Е L L Е 

Belgгade, 1977. Se1·ie А, Livгe 32. 

PETAR О. BOGDANOVIC 

GORNJOKREDNI (SENONSKI) OLISTOSTROMSKI MELANZ 
KOSOVA 

(zona Kozai·evo-G1-adevci) 

N а osnovu detaljnih biostratigrafskih, sedimentoloskih, petrolo
skih i strukturoloskih proucavanja, autor rada је dosao do zakljucka 
о postojanju DONJOSENONSKOG OLISTOSTROMSKOG MELAN
'ZA u pojasu Kozarevo-Gradevci, zapadno od Kosovske Mitrovice 
(Kosovo). Stvaranje melanza, u cijoj izgradnji ucestvuju uglavnom 
stene okeanske kore litosfere (ofioliti i dr.) i cenoman-turonski krec-
11jaci dok se kao horizonti izmedu pojedinih olistostroma i olistolita 
пalaze ))normalni« sedimenti sa pelaskom faunom iz donjeg senona, 
dovodi se u vezu sa pokretima na Zvornickpm duЬiпskom rasedu (Р. 
Ео g d а n о v i с 1976) u toku intrasenonske (subhercinske) faze ubl
гanja. Preko olistostromskog melanza konkordantno lezi »preflisna,< 
serija gorпjeg senona koja navise postepeno prelazi u mastrihtski flis. 
\'ulkanska aktivnost za vreme stvaranja melanza nije zapazena. Utvr
deni su iskljucivo ))hladni« kontakti magmatita i susednih stena. 
Smatramo da postojanje donjosenonskog melanza treba ocekivati da
lje prema severozapadu (Novi Pazar, Golija, Jelica, zapadna SrЬija) i 
jug·oistoku (Drenica, Kacanik, Makedonija). 

UVOD 

Prilikom izrade Osnovne geoloske karte list »Kosovska Mitro
vica« autor rada је utvrdio postojanje olistostromskog melanza do
пjosenonske starosti u zoni Kozaгevo-Gradevci, zapadno od Kosov
ske Mitrovice (sl. 1). U ovoj zoni odavno se znalo za prisustvo »uklo
paka« od gornjokrednih krecnjaka unutar serpentinisanih peгidotita 
(К. Ре t k о v i с, В. М i l о v а n о v i с 1934, V. S i m i с 1938, М. 
l Ј i с, S. Ка r а m а t а, V. К n е z е v i с 1956, S. Ка r а m а t а, 
V. Kпezevic 1956, В. Milovanovic, S. Karamata 1957, 
S. Ка га m а t а, М. U r о s е v i с 1960, М. U r о s е v i с i sar. 
1961. i dr.). Prisustvo ovih »uklopaka« u serpentinitima tumacilo se 
,,utiskivanjem serpentinita u antiklinalno teme ... Ova hladna ser-
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Sl. 1. Geoloska kaгta okoline Kosovske Mitгovice (Kosovo) 
Qbjasnjenje: - 1. kvaгtaгne пaslage: alнvijum i гесnе teгase Љга i Sitпice; 
~- c1onji pliocen (pont): jezeгske g·line, peskovi i ugalj; 3. c1onji mioceп: koпgJo
meгati, g·liпe sa fosilпom floгom, c1aciti, aпc1eziti, latiti, kvaгclatiE i njihovi 
piгoklastiti; 4. goгnji oligocen (?): koпglomeгati, pescaгi, c1olomiti i krecnjaci sa 
magпezitom (Dubovac); 5. goгnji senon: а) alevrolitsko-pescaгski flis, Ь) olisto
liti ос1 serpeпtinita, с) »preflisпa« seria (ргеtеzпо pelaski kгеспјасi i lapoгciJ; 
6. c1onji sепоп - m е 1 а n z : olistostгome i olistoliti ос1 ofiolita, breca, mегmе
га, kгecnjaka cenomaп-tuгona i »noгmalni« sec1imeпti (kгecnjaci i lapoгci) sa 
pelaskom fauпom; 7. gогпја јuга: dijabaz-гoznacka foгmacija okoline 'Тгерсе i 
Kopaoпika; 8. seгpeпtinisaпi peгic1otiti (Ibarski masiv) i gabrovi; 9. goгnji t1·i
jas:. »krecпjaci Smгekovпice« sa koпoc1of:ima; 10. doпji i sгес1пјi. tгijas: meta-
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pentinska injekcija u mlade stene nije nimalo neoЬicna za nase kra
jeve. Otuda su i ovi serpentini brecasti« (V. S i m i с 1938) ili kao 
posledica »dijapirske intruzije serpentinske mase u jezgru jedne slo
zene antiklinale« (В. М i l о v а n о v i с, S. Ка r а m а t а 1957), sto 
је u sustini isto. Qyakvo s11,ratanje odrzalo se skoro do danas. РгУi na
goyestaj da se oyde izgleda гadi о mela,nzu izneli su V. А l е k s i с, 
N. Ра n t i с i М. Ка l е 11 i с (1971), koji kazu »Ut,тrde110 је i uyla
i"cпje gornjokгed11ih sedimenata u ро s t g ог 11 ј о k ге d 11 i m е -
Ј а 11 z (istakao Р. В.) s obzirom na otkгice ukloplje11ih goшjokred11ih 
tyoгevi11a u seгpe11tinitн Ba11jske«. Isticemo da gornjokredнi (se11011-
ski) kгеспјасi ПiSH »U\Тlace11i U mela11z« posto SU Si11hгo11ic11i Sa 11jime. 

Donjosenonski olistost1·omski melaпz 

( odlike, staгost, geпeza i geotekto11ski zпасај) 

Raspl'ostl'anjcnje melaнza. Sennski olistostromski melanz zasacla 
је sigurno utYгden u zoni Kozare\Тo-Gradevci, zapadno od Kosovske 
I'/Iitrovice, na duzini еса 30 km. dok mu siгina iznosi do 3 km. (sl. 1). 
Неаlпо је ocekiYati prisustyo senonskog melanza i dalje prema jugo
istoku, obziгom da је Z. Јо v а n о \Т i с (1974) izneo misljenje о 
1-:ostoja11ju goгпjokredne (turonske) dijabaz-roznacke foгmacije u 
oЫasti Drenice. Na 0s11oyu liteгaturnih podataka, takode је realпo 
ocekiYati prisustyo doпjosenonskog melanza i dalje prema severo
zapadu od zone Kozarevo-Gradevci (V. V а n а е l, S. Ма r i с 1956, 
lVI. D. DimitrijeYic i lVI. DimitrijeYic 1974, 1975 i dг). 
Isticemo da se наргеd pomenute lokalпosti · nalaze u domenu ZYoг
nickog duЬinskog гaseda (Р. Во g d а n о \Т i с 1976) ili ZYoгпickog 

moгfisaпi koпglomeгati i pescaгi, kгistalasti kгec11jaci, »zele11i skгiljci', meta
moгfisa11i dijabazi, spiliti, keгatofiгi i gabrovi, amfiboliti i g11ajsevi Baпjske; 
11. paleozoik (mladi ?) : »zele11i skriljci«, mermeгi, »krecпjaci Star·og T1·ga« sa 

PbZ11 miпeгalizacijom u Тгерсi, metamorfisaпi dijabazi i spiliti. 

АЬЬ. 1. Geolog·ische Karte dег Umgebu11g vo11 К. Mitro\1ica (Kosovo) 
Eгlauteгuпg: - 1. QuartaгaЫagenшge11: Aluvium uпd Flussteгrasse11 des IЬar· 
1111d dег Sitпica; 2. U11teгplioza11 (Ропt): Seeto11e, Sa11dstei11e uпd Kol1le; 3. 
l,'11teгmioza11: Koпg·lomeгate, Топе mit fossiler Flora, Dazite, Andesite, Latite, 
Quar·zlatite und der·en Pyroklastite; 4. Obeгoligozan (?): Koпglomeгate, Sanc1-
sleine, Dolomite und Kalkstei11e mit Magnesit (Dubovac); 5. Obeгsennon: а) 
Aleuгolit-Sandsteiпflysch, Ь) OlistoliЉ aus Serpentinit, с) »Voгflysch«-Seгie 
(hauptsachlich pelagische Kalksteine uпd Mergel); 6. Untersennon - Ме-
1 а n g е : Olistostгome uпd Olistolithe aus Ophiolite, Breccieп, Maгmor, Kalk
steiпe des Cenoman-Tuгon und »noпnale« AЬlageгungen (Kalksteine uncl 
Mergel) mit pelagiscl1eг Fauna; 7. Obe1·jura: Diabas-Hoгnsteinformation с1ег 
llmgebung ,,оп Тгерса und des Kopaonik; 8. Serpentinisierte Peridotite (IЬar·
massiv) und GаЬго; 9. Obertrias: »Kalksteine der Smrekovnica« mit Konodon
ten; 10. Unteг- und Mittelltrias: metamorphosierte Konglomeгate und Sandstei
ne, kristalline Kalksteiпe, »gri.ine Scl1iefer«, metamorphosierte Diabase, Spilite, 
Keratophyгe unda Gabro, Amphibolite und Gneiss von Banjska; 11. Paleozoi
kum (ОЬег?): »gгi.ine Scl1iefeг«, Mar·moг, »Kalksteine des Staгi Тгg« mit Pb-Za 

Mineralisation it1 Тгерса, metamoгphosieгte Diabase und Spilite. 
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sava (М. D. D i m i t r i ј е v i с 1972, 1974, 1975), sto znaci da donjo
senonski melanz ima regionalno rasprostra,njenje i veliki geotektonski 
znacaj. 

O(llike melanza. Doпjoseпonski olistostromski melaпz н zoпi Ko
zarevo-Gradevci (Kosovo) karakterise se: 

1) delimicпim prisust,,om glinovito-klasticпog matriksa; 
2) нcescem stena u izgradпji matгiksa, olistostroma i olistolita iz 

blize okoline (seгpeпtinisaпi peridotiti, gabrovi, dijabaz-roznacka foг
macija, kгecnjaci cenomaпa i tнrona), kao i пjihoYim (prividпim !) 
Jiaoticnim raspoгedom н profilн (sl. 2); 

3) postojanjem i »пoгmalnih« donjosenonskih sedimenata (krec
njaci i laporci) sa bгojnim ostacima pelaske milпofaune (globotrun
kaпe i dr.), kao horizonata izmedu pojedi,nih olistostroma i olistolita 
(sl. 2 i sl. 3); 

4) »hladпim« koпtaktima magmatita i susedпih steпa; 
5) nepostojanjem siпhгoпicnog vulkaпizma u melanzu; 
6) inteпzivлom tektoпizacijom s,тih steпa koje ucest,,uju u iz

gradпji melanza; 
7) tesnom povezanoscu doпjosenonskog melanza i gor11josenon

skog flisa preko »preflisne« serije, sto ukazuje da је melanz stvaran 
iakode н trogu (sl. 3); 

8) donjosenoпski olistostromski melanz је umetnut (»interstra
tifikovan«) u sedimentnu sekvencu goгnje krede, tako da predstavlja 
i kaгtirajucu jedinicu i 

9) pored toga sto su ofioliti prisutni u znatnoj meri u senonskom 
melanzu zоле Kozarevo-Gradeyci isti nije »ofiolitski«, уес olisto
stгomski. 

Stai·ost melanza. Napгed је istaknuto da sн V. А l е k s i с i dr. 
(1971) izneli misljeпje о postgoгnjokrednoj starosti melanza okoline 
Eanjske, smatrajuci da su gornjokredni krecnjaci »uklopljeпi« u 
serpentinisane peridotite zone Kozarevo-Gradevci. U tom slucaju Ы 
sc> radilo о tektonskom melanzu teгcijarne staгosti, sto nije tacno. 

Donjosenonska starost olistostromskog melaпza u zoпi Kozaгe
\'o-GradeYci (Kosovo), dokazaпa је na osnovu sledecih fakata: 

1) па osnovн prisustva cenomanskih i turonskih krecnjaka u ma-
iтiksu ili u vidн klasta i olistolita (sl. 2); 

2) ла osnovu postojanja i »normalnih« sedimenata (krecnjaka) 
sa donjosenonskom pelaskom faunom, koji obuhvataju olistolite i 
olistostrome u melanzu (sl. 2); 

3) па osпovu пormalпog prelaza melaпza н flis preko »preflisne<, 
serije gorпjeg senoпa (sl. 3). 

Interpretiracemo ukratko profil na putu К. Mitrovica-Pec (sl. 2) 
i profil kod sela Donje Vinarce (sl. 3) kako Ьi neke stvari Ьile jasni_1e 
i ubedljivije u pogledu starosti melaюza na ispitivanom terenн. 

Na profilu se jasno vidi da su prisutni melanzi (а, с, е i g), »пor
malni« sedimenti donjeg senona (Ь, d, f), »preflisna« serija (h) i flis 
(i). Sve је to izvanredпo dobro otkriveлo u useku novog puta, na levoj 
strani reke I,juste, na dazini oko 1 kilometar. 
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SEGMENT а) izgraden је od heterogenih breca (5 m.); serpenti
пita (10 m.); tuгonskih krecnjaka (30-40 m.) sa orЬitolinarna, rotali
porama i preglobotrunkanama i necistih glinaca (6 111.) sa proslojkom 
pescara (1 m.). Sirina segmenta iznosi еса 55 metaгa. Ovo је pravi 
melanz. 

SEGMENT Ь) је pгedstavljen sivim brecastim krecnjacima (5 m.) 
sa Globotтuncana сотопаtа, Gl. angusticaтinata, Gl. inJ),ata iz donjeg 
:c:enona. Ovo Ьi odgovaralo »normalnim« sedimentima u melanzu. 

R 1:500 

Sl. 2. Geoloski pгofil na pнtu Kosovska Mitгovica-Pec 
АЬЬ. 2. Geologisches Pгofil am Weg·e Kosovska Mitгovica-Pec 

SEGMENT с) је veoma slozen posto se sastoji od pescara (1 m.); 
konglomerata (2 m.) sa valuticama serpentlnita, gabrova, dijabaza i 
krecnjaka u kojima ima ostataka od oтbitolina, тotalipo1·a i Ichtyosm·
colites sp., Stomiospliaeтa sphaeтica i dr. faune iz turona; silifikova
пih serpentinita (5 m.); breca i konglobreca (5 m.) sa fragmentima od 
ofiolita i krecnjaka cenomana i turona; listvenita (1 m.); heterogenih 
breca (1 m.) u kojima ima fragmenata ofiolita i turonskih krecnjaka; 
promenjenih harcburgita (20 m.). Sirina segmenta iznosi еса 35 m. 

SEGMENT d) predstavljen је rumenkastim i sivim laporciшa i 
laporovitim krecnjacima (еса 40 m.) sa brojnim ostacima donjosenoл
ske pelaske faune (Globotnmcana thalmania thalmani, Gl. buПoides, 
Gl. сотопаtа, Gl. tтicaтinata, Gl. ventтicosa). Ovo su »normalni« se" 
dimenti u melanzu. 

SEGMENT е) izgraden је od brecastih serpentinisanih harcburgi
ta (40 m.); manje iлtruzije (10 m.) gabro-hiperita; promenjenih harc
Ъurgita (15 m.) sa Ьlokovima mermera (1-2 m.); metamorfisanih 
pescara (1 m.); uskriljenih mermerastih krecлjaka (2 m.) bez fosila; 
heterogenih breca (1 m.) sa fragmentima od kvaгcita i sericitskih 
{kriljaca, dok је vezivo serpeлtinitsko-glinovito; uskriljenih 1 kata
klaziranih mermera (3 m.) bez fosila; metamorfisanih i kataklaziranЉ 
pescara (3 m.); tektoniziranog kvarckeгatofira (2 m.), koji је jako me
tamorfisan; heterogene brece (5 m.) od kvarcita i skriljaca sa glino
v·ito-pescaгskim vezivom; uskгiljenih serpentinita (15 m.) sa Ыoko
Yima mermeгa (1-:3 m.); metamorfisanih i silifikovanih keratofira 



1 . ~ Ј l ',·l:11· ( ). 13о;џ!а1ю\тј{; 

(5 m.) sa manjim Ыokovima mermera; kataklazirane karbonatne ste
лe (5 m.) sa proslojkom konglobrece (1 m.); jako peskovitih krecnjaka 
(l m.) bez fosila koji lice na turonske; uskriljenih i kataklaziranih 
krecnjaka (5 m.) i mermerastih krecnjaka (20 m.) bez fosila; karbo
natisanog kataklazita (0,5 m.) sa polomljenim zrnima granata i harc
Ьнrgita (100 m.) sa socivom dнnita. Sirina segmenta iznosi еса 230 m. 

SEGMENT f) sastoji se od heterogenih breca (10 m.) sa pelaskom 
mikrofaunom u karbonatnom cementui brecastih krecnjaka koji na
,:ise prelaze н plocaste laporovite krecnjake (10-12 m.) sa brojniш 
ostacima donjosenonske pelaske faн,ne (Globotтuncana inflata, Gl. co-
1·onata, Gl. bulloides, Gl. foтnicata, Pithonella ovalis, Р. multicava). 
Ovo su »normalni« sedimenti н melanzu. 

SEGMENT g) izgraden је od heterogenih breca (30 111.) koje se 
sastoje pretezno od piroksenita, dok је cement glinovito-hloritski i 
bez faнne; serpвntinisanih harcbнrgita (120 m.); dosta bгecastih i 
karbonatisanih seгpentinita (20 m.) sa Ыokovima od meгmera (1 m.j; 
Ьeteгogene brece (3 m.) izgradene od ofiolita sa hloritskim cementom 
i bez mikrofaнne; kataklaziгanog i karbonatisanog harcburgita (10 m.) 
sa :Шicama hrizotil azbesta i Ыokovima od mermera (0,5 m.); uskгi
Jjeпih spilita (5 m.); kaгbonatne Ьгесе (3 m.); нskriljenih i silifikova
нih kгecnjaka (2 m.) bez fанюе; kalksista (2 m.); heteгogene Ьгесе 
(5 m.) od kvarckeratofira i kvarcita sa hloгitsko-seгicitskim cemen
'rom; kataklaziranih i brecastih skriljaca (5 m.); heteгogene brece 
(3 m.) izgradene od stena dijabaz-roznacke formacije; konglobreca 
(1,5 m.) odskгiljaca i uskriljenih peskovitih krecnjaka bez fosila; 
mermera (10 m.) bez fosila; promenjenih spilita (5 m.); mermerastih 
krecnjaka i mermera (23 m.) bez fosila; listvenita (1 m.) i slabo kata
klaziranog harcburgita (30 m.) sa zilicama hrizotil azbesta. Sirina 
segmenta iznosi еса 180 metaгa. 

SEGMENT h) predstavljen је »preflisnom« serijom koja је ovde 
н tektonskom kontaktu sa melanzom. Sastoji se od laporovitih krec
njaka (preko 100 m.) u kojima se nalaze proslojci pescara (1 m.) i kon
glomerata (do 2 m.), kao i brojni ostaci od pelaske faune iz gornjeg 
senona (Globotтuncana tтicaтinata, Gl. stuaтti, Gl. атса, Gl. тosseta, 
Gl. calcaтata i dr.). 

SEGMENT i) pripada »flisnoj« seгiji (preko 300 m.) gornjeg se-
110na (mastгihta) koja sadrzi ostatke od pelaske mikrofaune (Globo
tтuncana stuaтti, Gl. тosseta, Gl. maтginata, Sideтolites vidali i dr.). 

Na profilu (sl. 3) jasno se vidi postupan prelaz iz donjosenonskog 
melanza u »preflisnu« seriju gornjeg senona i ove u alevrolitsko-pe
scarski flis mastrihta. Kompletna serija senona detaljno је proucena 
biostratigrafski, sedimentoloski i strukturoloski. 

SEGMENT а) sastoji se od seгpentinita (? m.) preko kojih leze 
heteгogene brece (30 m.) izgгadene od Iгagmenata serpentinita, ga
brova, dijabaza, amfiЬolita, »zelenih skriljaca«, meгmera i гoznaca sa 
karbonatnim cementom u kome ima ostataka radiolarija i globotrun
kana iz donjeg senona (Gl. сотопаtа, Gl. bulLoides i dг.). 

SEGMENT Ь) pгedstavljen је rumenim brecastim krecnjacima 
(5 m.) sa brojnim ostacima donjosenonske mikгofaune (Globotn.m-
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сапа сотопаtа, GL. buПoides, GL. angustica,·inata, GL. Linneana, Gl. 
атса i dr.). Ovaj horizont krecnjaka odgovara »normalnim« sedimen
tima melanza, kao na profilu Kosovska Mitrovica-Pec (sl. 2). 

SEGMENT с) cine heterogene brece (20 m.) izgradene od donjo
senonskih krecnjaka, serpentinita, skriljaca i roznaca. Vezivo је 
krecnjacko i sadrzi ostatke od globotrunkana i druge pelaske faune. 

SEGMENT d) predstavlja »preflisnu« seriju koja se sastoji od 
гumenih i zelenkastih glinaca (15 m.) sa proslojcima krecnjaka (1 m.) 
i ostacima od pelaske mikrofaune gornjeg senona (GLobotтuncana 
r1 гса, GL. conica, GL. stuaтti, GL. Lineana i dr.); ljuЬicastih i sivih lapo
rovitih plocastih krecnjaka (preko 120 m.) sa proslojcima pescara 
(2 m.) i konglomerata (0,2-2 m.). U krecnjacima је utvrdeno prisu
stvo ostataka od pelaske mikrofaune (GLobotтuncana атса, GL. stnaтti, 
C,L. тosseta, GL. cinica-caLcifoтmis, SideтoLites vidaLi i dr.). Ovaj seg·
ment u litofacijalnom i stratigrafskom pogledu u potpunosti odgo
yara segmentu h) na profilu Kosovska Mitrovica-Pec (sl. 2). 

• -'ЈО 
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Sl. 3. Geoloski pгofil kod sela Donje Vinarce 
АЬЬ. 3. Geologiscl1es Pгofil beim Doгfe Donje 'Jmai·cc 

SE(;MENT е) cini »flisna« serija goшjeg senoнa (rnastгihta) de
Ыjine preko 300 m. Pored globotrunkana (GL. stnaтti, GL. тosseta i dr.) 
ll flisu је utvrdeno prisust·\lo makroforami:nifera iz hipersenona (Si
deтoLites vidaLi, S. caLcitтapoides). Preko mastrihtskog flisa leze trans
gгesivno i diskordantno tvorevine donjeg miocena ili donjeg pliocena 
Kosovskog i Drenickog basena. 

Geneza шelanza. Napred izneti faktografski podaci ukazuju: 
1) postoji tesna veza izmedu tektonskih pokreta koji su se oba

\'ili za vreme donjeg senona (subherciпska faza uЬiraпja) i stvaranja 
melanza u zoni Kozarevo-Gradevci i dalje duz Zvornickog duЬi11-
skog raseda; 

2) sastav donjosenonskog melaпza kao i prostor gde је formira11, 
1-1kazuje na postojaпje podvodnog okeanskog grebena (kordiljera) koji 
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,i\• \1\•1·оvа1ло clclom Ьiо iznad morske povrsшe. Isto tako, sastav i 
ct·mcпt Ьгеса ukazuje da su пeki Ыоkттi klizali лiz padiпe (hloritsko
seгicitski cement) ili pod vodom (kaгbonatni cemeпt sa radiolarijama 
i globotrunkaпama). Ovaj posledпji podatak је od pгvoгazrednog zпа
саја, јег pored ostalih ukazuje na vreme kada је stvaraп melanz (do
nji senon); 

3) pгisustvo i doпjosenonskih »normalnih« sedimeпata sa bгo.i
nim ostacima pelaske mikгofauпe ukazuje, da је u prekidima stva-
ranja olistostгoma i olistolita talozena »noгmalna« marinska sedimeп
iлa serija i 

4) utvrdeno је da postoji postepen pгelaz iz donjosenoпskog oli
siostгomskog melanza u »preflisnu« seгiju gornjeg senona а ove u 
alevrolitsko-pescarski flis mastrihta. 

Geotektonski znacaj melanza. Napred је istaknuto da senonski 
шelanz u zoni Zvornickog duЬinskog raseda ima regionalno гaspгn
sLranjenje i veliki geotektonski znacaj. Ovome Ьi dodali sledece: 

1) donjosenonski olistostromski melanz izgraёten је uglavnom orl 
гazorenih stena okeanske kore litosfere (ofiolita i dг.) koje su akumu
lirane u trogu putem gгavitacionog ili oгogenog klizenja. Prisust\:o 
melanza, znaci, ukazuje na tektonske pokгete koji su u vezi sa sub
hercinskom (intrasenonskom) fazom uЬiranja, kada је Ьiо aktivaп i 
Zvornicki duЬinski rased (Р. Во g· d а n о v i с 1976), koji odvaja 
Vardaгsku zonu i »unutгasnje Dinaride«; 

2) Ukoliko se utvrdi postojanje donjosenonskog olistostromskog 
melanza u »unutгasnjim Dinaridima« i istocnim, gгanicnim, delovima 
Vardarske zone, onda Ьi njegovo stvaranje Ьilo vezano uglavnom za 
delove okeanske kore litosfere, obzirorri da u Karpato-balkanidima 
istocne SrЬije melanz nije utvrden; 

3) u postkrednim tektonskim pokretima donjosenonski melanz. 
},:;io је izlozen strukturnim defoгmacijama, sto se odгazilo u kгalju
Etanju, rasedanju i »haoticnom« rasporedu stena u pгofilu. 

(Pгiшljeno 12. IV 1977) 
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Zusammenfassung 

РЕТАН, О. BOGDANOVIC 

OLISTOSTROMMELANGE DER OBERKREIDE (SENON) 
(Die Zone von Kozai·evo-G1-adevci) 

Auf Grund Ьiostratigraphischer, sedimentologischeг, petгologi
scheг und struktuгologischeг Foгschungen kam dег Veгfasser zum 
Schluss dass es sich im GeЬiet vom Kozarevo-Gradevci, westlicr1 
von Kosovska Mitrovica (Kosovo) um OLISTOSTROMISCHEN UN
TERSENONMELANGE handelt. Die Entstehung vom Melange, das 
Ьauptsiichlich aus Gesteinen der Okeankruste der Litl1osphere 
(Ophiolite) und den Kalksteinen des Cenoman-Turon mit »normal< 
eingelagerten AЫagerungen mit pelagischer Fauna des unteren Se
non zwischen den Olistostromen 1..шd Olistoliten, werden mit dеп 
I3ewegungen des ZvorniktiefЬruches (Р. Bogdanovic, 1976) \\Таhгеш::l 
der intrasenonischen (subherziпischen) Faltungsphase gebundeп. 
-СЬег dem Oligostrommelaпge ist noгmal die » Vorflysch«-Seгie des 
Oberseпon abgelageгt; sie geht allmiЉlig iп dem Maastгichtflysch 
uЬег. Wiihгeпd dег Melaпge-entstehung geschahen keiпe Vulkan
э.usbruche. Es wuгdeп nur »Kalte« Kontakte magmatischeг uпd 
l)enachbaгteг Gesteiпe festgestellt. Uпsereг Meinung nach sollte man 
den unteгsenonischen Olistostrommelange \Veiter gegen Noгdwesteп 
(Novi Pazar, Golija, Jelica, WestseгЬien), sowie gegeп Sudosteп (Dre
пica, Kacanik, Mazedonien) sucheп. 

(Eingegangen аш 12. IV 1977) 
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HADOJKA DZODZO-TOMIC 

PRVI NALAZ PRAEORBULINA U ISTOCNOJ SRBIJI 

U arealu Paratetisa od ranije su Ьile poznate vrste roda Pтaeo1·
bulina, medutim, sada su one рлтi put nadene u srednjemiocenskim 
sedimeпtima istocne SrЬije. Sam nalaz је utoliko znacaj,niji јег su 
РтаеотЬиliпа indeks foraminifere za donji badenien. U krajnjem delu 
istocne SrЬije - Timockom basenu - sada је izdvojena РтаеотЬи
Њ~а sp. i prelazna forma РтаеотЬиliпа gl01ne1·osa ciтculaтis (В 1 о ,N) 
ka Oтbulina sutuтalis (Candoтbulina univeтsa Ј е d 1.), koja је iden
ticna formi u Rumuniji iz donjeg badeniena. Prelaznu formu konsta
tovala sam i u Tuzlanskom basenu. 

Donji deo srednjomiocenskih tvorevina u centralnom delu Para
tctisa okarakterisan је zonskim vrstama roda P1·aeoтbulina. One su 
konstatovane u Cehoslovackoj, Beckom basenu i u Rumuniji u vise 
oЫasti (Moldavija, Getska depresija, Transilvanski basen) mnogo ra
nije, dok su nalazi pomenutih planktonskih foraminifera skorijeg 
datuma u Hrvatskoj (1975. g.), а sada ih srecemo u istocnoj SrЬiji 
(Timocki basen, 1976.) kao n u severnoj Bosni (Tuzlanski basen -
Tusanj). 

Vrste pomenutog karakteristicnog roda javljaju se u asocijaciji 
sa Oтbulina sutuтalis В r о n. (Candoтbulina univeтsa) i drugim 
brojnim planktonskim foraminiferama iz donje lagenidne zone do
njeg badeniena (nova nomenklatura za torton iz 1968. g. Ра рр А. 
i dr., usvojena 1975. g. u Bratislavi od strane radne grupe za Para
tetis). 

Nase preorbuline poticu iz peskovitih glina sakupljenih za po
trebe geoloskog kartiranja lista »Вог« (1 : 25.000) Geozavoda iz 1963/ 
64. g. Uzimanje litoloskog materijala i uopste oprobavanje miocen
skih sedimenata obavila sam navedenih godina i kasnije (1976. g.) 
prilikom proucavanja foraminifera miocenskih tvorevina za temu 
>•Rekonstгukcija zivotnih sгedina geoloske pгoslosti na osnovu pro
ucavanja terena SгЬiје«. Revizijom гanije naёlene foraminifeгske 
asocijacije u svetlu novih гezultata гаdа, kao i dopunom novog ma
terijala doslo је do izdvajanja i deteгminacije РтаеотЬиliпа sp. i pгe
lazne forme od P1·aeoтbulina glmneтosa ciтcuiaтis (В 1 о w) ka Oт
bulina sutuтalis В го n. odnosno Candm·bulina нniveтsa (Ј е d 1.), а 
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samim tim i do izdvajanja donjeg badeniena, odnosno njegovog do
njeg dela. О\то izdvajanje donjolagenidne zone u povrsinskim delo
,,ima Timockog basena tj. u njegovom juznom delu, sada se pгvi put 
vrsi, cime sam potvrdila raniju pгetpostavku za postoj anj е sedime--
11ata koji Ьi odgovarali pomenutoj zoni. Usled nedostataka zonalnih 
fosila, а prisustva ostale foгaminiferske asocijacijc samo se nagove
stavala ista zona, ali је nije Ьilo moguce izdiferenciгati (R. D z о -
cl z о, 1964. g. Str. Fond Geozavoda). 

Ovom prilikom su mikropaleontoloski detaljnije analiziгane glinc 
нedaleko od Malog Jasikova, kao i severno od Velikog Jasikova, u 
potoku koji tece izmedu pomenutih lokaJюosti i jos jugoistocno od 
Salasa. Paleoгeljef ispitivanih sгednjomiocenskih sedimenata cine 
pгetezno mezozojske stene, preko koje leze bazalni konglomerati do
njeg badeniena, kao i sedimenti celog badeniena prekriveni domi
nantnim sarmatskim tvorevinama na sirem prostoгu. 

Sivoplave gline kod Malog Jasikova (iznad bazalnih konglome-
гata) i ostalih pomenutih lokalnosti, mikropaleontoloski analizirane 
pokazale su se vrlo fosilonosne. 

NajduЫje probe glina sadrze: 

P1·aeoтbuLina sp. 
Р1·. glomeтosa ciтciйai·is (В 1 о w) pгelaz 

ka OтbuLina sutitтcil.is В 1· о 11. 

GloЬigeтinoides tтilobнs (R е u s s.) 
GloЬigeтinoides tтilobus imma.tuтi,s L е Но у 

Iznad prvoanaliziranih glina tj. u glinama sa vise izrazenom pe
skovi tom komponentom nadena је Ьrојщ1 forami<niferska paleoceno
za. Determinisane su sledece vrste: 

GloЬigerinoides tтilobus (R е u s s) 
Gl.-ides tтilobus immatiiтus L е R о у 
Gl.-ides sacculife1· (Вг а d у) 
Gl0Ьige1·ina concimia R е u s s 
G/.0Ьigeгi.1ia ampliape1·ti,тa В о 11 i 
Orb,йina шiive1·sa d ' О г Ь. 
О1·Ь1йiпа sutнтalis Вг о 11. = Ca1id01'bнli11.a 1mi1,e1·sa (Је d 1.) 
ОтЬи!iпа Ьilobata d ' О г Ь. 
Robнlus cult?·atнs (d' Ог Ь.) 
Robнlнs ino1'1iatus (d' О 1· Ь.) 
P1йlenia bulloides d ' О г Ь. 
Spi1·oplectammina carinata. (d' Ог l).) 
Te.-:ct11laтia spp. 
Spi1·oloculina. e.-:ccavata d ' О г Ь. 
Nodogeneтiiia рсшретаtа (d' Ог Ь.) 

Zatim, slede peskovite gline sa pгoslojcima peskova bez mikro
faune. Same peskovite gline, medutim, sadrze bogatu foгaminifersku 
asocijaciju, te citiramo vaznije vrste iz gornjolagenidne zone: 

Robulus с,йtтс,tш (d' Ог Ь.) 
Robulus 1·otiйatus (L а m.) 
Robuli,s cuтviseptiim (S е g.) 
DentaЊia scab1·a R е u s s 
CiЬicides pseudoimgerianш (С u s h.) 
CiЬicides dutemplei (d' Ог Ь.) 
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Ovaj mikrofaunisticki sadгzaj se ponavlja u analiziranim glina
ma severno od Velikog Ј asikova (u potoku) i jugoistocno od Salasa. 
Uporedenja radi, navodimo, foгaminifersku asocijaciju iz peskovitЉ 
glina gornjolagenidne zone lokalnosti Rgotine, koja sadгzi pretezпo 
lageпide, гetke Oтbniina nniveтsa d'O r Ь i Spi1·opLectammina cm·i
rщta (d'O r Ь.). U sklopu marinskog Ьiotopa ovih badenskih gliпa 
11edostaju preorbuline, dok s11 sledece foraminifere vrlo Ьrојпо za
stupljene: 

Denta!ina scabrci R е u s s 
Dentatina ino1·1i,ata d' Ог Ь. 
Nodogene1·ina рстретаtа (d' Ог Ь.) 
Nodosaтia solнta R е u s s 
Nodosaтia baciЉmi D е f г. 
Maтgimi!ina 1,iтsi,ta d' Ог Ь. 
Ma1·tinotieПa commim.is (d' Ог Ь.) 
Maтgimйopsis commнni.s (d' Ог Ь.) 
Maтgimйopsis pedmn (d' Ог Ь.) 
Robнlнs cнiti·ati,s (d' О 1· Ь.) 

Robнlus in01'nati,s (d' Ог Ь.) 
Robнl1,s orЬicнlaтis (d' Ог Ь.) 
Uvigeтi1ia semioтnata semioТ11ata d' Ог Ь.) 
Uvigeтina macтocarinata Р ар р а. Т u г 11. 

О1·Ь1йiпа нniveтsa d' Ог Ь. 
Spiтoplectammina caтinata (d' Ог Ь.) 
Gl.oЬigerina tтНоЬа R е u s s 

Evidentna је razlika u foraminiferskoj asocijaciji donjolagenid
пe i gornjolagenidne zone donjeg badenskog kata (vidi prilog, tab. I i 
II). U sekvenci gline donjolagenidne zone markantne su gloЬigerine 
i preorbuline, dok lagenide dominiгaju u. gornjolagenidnoj zoni, od-
110s110 visim horizontima analiziranih glina. 

Treba napomenuti, da su indeks foraminifere za donji deo do
пjolagenidne zone, preoгbuline nadene i u Tuzlanskom basenu, odno
sno u busotinskom materijalu iz Tusnja bus. Т-38 i Т-27. I ovde su 
пadene pretezno prelazne forme od РтаеотЬпLiпа glomeтosa ciтc1,
la1·is (В 1 о w) ka Oтbnlina sntnтaiis В r о n. Busotinski materijal 
mikropaleontoloski analiziran za potrebe Rudnika kamene soli Tusanj 
- Tuzla, mnogo ranije је obraden i sada revidiran (R. D z о d z о -
То m i с, 1959-1961. g., Str. Fond Geozavoda). 

Nalazi preorbulina su znacajni kako u Ьiofacijalnom tako i u bati
metгiskom pogledu i ujedno nam sluze za dopunu tabelarnog pregle
da razvica srednjeg miocena za areal centralnog Paгatetisa. Ovaj po
datak је nedostajao prilikom izrade prvih tabelarnih pregleda kako 

· za Hrvatsku tako i za SrЬiju, date u гefeгatu »Rezultati mikro-Ьio
stratigrafskog istrazivanja miocena ј ugoslovenskog dela Panonske 
potoline« (S. М а 1 d i n i - М а m u z i с, L. R i ј а v е с i R. D z о -
cI z о - То m i с), koji је saopsten na IV Medunarodnom sastanku 
radne grupe za Paratetis, odrzanom таја 1971. g. u Zagrebu. 

Moze se rezimirati da su ove mikropaleontoloske analize dopri
лele izdvajanju donjolagenidne zone na povrsini u Timockom basenu 
kao i u sedimentima busotiлa Tusnja Tuzlanskog basena, а na osnoYu 
пalaza indeks planktonskih foraminifera preorbulina i njihovih pre
laznih formi. 
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Kad se izvrsi korelacija Ьiofacija sada nadenih formi sa ртеот
ЬиLiпата u Rumuniji tj. u Transilvanskom basenu (The Dej Tuff 
complex, G h. Ро ре s с u, 1970. g.) uocava se znatna slicnost. Tu 
је zona sa РтаеотЬиLiпа gLomeтosa markantna i njena gornja granica 
oznacena је prvom pojavom OтbuLina satuтaLis В r о n., sto se podu
clara, upravo, sa nasim nalazima. Tako se moze zakljuciti da su na 
ispitivanom terenu konstatovani prvi nalazi Praeorbulina ро obodu 
Panonskog basena (Tuzlanski basen) i Dakijskog basena (Timocki 
basen) u ,najdonjem delu badenskog kata (srednjeg miocena). 

N alaz planktonskih foraminifera preorbulina i gloЬigerina pru
za ujedno podatak za jaka strujanja i komuniciranja sa vecim mor
skim povrsinama za vreme donjeg badenskog kata. 

(Pгimljeno 25. Х 1977) 
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Summary 

HADOJKA DZODZO-TOMIC 

FIRST FINDING OF PRAEORBULINA IN EASTERN SERBIA 

As is well known, the lower part of the Middle Miocene sedi
ments of the central part of the Parathetys is marked Ьу the zonal 
ioraminifera Praeorbulina. While the latter foraminifera have since 
long been encountered in Czecho-Slovakia, iю the Vienna Basin and 
in Rumania, their find1ng in Yugoslavia relates to а relatively recent 
period. As for SerЬia and Bosnia, the said foraminifera have for the 
first time been found within the author's investigations in easten1. 
SerЬia and northern Bosnia where transitional specimens from P'me
orbulina glomerosa circularis (В l о w) to Orbulina suturalis В r о n. 
have been met as well as Praeorbulina sp. themselves. 

The point is that in the lowest parts of the clays analyzed from 
the localities Malo Jasikovo, Veliko Jasikovo апd to the south from 
Salas (Timok basin, eastern SerЬia) there have been found Praeor
l,ulina in association with Orbulina suturalis Bron. as well as wiЉ 
other numerous planktonic foraminifera of the Lower I,agenida zone 
of the Lower Badenian (see orig. text and ТаЫе I). 

The clays taken from somewhat lower depths of the same loca
lities have, however, а different foraminiferal content and they be
long to the Upper Lagenida zone (see orig. text and ТаЫе II). 

Foraminifera Praeorbulina characterizing the Lower Lagenida 
zone have also been found in bore the hole material from Tusanj (Tu-
zla basin, northern Bosnia) which is marked Ьу а predominant oc
currence of the transitional specimens from Praeorbiйina glomerosu 
1·irciйa1·is (В l о w) to 01·bulina suturalis В r о n. 

Thus, it may Ье said that the present investigations have contri
Lюted to an identification of the Lower Lagenida zone on the surface 
of the Timok Basin as well as in the sediments of the bore holes in 
Ље Tuzla Basin. 

А correlation of the Ьiofacia of the species now found with those 
of the Praeorbulina zone in Rumania (Transylvanian Basin, Dej Tuff 
complex, Gh. Popescu, 1970) shows а remarkaЫe similarity between 
them. For, the said zone in the Traюsylvanian Basin is marked Ьу а 
pгedominance of the Praeorbulina glomeгosa ciгcularis and its uррег 
limit is characteгized Ьу the occurrence of Orbulina suturalis Brorn. 
'Nhich is in accordance with the present findings. 

(Received, 25. Х 1977) 
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ТаЫа I 

Foraшinifere donjolageпidne zone 
(V. i М. Jasikovo, j-i. od Salasa) 

Si. 1 - Prelazne foпne od Praeoтb1i!ina gLomerosa circiiLaтis (В l о w) ka Oi·!m
Њia s1,tiи·aLis В r о n. = Ccindorb1ili?и 1miversa (Је d 1.) 

Sl. 2 - P1·aeoтb1ilina sp. 
Sl. 3 - 01·bulina s1itmalis В г о n. 

= Candorbiilina шiive1·sa (Је d !.) 

Plate 1 

Fогашiпifега of the Lo,ver Lagenida zo11e 

Fig. 1 - Tгa11sito1·ial speciшe11s betwee11 Pтaeo1·b1ilina gLomerosa ciтcнla1·is 
(В l о w) and Orbiйina sнtнтaLis В r о 11. = Candorbнlina 1miveтsa Је d 1.) 

Icig. 2 - Ртаео1·Ь1~Њ~а sp. 
F'ig. 3 - ОтЬ~йiщ~ sнtнтaLis В го 11. 

= Candoтbнlina нnive1·sa (Је d l.) 
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'ГаЫа 1 

Plate 1 
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ТаЫа 11 

Foraшinifere goг11jolagenidne zo11e 
(V. i М. Jasikovo, j-i. od Salasa) 

Sl. 1 - Globigerinoides tri!ob1is (R е u s s) 
Sl. 2 - G!oЬigerinoides tri!obus imm.atш·нs L е R о у 
Sl. 3 - Orbiйina s1rttи·a!is В г о n. 

(= CandorbнЉia шiiveгsa (Је d 1.) 
Sl. 4 -- Rob1t!1rs i1io1·ncrttis (d' О 1· Ь.) 

Sl. 5 - Spirop!ectammina carinata (d' О 1· Ь.) 

Sl. 6 -- Spiтo!ocнlina di!atata d ' О r IJ. 

Plate 11 

Foгaшinifeгa of the Upper Lagenida zопе 
(V. апd М. Jasikovo, s-e. Salas) 

Fig. 1 - G!0Ьige1·i1ioides trilobiis (R е u s s) 
Fig. 2 - G!oЬigeтinoides tri!obнs inиnatiirus L е R о у 
Fig. 3 - ОтЬ~йiпа sнturci!is В г о n. 

(= Cando1·bu!i?ia нniveтsa (Је d l.)) 
Fig·. 4 - Robu!iis inornatш (d' О r Ь.) 
F'ig. 5 - Spirop!ectammina carinata (d' О 1· Ь.) 
Fig. 6 - Spiтo!oculina dilatata d 'О г Ь. 
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ТаЫа II 
Plate П 
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I30RIVOJ В. MILAKOVIC 
l',1ILIJA М. NOVKOVIC 

BELESKA О STRATIGRAFSKOM POLOZAJU »STAJERSKE 
FAUNE« SISARA IZ SVRLJISKOG NEOGENOG BASENA 

(ISTOCNA SRBIJA) 

Senima Kolege 
Zivadina Petтonijevica 

Starost пeogeпih пaslaga u Svrljiskom baseпu ranijih godina је 
odredivana prema ostacima fosilnih sisara, nadenim u okolini Svг
ljiga (sl. 1). Ove ostatke proucio је V. D. L а s k а r е v (1942; 1949), 
determinisuci ih do sisarske vrste Rhinoceтos (Bтacliypoteтium) but-· 
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Sl. 1. Geogгafski polozaj Svl"ljiskog basena 
Фиг. 1. Географическое положение Сврлижского 

бассейна 
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chypus L а r t е t, koju smatra za predstavnika miocenske fau-ne si
sara iz tipa tzv. »stajerske sisarske faune«. Na osnovu toga, ро V. D. 
I, а s k а r е v u, neogene naslage Svrljiskog basena Ьi zahvatale vгe
шenski peгiod od helveta do donjeg sarmata. 

Pгisustvo ove sisarske vrste u naslagama neogena Svrljiskog ba
zena cini osnovicu za pojavu гazlicitih tumace11ja stгatigrafskog po
lozaja neogenih naslaga u kas11ijoj literaturi, koja, medutim. ne izlaze 
iz okvira srednjeg miocena (Р. S t е v а 11 о v i с 1962, 1964; G г u ·· 
ра а u t о r а 1970), sto је u prvom redu posledica nedovoljnog po
znava11ja grade neogenog sedimentnog kompleksa u basenu. 

Prilikom geoloskih istrazivanja u oЫasti Svrljiskog basena u 
toku 1975 godine, u neogenom kompleksu ove oЫasti mogli smo iz
dvojiti tri supeгpoziciono jasno izdvojene serije sledecih odlika i stra
tjgrafske pripadnosti (Prilog I). 

1. Lalinacka serija - srednji (delom gornji ?) miocen. Ovo јс 
najstarija neogena serija Svrljiskog basena, koja lezi transgresivno i 
diskordantno preko mezozojske podloge. U njoj se izdvajaju dva ho
гizonta - konglomeratski u bazi, glinovito-laporoviti iznad njega, sa 
proslojcima dacitskih tufova i tufita. U laporovitim slojevima ovog 
dela serije srecu se retki ostaci slatkovodnih skoljaka i puzeva (Pla11-
orЬis, Limneus, Pisidium i dr.). Serija је 200 do 300 m debela. 

2. Svrljiska serija - goшji miocen (panon) је najrasprostranje
rcija neogena serija u basenu, transgresivna је i pod uglovnom diskor
dancijom preko naslaga lalinacke serije kao i preko stena oboda. 1 
pored raznovrsnosti litoloskog sastava, utvrdeno је da seriju izgra
duju ovi horizonti: 

а. Horizont krupnozrnih sljunkova i peskova, takode konglomc
rata, izgradeni preteznim delom od kгecnjackih valutaka, геdе pe
scara i kvarcita. DeЫjina ovog dela serije iznosi oko 20 m. 

U ovom horizontu svгljiske seгije nadeni su pomenuti ostaci fo
silnog nosoгoga, ро kojima је odredivana starost celog neogenog kom
pleksa Svrljiskog basena. Lokalitet u kome su nadeni sisaгski fosilni 
ostaci nalazi se na 45,5 km zelez,nicke pruge Nis-Knjazevac, u maj
danu sljunka i peska ispod visa Meгdzelat, kod raskrsnice puteva za 
Nisevac i Lalinac, severno od Svrljiga. Sljunak iz ovog majdana : 
danas se povremeno koristi (sl. 2). 

Ь. Horizont glinovitih реsсага i peskova, deЫjine izmedu 15 l 
40 m, od zюасаја је zbog nalazaka sitnih kongerija ta11anih ljustura 
tipa С. aff. banatica, sitnih melanopsida i druge faune mekusaca 
slatkovodnog tipa u glinovitim proslojcima. 

с. Horizont lapoгovitih i cistih raznobojnih glina sa гetkim pгo
slojcima peskova, deЫjine izmedu 50 i 70 m. 

d. Svrljiska seгija se zavrsava horizontom usvetlosivih lapora<:a, 
sa tanjim proslojcima tufita, bentonita i dijatomita. U tankouslojenim 
mekim laporcima mestimicno se srece oЬimna fauna kongerija, pгo
:r:ostenija i sitnih mela11opsida (Conge1·ia cf. oтnithopsis В r u s., redc 
С. neumayri А n d r.). DeЫjina horizonta se menja od 2Ь do 50 m. 
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Ukupna deЫjina svrljiske serije је vrlo promenljiva i krece se 
н granicama od 85 do 160. 

3. Neogeni kompleks Svrljiskog ·basena zavrsava se naslagama 
о k r u g l i с k е serije - slatkovodni pliocen - heterogenog klastic
nog sastava deЫjine od 10 do 120 m. 

Pri odredivanju stratigrafske pripadnosti pojedinih serija neoge-
11og kompleksa Svrljiskog basena, presudnu ulogu је imala slatko
vodna kongerijska fauna, nadena u vise horizonata srednje, svrljiske 
serije. Obzirom na preovladivanje vrsti Congeтia aff. banatica, zatim 
С. tipa »oтnithopsis« medu odredljivim primercima, osoЬito u nesto 
bogatijim nalazistima u jarugama па Zeljevu izпad Svrljiga, sto је 
karakteristicпo za veoma slicne sedimentne serije panonske (= do-
нjokoпgerijske) starosti susednih oЫasti SrЬije (Pomoravlje, пeogeni 
ћaseni istocne SгЬiје s јеdпе strane i Zapadne Могаvе (М. N о v -
k о v i с 1974) s dгuge straпe), misljenja smo da su sedimenti svrlji
ske serije talozeni za vreme gorпjeg miocena - panona (doпjokoп
r;·erijskih slojeva). (В. М i l а k о v i с, М~ N о v k о v i с i dr. 1976, 
1977; Novkovic М., Milakovic В. 1970-1971/1972/; Nov
kovic М. 1974). 

Sl. 2. Nalaziste fosilnih sisaгa na 45,5 km zeleznicke pгuge Nis-Knjazevac. 
Konglomeгati svгljiske seгije (goгnji miocen-panon) 

(Foto: В. Milakovic, М. Novkov·ic) 

Фиг. 2. Местонахождение исскопаемых млекопитающих на 45,5 км же
лезной дороги Ниш-Княжевац. Конгломераты сврлижской серии (верх

ний миоцен) 

(Фото: Б. Милакович, М. Новкович) 
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Donjokongerijska starost naslaga svrljiske serije na prvi pogled 
пе stoji u saglasnosti sa prisustvom ostataka »stajerske faune sisara·< 
u istim naslagama, posto ovaj tip fau,ne odreduje srednjemiocensku 
starost naslaga u kojima se javlja. Medutim, Z. Ре t r о n i ј е \' i с 
(1967, str. 37) pri opisu »stajerske« sisarske faune Srbije, dotice se 
pitanja nalaska fosilnog nosoroga iz neogena Svrljiskog basena, na
vodeci pri tom da se uporedivanje ovih ostataka od strane V. D. L a-
s k а r е v а zasnivalo na uporednom materijalu iz Stajerske. Ali. ро 
Z. Ре t r о n i је v i с u, ni za ostatke iz okoline Graza nije sigurno 
da li oni pripadaju navedenoj gornjoj vгsti ili mladem tipu nosoroga, 
vrsti Bтychypotheтium goLdf-ussi (Ка u р), tako da nalazak ostataka 
fosilnog nosoroga iz Svrljiskog basena Z. Ре t r о n i ј е \т i с ne 
stavlja u okvir opisivane stajerske faune SrЬije. 

Gornjomiocenska, tacnije panonska starost seгije iz koje poticu 
ostaci nepotpuno determinisanog miocenskog nosoгoga, opгavdava 
Eumnju Z. Р et r о n i ј е \т i с а da se ovde radi о mladoj, postdo
njosaгmatskoj vrsti (»poststajerskoj« vrsti, ро гecima .Z. Ре t r о -
11 i ј е v i с а), Bтacliypot]ieтium goldfussi (Ка u р). Ostaci prave 
»stajerske« faune sisaгa u naslagama neogena Svrljiskog basena do 
sada jos nisu nadeni. Iz tih гazloga, na danasnjem stupnju poznava
пja rasprostranjenja »stajerske« faune sisara u nasim oЫastima, ko-
1·elacije neogenih naslaga Svrljiskog basena sa ostalim neogenim }Ja
senima uzih i sirih regiona ро toj osnovi jos uvek su preuranjene. 

Prisustvo »poststa,ierske« faune sisara, u neogenom kompleksн 
Svгljiskog basena, kојё veoma dobro korespondira sa nadenom slai:
l-;ovodnom panonskom kongeгijskom faunom iste serije, sa svoje 
strane cini jos jednu negaciju tvrdnji da u sirokom arealu ovih cle
lova SrЬije (Pomoгavlje i susedni regioni juzno od Senja i Paracina) 
»nema panonskih i pliocenskih jezerskih naslaga« (D. D о 1 i с, С. 
I, о n с а r е v i с 1977а). Iako ta pгoЫematika izlazi iz okvira ove 
beleske, deciziгane tvгdnje pomenutih autora о odsustvu naslaga 
mladih od donjeg sarmata u ovim regionima SrЬije, zasluzuju da se 
na njih da poseban detaljan osvгt. 

(Pгimljeno 19. IV 1977) 
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БОРИВОЙ МИЛАКОВИЧ 

l\1ИЛИЯ НОВКОВИЧ 

К ВПРОСУ О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИМ 

"ШТИРИЙСКОЙ ФАУНИ" МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
НЕОГЕННОГО БАССЕЙНА СВРЛИГА 

(ВОСТОЧНАЯ СЕРБИЯ) 

Среднемиоценновий век неогенновых отложений бассейна 
Сврлига (фиг. 1) до сих пор определялься на основании Rliinoceтos 
(Bтachypotheтium) b1·achypus L а r t е t .(Б. Д. Ла ск аре в 1942, 
1949), который этого ископаемого носорога рассматривал как пред
ставителя "штирийской фауны" млекопитающих. Ж. П е т р о
н ие ви ч (1967) наоборот высказал предположение что находrо 
из Сврлига принадлежит более молодому типу миоценного носо
рога, виду Bтachypothe1·iu1n goldfussi (Ка u р). 

Исследования авторов показывают что неогенновый комплекс 
бассейна Сврлига содержит три стратилрафически обособленых 
серии. Средная серия, которая сохраняет остатки млекопитающих, 
110 отосительно богатой фауне Congeтia cf. banatica Б r u s., С. cf. 
oтnithopsis Б r u s., С. пеитаутi А n d r., определяется как .равно
сильная тыпичным нижнеконгериевым слоям Паннонской впа

дины. 

Предположение Ж. Петр он ие вича оказалось вполне 
обоснованным. 

(Принято 19. IV 1977.) 
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JELENA MARKOVIC-MARJANOVIC 

KVARTAR NA OSTRVU VISU 

Polozaj, iше 

Ovo ostrvo pripada ро velicini grupi srednjih ostrva i nalazi se ll 
grupi srednjeg Jadrana, cije su geografske koordinate: 43° severne 
geografske sirine, sto znaci da lezi 2° juznije od Beograda (45°) i 
13° 45'-13° 58' istocne duzine, sto ukazuje da ima najzapadniji po
lcJzaj od svih ostrva ove grupe. 

Dimenzije su mu znatno manje od susednog Hvara i Korcule. 
I)ugacko је oko 15 km u pravcu I-Z, а siroko svega 7 km, u pravcн 
S-J, dok mu је povrsi-na oko 90 km2

• 

Od dalmatinskog kopna је udaljen 45 :km, а od najЫizeg ostrva 
Hvara 18 km. Okruzeno је grupom manjih ostrvaca i skolja, od kojih 
lleka leze daleko na pucini, н pravcu zapada, narocito Palagruza. Naj-

Sl. 1. Polozaj Visa ргеша ostaliri1 ostгviшa sгednjeg Jadгana 
Fig. 1. Situation de Vis раг гаррогt aux autгes iles de la 

paгtie centгale de l' Adгiatique. 
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Уеса su Bisevo, na JZ, poznato zbog turisticki atraktivne pecine Mo
dre spilje, zatim Ravnik na JI sa zelenom spiljom i ostrvce Budiko
,тac. Najma:njih su dimenzija: Svitac, ЈаЬџkа, Brusnik i Palagruza. 
Ovo ostrvo sa svojom prerimskom naseoЬi:nom Issa је najstarije na
selje s ostacima antickog teatra u samom gradu Visu. 

Slovenski naziv Vis mozda је neka transmutacija od Issa, ali 
moguce i da је produkt slovenske logike, јег ostrvo dominira visoko 
na horizontu okruzeno morem. Kota 587 m Hum, 567 m Oreovica, 
514 m Bacvica i dr. koncentrisane ро zapadnom delu ostrva deluju 
impozantno i masivno, te је sasvim verovatno da је slovenskim do
sljacima s istoka delovalo kao » Vis«. 

Cilj ist1-azivanja i raniji radovi 

Proucavanje kvartarnih sedimenata nasih jadranskih ostrva 
i obale, pocev od onih iz kvarnerske grupe (Susak) preko zadarske 
obale (Pakostane), Hvara (4-6) i zatim Visa, imaju za cilj sticanje 
saznanja о geoloskom vremenu postanka obalske razudenosti, odno
sno о komadanju Jadranskog kopna, kao i saznanje о klimi koja је, 
cJuz nasih ostrva, vladala tokom ledenog doba. 

Sto se ranijih radova tice, nisu mi poznati oni takve vrste koji 
Ьi se odnosili na navedeni proЫem kao celinu. Sto se na ostrvo Vis 
odnosi, to је nekoliko monografija, novijeg datuma, posvecenih naj
\'ise podacima iz poslednjeg rata (N о v а k 1974 i dr.). Ostaju ra
dovi ranije literature koje treba spomenuti, а koji su navedeni u 
spisku literature (1-9). Medu njima najvise podataka о morfologiji 
i litologiji Visa sadrzi puЫikacija В. М i 1 ој е v i с а. 

Geolosl<a gга<1а ostrvske grupe Vis 

Као i citava nasa obala srednjeg Jadrana, i na ostrvu Visu domi
niraju mezozojski kгecnjaci, pretezno oni iz goгnje krede. Na zapad-
11orn delu ostrva, na SZ od Komize, u :njihovoj podini, javljaju se 
1aporci i gips trijaske starosti (3). Prema пovijem shvatanju, Vis је 
antiklinala kraljusaste strukture, u cijoj gradi ucestvuju sedimeпti 
jure (malm), zatim donje i gornje krede (2). 

U osnovi zapadnog dela ostrva (sektor Komize), zatim ostrvca 
Ј abuke i Brusnika javljaju se tufovi zelene i oker Ьоје, kao i erup
tivne stene porfirske stгukture dijabaz porfiгit (11). 

Teгcijarnih sedimenata na Visu nema, ali se javljaju na suS€d-
11om Bisevu, 4 km udaljenom na jugozapad, - na potesu lVIodre spi
Jje. То su oligoce11ski sedimenti, u povlati ove peci11e. Oni sadrze, 
pored numulita - Numulites intermedia1 Num. vasca-i Operelшlina, 
I,epidociclina, OrЬitolites, Heterostegina i dr. faunu (2). Karakteri
sticno је da su ovi mladi sedimenti sacuvani na maloj povrsini Bi
seva (5,8 km2

) dok se na znatno prostranijoj teritoriji Visa nigde ne 
javljaju. 
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Kvaгtarni sedimenti zauzi.maju drugo mesto ро obimпosti zahva
ceпe povгsine, iza mezozojskih stena. Razvijeni su u nekoliko konti
neпtalnih facija, а rasprostranjeпi su ро citavom ostrvu, zatim na 
ostrvcima Bisevu i Budikovcu, sa izrazitom koпcentracijom na istoc
лom delu Visa. Obziгom da su oni predmet prouca\тanja ovog saop
stenja, Ысе im posvecena posebna paznja. 

Evolнcija 1·eljefa 

Smatra se da је uЫranje i formiranje Dinarida obavljeno u oli
go-miocenu. Posle tektonske faze nastupilo је relativнo mirovanje, 
а сео orogen izlozen је koпtinentalnoj fazi. Ona је trajala tokom ci
tavog neogena i kvartara. 

Reljef ostrva је obrazovan u toku kontinentalne faze, kada su 
Ыli aktivni fluvijalna erozija, koja је obrazovala recne doline, zatim 
kraski proces sa vertikalnom erozijom, kada su stvorene skaгscene 
c\oline, uvale i kraska polja. Svi ovi procesi ostavili su traga i na 
'/isu. 

S1. 2. Ulaz u Modгu spilju na ostлтu Вisevн; 
н povlati oligocenski kгecnjaci. 

Fig. 2. Ent.гee а Моdга spilja е l'ile dc Bisc\'0 
avec calcaiг oligoceпe. 

Pгvi deo ili pocetak kontinentalne faze na ostr\тskoj grнpi Vis 
manifestovao se obrazovanjem niza recnih dolina, od kojih је danas 
dosta potopljeno i skraceno, kakav је slucaj narocito oko luka grada 
Yisa i Komize s oЬlukom iznad poslednjeg. 

Drugi argumenat о fluvijalnoj fazi u postoligocenu i pocetku 
skarscavanja su pecine, medu kojima је ona na Bisevu, duga 160 m, 
siгoka 14 m, sa »prozorom« u po\тlati. Zatim druga na ostrvu Rav-
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nik i, najzad, Titova pecina, danas istorijski spomenik na samom Visu, 
iznad polja Podspilje.* 

Drugi deo kontinentalne faze odgovara potpunom procesu skar
{ci vanje, prestanku povrsinske fluvijalne erozije i obrazovanju defi
nitivnog oЫika uvala i polja, narocito onih u centralnom delu ostrva 
Visa, koja su ostala zatvorena. Takva su: Velo Polje, Podspilje, Pot
humlje i Vocice polje. 

Sl. 3. Titova pecina iznad kгaske штаlе - polja Podspilje 
Fig. 3. Gгotte de Tito au-dessus de l'uvala-polje parstique de Podspilje 

Тгесi deo kontinentalne faze manifestovao se akumulativпom 
akcijom za razliku od prve dve erozione faze. То је perioda vezana za 
izrazitu promenu klime i obrazovanje specificnih sedimenata, о ko
jima се Ьiti reci u naredпom poglютlju. 

Ledeno doba па Visн 

О granici tercijar-kvartar na Visu se ne moze diskutovati, obzi-
1·om da ne postoje ni litoloska ni paleontoloska dolшmentacija. Ipak 
је jasno da eopleistocen (Villafranchien) ovde nije ostavio tragova, 
bar ne vidljivih. Akvaticni sedimenti, klimatski iпdikator ovog raz
cloЫja, nisu zastupljeni, slicno Stmici i Kninskom Polju u kontinentu. 

* U ovoj pecini је kгajem II svetskog rata (1944. g.) Ьilo sediste politickog 
i vojnog 1·ukovodstva Naгodnooslobodilackog гаtа. 
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Postoji, medutim, izrazita faza potpunog prestanka povrsinske -
fluvijalne erozije, granica skarscavanja i spustanja vodene izdani u 
dublnu. Ovaj znacajan momenat, promena poslednje hidrografske 
zone na Visu, smatram da stoji u vezi sa klimatskim kolebanjem. 

Splasnjavanje morskog nivoa za vise desetina, ра i 100 m, za 
vreme posledюje glacijacije, moralo је dovesti i do spustanja izdani. 
Svakako su postojala i ranija (staгija) spustanja izdani, о cemu govoгi 
i Titova pecina, locirana iznad ravni kraskih uvala -· polja: Pod
spilj а, Dгacevog i V elog polj а. 

Ova poslednja faza definitivnog spustanja vodene izdani na Visu 
pracena је, zatim, akumulacijom pescanih nanosa, dok је ranija, sta
rija, sledovana kupama starijih breca. 

Ob1-azovanje pleistoceпih sedimeпata i пjihov 1·edosled 

Sedimenti pleistocena ili ledenog doba su klimatogene prirode i 
zbog toga poseduju i stratigrafski znacaj. Na Visu, Bisevu i Budi
kovcu ima ih пekoliko vrsta, i to: sipara, konglomerata, finog sitno
zrnog peska i zemljista. 

Sl. 4. Kvaгtaгni sedimenti na ostгvu Visu. 
1 cгvenica; 2 mгko zemljiste; 3 eolski pesak. 

Fig. 4. Des sediments quateгnnaiгe а l'Пе de Vis. 
1 Sol гouge; 2 Sol bгun; 3 SаЫе eolien. 

1 Sipai·i 

о 

R 1: ,.. _ _, 

Ostra klima ledenog doba ostavila је svoje tragove i na Visu, 
cija apsolutna visina danas ne premasa 600 m (д 587 m). Oni, doduse, 
nisu onako mnogobrojni i izraziti kao na susednom ostrvu Hvaru (6), 
ali Sll dovoljni. 
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Ispucani usled hladnoce i mrazeva, krecnjaci su se, na ogoljenoj 
povrsini ovog ostrva, drobili, osipali u sitne komade ostrih i\rica i 
suljali niza strane bregova. Pomognuti nagiЬom strana, pod dejstvom 
gr·avitacije, gomilali su se u supodini visokih strana, dopiruci i pre
krivajuci i dna kraskih uvala, sto је narocito izrazito u uvali Pot
ћumlje. Cesci su na stгanama uvala (Dracevo polje), ali ih ima i u 
skarscenim dolinama: Milni, Zaglavu i drugima. Nekada dopiru do 
mora (Milna). 

Sipari obгazuju kupe, cija је osnova u podnozju padina bregova, 
па dnu uvale ili, rede, sama obala mога. Prema gornjim visokim stгa-
nama bгegova kupa se istanjuje i njen vгh је vezan za tocilo, uz suvu 
dolinicu, koja danas vise nije aktivna. N alazi se, ро pravilu, u Ього
\1ој sumi (Milna, Borovo polje) ili pak obrasla mediteranskom sika-
1·om (makijom) - Pothumlje, Dгacevo polje i dr. 

Sipaгi na Visu, о kojima је гее, predstavljaju fosilne oЫike, ci,ii 
је proces obrazovanja davno zaustavljen. Ovo ne samo zbog· tog·a sto 
su oni umrt\rljeni i sto se vise ne krecu, ,,ес i na osnovu njЉove lito
loske konstitucije. 

Sipari, ро petrogгafskoj gradi, predstavljaju vezane brece, iz
gгadene, Ьаг pri osnovi, od sitnih uglastih komadica kгecnjaka, ve
zanih crvenicom u cvrstu stenu (Milna, Pothumlje). Vremenski pгi
padaju kategoгiji starijih sipaгa. Prema analogiji sa Hvaгom, to su 
tzv. »crveni« sipaгi (6). 

Za razliku od nјЉ sгecu se i mladi. Oni nisu povezani, vec pгed
stavljaju droЬinu krupnijih komada, koja se i danas krece na sektoru 
Komize (juzno od gгada). Ulozeni su i pomesani sa droЬinom tufova 
1ude do oker Ьоје. О njihovoj se stratigrafiji zasad ne moze g·ovoгiti. 

Stl'atig1-afski odnos sipai-a i peska 

U pгedelu Milne, u samom zalivu, gde »crveni« sipar dopiгe do 
шоrа - odnos pleistoceпog peska i sipara је sledeci: 

Prilozeni profil prikazuje sipar - kupu, tvorevinu starijeg 
odeljka pleistocena i nјеп odnos ргеmа mladem pleistocenom pesk\.l 
о kome се Ьiti vise reci u daljem odeljku. Zaliv Milne pгedstavlja 
znacajno stratigгafsko mesto za pleistocene sedimente ovog ostrvR. 

Isti odnosi sipaгa i pleistocenog peska se mogu promatгati i u su
sednoj uvali, zalivu zvanom Zaglav. Ovde su dva sipara, oЫika kupe, 
pokri\lena peskom. Kako ostaju na severпim padinama ove zaliyske 
doline, ne dopiruci do mora, to se njihovo prisustvo konstatuje moг
foloski. Oni su i ovde ne samo fosilni, ,,eci »pogrebeni« peskom. Nji
rю\lo teme dopire do i,,ice sume - do izohipse 40 m, dokle se pro
stire i pesak. 

Konglome1·ati 

O\/а \lrsta pleistocenih sedimenata је najmanje rasprostгanjeria 
па ostrvu Visu i pгistupacna је promatranju na njegovoj zapadnoj 
strani - u severnom delн zaliva Komize, oko samog naselja. 
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.so NE 
152 rn. VAGANJ А -13~ m. 

MORE. - ZALIV MILNE. 

Sl. 5. Pгofil ргаvса SI-JZ u zalivu Milne na Visu 

Fig. 5. Pгofil de diгection NE-SO dans la baie de Milna, ile dc Vis 

Ob,iasnjen,ie: 

1 K1'etacejski kгecnjaci ostгva; 
2 Staгiji pleistoceni fosilni »cгveni« sipaг, cvrsto povezan tera гоsош 

u Ьгесu sortiranog шateгijala. Na obali njegov odsek 2-3 ш visok; 
3 fini, zuti, sitnozгni neuslojeni pesak ispunjuje dolinu na JZ i pгekгiva 

kupu sipara 0,8-1,5 ш debeliш slojeш; uz dolinu do 90 m. 

Mocnost konglomerata iznosi oko 6 m na obali, gde grade klifove 
ili oburvane Ьlokove vecih dimenzija, otktnutih abrazijom. Poгeklom 
su iz uzvodne siroke doline, koja se gra,na u oЫuk sastavljen i.z niza 
manjih fluvijalnih oЫika (dolina). Konglomerati se m@gu, uzvodno, 
pratiti do izohipse 60 m, u pгavcu crkve - manastira. 

Lokalno, fluvijalno, а n е а Ь r а z i о n о poгeklo ovog koglo
merata dokumentuje najpre: njegova sortiranost, geografska pozicija 
i litoloska konstitнcija. 

Konglomeгat se sastoji od pravilno zaoЫjenih, gotovo sfeгnil1, 
sitnih oЫutaka priЫiznih dimenzija. Моgн se pritom pratiti uz do
linн, iz koje је materijal donet, sto ne Ьi Ьiо slucaj kad Ьi Ьiо ab1Ћ
zioni. I najzad, njegovo krecnjacko poreklo, bez prisнstva tнfova i 
vнlkanskih stena porfirske strнktнre, koje se javljajн nedaleko, u 
samoj obali, ovo takode ne нslovljava. 

Povezani su н vrlo cvrstн masн karbonatnim Jepkom i, takode, 
tera rosom. 

О njihovom stratigrafskom odnosu prema drugim pleistoceп.im 
sedimentima nije mogнce, zasad, Ыize govoriti. Оп.i sн ovde usam
ljeni, bez ikakvog direktnog kontakta s ostalim clanovima. Моgнсе 
је jedino konstatovati da kao litoloski formirani, ргiраdајн starijoj 
formaciji pleistocena, od nesumnjivo mladih, klasticnih pleistocenЉ 
peskova ла oЫiznjem Bisevн, нdalj.enom 4 km. 
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N est1·atifikovani pesak u poljima, uvalama i cloliнama 

Najrasprostranjeniji sedimenti ostrva Visa predstavljeni su veli
kim kolicinama peska, koji ispunjuje kraske uvale, polja i doline. 
Karakteristicno је da su ove naslage, ро pravilu, koncentrisane na 
istoc-nom delu ostrva, а da se samo izuzetno na njih nailazi na za
padu, iskljucivo na ostrvu Bisevu. U velikim poljima centralnog dela 
ostrva peskovi se ne javljaju uopste, mada ih od pescanih polja raz
dvaja veoma nisko, gotovo simbolicno razvode, ispod 10 m visine. 
Takav је odnos izmedu Velepolja bez peska i Zlopolja pod peskom, 
1/oscice polja i LjuЬisnje. Poslednje је pokriveno peskom. 

Uvale, polja i doline u kojima su pleistoceni sedimenti razvijeni 
ti faciji peska, imaju razlicitu apsolutnu visinu, ра је to razlog sto је 
оуа vrsta naslaga razlicito polozena. Ni doline, ni uvale ni polja ne
maju, na celoj relaciji, istu visinu ра i sedimenti variraju zavisno od 
paleorelj efa. 

Mali broj ovih depresija, polja i uvala је zatvorenog tipa, odno
sno Ьiо је bez oticanja. Takvo је: 

а) Malo Zlopolje, koje је nagnuto prema Velikom, ali nije otvo
гeno prema moru. Ь) Vecina ih је, najpre, ,naceta radom regresivne 
erozije i strmom, klisurastom dolinom, vezana za more. Takva su: 
Velo Zlopolje, Borovo polje, Tihobгace polje i Smokovo polje. с) Tre
cem tipu paleoreljefskih oЫika, obrazovanih pre pescane akumula
cije, pripadaju recne doline. One nemaju formiranu erozionu Lermi
нantu, vec se sa velikim padom spustaju prema moru, koje је, za
l1valjujuci mekim sedimentima, prodrlo uz dolinu i obrazovalo uvale, 
skracujuci ih i potapajuci dolinu. Ovom tipu pripadaju doline i uvale: 
Milna, Zaglav, uvala Brgulj, kratka peskovita dolina na ostrvcu Bu
dikovac i tri doline na ostrvu Bisevu: Plaza ili Porat, SalЬunara i 
Mezoporat. 

О prisustvu peska na Bisevu govori i topografsko ime uvale Sal
bunara, sto oznacava prisustvo peska (na Visu svi nazivaju pesak 
salЬun, na Lastovu prlina ili przina). 

P1·avac рп~zанја mo1·foloskih oЬlika i apsolutнa visiнa 

Uvale. polja i doline pokrivene peskom pokazuju sledece nagЉe 
i padove, isto tako i visinu nad morem: 

1 Malo Zlopolje: 140-95 m, pruza se JZ-SI i na istocnom delu se 
suzava, vezuje se sa Velim Zlopoljem; 

2 Velo Zlopolje: 160-95 m, pravca JZ-SI, nagnuto је prema SI 
ka Dobroj Luci; 

3 Borovo Polje: 160-20 m, pravca pruzanja takode JZ-SI, nag-
nuto prema uvali Stoncici; najduze polje; 
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Ll Tihobrace polje: 100-20 m, pruzanje JZ-SI, nagiЬ SI prema 
uvali Stoncica, cije је dno pod peskom. Najpro
stranije polje pokriveno peskom na Visu. Dopi1·e 
na istok do mora, ali lezi 70 m iznad njega. Zbog 
toga nosi naziv i Nadpolje; 

5 Smokovo polje: 95-20 m, pruza se JZ-SI, nagiЬ prema SI, pre
ma uvali Smokova Vela·. Ravan deo polja nezna
tan. Razvode prema Nadpolju prekinuto na JZ а 
potpuno otvoreno prema moru na SI, dakle na 
оЬа kraja; 

6 Milna: 90-0 m, pruzanje JZ-SI, pad SI. Tip uzane do
line sa stepenastim spustanjem prema шrali i 
moru, gde se prosiruje; 

7 Zaglav: 80-0 m, pruzaюje doline gotovo Z-I, otsek pre-
ma moru. Dolina kratka, ali siroka, strma; pad 
istok; 

8 Brgulj: 40-0 m, orijentacija SZ-JI, pad JI. Dolina krat
ka, strma, uvala sira od prethodne; 

9 Budikovac: 10-0 m, pruzanje SI-JZ, pad ka JZ, uvala sa 
peskom. 

] О О SalЬunari na Bisevu nema tacnih podataka. 

Dominantan pravac pruzanja vecine objekata: dolina, uvala i po
lja zadrzava pravac JZ-SI, sto је narocito znacajno za vece morfo
loske oЫike, uvale i polja. Pad i otvorenost prema moru је severo
istocni. Ova cinjenica је od posebnog interesa, jer ukazuje da је aku
mulacija peska dolazila iz SI pravca, odnosno da agense pokretace 
ove sedimentacije treba ocekivati u seveгnom, odnosno SI kvadrantн. 
Dakle, iz pravca dinarskog kopna. 

Medutim, ne treba smetnuti s uma da na Visu ima polja i uvala 
i drugog pravca pruzanja, kao I-Z, ali su oni ispuюjeni drugom vr
stom sedimenatэ.. U vom slucaju је rec о tome da su pretezno oЫici 
pravca pruzanja JZ-SI otvorenih oboda prema SI, zahvaceni akU·· 
mulacijom peska, dok u susednim poljima peska nema. 

Eolski pesak na Visu 

Pesak је, ро pravilu, vezan za dna uvala i polje. Uz njihov obod 
se nejednako penje, sto ne znaci da ranije nije dostizao vecu relativnu 

- ,,isinu. Danasnji njihov polozaj, vezan medutim za najnize delove 
reljefa - ostavlja utisak da su oni ovde stalozeni u vodi. Ovo i zbog 
toga, jer nema otvorenih profila, koji Ьi deli podatke о njihovom na
cinu deponovanja. Nije pokretljiv. Naprotiv, nesto tamniji pesak ve
zan dosta dobro zastitnim pokrivacem vegetacije na povrsini, daje mu 
siabllnost. Osim toga, ne sadrzi nikakve faune. 
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Рогеd toga sto је u jedinoj upotreЬi kao grade\rinski mateгijal za 
zidanje, eksploatise se u vecim razmerama samo u jednom polju na 
t:elom ostrvu. То је Velo Zlopolje, jedno od najЫizih gгadu Visu, koji 
,ie i glavni potrosac ovog kvalitativnog kvaгcnog peska. Stari pescani 
majdan do 10 m duЬine, zarusen је i obrastao veg·etacijom. Zahva
ljujuci novom, koji је plici, ali svezih useka, dolazi se do saznanja о 
konstituciji ovih, inace jednoobraznih peskova, ро svim poljima na 
Visu. 

О Zoom. 
1 
1 Z.LO POLJE 

1 

1 
1 

1 PUT 1Э5 гn. 

195m. 
1 Е 
1 

Sl. 6. Uzduzni pгofil peska u pescanom majdanн Velog Zlopolja, 
I-Z ргаvса 

Fig. 6. Pгofil en longueuг dн sаЫе dans la saЫiere de Velo Zlo
polje, diгection Е-O. 

Objasnjenje: 

1 ° 0,5-1 m debeo sloj hoгizoпtalno slozeпog zutog peska s nesto 
padinskog kгecnjackog gгusa. Sve stalozeno u plitkim eгozionim 
»dzepovima«, posle obгazovanja neгavnina na povгsini peska. 

2° 4--6 m ostaг, svetlozuti kvaгcni pesak sa dosta c1-nih zгnaca 1·a
spadnutih mineгala neodгedljive gгupe, bez blotita i muskovita, 
bez pгisнstva p1-aha. Iиazite kose slojevitosti, pada ZSZ ka naj
nizem delu polja (95 m) pod нglom oko 25-30°. Kosa ttslojenost 
izгazito naglasena pescanim koгama, plocastih kaгbonatnih kon
kгecija, medusobnog 1-azmaka 2-3 cm u povlatnom delн (2-3 m), 
odnosno 10--20 cm duЫje. 

Prilozeni uzduzni profil V. Zlopolja ostavlja utisak aktivne ra
dijale tektonike pleistocene, ili cak holocene, deformacije. DoЬija se 
utisak da је duz horizontalno slozenih peskova obrazovan niz ploca 
pescara radom pгokapne povrsinske vode, а da је zatim citav ovaj 
kompleks iskosen i nagnut prema rasedu, koji је prosao sгedinom 
sada najnizeg dela Zlopolja. Ovu cinjenicu kao da Ьi potvrdivao i po
\1latni sloj 1° (0,5-1 m) koji је diskordantan prema podini. 

U tom slucaju ovi peskovi Zlopolja Ьili Ьi akvaticni, slicni onima 
na istocnom delu ostrva Krka (preko puta Cгkvenice, takode bez 
faune). 
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Medutim, pazljivim promatranjem istocnog dela istog pescanog 
majdana u Zlopolju zapazeno је da se, sem opsteg pada slojeva na 
ZSZ javlja i drugi: IJI, dok se na kratkom rastojanju slojevitost guЬi. 

Z.LO POLJE 
98m. 

s 

Sl. 7. UzdL1zni p1·ofil pescanog· majdana pгomenljivog pada ZSZ i IЛ 

Fig. 7. Pгofil en longlleur de la saЫiere d'inclinaison vагiаЫе ONO 
et ESE. 

Objasnjenje: 

l O nagiЬ usloj enosti pescanih ploca ZSZ; 
1° pad koso L1slojenih ploca pescara ka IJI; 
2° fosilno, mгko zemljiste 1 m; 
3° guЫjenje slojevitosti i pada; 
4° 0,50 m svetlije mгko zemljiste povlate pod vinogradima. 
5° 0,08 zuti pesak; 

Promena pada pescanih ploca na bokovima, zatim guЫjenje 
uslojenosti ро sredini - govori о primarnom morfoloskom oЬliku pe
scane dine. Ovaj elemenat daje mogucnost zakljucivanju da је u Zlo
polju гее ne о akvaticnom, vec о eolskom pesku. 

Eolski - dinski reljef је ovde nivelisan i razoren. Peskovi uvale. 
Zlopolja su dobili, ро pravilu, zajednicki nagiЬ od oboda prema dnu 
polja. Atmosferska voda, koja је kroz pesak brzo ponirala, kretala se 
u duЬini ро kosoj ravni. Talozila је kalcijum karbonat i stvarala ne
oЬicne plocaste konkrecije u vidu pescanog kamena. Izuzetno u du
Ыjim delovima, na 6 m, gde је dinski reljef sacuvan, kisnica se kre
tнla ро nagiЬu dine u dva pravca i tako obrazovala, istina rede, dvo
s'tтuki pad - svedok primaгnog paleoreljefa. 

S druge strane, prisutno fosilno zemljiste 1 m mocnosti, takode 
u sastavu povlate opisane pesca,ne dine, govori u prilog geneze peska 
u jednoj suvozemnoj sredini, iskljucujuci njegovo akvaticno porekJo. 
Znatna deЫjina ovog mrkog zemljista ukazuje na klimatska kole
banja: na smenjivanje vlaznijih, interstadijalnih odeljaka i suvih sta
c1ijalnih. 

Kosa slojevitost i dominantan pad u pravcu ZSZ, nisu tektonskog 
porekla. Rec је, dakl~, u Zlopolju о pseudotektonskoj, н stvari о аkн-, 
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шulativno-erozionoj neuoblcajenoj pojavi. Ona do danas nije Ьila 
zapazena ni u jednoj nasoj oЫasti pokrivenoj pleistocenim peskom. 
Cak ne ni u nasoj klasicnoj Sahari - na DeliЫatskoj Pescari. 

Uslovi za stvai-anje pseudotektonskih sedimenata 

Ostrvo Vis nije jed1no nase jadransko ostrvo na kome ima eol
skog peska. Njega ima i na susednom Hvaru i nesto udaljenijem La
stovu. Medutim, ono sto na Visu impresionira, to је bas ovaj pseudo
tektonski polozaj peskova, kose slojevitosti, dominantno u jednom 
pravcu (ZSZ). 

Uslovi za njegovo obrazovanje su specificni: uzana, dugacka de
presija kraskog tipa, u kojoj је vrsena prvobltna akumulacija peska 
--- nije pruzala uslove da se dinski reljef sacuva u celini. Kako su 
dine, slozene na padi1;1ama, ubrzo razorene deflacijom i erozijom, а 
pesak deponovan prema sredistu uvale, odatle ga је vodotok, ро sre-
dini polja, ispirao i prenosio prema moгu. Tako је stvoren koritast 
nagiЬ za oticanje kisnice s oboda prema sredistu polja. Njim se ona 
i danas krece i to, kako ро nagiЬu topogгafske povrsine, tako i dubln
ski. Zahvaljujuci svim tim uslovima, obrazovana је pseudotektonska 
slojevitost. Ovo dokumentuje slican padni ugao topografske povrsine 
i nagiЬnog ugla pescanih konkrecija. 

Obrazovanje plocastih pescanih konkrecija sa padom u dva sme
гa mnogo је vise rasireno na susednom Hvaru (oko Starigrada) gde 
је morfologija dinskog reljefa jasnija i do danas sacuvana (6). 

Gast1·opodska fauнa 

Povгsina peskova u svim poljima na Visu gotovo је pokгivena 
sitnom faunom suvozemnih puzeva koji zive u suvoj mediteranskoj 
stepi. U unutrasnjosti tog istog peska, dakle do dublne 6 m, gde је 
Ьilo moguce pгomatrati, ona је potpuno odsutna, tako da se ovi pe
skovi, bar oni u Zlopolju, mogu ubrojati u sterilne. 

Medutim, u nekom od 10 polja na Visu, Ш susednim ostгvima, 
пaden је sitan suvozemni gastropod Рира тиsсогит L. (3, s. 116). 
Njegovo prisustvo u ovom pesku potvrduje kontinentalno poreklo i 
colski ishod naslaga. 

Osim potvrda о facijalnoj pripadnosti peskova sa Visa, Pupa 
тиsсогит L. је karakteristicna paleoekoloska vrsta za ledeno doba, 
ukljucujuci Riss i rcJ<ni Wйrm sve do Brorup-a (10). Za stratigrafiju 
Visa је od znacaja kao ukazivac prisustva pleistocena, osim toga i 
2',bog oznacavanja klimatogenog karaktera njegovih peskovitih facija. 

Tipovi zemljista 

Zemljista su, isto tako znacajni klimatogeni sedimenti. N а Visu 
su razvijena na krecnjackim stenama, kada nemaju sigurnu strati
grafsku vrednost, zatim u kraskim uvalama i poljima. 
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Za ovo ostrvo је kaгakteristicno da se ona samo retko i izuzetno 
javljaju na pesku. Naprotiv, ро pravilu su razvijena u posebnim po
ljima, kao: Velo polje, Plisko polje, Dracevo, Pothumlje, Maгine zem
Jj е i V oscice polj е. 

Razlikuju se u poljima dva glavna tipa zemljista: crvenica (terra 
гossa) - staro zemljiste i mrko koje lezi u povlati crvenice nekih 
polja. 

Polja pokrivena c1·venicom nalaze se na juznom delu Visa i kroz 
njih vodi jedini asfaltni put Vis-Komiza. То su polja: Pothumlje 
(295 m), Podspilje (120 m) i Dracevo polje (150-160 m). Dna sva ova 
tri polja, koja se pruzaju u pravcu ZSZ-I.SI sredisnjim delovima 
ostrva - pokrivena su mocnim slojem crvenice. Ona је ovde na se
kundaгnom lezistu, а pгetalozena је sa krecnjackog oboda, koji okru-
7Uje polja. Do potpune akumulacije crvenice mocnosti 45 m (11, s. 54) 
doslo је posle prestanka fluvijalne faze i skarscivanja polja. Crve
нica је, ро dnu polja, obrazovala nepropustljiv horizont, na kome је 
mestimicno obrazovana plitka izdan s povгsinskim basenom (Lokva 
u Velom polju). 

Pre ispunjavanja polja crvenicom i pre skarscivanja oticanje је 
Ьilo usmereno od ZJZ prema ISI kroz sva tri polja, zatim dalje kroz 
Zlopolje ргеmа moru. 

Za stratigгafiju nabrojanih polja crvenica ima relativan znacaj. 
Njeno prisustvo dopusta zakljucak da јој је geneza, а zatim i alшmu
lacija u polju znat,no prethodila naslagama peska. Prema tome, ona 
se moze smatrati za najstaгije klastione sedimente, deponovane u toku 
starijeg pleistocena, najverovatnije za vreme pluvijala jedne starije 
j11terglacijacije koja је vladala na ostrvu Visu. 

Мтkа zemljista pokrivaju topografsku povrsi:nu nekih polja. Sva 
su medusobno povezana i leze na jugoistocnom delu Visa. То su: Velo 
polje, Plisko polje, Marine zemlje i Voscice polje. 

Mada је zemljisni pokгivac пeprekidan i dosta mocan, bez otvo
гenih profila u poljima, njegovo nijansiranje od mrke do cгvenkasto 
шrke i do mestimic110 potpuno crvene Ьоје (Velo polje) ukazuje da је 
njegov substгat crvenica. Ovaj podatak dovodi do saznanja da geneza 
шrkog zemljista 11ije sinhronic11a sa cгvenicom, vec da је vгemenski 
od nje mlada. 

Geoloska stai·ost 1ш·l{Og zemljista 

Cetiri polja na Visu, tac11ije rece110 cetiri kгaske uvale bez povг
si11skog oticanja, omogucile su sazna11je о гelativ11oj staгosti mгkih 
zemljista, sto се reci о njihovom obrazovanju posle interglacijal11e 
faze pretalozavanja cгvenice sa krec11jackog oboda. 

Ocigledno је da је pedogeneza mrkih zemljista vezana za sasvim 
гazlicite klimatske uslove od 011ih kada se formirala crve11ica. Po
stavlja se pitanje: kada је doslo do ove prome11e klime na Visu; za
tim, da li danas ovde jos vladaju uslovi za obrazo,,anje mrkih zem
ljista ili pak crve11ica? 
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Ukoгenjeno је shvatanje i ponavlja se kгoz vecinu skolskih udz
Ьenika, da је nasa jadгanska obala ргеdео cгvenica, uslovljena da
пasnjom mediteгanskom klimom. 

Pokazalo se, medutim, da supeгpozicioni геd zemljista na ovom 
mediteгanskom ostгvu, jedлom odnajudaljeпijih od diпaгskog kopna, 
to ne potvгduje. Pokazuje, napгotiv, da su cгvena zemljista iz sup
stгana staгija od mгkih u povlati. 

Uосепа је, pгitom, jos jedna cinjeпica, da su mгka zemljista 
оЬгаzоvапа пе samo na cгveпici, vec i u poljima sa pleistocenim pe
skom. Ova pojava se jasno vidi u Tihobгace polju (ili Natpolju), na 
istocnom delu ostгva. Veliki kompleks ovog peskovitog polja, posebno 
kod pгolaza u Smokovo polje - pokгiva mгko zemljiste oko 0,30 m 
mocnosti. Ргi dнЫјеm oгanju se pojavljuje i zuti pesak podloge, sto 
govoгi da mгko zemljiste ovde nema veliku mocnost, ali da је obгa
zovano na pesku. 

Navedeni ргimег sa mгkim zemljistem u poylati па pleistoceпom 
peslш, гesava оЬа postavljena pitanja. Ргvо, da је do pгomene klime, 
s uslovima za obгazovanje mгkog zemljista, doslo posle obгazovanja 
pleistoceпog peska. Dгugo, da su posle peгioda оЬгаzоvапја pleisto-
cenog peska, u nizu pгostгanih, ра i najveceg polja па Visu - nestali 
uslovi za stvaгanje kako pleistocenih tako i гecentnih cгvenica, bez 
obziгa па danasnju mediteгansku klimu nase obale. 

Cinjenica da na pleistocenim sedimentima, па pesku, Ьгесаmа i 
koпglomeгatu, nema crveпice, ocigledno pokazuje da se опа ovde vise 
ne obrazuje kao autohtoni zemljisni tip. Pritom, da povrsinsko ci;-veno 
1,emljiste па mezozojskim i paleogenirh krecnjacima пе pгedstaYlja 
пikakav dokaz nigde kod nas, ра ni u zoni nase jadranske obale, о 
njenom savremenom poreklu i obrazovanju. 

Mrko fosil110 zeшljiste Zlopolja 

Мгkо povгsinsko zemljiste Tihobгace polja, ро svojoj stгatigгa-
fijskoj poziciji је postpleistoceno. Medutim, pгikazani uzduzni pгofil 
Zlopolja (sl. 5) pokazao је da, osim povгsinskog (0,50 m) postoji i 
fosilno zemljiste ispod njega (1 m mocnosti). Cinjenica da su 01,а 
odvojeпa slojem peska (0,80 m) dopusta da se govori о dve posebne 
faze mrkih zemljista, staгijoj intгapelistocenoj о mladoj postpelisto
cenoj. 

U uvalama - poljima bez peska, mгka zemljista па povгsi.11i 
уесе su mocnosti od onih sa peskom. Ovo go,,ori о dvema okolnosti
ma. Prvo, da su polja pokгivena cгvenicom а kao maticnom stenoш, 
davala bolje uslove za obгazovanje mгkog zemlji.sta, nego pescana 
podloga sa siгomasnom vegetacijom. Dгugo, da u poljima sa mrkim 
zemljistem nije Ьilo prekida koji је izazvala druga pescana faza 1.1 

pescanim poljima, te је zbog toga pedogeneza mгkog zemljista u ce
tiri polja (Vele i Pliskom polju, Marinim zemljama i Voscici) tekla 
gotovo nepгekidno, dajuci izгazitiji kaгakteг ovom tipн zemljista. 
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Kolebanje pleisticene klime i sukcesija SC{lime11ata na Visн 

Dok је u kvartarnim sedimentima susednog Hvara Ьila prisutna 
i fauna kicmenjaka, pitanje hronologizacije је imalo cvrsceg oslonca. 
Za Vis mi takav dokumentarni materijal ,nije poznat, ра је i nje
gova kvartarna stratigrafija aproksimativnija. 

Prva, najstarija kvartarna sedimentacioпa faza па Visu manife
stovala se akumulacijom crveпice u poljima, pretalozavaпjem sa 
krecпjackog oboda, u doba pluvija}ne klime јеdпе starije intcrglaci
jacije, mozda Mindel-Riss-a. 

Druga faza obuhvata obrazovanje sipara, mehanicki sitno zdrol1-
ljenih stena vezanih u brecu, uslovljenih hladnom klimom pгetpo
sJednje glacijacije Riss-a (Mina, Pothumlje). 

Treca faza se odlikuje stvaranjem konglomerata fluvijalnog po--
1·ekla (Komiza), deponovanim u interglacijaciji Riss/Wurm. 

Cetvrti sedimentacioni ciklus obuhvata mоспе eolske sedimeпte 
kvaгcnog peska, transportovanog sa SI, iz areala sada pod morem. 
Опi su uslovljeni suvohladnom klimom poslednje glacijacije Wйrm-a, 
Yerovatпo njenim prvim ciklusom - W I (Zlopolje, Воrо\то polje 
i dr.). 

Za vreme pete faze ргоmепе klime, obrazovano је mrko fosilno 
zemljiste, indikator vlaznije i toplije iпterstadijalne klime W I/II 
(Zlopolj е). 

Sesta faza је obelezena slabljom akumulacijom eolskog peska, 
koja se vezuje za naredni, hladnosuvi stadijal Wйrm-a - Yv II (Zlo
polje). 

Poslednja faza kolebanja kvartarne klime је izrazena sedimen
tom klimatskog optimuma - mrkim zemljistem, tvorevinom post
pleistocene klime, moguce u Borealu. 

ZAKLJUCAK 

Deluje neocekiva110 i gotovo iznenadujuce da se 11а pгetez110 ka-
111e11itom ostгvu od mezozojskih krecnjaka, neznatno pгisutпih oligo
cenih i eruptivnih stena - mogu ocekivati i kvartarni sedimeпti ko
jima pгipada, ро prostranstvu, drugo mesto. 

Njihova geneza i redosled su pokazali da su tvoreviпe lede11og 
doba - pleistocena i da svi pripadaju kontinentalnim facijama koje 
нkazuju: 

da је najstaгija tvoгevina pretalozena слтеniса, cija је geneza 
Yezana za eopleistocen i period pre njega; 

da su sipari, danas cvrsto vezani u Ьгесu, koji u оЫikн kupe 
prate obod kraskih uvala, zvanih polja - tvoгevina jednog гanijeg 
odeljka ledenog doba Riss-a, sto pokazuje njihov odnos prema pesku 
(Sl. 3, uvala Mina); 

da su konglomeгati sa sektoгa Komize fluvijalni i da se vezuju, 
Yeгovatno, za interglacijaciju Riss/Wurm-a; 
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da је zut, k\тarcni pesak, koji ispunjava niz polja na istoku оstпта 
(Zlopolje, Borovo, Tihobrace polje i dr.), preko 10 m mocnosti па 
povrsini tvorevina poslednje glacijacije Wurm-a i da је mladi O(l 

sipara (uvala Mina); 
da su povrsinska zemljista pedogenetske tvorevine preglacijal

nog doba (crvenice), ali i postglacijalnog (mrko zemljiste); 
da mrko zemljiste ла pleistocenom pesku (Tihobrace polje) s,.:o

jom stratigrafskom pozicijom nedvosmisleno govori da nasa jadгan
ska obala sa ostrvima danas vise nije zona geneze crvenice, nasu
prot ukorenjenom shvatanju о tome; 

da gastropod Pupa muscoтum L., konstatovai1 u eolskim pesko
,;ima ostrva Visa (3, s. 116) рогеd ostalih elemenata, potvгduje ta
kode njegovo pleistoceno poreklo; 

da zut, kvaгcni, nestгatifikovani eolski pesak, нtvrden ла su
sednim ostгvima: Bisevu i Bнdikovcн govoгi da је do izolovanja о,тi!1 
ostrvaca oko Visa doslo н postglacijalu; 

da kosa slojevitost plocastih konkrecija, koje obrazujн реsсю·е 
u Zlopolju, 11ije tekto11ske pгirode, vec је posledica kretanja prokapпc 
yode ро strmoj ravni nagiЬa peska prema centru polja; 

11ajzad, da pojava potapanja 11ase jadranske obale i izolovanje 
ostrva (Biseva, i dr.) posle ledenog doba, ne mora Ьiti izazvana iskl:ju
civo tektonikom, vec isto tako moze Ьiti pracena izdizanjem moг-
skog nivoa posle ledenog doba - kao posledica pгomene klime. 

(Pгimljeno 29. VI 1977.) 
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Resume 

JELENA MARKOVIC-MARJANOVIC 

QUATERNAIRE DANS L'ILE DE VIS 

Vis (Issa) appartient а l'archipel de la partie centrale de l'Adria
tique et sa superficie est d'environ 90 km2 . Constituee pour la plupaгt 
сЈе calcaires cretaces, dans une mesure insignifiante d'oligocene et de 
1'oches eruptives, elle possede egalement les sediments quateгnaires 
с1е facies continentaux. 

Les recherches ont demontгe: 
que les cones d'eboulis, lies en breche, suivant le bord des uvalas 

karstiques (poljes), atteignant тете la mer. Ils correspondent а Riss, 
се qui est demontгe раг leur rapport envers les saЫes de l'uvala с1е 
М:iва (Fig. 3); 

que les conglomerats au bord de la mer (puissants de 6 m), dont 
d'origi11e fluviale, саг 011 les re11contгe egalement ев amont de la 
vallee de l'arrieгe-pays; 

que le sаЫе jaune quaгtzeux, qui соmЫе une serie de poljes 
kaгstiques, puissant de plus de 10 m suг la suгface, est eolie11 et 
produit de la derniere glaciation de Wuгm; 

que les sols supeгficiels dans certains poljes ont ete гesedimentes 
(terra гossa de Dгacevo polje, etc.), mais que les sols bruns sont i 11 
s i t u et qu'ils sont d'origine post-glaciaire (Velepolje etc.); 

que l'apparition du soJ brun sur le sаЫе pleistocene et l'absence 
totale de la terre rouge sur eux, montre sans amiguite que sur notre 
сбtе adriatique ne sont plus formees les sols rouges, mais seulement 
les sols bгuns, independamme11t du climat mediterraneeл qui у regne; 
et finalement; 

que la decouveгte de Рира тпиsсотшп L. da:ns le sаЫе eolieл 
co11firme sоп age pleistocene. 

(Hecu le 29. VI 1977 .) 
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IIETAP СТЕВАНОВИЋ 

ИЗ ПРЕПИСКЕ ЈОСИФА ПАНЧИЋА СА УЧЕНИЦИМА 
И САРАДНИЦИМА КОЈИ СУ СЕ ГЕОЛОГИЈОМ БАВИЛИ 

(дописи из иностранства) 

Овом Прилогу за историју геолошких наука у Србији, за који 
је, захваљујуhи љубазности проф. Мил ор ад а Ј анко ви h а, 
коришhена Панчиhева преписка сачувана у Ботаничкој башти у 
Београду, претходе два прилога од истог аутора објављена на 
другом месту. Један је у издањима Српске академије наука и 
уметности, одн. Академијине Галерије, под насловом "Панчиhев 
допринос геологији Србије (регионална геологија, геоморфологија, 
минералне воде, збирке)", Галерија, књ. 28, 1976, а други, у два 
дела у Геолошким аналима Балка,нског полуострва под насловом 
,,Прилози за историју геологије у Србији XIX века", I и II део 1 • 

У овом Прилогу наводи се неколико одабраних писама Панчи
hевих поштовалаца који су се, боравеhи у иностранству, усавр
шавали у области минералогије (Јов ан Бадем ли h), петро
графије и геологије (Бог ољу б Раш и h), археологије (Ђо р -
ђе П. Јов ан ов и h) и рударства (Љуб ом ир Клер и h). 
·Уверени смо да то нису једини подаци и да he даље истраживање 
Панчиhеве архиве показати да има писама геолошке садржине и 
од других Панчиhевих ученика који су се у иностранству школо
вали или усавршавали у области природних наука. У поменутој 
архиви има далеко више писама наших људи, млађих ботаничара 
и зоолога, која овде нису узета у обзир. То треба да буде задатак 
неког биолога, да их разврста и искористи за историју биолошких 
наука у Србији. 

Што се тиче дописа и писама из наше земље, посебно из Ср
бије, која имају геолошку одн. рударску садржину, њих је у ар
хиву Ботаничке баште далеко више него писама наших људи из 
иностранства. Ту је на пр. преписка са др Ј. Мач а је м, 2 др 

1 Геол. анали Балк. полуострва, књ. 40 (1976) и књ. 41 (1977). 
2 др Ј. Мач а ј (Ј. Maczay), физикус окружја књажевачког. Аутор 

једног од најстаријих рударско-геолошких радова о Србији "Грађа за топо
графију књажевачког округа". (Гласник Српског ученог друштва, XIX 1880); 
члан Српског ученог друштва. 
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Ј а с н е в с к и ма, Ж и в а н о м Ж и в а н о в и h е м4, А д а м о м 
Б о го с а в љ е в и h е м6 и др. затим са повереницима за рудар
ство у окружјима, са окружним физикусима и др. просвеhеним 
,људима у унутрашњости тадашње Србије. Међутим, објављивање 
ових драгоцених докумената у Гласнику Музеја остављено је за 
другу прилику. Преписку са Адамом Богосављевиhем, с обзиром 
на њен шири значај, како природњачки тан:о и друштвено поли-

·гички, одвојили смо у посебан Прилог који he бити објављен на 
другом месту. 

Ако се осврнемо на садржај овде објављених писама онда се 
види да с обзиром на стручни ниво највеhу "тежину" имају пи
сма Ј о в ан а Б ад е мл и h а, из Цириха, Б о го љу б а Р а ши
ћ а, из Берлина, и Љ у б о м и р а К л е р и h а такође из Берли
на. Бадемлиhева и Клериhева пиома су из 1869/1870. године а Ра-
шиhева из 1880. Будуhи да су сва тројица писали са студија, из
лази да је Рашиh десетак година млађи од Бадемлиhа и Клериhа, 
иако не знамо тачно годину његова :рођења. Најмлађи је Ђ. Јо
в ан ов и h, четврти аутор овде објављених писама. 

Јов ан Баде ,мл и h (1842-1919) опширно расправља о ми
нералу "милошину" (данас је то хром ни хал ој зи т), знатно 
пре него што је објављен рад С име Лоз ан и h а" о милошину, 
александролиту и авалиту. Његово писмо скоро је мали научни 

прилог о овом минералу који је у почетку носио и име "сербијан". 
Нажалост о овом аутору успели смо да прикупимо само неколико 
биографских података. Зна се да је Бадемљиh (у писмима се пот
писује "Бадемлијh", у књигама штЭЈмпаним аутори га помињу као 
"Бадемлиh") био питомац Лицеја (јестаственичког Одељења) 186:З 
год. када је учествовао на треhем Панчиhевом путовању по Ср
бији са лицејцима, у групи у којој су учествовали и Ко ст а По -
пов и h7, Вл ад ан Ђ орђе ви h8 , Лаз ар Ђ. Док и h9

, Ни -
к о л а К а т и h, П е т а р Н о в а к о в и h и Р а д м и о Л а з а --

s др Ј а с нев ск и, окружни физикус из Пожаревца. 
4 Жив ан Жив ан ов ић (1852-1931), професор јестаственице, др

жавни саветник, министар (1899-1903). Члан оснивачког одбора за подиза
ље Музеја српске земље. 

0 Ад ам Бог о с а вљ ев ић (1844-1880), свршени великошколац (при
родне науке), народни трибун неготинског краја (село Копривница), нароДЈ'~и 
посланик, борац за сељачка права итд. О његовим писмима Панчићу, види 
посебан прилог (у штампи). 

о С им а Лоз ан ић (1847-1935), хемичар, професор Велике школ(', 
т,асније универзитета, академик, министар и посланик на страни; ректор 

универзитета и председник Академије наука. 
7 Ко ст а Поп ов ић, 1863 лицеј ски питомац (Јестаственичко одеље

ње). Аутор књижице "Пут лицејских питомаца по Србији г. 1863, састав
.ъене из путних бележака целе овде набројане експедиције" (Београд 1867, 
изд. држ. штампарије). 

s Вл ад ан Ђ орђевић (1844-1930), лекар, политичар, научни рад~ 
ник и писац. Био министар и председник владе (1897-1900); -Уредник "Отаџ
бине" и др. 

9 Лаз ар Докић (1845-1893), лекар, професор зоологије на Великuј 
школи од 1878 г, државни саветник, министар и председник владе (1893). 
Аутор књиге "Аналитички и систематски преглед животиња у краљевини 
Србији, I део кичмењаци, II део бескичмењаци", Београд 1883. 



Из преписке Јосифа Панчиhа са ученvщи~1,ш и сарадницима... 165 

рев и ћ10 • Исто ТЮ{О зна се да је један од оснивача Српског хе
миског друштва (1897). Неколико осталих података видети у бе
лешци при дну уз његова писма. 

Љуб ом ир Клер ић (1844-1910) пише о свом раду у Бер
лину, о усавршавању у области рударства и патенту на бургију за 
рударско ист_раживање терена, коју је испробао у _рудницима соли 
у Штасфурту и угљеном терену ру~рске области: Клерић је по
зната личност у Србији крајем прошлог века, поред осталог и члан 
Српске краљевске академије наука од њена оснивања. Остале по
датке види у белешци уз писма. 

Бог ољу б Раш ић се у Берлину врло успешно бави оптич
I(ОМ петрографијом и геологијом. О њему за сада нисмо успели да 
пронађемо било какве биографске податке. Млађи по годинама од 
претхо,дне двојице, још за време студија у Берлину изабран је за 
члана Немачког геолошког друштва. У Орбији нити се налази на 
списку чланова Српског геолошког друштва, основаног 1891 год., 
нити на списку Српског хемиског друштва, основаног 1897 год., за 
разлику од Ј. Бадемлића који је члан у оба друштва. Из тога се 
може извући закључак да је или променуо струку или рано пре
минуо, уколико као талентован није остао у Немачкој. 

Ђорђе П. Јов ан ов ић (1860-1902), лекар, зоолог, ан
трополог, археолог, у геологији Србије познат по својим прило
зима о преисториским људима, пећинама и сл. и споровима са 

.Ј. )Кујовићем и С. Радовановићем. Један је од чла~ 
нова Одбора за подизање Јестаственичког Музеја српске земље 
у Србији (остале податке о Јовановићу, види у белешци уз 1-ье
гово пиомо). 

Оно о чему су горенаведени природњаци писали Панчић.у је 
не само стручни допринос геологији и сродним наукама већ у исто 
време и материјал за боље познавање неких истакнутих личности 
међу природњацима геолошког образоваља који су се обраћали 
Панчићу пре доласка Ј о в а н а Ж у ј о в и ћ а на катедру геоло
гије на Великој школи. Надамо се да ће објављивање ових листи" 

10 Р а дм и о Л а з ар ев и h, лекар, начелник санитета министарства, 
Члан Одбора за подизање музеја српске земље (1896); треhи потш~сник 
.,Поклича за музеј српске земље" (1896), заједно са Јованом :ж:ујовићеi\1 
председником Одбора и др. члановима међу којима су Живан :ж:иnановиh, 
државни саветник и бив. професор јестаственице, др. Ђорђе П. Јованови\.,, 
санитетски мајор, бив. професор зоологије на Великој школи, Јован Ми
лојковиh, начелник Рударског одељења министарства народне привреде, 
Стеван Т. Јакшиh, професор ботанике на Великој школи и управник Бо
таничке баште, Сава 'Урошевиh, професор минералогије на Великој школи, 

Љубомир Миљковиh, Добросав Ружиh, др. Сима Тројановиh, Живојин Ј. 
Јуришиh, Петар Павловиh, професори јестаственице. и Владимир К. Пет1щ
виh, председник дру:жине "Панчиh". ,,Поклич" се завршава речима: ... ,,Рат
пици српске просветне војске прегли су да помогну подиhи музеј у коме 
ће бити представљени цела природа у којој Срби живе: земља, камење и 
руде, биље и животиње, све што је од природе у земљи и што се природно 
у њој развија, све што од природе утиче на живот и напредак Срба. Ти су 
прегаоци својим прилозима основали Фонд за грађење дома у коме he се 
сместити такав музеј, а надлежна власт је одобрила да се потписани чла

нови Одбора старају о прикупљању· новчани·х прилога за збирке музеја" итд. 
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ћа, који ,-юсе геолошки карактер, подстаhи и друге природњаке, 

пре свега биологе, да приступе сличном послу, јер је број писама 
биолошке садржине у Панчићевом архиву у Ботаничкој башти 
много веhи. Период у коме су настала, од 1860 до 1888 године, то 
је време усвајања Дарвинове десцендентне теорије у природним 
наукама. Око Панчића била је окупљена готово сва омладина Ве-· 
лике школе која се природним, посебно јестаственичким наукама 

бавила. Кроз студију писама у Панчиhевој архиви могло би се 
боље пра11ити продирање дарвинизма у Србији и отпори и коле
бања томе учењу. Али то је задатак наших биолога. Задатак ay
'l'Opa овога прилога био је да направи "триаж" у Панчиhевој пре
нисци и издвоји оно што је од интереса за историју геологије и 
сродних дисциплина у Србији непосредно пред долазак Ј. Жу -
јов и h а и појаву капиталног дела Е. С и с а11 "Лице земље·', 
које је поставило темеље модерној геологији. 

1. Писмо Јована Н. Бaдe.лuiiijha12 из Цириха 
поводом минерала. м и л о ш и н а 

Цирих 1. октобра 1869 
Поштовани господине, 

Од како одох на страну нисам вам се ни пут јавио, и ево веl1. 
остаје ми још једна година да у туђини проведем; али немојте ми 
замерити за ту нехатност, јер ваљда не беше при.лике, да вас 

прије на ме опоменем. Мени се све чини, да са тим нисам изгубио 
ваше симпатије, зар што вас се могу сваког богове1.1ног дана опо
менути, када год своје студије пред собом имам. Ви сте ме н::t
учили јестаственичкој азбуци, са којом ја и дан-дањи читам своје 
студије; ви сте ме са том науком одушевили - и онда није на ино: 
зашто вас се тако често сеhам, када-год докучујем новије ист:иш~ 
из тих наука. 

Са тога се надам, да he те ми дозволити, да и себе уврстим у 
коло оне омладине наше, која поизближе познаје ваш рад на "срп
ској" јестаственици, - и према томе не оставља ме моје тврдо 
уверење о омиљеном и збиљском раду вашем, који је вазда био 
праh.ен са новијим назорима савремене науке·. 

11 Ед у ард С и с (Е. Si.iss), 1831-1914, професор бечког универзитета 
(1857-1901), председник Аустриске академије наука (1898-1911). Позна1· по 
низу радова, посебно по свом фундаменталном делу .,Лице земље" у коме 
даје синтезу познавања готово свих континената и развија теорију кон-
1•ракције. 

12 Ј о в а н Н. Б а де мл ић, рођен и преминуо у Београду (1842--
1919). Хемиско-технолошки одсек завршио у Цириху. Оснивач и професор 
Пољопривредне школе у Пожаревцу. Вишегодишњи директор гиЋiназије 
(,,на Баталџамији") у Београду, управник Државне штампарије, комесар :На
родне банке. Написао један уџбеник (,,О семенарству") и неколико попу
ларних књижица. У годишњем извештају Музеја српске земље за 1905 по
миње се као аутор популарне књижице "О шумама", коју је у сврху народ
ног просвећивања написао о трошку Музеја. Очевидно да се Баде:млић по 
повратку са студија одвојио од научног рада на пољу минералогије и хемије 
којима се тако успешно бавио у Цириху (види писма). Био члан Српског 
геолошког друштва. 
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Из ових побуда намерен сам, да овом приликом обратим ваше 
љубопитство на најновије научне нотице о нашем рудњачком ми
нералу .мuЈ1,оши-ну, што их је публиковао мој поштовани професор 
Др. А. Кен го т13 . Но допустите ми, да најпре коју речем о са
мом поводу тих нотица, јер сам уверен, да ћу вас са тим још већма 
заинтересовати за сами предмет о коме вам поглавито пишем. 

Вама је без сваке сумње, познато, да се у новије време при
мена микроскопа у јестаственичким опитним изучавањима - све 

више грана, у колико љубопитство јестаственичара постаје веће и 
успешније. Ја вас нећу овом приликом подсећати на новија от
крића што се односе на органску природу, јер би сам се са TИ;VI 
удалио у тај део, јестаственице - а уверен сам, да су вам та испи-
тивања махом позната и да без мене знате којим се путем дошло 
до неких граница унутарње природе органске материје и до оба
вака њених битних чињеница. - Моја би цељ била, да вам у по
вршном нацрту изложим примену микроскопа у најновијим ми

нералошким испитивањима, разуме се у границама мојих знања 

из те студије, која поготову излази и из круга помоћних наука 
моје специјалности. Но почем у писму није прилика за то, а моја 

је жеља да вас опширније упознам са том новом студијом, то вам 
шаљем у Kreuzband-y један мали спис: »Beobachtungen an Dun
schliffen eines kaukasischen Obsidians«, од А. Кенгота професора 
l'.шнералогије и петрографије на овд. савезничкој политехници. Ја 
сам тај спис неки дан од њега добио, и пошто сам га прочитао и 
толико нових открића нашао, решио сам се да и вама саопштим 

те новости, јер сам уверен, да ћеју вас занимати и да ће те тим 
путем поверовати и оним назорима, што их је мој поштовани про
фесор о ми л о ш ин у исказао. За то вас лепо молим, прочитај'ге 
најпре поменути спис, па онда даље читајте моје писмо. 

Сад сам уверен, да су вам једнако на уму чудновате облике 
великих и малих бел он ит а, тр их ит а и њихових група; да 
се дивите њиховој индивидуалности, што вас све отимично гони 
да се запитате: а да ли ће микроскоп и николе открити у неорган

ској природи неки нови свет, као што га је открио у органској 
природи: зоолоrиј и и ботаници?! - За иста, ИЈма доста непобит
них разлога, који нас уверавају, да he тај нови минералошки ана
лиз и епоху градити у савременој науци. Као што видите, ту је 
још остало да се употреби спе кт ро ск оп, и анда престаје сва
ко нагађање у поменутим испитивањима: микроскоп ће тражити 
те мајушне кристаласте облике, николе ће их поларисати, тј. из-
нудиће у њима њихове характерне боје - а ове ћеју бити пред-· 
мет спектралне анализе, којој ми већ тврдо верујемо. 

Тај напредак дивно карактерише битну хармонију међ при
родним наукама: он казује, како оне једна другу помажу и допу
њуЈу са непобитном дедиктивном лођиком, која циљи за њиховом 

заједничком метом. . 
Ето та ми је прилика дала повода, да наш ·рудњачки минерал 

предам у руке таквом минералогу, који се не служи само са ду-

13 А. Кен гот, професор минералогије .на Политехници у Цириху. 
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ваЉК{)'М и некојим хемијским солима и киселинама, веh К{)Ме је {)Д 
неког времена микроскоп и НИК{)Ле омиљено оруђе његових испи-

тивања. 

Професор Кенгот није пре тога ни пут видио милашин, али 
је знао био за његов опис и анализ од Ка r s t е 11 -а, а тако исто 
и за опис и анализ Ве с с h i -а о неком сличном минералу, који 
је био нађен код Волтере у Тоскани. Жао ми је само што немади
јех какав повећи кома__д, јер сам цигла два комадића имао у својој 
минералошкој збирци, те му том приликом дадох један што беше 
веhи (од ораове величине), но и са тим сам у први мах задовољио 
његово љубопитство - а и нека своја површна нагађања потврдио. 

Ја сам до пре неки дан једнако исчекивао, да те његове нотице 

о милошину изађу из печатње, јер ми Г. Кен гот беше обећао 
један Separatabdruck, који сам мислио да вам одма пошаљем, те 
почем да сада још нисам М{)ГО добити, с тога моје раздражено 
исчекивање паде у очи моме поштованом професору - и он ми 

с тога даде да се овом приликом послужим са самим његовим ма -
нускриптом, који ево вам саопштавам од речи до речи: 

»М i l о s с h i 11.14 
- Herr Јо h. Ва d е m l i с aus Belgrad, wel

scher am hiesigen Polytech11ikum Chemie studirt, ubergab mir vor 
einiger Zeit eine Probe des Miloschin (SerЬian) von Rudnjak in SerЬi
en mit der Bitte, denselЬen einer Untersuchung zu unterwerfe11, u11d 
die specifische SelЬststiindigkeit desselЬen festzustellen. Das derbe 
unkristallinische dichte Mineral hat unvollkommen muscheligen Ьis 
unebenen, glatten Ьis feinerdigen Bruch, ist graulichЫau in das Se-
ladongrune neigend gefiirЬt, ste1lenweise heller und dunkler, undur
chsichtig Ьis schwarz an den Kanten durchschei11end, wachsartig 
schimmernd, auf den Schnittflachen wachsartig gliinzend, hai ЬlaLt
lichweisse11 Strich, die Hiirte um 1 herum, ist milde, fi.ihlt sich fein, 
aber nicht seifenartig an und haftet ziemlich stark an dег feuchte11 
Uppe. Im GlaskolЬen erhitzt gieЬt das Mineral reichlich Wasseг, ohne 
V/esentlich die Probe zu veriindern, dieselЬe wird nur etwas u11reiner. 
Vor dem Lothrohre ist es unschmelzbar, behalt die Farbe, die nu.r 
v\Тie vorhin unrei,ner wird; mit Phosphorsalz verschmilzt es langsam 
zu eЬner halЬklare11 glasigen Perle, dabei deutlich Chromreaktion 

14 Милошин минерал нашао је на Рудњаку барон Хердер а име ,1,ry 

је дао Бр а јт ха уп т "сербијт~" или ".1,щдошип" (види Jot1гnal f, pгak,i
sche Chemie, XV, св. 6), касније по жељи Хердера само ,,.1t1tдошип" (по кнезу 
Милошу), Кар стен је дао прву квалитативну анализу, потом М. Бл а -
гоје ви h, Проф, Кен гот, из Цириха, који се наводи у писму, нашао је 
да се милошин састоји из двојаке масе, од којих је једна кристаласта а 
друга аморфна. За кристаласту масу узима да је вероватно каолин, а као 
милошин издваја само аморфну масу, у којој је један део алуминијума за
сrупљен оксидом хрома. С. Лоз ан и t (1894, Глас СКА, XLI) извео је за
кључак да првобитни Брајтхауптов милошин садржи два различита мине
рала, плави (Јщдошиu) и зелени (адекс(и~дродит, нови минерал, по С. Л.). 
Милошин је по Лозаниtу хидратисани дисиликат алуминијума и хрОЈ\,IЭ. 

[5(Al203 · 2Si02 · 2Н2О) , Сг203 , 2Si02 , 2Н2О], Генезу милошина Лозаниt нз
води из авали'l'а, распадањем овог минерала под дејством воде (елиминиц1-
њем алкалија и једног дела силиције), 'У новије време 3. Мак с им ов ић 
и Д. Ст анг ач ил ов и t (1956) дају доказе да је милошин хрояuи ;х:а

лојзит, тј. да није посебна врста (види З. Максимовиt: Студија о хромни;,1 
халој_зитима. Геол. анали Балк. пол. XXXVII, св, 1). 



Из преписке Јосифа Панчиhа са ученицима и сарадницима... 169 

zeigend. Kleine Stйcke in Wasser gelegt, saugen dasseЉe stark еiп, 
\.verden dabei dunkler Ыаu und durchscheinend ohne zu erweichen 
11nd dabei starker Thongeruch bemerkbar. In Salzsaнre ЫеiЬеп kleine 
Stйckchen grйn, doch ist eine partielle Losuпg dadurch erkenпt1ich, 
dass nach dem Eintrocknen der Saure auf einer Glasplatte eiпi.ge 
k1eiпe Krystalle von Chlorkali sich Ыlden sowie ausser Hexaedeгn 
auch noch kleine nadelformige Krystalle unter dem Milпoskop sicl1t
bar sind. Um die Stйckchen heгum zeigte sich deutlich Kieselgalleгte. 
In concentrirteг Schwefelsauгe schwellen kleine Stйckchen nach uncl 
насh bedeutend an, werden gallertartig und stark d.uгchscheinend, 
,,;ahrend sich aus der Losung farЫose fasгige Kгistallchen und bu
schelformige Gгuppen desselЬen absetzen; die Losung wird grйn, 
пасh langeгem Stehen smalteЫau und bei Zusatz von Ammoniak 
entsteht e~n Ыaulicheг voluminoseг Niederschlag. 

Wenn man so aus dem gleichartigen Aussehen auf eine einzelшc 
Mineralart schliessen kann, so scheint die Analyse Ка r s t е n' s 
(Pogg. Ann. XL VII, 488) diese Annahme zu rechtfertigen. DerselЬe 
fand namlich: 27,50 Kieselsaure, 45,01 Thonerde, 3,61 Chromoxyd, 
23,30 Wasser, 0,30 Kalkerde, 0,20 Magnesia, Spuren von Kali u11d 
Eisenoxyd, zusammen 99,92. Die Berechnung giЬs hiernach: 

4,583 Si02 ode1· 1 Si02 

4,370 Al2Oa } 
1,005 Аl2Сг2Оа 

0,234 С1·2 Оз 

12,944 Н2O 2,842 Н2О 

о,053 сао } 
0,0022 RO 

0,050 MgO 
woгaus man auf die Foгmel 
Н2О · Аl2Oз + 2Н2О · Si02 gelangeп 
kапп. 

Dass diese VerЫ:tnisse 3Н2, 1 АЬОз, 1 Si02 ein einfaches Mineгal 
гepresantiren wird scheinbar noch durch ein von Ве с с h i (Sill. 
Am. F. XIV, 62) analysiгtes bЉnliches Mineгal unteгstйtzt, welches 
slch bei Volteгra fand und 28,357 Kieselsaure, 41, 333 Thonerde, 
8,112 Chromoxyd, 22,750 Wasser, zusammen 100,552 ergab. Die 
Rerechnung fйhrt zu: 

4,726 Si02 oder· 1 Si02 

4,013 Аl2Оз } 0,96 Al2Cг2O:i 
0,527 СђОз 

12,640 Н2О 2,67 Н2О 

1.шd man konnte vermuthen, dass auch dieses wasserhaltiges Tho
nerde-Silikat, worin das Chromoxyd eine geгinge Menge der Tho-
11erde eгsetzt, nicht als Chromocker beigemengt ist, јеnег einfacher 
l;,oгmel entspricht. 

Um nun die Homogenitat des Miloschin richtig beurtheilen zu 
konnen, fertigte ich zwei Dйnnschliffe desselЬen an, welche bei ei11i
ger Vorsicht sehr dunn erhalten werden konnen. DieselЬen werden 
,,1ermittelst des Canadabalsam als dшchscheinende Plattchen voll-
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kommen durchsichtig und zeigen Ыassgrune Farbe, was wahscheiв
Jich durch die gelЬe Farbung des Balsam und die Ыаuе Farbe des 
Minerals hervorgebracht wird. Diese Duanschliffe zeigen nun auf das 
\ ol1standigste, dass der Miloschin ke~ne einfache Mineralart darstellt, 
sondern ganz entschieden ein Gemenge ist, indem in der amorphen 
Hauptmasse sehr viele grossere und kleinere Ьis sehr kleine krysta]
Jinische Theile eingewachsen sind, welche bei gekreuzten Nikols das 
l.icht polarisiren. Die Menge der eingewachsenen krystaШnischen 
Minerale ist ziemlich bedeutend, doch lassen sich keine bestimte For
men erkennen, es sind unbestimmt begrenzte individuelle GeЬilde, 
\velche auf pгismatische Bildung schliessen lassen. Da nun hiernach 
сlег Miloschin keine einfache Mineralsubstanz ist, so kann die sich 
ш1s der Analyse ergebende Foгmel nicht als Ausdгuck eineг Species 
angesehen werden, es mussten, um einen Schluss auf die beiden ge-
шengten Minerale, das amorpl1e und das krystallitnische ziehen zu 
konnen, mindestens drei Analysen von demselЬen Handstucke ge
ш acht werden, damit mал aus den Differenzen die beiden Minerale 
berechnen konne, die Ьis jetzt bekannte Analyse kann nicht als Be
vYeis fur Homogenitat der Substanz dienen, selЬst \venn man aп
nehmen wollte, dass zufallig das von mir untersuchte Exemplar ein 
Gemenge sei, andere voгkamen, welche nur ein Mineral darstelleн. 
An dem zu den Dunnschliffen verwendeten Stucke ka,nn man wedeг 
mit dem Auge noch mit der Lupe ein Gemenge wahгnehmen, nur das 
Mikroskop liefert den Beweis. N ebenbei bemerkt man nocJ1 einige 
dunale unduгchsichtige oder durchscheinende feine Kornchen, die 
jedoch ihreг Menge nach unerheЫich sind«.15 

Сад немојте да ме бедите, Господине, што је мојим поводоNI 
ваш омиљени минерал у такав незгодан 'положај дошо, јер видите, 
да вам опет ја доносим тај "абер" о њему - дакле није било з.,,е 
намере. 

У осталом ја мислим, да he те моhи помоhу Г. Рашков и -
h а16 пропратити сами пут анализе, као што је Г. Кен гот по
ступао и као што он предлаже у наведеном манускрипту. Но међу 
тим, ја вас лепо молим, да којом приликом и мени пошаљете један 
комад милошина, како би и сам на његовом анализу порадио кад 
добијем времена (јер и нако имам доста обвезног аналитичног и 
синтетичног рада) - особито док сам још у овд. лабораторији, која 
је дивно снабдевена са свима средствима у аналитичном раду. А 
разуме се по себи, да he те исто тако добри бити, да који комад 
пошаљете и моме поштов. професору Др А. Ки н г о т у resp. по
литехничком минерал. Кабинету. То би могли учинити или непо
средно или преко моје адресе: Ј. Бадемлиh, Studierendeг an der 
chemisch-technischen AЬteilung, Oberstrass No 113. 

За сада примите поздравље и срдачно поштовање од вашег 

Ј. Н. Бадемлијhа 

10 Из' рада објављеног у Zurcher Natщ·foгsch. Gesellschaft, 14. 
ir. Мих а ил о Рашковић, први професор хемије и хемиске тех

нологије у Лицеју (од 1853). Умро 1872; члан Српског ученог друштва и се-' 
1,ретар његона природњачког одељења (види опширније у раду В. Мићовића}. 
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2. писмо Јована Н. Баде.млијhа из Цириха 
Цирих 23. марта ] 870 

Поштовани Господине, 

Ваше пиомо од прошлог месеца затекло ме је у болници, где 
сам пуних 15 дана одлежао са катараличне грознице, која ме целе 
зиме не остављаше на миру. Сада сам се веh прилично опоравио 

и не кашљем онако тешко .ко пређе. За ту патњу морам благода
рити .моме доскорашњем стану, у коме се нисам никако згревао, 

--- а поред тога био је и влажан. - То је био поглавити узрок рад 
чега вам се тек сада јављам. 

Ја сам примио од П. Ж и в к о в и h а, одмах по његовом до

ласку, четири комада милошина, што сте их послали, и предао 

сам их г. Кен гот у као пошиљку од вас. Он вам је на томе са
сма ·благодаран, јер то је за њ била реткост - а уједно и заинте-
ресовани предмет његове новије штудије. Но тако исто и ја вal\'I 

благодарим, а на име, што he и мени том приликом пасти у део 
да милашин хемијски испитам, јер тај he ми рад поверити 
г. Кен гот у идуhем летњем семестру. Од тачности добивених 
података тога рада зависиhеју даљи .назори и одредбе г. Кен -
гот а, на које он нарочито исчекује; а када о томе саслушам суд 
његов, онда hy вам све саопштити у појединостима. Тада држим 
да he удесније бити да се сав досадашњи рад са доцнијим у цело
сти за "Гласник" изради. 

Ја сам још преко наших новина дознао био о вашој беседи ва 
Св. Саву1 ; и одма сам се посумњао: еда ли сте имали тада на руци 
гдекоја оруђа из камене доби (?). Заиста, неколики ексемплари 
млого би допринели у таквој прилици; јер доста а да се на њих 
погледа - па они веh и сами казују седу старину своје доби. -
Мени је драго, Господине, што вам у том погледу могу остварити 
моје услуге, за које ми се у пређашњем писму обратисте. Ја сам 
наиме у таквој прилици, да је и сам не могу боље зажелити: Овде 
се находи диван старинарски музеј, који је чувар сами Dr Keller; 
поред тога находи се и ваљана библијотека природњачког и ста
ринарског друштва, 18 - што ми све на изузетној услузи стqји, јер 
сам по препоруци Dr Е s с h е r -а, проф. геологије, лично познат 
са Dr Ке 11 е r -om а још од пређе и са проф. Нее r -ом. 19 

Поводом вашег писма ја сам се веh више пута састајао у му
зеју са Dr Keller-oм, и он ми је том приликом показао све изворе 
за проучавање тих старина, за које сам сада и сам добио вољу 
да их изближе упознам. Осим тога ја сам са њим говорио и о на~ 
бавки тих оруђа, на што ми се он обеhа: да би радо саставио из 
своје приватне збирке одређену колекцију, којој би доброта и. ве-
личина од цене зависила; :гако на прилику рече, да би мого саста
вити доста занимљиву и поучљиву колекцију из све три доби 

i; Мисли на Панчићева предавање: ,,Човек у преисториско доба". 
18 Стари данас напуштени назив за "Археолошко друштво". 
19 О s w а l d Нее г (1809-1883), професор ботанике и палеоботанике 

на Политехници у Цириху (од ·1852), антидарвиниста. Главно дело »Tertiaгe 
I<'lora der Schweiz (1855-1859)«, затим »Flora aгctica« и др. 
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(Stein =, Bronze = und Eiszeit) za 100, 150, 200 etc. франака. Исти
на, ту се не може исчекивати нешто особито поред овако ниских 
цена; али ја држим, да би и таква збирка била довоЛ:Јна за наше 
"скромне цељи". Ја би желио поглавито да у њој буде што више 
карахтернијих оруђа из камене доби, гдешто из бронзе и по не
који ексемплар из гвожђа; јер ова два последња доба, а нарочито 
доба гвожђа - допиру веh у неколико до првих историјских вре
мена, и по томе губе односно ону занимљиву вредност, што ју ка-
рахтерише н:амено доба. Уосталом то зависи од ваше воље и цељи, 
рад које желите да добавите те старине. Са тога вас молим, да ме 
идуhом приликом известите: да ли желите само из камене доби, 
или, и из још које друге и по којој цени, а ја hy се постарати да 
што боље ексемпларе и з џ а н к а м од Dr Keller-a. - Ја не знам 
да ли има у нашој народној библиотеци каквих дела о грађевина
ма на кољу, па држим, ако их не би било, да се бар Кеllег-ово де.ло 
набави, које би се овде могло узети испод обичне цене (24 fr. и 
30 с) за седамнаест франака. 

У колико сам ја до сада проучио камено доба помоhу овд. 
збирке и неких списа, никако не !Престајем да се дивим карахтеру 
његовом, који поред све седе старости показује на себи и неки 
степен културе; јер из самог оруђа и других остатака јасно се 

види: да се тадашњи становници не могу сматрати за полудивље. 

У томе се слажу сви испитивачи швајцарских старина. Но поред 
све те сагласности они и сами виде: да им је још дуго доhи до 
крајње мете - до хронологије тих старина. D е s о r у своме делу 
>,HaЬitations lacustres du lac de Neuchatel« сасма скромно признаје, 
да је хронолошка одредба камене доби најмање при~тупна. Он 
вели: ,,Ту може бити говора, као и у геологији, само о одн о с -
н им о др е д б а ма в р ем е н а. Ако се, вели, узме на сигурно, 
да су камени брегови (Feneviers) старији од грађевина из времена 
бронзе, то је исто са друге стране не мање познато, да су оне мла
ђе од првих људских трагова, за које нам казују новија геолошка 
отюриhа". Са том изјавом он сасма умесно пре.лази на млого по
узданији терен, јер ве.ли: ,,ако се икад дође до тачнијих података 
о епохи Fenevieгes, то he ју они бити више основани на штудији 
земњих с.лојева, но на буди којим другим документима". - До 

сада веh постоје некоји покушаји из такве геолошке хронологије 
од М а r l о t -а, који се ради те цељи користио био са .пресеком 
једне жељезничке пруге код Villaneuve на женевском језеру. Он 
уверава (у Bullet1n de la soc. vaudoise, књ. VI), да се на том месту 
находе сасма приметни трагови од три, једна над другом .лежеhе, 

поделе времена из римске, бронзане, камене перијоде, од којих ie 
свака за се са старим земљиштем оделито представљена. За тим 
је упоређивао дубине тих разних положаја земљишта, и дошао је 
до таквих података: да се доба бронзе простире за 29-42, а каме
но за 47 до 70 столеhа. Но доста у очи пада да је и G i 11 е r о n до 
сасма приближних резултата дошао, када је проучавао наносе би
лерског језера, дочим и он меоност камене доби код ти.лског мо
ста оцењује у најмању руку на 67 1/2 столеhа (Actes de la Soc. 
jшassienne d'emнlation, 1860). 
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Ја држим да he те се и сами посумњати у та грдна столеhа -
ма да их казује геолошка хронологија, јер he ју њени податци још 
дуго остати као релативне вредности. 

Када се доцније мало опширније упознам са овим старинама, 
l'vЮћи hy вам саопштити и што више а нарочито о Н е е r-овом 

раду. 

Ако идуhег семестра узмогнем походити геолошке екскурзије 
са проф. Dr. Е s с h е r -ом - о чему јако сумња1м, јер ми из бла
годејања не достаје довољно срества ни за технолошке--, онда hy 
имати лепе прилике да видим и млоге месности гди су биле гра
ђевине на кољу, јер их има по свима швајц. језерима. Ја сам на
меран баш ових дана, да умолим наше Министарство просв. да ми 
за наступајуhе летње екскурзије пошаље потребну попутнину; па 
ако у томе успем, онда hy се на јесен весело вратити у Србију, 
где he ме чекати и з л о ж б а с р п с к е и н ду с тр и ј е, коју ми 
ва.ља срдачно и искрено да поздравим - пре него што се лати1,r 

другога посла. -
Ако ми успишете, молим вас да овако адресујете: Oberstгass, 

neue Schulhaus. Част ми је, Господине, да вас најсрдачније поздра
вим. Како од себе тако и од свију овд. другова. 

Ваш Јован Н. Бадемлијh 

Писма Љубо.l!ирс~ Клериhа20 из Берлина 

У Берлину 29/3 1870 

(1) Поштовани Господине Панчиhу! 

Ваше писмо од 10/2 (по нашем) датирано, данас сам примио, 
па се одма и господину Радиhу јавио. На тој вести вам велика бла
годарност, јер тај хонорар he ми уистини добро да дође, почем сам 
сад у стању да набавим Квендштетову Палеонтологију, а пре тога 
сам све ишпекулирао како би себи ваљана дела о геологији наба
вио; јер у путовању, изучавајуhи геологију у слободној природи, 
таква дела биhе ми и:ао комад леба. - Ја hy се овди у Берлину 
да бавим још најдаље до 15 Априла (по новоме) а отишао би још 
и раније да ю1је. тако ладно и мочарно време. Пре недеље дана 
свршио је г. Б а ј ри х21 предавања из Геогнозије, и то дошао је, 
почевши од најстарији формација до олигоцене и нешто почео о 

20 Љуб ом ир Клер и h (1844-lfП0), по струци рударски июкењер и 

геолог. Факултет завршио у Фрајбергу на Рударској академији, специјали

зирао на Рударској академији у Берлину (од 1869). По струци рудар, по та" 
ленту математичар, професор механике на Великој школи од 1875, члан 
Академије наука од 1888. Открио и истраживао живина рудиште на АваЈiи 
r,1 друго. 

21 Не i n r i с h Е r n s t Ве у r i с h (1815-1896). У почетку каријере ди
ректор Минералошког музеја, затим Палеонтолошке збирке у Берлину. Од 
1865 професор геологије и палеонтологије на универзитету и Рударској ака
демији у Берлину. Један од првих директора Пруског геолошког инс1·итута 
(1873) и оснивач Немачког геолошког друштва (1848). Издвојио је олигоцсн 
1,ао самосталну епоху терцијара 1854 (види рад: Uber die Stellung d. hessi
schen TeгШirЬildung·en. Monatsbeг, Preuss Akad. d. Wiss, за 1854). 



174 . Љ.!1'ЩЈ Стевановиh 

окаменотинама плиоцене групе. - Данас имам узрока да двојако 

расположен будем, и то је прво вашим писмом, а дру,го јуче сам 
свршио прилично велики рад о једној од мене пронађеној бургији 
са којом се у најтврђој стени мо:же произвољно дубоко да буши, и 
то у 1/3 времена но што се то пређашњим бургијама радило, далае 
ћ.е и читаво бушење да буде готово у 1/4 јефтиније него што је 
пређе било. На ту бургију желим да добијем за све Европске др
:жаве патент, па сам зато баш данас предао Министарству трговине 
и јавног рада на оцену, одакле ,мислим да могу за 14 дана да доби
јем одговор, да ли Ће ми се патент дати или не. А кад добијем за 
Прајску22 онда ћ.у тек искати и за остале државе. Бургију ту моју 
имам у моделу од ливеног гвожђа и то у 1 : 2,5 природне величине, 
ово дана ћ.у је фотографисати па ћ.у и вама један лик послати: 
Бургија се та разликује од остали тиме: што се са њоме даје бу-
шити средством ужета, а друго тиме што се она сама од себе 
обрћ.е. То дакле све што би имао о мени најновијега да вам јавим. 
-- Ја кад се из Берлина кренем онда идем у lllтасфурт, гди су 

солане у формацији Мушелкалка а ту је одма и Кајпер, отуда 
у Шенеберг па у Харц итд. у остале западне руднике Немачке. 
План ми је путовања веh. готов што га је берграт Раш к ан са
ставио, а тако ме је исто и са нужним препорукама снабдео. Кад 
пођем одовуд и ја ћ.у вам јавити, а у путовању гледаh.у да саку
пим све важније и карактерне окаменотине они формација кроз 

које прошао будем. - Онај зуб код вас, ког сте ми једном пока
зивали, онај припада чини ми се формацији олигоценској и зове 

се Kaharis megalodon23 (зуб од хајфиша). 

Уосталом ја сам фала Богу здрав и остајем ваш искрени 

поштоватељ 

Љубомир Клериh, рудар 

Поздравите молим вас г. Рашков и h а и све који за мене запитају. 
Адреса је Ritteгstгasse NQ 78, II Treppe. 

Ако сматра "Дружина за пољску привреду" копање артејски 
бунара у своју сферу, онда би могао истој послати опис и цртеж 
моје бургије. 

У Берлину 10. Априла 1870. год. 

(2) Поштовани г. Панчић.у! 

Ево вам у приложеној слици шаљем прву српску бургију, 
којом се може и преко 5000' (стопа - ,прим. преводиоца) дубине 
дн буши. Она је тако постројена да се сама обрћ.ати може а у исто 
доба долњи део он слободно пада и стену са оштрицом долњег 
длета разбија. Долњи тај слободно падајућ.и део тежак је 7 центи. 
Горњи део фангапарата обеси се о једно уже, те је онда посао 

22 Прајска је у нашем језику стари назив за Пруску. 
23 Kaliaтis megalodon је ајкула са тестерастим у профилу коничним зу--

611ма данас позната у номею{латури под именом Cliaтcliai·odon ·m.egalodon. 
У нас се налази у песковима средњег миоцена ( ,тортон") у околини Бео
града а живи у Индиском океану. 
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радника просто тај, да то у.ж:е навише и наиже повлачи, а бур
rија ће чинити свој посао. Справа та у великоме стаће до 90 прај
ски талира, али кад ми се за Прајску изда патент онда ће стајати 
200 тал., јер ја ћу од сваког ексемплара захтевати да ми се 100 
талира да. Извините што вам нисам бургију у свима њеним де
таљима описао, но то ћу други пут учинити. У осталоме молим 

вас, покажите ту слику само оним вашим познаницима у којима 

имате поверења да не би од те ствари чинили злоупотребу, т.ј. да 
не би можебити за Аустрију узели патент (као што би то н. пр. 
могао r. Шт а јн лех нер да учини), јер ћу и за ту земљу па
•гент захтевати. 

Уосталом ја сам здрав и су11ра одлазим на неколико дана у 

Шперенберг, гди су у формацији Мушелкалка наишли на чисту 
со од 2030' (стопа - прим. преводиоца) моћности, па из Шперен
берга опет ћу се у Берлин вратити, гди ћу очекивати док се лепше 
време не укаже. 

Поздавићете молим вас сву гг. професоре и остајем ваш 
искрени 

Поштиватељ 

Љубомир Клерић, рудар 

Ritteгstгasse .N2 78 

Кад се буши са мојом бургијом онда се уштеђује 213 у времену. Дакле 
што су пређе бушили стопу камена за 3 сата ја могу за 1 сат да избуштш. 

У Берлину 23. Априла 1870. 

(3) Поштовани г. Панчићу! 

Ви сте желели да вам се јавим кад ћу да из Берлина пођем. 
Сад су тек наступила лепа времена да се у даље путовање упу
стити могу, па стога сам се решио да преко сутра одавде пођем и 

то у Штасфурт. 24 Ово читаво месец дана бавио сам се у околини 
Берлина и специално у Шперепбер~у. Ту су наишли на чисту ка

мену со, и сад су продрли у земљу за 2900 стопа, 510 стопа је над 
соли био гипс а после тога одма камена со од моћности 2310', а 
колика ће још да буде, то се незна, јер ту масу још нису продрли. 
Доиста то је нечувени пример такве моћности. Неки мисле да ће 

то да буде нека пљошта маса која се усправила па се случајно 
баш у њеном вертикалном и најмоћнијем правцу погодила. Да би 
се то оправдало или мо:ж:ебит доказало да такве моћне соли има 
и у хоризонталном правцу у довољном простору, тога су ради 

сада одпочели још две друге рупе. - Уосталом, ја сам г. Радићу 

послао квоту за награду моје вејавице, и од тог времена има скоро 
месец дана а новце ми исти г. још не посла. Ако би сад хтео да 
ми пошље онда молим да се адресира на г. С и му Л о з а н ић а, 
његова је адреса: Lauhofstrasse No 2 III Treppe. 

24 Штасфурт и Шперенберг познати рудници камене соли у Немачкој 
пермске старости. Поред кухињске соли заступљене су и калијеве и магпе

зијумове. 
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Кад стигнем у Ш тасфурт и тамо се упознам онда hy вам опет 
писати, па се надајте да t1y вам послати један сандучиh разни 
соли, као полихалита, iитасфуртита, силвипа, карпалита, и.т.д. 
свачег другог што могу добавити. 

Остајем ваш поштоватељ 
Љубомир Ј. Клерић, рудар 

Патент још ми нису дали, али се прилично поуздано надам да ће ми 
се издати после 14 дана. 

У Берлину 4. јунија 1870. год. 

(4) Поштовани г. Панчићу! 

Ја сам пре пет дана послао збирку из Штасфурта, која у себи 
садржава све соли које се тамо налазе, а у истом сандуку .ie у 
папиру увијена једна велика група кристала силвина, која је тако 
дивна да се можемо са њоме доиста пофалити; јер, вели бергмај
стер Бај ер, кои ,ми је ту дао, да такову још није нико из Штас
фурта однео. Да неби пак сумњао да ли сте примили или не, мени 
би врло мило било кад би ми јавили кад ту збирку добијете. - Ви 
he те се можда чудити одкуд ја опет у Берлину, да сам ту морао 
доћи из тог узрока што сам добио патент на моју бургиу, па ми 
се тај мора ту у руке предати, а како су ето ( ... ) наступили, ми
слим да ћу патент имати у рукама тек у идућу среду. У исто доба 
ја већ погађам овди са једним чивутином Банкиром G. Hirsch, да 
му га продам, кои ће ми по свој прилици мислим за пет хиљада 

талира одкупити. 

Истом приликом јављам вам господине још и то, да ми г. Ра

дић још ништа није одписао на моје писмо у ком сам му послsо 
признаницу на 20 н.д., зато би ја врло рад био да дознам шта је са 
тиме, можда се због тога хонорара неке препоне догодиле. 

Овди у Берлину обитавам код г. С име Лоз ан ић а,2 '3 кога 
Ьу адресу долеозначити. Поздрављајуhи сву r.г. Професоре кои 

су ми познати, 

Аdг. 
Mittelstгasse N2 l 1III Тгерр,' 

остајем ваш поштивате,ь 
Љуб. Ј. Клерић, рудар 

Писма Бош.љуба Po.1)J1tha2" из Берлина 

(1) Многопоштовани Господине! 

Молим Вас дозволте да Вам се и по треli.и пут јавим. 2. Но
вембра био сам у Берлину, где сам одма почео да радим на Тн
мациту, тако се зове стена из Гамзиграда, а Гамзиградит амфи
бол, том приликом начинио сам неколико Dtinnscbliff-a, но због 
јако прерушеног Плагиокласа, не беше ми могуће да своју цељ 
лостигнем, тога ради усуђујем се замолити Вас да ми други ко-

20 С им а Лоз ан ић (1847-1935), види ранију примедбу и Споменицу 
С. Лозанића, Београд 1927. 

2 н Бог ољу б Р аш и h, види ранији тексг. 
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мад са свежим Плагиокласом пошаљете, поред тога јошт неко.ли-
ко стена које Ви нађете за добро (за подвоз ја hy платити). 

Овде у Кабинету наишао сам на наш Трахит са биотитом из 
Крепољина, Липарит=кварц Трахит с Котленика. 

Молим Вас да ли би могао да реч Diinnschliffe посрбим и да 
назовем Ta'liчa'liицa? Можда Вам какова јошт згоднија реч по
зната? 

Видео сам код овдашњег механичара R. Fuess-a Diinnschliffe-c 
од наших и унгарских трахита, по С аб о-у27 (nach Szabб), 30 ма·
рака коштају. 

Примите најтоплији поздрав са гђицом Милицом, гђом Је

леном. 

22. децембра 1878 
у Берлину 

С највећим поштовањем 

Богољуб Рашић 

SchiffЬaueгdamm NQ 21, рю·tепе 
z\\,eite Tilгe гecl1t.s 

Молим Вас изволите наредити да се приложено писмо преда атресанту. 

Панчиhева напомена: одговорио 27. фебр. 1879, послао 9 ми
нерала за Diinnschliffe. Серпентин, Бастит, Хлорит, Габро, Амфи
болит, (са Стола), Тимацит (из Гамзиграда), ... хотин, Миланит, 
,,Соко Бања'"' (метеорит - прим. П. С.). 

(2) Многопоштовани Господине! 
Ваше поштовано писмо од 27. феебруара год. 1879 јако ме је 

обрадовало и за исто, и минерале (resp. стене) које сте ми послали, 
примите моју најордачнију благодарност. 

Код нас на универзитету су наступиле воскресенске ферије. 
У времену том бавио сам се микроскопском физиографиј0uv1 ми
нерала што састављају Тимацит. Што се успеха тиче није богзна 
како особит; јер не беше ми могуhе да у мојим танким плочиuа
ма опредјелим плагиоклас, но без критике да усвојим В r е i t
h а u р t-ово и S z а Ь 6-а име "Лабрадорит". Гамзиградит је од
судно AmphЉol: 1. је dichroitan, 2. угао цепљивости је на близо 

21 Јо s ер h S z а Ь о, професор геологије и минералогије на универзи
тету у Пешти, краљевски саветник. Прикупљао и истраживао еруптивне 

стене (трахите и др.) у Србији (1872-1875). 'Учесник је I и II интернацио
налног геолошког конгреса, у Паризу, 1878 и Болоњи, 1881 године, у препи
сци са Ј. Панчиhем. 

28 А. Вг е i t h а u р t (1791-1873), рудар и геолог из Фрајберга. По 
позиву владе проучавао Мајданпек и др. рудишта у Србији. Интересовао 
се за могуhи проналазак соли у Србији. Издвојио код Гамзиграда нову врсту 
ефузивне стене ти.1tацит (амфибол андезит) и нову врсту амфибола zа.л~зн
zрадит. 'У времену 1857-1861 објавио у Фрајбергу више чланака о својиы 
рударско-геолошким истраживањима у Источној Србији. Наследио чувеног 

А. Вернер а (од 1817) на ка1·едри минералогије Рударске Академије у 
Фрајбергу. Његов син Н. Br·eithaupt (1820-1885) био је на служби у Београ
ду, начелник Рударског Одељења. 
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раван углу AmphiЬol-a. Његова хемиска формула опредељена је 
од М u 11 е r-a. У Минералној хемији R а m m е l s Ь е r g-a на
шао сам да Га.мзиградит има: SiO2=48,50, АЬО:Ј= 13,63, Eisenoxi
dul-a = 12,29, Mangaп oxidul-a = 6,00, Magnesia = 8,44, Kalk-a = 8,8:3, 
Natron Kali=4,17 (Kali је заступљен са 10/о); D ana (енглески 
Минералог) у својој минералоrији каже да је специфична тежи
на његова 3,12. 

Glimmer је Биотит, S z а Ь 629 је у његовим Dunnschliff-имa 
посматрао по оо Р дихроизам, моји пак немају ни трага од Био-
тита (макроскопски сам га видео). S z а Ь 6 наводи јошт и Quarz 
(отуда Labгadoгit-Quaгz-Tгachyt), а у његовој диаrнози НИШ'ГЭ. ш, 
спомиње о пресецима хексаrонално-ромбиским, хексаrоналним и 
паралелопипедним. Речени хексагонални пресек може да буде 
Quaгz пресечен вертикално на главну осовину (с.), али може да 
буде и други који минерал из исте системе. То исто ва:жи и за 
неке ромбичне хексаrоне, неки пак су одсудно моноклински ми
нерали (врло лако Sanidiп, а и ,паралелопипедни пресеци као да 
су Sanidin). Моје танке плочице показују јошт agгegat Polaгisatioп 
(знак да је стена јако прерушена). Речени agгegat polaгisatioл. на 
сваки начин је неки zeolith, тим пре што и сам Вг е i t h а u р t у 
својим »Geognostische Beschaffenheit des О. SerЬiens« (Berg ш1.д. 
Hutteп-mannische Zeitung, 1860. S. 124) каже да је макроскопски 
у пукотинама Тимацита Zeolith видео. 

Што се основне масе (Grundmasse) тиче, је мутна (trub), са
држи осим наведених минерала доста зрнаца магнетита. 

Надам се да hy у скори моћи да Вам плочице Тимацита по
шаљем, и том приликом hy Вам јавити шта се може у њима 
да види. 

Новости: На предлог представништва за Геологију и Палеон
тологију на овдашњем универзитету Немачко Геолошко Друштво 
у својој седници од 6. марта o.r. наименовало ме је за свог ре
довног члана. Молим Вас изволите књиге које буду од Геолошког 
овдаш. друштва на моје име тамо дошле као поклон Кабинету 
примити. 

Молим Вас поздравите Вашу Госпођицу Милицу и Господу 
професоре: Г. Неш и h а, Г. Алков и h а, Г. Лоз ан и h а, Г. 
Клер и h а и Господина Валент у. 30 

)Келеhи Вам најповољније здравље и дуг живот 

Берлин 6. априла 1879 

20 Ј. S z а Ь о, види напред. 

Ваш ис1•инити поштовалац 

Богољуб Рашић 

зо Све професори Велике школе: Дим ит рије Неш и h, математи~ 
чар, академик, председник Академије (1892-1895), Ко ст а Алков и h, 
физичар, члан Српског ученог друштва од 1870, С им а Л о з а ни h, види 
ранију белешку, Љуб ом ир Клер и h, види ранију белешку, др. Јов ан 
Бале нт а, лекар, хигијена. 



Из преписке Јосифа Панчића са ученицима и сарадницима... 179 

23. Janner 1880, Berlin 

(3) Многопоштовани Господине! 

Као што ми беше нај1милија дужност у прошлим трима го
динама, да Вам се писмом јавим, тако исто и сада у овој четвртој. 

Моји предмети у овом зимњем семестру су: Physikalische uщ'l 
Geometrische Krystallographie - А r g r u n i D r,; Uber Messen 
und Zeichnen der Krystalle - D r. L i е Ь i s с h;'31 UЪer die chemi
sche Natur der Mineralien - Prof. R а m m е l s Ь е r g; Geognosie -
Ргоf. Ве у r i с h; Leitung praktischer chemischer Arbeiten -- Рго.f. 
Но f m а n n; Analitische Geometrie - Dг. Нор ре; Einleitung iл 
die theoretische Physik - Dr. G l а n; Eлcyclopadie dег Beгgwerk:3-
tmd Huttenkunde - Prof. W е Ь s k у. 

Нек ми буде дозвољено да Вас особито лепо замолим, да би 
били тако добри, да са Гооподином Министром Просвете и Цркве
ни дела говорите, неби ли ми дозволио да један микроскоп, по 
проф. R о s е n Ь s с h-y, 32 конструисан од техничара Fues-a, ку
пим, који ми не само у целокупној Минералогији но и у Микро
-Геологији и Палеонтологији неопходно нуждан. Кошта 405 ма
рака, ако-би Господин Министер, био склоњен, то Вас молим да 
ми првом приликом саобштите, како би могао одма на Господина 
Министра да управим молбу. 

Молим Вас, да ли долази уредно »Zeitschrift Lotos« и »Zeit
schrift dег Deutschen Geologischen Gesellschaft«? Надам се да hете 
ми Вашу расправу о алексиначком метеориту почаствовати. 

Србаља има троје, двојица су медецинари а треhи geverbe 
akademiker (ваљда мисли на себе, који треба да стекне академ
ску, одн. универзитетску титулу, - прим . .преводиоца). Овде код 
нас је врло благо време, само једног дана смо имали -l4°R иначе 
варира између -5° и -l0°R. Намеравају овде на лето да отворе 
Allgemeine I<"isch-Ausstellung. 

Примите мој најтоплији поздрав, са Госпођицом Милицом, 
Госпођом Јеленом и свима Вашим. 

Noгd. Elsasser Strasse No 41 
parteпe links 

( 4) Многопоштовани Господине! 

Ваш поштовалац 
Богољуб Рашић 

Ваше писмо од 25. п.м: са расправом примио сам, на чему 
Вам моју најтоплију благодарност изјављујем. 

Новости: Пре једног месеца је купљен »A-rchaeopteтix Macnt
тus О w е n« 3'3 од једног приватног лица за 20.000 Марака из уз-

31 Т h. L i е Ь i s с h, професор минералогије на берлинском универзи
тету; дописивао се са Панчићем и размењивао ме·георите. 

32 Н. R о s е n Ь u s с h, петроrраф, познати писац уџбеника и упутстава 
(на пр. »Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine, Stuttgart, 
и др.). 

33 Атс/~аеорtетух rna.c1·uтus О w е n, праптица или гуштероптица, данас 
позната у литератури као "берлински примерак" Археоп•герикса (Aтcliaeoгnis 
siedrnensi, по Б, Детрщ1ијевићу). 
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рока тога да неби такав диван екземплар отишао из Deutschland-a, 
јер тада не беше овдашњој влади ,речена сума на расположењу. 
Тај екземплар је треhи што га је слој »Kimmeridge« - горња, бела 
јура - науци дао. Екземплар је неописано леп и налази се у овда

шњој геолошко-палеонтолошкој збирци. 3. о.м. на седници гео
лошког друштва држао је Geheimrath Ве уе r i с h34 кратак опис 
речене пратице. 

-У овдашњем Allgemeiпe Fiscl1erei Ausstellung-y је врло лепа 
збирка hилибара, - човек незна чему више да се диви или разно
ликости боја или величини и лепоти комађа. Врло је интересантан 
са,ндучиh (од стакла) у ком се види петрогравски материјал дољ
нег олигоцена измешан са веhим и ситнијим комађем hилибара. 

Примите мој најтоплији поздрав са Госпођицом Милицом 

Берлин 15. маја 
1880 

Ваш поштовалац 

Богољуб Рашиh 

Писмо Ђоке Јовановиhа35 из Париза 

Париз 28. јануара 1882. год. 

Поштовани и драги учитељу! 

Ево веh по године прође како сам у Паризу, а за све то време 
ја вам се никако не јавих. Ја сам уверен да сте могли појимати 
Еаки су ме разлози руководили да вам се до сада не одазовем. 

Као што и сада појимате доста незгодан положај у који се став
љам када вам пис.мо пишем. Као што видите узрок не писању 

нити је слабост, јер онда не би ником писо - нити неки рад! јер 
би он морао бити баснослован - уз'РОК је као што напоменух 
неудесан положај у коме се налазим. Верујте да сам за ово време 
више пута узимо перо да вам пишем - али сам писање прекидао. 

-- Ово прекидање заиста неби постојало да сам у место у Паризу 
у Еаквој вароши, у каквом селу наше отаџбине. Али шта ми даде 
повода, каква је то изненадна одважност сада да вам се одазо

вем? Верујте, драги учитељу, да је томе повод неко подсеhање да 
вам се с једне стране као ђак своме учитељу а с друге стране и 

34 О Бајриху, види примедбу раније. 

35 Ђока Јов ан ов и h, (1860-1902). Раније наведеним подацима до

дајемо: бив. професор зоологије на Великој школи (1889-1895), санитетски 
юајор, краљев лекар, пред смрт управник Врњачке бање (1900-1902). Нашао 
лобању преисториског човека код Пиваре (Дорhол), аутор рада "Фауна Пре
коношке пев.ине" (Геол. анали III), Прилог за палеоантропологију српских 
земаља (,,Старинар", 1892, књ. 1), ,,Сиhевачка клисура, дупке и поткапипе" 
(,,Отаџбина", 1891). Ј. Жу јов и h у два маха даје негативну оцену њего
вог рада "Прилог за палеантропологију итд. (,.Просветни гласник, 1892, св. 
за децембар, и Геол. анали Балк. пол. V, 1, 18gз), Исто тако у два маха не
г1ативну оцену његова рада "Сићевачка клисура", итд. у два маха дао је 
С. Р а д ов а нов и h (Геол. анали, књ. IV и V), али је при том критиковао 
и рад "Преконошка пеhина (Ibld" V, стр. 323); замера аутору што га није 
претходно саопштио у Геолошком друштву - ,,Друштву узајамног хвали

сања", како је Јовановиh назвао Геолошко друштво, одговарајуhи С. Радо
нановиhу на његову прву критику рада о Сиhевачкој клисури. 
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као највећем добротвору одазовем. Ја вас молим, да ме извинете 
што бејах толико слободан да вас са овим узнемирим, али верујте 
,na је ово нека неодољива дужност, којој сам морао сљедовати. 

За све време бављења у Паризу могу рећи да сам се доста 
користио. Обиталиште ми је близу Jaгdin de Plantes -- те сам 
тако летос цело време тамо и провео а сада идем често у зооло

шки музеј. Предавања су има већ три месеца отпочела. Сем ме
децине слушам још компаративну анатомију и физиологију као 
и зоологију код Л а ко с - Ди жи ј е р а у чијој лабораторији ра
дим дисекциону анатомију. Ви ће те ми опростити што вам ово 
напоменутх - далеко је од мене да ја Још сада хоћу са овом на
поменом да створим себе препоруке - но драги учитељ у - ве
рујте да сам оне ретке само зато написао, да увидите да наклоност 
ка З(юлогији, док још бејах помоћ. у вашем Кабинету, не беше 
ствар шпекулације, но чиста оданост тој науци, коју до гроба нећу 
напуштати. Ја сам вам ову моју радњу и с тога напоменуо - што 
неколико овд. Срба гледају да томе даду извешhе онамо где треба 
како ја тобож на медицини ништа не радим и како ћу лисанс из 
природне историје кроз годину и по дана полагати и онда меди

цину да напуштам. Ово је само измишљотина онакових мојих 
пријатеља, као што је г. Бер и h, који је и дан дањи тврдо убе
ђен да је његов отпуст из Кабинета ботаничког потекао мојом 
иницијативом - а никако његовом не наклоношћу ка ботаници, 
његовом шпекулацијом. Ја вас молим да ме извинете што вас на 
овоме задржах, али верујте кад пишем ове :ретке да сам ужасно 
узбуђен. 'Узбуђен сам тим више, што још док бејах помоћник у 
Јестаственичком кабинету, гледао сам сваком приликом да не 
увредим никада вашу скромност, као и да останем сљедственик 

свога рада и пози:ва. - Ја сам истина од вас и г. Док и h а36 до
био много веh:у награду у сваком погледу, него што је мој ништав
ни рад доприносио, али сам од мас.е разузданих београдских ђака, 
као и од неких париских, добио титулу "улизице". Ја им заиста 
на овој плиткој њиховој увиђавности немам шта другог да одго

ворим но што и Христос (Ђојим непријатељима - да им Бог 
опрости јер немају шта раде. 

'У Ботаничкој лабораторији на медицини, радили смо целог 
овог зимског семестра пресеке листа, стабла, корена итд. као и 
испитивање разних плодова. Из зоологије почели смо Дисекцио
ну Анатомију животиња. Баш смо данас радили Gasteropoda. 

Новости нема за сада у Паризу до да је велики министар 
Г а м б е т а пао и то са огромном већином и да ће бити скоро из
ложба агрикултурних биљака у индустријској палати. 

Здравља када није боље добро је и овако. Поздрављајуhи г.г. 
Д о к и h а и Ж -у ј о в и h а примите искрено поздравље од вашег 

36 О Лази Докићу, види ранију примедбу. 

поштујућег ђака 

Ђоке Јовановића 
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Zusammenfassung 

ГЕТАR STEVANOVIC 

А US DER KORRESPONDENZ VON JOSIF PANCIC (1814-1888), 
DEM ERSTEN SERBISCHEN NATURFORSCHER, MIT SEINEN 

SCHOLERN UND MITARBEITERN 

Vor diesem, fur die Geschichte der Geologie in SeгЬien des 
XIX Jahrhunderts wichtigen Beitrag, wurden von demseЉen Autor 
ансh zwei andere mit dem Namen Pancic's verbundene Beitrage 
v'eroffentlicht: 1. »ContriЬution de Josif Pancic au developement de 
la Mineralogie et de la Geologie en SerЬie« (zusammen mit S. Pavlo
vic geschrieben), Verlag der Galerie d. Serb. Akademie d. Wiss. н. 
Kunste, Bd. 28, 1976, und 2. »Beitrag zur Geschichte der Geologie in 
SerЬien im XIX Jahrhundert«, Theil I und II (Anюales geologique de 
la Penins. Balkanique, t. 40 et 41, 1976, 1977, Belgrade). 

In dieser dritten Fortsetzung werden an Pancic gerichtete Bri.efe 
cles bekannten serЬischen Natur- und Bergbauforscher L ј. К l с-
1' i с нnd Ра n с i с ' s Schuler, wie G. Јо v а ,n о v i с, В. R а s i с 
lmd Ј. Ва d е m l i с veroffentlicht. Alle sind aus dem Auslande 
(Paris, Zurich, Berlin) geschickt und enthalten in sich gewisse Ein-
zelheiten, die vom Ђnterresse auch fur die allgemeine Geschichte der· 
Geologie in Europa in den Jahren 1870 Ьis 1880 sein konnen. Be
sonders stnd die Aюgaben uber die chemische und petrographiscЬe 
Bearbeitung des Mineral »Milosin« bzw. -»Serblan« (heute »Chrom
Ьalloysit«) wichtig, die derzeitig im Zurcher Laboratorium (von Ргоf. 
Kenngott) erhalten wurden. Ein Fгagment dartiber ist auch анf 
Deutsrh veroffentlicht (sieh im serb. Text). 

(Eingegangen am 25. VI 1977) 




