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ЈП ЈЕР И СТ У ПЕ

Геологији Србије задатак је, да прикупи и изложи све до сада

постигнуте резултате геолошког проучавања Краљевине Србије у погле

дима топографском, петрографском, стратиграфском, тектонском и палеон

толошком. Према овим разним погледима ово је дело подељено на неко

лико разних одељака, којима као приступ претходи преглед свију ранијих

геолошких списа о Србији.

Геолози, који су пре нас Србију проучавали, јесу: Аmi Boué, А. Vi

quesnel, E. Tietze и F. Toula. Прва двојица утемељачи су Геологије свију

балканских земаља, па дакле и српске Геологије. Они су први израдили

геолошку карту Балканског Полуострва, прву класификацију разних те

рена по истоме и прве петрографске детаље у правцима, у којима су

ове земље пропутовали. Па ма да је данас врло много њиховога посла

застарело, неоспорно је, да су они први поставили добре темељце, на

којима се и Геологија Србије даље могла подизати. — Много после њих

долазили су у неке крајеве Србије г. г. Е. Tietze и F. Тоula; они су, према

садањем стању геолошке науке, утврдили тамо многе геолошке Факте, а

Тоula је још уз то нишки и пиротски округ и геолошки картирао.

На основу радова ових претходника из Француске и Аустрије почела

се у нас, од 1880 год., развијати школа домаћих, српских, геолога, чији

се рад огледа у овој књизи, те се овде не може ни квалификовати.

Геологија Србије помагала је се многим списима неких рудара,

минералога, хемичара, географа и лекара. Аbel, Алексић, Аndrée, Breit

haupt, Cotta , Драгашевић, Grodeck, Гудовић, Наntken, Herder,

Хофман Ф., Hofmann R., Клер и ћ, Линд мајер, Лозанић, Мачај,

Мишковић, Панчић и Поповић А. изнели су, у разним својим спи

сима, велики број минералошких и петрографских Факата, који се у овоме

монографскоме спису нису смели превидети. Сви ће њихови списи бити

набројани у општем литературном регистру, који ће се наштампати на

крају целог дела, а у овоме историском приступу истаћи ћемо само оне,

у којима се нешто више находи општих геолошких података.

ГЕО.1 ОГИЈА СРБИЈЕ 1



2 П Р И С Т У П

А М И Б У Е

A m i B o u 6: Zusammenstellung der bekannten geognosischen Thatsachen

ueber die europäische Türkei und der Кlein-Asien. – Leonhard's Zeit

schrift für Mineralogiе, 1828. I p. 270—282.

Ово је претеча свију других радова много заслужнога оснивача Гео

логије Балканскога Полуострва. Он нам износи скуп свега онога, што се

до 1828. године о томе предмету забележило, и што се по неким збирчи

цама у Басану, Паризу, Фрајбергу, Берлину и Бечу могло нагађати. Писцу

се чини, да ће све планине европске Турске бити продужења и разгране

Алпа, које се вежу са Јужним Карпатима. Србија се у овој првој скици

помиње само у ова три случаја:

Алписки кречњак прелазног терена (Uebergangskalk) с пешчарима и

шкриљцима гради већи део дивље Босне и Србије, и веже се са истом

Формацијом у Банату измеђ Оршаве и Панчева.

Терцијeрни талози Мађарске, а нарочито моласа и песак, продужују

се по већим долинама Хрватске, Босне и Србије.

Стратификоване пратворевине Алпа појављују се у јужној Србији . . . .

А. Воu ć: Résultats de ma première tournée dans le nord et le centre de

la Turquie d' Europe, faite, en partie, en compagnie de M. M. de Mon

talembert et Viquesnel. — Bulletin de la Société géologique de France.

(Т. 8.) 1836. p. 14—63.

Сам наслов казује, да су у овоме спису изложени резултати првога

путовања, које је Ами Бу е 1836 г. извршио кроз северни и средњи део

Балканскога Полуострва. Из њега ћемо овде истаћи само оно, што се

односи на Србију, коју је аутор поделио на 1) јужну (Копаоник и подгорје

му), 2) централну (измеђ Мораве и Дрине) и 3) источну (измеђ Мораве

и Дунава).

Кристаласти шкриљци захватају простор Јастрепца, Темнићске Пла

нине и западне стране Мораве изнад Јагодине. У Форми микашиста и

талкшиста они застиру знатне просторе измеђ долине Тимока и велике

Дунавске Клисуре.

Примарне стене из групе граувака, шкриљастих пешчара, пешчара,

агломерата, глинених шкриљаца и кречњака једрих а често и Фосило

носних граде целу масу брегова централне Србије северно од Мораве,

Каблар, Жељин, Козник и групу Копаоника.

Старије стене, које чине прелаз између прве две серије, налазе се у

С3. делу Србије. У кречњацима ове групе нађено је Фосила само на јед

номе месту: криноиде код Ропoчева. Овде би се могли уврстити једри креч

њаци, што су на Космају удружени са шкриљцима и кварц-агломератима,



А М И Б У Е 3

а такође и метаморфисане стене до сијенита у Мајданпеку. Изгледа, да ове

групе одговарају силурској, а можда и камбриској системи. Млађој грау

ваки одговарају Фосилоносни кречњаци код Дивостина и у долиници ЈЗ. од

ман. Драче, код Врaћeвшнице и Козника. Код Црнућа граувака садржи

утиске од биљака.

Зрнастих кречњака има међ примарним силикатним стенама измеђ Ја

године, Штипља, Букоровца и Крагујевца.

Тријас, представљен црвеним или сивим врло лискуновитим шкриљ

цима, пешчарима, кварц-алгомератима и глиненим шкриљцима, најбоље је

развијен у СИ. Србији (Криви Вир, Света Петка, Златово) и око Ниша

(од Бање на север). У Дунаву, на Излазу, има правог Тоđtliegend-а с

кварц-порфирима и бречијама.

Лијас и јурски кречњак обухватају потпуно ону огромну котлину,

којом теку Нишава, Сукова, Луковичка Река и т. д., и она брда, што

одвајају долину Мораве измеђ Ниша и Ћуприје од долине Тимока, а пои

менце: Ртањ, Омољске Планине, Вратарничка Планина и т. д.

Кретацејска система, алпискога типа, налази се на улазу у долину

Топчидера, представљена кречњацима с хипуритима, теребратулама, кри

ноидама и коралима; у њима се виде и нумулити.

Терцијeрни терен налази се у басену Тимока, Мораве и њених при

тока, а захвата највећи део северне Србије, где је истога састава као

и у Маџарској.

Леса има поред Дунава и Мораве.

Гранит порфирски налази се на Авали и код Мајдана.

Сијенита има у СИ., ЈЗ. и средњој Србији: Мајданпек, Копаоник,

Рудник и т. д.

Серпентин изобиљује у Србији: око Рудника и Копаоника.

Порфир амфиболски стоји на Руднику (Мали Штурaц, а сијенитски

код Руднице на Копаонику. Порфири су као и сијенити пропраћени рудама.

Трахити су измеђ Рашке и Ибра.

Правац пружања слојева: примарних шкриљаца јесте: С-Ј или

ССЗ-ЈЈИ, грауваке на Расини : С20"И—Ј20"З, секундарних кречњака у

ЈЗ. Србији: С-Ј или СИ или СЗ-ЈИ. Само се у централној Србији поду

дарају правци слојева и горских венаца.

А. В. о пе: Geognostische Ergebnisse der Reise in der Türkei. — Писмо

Леонарду, датирано 25 Септембра у Бечу, а штампано у Neues Jahrbuch

für Mineralogiе, 1836 стр. 700—703.

У овоме писму укратко је напоменуто оно, што је у претходном

Француском чланку опширније изложено. -

1*
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A. B o u 6: Some Observations on the Geography and Geology of Northern

and Central Turkey. — The Edinburgh New philosophical Journal, 1837.

Vol. XXII p. 47–62. и 253—270 Vol. XXIII p. 54—69.

У писму редактору поменутог енглеског журнала имамо енглески

превод садржине оног Француског чланка, где су изложени резултати

првог пута ауторовог.

Опширни немачки превод оног чланка налази се, како Тоula тврди

(Materialien zur einer Geologie der Balkanhalbinsel p. 6), и у : Berghaus

Almanach за 1838 p. 25 и даље.

A. B o u 6: Note géologique sur le Bannat et en particulier sur les bords

du Danube. – Bulletin de la Soc. geologique de France. 1 serie Tom VIII.

Seance du 27 Fèvr. 1837.

И ако су у овој белешци изложена проматрања банатске стране у

Дунавској Клисури, ипак има у њој Факата за осветљење геолошких

прилика на српској страни Дунава. Аутор сумња, да кречњак из источне

Србије, који је он као јурски означио, допире до Дунава. На против,

вероватно му изгледа, да црвени пешчар из ЈИ. Србије има извесних

односа са црвеним пешчарима и кварц-порфирима на Излазу у Дунаву.

А. Воu 6: Lettre dans laquelle il rend compte de l'exploration qu'il a

faite de la Moesie, du Balkan оu Hoenus, de la plaine d’ Adrinople,

la Haute Albanie et la Bosnie. — Bulletin Soc. geol. de France IX 1838.

p. 126— 145.

Једним опширним писмом Кордију, известио је Ами Буе Фран

цуско Геолошко Друштво о своме другоме путу кроз извесне делове

Европске Турске.

Србије се овде дотиче следећим подацима:

Централни плато Горње Мезије састоји се од кристаластих шкри

љаца, кроз које се пробијају трахитне стене.

Стара Планина и Сува Планина јесу од кречњака, што се наслањају

на микашисте Бабичке Горе, И. од Лесковца, кроз које су такође тра

хитне стене продрле.

Долина је Мораве код Ниша и Лесковца испуњена глинопесковитим

терцијeрним слојевима, а код Врање шљунком.

Терцијeрни слојеви на централном платоу Мезије јесу у хоризонталном

положају, а код Исливна су у косоме, то би значило, да су она прва брда

старија, а Балкан да је млађи од горњега терцијера.

О старости планина у Европској Турској писао је А. Буе опширније

у другоме писму, које је прочитано у седници Француског Геолошког

Друштва 19. Фебруара 1838. год.
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А. Воu 6: Die zweite geognostische Reise in Türkei. – Neucs Jahrbuch für

Mineralogiе, 1838. p. 44 и 45. -

Писмо Леонарду, у коме га аутор извештава о своме другоме путо

вању, што га је 1837. год. кроз Балкан, Мезију, Албанију и Босну извршио.

Подаци, који се тичу Србије, поменути су већ у претходноме реферату.

А. Воu 6: La Turquie d'Europe. – Т. I–IV. Paris. 1840.

Еsquisse géologique de la Turquie d'Europe. – Paris 1840. p. 190.

Europäische Türkei. — Wien. 1890.

Геолошка скица Европске Турске. — Додатак Геол. Аналима Бал

канскога Полуострова. П—III. стр. 158.

уу 99

99 99

99 99

Епохално и у целини још не надмашено дело Нестора Балканологије

садржи у првоме одељку своме (од стр. 219—407) систематски преглед

терена у земљама Балканскога Полуострва. Тај је преглед и на по се

отштампан; он се налази и у немачкоме преводу Буeoвог класичнога

дела, што је старањем Бечке Академије Наука извршен и публикован.

А како је Буе ова Геолошка Скица Европске Турске и на српски преве

дена, и како ће се у Геологији Србије непрестанце помињати, то ћемо

овде само набројати наслове њених чланака:

1. Формација кристаластих и полукристаластих шкриљаца.

2. Особени терен шкриљаца и кречњака, чији је један део несумњиво

примаран (интермедијеран).

Секундарни терени.

Велика кретацејска Формација.

Терцијeрнo и алувијално земљиште.

Громадне кристаласте стене (Гранити. Протогин. Сијенити. Гра

нитски порфир. Сијенитски порфир. Кварц-порфир. Серпентин и

еуфотит. Диорит. Трахити. Пироксенски порфир).

Рудне жице и складови.

Минералне воде.

Упоређење земљишта у Турској са земљиштем околних земаља.

:

: Рељеф Турске.

A. Boué: Ueber die Hôhe, die Ausbreitung und jetzt noch worhandenen

Merkmale des Miосán-Меeres in Ungarn und worziglich in der euro

päischen Türkei. — Sitzungsberiсhte der k. Akad. d. Wissenschaften. 1850.

стр. 382—397, са 2 карте и таб. IV.

Међ многобројним белешкама на немачком језику, које је Ами Буе,

на основу свога главнога списа, састављао и публиковао, броји се и ова,

у којој се, од интереса за Србију, понавља претпоставка да је маџарско

Миоцено Море комуниковало с морем у ЈИ. Европи, а специјално с
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влашким басеном, и то кроз Моравску Долину и каналом код Бање

(нишке); при томе аутор узима, да је огледало морско било на висини

1600—2000 изнад данашњега, а томе одговарају и обалски наноси код

Пиша и Пирота.

A mi B ou ć: Recueil d'Itinéraires dans la Turquie d' Europe. – Publié aux

fraix de l'Académie impériale des sciences. Vienne 1854. Tome I стр. 352 и

Tome II стр. 346.

У овим су књигама изложени топографски и статистички детаљи о

Турској, који у другим публикацијама истога аутора нису објављени. Опис

маршрута кроз Србију находи се у прва два, а нешто и у последњем одељку

прве књиге и у целом последњем одељку друге књиге. Овде онде поме

нута је случајно по која геолошка чињеница, која је, у осталом, из ранијих

геолошких списа истога писца већ позната.

Аmi B o u 6: Geologie der europäischen Türkei, besonders des slavischen

Theiles. – Sitzungsberiсhte d. k. k. Akademie d. Wissensch. 49 Bd. 1864. p. 310.

При свакоме напредноме кораку у познавању Геологије Алпа и Кар

пата Ами Бу е се присећао Балканског Полуострва, те је своја дата кон

тролисао и поправљао, док није најзад у год. 1864. саопштио Бечкој Ака

демији Наука читав низ својих нових погледа на геолошке прилике у

Европској Турској. Од ових ћемо исписати само оне, који се тичу Србије.

Пешчарски терен код Драче не припада ни Грауваки ни Креди,

него Еоцену.

Источна је Србија продужење Баната: Миоцен и Еоцен опкољени су

у Тимочкој Долини кречњацима Јуре.

Брајтхаупт о в тимацит припадаће такође Еоцену.

Код Добре има лијаса са угљем.

Горњачке Планине, Стол, Омољске Планине и Ртањ — све је сам

кречњак Јуре.

Код Понора на Тресибаби има много петрефаката из Сorallrag-a.

Око Ниша, Топонице, Златове, Мутнице и Крива Вира има пешчар

ских агломерата, једрих кречњака, граувака и доломита, који по свој при

лици припадају Тријасу. Ту спадају и кречњаци што их окружују. Преко

и поред ових леже кречњаци Јуре, а можда и Неокома.

Стара и Сува Планина састоје се делимично из Dachsteinkalk-а, ако

не и из Тriaskalk-a.

У Западној Србији немамо наслона као у Источној. Код Беле Цркве

је госау утврђен гигантском Тогnatella-oм. Вероватно је, да тамо има вер

Фенских слојева. Сумњиво је, да кречњаци Јагодње и они од Шаргана до

Уша припадају Креди, више личе на Јуру па и на Мusehelkalk.
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Најтеже је у Средњој Србији одвојити кретацејске пешчаре од еоце

них. Еоцени су вероватно пешчари око трахитних брда у Гружи, на Котле

нику и измеђ Груже и Крагујевца. — Орбитолитски су пешчари код Драче

и у Топчидеру, где се присуству Неокома ништа не противи.

Фукоида има много како у кредним тако и у еоценим пешчарима.

Питање је: да ли да се у Еоцен уврсти онај цели повијарац Шума

дије измеђ Мораве и Колубаре, кроз који су продрли диорити, зелени

порфири (Рудник) и серпентини. Тада би вероватно и Цер дошао у Еоцен,

а такође и венац измеђ Јадра и Колубаре.

Јужно од Мораве имамо Миоцена код Ботуње и Расине.

Код Ботуње је еоценски пешчар с Фукоидама као на Каћlenberg-у

код Беча. Изнад ових долина протеже се поворка кречњачких гвоздова

до Овчара и Каблара, који припадају Неокому или Јури.

А. Воu 6: Ехposé des raisons pour lesquelles j' ai modifié aujourdhui une

partie de mes classements géologiques de la Turquie en 1840.“) — Bul

letin Soc. geol. de France. 1865. Т. ХХII p. 165.

У једноме писму, које је Француском Геолошком Друштву прочитано

16. Јануара 1865. год. Ами Буе излаже разлоге, с којих је морао да про

мени неке делове у својој ранијој класификацији терена Европске Турске.

Те се измене и допуне састоје у овоме:

1. Палеозојске системе има на Босфору, у средини Горње Мезије и т. д.

2. Тријас Алписки и Карпатски налази се у ЈИ. Србији (Златово,

Криви Вир), у Бугарској, Босни и т. д.

3. Алписки Лијас, од кречњака са Меда!odon-има, заузима велике

просторије у Србији, Босни и т. д.

4. Разне јурске етаже појављују се на планинама банатско-српско

дарданским, и на Ј3. Србије, у Босни и т. д.

5. Доломити, које смо погрешно у кретацејску систему уврстили, “

јер више личе на доломите у Алпима, (Тиролу и т. д.); од њих је гребен

од Проклетије до у Босну.

6. Неоком је доста распрострањен на Балкану, у Србији и т. д.

7. Кретацејски терен са орбитолитима протеже се целом северном

страном Балкана, има га и у средини Србије.

8. Госавског терена има у Источној Србији и т. д.

“) Извод из овога наштампан је немачки у Neues Jahrbuch f. Miner. Geol. u Palaeont. 1866. стр. 857.

*) У приказу од г. Ф. Туле (Маterialien zu einer Geologie der Balkanhalbinsel p. 20) погрешно се

вели: „Ein vielfach zur Kreide gehörig der Dolomitzug von Prokletia . . . .” јер Ами Буе изрично вели:

Је стоis que nous mous sommes trompès en classant ces roches dans le systeme cretace (loco citato p. 172).
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9. Кретацејска система с рудистама веома је распрострањена по

Западној Турској, Македонији и Србији.

10. Лапорна Креда с белемнитима налази се само у Западној Бу

гарској.

11. Песковити Еоцен или Флиш (Бечки или Карпатски Пешчар) раз

вијен је у Средњој Србији, Бугарској и т. д.

12. Нумулитна је система развијена у Албанији, Тесалији, Херцего

вини, код Варне и у Источној Тракији.

13. Миоцен или Бечки Неоген налази се у великим долинама Србије,

у Нишкој Котлини, у Средњој Албанији и т. д.

14. Ератско камење, ако га у Турској у опште има, наћи ће се код

Рековца, у горњем делу Груже, на источном подножју Проклетије у

Горњој Албанији.

15. Серпентини, дијалогити, диорити и зелени металоносни порфири

пробили су кроз пешчарски Еоцен (као год у Италији и Маџарској) у

Србији, Македонији и Албанији.

А. Воu 6: Mineralogisch-geognostisches Detail ueber einige meiner Reise

routen in den europäischen Türkei. — Sitzungsberiсhte d. k. k. Akademie.

Wien. 1870. LXI Воl. II и III Неft. Erste Abtheilung. стр. 203—294).

Четрдесет година после штампања дела I, a Turquie d'Europe из

лаже нам Ами Буе петрографско-геолошке детаље са својих екскурзија

по Босни, Македонији, Епиру, Мезији, Бугарској и Србији, и објашњује

их зрацима нове геолошке науке, која се од тога доба веома развила.

Опширно нам описује оне екскурзије, које је аутор сам, без Викенела,

извршио, и потврђује све измене и допуне своје старе класификације. Све

белешке које се тичу Србије биће у Геологији Србије исписане; с

тога а и из разлога што ће се ово дело скоро у српском преводу поја

вити, ми га нећемо овде резумисати.

А, В И К. Е. Н. Е. Л.

А. Vi q u esne 1: Journal d' un voyage dans la Turquie d' Europe. — Мémoires

de la Société géologique de France. 1842. Tome cinquieme. Première partie.

Врсни Француски геолог, који је заједно са А. Буеом кроз наше кра

јеве пропутовао, дао нам је у овоме путопису дело, које је и по садр

жини и по важности достојни парник Геолошкој скици Европске Турске.

Разлика је, прва, у начину обраде: Ами Буе је геолошка факта груписао

и систематисао, а Вике нел их је изложио онако, како су им се редом

једна за другим на путу приказивала; отуда излази, да је овде много више
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Факата изложено но што је у првом систематском прегледу било потребно.

Друге разлике иду у корист Викенелова посла. Петрографска номенкла

тура еруптивних стена тачнија му је но код Ами Буеа. Одредба седимен

тарних терена показује такође неки напредак. А најважније је, што је

овоме делу додата и геолошка карта, коју морамо сматрати за прву, јер

манускриптна карта А. Буеа није угледала света, мањ доцније и то ре

дуцирана.

На тој је карти колорисан део Србије измеђ Дрине и Мораве и нешто

мало одонуд Мораве. На њој је обележено, прво, алувијално земљиште по

Посавини и Поморављу, одакле се увлачи у све веће притоке Саве и Мо

раве. Исто је свуда ограничено брежуљцима од терцијeрних стена. Све

остале седиментарне стене означене су као да припадају кретацејској си

стеми. Најстарији је „терен гнајса и прелазни“, који се од Моравице пружа

ка Ибру, пење се на Копаоник, одакле се распростире на север до Кра

гујевца, а нарочито на југоисток по Горњој Мезији. — Од громадних

стена на овој су карти излучени: сијенити, диорити, серпентини, порфири

и трахити. Излучено је, дакле, свега 9 разних геолошких група.

Геолошке маршруте Француских путника по Србији, које су на при

ложеној нашој карти маршрута обележене, описане су у првим двема

главама (стр. 1—45) Викенелова путописа. Из ових ћемо геолошке чиње

нице од топографских издвојити, и у опису појединих наших предела

цитирати. А овде ћемо изнети само општи геолошки извод из тога це

ЛОГа, ОIIИСa.

Кристаласти шкриљци или гнајс налазе се у Србији измеђ Крагу

јевца, Крушевца и Ботуње, на Копаонику и на Ђакову.

Прелазни терен обухвата неке недовољно проучене слојеве, које је,

у осталом, доста тешко одвојити од оних, што спадају у доњу Креду.

Кретацејска формација састоји се од глинених шкриљаца и пешчара,

а споредно и од слојева једрих или глиновитих кречњака. Једини креч

њачки горски венац у овој земљи Медведник и онај код Крупња могу

ласно у старију систему спадати.“)

Марински терцијер није продро дубоко у Србију; сталожио се по

долинама главних притока Дунава; садржи Фосиле сличне са онима у

Бечком Басену.

Језерски терцијер налази се у горњим деловима поменутих притока

и у изолисаним корутинама. Није сав у исто доба створен; неке му пар

тије као да припадају средњем терцијеру, а друге, са конгеријама, при

падају горњем терцијеру.

Алувија облаже већину долина.

* F. Тоula погрешно реферише да је Viquesnel уврстио Медведник у Креду. (Materialien crp. 11).

Види о томе више на надлежном месту.

ГЕО.1 ОГИЈА СРБИЈЕ 2
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Од еруптивних стена налази се:

Сијенит на Копаонику.

Диорит код Крагујевца, а са еуфотитом на Столовима и у масиву

Копаоника под Брзећем.

Серпентин пролази на више места кроз гнајс и Креду. Највише га

има по Копаонику, у долинама Ибра и Грашевачке Реке.

Петросилексни кварц-порфир са амфиболом пробија на више места

код Авале и Рудника.

Формација трахита стоји у Србији у долинама Груже, Мораве и Ибра.

А. Vi q u e s n e l је додао своме делу неколико профила, који пред

стављају геолошке одношаје терена у Србији. По правцу пружања слојева,

у појединим нашим Формацијама, пробао је да изведе једну орогену кла

сификацију, и закључио је: да су се сва издизања терена у нашој области

десила пошто се сталожили слојеви доњег ката кретацејског.

0, А. В. ХЕР ДЕР

Бар о на А. Хердера: Рударски пут по Србији. Бeoгрaд 1845.

S. А. W. F r e i h e r r v on Нer der: Bergmanische Reise in Serbien in Auf

trag der firstlich-serbischen Regierung ausgefährt im Jahre 1835. —

Pestlm. 1846.

Године 1835. пробавио је, на позив Књаза Милоша, Хердер, саксон

ски рудар и геогноста, 10 недеља у разним крајевима Србије, осматра

јући геогностичне прилике око оних места, која су као рудовита чувена

била. Његов је пут представљен на приложеној карти маршрута, а геогно

стични подаци из његовог рапорта цитирани су по дотичним деловима

ОВОГЗ, С,ПИСa.

У геолошком погледу Хердер је код нас распознавао и видио:

1. микашист, аргилошист и гнајс на врло много места.

2. прелазни терен грауваке: измеђ Крупња и Ваљева, код Мораваца

и под Ртњем.

3. црвени пешчар: на неколико места у пожаревачком, крајинском

и алексиначком округу.

4. секундарни кречњак: на врло много места.

5. наносни терен: доста се ретко помиње.

6. сијенити и сијенит-порфири: у свима рудним местима, која је Хердер

ОГЛеДа О.

7. серпентин: на Ибру.

8. трап и гринштајн: код Салаша и Лопатнице.

Код Рудњака је Хердер нашао нову врсту минерала: Милошин.
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А. Хердер је бележио дебљину, правац пружања и нагиб слојева,

еруптивних и рудних жица. Мерио је температуре топлих извора и чинио

хемијске огледе о саставу наших минералних вода.

Хердер је на своме путу саставио повелику збирку руда и камења,

од којих је један део оставио Књазу Милошу, од овога су неки примерци и у

садашњем Геолошком Заводу очувани, а друго је однео у Фрајберг.

А, БРАЈТ ХА У ПT

А. Вreith a u p t: Ueber d. alten Bergwerke bei Petrovac. Verhandlungen des

bergmánnischen Vereins zu Freiberg. Седница 13 Јануара 1857. — Berg- u. Hüt

tenmänische Zeitung. 1857

Позван од српске владе да проучи Мајданпек и друга рудна места

у Србији, А. Брајтха у пт је почео објављивати резултате својих прома

трања у виду предавања Рударском Друштву у Фрајбергу. Једно од првих

предавања имало је за предмет трагове старих рудника код Петровца,

сигурно у потоку Орешковице под Вуканом.

Рудне жице пролазе тамо кроз кречњак, а састоје се од галенита,

cФалерита и сидерита; има трага и тетраедрита. Међ осулинама у долини

находе се примерци глеђе.

А. Вr eith a up t: Ueber mutmassliche Vorkommen von Steinsalz in Serbien

und ueber die Ergebnisse Seiner im Sommer 1856 auf Seine Reise in

dieser Beziehung gemachten Beobachtungen. – Berg- u. Hüttenmänische

Zeitung 1857.

На своме путу кроз Србију Брајтха у пт је, како вели, нарочиту

пажњу обраћао на трагове соли, о чему је 10-ог Фебруара 1857, држао

предавање Рударскоме Друштву у Фрајбергу.

У томе предавању А. Брајтхаупт тврди, да у Србији има доста

знакова, који на со указују; особито су, по његовим речима, карактерни

наговештаји трагова соли у Источној Србији: пећине, сурвотине, партије

гипса, честе и јаке реакције изворских вода на хлор-натријум.

А. Брајтха у пт је приметио, да у Србији има три врсте кречњака:

1. Кречњак брда Старице с пећинама Дубоке; изгледа, да представља

најнижи члан јурскога кречњака. За овај Г. Тоula Beли: Очевидно је

кречњак кретацејски: капротински или из горње креде. (Види Маterialien

zur Geol. d. Balkanhalbinsel. p. 15).

2. Црни плочасти кречњак, који изгледа старији од првога; садржи

мало Фосила; воде из њега показују јаку реакцију соли. За овај То ula

претпоставља, да ће припадати тријасу. (Види Маterialien cTp. 15).

3. Терцијeрни кречњак жуто-сиве боје с много Фосила и са слабом

реакцијом на со.

2 +
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А. Вreith a u pt: Expose ueber Majdanpek in Serbien. – Separat-Abdruck

aus der Berg-und Hüttenminnischen Zeitung. Jahrgang 1857. Freiberg. Стр. 23.

Овај Ехposé садржи детаљни опис рудишта у Мајданпеку и услова

за развиће рудника и топионица у истоме месту. Геолошки су подаци

нешто прецизнији од онога, што су раније рекли Аbel и Аmi Boué

о појављивању руда у Мајданпеку.

А. Вreith a up t: Ueber die geognostische Beschaffenheit des бstlichen

Serbiens. — Berg- u. Hüttenmännischen Zeitung Ne 12. 1860.

У једноме предавању Рударскоме Друштву у Фрајбергу, држаноме

1860. год., наговестио је аутор, да је код Гамзиграда нашао нову врсту

стене, коју је тимацит назвао, и која му изгледа да има везе са поворком

габра, која се до Неготине протеже.

А. Вreith a u pt: Timazit, eine neue Gesteinsart, und Gamsigradit ein neuer

Amphibol. — Berg- nnd Hüttenmännische Zeitung. 1861. N. 6. стр. 51—54.

Детаљни опис нове петрографске Феле тимацита и нове врсте амфи

бола гамзиградита, који би за ову стену најспецијалнији састојак имао

бити. Аутор истиче претпоставку, да је злато у песку Тимока и његових

притока пореклом из тимацита, и да ова стена спада у исту геолошку

Формацију, у коју и габро од Салаша и Сикола и гринштајн од Зајечара.

БЕРНАРД КОТА

B e r n hardt von Cotta: Ueber Eruptivgesteine und Erzlagerstätten im

Banat und Serbien. – Freiberger Berg- u. Hüttenmännischen Zeitungen.

1864. Стр. 118.

Популарни професор геогнозије у рударској Академији у Фрајбергу,

приликом обиласка банатских рудника, у год. 1863, провео је седам дана

и у рудницима северо-источне Србије, после чега је држао два преда

вања у Рударскоме Друштву свога места.

На предавању 19. Јануара прогласио је своје банатите као особену

геолошку групу, а на предавању 2. Фебруара говорио је опширније о руди

штима у Банату и Србији, која прате жице банатита. За Србију ништа

особено није рекао, мањ што је у главну геолошко-рударску зону ставио

Голубац, Кучајну и Рудник, а у споредну, упоредну, зону: Рудну Главу

и Мајданпек.

B. v. Cotta : Erzlagerstätten im Banat und in Serbien. – Wien. Braumüler.

1865. стр. 186.

Плод Ко ти них проматрања и комбинација, изложен у овој књизи,

може се, у кратко, овако представити:
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Кроз цели Банат, а из њега у Маџарску и Србију, протеже се 30—40

миља дугачка, а меридионалнога правца, поворка еруптивних стена, које,

истина, данашњу површину земље свуда не достижу.

Поједини њихови изданци изгледа да испуњавају једну, до садање

површине не довршену, пукотину у кори земној.

Те су еруптивне стене свакако млађе од јурске Формације, а можда

и од кретацејске, и могу се заједничким именом банатита крстити.

Банатити варирају у минералошком погледу измеђ сијенита, диорита

(тимацита), минета, гранитпорфира и Фелсита, у хемиском погледу чине

прелаз од правих базичних ка киселим еруптивним стенама; структура

или је зрнаста, порфирска, или једра. Све су то модификације једне исте

еруптивне масе, и геолошки су једнаке.

Није невероватно да банатити припадају оном варијетету диорита или

гринштајна, што га је Брајтхаупт тимацитом назвао.

Па додиру банатита са седиментарним стенама, а особито са креч

њацима, створили су се многи металични и неметалични минерали, од

којих су неки врло богате руде.

У овој се књизи находи и неколико бележака за рударско-геолошке

прилике око Голупца, Кучајне и Мајданпека.

1878. год. саопштио је Кота Рударскоме Друштву у Фрајбергу, да

је Тh. Andre é нашао код Орешковице рудоносни лискуновити трап

(Glimmertrapp).

Ј 0 0; И. ф II АНЧИЋ,

Josef Pančić: Die Flora der Serpentingebirge in Mittel-Serbien. – Verhand

lungen d. k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 1859. p. 139—150.

Флористичноме делу ове публикације претходи геолошки увод, у коме

се у главноме вели ово што следује:

Планинска верига Средње Србије, што почиње Авалом а свршује

Копаоником, издигла се сва у исто доба, можда у доба испред наслагања

неогених слојева на подножју Авале.

При томе издизању појавиле су се разне кристалиничне стене: гли

нени порфир на Авали, Фелситпорфир на Високој, гранит са турмалином

у Орашцу, разни сијенитпорфири на Штуpцу, Трески, Копаонику, трахит

на Ибру. Целом се линијом, с малим прекидима, налази и серпентин. То

указује на пукотину, која се код Београда у клис завршује, а ка југу

све то више шири, тако, да на Копаонику гради мрежу од 50 кв. миља.

По удољама те пукотине зариле су се реке у толико дубље, у колико

су моћније масе оголићених серпентина.
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Бели Поток испод Авале, Брезовачка Река под Венчацем, Сребрница

код Страгара, Јасеница, Деспотовица, Крива Река, Студеница, Трнавска

Река и други мањи потоци пролазе кроз серпентинске клисуре, од којих

је највеличанственија на Ибру измеђ Ђакова и Столова.

У монотономе серпентину само се овде онде виде интеркалације

гурхоФијана и доломита.

Др. Јос и Ф IIанчић: Живи песак у Србији и биље што на њему расте. —

Гласник Српског Ученог Друштва 1863. Књ. ХVI.

Изучавајући живи песак у Србији у погледу агрономском, ботаничком и

зоолошком, Др. Ј. Панчић је имао прилике да види сва поједина пешчана

поља у Србији, и да им свима ареал и положај приближно одреди. Он их

је поделио на две веће групе: источну и западну. У источној су групи

пешчана поља око Радујевца и Кладова, а у западној су пешчаре око

Градишта и Голупца.

Др. Јос и Ф. Панчић: Минералогија и Геологија. — Београд 1867. стр. 434.

У Минералогији се напомиње до 60, а у Петрографији до 20

разних врста, које се и у Србији налазе.

У Стратиграфији находимо ове поставке за Геологију Србије:

Стене азоjичног периода распрострањене су на целоме југу Србије.

Формације силурска, девонска, пермска и тријаска нису још у Ср

бији нађене. -

У Формацију каменог угља може се бројати само угаљ Добрански.

Тријаса ће можда бити у Подрињу, а Јуре код Мајданпека, на Бурми

и у Ваљевском литографском камену.

Период креде у Србији је јако распрострањен. Стене којима се Бео

град калдрмише спадају, по свој прилици, у туронску етажу, а тако исто

и стене у Драчи, већина округа књажевачког и предео од Ужица ка Зла

тибору, а овде се налази и сенонска етажа, представљена кредом за писање

и облутком од кремена.

Од фалунске Формације имамо лајтовца у Ташмајдану, Вишњици и

Кнежевцу; церитских слојева на ушћу Мокролушког Потока; лапорца и

песка испод Кумодраже и у потоку иза раковичке механе. Осим тога

Формација ова виђена је још обалом Дунава од Ритопека до Смедерева,

више Голупца (са смеђим угљем, на Високи у Неготинској и око самог

Неготина, око Жабара и око Космаја.

У подапенинску Формацију спадају може бити они дебели слојеви

од глине, који леже на Сави испод Умке, а тако и онај песак, што се

испод Миријевачког брда копа и у Београд доноси.
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Др. Ј. Панчић: Копаоник и његово подгорје. — На св. Саву 1869 год. у

Вел. Школи, читао . . . . . Београд 1860. стр. 25.

Ово је кратак извод опширније монографије Копаоника и његовог

подгорја, коју је Др. Ј. Панчић намеравао израдити, али од које се није

нашло никакова трага у његовим рукописима. У њој је обележена област

Копаоника и његова подгорја, планинска разграна, рудна места, минералне

воде и општи карактер вегетације у овој области. О геолошком саставу

написано је десетина реди, које ћемо на своме месту цитирати.

ф, Х 0 Х III T ET EP

Dr. F. Но с hstetter: Geologische Untersuchungen in Rumelien. – Ver

hand. geol. R. А. 1869. стр. 352—356.

99 99 99 Die geolog. Verhältnisse des listlichen Theiles d.

europ. Türkei. — Јаћrbuсh d. k. geol. R. А. 1870.

Л: 3 и 1872. Л. 4.

У години 1869-ој Ф. Хохштетер је пропутовао кроз источни део

Турске царевине. Том је приликом прешао од Трна преко Власине до

Врање, и одавде низ Мораву до Ниша, на коме је путу запазио ове Факте.

Власинска Планина састоји се од микашиста и исконског аргилошиста,

чија се зона протеже од Дубнице к Струми до Ниша.

На Чемернику је микашист с гранатом, просечен жицама гранита.

Слојеви су му скоро хоризонтални.

Врања лежи на тераси од терцијeрног песка и глиновита лапора.

Брдо Облик је од трахита. Од истога су и ртови до Прибоја.

Код Стубоја је туФ пловућца. -

Код Суве Мораве настају: гнајс, микашист и Филити, који захватају обе

стране у Моравској Клисури.

Од Грделице до Ниша јесте широка алувијална равница, притешњена

само код Курвинграда изданком исконских Филита, преко кога лежи ди

лувијални нанос.

Ф. Хохштетер је своме спису додао и Geologische Uebersichtskarte

des ostlichtcm Theiles der Europäischen Türkei на којој је 24 разних терена

излучено. На њој је обухваћен и наш предео измеђ Медвеђе и Нишаве. Ту

видимо прво, у најзападнијем делу, зону гнајса, до ње зону Филита, која се

шири измеђ Мораве и Кутине, па зону Црвеног Пешчара у долини Кутине,

зону једрих кречњака и доломита из Тријаса или Јуре (Сува Планина и т. д.)

и зону кретацејску, која се пружа ка истоку на Стару Планину. — У кре

тацејској зони Хохштетер је излучио Неоком, Капротински Кречњак и

Голт (са орбитолинама).

На карти је обележено још неколико изданака трахита и андезита.
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ЕМ И Л ТИ ЦЕ

Dr. Emil Tietze: Ueber ein Vorkommen von gediegenem Kupfer zu Majdan

pek in Serbien. – Verhandlungen d. geol. R. А. 1870. Х 15. стр. 304—305.

Месеца Октобра 1870. провео је Др. Е. Ти це, шеф-геолог Бечког Гео

лошког Завода, неколико дана у екскурзији измеђ Бољетина — Мајданпека

— Стола и Д. Милановца. С те је екскурзије објавио неколико краћих

бележака у Записнику и једну већу расправу у Годишњаку поменутог Завода.

У првој белешци објавио је, да се у Мајданпеку, у окну „Тенка“, налази

чист, суви бакар са једним особеним минералом, који личи на агалматолит,

милошин и монмориљонит.

Dr. E. T i etze: Ueber das Workommen eines sogenannten Glammganges zu

Мајdanpek in Serbien. – Verh. g. R. А. 1870. N 16.

У другој белешци Др. Е. Тице помиње, да је околина Мајданпека

заузета кристаластим шкриљцима, доломитним кречњаком, порфиром и

трахитом. О овоме се последњем до њега није знало.

У „Тенки“ је нађен Сlamm, који, по анализи Раtera-е, има 53% алу

миније и 12% воде. — Маса је најсличнија Гродековом Gang-Thonschiefer-у

али се у хемијском погледу не подударају.

Dr. Е. Tietze: Auffindung von braunem Jura bei Boletin in Serbien. —

Verhandl. geol. R. А. 1870. N. 16. стр. 323.

У селу Бољетину, 1 сат од обале Дунава, нашао је аутор Аmonites

banatiсus и утисак од једне Кhynconella из мрке Јуре. Слој је још тањи

но у Свињици што је.

Dr. Е. Tietze: Auffindung von Neocom und Turon im nordoestlichen Ser

bien. – Verh. geol. R. А. 1870. N 16. стр. 324.

На путу између Д. Милановца и Бољетина, јужно од Гребена, налазе

се кречњачки шкриљци са Аmonites Royanus и Scaphites Yvanii. To je

екивалент Пеокому од наспрамне Свињице; а лежи на Титону.

Код Мајданпека има сивих лапорних шкриљаца са интеркалацијама

једног кречњака. У њима се налази Inoceramus mytiloides a можда и In.

Cuvieri, који Фосили указују на Турон. Слојеви личе на слојеве из Мут

мансдорфа и Гринбаха код Винер-Најштата и на слојеве у Шумарици у

Хрватској.

Dr. E. T i etz e : Cornubianite des Szaska-Thales in Serbien. – Verhand. d.

geol. R. А. 1870. N 17. стр. 338.

На северним обронцима до р. Шашке, измеђ Рудне Главе и Мајдан

пека, леже корнубијанити, који су са свим налик на оне нз Сornwallis-a,

Erzgebirg-а и Schwarzwald-a.
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Dr. E. Tietze: Ueber den Milanit ein neues Mineral. – Verh. geol. R. An.

1870. N 17. стр. 338.

Минерал, што са чистим бакром у Мајданпеку другује, разликује се од

агалматолита. То је нова минерална врста, коју аутор називље: Миланит.

Dr. E. Tietze: Geologische Notizen aus dem nordöstlichen Serbien. —

Jahrbuch d. k. k. geol. R. А. 1870. N 4. стр. 568—600.

У овоме је чланку опширан опис свију резултата Тице ове екскурзије

кроз североисточни део Србије. Сем напред поменутих налазака овде се

још износи налазак оливинскога габровца код Милановца и санидинпорфира

у долини Поречке Реке, и утврђују се односи измеђ трахита и pудишта

у Мајданпеку и сенонска старост б. Старице и Стола.

Ово је прва геолошка расправа о Србији из новога доба геолошке науке.

J 0 0 И ф () А Б ()

А. В. По повић: Геолошке цртице о Србији. — „Отаџбина“ свеска за Јун

1875. стр. 281— 297.

Професор Минералогије и Геологије на универзитету у Пешти, Dr.

J. Szabo, путовао је три пута кроз Србију, у год. 1877. 1874. и 1875.

Његове су маршруте обележене на приложеној карти путова страних гео

лога по Србији. На путу, који је учинио 1874., пратио га је и његов ученик

А. В. По повић, који је о томе горе наведени извештај написао и наштампао.

Како је цељ тога путовања било истраживање трахитскога стења, с којим

се професор Ј. Сабо поглавито бави, то је и у овим Геолошким цр

тицама о Србији највише обраћена пажња на наласке тих стена. Уз

гред се помињу, али без ближих геолошких одредаба, и седиментарне

стене, кроз које су ерупције пролазиле. Петрографске одредбе наведене

су само на основу макроскопског испитивања.

Szabo Jozsef.: Magyarorszag es Serbia mehány jelleges vulkani közetének

mikroskopi tanulmányozása. — Budapest. 1876.

Сам професор Ј. Са б о објавио је само неколико својих одредаба

стена из поменуте збирке, коју је у Србији накупио. То је било 12. Ја

нуара 1876, у седници Маџарског Геолошког Друштва, када је приказао

микроскопске препарате типова вулканских стена из Маџарске. Од српских

стена том је приликом приказао ових седам типова:

Гранитоидни ортоклас-олигоклас-кварц-трахит с Рудника,

Риолитни андезин-кварц-трахит од Горњег Милановца,

Риолитни андезин-кварц-трахит са Златна Врха близу Горњег Милановца,

Лабрадорит-кварц-трахит (Grünstein) из Кучајне,

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 3
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Лабрадорит-квар-трахит из Гамзиграда,

Лабрадорит-кварц-трахит из долине Шашке близу Мајданпека,

Анортит-трахит, semivitreux, из Беча.

Ови су типови ушли у збирке микроскопских препарата, што их справља

и продаје берлински оптичар Е. Fuess. (Турische vulkanische Gesteine

aus Ungarn und Serbien).

Микроскопску студију и детаљни опис свију стена, које је у Србији

прикупио професор Ј. Сабо, извршио је тек 1892. год. његов ученик и

асистент Луј Ереш.

Er o s Lajos: Keleti Szerbia Trachit-es Granitjanak petrografiai tanulma

nvozása. — Budapest 1892 стр. 73

Описани су и овако класификовани следећи примерци:

I. Биотит-ортоклас-кварц-трахит: Рудник, Горњи Милановац, Борач,

Голубац, Кучајна, Мајданпек, Стрмостен, Жидиље, Злот, Џеп,

Прибој.

П. Биотит-ортоклас-трахит: Црни Врх, Златни Врх, Борач, Пајсијевић.

III. Биотит-олигоклас-андезин-кварц-трахит: Кучајна, Крепољин Каз

нојевић, Рашка, Варево, Беоци, Павлица, Баљевац.

IV. Биотит-олигоклас-андезин-трахит.: Борач.

V. Биотит-лабрадор-кварцлтрахит: Кучајна, Мајданпек, Шашка, Бела

Река, Звездан, Гамзиград, Метовница, Копита, Брестовачка Бања,

Баљевац, Кнић.

VI. Порфирски амфибол-трахит (амфибол-андезит) без биотита и

кварца: Горњи Милановац, Карановац.

VII. Пироксен-андезит: а) без хиперстена: Мајданпек, Бела Река,

Брестовац, Злот, Црни Врх, Шарбановац, Баљевац.

б) с хиперстеном: Борач, Брестовачка Бања, Злот.

c) без аугита: Гружа, Карановац.

VIII. Гранити: Нересница, Сталаћ, Кремнићска Планина, Суво Ру

- Диште, и Т. Д.

ф, Т У Л А.

R. То ula: Geologische Untersuchugen in westlichen Theile des Balkan und

angrenzenden Gebieten. — I—X. — Sitzungsberiсhte d. k. Akad. d. Wissen

schaften. 1877— 1883.

F. To u la: Grundliniem d. Geologie des westlichen Balkan. — Denkschiften

d. k. Akademie d. Wiss. 1881. стр. 1 —56.

У годинама 1875. и 1880. студовао је Ф. Тула Западни Балкан и

његово југозападно подгорје до Мораве. Резултате тих студија објавио

је у десетини засебних чланака и у једној прегледној монографији, у којима
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се, сем детаљног описа извршених маршрута, налази мноштво перспектива,

геолошких проФила и палеонтолошких таблица и две геолошке карте. Прво

је карта Западног Балкана на којој је и наш Пиротски округ обухваћен.

На истој се виде у овоме округу:

1. Гранитоидне стене од Вражје Главе преко Св. Николе до испод

Вршке Чуке,

2. Филити у узаној зони од Црнога Врха до Иванове Ливаде,

3. Црвени Пешчар: од Балта Бериловца преко Бабин-Зуба на Три

Чуке и даље границом на југ,

4. Тријас : сви кречњаци по Високу, одонуд Темштице,

5. Јура: малени изданци код Копривштице, Ржане и на Басари,

6. Креда: кречњаци, лапорци и пешчари у широкој зони дуж прет

ходних терена, излучени у пет разних партија и чланова.

На другој је карти колорисан предео измеђ Нишаве и Власине. У

главноме се она подудара са зонама, што су и на Хохштетеровој карти

обележене. Главна је разлика што је већи део кречњака (Сува Планина,

Стол) увршћен у Креду, и што је Јура спрам Тријаса прецизирана.

Стратиграфски и палеонтолошки материјал, што се у списима Ф. Туле

находи, јесте до сада најдрагоценији прилог за Геологију југоисточне Србије.

3“



Ш У МАД И ЈА

БЕОГРАД

1. Прве податке за геологију Београда и његове најближе околине

имамо код Француских геолога, који су Србију у годинама 1836. и 1838.

прошутовали. По њима је Београд озидан на вису, који се у великом делу

састоји од белог или жућкастог кречњака; кречњак је овај испуњен оста

цима организама, као што су: острице, пектени, луцине, клипеастри, балани,

полипи и т. д. Просека ових стена има на подножју Града, иза ђумрука

и у мајданима јужно од вароши. (Ами Буе: Геолошка скица Европске

Турске стр. 60).

Ови се исти подаци понављају и код Вике нела, који је свој пу

топис (Journal d'un voyage dans la Turquie d'Europe) и почео чланком

о околини Београда.

То је све, што се у ранијој геолошкој литератури о земљишту српске

престонице налази записано.

2. Најмлађи слој земље, за који можемо слободно рећи да се и данас

још ствара, то је речни нанос у Венецији и на Јалији. Он је постао и

постаје из муља савског и дунавског, а састоји се од чисте или песковите

глине и песковитих српудова. У њему се налазе многе шкољке и пужеви,

што и у данашње доба по нашим рекама живе, а такође и нанете кости

наших сисара и љуштуре садашњих континенталних молусака. Копањем

неких бунара у Венецији и копањем темеља стубовима моста за жељез

ницу, обелоданило се, да савски алувиум има преко 20 м. дебљине. Он

се спушта дубоко испод савскога корита, јер су речне шкољке и пужеви

рецентних облика од родова Раludina, Plan orbis, Lithoglyphus, Neritina,

Melania, Uniо и Суclas нахођени у дубини од 10 м. испод савскога корита.

У темељу првог стуба жељезничког моста нађено је више примерака

мамутске бутњаче и ребара са једном вилицом мастодона; то беше изме

шано са љуштурама рецентних молусака. Овде, на дубини 9—10 м., пре
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влађује чист песак и шљунак, а на 11 м. испод речног дна појавила се

Плавичаста Глина са ситним слатководним шкољчицама.

Под другим стубом нађено је већ на четвртом метру више од двајест

комада сисарских костију, међ којима беше један кутњак мамутов и један

његов пршљен.

| Под трећим стубом, који је ближе аустријској обали, вађене су обичне

речне шкољке до дубине 12 м. испод корита савског, а на 14-ом метру

нађена је једна људска лобања од мушкарца брахицефала.

Велика моћност алувиума и мешавина у њему остатака кватернерних

животиња с рецентним тумачи се ласно пореклом и положајем овога

наноса. Сава и данас, за нашега памтивека повишује раван у Венецији;

и данас нам она наноси муљ у коме се, поред речних шкољака и пужева,

налазе и кости коња, говечета, свињчета и по који одломак мамутова

скелета, који је из његова првобитна лежишта изронила.

То се исто може рећи и за Дунав и његове наносе на Јалији.

3. Кватернерна периода оставила је београдскоме земљишту слојеве

глине, која је по његовом површју највише распрострањена. Има је у

свима крајевима престонице, а највише по слемену; по падинама је ве

ћином истрошена и однета, те се ту ређе находи и мање је дебљине. Нај

већа дебљина дилувијалне глине у Београду износи на 15 мет.

У овоме терену има разних варијетета глине. Највише је распро

страњен варијетет што се зове Loess. Под њим лежи жута, модра или

зелена ума, а под овом, у неким бунарима, нађен је водоносни слој

шљунка од старијих стена.

У београдскоме лесу нађени су пужеви, који, по одредби г. Др. Л.

Док и ћа, припадају Фелама: Не!ix bidens, H. hispida, II. cartusiana, H.

тиfesuns, Hyalina hydatina, H. niteus.

У дилувијалној глини код Вајфертовца нађен је прилично велики део

мамутовог скелета, али је, на жалост, пре но што се могао извадити,

здробљен под сурваном земљом. Од њега имамо два кутњака, делове

кљова, вилица и предњих удова.“) У глини, која се изнад њега нагоми

лала, налазе се љуштуре од Не!ix, Pupa, Clausilia. Многе љуштуре првог

рода задржале су још своје бојадисане Шаре.

Под дилувијалном глином на истоме месту находи се повелики склад

заокругљеног шљунка, разне величине, од неогенога кречњака. Овај склад

опомиње, у неколико, на делте, што се стварају на ушћима бујних потока.

“) Кутњаци од мамута (Е. primigenius) нађени су и при неком раскопавању у Цетињској улици,

које је Др. Ђ. Јовановић као E. antiquus oбјавио. „Старинар" 1892. Књ. I, стр. 30
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4. Неогени терен денудован је у Београду по стрмим падинама у

Граду, на Фићир-Бајиpу и код Луднице. Руком људском откривен је на

Ташмајдану, у Београдској, Милутиновој и т. д. улицама и у многим

бунарима по свима деловима вароши.

У њему се налазе сва три главна ката његова: понтиски, сарматски

и медитерански.

Понтиски или конгеријски кат састоји се од глине и лапора с ципри

динама, планорбисима и лимнеама. Слојеви су ови константовани у неким

бунарима у Жељезничкој и Кнез Михаиловој улици.

У бунару Дома за сиротну децу, испод алувијалне глине (5 мет.), лежи

чврсти лапор с планорбисима и кардијама.

Иста се таква стена нашла и на обронку Фићир-Бајира.

5. Сарматски је кат представљен доста чврстим кречњацима, који

личе на неке варијетете београдских медитеранских кречњака, од којих

се и палеонтолошки разликују само сиромашнијом и једнообразнијом Фау

ном. У њима су утисци и калупи од обичних церита (С. pictuт и С. rubi

gvnosит) и кардија (С. protractum, C. plicatum). Сарматски су кречњаци

откривени испод Луднице и на Кајабурми, а вероватно је, да ће они бити

представљени и у једном делу кречњака на Ташмајдану и савском откосу

Калимегдана. Откривени су и у неким бунарима у кварту врачарском.

На Кајабурми, доста хомогени, али са нодулама смеђег силекса, сло

јеви ситнозpнога сарматскога кречњака смењују се с танким слојевима

лапорца, у којима се виде утисци од лишћа, док се у кречњацима налазе

утисци и калупи церита, кардија и карактеристична шкољка Еrvilia po

dolica Eichw. Изнад њих су масе од леса, на којима су многе циглане

подигнуте, а испод њих се под Дунав подвлаче други слојеви кречњака,

које смо вољни у старију, медитеранску, серију уврстити.

Други представник сарматске периоде јесте крупнозpни песак у Ми

лијном Потоку, у атару мокролушком, у коме се налазе: Тареš gregaria,

Cardium. Cerithium pictum, Melanopsis impressa, Bulla, a такође и горњи

делови песковитог откоса у Граду, из којих је, по свој прилици, онај

Trochus podolicus Partsch , што се у великошколској збирци налази.

Ова два разна представника Сарматске етаже нису нигде заједно

нађена, те по томе још не знамо у којим односима старости стоји поме

нути кречњачки члан спрам песковитог.

6. Медитеранска етажа у Београду има такође два представника, који

су у бечком и панонском басену познати под именом Leithakalk и Теzel,
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Лајтовац је по откосима Савамале, Фићир-Бајира и Града, а најлепше

је откривен у Ташмајдану, где му је и највећа моћност обелодањена, јер

је копањем једног окна доказано, да се испод садањега тла у мајдану

налази још 20 м. неогеног кречњака. Све је ово у главноме једноставна

маса медитеранскога кречњака, али би се по текстури могло у њој више

банака разликовати. Камењари га деле на: „љутак“, најчврши и нај

збивенији лајтовац с мало Фосила, „пужарац“, с много Фосила, и „прш

љак“, који је мек и громуљичаст а састављен највише од литотамнија

и бриозоа.

До сада су у лајтовцу из Ташмајдана нађени многи Фосили, али се

због начина одржања не могаху свагда тачно спецификовати. Најобичнији

су међу њима: Venus Aglauraе. — V. тиltilamella. — Сardita Jouanetti.

— Ресten latissimu8. — Р. Aduncus. — Strombus Bonneli. — Сетithium

тиbiginosит. — Есhiпоlaтрas. — Сlуреaster.

Од бриозоа нашао је г. Регgens у лајтовцу Ташмајдана 27 разних

врста, од којих ћемо поменути : Diastopora flabellum. — Сеllepora globu

laris. — Eschara polystomella. Lepralia pertusa. — L. arrecta. — Schizopo

теa Zujovići. — Sch. tetragona (најчешћа врста бризоa). — Micropora

mobilis.

Истога су изгледа и састава, а вероватно је да исто тако богату

Фауну садржавају, и изданци лајтовца у Граду, под Калимегданом и у

Врачарскоме одељку престонице, али су овде Фосили у мало случајева

прикупљали. -

Око подземних подрума под Калимегданом нађене су све четири напред

поменуте Феле пектена и један ехинид, а примећено је и мноштво бриозоа

и литотамнија.

У Милутиновој улици, на 1 м. испод површине, прокопан је бледо-жути

кречњак у коме је г. П. Павловић запазио: Сопиš spec. (вероватно) Du

jardini, Trochus patulus и Cerithium spec.

Као пример детаљније проучене серије слојева у неогеноме кату изло

жићемо овде низ слојева у општинскоме бунару испод војног сењака, који

скупа износе до 30 м.

. Лес ,

ума, бела, жута и шарена;

ЛИСНАТа ПЛАВИЧаСТО СИВА ГЛИН8 ,

гвожђевита жућкасто сива глина са љуштурама од мекушаца;

ума с песком;

ПлавичаСТО СИВа Глина;

плавичасто црвена глина са утисцима од лишћа;

порозни кречњак с глином помешан,
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9. порозни кречњак с пешчаном глином;

10. песковити кречњак,

11. кречни лапорац и кречни песак у кречњаку;

12. песковити кречњак чврст;

13. )) )) мек, жућкаст,

14. )) )) беличасто жут;

15. Нулипорски кречњак,

16. глинени лапорац и кречни лапорац с меким глиненим слојићима;

17. Нулинорски кречњак са интеркалацијама глинених слојева;

18. кристаласти кречњак, с банцима од агломерата и конгломерата.

Копањем бунара у Београду докучило се, да моћност лајтовца опада

у опште у правцу од истока к западу, камо почиње сарматски вапнац

превлађивати. На Ташмајдану му је дебљина 385 м. (види: Београдски

општински по слов и III., стр. 386).

Нагиб слојева лајтовца доста је велики, као што се јасно види у

Граду код старе цркве. И у поменутом окну на Ташмајдану слојеви нагињу

к западу. |

Вероватно нам изгледа, да ови нагиби медитеранских слојева не до

лазе само од локалних раселина, већ и ОД ОПШТИХ ПОСТМИОЦенИХ поремећаја

ОВОГа дела наше Земље.

Други, песковити, члан Медитеранскога ката види се у Граду на об

рошку иза амама. Он почиње зеленим и жутим, доста збивеним, песком,

преко кога су наслагани танки слојеви песковите глине, а преко ових

лежи маса жутог, ситног и трошног, песка. Поврх ове серије виде се

одломци шупљикава и громуљичаста лајтовца, састављенога највише од

Lithothamnium ramosissimum. Из доњег песка извађени су до сада врло многи

примерци конуса, букцинума, плевротома, церита, туритела, натика, венуса,

луцина, пектункулуса и пина.

У подземним дубинама тегел се налази у Савамали, јер је бушењем

земље за артески бунар у Краљевој Пивари до дубине од 140 мет. сврдло

извлачило плавичасту песковиту глину, у којој је Реters 3апазио мноштво

Polystomella crispa, па је с тога у медитеранску Формацију уврстио. Ова

велика маса глине лежи испод жућкастих неогених кречњака, а изнад

њих је била дилувијална ума и друга глина.

7. Подлога свима овим слојевима јесте од кретацејскога једрога креч

њака. Истина је, да је ова само на два три места, изнад и испод Луднице

до Фабрике Дувана, на површину земље избила; али је копањем бунара

и на другим местима иста подлога констатована.
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Тако се је у бунару Дома за Сиротну Децу испод танког предсавника

лајтовца наишло на безводни, капротински кречњак.

У окну у Ташмајдану појавио се на двадесетом метру капротински

кречњак са шупљинама, обложеним лепим сталактитима. Исти је трајао

до дубине нивоа Дунавског, испод које се окно није даље ни копало.

8. И ако је земљиште престонице врло много ривено и у археолошком

погледу прилично осматрано, и ако је врло вероватно, да су на томе зем

љишту становали људи још у предисторијским временима — ипак се до

сада није нашло сигурних остатака од најстаријих становника ове земље.

Она лобања у алувиуму под стубом жељезничког моста нађена је у ме

шовитом друштву, са старијим и најмлађим животињама, па се не сме

узети да датира из геолошких времена. То се не сме тврдити ни за ло

бању из дилувиума Цетињске улице, коју је г. Д-р. Ђ. Јовановић („Старинар“

1892. књ. I, стр. 30) за кватернерну огласио, јер нико није потврдио, да

место, на коме је лобања нађена, није познијим каквим процесом ривено

и ремећено.

Највероватнији остаци од предисторијских београђана биће они руком

људском пресецани и стругaни делови јеленских рогова, што су у при

личноме броју нађени у алувиуму на дну водоводног рова негде од Чукарице

до Београда. Изгледају као да нису много водом котрљани и оштећени, но

да су на месту засути; по томе би се могло мислити, да је онде негде

била насеобина и радионица предисторијскога ловца и рукодеље.

9. У атару београдском, измеђ Карабурме и Ороспи-Ђуприје извире

алкална Слана Вода, која у једноме литру има 12 грана калијум-сулфата.

Њу је пронашао Др. Ј. Панчић, али никаква пажња није више на њу

обраћана.

топчид ЕР СКА РЕКА

1. Долина Топчидерске Реке јесте практична школа београдских уче

ника геологије.

Дуж ње и њених притока откривена леже проматрачу сва она геолошка

Факта, која се у околини Београда могу у опште проматрати. Ту су испо

љени сви разни чланови наше кретацејске, терцијeрне и кватернерне сис

теме; ту су громаде серпентина и жице лампроФира, андезита, трахита,

риолита и микрогранулита. Ту ће се наћи одговора и на питања о рела

тивној старости еруптивних стена наших и тектонских покрета земље

Шумадије.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 4
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Челенка је Топчидерске Реке на северној окосини Ковионе (407 м.)

и северо-источним окосинама парцанскога Виса (418 м.). Источна граница

њене водопађе иде од Ковине на Авалу, па на Топчидерско Брдо , а за

падна иде од Виса на рипањску Љуту Страну (381 м.) и Караулу (320 м.)

па повијарцем изнад Рушњa и Кнежевца на жарковачко Баново Брдо

(206 м.). Дужина је ове реке од Ковионе до ушћа у Саву до 30 kilom.

По тој дужини она прима са обе стране више приточица, и протиче кроз

три разне форме долине: од Ковионе до утоке Грабовца имамо питому

pипањску корутину, одатле до жељезничке станице у Рипњу имамо клисуру

с прлим странама, а после до ушћа зелену дољу с благим странама, које

се час примичу, час одмичу, те тако дољу по негде притешњују, по негде

пак проширују.

2. Ami Boué и Viquesnel једини су страни аутори, који су нам дали

повише података за геологију долине Топчидерске Реке.

Од првога аутора дознали смо ова Факта: у долини Топчидера сме

њују се ситнозpни пешчари с лапорним, лискуновитим шкриљцима, који

се пружају С22"З—Ј22"И и тиме вежу за разнобојне једре кречњаке, ис

пуњене одломцима рудиста, полипа, криноида, нумилита") и теребратула.

Ови кречњаци с хипуритима ваде се у мајданима до Саве, а виђају се

још у Кнежевцу и Жаркову. — У средини ових слојева, чија је старост

поменутим Фосилима довољно одређена, находе се серпентини и агрегати

Фелдспата са амфиболом, обложени масама, које се по минералошком

карактеру приближују примарним или исконским стенама. Ова минералошка

аномалија, произведена утицајем ерупција и трансмутација, види се на

шкриљцима Авале са њеним зрнастим кречњаком и гранитским порфиром,

и на шкриљцима Високе (у Рипњу) са њеним порфирима. — Околина Топ

чидерске долинице показује нам бели терцијeрни кречњак, испуњен ми

кроскопским шкољкама; хоризонтални слојеви истога виде се лепо више

чесме топчидерске. На уласку у долиницу хипуритни кречњак покривен

је терцијeрним агломератом кречњака с Фрагментима диорита, а на западу

долинице, до Савске обале, избија нека врста лискуновитих пешчара са

утисцима. Ови знаци речних наноса могу довести до проналаска слојева

лигнита, какове је Хердер нашао код Смедерева и Миливе. — У Раковици

су хоризонтални слојеви жутог песка и лапорњаче измешани с грубим

вапненим пешчарима и конгломератима, који су у близини серпентина и сами

серпентинисани; у лапорасто песковитим кречњацима налази се доста пу

жева и шкољака. (А м и Буе: Геолошка скица. стр. 33. 34. 59. 60).

Код Вике нела се понављају иста Факта и неколиким новим подацима

допуњују. Брежуљци око долине Топчидера састављени су од кретацејских

*) Доцније је А. Буе сазнао, да сви његови и нумулити", које у Србији помиње, нису друго него орбитолине
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кречњака, кречњачких бречија, пешчара и глинаца, чији слојеви нагињу

ка 322 до 35"Ј, под углом од 30 до 60". Ова је система застрта разно

врсним хоризонталним слојевима Терцијера, који належе на подножје Авале

и испуњава удолине око Београда, Рипња и т. д. IV i q u e s n e 1: Journal

d'un voyage стр. 4-7)

Путујући из Беча у Добручу, Петерс се задржао у Београду, и

одвезао до Топчидера, где је у кретацејским кречњацима познао еквиваленат

алпијскога Сарrotinenkalk-а, а у глинцима, поврх истог, еквиваленат алпијске

госавске Формације (Рeters: Reiseberiсhte aus Dobrutscha).

Још нам остаје поменути, да је М. Хер не с, по одредби збирке пет

рефаката из Раковице, које је Др. Ј. Панчић Геолошком Заводу у Бечу

послао, изјавио, да тамошњи Терцијeр припада Медитеранској етажи.

3. Паша проматрања у долини Топчидерске Реке изложићемо редом

топографским, јер нам се чини, да ћемо их тако не само детаљно изложити,

него и олакшати посао оним геолозима, који би били вољни, да паша про

матрања верификују, допуне и поправе.

Топчидерско Брдо започиње повијарац, што са истока граничи водо

пађу Топчидерске Реке. Оно је састављено од кретацејских и неогених

лојева, а застрто је дилувијалном глином, чије смо велике обронке код

ВајФертовца већ напред помињали.

Пеогени је терен испољен у прокопу код Вајфертовца, у мајданима

на северној падини брда, у жељезничком усеку испод летњиковца Миомира

и изнад топчидерских мајдана камена, на западној страни брда. Он се

састоји највише од жућкастих кречњака, више ил мање трошних, а са

ретким утисцима и калупима од церита и кардија, по којима се може

мислити, да ови кречњаци стоје у Сарматској етажи, ма да нема довољно

знакова за разликовање од лајтовца. Кречњаци ови имају преко десет

метара моћности; вода је у њима пролокала шупљине и олуке, чији су

дувари кором од калцита обложени. А у тамницима под Шарчевом Стопом

било је и сталактита. С кречњацима су измешани тањи слојеви збивених

и глиновитих лапораца, а изнад њих леже, код општинског сењака, слојеви

плавог и песковитог лапорнога глинца са ситним слатководним организ

мима. Ово ће бити један ниво у Понтискоме кату, изнад кога је наслагана

ума и обична дилувијална глина.

Кретацејска основа Топчидерског Брда испољена је највише по његовој

западној стрмени, а и по северним му окрајцима виђа се или у неком отво

реном мајдану или у природном изданку. Најбоље су њени слојеви откривени

4 *
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у великом државном мајдану у Топчидеру, одакле се у Београд, од вајкада,

доносио камен за калдрму, надгробне споменике и т. д. Исти се вади из

моћног комплекса слојева, од модрог или руменкастог једрог кречњака с

многобројним жилицама калцита и пресецима капротина, неринеа и корала.

Маса је једва приметно стратификована, али је дијаклaзама изукрштана,

по томе није сигурно одредити јој правац распростирања и нагиба: чини

се да пада у источно поље. Није је ласно ни рашчланити, јер изгледа

прилично једноставна; највише је што можемо сада рећи, да су Фосили

нагомилани по средини кречњачке масе, и да се изнад и испод тог нивоа

распознају две зоне без или са врло мало Фосила. Проматрањем разних

пресека капротина у овоме кречњаку долазимо до закључка, да је овде

С. Lonsdali Највише распрострањена. А цео тај капротински кречњак уврш

ћујемо, за сада, у Ургон.

Преко капротинског кречњака наслагани су слојеви конгломерата и

глинаца, које је већ Петерс за госавске огласио. Конгломерат је једар,

вапнени и шарени; елементи су му често ћошкасти, те стена изгледа

као вапнена бречија; округли су умеци често обложени неком засебном

калцитном или глиненом љуском. С вапненим умецима измешани су, где

више где мање, и умеци кварца, по највише црвенога. По томе конгло

мерату сложно је наслагана серија лапораца и глинаца, испуњена неким

бивалвама, рудистама, церитима, неринеама и актеонелама, који облицима

својим опомињу на госавске Фосиле. Слојеви ове серије падају у југо

западно поље под углом од 35 — 40“, и изгледају да су дискордантни спрам

капротинских кречњака у подини. -

Госавска је серија развијена и даље одавде на север по падинама

брда, у коме је правцу највише просечена у напуштеном мајдану Љуби

братићевом. И овде су, као тамо, слојеви лепо стратификовани, с нагибом

од 45° ка ЈЗ. У њиховој серији заступљени су: конгломерат од вапнаца,

црвенкасти лапорац и глинени вапнац, смеђи глинци, црвени, зелени и

модри глинци. Сем неринеа и церита у истој сам серији налазио и Natica,

а нешто изван овог места и Rhynconella. И у овом мајдану, испод госавских

слојева, захваћени су једри вапнаци с капротинама и коралима.

За друге изданке кретацејскога терена по Топчидерском Брду напо

менућемо само још ове ситнице. — У мајдану код Стевчина винограда

отворени су, моћније но игде у околини Београда, слојеви капротинскога

кречњака (преко 60 м.). Овде су такође јасније но игде стратификовани.

Многобројни слојеви њихови пружају се од ССЗ на ЈЈИ и падају врло

стрмо у западно поље; тако се пружају и нагињу кретацејски слојеви

и у мајдану Гавриловића и у раскопима испод батерије мостобрана. Они

се састоје од врло једрих модрих и румених кречњака, с банцима чврсте

кречњачке бречије, а садрже врло много Фосила: капротина, остpeа, не

ринеа и корала, који нису онако локализовани у једном појасу као по
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топчидерским мајданима, већ их има по свим, слојевима. Међ слојевима

кречњака налази се један склад хематита, до 1 м. дебљина, који се на

ниже све више губи, и склад калцита, који је испунио један широки бунар,

као што испуњава многе друге тање пукотине по овоме кречњаку. Пери

Ферични делови истога кречњака излокани су и каналисани, па се у канале

нагурала глина или калцит. У мајдану Гавриловића таква једна инфил

трациона зона садржи друзе од калцедона и кварца.

Преко ових изданака кретацејскога терена разастире се Дилувијум,

који је почео једним агломератом врло великих рипа и заокругљених стена

од истога кретацејскога кречњака. Овај је банак неједаке дебљине, највише

до 2 м. Изнад њега је хомогени лес с калцитним цевчицама и љушту

рама од Рира, Нeliх и т. д.

Ретки примерци неокомских брахиопода нахођени су у каменим мај

данима г.г. Јосифовића и Гавриловића, и у закопинама спрам петролејскога

резервоара.

Дедиње (208 м.) је на јужном продужењу Топчидерског Брда, коме

се и као геолошко продужење може сматрати. Језгра овог брда јесте од

једрога неокомскога вапнаца, који је само по негде испољен, бокови су

му, до Топчидерске Реке, од слојевитих пешчара и шкриљастих песко

витих глинаца и лапораца, чија се моћна серија, до краја топчидерског

атара, више пута понавља и код робијашког гробља смењује са једним

шареним, ружичастим и белим, кречњаком. Фосила сам овде нашао само

на једноме месту: на обронку до пута измеђ топчидерске школе и апсане.

Обронак се онај састоји од танких слојева сивога песковитога глинца са

гвожђевитим конкрецијама, међ којима се находи један танак слој са От

bitolina conoidea, Orb. discoidea, Rhynconella Corbis, Nerineа и Тrochus.

Овде имамо један кретацејски ниво виши од ургонскога, а који баш,

то ћемо гледати на другом месту да прецизујемо. Слојеви падају у јужно

поље, под углом од 30".

Баново Брдо је парник Топчидерском Брду по своме положају а и

по саставу. Геолошки му се састав лепо види код Решишта, испод села

Жаркова и код артиљеријске касарне у Топчидеру.

Приложени је профил (сл. 1.) из једног каменог мајдана код млекаџиница

на излазу Репишта у Макиш.

Ред његових чланова понавља се и када се одавде пође уз Репиште,

а и страном брда ка Чукарици, али су у једним изданцима једни а у
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I врло мали изданак неокомског кречњака

11. црвени, гвожђевити кречњак с фосилима Голта.

111. моћна, скоро до врха обронка допирућа серија танких, лепо страти никованих,

слојева од једрога, модрога кречњака са пресецима брахиопода, корала

и остреа.

IV. Лапор и лапораста глина са Lima-ма и другим бивалвама које личе на госавске

шкољке у Топчидеру.

Сл. f. V. Сарматски кречњак, застpвен дилувиумом и.1и алувиумом.

другима други чланови више представљени. Серија слојева под III одго

вараће, можда, средњој Креди, у коју би се могли уврстити и неки шкри

љасти лапорци и глинци око Репишта, чији односи нису јасно по одго

варајућим изданцима испољени. Кретацејски слојеви по северном крају

Банова Брда нагињу већином у јужно поље. Помена је вредан издашак

црвенога, гвожђевитога кречњака на месту, где београдски пут савија ка

Репишту, јер су ту нађени голтски Фосили: — Ве!emnites minimus. —

Am. mamillatus. — Inoceramus Salomoni. — Terebratula Dutempleапа. —

I{hynconella antidichotoma. — Discoidea conica и т. д.

На просеку код артиљеријске касарне у Топчидеру види се овакав

ред кретацејских слојева:

1. Полигени конгломерат, с глиненим и песковитим цементом, већином

трошан, врло моћан, а боје загасито црвене и вишњеве. У њему има чврстих,

вашовитих банака са ситним елементима; у тим се банцима налазе љуштуре

од капротина.

2. Једри, румени, конгломератни вапнац, по изгледу без фосила,

дебљина слоја 15 met.

3. Моћни слојеви глинца и лапорца, од кога је један само банак

чврст, а остали песковити и трошни; глинени су слојеви боје суре, модpe

и вишњеве; у једноме од њих нађени су Примерци од Nalica, Nerinea,

Inoceramus.

4. Моћни слојеви једрог, модрог и црвекастог вапнаца са мноштвом

пресека од капротипа, нарочито у средњој зони истога, као што је и у

државном мајдану одонуд реке.

5. Танак слој црвена, гвожђевита и глиновита лапора са Оrbitol. disco

idea, Or. conoidea, Terebratula cf. hippopus, Rhynconela cf. lata, Belemnites

Spec., преко чега долазе шкриљасти лапорци, глинци и вапнаци.

У главноме се ова серија дели на: неокомске конгломерате, уpгонске

кречњаке и орбитолинске глинце. Слојеви су овде сви конкордантни; падају

ка ЈЈЗ од 30" а и више. Конгломератни члан пружа се поред пута од

касарне до Цареве Ћуприје и гради подину Банова Брда. Капротински

кречњаци находе се по стрмим падинама, а и на самом брду испод летњи

ковца Бановца. У мајдану код млина г. Карабиберовића главна маса једрог
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кретацејског кречњака предвојена је у средини слојевима песковитог шкриљца

и лапорца, чија је моћност до 20 м. а пад ка ЈИ. Вероватно је да се испод

целе ове серије подвлаче они румени лискуновити пешчари, чије је изданке до

Саве већ А. Буе био приметио. И они су окренути у југоисточно поље.

Орбитолински слојеви простиру се од касарне више на север. — Код

Бурдеља је са орбитолинама нађена и велика неокомска Остреа.

Сарматски је вапнац највише испољен на каменим обронцима од

Решишта до Чукарице. У њему се виђају утисци од церита и кућице од

бриозоа. Иначе је већином дилувијалном и елувијалном земљом застpвен.

Дилувиум се састоји од шљунка и од леса с познатим вапненим конкре

цијама. Слојеви су шљунка на дну дилувијалне терасе. Пспод њих, код

Цареве Ћуприје, лежи глина, која је, можда, пореклом из Терцијера.

Кошутњак је југозападни део топчидерског атара. Његов нам се састав

показује најбоље на самоме јужноме крају његовоме, где је жељезнички

усек, у почетку 9-ог километра. На томе се месту може проматрати овакав

ред слојева:

П. бели и пепељасти лапорац с ретким одломцима неодредљивих нео

КОМСКИХ амонита;

П. плави грудвасти кречњак,

ПI. црвени гвожђевити кречњак с голтским Фосилима;

IV. једри модри вапнац, који чини прелаз у ценомaнски кат;

V. сарматски вапнац, покривен рудином или дилувијалном глином.

У слојевима црвеног и глиновитог кречњака има нодула од гвожђа,

које по М. Благојевићу“) имају овакав хемиски састав: Ге, О, . . 57,34,

нераствореног дела (Si О, . . 35,20, губитка при жарењу . . 7,25.

Фауна се голтска састоји од педесет разних Фела, међ којима су нај

обичније ове: Ве!emnites minimus. — Nautilus Necherianus. — Порliles mamil

latus. — Норl. Мilletianus. — Норl. tardefurcatus. — Парloceras latidorsaturn.

— Ат. Маyorianus. — Phylloceras Uelledaе. — Natica Gaultina. — Рапореa

plicata. – Inoceramus concentricus. — In. Salomoni. — Рlicatula radiola.

— Оstrea Millelmana. — Тетеђ ratula Dutempleата — 1) iscoidea rotula. —

D. conica. — Ерiaster distinctus.

Пођемо ли од овог усека на север поред Кошутњака, то ћемо у његовој

половини видети велико развиће једрих, модрих кретацејских кречњака,

с пресецима рудиста и корала, а при самом улазу у Кошутњак, спрам

жељезничке станице, серију лепо стратификованих наизменичних слојева

од песковита глинца, глиновита пешчара, Чиста ИЛИ Песковита ЛаПОрЦа.

*) Анализе неких минерала из Србије. Геол. Анали II стр. 62.
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Слојеви се ови пружају од И. к З., а нагињу ка Ј. под 47°. Више пута

су преломљени, дуж прелома за 1.5 м. расели се. Како у њима није

нађено Фосила, то их је тешко класификовати. Могућно је да ће они бити

представници Средње Креде у долини Топчидерске Реке.

Бањица и Раковица јесу две важније приточице Топчидерске Реке,

које се у њу уливају мало нешто изнад топчидерског атара, спрам Кошут

њака. Обема је извориште на Јеленцу (324 м.) у Торлаку, одакле се прва

упућује на северозапад, поред Ресника и Манастира Раковице. У геолошком

погледу Бањица је интересна са еруптивних жица, које у самоме селу

пробијају, а Раковица са Фосилоносним неогеним катовима, који су, изнад

села истог имена, наслагани.

Кретацејска система захвата већи, доњи, део простора измеђ речица

Бањице и Раковице. Она је састављена од истих стена, од којих је са

стављена иста система у Топчидеру. Шкриљасте, пелитне и псамитне

стене доминују над кречњацима. Ружичасти кречњаци у потоку Змајевцу

личе на оне код робијашког гробља у Топчидеру, и разликују се од ка

протинских кречњака. Од ових се разликују и кварчевити кречњаци на

брду Стражевици код Ман. Раковице, како по саставу и текстури, тако

и по стратификацији и положају. Ми их дакле не смемо упоредити са

уpгонским кречњацима из топчидерске долине, али не можемо им ни другу

коју старост одређивати, јер мерила за то још не нађосмо. Ако би смели

нагађати, рекли би, да у њима имамо представљену Средњу Креду. Решењу

овога питања може се поћи од Фосилоносних места, која су до сада у

томе рејону запажена.

Прво је место при улазу у долину Раковице, северно испред Стра

жевице и Змајевца: ту је избио на површину земље голтски кат с Фо

силима: Већетnites minimus. List. — Belemnites spec. — Атопites Velledaе

Mich. — Am. spec. — Нарloceras spec. — Сетithium spec. — Inoceraтиs con

centricus Park. — Оstrea cf. Milletiana d'Orb. — Discoidea spec.

Друго место с фосилима јесте у једној јарузи измеђ Ман. Раковице

и Барутане. Слојеви су од глинца и лапорца, а садрже пужеве и шкољке,

НаЛИК На ГОС,а ВСКО.

Кретацејски слојеви код Ман. Раковице протежу се од И-3, а падају

ка Ј., или се протежу од ЈИ ка СЗ, а падају ка ЈЗ. Код манастира стоје

врло стрмо, скоро главачке, а и иначе им је нагиб стрм.

Кроз кретацејски терен у селу Раковици пробиле су жице лампроФира

и Фонолита. — Лампрофир је у најнижем сеоском сокаку интерстратифи

кован међ овим слојевима:
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1. глиновити, вугасти пешчар,

2. силиковити пешчар с гвожђевитим нодулама,

3. песковити глинци,

4. једри кречњак налик на околне кретацејске.

Жица зеленог, афанитног лампроФира лежи међ песковитим глинцима,

дебела је до 2 мет; у њој се могу два слоја разликовати.

Жица трахитоидне стене — Фонолита — с макроскопским кристалима

санидина и биотита пробија кроз кретацејски кречњак, који се распростире

уз реку до изнад воденице. Она пресеца реку између те воденице и села,

и на десној страни допире до жутога, шупљикавога, сарматскога кречњака,

у коме се налазе легла церита и модијола.

Неогени терен у изворном пределу Раковице интересантан је тиме, што

се на маломе простору налазе Тегел, Лајтовац, Сарматски и Конгеријски

кат, и што су медитерански чланови пуни лепих Фосила.

Први медитерански члан, песак и пескуша, испољен је на северним

обронцима брда Буковице (323 м.) спрам б. Јеленца. Фосилоносни су из

данци крај п. Раковичког и Буковичког, који се у исти улива и у коме

има лепих окамењених клада, које народ зове буково кремење. Из „тегла“

је Др. Ј. Панчић донео у великошколски Минералошки Кабинет 68 разних

Фела молусака; ја сам тај број повисио до 99, а г. П. Павловић до 117.

Сем молусака у овим се песковима налази доста корала и Фораминифера.

Најчешће се тамо налазе ове врсте пужева и шкољака: Voluta rarispina.

— Апсillaria glandiformis. — Титitella Archimedis. — Trochus patulus. —

Pleurotoma Jouanetti, — Рl. Revei. — Рl. granulatocincta. — Реctunculus

obtusatus. — Сardita Partschi. — Lucina columbella. — Аrca turonica. — А.

diluvii.

Лајтовац је изнад „тегла“; чврст је, беличасто жут и пун Фосила:

литотамнија, Фораминифера, бриозоа, пужева и шкољака, међ којима је г.

П. Павловић познао ове: Trochus spec. (patulus?) — Ringicula buccinea.

— Сardita Partschi — Ostrea spec. — Сardium multicostatum (?) — Venus

spec. — Rissoina spec. — Strombus. — Моћност је овога кречњака

преко 20 м., докле моћност тегловог обронка не износи више од 10 м.

Слојеви му падају врло стрмо (што се овде може приписати некој локалној

раселини, а не замашнијем и општијем тектонском покрету). — Лајтовац

се пружа по вису Буковице и ка Авали; од њега је и сав горњи део б.

Јеленца, на коме је г. П. Павловић такође много медитеранских Фосила

НаШа().

Г. П. Павловић је први уочио представника сарматске етаже. То су,

по његовом мишљењу, до 2 м. моћни слојеви оне сиво шкриљасте и пес

ковите глине, што су, одмах сниже чесме, изнад лајтовца наслагани и у

којима је нашао: Ercillia podolica. — Сardium spec. (вероватно ођsoletum) —

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 5
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Modiola cfr. marginata – Rissoa spec. — И ови су слојеви врло косо

нагнути. -

Конгеријски се кат налази лево крај пута, од чесме уз брдо к Белом

Потоку; састоји се од песковите глине и лапора, а садржи разне Феле

конгерија, кардија и мелација. Он лежи дискордантно спрам медитеран

скога кречњака. |

Неогени терен у изворноме пределу Раковице наслања се на крета

цејске слојеве од пешчара, лапораца и лапорних, песковитих глинаца. У

кречњаку сам нашао само један утисак од острице,“) која опомиње на

неке старије кретацејске врсте, али се не може ближе спецификовати.

Терен је овај проривен риолитима, чији се лепи примери виде на ставама

Буковичка Потока с главним Раковичким Потоком.

У делу топчидерске реке од Раковице до Рипња геолошки су

одношаји најочитије престављени по усецима гвозденога пута, чији се са

став понавља и даље од доље по странама, у колико се то од вегета

ције и рудине могло запазити.

У атару села Кнежевца, који почиње од краја Кошутњака, по стра

нама имамо моћне слојеве сарматскога вашнаца, на коме су многе кре

чане подигнуте, а испод њих кречњаке и шкриљце, какви се у топчидер

ској кретацејској системи налазе. Долина је пак испуњена алувијалном

глином, па умом и агломератима од кречних или серпентинских валутака,

који су се, ваљда, у дилувијалним временима нагомилали. У горњем крају

овога атара долина се сужава; кретацејске се стране до реке примичу, а

Сл. 2. I. II. III. упоредне жице лампрофира, од Сл. 3. III. жица лампрофира, прекинута

којих се I на клис завршује. и померена.

ту су усеци просекли слојеве једрих кречњака, лапораца и шкриљастих

пешчара и глинаца.

У усеку на километру 12, 100“), који је мало краћи од 100 м., имамо

леп пример стратификације танких а збивених слојића од зеленог глинца,

“) На овај се утисак острeе односи онај навод г. П. Павловића у Геол. Аналима књ. II стр. 19.,

о нађеноме тамо амониту.

*) Километри се броје од београдске жељезничке станице. Уобичајено је, да се улаз (теме) и излаз

(потиљак), лева и десна страна тунела и усека сматрају идући жељезницом од Београда.
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лапорца и лампрофира. Сви су ови слојеви конкордантни (падају ка Ј.И.,

не изузимајући ни интрузивне масе лампрофира, којих овде има четири.

Дебљина ових жица варира од 34 см. до 2 м. Интересно је посматрати

како се у овако узаном усеку једна жица не наставља цела с једне стране

на другу већ се као клис у усеку завршује (сл. 2.), и како је друга жица

прекинута на својој источној страни, па јој делови размакнути (сл. 3).

На потиљку овог усека виде се слојеви чврстог, плавичастог креч

Iњака са жутим пегама и паралелним млазевима.

У следећим усецима, који су у атару Ресника, имамо исте стене, али у

друкчијим положајима. У усек на kil. 12,8 слојеви се пружају од ЈЈЗ. ка

ССИ. и падају ка З. Пресеци им у овом усеку изгледају хоризонтални,

јер је исти израђен управно на правац њихова распростирања. Ту су сло

јеви од глинца и аргилошиста, измешани с неколико паралелних слојева

керсантита, од којих ни један није дебљи од 1 m. |

Изданака керсантита има и даље одавде на 50 мет. у ендеку крај

жељезнице а такође и у следећем усеку (на kilom. 12,9). Овде су сло

јеви поремећени из свога конкордантнога положаја.

Последњи усек у атару овог села, а први изнад жељезничке станице

(kilom. 14,520), открио је слојеве, на какве до сада у околини београд

ској нисмо наилазили. Материјал, од кога су наслагани, јесте рожнац и

љути силиковити кречњак или лапорац. Положај им је врло стрм. Фосила

немају, нити су са интрузивним масама измешани; до сада их нисмо умели

класификовати. Вероватно нам изгледа, да су и то силификацијом моди

Фиковани чланови неке кретацејске серије.

У П и но са ви на kil. 15,200 налази се усек слојева као што је на

приложеној слици представљен. П. П. ПI. ГV. V. VI и VII. јесу интрузивни

слојеви лимпрофира, а 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. јесу слојеви интервале од лапо

ровититих глинаца В, и глиновитих вапнаца С, који су при додиру с

дискордатно лежећом подином од црнога глинца А. постали грудвасти и

силиковити. Слојеви се у усеку простиру меридионално, стоје главачке

или врло стрмо 80"), на- ----- 555 16 13 44 - x

гињу ка И. Маса лам- ... |- гу, утут |- }

профира излучена је у

cФероиде, разне величи

не, особито јако по пе

Сл. 4. Жељезнички усек на 15-200 клм. у Пиносави.

риферичним деловима,

где је маса више и распаднута. Јаче распаднути сфероиди и овоиди састоје се

из више концентричних љусака; језгро је обично мање излучено. — Интру

зивне жице лампрофира настављају се на обема странама усека, али да

се далеко не пружају сведочи камени мајдан, што је отворен близу на су
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протној страни реке. Истина је, да овде откривени слојеви нису исти, који

су у усеку, ннти им је положај идентичан. Ови одступају од меридијана

за 25°, и падају ка И. под 68°. Састоје се од једрих хомогених креч

њака (преко 30 m.) са једним танким слојем глинца (30 см.), док су у

усеку кречњаци бречоидни и у врло малим слојевима међ глинцима. Овде

је само једна жица лампрофира, која је у почетку имала 2 m. моћности,

а доцније се све тањила. На салбандама ове жице има друза од кварца

и пирита, а и кречњак је донекле метаморфисан.

У атару села Рушња гвоздени пут отворио нам је два три интересна

места за проматрање. На kilom. 17,8. види се засек као што је на слици

представљен. Ту је, је

динствени у околинн бе

2) оградској, лабрадорит у

двема неједниким жица

ма I (II) и III међ сло

* јевима глинца и креч

Сл. 5. Жице лабрадорита у Рушну на 178 клм. гвозденога пута. Њa„Ка- А, В, С, D и Е.

Iжица чврсвог лабрадорита 11 м. дебела, за 250 нагнута спрам хори- Еруптивна OTeНа има ја

зонта, П неправилна маса распаднутога лабрадорита, 8 м. широка до |

пута. ПI друга жица чврстог лабрадорита, нагнута нешто више од прве, сно трахитоидну струк

само 15 см. дебела. туру, беле кристале Фел

спата и црне од лискуна, једна је жица чврста, а друга туфозна и распад

нута. Слојеви, у које су ове жице убризгане, пружају се од Ј. на С., а

падају благо ка И. (око 20°).

На половини деветнаестог километра (18,5 просечена је подугачка

серија лепо стратификованих лапораца, вапнаца, глиновитих и рожних вап

наца и пешчара, који се протежу од СЗ, ка ЈИ, а нагињу у западно

поље под углом од 28“.

Усек је у овим слојевима 4 м. дубок, горња им шовршина изгледа

терасирана, а изнад њих је наслагано 10 мет. дилувијалне глине, у којој

су нађени остаци, кутњаци и кљове, од мамута. Остаци су ови обложени

калинском масом, која се и иначе у виду грумуљица и других конкре

ција по дилувијалној глини налази.

Усек на kil. 19,8 даје

нам примера дискордантне

стратификације кречњака

и рожнаца спрам слојева

црних угљенисаних глина

ца, у којима има нодула

и конкреција. Угљенисани

делови у подини сакупље

Сл. 6. Дискорданција и раселина терена на 198 килм. гвозденога ни су шо паралелним мла

пута. — П. Угљенисани глинац. — ПI лапоровити кречњак и ро

жнац. — a. b. paceлина. ЗевИМa. Очевидно је, Да
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овде имамо изданак неког терена, старијег од топчидерских обичних кре

тацејских серија-можда екивалентан оној подини у усекунa kilom. 15,200;

али до сада не нађосмо података на основу којих би могли што прециз

није рећи о старости слојева у овим изданцима.

У каменом мајдану из

над тога усека, на крају

рушањскога атара, имамо

примере неједнаког и пре

кинутог распростирања,

раседања и дискорданције

слојева у кретацејској се

рији. Сл. 7.

Рипањ.— У повеликоме

атару овога села имамо и

повише разних предмета, Сл. 7. Прекиди и раселине терен на 1939. клм. гвозденог

- пута: а, модри, хомогени, b. шарени, бречоидни вап нац без

који су интересни не само јасне стратификације, с. слојеви глине, а поломљени слојеви

у погледу геолошком, него од вапнаца, ef. пукотина са инкрустованим површинама

и у минералошком и рударском. Седиментарни терени испрекидани су овде

ГрОМадама, складовима и жицама серпентина, лампрофира, риолита и микро

гранулита, које су стене удружене с богатим рудама сребровита олова

и живо.

Већи део рипањскога атара захваћен је слојевима кретацејске системе

Исти су испољени по странама свију рипањских притока Топчидерске

Реке: Беле Реке, Тапавца, Паланке, Сађевца, Дубока Потока с леве

стране, Пречице, Драгушице, Смрдана, Липе и Грабовца с десне стране,

а такође и по ртовима, што ове притоке растављају. Они се састоје од

глинаца, пешчара, рожнаца, лапораца и кречњака, чији се разни варије

тети многоструко смењују и врло моћну серију састављају.

Правац распростирања кретацејских слојева у Рипњу јесте у глав

номе упоредан с меридијаном; али су проматрана и нека мања одсту

пања од тога правца. -

На крају рипањске клисуре (kil. 22,6) слојеви глинца, са лепим при

мером попречне шистозности, стоје дупке. Источније од овога, код мај

дана камена за цемент, слојеви лапорца) иду ЈЈИ-ССЗ, као год и горњи,

а нагињу западу по 75". Западу нагињу и слојеви лапораца, аргилоши

ста и кречњака на улазу у Дубоки Поток, ови се слојеви пружају према

меридијану. На улазу у долину Паланке слојеви глинца, лапорца, пешчара

и кварцита, међ којима су жице лампрофира, иду ССИ-ЈЈЗ, и падају стрмо

у јужно поље (50"—60°).
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Ми смо све антетерцијeрне слојеве у Рипњу оставили у системи кре

тацејској, камо су је Француски аутори првом ставили; јер не само да још

нисмо нашли разлога да им место у класификацији мењамо, но смо, на

против нашли палеонтолошких доказа, да су неки изданци њихови заиста

кретацејски. Међу тим у извештајима српских рудара, наштампаним 1875.

год., пробало се, да се ови слојеви схвате као палеозојски: девонски или

карбониферски. У Извештају г. Ј. Гудовића вели се (стр. 4 и 5): »У Пала

начком Потоку, према Бачарској воденици, има моћан слој угљеног шкриљца

са пешчаром, у коме досталискуна. (глимера) има и са кречником“, што је и

немачки прецизније овако растумачено: Kohlenschiefer liberlagert mit Kohlen

kalk und Kohlensandstein. Наравно, да ми не смемо тврдити, да се у простра

номе рипањскоме атару неће наћи и која старија система од кретацејске;

ово нам, шта више, изгледа и врло вероватно, особито кад се сетимо оних

дискордантних изданака у усецима на двадесетом и шеснаестом киломе

тру. Али мислимо, да је прерано говорити о карбониферској системи у

Рипњу и на Авали, кад на њу не указују никакви палеонтолошки ни страти

графски разлози. Нека извесна, далека, петрографска сличност материјала

не може се ни овде за баждар узети; особито је то непоуздано, кад се,

као овде, специјални и у науци добро карактерисани Коhlenkalk примени

на изданке кречњака у Паланци за које још ничим није доказано, да имају

особине Карбониферског Кречњака.

Кретацејска система у атару рипањскоме палеонтолошки је доказана

наласком голтских Фосила, у клисури на kil. 24:2 и на улазу у тунел. На

оба су места избили црвени или модри песковити кречњаци с лошим

примерцима голтских наутиса, амонита, дискоидеа и епиастера.

Терцијeрни терен испуњава котлину у јужном делу рипањског атара,

захвата Еpску и Брђанску малу у селу, па се низ Дућевац спушта до Па

ланке. Терцијер има до 150 m. дебљине, а састоји се од шљунка, песка,

пескуше, лапорњаче и креча, с врцама лигнита у Дућевцу и Грабовцу,

а дели се на сарматску и конгериску стажу. Већ је Викенел Јоunal d' un

voyage стр. 41) приметио, да су стране рипањских дубодолина обложене

терцијeрним тереном, а врхови им и даље испољавају кретацејске шкриљце,

што је и проФилом сл. 1. Tab. ХХ, представио.

Сарматска се етажа распростире по дну котлине а конгериска је изнад

ње по вису. Места богата сарматским Фосилима јесу поред жељезнице Кilom.

25-5-8, kil. 27, kil. 278 и место Павићевац. Па прво поменутоме месту на

ђено је до 30 разних фела, међ којима се највише налазе: обичне врсте

сарматских церита, Масtra, Tapes, Cardium plicatum, Buccinum duplicatum,

Bulla Layonkareana Nerita picta, Murex sublacatus.
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Изданци у потоку Грабовцу (место Павићевац), који у Топчидерску Реку

утиче на kil. 25,4, интересни су што у горњем нивоу своме садрже љу

штуре родова: Мelanopsis, Planorbis, Valvata, Hydrobia, Bithynia, Nerita,

а у доњем мешавину истих с родовима: Моđiоla, Tapes, Cerithium.

Конгеријски су слојеви богати фосилима у самоме селу: испод вино

града, крај Дућевца и испод гробља. Они се састоје од агломерата сер

пентинских и других валутака (код чесме), од песка, песковите глине и

жутих трошних кречњака (крај пута на јужном излазу из села, испод гро

бља). У овим последњим и у пескуши испод њих има доста крупних љуш

тура од Меanopsis impressa, M. Vindobonensis, M. Martiniana, Сопgeria

Partschi и С. subglobosa. — У песку крај Дућевца и испод сеоских ви

нограда нашло је се више разних врста, међ којима су по одредбама г.

С. Брусине, врло карактеристичне ове нове врсте: Neritodonta Stanaе

Caspia Vujići, Melanopsis Žujovići, Melanopsis Lozanići, Melanopis Nešići,

Melanopsis Klerći, Melanopsis Pavlovići, Orygoceras fistula, Planorbis Lazići

и Рlanorbis Marinkovići.

Дилувијална глина задржала се у омањим партијама изнад терцијера

или старијег терена. Код Дућевца је у њој нађеш кутњак од мамута.

Серпентинске громаде распрострањене су по северноме крају рипањ

скога атара — у рејону Авале и њених рудника; поменућемо их још доц

није при опису истога рејона. У самоме селу Рипњу има их нешто мало

под виноградима, крај главнога пута.

Изданци лампрофира налазе се крај Паланке, Пречице и Грабовца и

у тунелу. Ова два последња нисам лично проматрао, већ су ми примерке

са истих предали рударски инжињери г. г. Сombes и С. Гикић. Први склад

лампрофира крај Паланке находи се с леве стране при улазу у њену до

лину до главнот пута сеоскога. Он се, као и слојеви међ које је утиснут,

протеже С15° И—Ј 15°З и пада стрмо (50°—60°) ка Ј. Има више од 8 м.

дебљине. У периферијсим деловима еруптивна маса излучена је у сферо

иде. Други су изданци лампрофира око ушћа Дућевца у Паланку, а трећи

су код згура на Паланци. Ови шоследњи јесу у два слоја, конкордантна

са слојевима аргилошиста; оба имају по 1 м. дебљине, а леже 3 м. је

дан од другог.

Крај Пречице је изданак лампрофира одмах иза топионице живиних

рудника; у њему је и мајдан камена отворен. Маса је овог лампрофира

изукрштана танким белим жилицама и по периферији излучена у сфериоде

Риолити и микрогранулити избијају по рипањским странама и подножју

Авале, камо ћемо их после помињати, и на западноме крају рипањског
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атара на Крајевима, Тапавцу, Љутој Страни, Високој, Паланци и на Са

ђевцу. Ту има више упоредних и укрштених жица, које просецају кре

тацејске пешчаре и шкриљце, и које смо на карти све у једну групу мо

рали саставити. На салбандама по неких од ових жица находе се: гале

нит, пирит, сфалерит, арсенопирит, кварц, каолин „миланит“.

У Тапавцу извире нека кисела вода, која на већој суши пресушује

и разилази се некуд под земљу. (М. Ђ. Милићевић: Кнежевина Ср

бија стр. 61).

АВА Л А

Авала (565 м.) пушта своје косе на запад до Рипањске Реке, на исток

до Болечице а на север до Београда.

Већ код првих наших претходника находимо, да су Авалу сматрали

као брдо од кретацејских слојева састављено, а порфирима и серпентинима

проривено. А ми Буе указује прво на метаморфозе, коју су авалске седи

ментарне стене претрпеле услед ерупција порфира Геолошка скица Е. Т.

стр. 34), па то исто (на стр. 98) овако прецизира: Јужно подножје Авале,

пробила је жица гранитског порфира, поред које су се кретацејски шкриљци

изменили и постали чвршћи и гвожђевити, а једри се кречњак претворио

у бели мермер и прошарао се зеленкасто и љубичасто. Шкриљци се протежу

ССЗ-ЈЈИ., и нагињу СИ. за 22“; и они по негде имају исте боје, а кад

су по мало силификовани личе на шкриљасте глинце у Апенининама, које

су серпентини у јаспис претворили.

Маса серпентина лежи у шкриљцима кретацејским (?) на СИ. страни

Авале, а њени распаднути, зеленкасти и беличасти, одломци находе се

помешани у песку и пешчарима терцијeрним, као што се види близу Ра

ковице (Геолошка скица стр. 103.)

О Авали је А. Вике нел ово написао: Источна база б. Авале састоји

се од црвених, пепељастих и зелених аргилошиста, од пешчара и једрог

глиновитог вапнаца. Слојеви се протежу од С22"З ка Ј22"И и тону ка

С22"И под 20° до 25“. Они су проривени серпентином и жицама крупно

зрног петросилексног порфира с ретким кристалима биотита и фелд

спата и пегама епидота. У једној су жици кристали фелдспата распаднути,

а у другој неначети. Пењући се уз прве стране брда видели смо, да је

један ружичасто-сиви једри вапнац подлегао метаморфози на додиру с

кварчевитим петросилексним порфиром (то је гранитни порфир А. Буea).

Вапнац је изгубио своју једрину, добио зрнасту текстуру и боју пепељасту

као дим. Утицај огњених стена изгледа да се распростро по целој маси

планине. Глинени шкриљци очврсли су а глиновити, зеленкасто, сиви и димно
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сиви вапнаци, од којих је врх, узели су на се изглед петросилексне стене

(Journal d'un voyage dans la Turquie d'Europe crp. 40 и 41 и стр. 49). И за

овога су аутора авалске седиментарне стене из системе кретацејске.

Према томе морамо се зачудити, када много доцније, 1875. године,

српски рудари помишљају, да ове слојеве уврсте у Девон и Карбонифер“),

а немају за то никаквих нових доказа ни повода. Тако се у „Извештају“

г. Ј. Гудовића вели, да је Авала састављена од крижака, кречника и пеш

чара, који врло вероватно спадају у Формацију каменог угља, и кроз које

је пробио и издигао их — трахит, „који је дао самом брду Авали онај

купасти облик“; уз трахит иду руде: галенит, глетва, Фалерц, халкопирит,

cФалерит и арсенопирит. Претпоставка неке палеозојске Формације на Авали

противречи и ономе, што је исте године месеца Јуна о Авали наштампао

А. Поповић, пратилац професора пештанскога университета г. Ј. Сабоа на

његовом другом путу по Србији. — Реферишући о посети Авале А. По

повић је рекао: На западној страни има на подножју (Авале) старих пот

копа. С почетка, на 40 корака, непрестано је развијен илoвни шкриљац,

за тим тек долази трахит, у који је јако импрегнисана, упрскана сребро

вита руда оловна. Не далеко од друге механе, на самоме друму, види се

кречни шкриљац, који прелази у кречњак, а местимице у чист кварцит.

Тако исто избија у танким ал врло јасним жицама кварц-трахит између

кречњака. — На јужној је страни серпентин са трахитом. У кратко дакле:

на Авали је секундарни кречњак, серпентин, проривен трахитом (Геолошке

цртице о Србији. „Отаџбина“ 1875. Јуни, стр. 296 и 297)

Како знамо да су г. Ј. Сабо и његов путописац, прерано покојни

А. Поповић, називом „секундерни кречњак“ бележили свуда наше крета

цејске кречњаке, то је очевидно, да су и Авалу у кретацејску систему

стављали; али и без овога, сам придев секундарни означује, да они овде

нису ни на коју „старију Формацију“ помишљали.

У скорашњим рударским публикацијама В. Гродека, Р. Хофмана и

В. Жигмондија о живином руднику под Авалом свуда се секундарни авалски

терен у кретацејску систему ставља, као што смо га и ми на нашој првој

геологијској карти Краљевине Србије означили.

Авала је састављена од велике серије разноврсних варијетета лапо

раца, кречњака, глинаца и пешчара; слојеви су јасно стратификовани,

променљиве су дебљине и често се смењују. Пружају се у главноме ссз-јји,

а нагиб им је неправилан и несталан, јер једни падају у источно а други

у западно поље. Просечени су честим жицама трахитоидних стена, међ

којима највише има риолита.

*) види «Српске Новине" 1875 бр. од 23 до 31. а и г. Ј. Гудовића : Извештај о старим рудницима

испод Авале и њене околине. 1875 год. стр. 1 и 2.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 6
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Највиднији су изданци риолита на западној падини Авале. Ту се, баш

до друма, недалеко од Дашчаре, виде две неједнаке жице распалога риолита

с крупним кристалима Фелдспата, растављене интервалом од метаморфи

саних глинаца и пешчара. Ови се изданци понављају низ исту јаругу код

места где је пресеца рипањски пут (стари мајдани), а и испод силаска

тога пута у Топчидерску Реку. На додиру ових жица глинац се претворио

у грауваку, а кречњак је постао зрнаст.

На северној страни Авале имамо изданке кварц-трахита у Белом По

току изнад главног сеоскога врела. На западној страни риолитне се жице

пењу уза стрмен близу до врха Авале.

На врху брега налази се изданак зеленога аугит-андезита с крупним

кристалима Фелдспата, а на северозападној ивици онога заравањка на брегу

избија и жица лискуновита ситнозрна лампрофира.

Кретацејски слојеви Авале пружају се преко Бела Потока на стране

што обухватају Клисуру, измеђ овог села и Лештана, у којој су већим

делом серпентином прекриљени, а по негде и проривени риолитима, чије

смо изданке на нашој прегледној карти везали за изданке сличних стена

на Авали.

На подножју Авале наслагани су слојеви Терцијера разне старости.

Код Пиносаве смо проматрали једну партију сарматскога кречњака. У

Белом Потоку је медитерански кречњак, у Зуцама и Врчину конгеријски

песак и пескуша.

Авала је већ одавна позната као брдо, у коме има доста корисних

руда. Да је негда на њој рударство врло развијено било сведоче много

бројне закопине и згуре, које се нарочито много виде по јужним и југо

западним окосинама овога брега.

Рудишта су по Авали двојака: сребровито-оловна и живина. Обе врсте

pудишта била су од вајкада експлоатисана.

Руде олова налазе се на западној падини Авале, поред жица кварц

трахита, чији се изданци виде на друму и у потоку Павитњаку. Ту су:

сребровити галенит, сфалерит, пирит, арсенопирит и халкопирит. Једни

примерци имају 36%—43% олова, 20%, цинка и 0:05 сребра, што чини

137 gr. cребра на 100 kg олова. Богатији су примерци руде без цинка,

са 74% олова, јер у њима на 100 kg олова долази 322 gr. cребра. Има

и таквих галенита, у којима на 100 kg. олова има 418 gr. cребра"). Арсе

нопирит, што га је Ј. Loczyka aналисао, садржи: S 21.71%, Sb 0-14,

Аs. 42:38, Rе. 34:58, Zn, 0:46 и нераствореног О-22“). Рудовита се зона

*) Knoch enhauer Bergmannische Mittheilungen, aus Serbien. , Gluckauf. 1892. Бр. 21 и 22.

*) Foldtany Kozlenу 1888. стр. 496, 497.
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одавде пење уз Авалу, и садржи масу аксини га и кристале граната. Ак

синит се находи и на самоме врху брега, на северноме крају његовоме.

Друго рудовито место лежи североисточно од Авале, на б. Љубичици

с којом почињу голеши белопотoчке серпентинске клисуре и она коса

што гради источну границу горњег тога Болечице. Ту се са жицом кварц

трахита јављају галенит и сфалерит.

Живин рудник „Авала“. — Рудишта живе под Авалом пронашли

су г. г. Љ. Клерић и Ф. Хофман у 1882. год. Од тога је доба отворен

тамо значајан рудник живе, о коме је постала већ и читава једна мала

литература.

Почетак је учинио г. С. Лозанић са својим приказом једног новог

минерала, који је у рудишту живе пронађен"). Из тога приказа дознајемо,

да су по кварциту, који је у авалским серпентинима на више места из

лучен, упрскане партије зеленог силиката хрома, алуминијума и калијума.

У томе је г. професор С. Лозанић упознао нову минералну врсту — авалит.

Аутор је овај свој проналазак приказао и у Веrichte der deutschen che

mischen Gesellschaft. Jahrg. XVII. Hert, 13 стр. 1774.

Први и досада најбољи рапорт о живином руднику на јужноме под

ножју Авале налази се у спису г. В. Гродека.“) У њему је изложен ма

кроскопски, микроскопски и хемијски опис свију стена рудоносаца: квар

цита, доломита, серпентина. Ту је и интересна дискусија највероватнијег

начина постанка овог рудишта.

Леп минералошки и геолошки опис живиног рудника израдио је г. Р.

Хофман“), и то минералошки на основу поменутих испитивања г. професора

Гродека из Клаустала, а геолошки на основу писмених података, која је

писац добио од српског рударског инжињера г. Ф. Хофмана и професора

Геологије у Великој школи.

Исти аутор, у друштву с бечким археологом Сомбатијем, приказао

је и старине, што су нађене у рипањскоме руднику „Авала“,

Па основу одломака грнчарије, тоцила и кремених стрелица, писци

изводе закључак: да се је жива у Рипњу вадила пре но што је игде на

ком другом месту познато, вађена је може бити већ у неолитској епоси

људске културе.

") С. М. Лозан и ћ: Анализа новог хромног минерал i — Авалита. — Гласник Српског Ученог

Друштва књ. 57. стр. 3. 1884.

*) Dr. V. G. r o d e cºk: Ueber das Vorkommen vor Quecksilbererzen am Avala Berge bei Belgrad in Ser

bien. — Sonder.-Abdruck aus der Zeitschrift f. Berg-, Hutten u Salinen- Wesen XXXIII. 1885. стр.

18 са једним ситуационим планом живиног рудника.

*) Hofmann Rafael. D. Quecksilberbergbau Avala in Serbien — Oesterr. Zeitschrift fur Bers

— u. Huttenwesen i SS 6. N 26.

*) Hofmann Rafael und Szombathy: Berichtueber die prahistorische Funde aus dem Quecksilber

bergbau «Avala” in Serbien. – Separatabdruck aus den Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft

in Wien. Band ХVI, der neuen Folge VI Bd. Monatsversammlung, am 13. Аpril 1836. — стр. 5.

6"
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После овога авалски живин рудник приказивао је пештански рудар

и геолог В. Жигмонди.“)

У стручној седници Маџарског Геолошког Друштва, 5 Јануара 1887.,

држао је В. Жигмонди предавање о авалском живином руднику, у коме

је, после историјскога приступа, говорио о геолошким приликама рудишта

и важнијим моментима техничких радова на руднику. Научни подаци нису

одмакли од онога што је Гродек о истоме предмету написао, и ако је

Жигмонди и сам лично на истоме терену био. Реферишући о овоме пре

давању г. С. Гикић (Геолошки Анали П. стр. 196—199) учинио је неко

лико исправака о наласку појединих pудишта и допуна о стању рудника

у 1889-ој години.

У минералошком погледу важна је расправа од Х. Траубеа.“)

Х. Траубе је кристалографски описао цинабарит и каломел из жи

виног рудника „Авала“. Кристали цинабарита удружени су с кристалима

кварца и барита; на њима су остварене врло многе Форме, од којих неке

нису биле довде познате. Све се форме могу у четири реда груписати:

трапезоедарске, призматичне, пирамидалне и ромбоедарске.

Каломел се у истоме друштву појављује; на његовим кристалима про

матране су такође неке нове пљосни.

Сем тога се авалскога живинога рудника тичу неколике хемијске ана

лизе, објављене у „Геолошким Аналима“ књига I. стр. 145—150 и 165.

II. стр. 63—66. 68—72.

У свима напред набројанима списима находи се већ доста богат ми

нералошки и рударски материјал, али у познавању геолошких односа није

се, на жалост, одмакло даље од онога, што је на нашој прегледној геоло

шкој карти Србије шемски представљено.

Рејон авалскога живиног рудника заузет је слојевима кречњака, ла

пораца, пешчара и глинаца из кретацејске системе. У њему се налази обу

хваћено неколико неправилно ограничених и неједнаких партија серпентина,

у којима су излучене и громаде доломита, магнезита и кварцита. Ова по

следња стена нарочито је много распрострањена; од ње су камаљи: Шу

пља Стена, Џевер Камен, Рупине, Мала Стена, Рипа и т. д. Кварцит је

већином шупљикав и авалитом и лимонитом испуњен. По окрајцима њего

вих громада убризгана је рудна маса, цинабарит, удружена с кварцем

пиритом, каломелом, металичном живом и баритом. У руди има 1 — 10%

живе. На Драгушици се јавља и галенит. Сем тога се у камену рудоносцу

јавља и милерит, од кога се, ваљда, оксидацијом ствара монрозит.

*) Zsigm o n d y W. Das Quecksilberbergwerk von Avala in Serbien. — Foldtani Közleny. 187. Све

ска за Април и Јуни.

*) Н. Traube: Zinober und Calomel vom Berge Avala bei Belgrad in Serbien. – Zeitschrift fur

Krystallographie etc. XIV. 6.
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К () В И () НА И ВИ ()

На повијарцу, што се од Београда на југ у Шумадију упутио, находи

се, од прилике на средoкраћи измеђ Авале и Космаја, једна скоро по

пречна коса, на којој су Ковиона (407 м.) и Вис (418 м.) најузвишенији.

Правац је ове косе од СИ. ка Ј3, први јој се крај завршује у Терцијеру

београдскога Подунавља, а други, југозападни, крај упире у Терцијер бео

градске Колубаре. Са ње теку воде у Дунав, Мораву, Колубару и у Саву.

У геолошком погледу Ковиона и Вис вежу се за терене Топчидер

ске Реке, која од њих и прима своје прве саставке. Коса је ова просе

чена великим жељезничким тунелом, чији профил није, на жалост, сним

љен. У средини је било окно од 100 м. дубине, из кога се истурао прво

неки жути пешчар, па после све једнако плави, лапоровити и шкриља

сти глинац са жицама белог кварца и друзама пирита и калцита. У изба

ченоме материјалу нађен је и један комад лампроФирне стене, која је, по

свој прилици, као и у Рипњу, интерстратификована међ слојевима глинених

шкриљаца. На улазу и излазу из тунела, дакле на северној и јужној па

дини Ковионе, испољени су загасити глинци, једри, сиви и модрикасти креч

њаци и црвени кречњаци су конкрецијама хематита и са остацима голт

ске Фауне, која ову Формацију са свим идентификује с топчидерском. И

једри се кречњаци приближују топчидерским. Они се распростиру по гре

бену Ковијоне, по њеним горњим странама, па се спуштају ка Трешњи

и до североисточног окрајка ове косе. Правац пружања слојева у глав

номе је меридионалан, т. ј. коси се с правцем Ковионе.

Гвожђевите конкреције у кратацејскоме кречњаку на излазу из Ту

нела садрже толико гвожђа, да се по томе као добра руда гвожђа могу

сматрати.

Те су руде аналисали г. г. П. Илић (I), М. Благојевић (II) и А. Станојевић (III), и нашли су

да садрже:

I II III

Reа Оз - - - - - - - - - - - - - - - - 74 - 44 — 75-76 — 76-91

|Fe Cra O. - - - - - - - - - - . . . . 221 — 193 — 1 7 1

нерастворно - - - - - - - - - . . . - 15° 48 — 15 16 — 1 6 4 1

губитак при жарењу - - - - - . . . . 777 — 15° 43 — 592

Свега . . 99-90 — 99.98 — 100:95

На подножју Ковионе, до Раље, наслагани су слојеви жутога, више

или мање чврстога кречњака, са утисцииа церита и кардија, II() којима

се овај кречњак увршћује у сарматску етажу. На северноме подножју

овог виса има песковитих слојева са сарматском Фауном. У какоме од

носу старости стоје ове две разне сарматске творевине, то се под Ко

вионом још није дознало.
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Изнад сарматских кречњака леже слојеви беличастога и црвенкасто

жућкастога песка, који представља најмлађи део Неогена. Многе куће у

Парцанима подигнуте су на овоме терену.

Ви с је тачка лепога погледа, а и чвор свима узвишицама у староме

београдском округу, од кога се расплићу косе, што растављају притоке

Топчидерске Реке, Бељанице, Луга и Раље.

Ви с је састављен од истих стена као и Ковиона, само што су овде

једри сиви кречњаци у много мањој мери заступљени но тамо, а голтски

кречњаци нису ни запажени. Пешчари и глинци главни су материјал ов

дашњих слојева. — На Главици (275 м.) у Губеревцима, с којом се цела

коса завршује, стоји гвожђевити конгломерат, око и преко кога се на

слагала моћна серија песковитих и глинених шкриљаца и лапораца. Исти

су нарочито много оголићени по обронцима до Губеревачке Реке, где су

проривени жицама риолита и микрогранулита Прва је жица микрограну

лита на Марковом Камену, спрам Баба измеђ Парцана и Губереваца. Сниже

ње у овом последњем селу, код куће Стојковића, пробиле су, на растојању

од 300 м., две жице риолита од 15 до 2 м., дебљине. Обе су утиснуте па

ралелно у слојеве песковитих глинаца, више којих су развијени једри модри

кречњаци. Шкриљци су по негде, као у јарузи, што од еруптивних жица

води у село, веома испрепуцани, па се у пукотинама накупили кристали

КаЛЦИТа.

Гвожђевити изданак на Главици") тако је богат гвожђем, да се као

руда може сматрати. Руда је аморфног изгледа, сфероидалне структуре и

мрко црвене боје; специфична јој је тежина 3:28.

По анализама г. М. Благојевића (1) и г. А. Станојевића (II) има у њој:

I2) II.3)

нерастворне силиције . . . . . . . . . . . . . 30:20 — 2541

губитка при жарењу - - - - - - - - - - - - - - S-25 — 8-70

Fen Оs - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . 54-67 — 51,12

Сга Оз - - - - - - - - - - - » » » » » - - 3° 12 — 1299

Мg О . . . . . . . . - - - - - - - - - - - 258 — 2 20

Fe Cra O. - - - - - - - - - - - - - - - . . 0-99 — -

Свега . . 99:81 — 100: 42

У другим се примерцима нашло до 709/о оксида гвожђа.

На јужним огранцима Виса, у атару села Парцана, Баба, Стојника и

Губеревца, има око 200.000 квад, метара површине застрте оловном згу

гром из некадашњих топионица, у којима је још толико олова и сребра

заостало, да је вредно исте згуре још једном претапати. Нема сумње да

“) Геолошки положај и значај ових рудних изданака још није довољно одређен. Ја га рачунам у

pудишта од седиментације, а по г. Љ. Клерићу Глав и да је еруптивнога порекла, а руда је у њој као

минерални гвоздени стуб неког кратера. (Види Годишњак Рударског Одељења 1. стр. 84).

“) Геолошки Анали II. стр. 63.

*) (« « IV. « 142.
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је се сребровити галенит морао вадити на самоме месту где су згуре, јер

се туда виде многи трагови од некадањих рударских окана. Али како се

већи део оловних згура налази у атару бабљанском, и како су у истоме

атару пронађене и рудне жице, то ћемо се на овоме предмету зауста

вити кад будемо, у идућем одељку, говорили о Космајскоме Руднику.

К 0 0; М. А. Ј

Космај је најјужнији и најузвишенији космај на главноме повијарцу,

што се од Београда ка југу опружио. Његов се гребен пружа од СИ ка

ЈЗ; први му је вис Малован (520 м.), а на другом је крају Велики Космај

(624 м.). Из њега се извијају косе, што деле воде Лугу, Милатовици, Ту

рији и Бељаници. Његове прве стране насељене су Неменикућама, Кора

ћицом, Иванчом и Рогачом, а на даљим окосинама леже у округ села

Ропoчево, Бабе, Стојник, Дучина, Дрлупа, Пружатовац, Мала Врбица и

Амерић.

У старијој геолошкој литератури имамо о Космају само белешке

Француских аутора, који су прешли преко неколико његових pтова од Раље

до Кораћице. А ми Буе, у првом рапорту своме, 5. Децембра 1836. год.,

изјавио је сумњу, као да разне стене, које је на томе путу запазио, могу

спадати у старе палеозојске системе. У кречњацима измеђ Раље и Ро

почева видио је криноиде, а на Космају, сигурно измеђ Пеменикућа и Кора

ћице: једри кречњак, шкриљце и кварц-конгломерат. Ове исте слојеве

уврстио је за тим у кретацејску систему (Ами Б у е: Геолошка скица

Европске Турске стр. 40 Француског текста, а 33 у српском преводу).

Треће мишљење о истоме терену изјавио је Ами Буе 10. Фебруара 1870.

год. речима: „Ја мислим сада, да у Еоцен морам рачунати највећи део

вериге, што се средином земље од Авале преко Ко с маја и Венчаца про

теже у Шумадију ка Крагујевцу (Мineralogisch geognostishes Detail uober

einige meiner Reiserouten etc. стр. 89. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Viss.

I Abth. 1870. Febr-Heft )

Вике нел је пак остао при мишљењу, да је најстарији терен у рејону

Космаја из системе кретацејске, па га је тако и на својој карти обележио.

У његовом путопису кроз овај рејон читамо: „Од Рипња до Кораћице пут

иде источном падином меридионалнога повијарца и прелази ртове, који се

од истога одвајају близу својих изданака. Овде се опет наилази на гли

нене шкриљце и црне пешчаре, и то по долинама, што просецају правац

повијарца. Међу тим смо слојевима приметили, недалеко од хана Раље,

врло чврсти плавичасти кречњак, зрнастог прелома, са цигљасто црвеним,
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глиненим пегама и многобројним одломцима од криноида и од неопреде

љивих шкољака. Исти се кречњак види и пред Ропoчевом. У обе се ове

долине увлачи терцијeрни терен. Најузвишенији рт на путу измеђ Неме

никућа“) и Кораћице веже се за врх Космаја. На њему су исте оне стене.

Слојеви се свуда протежу од С22"З ка Ј22°И и нагињу ка И22°С. под

углима, који варирају око 40°. Кроз тај терен серпентин пробија на више

места, а јавља се и на врху оног рта Космајева“. . . .

„Пре но што идосмо у Мајдан, не знадосмо у коју епоху да уврстимо

слојеве Авале и меридионалнога повијарца. Ова екскурзија растера све

наше сумње. Сада смо на линији од Беогрда до Крагујевца и одавде на

Штурчеве, добили три бакве: на слојевима са шкољкама у Топчидеру,

у Драчи и на пешчарима са утисцима у Црнући. По тачкама, што леже измеђ

ових места, у недостатку Фосила руководио нас је правац слојева . . . . .

Свуда, сем једнога места, правац је слојева С-Ј. или С30"З — Ј30"И . . .

Сталност овога правца наводи нас, да у једну исту Формацију ставимо све

промене терена, које смо овуда описали, и да их за творевину кретацејске

епохе сматрамо. Ово мишљење подупире и њихов минералошки састав.

Свуда се находе глинени шкриљци наизменично с пешчарима и кречња

цима, више или мање компактним. У неким местима доминирају шкриљци;

у другима пешчари. Врло су важни ма да су рђаво очували, утисци у лис

куновитим шкриљастим пешчарима у Црнући. Изгледа, да су ове стене

продужење шкриљастих лискуновитих пешчара од Новога Пазара, у којима

се налазе слични утисци, и који прате кречњак с хипуритима.“ (А. Vi

Фuesnel: Journal d'un voyage. стр. 7. и 8. 15. и 16).

Разлози, које наводи А. Викенел за кретацејску старост целог шума

дијског гребена, па дакле и Космаја, довољно су, према даним Фактима,

убедљиви, и по томе мислимо, да нису имали право ни Dr. J. Панчић, ни

Ами Буе, ни г. г. Љ. Клерић и Хофман, када су доцније, без икаквих

нових проматрања и аргумената, од овога закључка одступили и друге

поставке стављали. Колико су ове нове поставке несигурне и неоправдане

види се већ из самога Факта, да су све оне једна од друге различне; јер

док Панчић“) увршћује Космај чак у Формацију исконскога аргилошиста,

а Ами Буе тек у Еоцен, дотле би геолошки наговештаји г. г. Љ. Клерића

и Ф. Хофмана хтели, да у целоме гребену Рудник- Космај- Авала видимо

представнике Девона и Карбонифера“).

Држећи се правила, да је излишно старије поставке замењивати но

вима без икаквих добрих повода, ја сам и на првој мојој карти задржао

Космају кретацејско обележје. Исто тако колорисан је рејон Космаја и

“) Аутор је погрешно ово место и на карти обележио као Rouschalovatz, помешао је, ваљда, у

своме записнику са именом једнога потока, који се зове Ратковац.

*) Минералогија и Геологија 1867. стр. 397.

“) Привремено Извешће стр. 1. Прештампано из „Српских Новина" 1875 г.
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на новом издању геолошке карте Краљевине Србије, али сада је овај

поступак поткрепљен, не само оним Викенеловим разлозима, већ и пале

онтолошким наласцима на јужној падини Космаја у Кораћици и на северној

му окосини у Бабама.

На врху Космаја Малована, испољени су легендарни Каменови, састав

љени од модрога глиновитога кречњака и лапорца, чији су дупке стојећи

слојеви и пуклинама попречне, савршене, шистозности испресецани. Исти

се слојеви пружају на југ по заравањку на врху Малована, а низ његово

голо лице ка северу. Изданци ових слојева по површини брега врстају

се дакле правцем меридијана.

На првоме подножју Голога Космаја, дуж потока Змајевца и Ђаконовца,

у атару села Неме ни кућа наслагани су шкриљасти пешчари и лапори,

па једри модри и по мало брешоидни кречњаци и масивни или шкриљасти

лапорци у разним варијететима. Слојеви се пружају од С. ка Ј. и падају

ка И. под углима преко 50“. — Слични су слојеви код извора Сопота

изнад цркве, и у јаругама потока: Дубоко и Кашинац. — По странама

потока Кастаљана смењују се многобројни танки слојеви глинаца и лапо

раца, разних варијетета, с банцима једрих чврстих кречњака. Највише има

загасито модрих, плочастих, по мало песковитих, лапораца, који су по по

вршини жути или сиви, а на чијим се јаковним преломима виде разнолики

утисци од алга и неке гвожђевито-глинене, ваљкасте, конкреције. Положај

је слојева као што је у опште на Космају. Они су испресецани врло многим

жицама од белога млечнога кварца, у шупљинама има и горскога кристала.

На обронку Степојевца, до потока, у лапорцу са лепим утисцима, нађена су

зрна и кристали од пирита и арсенопирита. — Од утока Ћелијска Потока

па на више поред Стевановца к Вилиној Води распростире се моћна

жица серпентина, од које се један изданак види и северно, до развалина

Кастаљана. Серпентин је обухваћен кретацејским кречњаком, који је при

додиру и сам прожет серпентинском масом и изгледа конгломератичан.

Иста жица серпентина излази на Превоју измеђ Космаја и Кошутице, а

са ње се пружа на југ низ п. Каменац до развалине Павлице у селу Ко

раћици, пропустив само једну малу партију секундарнога кречњака и глинца

да пресече јаругу Каменца. Серпентин овде није сав хомоген, већ је у

разне масе подељен. При дну је као неки туФ серпентина, са валуцима

истог минерала, и са интеркалацијама или млазевима неке руменкасте,

сложене стене; млазеви су ови испрекидани, кратки и по један педаљ

дебели. Друга врста серпентина, чиста или са баститом и са жицама маг

незита, издиже се изнад ове уз голе стране. На додиру серпентина са

кречњаком последња је стена и овде, као што је у п. Кастаљану, серпен

тинисана. Утицају овоме могу се приписати и зелени млазеви и зелена

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 7
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зрна по ситно брешоидноме, модроме или руменкастоме кречњаку, чији

су слојеви откривени изнад Точка и Павлице. У овоме сам кречњаку на

ходио одломке криноида, остреа и рудиста, теребратула, неринеа, белемнита

а и један Тохаster, који се приближује облицима свога рода из доње

Креде.

Кошутица (465 м.) је обли, пласасти, избрежак Космаја на југо

источној страни његова главна венца. Она се састоји од танких слојева

једног плавог кречњака и од лапорца. На њеном западном подножју лежи

напред поменута жица серпентина, а на југоисточноме избија такође једна

маса серпентина. Североисточно се за Кошутицу веже стињени Бpгљо

чевац, а северу пада Росуља, по овим се странама налазе трагови старога

селишта, које је и у преисториско време било обитавано, што сведоче

овде нађене рбине од примитивне грнчарије и нож од кремена. Бргљо

чевац се као и остали огранци Космаја састоји од наизменичних слојева

кречњака, лапораца и глинених и песковитих шкриљаца. Ови последњи

слојеви у опште су млађи од једрих кречњака, јер их обично находимо

у повлати а на неким местима (на западној страни Бpгљочевца и у Пе

маникућама источно од Саринца) види се да обухватају веће или мање комаде

од једрог модрог кречњака, какав се у серији космајских слојева находи.

Слојеви се пружају упоредо са меридијаном и стоје врло стрмо. Испре

сецани су врло многим жицама од белутка и калцита, што се врло лепо

види код места Ратковца. Мезозојски терен Бргљочевца траје до п. Ву

ковца, а даље је завршетак ове косе до Биорића од терцијeрнoга терена.

Овај се састоји највише од жутога и црвенастога песка, испод кога леже

слојеви лигнита, који су откривени у бунарима дуж потока Бастава.

Терцијeрни терен заузима и сав остали источни део Неменикућскога

атара и источни део села; у самоме селу копањем земље у дубину наи

лазило се на слојеве лигнита. Горњи део терцијeрних пескова беле је боје,

у њему се налазе плочице од Аlios-a. Међу тим ваља ми приметити да

се кретацејски терен пружа и на леву страну сеоске реке. Тако има један

издашак у доњем крају села спрам Ратковца; други у средини села спрам

Бучја код Саринца; трећи у горњем крају, изнад Ђаконовца. Ова последња

партија значајна је неколиким вртачама, које су је прорешетале. Она се

веже за кретацејски терен, који преко Мишљевца и Бабаинца иде Ропо

чеву, Бабама и Раљи.

У Ропoчеву је кретацејски терен испољен на неколико места Дуж

старога крагујевачкога пута: у Бездану, код Јасеновца, на логоришту и

код Дрвника. Интересантни су слојеви брешоиднога кречњака у Павити

нама, у којима су отворени велики мајдани за креч и за декоративне
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предмете. И ако ове особене бречије немају петрографских парника у

београдским кретацејским теренима, ми мислимо да их још не морамо

у неки други терен увршћивати. Сличне, али ситније кречњачке бречије

наћи ћемо на више места у српским кретацејским теренима: код Марко

вице, код Соко Бање, код Крупца и т. д., а сличне се налазе и у Фрушкој

Гори. Изданци су ропочевачком мермеру још одвећ мало откривени, да

би се могао јасно запазити њихов однос спрам других седиментарних

терена. Изнад кладенца Дрвеника, у истом селу, слични брешоидни кречњак

интерстратификован је међ слојевима глинца и лапорца, које, наравно, у

Креду стављамо.

На Бездану близу Раље (станице и нове насеобине) отворени су мај

дани камења у слојевима једрога вапнаца и у танким банцима плочастога

лапорца, између ових наслагани су слојеви глинца. Цела серија има мери

дијански правац а нагиње ка западу.

Овакви су слојеви просечени и у средњем раљском тунелу. Измеђ

средњег и трећега тунела жељезница пролази кроз два усека, на чијим

се странама виде многобројни врло стрми слојеви кречњака и лапорца,

једног истог правца пружања (од Ј—С, али супротног пада, тако, да се

овде може помислити на једну раскинуту антиклиналу.

. У Бабама је терен шкриљастих пешчара и глинаца, са лапорцима а

нешто и са једрим кречњацима; петрографски и стратиграфски подудара

се са кретацејским теренима Космаја и Виса, измеђ којих заиста везу

одржава. Да је и он кретацејске старости указује нам не само његов

састав и положај, него и налазак једне Рапореа, коју истина не можемо

ближе спецификовати, али коју највише можемо сродити са Дорбињијевим

пљоштим панопеaмa ИЗ КретаЦејСКИХ СЛОЈева.

Кроз кретацејски терен у Бабама пробиле су рудоносне жице микро

гранулита и риолита, сличне онима, које су напред у Губеревцима по

менуте.

Ко с мајски рудник — У срезу космајскоме, а по именце у атарима

Стојника, Баба, Парцана и Губереваца, од вајкада се налазе гомиле

топионичких згура, које је у год. 1875 проучавао тадашњи рударски

инжињер г. Љ. Клерић"). По његовим проматрањима и рачуну згуре су

те подељене у седам група, разастртих највише по Бабама. Целокупна им

запремина износи 426.569 кубних метара, а тежина 10,496.530 метарских

цената. Ове се згуре састоје од 30—34% нерастворених силиката, 51.—52%

“) види његов извештај наштампан у Годишњаку Рударског Одељења стр. 82 — 85 и већ помињато

Привремено Извешће.

7“
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оксида гвожђа и 5—8% оксида олова. што чини преко 5-6% чистог

олова. Сребра имају ове шљаке у металном олову 0,07%, по другој ана

лизи у Пшибраму 0-0031, а по анализи г. С. Лозанића: 0 0044. У самим

згурама дакле има свега 1,142.000 цент, олова и 74.000 Фуната сребра.

Руде, од чијег су претапања ове згуре заостале, вађене су из неко

лико окана и поткопа и из великога броја закопина, што се и сада познају

по атару бабљанскоме. Г. Љ. Клерић напомиње нарочито рудишта код

Точка, на Главчини, Заједници и Млаци, и доводи их у везу са „тра

хитним пукотинама“, од којих је она код Точка моћна 40 м., а друга код

бабљанске воденице 7 м. Обе ове жице јесу изданци из трахитског масива,

што је захватио брдо и косу измеђ Баба и Стојника; правац им је hora 8

(иси—зјз).

Новија истраживања, којима управља г. Ј. Милојковић шеф Рударског

Одељења, показала су у поткопу код Точка ове резултате. „Руда се

појављује у паралелним жицама, које се све пружају у правцу север-југ.

Рудни је камен шкриљац иловачни (Thonschieler), који је често испресецан

танким жицама еруптивне-трахитоидне-стене, која избија на површину код

Точка као саморасна стена, која се пружа у правцу ЈИ-СЗ. Ове су

еруптивне жице већином у распаднутом стању и изобилне са водом. На

више места наилажене су каолинске жице, као последица недовршеног

распадања трахитоидне стене, а жице нису биле јаче од 3—5 см. Шкриљац

је у оваком контакту доста трошан, и може се лако да вади пијуком. У

овом шкриљцу често пута појављује се мање партпје од кречњака и жи

лице од кречног шпата, и обично је у контакту ових двеју стена рудна

жица. Нађено је у више прилика кречњак упрскан са сијавцем олова.

Руда је лимонит измешан са сијавцем олова, у громулицама подједнако

распоређеним у целој рудној жици, или превлађује лимонит а оловне руде

нестаје. Лимонит је у близини трахитоидних жица растрошен, земљастог

облика, а у додиру са кречњаком чврст и теже се одваја од контакта, а

и „руда је од чести помешана са кречњаком. Осим лимонита и сијавца

олова нађен је арсенијат олова: миметезит, и то заједно са сијавцем олова,

у врло лепим кристалима. Ове оловне руде садрже понајвише сребра“).

Од ових је руда г. Др. К. Јовановић аналисао 11 примерака галенита

и нашао, да количина олова у првима варира од 41 337% до 72091%, a

количина сребра да варира од 0-271 до 0.611.“)

“) Годишњак Рударског Одељења I стр. 87.

*) Види његов Извештај за год. 1891. у Годишњаку Рударског Одељења I стр. 22 — 23. Са његовим

се бројевима не подударају потпуно бројеви оних девет анализа истих руда, што их је г. Ј. Милојковић

у своме опису исписао, без помена ко их је анализовао.

{
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Источно од напред описанога повијарца Авала—Космај распростире

се велика партија терцијeрнoга земљишта, коју на северу граничи Дунав

од Београда до Смедерева, на истоку Језава, на југу Велики Луг и Ја

сеница. На западу се ова терцијeрна партија наслања на кретацејску, која

изгледа као једно дугуљасто острво у београдскоме Терцијеру. Највеће

речице, што пресецају ово земљиште, јесу: Болечица, Грочица, Раља и

Коњска Река.

Поред ових речица има где већих где мањих алувијалних равница,

које на прегледној карти нису обележене; обележена је само алувијална

раван, што се увлачи у долине Јасенице, Кубршнице и Великог Луга,

које су једна изнад друге изолучене.

Ни Дилувиум није на прегледној карти обележен, јер смо хтели да

што више истакнемо терцијeрну основу целог овог земљишта. Њега би

ваљало обележити поврх Терцијера, у виду мање-више пространих пар

тија, којих нарочито много има дуж Дунава. Дилувиум се овде састоји

од леса, уме и агломерата. Лес и овде има своје обичне петротрафске и

палеонтолошке особине. Моћност му је променљива. Врло многи одсеци

леса виде се поред Дунава од Београда до Смедерева. Јужно се плато од

леса распростире до реке Раље. Јужније од ове не видех правога леса.

Уме разних варијетета виђају се испод леса како у Београду, тако

и у Вишњици, Болечу, Гроцкој, Удовицама, Петријеву, Ландолу, Пургајевцу

и т.д. Оне нису масивне као што је лес, већ су по слојевима расположене.

Слојеви су им кадшто (Ритопек, Гроцка) услед локалних раселина, у врло

стрм положај стављени.

Агломерати, што леже испод дилувијалних глина, састоје се од ва

лутака неогених и других стена; виде се скоро свуда где се види додир

Дилувиума са Терцијером. Дебљина им варира од 0,5 до 1,5 метра. Има

их на много места измеђ Дунава и р. Раље. — У долинама Коњске Реке

и Јасенице има агломерата с којима свршује ред наслагања, то јест који

су по површини земљишта распрострти.

Најмлађи плиоцени слојеви представљени су песком на Миријевском

Брду, у коме поред одломака од сићушних шкољчица има морфолита,

свакојаких занимљивих облика. Овоме ће хоризонту одговарати многи из

данци пескова што се одавде даље на југ виђају: код Мокра Луга, Удо

вица, Петријева, Ландола, Колара, М. Орашја, Дубоне, Влашке и Паланке.
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Испод овога леже слојеви песка и лапора, што конгеријску етажу

сачињавају.

Први су изданци одмах до Београда, у Вишњи ци; плавичаста песко

вита глина са спљоштеним конгеријама, од којих се једна врста као С.

Czjzeki Moгла одредити.

У Великом Селу, заравњено Пашино Брдо, овако је састављено:

- лес са пужевима,

агломерат од разнородних валутака,

црвено-жути песак, доста крупнозрн,

- лапорна глина, шкриљаста, боје сиве или модро-зелене.

Прва два члана припадају Дилувиуму, а два последња Плиоцену. Исто

су овако састављени сеоски чотови: Тралино, Пурина Главица, Локва и

Осовље. Село лежи већином на великој алувијалној равници, која се про

теже крај Дунава до места Усеиновца.

У Винчи испод дилувијалне глине и агломерата, што застиру већину

атара, испољен је слој шкриљаста лапора са кардијама. Из Дунава про

вирује камаљ од крушнозрна, слабо цементована, пешчара, или, боље, од

отврдла песка, чији се геолошки односи, због воде, не могу проматрати.

Даље, низ Дунав идући, долазимо на наша најбогатија места са кон

геријском Фауном. Већ се у Ритопеку налазе слојеви, који су као неки при

ступ у област, у којој понтиски терен доминује: глина и лапор са Сопgeria

simplex, Cardium apertum, C. Žujovići. Одавде се они пружају у атар Гроцке,

где су на Црвеном Брегу, више Гарашанскога Млина, у моћним обронцима

ИСПОЉСНИ.

Најниже су слојеви сива, песковита лапора и глине са конгеријама

и кардијама (Сопg. subglobosa. C. triangularis. Cardium apertuт и т. д.)

Изнад њих леже слојеви црвена гвожђевита песка са многим кардијама

(С. Schmidti, C. Peters и т. д.) а изнад ових жућкасти и бели ситни песак,

без петрефаката, који нам представља најмлађи плиоцени члан. Велики је

контраст измеђ прва два члана проузроковала разлика у боји и у са

ставу, а и Фауна је прилично различна. Највише се истиче ред слојева

црвенога песка, у чијој средини лежи и један цементиран банак, љуштуре

кардија локализоване су по неким равнинама таложања, негде више

негде мање; првобитна материја у истима замењена је неком црном ил

црвеном гвожђевитом масом. — Слојеви су у косоме положају, али мислим

да то долази од локалних поремећаја, раселина, која се и у нашем вре

мену понављају.

Фосилима је доста богата и песковита глина крај потока Дубочаја у

Гроцкој (Сопgeria triangularis, Cardium aperит, С. 8ecans и т. д.), а нај

богатији су слојеви песка и пескуше у Бегаљ и ци, чија се Фауна одликује
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од претходних, што, поред многих кардија и конгерија, садржи врло

многе врсте меланопсида (Melanopsis Martiniana, M. Vindobonensis, M. de

collata, M. Bouе и т. д.). С Бегаљицом се такмачи Бресто вик, чији Бели

Брег садржи остатке не само разних конгерија, кардија и маланопсиса,

него још и планорбисе; валвате, лимнеје. Највиши су Фосили на завр

пном рту истог брега до места Орешца, и на његовим одсецима до Ду

нава. Овде су Фосили локализовани као у неким поворкама и млазевима

по стрмоме платну од жутога и црвеног песка, испод кога пошав уз

Дунав) избијају слојеви глине и лапора са нешто сиротнијом Фауном (Сопg.

subglobosa).

Конгеријски се слојеви протежу низ Дунав до Смедерева; у песко

витим обронцима могу се на више места констатовати остаци конгеријске

Фауне. Код Тулбе, више вароши, Дунав пирка изданке лигнита, измеђ сло

јева модре и жуте песковите глине. Издашака има 4, а дебљина свакоме

варира од 2 до 5 dm. И ови ће слојеви припадати понтијскоме кату, и

то доњим деловима његовим. Са њима су удружени песковити слојеви, ка

кви се у горњем делу истог ката находе.

Конгеријска етажа константована је још у Камендолу наласком зуба од

Mostodon Borsoni, aли је врло вероватно да се протеже и преко овог

места даље на Југ до Раље.

Сараматски је кат представљен кречњацима и песковима. Кречњаци

личе на кречњаке Кајабурме, а налазе се, у омањим изданцима, по атару

Вишњице, Миријева, Сланаца и т. д.

Даље од ове партије налази се друга партија кречњака и лапораца

на висовима измеђ Дубоне и Влашке, а нарочито код тако званих Варов

ница на Маковци, на којој се слојеви пружају од И.—З., падају к Ј. под

15“, а садрже утиске од Саrdium, Pecten, Tapes, Moliola, Trochus и од биља.

Песковити члан сарматскога ката испољен је у Ритопе ку. Он лежи

испред напред поменутих конгеријских слојева, ниже села, до дунавске

обале наспрам аде Омољице, а садржи врло много церита. (Сег. pictum.

С. rubiginošит, С. поalosoplicatum) букцина (В. duplicatum мактра (М. po

doliса) и кардија (С. plicatum).

Други песковити церитски слојеви налазе се на западној водопађи

Великога Луга, у атару Ра, ковца и Влашке, где су, на месту Ћелије и у

Радовановом Потоку, са слојевима лигнита измешани. У минералошком по

гледу места се ова препоручују великим и лепим кристалима гипса, што

се у угљеноме терену налазе.
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И медитерански је кат двојак: кречњачки или глино-песковит. Креч

њаци су као лајтовац из Ташмајдана. Находе се по атару Миријева, Виш

њице, Сланаца и Лештана. Није их увек ласно од сарматских разликовати.

У Лешта нима се медитерански кречњак одликује мноштвом љуштура

од Сlуреaster-а. Овакве су Фосиле находили Француски путници и у Тер

цијеру измеђМ и ријева и Вишњице, који је Вике нел овако описао:

„Један и по сат ЈИ. од Београда, на обали Дунава, налази се извор воде са

сумпоро-водоничком киселином. Одсеци једне јаруге близу тог извора по

казују слојеве повољне за општу студију целог платоа. Кретацејска се

Формација овде не види, али се мора на малој дубини налазити. Терци

јерни је терен друкчији но на обалама Саве. Доњи се слојеви састоје од

лапора са узгредним банцима беличастог лапорног кречњака и мешави

ном кварц-песка и лапора. У лапорима смо нашли један клипеастер, који

можемо, ма да је рђаво очуван, приписати врсти С. elatus или С. margi

natus. Иза првих стрмени долази проширена долиница, обложена ораћом

земљом и рудином. Природа земљишта и неколико изданака грубог креч

њака овлашћују мислити, да ова стена у друштву са кречним и глиненим

лапорима гради стране долиници. У јаругама што одадиру ивицу платоа,

види се колико су моћни горњи терцијeрни слојеви; они се састоје од

грубога кречњака и лапораца. Слојеви су кречњака неједнаке моћности,

неједнако покрупног зрна и не(еднако повелике чврстине. У њима леже

микроскопске шкољке, церити, кардије, пектени и т. д. Врхови платоа

застрти су лесом. У овоме просеку нисмо нашли кречњака са коралима,

који је у околини Београда онако моћно развијен, довде, дакле, он не

допире, исто као у Бечком Басену, тај кречњак је само случајност у

терцијeрном терену“. (Јоurnal d'un voyage, crp. 39–40). Овде аутор мисли

на Лајтовац; међутим, Ами-Буе, у опису истог места (Геолошка скица

Е. Т. стр. 60), вели, да је тамо „кречњак са коралима покривен је суром,

лапорастом глином, кречњаком пужарцем и лискуновитим песком од кварца“.

Ја не смем тврдити да сам осматрао баш исте изданке терцијeрних сло

јева, које су у Вишњици осматрали поменути Француски геолози, али држим

да се кречњак са изолисаним полипима, које сам близу Барутљиве Воде

налазио, може упоредити са лајтовцем из Београда и да се по томе она „слу

чајност у терцијеру“ бар до Вишњице распростире. Клипеастре нисам собом

находио, али су ми отуда донели један велики леп примерак.

У Вишњици, код Толине Баре има песковите глине са Nucula-ма, које

на медитеранске Форме опомињу. Прави „тегл“ са медитеранским Фоси

лима налази се северно од Лештана у п. Буч вару. Фосили, који су

прибирани и одређивани, припадају највише овим врстама: Тиrritella

tиrris, Ancillaria glandiformis, Voluta rarispina, Monodonta angulata, Ne

rita picta.
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На простору, који смо овде описали, налази се неколико извора ми

нералних вода.

Прво је барутљива вода испред села Вишњице, друга је барутљива

вода у Паланци.

Само је ова последња разглашена и употребљава се.

По анализи г. С. Лозанића“) 1 литар ове воде садржи:

калијум-хлорида - - - - - - - - - - - - - - - - 0.06702 гр.

калијум-карбоната - - - - - - - - • » » » « * * * 0-03558 и

натријум-карбоната - - - - - - - - - - - - - - - - 0-85 431 а

натријум-силиката - - - - - - - - - - - - - - - - 0-14 420 а

калцијум-карбоната - - - - - - - - - - - - - . . . 0:25712 а

магнезијум-карбоната - - - - - - - . . . . . . . . 0 14378 а

Феро-карбоната - - - - - - - - - - - - - - - . . 0-01989 а

алуминиум-оксида - - - - - - - - - - - - - - - - - 000199 а

Сума постојаних састојака . . 152389 гр.

Угљене киселине у бикарбонатима - - - - - - - - - 076632 а

(( (( слободне - - - - - - - - - - - 2.-16169 а

Сума једињења - - - - - 445190 гр.

Према тој анализи паланачка кисела вода има карактер алкалних

угљокиселих вода. По мњењу г. С. Лозанића ова је вода боља од чешкога

Giesshübler-а.

Г. С Лозанић аналисао је и Вишњичку минералну воду, и потврдио

ранију одредбу да спада у ладне сумпоровите воде (Dr. J. Линдмајер: Опис

лековитих вода, стр. 93).

1000 гр. воде дају сувог остатка - - - - - - - - - - 0-8228 гр.

садрже соли - - • » » » » » » … „ - - - - 024570 а

калијум-сулфата - - - - - - - - . . 0.007 14 а

натријум-сулфата - - - - - - - - - - 0-12703 а

натријум-карбоната - - - - - - - - - 0.08 126 а

натријум-силиката - - - - - - - - - - 0:03.864 a

калцијум-карбоната - - - - - - - - - 0° 13400 a

магнезијум-карбоната - - - - - - - - 0° 17255 а

Фери и алуминиум-оксида - - - - - - - 0.00080 а

Сума постојаних једињења - - - 0.807 12 гр.

Угљена киселина у бикарбонатима - - 024965 a

(« (( слободна - - - - 0.081 40 а

Вода ова извире из неогенога кречњака, а топла је 15° R. Имају

два извора, који неизменично раде према већем или мањем стању воде у

Дунаву.

Минерална вода у Калуђерици извире у горњем делу атара истог

села, према Мокролушком атару. Бљутава је и заноси на сумпор — удара на

покварена јаја. Топла је до 20"R. По испитивању државног апотекара

Илића, у год. 1848, ова вода садржи приличну количину сумпора, али слабо

") С. Лоз а п и ћ: Анализе, стр. 32.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 8



58 БЕОГРАДСКА П () СА В И НА

га показује у Форми сумпороводонична гаса; при томе има нешто горке

соли и сољне киселине. (Др. Е. Линдмајер: loc. cit. стр. 99).

БЕОГРАДСКА П 0 0 АВИ НА

1. Дуж западне стране београдског кретацејскога слемена простире се

широки појас Терцијера. Река Сава просеца тај појас по ширини од Жар

кова до ушћа Колубаре, а даље га, на југу, просецају неколике источне

притоке Колубарине, међ којима су најзнатније Бељаница и Турија. Косе

и косанице, што овај појас преплићу, вијугају поглавито у правцу И-З.

2. Само у северном делу београдске Посавине има изданака крета

цејских терена. Тако код Жаркова, измеђ Репиштa и Белих Вода, стрче

кречњачки камаљи Мала Стена и Оштра Стена, измеђ којих у Циганском

Долу избијају песковити и гвожђевити кречњаци са голтским ехинодер

мима, бивалвама и амонитима. Ови се изданци вежу за оне на подножју

Банова Брда, и у њима ће као и тамо, сем голта и други катови крета

цејске системе бити представљени.

У О стружници се први пут сретамо с Формацијом Флиша. Исти

је састављен од лискуновитих пешчара и песковитих глинаца. Пешчари

су сиви и мургасти, више или мање гвожђевити и глиновити. По њима а

особито по равнинама стратификације, находи се мноштво вијугавих и рач

вастих конкреција, а такође и црних утисака од Фукоида. Пешчари се

ласно у плоче цепају; народ зове овај камен крижак, а гради од њега

брусеве и тоцила. Испод њих је серија глинаца, чистих или песковитих,

а интерстратификовани су и танки слојеви лапоровита, једра кречњака,

загасито модре боје. Слојеви овога комлекса протежу се од СИ ка ЈЗ;

падају већином ка СЗ, али има и одступања до супротног правца. На от

косу кај леве обале сеоске реке слојеви падају СЗ. под 32°, али ту се

одма, види и изданак истих са нагибом у противном правцу. — Ова се

Формација може упоредити са Формацијом старијега Флиша на Мајевици

у Босни.

Од Остружнице се Флиш простире косом ка Жељезнику, а одавде

уз реку ка Сремчици. На изданцима по оној коси, а и по странама око

Жељезничке Реке види се исти ред наслагања: горњи ниво заузет је

пешчарима а доњи глинцима; али има изданака, у којима се види смењи

вање слојева од разнога материјала. Последњи траг Флиша видели смо

на Сремачкоме Рту, преко кога може доћи у додир с кретацејским сло

јевима Топчидерске Реке.
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Друге партије кретацејскога терена (у Рушњу, Барајеву, Лисовићу.

вежу се за поменути терен Топчидерске Реке.

3. Терцијeрни терен належе дискордантно на кретацејски, додир се види

у Жаркову, Жељезнику, Остружници и т. д. — У Жарков у код Белих

Вода развијена је доста моћна серија сарматскога жућкастога вапнаца

преко кога су наслагани песковити слојеви понтијске старости. У сар

матским кречњацима леже остаци од Масtra podolica, Modiola volhinica,

Cardium plicatum, Cerithium pictuт и од једне особене шкољке, која нај

више личи на род Суclas. А у црвенкасто жутоме песку, у коме се налази

слојић вапнаца и беле глине има разних Фела меланопсида и кардија.

Сарматски се кречњаци од Жаркова пружају Кнежевцу, Жељезнику

и Сремчици, градећи један узани плато, у коме су воде створиле многе

вртаче и корутинице. Пеке су вртаче водом (испуњене (Милићева Бара);

неке су плитке, а друге су обичне дубине, а Форме округле или елиптичне.

У Жаркову до Кошутњака има и затворених дољача, као пример недовр

Шене ДОЛИНе.

У О стружници сарматски вапнац належе на слојеве Флиша; ооли

тичан је и једар, жућкасте боје, и садржи врло много остатака од Сегithium

pictum, C. rubiginosит, С. disjunctum, Trochus, Mactra, Tapes и Cardium.

Од њега је она заравњена коса до Пећана. Изнад ове сарматске Фор

мације лежи слатководна Формација. У Великој Моштаници крај Гњионе је

церитски кречњак, а одма за тим код Гробља глина и лапор са ципри

динама. На Дубоку, код Унке, велике су осулине слојева песка, лапора,

глине и песковитих шарених глинаца, у којим се слојевима находе трошни

представници понтијске Фауне. Сличан је терен распрострањен око Умке,

Руцке, на запад до Барича и Мислођина и вероватно да се пружа на југ,

упоредо са сарматским тереном. Конгерије и кардије нађене су, у ве

ликом броју, на брду Бачевици у Мислођину.

На јужноме крају овога терцијeрнoга појаса сарматска је етажа кон

статована од Барајева до Сибнице. — У Барајеву су чувени мајдани

надгробних белега од сарматскога кречњака, у коме леже: Tapes gre

garia, Mactra, Modoiоla marginata, Cardium plicatum, C. obsoletum, Solen,

Trochus; а код извора Тројана лежиште је церитима. И овај је кречњак

прорешетан вртачама: малим или повећим, плитким или с дубоким по

норима, простим, троструким или и многоструким, сувим или са језерима,

од којих једно има преко 80 м. у пречнику. — Сарматски терен са вpтачама

находи се и у атару Лисовића на Јасиковцу и Бојишту, у Манићу око Џо

8“
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pинца и у Слатини око Вутарине Баре. На Бојишту су вртаче поврстане

једним правцем упоредо с двема суседним долинама. Највећа од њих има

простора до 3 дана орања; најмање су тако мале, да би их тешко било

разликовати од рударског рупља (Рingen), кад би се и око њих находио

бедем од рудокопских изметака. Џоринац је вртача, водом испуњена, као и

бара Милица у Манићу. — Вутара је корутина, од 1 дана орања повр

шине, на дну које се и сада познаје воденичиште, јер је било воде те

кућице, док се, по казивању стараца, у средини вртаче није отворио

један содом, кроз који је вода тако пројурила, да је и кладе собом у

бездан однела.

У Сибници је сарматски кат представљен песковитом глином, са

танким слојем лигнита и великим бројем Фосила од врсте: Сетithiит ти

biginosит, С. pictum, C. modosoplicatum, Buccinum duplicatит, Сardium

plicatum. — Он се пружа на југ преко Дрлупе Венчанама, а на исток преко

Рогаче и Дучине до Неменикућа. — У Дучини се сарматски кат састоји

од банака жутога лапорнога кречњака и лапора с кардијама.

4. Преко терцијeрних слојева нагомилане су на више места масе од

дилувијалне глине, које су на карти изостављене. Моћни су наноси леса

код Дубоког, из кога су бутњаче и кљове од мамута већ одавно у Ми

нералошки Кабинет Велике Школе донесене.

5. Алувиум се увлачи у долине свију притока Саве и Колубаре, али је

и он на прегледној геолошкој карти изостављен. Најшира је партија алу

вијалнога земљишта у Мак и шу, чији је састав нешто боље од осталих

проучен, јер се из њега црпи вода за нове водоводе у Београду. Састав

тога земљишта може се шемски овако представити:

1. илoвача и црница, 0.50 мет.

2. жута ума, 4 мет.

плава ума, 3 мет.

песковити муљ, 5 м.

ситан песак, 3 м.

ситан шљунак 3 м.

. крупан шљунак, 4 м.

плава ума, лежи на каменитој подлози Неогена,

Бушењем овог земљишта дуж и попреко Макиша до 30 м. дубине

дознало се, да се ови чланови на разни начин замењују и смењују, и да

им је релативна моћност врло променљива.

У свима алувијалним слојевима налазе се многобројне љуштуре од

рецентних речних мекушаца: Unio, Paludina, Melania, Cyclas.
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Водоносни слојеви, од 4—8 имају средњу дебљину од 15 м. Ниво

подземне воде издиже се за 2 мет. од Саве идући к Белим Водама т.ј.

брдскоме оквиру Макиша.

6. Трагове преисториских становника овога појаса нашао сам у Бара

јеву, на Кременитим Њивама, измеђ Барајевице и Баћевачке Реке. Ту је

разорано читаво једно селиште од земуница. По њивама су расуте многе

pбине од старога простога посуђа и комади кресанога кремена. Од ка

мених предмета нашао сам: ножеве, копља, стругаче, сикире и кесере

(види: Старо се лиште у Барајеву од Ј. М. Жујовића и М. Валтро

вића, „Старинар“. Год. VIII 1891. бр. 1 и 2).

БУКУЉА И КЉЕШТЕВИЦА

1. Онај београдски повијарац, меридијанскога правца, упире на југу у

косо стављено предгорје шумадијскога планинског средишта. Прва је коса

Кљештевица, а друга, виша, коса јесте она на којој се Букуља издиже.

Кљештевица се припиње за Букуљу код Киселе Воде, измеђ Буковика

и Орашца, па се одатле протеже на СЗ. градећи водомеђу Турији и Пе

штану. На њеноме југоисточноме крају издигнута је орашачка Пресека

(450 м.); по средини се издижу Жути Оглавак, Каменити Оглавак (388 м),

Медведњак (365), а даље се к северозападу цела коса постепено спушта.

Букуља је на овоме гребену најузвишенија (720 м.). Југоисточно од

ње издиже се јако и Венчац (675 м), а на северозападноме продужењу

истога гребена ређају се узвишице: Шутица (500 м.), Орловица (511), Ваган

(490) после кога се гребен све више спушта и растура у косе измеђ p.

Качера, Љига и Пештана.

2. Француски су путници прошли јужним подножјем овога гребена од

Смрдљиковца до Шаторње а скоро ништа о томе путу не забележили.

Само код Смрдљиковца и код Трешњевице помињу глинене шкриљце, са

којих су цео предео у кретацејску систему уврстули.

3. Геолошки склоп овога предела, за који у ранијој литератури немамо

скоро никаквих података доста је прост: гребен је од ископских шкри

љаца, косе у предгорју су од кретацејских слојева, а па подножју се

наслагао Терцијeр. На карти је још дуж југозапанога подножја гребепова

означена једна уска зона палеозојских шкриљаца, јер ми се учинило да

се шкриљци на јужној падини Вагана веома разликују од кретацејских

аргилошиста и да имају изглед палеозојски.
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Букуља се састоји од гнајса, микашиста и амфиболних шкриљаца. Па

шњој доминују, дакле, старији кристаласти чикриљци, који прелазе од ње на

Пресеку и захватају део Кљештевице по Нерезју. На Пресеци су гнајс и ми

кашист просечени гранулитом с турмалином. По Нерезју се виђа: типски

гнајс, гранулитни гнајс, микашист и гранулит с мусковитом.

Па Венчацу поред крупнозpних шкриљаца има кристаластих Филита,

мермера и магнетита, а на његовом југоисточном подножју, код Брезовца

и Липовца, громаде су од серпентина. Микашист је овде збивен, не цепа

се у плоче, но се комада у стубиће.

Шутица и Орловица од истих су кристаластих шкриљаца од којих

и Букуља, а имају и гранита.

На Вагану кроз такве стене пробија се громада гнајсолика гранита.

Даље се појас азојских шкриљаца правцем гребена час шири час

сужава, док не упре у Љиг измеђ Жупањца и Чибутковце. Овај крајни

изданак састоји се највише од кварцитних шкриљаца.

4. Кретацејски терен опасује ово шумадијско острво од кристаластих

шкриљаца. На Кљеште виц и се његов узани појас састоји од пешчара, пе

сковитих и чистих глинаца и лапораца; кречњака има врло мало.

Трахитоидних стена има на крају Кљештевичине косе код Барошевца

и у средини код Даросаве и Раниловића. Код Бар о шевца је микрогранулит

са лепим диплоедрима кварца, а код Дар о саве, на Медведњаку и Камаљу,

избијају жице трахита и кварц-трахита. У атару Раниловића,“на Жутоме

Оглавку Кљештавице, кроз кретацејске пешчаре и песковите глинце про

биле су жице риолита, које се пружају ка СЗ. т. ј. ка изданцима на Мед

ведњаку, са којима су, можда, у вези.

Кретацејски појас Кљаштевице прекинут је код Орашца, те се по

азојскоме терену директно наслагао Терцијeр. Код Аранђеловца на б.

Р и с овач и јавља се друга кретацејска зона од једрих, модрих, кречњака, у

слојевима лепо стратификованим, који се пружају од југа на север и па

дају доста стрмо ка истоку. Ова се зона преко Бање пружа до Тополе,

У којој је, наласком орбитолина, као несумњиво кретацејска утврђена, а

Прекс ове веже се за друге партије кретацејскога терена у Шумадији.

5. Терцијeрни терен у овој области разастрт је највише по северо

Источном подножју Венчаца и Кљештевице. На северу се веже за Тер

цијер Београдске Посавине, на југу за терцијeр Јасенице.

Па северноме крају, код Венчана, Терцијер је представљен бледо

*Утим, сипкавим, песковитим, кречњацима, који крај потока Опанчине, са

Држе мноштво калупа и утиска од Тарез и Масtra.
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На супротном крају, у Бањи, према Венчацу и Рисовачи, такође је

сарматски кречњак.

У средини пак, по атару Раниловића и Врбице, терцијeрни је залив

испуњен слојевима глине, лапора и лигнита. Слојеви лигнита просецани

су у неколиким бунарима по Раниловићу, а у Врбици је отворен и мај

дан за експлоатацију истих.

Мајдан је овај назван Ми са ча, по имену речице, која одавде по

тиче и у Милатовицу се слива. На њега је одавно обраћена пажња Воје

нотехничког Завода у Крагујевцу. Већ у год. 1857-ој обилазио га је г. М.

Ханткен, из чијег рапорта бележимо да има више слојева лигнита од 3"

до 1“ дебљине, да ти слојеви припадају Терцијеру, који лежи на Форма

цији Креде, да се ова кретацејска Формација промаља на више места и

по површини земљишта, и да испод откривених слојева лигнита може

бити још и моћнијих слојева. Годишњак Рударског Одељења П. стр. 55).

После г. М. Ханткена ишло је више рудара у Мисачу, али нам њихова

посматрања нису још позната.

Ја сам у „Мисачи“ видио три неједнака слојалигнита, од 2 m. до 1 m.

и 0.5 m. дебљине. У поткопима се прва два слоја толико приближују, да

се скоро састају, али су већином прилично растављени. Слојеви лигнита

растављени су слојевима глине и лапора, чистим или песковитим. Раста

пак измеђ најнижег и средњег слоја лигнита садржи танак банак од ве

ликих остреа и мноштво одломака и остатака од Сагdium, Modiola, Се

rithium и Nerita. Нешто по наличности ових љуштура с неким сармат

ским врстама, а нешто по наласку сарматскога ката у близини овога ме

ста ја сам угљени терен у Мисачи ставио у сарматску етажу. По ми

шљењу г. П. Павловића, који је размотрио прибрани палеонтолошки

материјал не само у Геолошком Заводу него и у Рударском Музеју, у

Мисачи има и медитерапског и сарматског, а можда чак и левантскога

терена. Медитерански је карактерисан Фосилима: Титitella bicarinala, Anci

laria glandifотiss, Arca. Turonica, Calyptrea chinensis.

Сарматске Фосиле ја сам налазио не само на спољном изданку, него

и на неколико места у старим поткопима и то опет у истоме раставку

слојева од лигнита.

Слојеви угљенога терена у Мисачи поремећени су из хоризонтал

нога положаја. Они сада нагињу у источно поље под углом од 11—14". У

поткопима се виде неколика скретања пружања и праваца нагиба, тако,

да има партија, које нагињу са свим у супротном правцу, то јест под

венац Кљештевице. Ова скретања нису још довољно проучена, да би се

могло одредити од коликога су значаја у геолошком погледу.
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6. Предео је овај чувен с Ки се ле Воде у Буковику код Аранђеловца,

где имају четири извора угљокиселе алкалне воде од 13° С. топлоте.

По г. С. Лозанићу ова вода долази у ред алкалних угљокиселих вода

и боља је од чувене воде из Giesshübl-а у Чешкој.“)

Овакав је хемијски састав воде из старога, књаза Милоша, извора, која се највише пије:

1000 гр. воде садрже:

калијум-хлорида - - - - - - - - - - - - - - . . 0:03715 гp

калијум-сулфата - - - - - - . . . . . . . . . . . 0-00060 а

калијум-карбоната . . . . . . . . - - - - - - - - 0.04108 к

натријум-карбоната - - - - - - - - - - - - - - - - 135521 а

натријум-силикат - - - - - - - - - - - - - - - - 0.18340 а

калцијум-карбоната - - - - - - - - - - - - - - - - 0.25135 а

магнезијум-карбоната - - - - - - - - - - - - - - 0 04963 a

Феро-карбоната - - - - - - - - - - - - - - - - . . 0 00773 а

адумииијум-оксида . . . — . . . . . . . . . - - - 000245 а

Сума постојаних једињења - - - 192860 гр.

Угљене киселине у бикарбонатима - - - - - - - - - 0:97522 а

(и (( слободне . . . . . . . . . . . 174096 а

Сума свијух једињења - - - - - - 464478 а

Друго је врело Бања, у селу Бањи. Није тачно аналисана. По рани

јем испитивању и то је једна угљокисела алкална вода. Топлота је врела

11° R. (Dr. Е. Линдмајер: Опис лековитих вода стр. 77.)

Трећа је барутљива вода у Дар о са ви. Извор јој је у гнајсоликоме

граниту, близу Пештана. Није аналисана. Спада у ред ладних сумпорњача

У окилини Даросаве, а имено у Крушевици и Пр о горе о цима,

извиру минералне воде, које још нису испитиване. Мислим, да ће спадати

у ред киселих вода.

У Смрдљиковцу из камена избија бистра накисела вода с доста гас

них меурића; она садржи алкалних сулФата и карбоната, супороводонич

ног и угљокиселог гаса (Dr. Е. Линдмајер loc. cit. стр. 100.)

Од руда ћемо прво поменути гвоздену руду, магнетит, на Венчацу,

чији склад, по процени рударског инжињера г. Ј. Милојковића, има 500 m.

дужине, у правцу И-З., и 300. m. ширине.

По анализи г. г. М. Лека и Ановића“) ова руда садржи: Fe 49539/o. Si. 962, Mn, 0.0269/o Ph 0-159/o.

*) Види С. Лозан и ћа. Анализе, стр. 27—32.

*) Техничке Анализе неких српских руда. Геол. Анали ПI. таб. II.
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По анализама, које су у Хемијској Лабораторији Вел. Школе израдили г. г. Лозанић и Југовић,")

у магнетиту са Венчаца има: -

I II III

нерастворно . . . . . . . . . . . . . 1168 — 1080 — 0:73

Фери-оксид - - - - . . . . . . . . . 60-34 — 5379 — 7.5-3.5

Феро-оксид - . . . - - - - - . . . 7-92 — 1675 — 24° 15

хром-оксид . . . . . . . . . . . . . 449 — 0-86 — -

алуминијум-оксид . . . . . . . . . . . 444 — 887 — -

магнезијум-оксид - . . . . . . . . . . 544 — 373 — -

прижарни-губитак . . . . . . . . . . . 546 — 434 — -

Свега . . . . 99-77 — 99-13 — 100-23

А по анализи Dr. К. Јовановића“) у истој се руди налази и кобалта : 0.059 и олова 0.190

Друго је гвоздена руда у серпентину између села Липовца и Брезовца.

У старије доба експлоатисано је сребровито оловно рудиште на Штовни,

у атару села Живковаца. Руде су везане за трахитоидну стену, која је

пробила кроз исконске шкриљце. (О овоме види: v. Her der: Bergmánnische

Reise in Serbien cTp. 127 и г. С. Г. и кића: Извештај у Годишњаку Руд.

Одељења П. стр. 176).

Велике се наде сада полажу на мајдане угља лигнита у Мисачи, који

по последњој елементарној анализи г. С. Лозанића“) има:

угљеника - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52 03

ВОДОНИКа - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-92

кисеоника (и азота) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1916

воде хигроскопне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 4-59

Пe II ела • » » » » » » - - - - - - - - - - - - - - - - 10-30

калорија - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 62

Сува дестилација дала је:

ВОДО - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14° 59

испарљивог - - - - - - - - - - - - - - - . . . - 35.-55

КОКСа * • » » » » » » » » » » » » » » » . . . . . . 3955

ПеПела - - - - - - - - - - - . • » » » » » » » » - 100:00

Свега . . 100:00

РУДНИК

1. Срце Шумадије и њен најбољи грудобран шиље своје гране на све

стране. Једном таквом граном приступисмо му од престонице преко Авале,

Космаја и Букуље. Другом се граном можемо са њега спустити поред

Крагујевца, преко Црнога Врха на Исток до Главне Мораве. Трећом се

Можемо спустити на Југ до Западне Мораве, преко Јешевца и Котленика,

а четвртом, западном, можемо се, преко Риора, Маљена и Повлена, латити

и Подриња. Из тих грана избијају мањи изданци са којих се сливају воде

“) Геолошки Анали. IV стр. 126. Г. Југовић је аналисао примерак III.

“) Годишњак Рударског Одељења I стр. 22 и 23.

“) Геолошки Анали IV. стр. 131 — 132.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 9
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Јасеници, Лепеници, Гружи, Деспотовици, Дичини, Брезовици, Козељици и

Качеру.

Највећи су висови на Руднику Велики Штурaц (1169 m.) и Мали Шту

рац (1.159 m.)

2. Хердер је на Руднику провео два дана, и о њему следеће написао:

„О геогностичним одношајима Рудничке Планине, има се у опште рећи

да се аргилошист прелазног терена (Uebergangs-Thomschiefer) са слојевима

грубо, крупно, и ситно-зpне груваке и глинца пење на врх Великог Штурца,

који је у пркос својој оштрој купастој Форми састављен једино од арги

лошиста, одакле се ова степа после тек код села Мајдана опет појављује.

Мали Штурaц и цео предео до Мајдана заузет је сијенитом и сијенит

порфиром, што просеца слојеве прелазног терена и као моћна жица по

јављује се. Али је ова моћна жица пропраћена и многим споредним. С

тога се не само код Блата близу Јасенице већ и близу врха Штурца виде

многе узане жице сијенита у аргилошисту, које се под малим углом (спрам

меридијана) протежу. Сијешит се сужава према врху Штурца; бар не про

бија целом својом дебљином, но му се изданак прекида пред врхом гра

уваке, па после опет даље наставља.

„У овом сијениту избијају многе жице сијенит-порфира и кварц, хло

рит, хорнбленде стене, са упрсканим галенитом, сфалеритом, халкосином,

халкопиритом, арсенопиритом, пирхотином и кобалтином а и са рудама

племенитих метала. Жице грубих руда имају моћност од 3—6 Фати, што

се види код доњих поткопа. Жице племените имају само '/, Фата; прати

их сијенит порфир, виде се код Мајдана и близу врха Штурца. (Bergmán

nische Reise cTp. 131. 132).

Ами Буева Геолошка Скица Европске Турске даје нам на више страна

(српски превод стр. 32. 33. 98. 99. 100.) податке, по којима се види, да седи

ментарни терени Рудника спадају у кретацејску систему, и да су гранит

ским или сијепитским порфирима проривени.

Вике не лов путопис садржи ове податке за Геологију Рудника.

Подгорје Рудника у правцу ка Гружи састоји се од пешчарских слојева.

Код Врaћeвшнице је пешчар састављен од одломака кварца, глинца и

лискунa, који су глиненим или лапорним цементом слемљени; стена је

често тако крупнозрна да заслужује име пудинга. Али ово нису засебни

самостални слојеви. У песковитим слојевима има и банака црног, збивеног,

често брешоидног кречњака. Правац је слојева С25"З — Ј25"И, а нагиб.

И25°С. Црвени пешчар што се од враћевшничке меане пружа ка Црнући

јесте подлога Штуpцу. Он је покривен глиненим шкриљцима и лискуно

витим шкриљастим пешчарима, у којима су остали трагови неодредљивих

биљака; ови се слојеви пењу до ивице планинска гребена, ослањајући

се на масу порфира, на коју смо наишли три четврти сата пре превоје
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Штурчеве, и која се шири по супротној падини планине. Главни јој је ва

ријетет петросилексни кварцпорфир (Буeoве гранитни порфир), а са овим

се налази и распаднути амигдалоидни петросилексни порфир. Први је ва

ријетет и на платоу измеђ Штурца и Бела Поља; просечен је многим

дајковима врло ситнозрног порфира, који стрче изнад земљишта, а чији

је правац скоро управан на правац глинених шкриљаца. Ови последњи зау

зимљу планинске падине окренуте Мајдану; слојеви су им вертикални, а пру

жају се СŠ"З—Ј8"И. На контакту с порфирима постали су чвршћи и црњи,

а мало даље су жуто-пепељасти и распадљиви; овде се пружају С-Ј, а на

гињу ка И. као и пешчари Црнуће. Око Деспотовице су глинени шкриљци

са банцима једрих или шкриљастих пешчара, кроз њих пробија порфир,

који их је очврснуо, оцрнио и пореметио. Заокругљене масе порфира излазе

из глинаца на самоме подножију Малог Штурца; у њима се налазе варије

тети: 1) једри, загасито сиви, 2) зеленкасти, талковити, по негда брешоидни

3) зелени, штрафасти петросилексни и т. д. — Рудоносна жица Малог

Штурца везана је за кварц порфир, код старих је поткопа моћна 8—10

стопа, пружа се С25"З—Ј25"И и пада ка планини, т. ј. И25°С под 70“.

Изнад порфира је димно-сиви врло чврсти кречњак, прелома ивераста; он се

пружа од С-Ј и тоне ка И. Покривен је глинцима и лискуповитим шкри

љастим пешчарима са утисцима од биљака; ове стене трају до на врх

брда. — Све седиментарне стене на Руднику припадају кретацејској си

стеми (стр. 50) —

Око Јасенице су глинци и пешчари, кроз ове је пробио серпентин,

који се од Страгара на И. протеже. Пеколико минута од Страгара сер

пентин граничи са овим слојевима: 1) кварчевити пешчар, боје сиве као

гвожђе, 2) сива бречијаста стена у којој силиција цементира комаде

кварца, једра глиновита кречњака и т. д. 3) једри кречњак, 4) загасито

сиви глинени шкриљац. За овим опет настаје серпентин, који траје кроз

Клисуру до платоа, одакле се слази Крагујевцу.

Све седиментарне стене на Руднику припадају старијем делу крета

цејске системе. Старије су нo oближње кретацејске масе у Драчи. (Journal

d'un voyage: p. 46. 48. 50. 60.)

У Геологији Др. Ј. Панчића забележено је, да се на Рудничкој

Планини и око ње налази : Микашиста (стр. 306), серпентина (стр. 352), ди

јабаза (стр. 354) и трахита (стр. 358).

Много више петрографских бележака налазимо у изврсноме Ошису

Рудничког Округа од г. Јована Мишковића (Гласник Српског Ученог

Друштва ХХХIV. 1872 стр. 178—33%). Ми ћемо их овде сакупити и при

казати изразима самога аутора. — На Штур ц у има вапнате Формације,

и племе порфира доста је распрострто (loco citato стр. 218) —

На Вујну има глимеровити пескара, силиката, кречника и кварца и

крижца за тоциљ (стр. 235). — Островица је вулканскога типа, као и

__Винк--_
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Трије ска: од гранита и сијенита (стр. 237). — Рожањ је од силиката

рожнаца (стр. 247). — У Врано виц и је распрострто племе кречног камена;

у њој се сече камење за надгробне плоче (стр. 249). — На Галич у је

највише распрострто племе силиката и то рожнац, који се целим Рожњем

пружа, даље на Камен и ту, Бор и Метаљку, око изворног предела

Бре за њ ске Реке на Леушић ски и Бреза њ с к и Кремен. Према

Дреновачком Брду је вапната Формација (стр. 251). — У околини

Те о чин с ка Крста највише је распрострто племе вапнаца: глимер-мрамор

(стр. 251). — У Страже вици овлађује серпентин. Крвавац је серпен

тинско брдо на Дичини према Стражевици (стр. 253). — Илија к је такође

серпентинско брдо, у правцу од Вујна на запад у коме има читав венац

од серпентина (стр. 216 и 255).

За овима долазе петрографски подаци од А. По повића (Геолошке

цртице о Србији. „Отаџбина“ 1875., Јуни стр. 294—296) Брђанска је

Клисура од дијалагитна и бронзитна серпентина. Од ње поред Мила

новца до Мајдана наизменично траје пешчар и илoвни шкриљац. — На

по пута до Рудника указује се плав кречњак и пешчар. Кроз њих про

дире ортоклас-олигоклас-кварц-трахит, што се види на више места на

оном високом брду испред рудничке механе. — На Рудник у је јако

развијена трахитска Формација, која се одавде источно у крагујевачки

округ продужава (Борач и Котленик). На Трије с ци и око Мајдана је

старији кварц-трахит. — Островица пити је од „гнајз-гранитес-а“ како

ју је Коста Поповић, нити од гранита и сијенита, како ју је Јов. Миш

ковић обележио, већ чисто трахитичан шиљак, како ју је још Бу е добро

означио. Ћајино је Брдо од исте стене. — На Прлинском Штуpц у

налази се еруптивна бречија и кварцитан, домитичан трахит, са великим

друзама планинског кристала. — Мал и Штурaц састоји се од трахита,

што се виде на врху његовом; ниже према Превоју јако је развијен иловни

шкриљац, кроз који избија кварц-трахит на Пре воји. Велик и се Шт у рац

састоји пола од трахита, пола од иловног шкриљца.

Исте 1875. године појавило се и „Привремено Извешће“, што су га

г. г. Љ. Клер и ћ и Ф. Х о Ф м а и поднели г. министру Финансије о својим

истраживањима на Руднику. У томе су Извешћу објављени ови геолошки

подаци о Руднику: „Основица рудничких планина, у смислу геолошком,

спада у старију, по свој прилици у горњу девонску Формацију, на коју се

непосредно належе, наизменце кречни камен и пешчар које последње стене

увршћујемо у Формацију каменог угља. Ова Формација пружа се југоза

падно преко Мајдана близу до Гор. Милановца, а са друге стране, пошав

северу и северо-истоку, почиње иста Формација код Космајске планине,

па се пружа даље до Авале.

„Све ове седиментарне стене продpте су трахитним ерупцијама у

разним правцима, и допиру до врхова оба Штурца, услед чега су они тако



Р У Д Н и к 69

високо и издигнути. Ови исти трахити показују се као еруптивна стена

опет поново код Космаја, Рипња и Авале.

„Изузимајући главне ерупције, што је оба Штурца подигло и планину

Рудник образовало, појављују се у Рудничкој планини и млађи еруптивни

Трахити, који се као уже еруптивне пукотине у тим местима виде.

»Ови млађи трахити то су они, који су својим ерупцијама и постанак

руда за собом донели.

За тим су аутори описали сва рудна места и руде у истима и на

основу ових разматрања установили су четири рудне зоне на Руднику.

Своме опису придали су и План ситуациони и рударски Мајдана Руд

ничког, на коме су јасно представљена не само сва рудна места него

и размештај старих поткопа, окана, закопина и згура.

Године 1888. појавила се у Zeitschrift für das Berg, Hutten-und Sali

nen Wesen pacправа г. А. Еренберга : Das Erzvorkommen in Serbien,

израђена колико на основу сопствених проматрања толико и на основу

података, црпљених са карте г.г. Љ. Клерића и Ф. Хофмана, коју аутор

копира без навода извора. Седиментарни се терени Рудника уписују у

Силур или Девон, а еруптивни у трахите. Самосталнога рада има у не

коликим анализама руда са Рудника.

3. Према напред изложеним подацима и нашим проматрањима, геолошки

састав Рудника и његове околине може се овако у кратко представити:

основа је кретацејска, а потка је порфирска. Ова еруптивна потка јесте

главно обележје Рудника, за то ћемо прво њу и представити.

Највећа маса порфирних стена налази се на самоме гребену Рудника,

она се пружа од СЗ. и иде на ЈИ, ка гружанском еруптивноме масиву.

На самоме гребену она саставља неколико висова измеђ Драгоља и Тру

деља, Островицу, Кељу, Сам отвор у Орницу, Краљев и цу, Пр

љински Штурaц, Мал и Штурaц и Бело Поље, а простире се и

по странама: Златар и це, Прлина, Великог Дола, Малог Дола,

Красојевца и т. д. Источно од ове главне масе избија једна поворка

порфирских жица: на Сребрни ци, Ја се ни ци, Страгар с кој Реци,

и Каменици (?), а западно су поворке таквих стена прво код Угри новца,

Бољковца, Врнчана, Такова и Брђана, а даље код Мораваца,

Гу коша, Рајца и Леушића.

Све се те еруптивне стене могу на ове врсте поделити:

1) микро гран у литни пор Фир с био ти том; налази се под Вели

ким Штурцем, на Малом Штуpцу, Великом и Малом Долу, Оринцу, Миловцу,

Златарици, на Звезди, код Мајдана, Страгара и Калањеваца, Бољковца и

Врнчана,

2) микрогран у литни порфир са амфиболом; налази се код

Красојевца на Руднику;
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3) орто Фир; нађен је код Хазне на Руднику;

4) глобулит ни порфир; нађен је на вису измеђ Бруснице и Такова;

5) ли пар и т; нађен је под Великим Штурцом, на Малом Штуpцу,

Великом и Малом Долу, код Страгара, Заграђа и Драгоља, Угриновца и

Ивановца, на Островици, Тријесци, код Милановца, код Бруснице, Луњевице,

Јабланице, Грабовице, Врбаве, Невада, Црнућа, код Брђана, Такова, Со

колића, Ракова, Врнчана, Бољковца, Гукоша, Леушића и т. д. Ови се липа

pити могу поделити према томе да ли им је микроструктура: микрограну

литна, Фелситна или сферолитна.

6) перлит, нађен је у Красојевцу.

Ових шест врста порфироидних продуката могу се ласно микроскоп

ским проматрањем разликовати, али се њихови геолошки односи на те

рену још нису прецизовали. Вероватно је, као што се обично узимље, да

међ њима има представника бар две разне еруптивне серије: порфирске

и риолитске, и да се жице тих серија укрштају а на додирима са рудо

витом масом удружују.

Тек ће детаљна геолошка и рударска испитивања моћи да објасне и

утврде ред ерупција у овоме интереспоме и рудом богатоме пределу.

Еруптивне творевине на Руднику умножене су још неким особеним

типовима: керсантитима и корситом.

. Керсантит је један порфироидан, и микроскопски се не разликује од

липарита са Рудника, а други је врло лискуновит, и подудара се с ти

повима из Рипња. Овај други интерстратификован је међ јако убраним сло

јевима аргилошиста на ушћу Златарице у Јасеницу.

Корсит се подудара потпуно с типом из Корзике. Једини примерак

што га имамо, нађен је код потопљеног окна из кога се за време Кара

ђорђа вадило олово. Поновљена претраживања нису овај изданак про

нашла, на карти је само приближно обележен.

Серпентинске масе налазе се у масама источно и западно од Руд

никова гребена Источна је маса у Клисур и измеђ Страгара и Бара; a

западна се веже за велики масив серпентински, који се одавде протеже

чак у ваљевски и ужички округ. Тај масив почиње у Брђан с кој Кли

су ри, па се даље упућује ка ЗСЗ., у коме га правцу просецају Дичина,

Чeмeрница и Каменица и многе њихове притоке.

У овоме серпентинскоме масиву има великих громада и дајкова од

кварца, рожнаца, јасписа и других варијетета из племена кварца. При

мера за то имамо код Брђана, Семедраже, Савинца, на Рожњу и т. д.

Кварчевита маса често је носилац авалита хематита.

4. Седиментарни терен на Руднику први су геолози ставили у крета

цејску систему, ослањајући се на његов петрографски састав, на поду
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дарност пружања слојева, на положај и одношај спрам старијих и мла

ђих слојева. Рудари су и старији (Хердер) и млађи (г.г. Љ. Клерић, Хоф

ман и т. д.) мислили да ће руднички слојеви припадати некој палеозој

ској системи. Вероватно је, да их је на ову мисао навео старолики изглед

неких глинених шкриљаца на Руднику. Али су Француски аутори овај па

леозојски изглед, као и неке друге појаве, приписали утицају еруптивних

маса, које су тамо онако силно цело седиментарно земљиште испресецале.

Ја сам се задржао на одредби геолога, прво, за то, што је прилично

била мотивисана, друго за то, што рударске поставке ничим нису подупрте,

— и, треће за то, што сам нашао кретацејских фосила у рудничким слоје

вима. Прво сам нашао Фосиле у модрим, једрим и зрнастим, кречњацима, пто

су испољини по странама измеђ села Рудника и Мајдана, а нарочито

код Злокуће. То је капротински кречњак са коралима. За тим имамо сигурни

кретацејски комплекс слојева у Раљинцима испод Островице: глинци,

пешчари и једри кречњак, у коме има капротина, корала и орбитолина. Такве

смо кречњаке проматрали још у Давидовици, Шта вици и Козељу.

Из Котраже нам је г. М. Живковић донео примерке кречњака с крета

цејским Фосилима; у једнима смо нашли рудисте, у другима корале и орби

толине, а у примерку песковита глинца — белемните.

Ови наласци потврђују кретацејску старост слојева на Рудничкој Пла

нини. Може се приметити, да су исти довољно ретки и удаљени, и да ће

поред њих на Руднику бити и старијих терена. Па наравно, али ову мо

гућу претпоставку треба којим било наласком и проматрањем потврдити,

пре него би јој се на карти и у списима места дало.

Правац пружања и пад слојева на Руднику представљен је подацима

у Викенеловом путопису, у главноме је правац ССЗ-ЈЈИ, а нагиб ка И;

то потврђују и наша проматрања,

5. У корутинама по подгорју Рудника: код Стра гара, Мила новца,

Такова, Шило паја и Бољковца, били су резервоари слатке воде, у

којима су се за време терцијeрне епохе депоновали слојеви лапора и глине

а по негде и слојеви лигнита.

Лигнита има код Страга ра и у Клисур и код Вољавче.

Код Такова је нађен парафински шкриљац у слоју од 5 m. моћно

оти измеђ слојева илoвaче и песка.

Код Шило паја међ терцијeрним слојевима има чврстога лапорца и

пешчара са остракодама.

У котлини Г. Милановца слојеви лигнита нахођени су у атару Брус

нице, Луњевице, Дренове и Невада. Дебљина тих слојева варира
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од 20 до 60 см., те су с тога предузета истраживања остала без економ

ских последица.“)

Ван ових котлина Терцијер се налази у рудничкоме Поморављу, ода

кле се мање више увлачи у долине Дичине, Чемернице и Каменице,

Ми ћемо поменути само брежуљке од терцијeрних слојева код Мрчајевца.

Коњуше, Прислон ш це, Соколића, Љубића и тако даље до Пра

њана. Понегде се у њима налазе танки, без икака значаја, слојићи лигнита.

6. Дилувијалне творевине налазе се овде онде по рудничкоме Помо

рављу. У Мрчајевцима је у њима нађен један зуб од мамута.

|
| 3

Шема геолошког састава Венчаца и Рудника.

Сл. 8. — П. Исконски шкриљцм. П. Палеозојски шкриљци. ПI. Кретацејски терен. IV. Терцијер.

V. Серпентин VI. Лампрофир. VII. Порфироидне стене.

7. Руде са којих је Рудник највише чувен јесу: сребровити и злато

носни галенити, сфалерити и пирити. Њих је г. А. Еhrenberg овако

ПОДелио :

1. галенити и сфалерити са 1520. gr. cребра у тони сирова олова.

3. галенити и миспикел што садрже 2415 gr. cребра у тони сирова олова.

3. миспикел и пирхотин од Језера и Пећине са 267 gr. cребра 2-383

gr. злата у тони руде.

4. халкопирит из Бездана са 8607 gr. cребра у тони бакра.

5. галенит из Бездана са 696 gr. cребра у тони олова.

Рудишта по Руднику познају се на овим местима. Пећина, (огромни

рудни склад од разних сулфида у трахитоидној стени), Чесма, Бездан,

Средња Коса (измеђ Красојевца и Црнуће), Драгићев Поток, Шајдине. —

На источној падини Рудника рудишта су код Љубичевца и Страгара.

Од минералних вода мора се поменути само ладна сумпорњача, Смрд

љива Вода, у Брђанима. Избија у близини риолитске жице и лапоровита,

беличаста, вапнаца.

") Види г. С. Гикића Извештај у Годишњаку Руд. Одељења 1, стр. 177.
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За Бању у Сврачковцима, измеђ Мајдана и Црнућа, Хердер вели

да је топла 30° Cels. и да извире из „сијенита“, који је пробио кроз арги

лошист. (Bergmannische Reise in Serbien crp. 134).

Ван планине Рудника налазе се рудишта разних руда на неколико

других места.

Поменућемо руду гвожђа из Шарана, коју је аналисао г. А. Ста

нојевић, и нашао да садржи: Fe,0, 74:90%, нерастворног у НСI 15.4%,

губитка при жарењу 969%. Рудиште је ово на граници серпентинске

громаде и трахитске масе, у углу где се увлачи једна партија кретацеј

ских кречњака. (Геолошки Анали IV. стр. 145).

ЈА 0 ЕН И ЦА.

1. Источно подгорје планинскога венца Венчац-Рудник састоји се од

једнога реда низгорица, које се измеђ Кубршнице, Јасенице, Раче и Лe

пенице постепено до Мораве спуштају. Тај се предео у народу називље

Јасеница и Лепеница, по главним водама, које га просецају. У овоме ћу

одељку описати терене око Јасенице и р. Раче, која полови овај се

верни део Крагујевачкога Округа. Друга пола иде у Лепеницу.

2. Јасеница полази из осоја Рудникова. Горњи јој део, до Жабара, про

тиче кроз кретацејске слојеве с порфирима и серпентинима, које су

ствари раније, на Руднику, помињате. Доњи јој ток дренира један про

страни неогени терен.

Већ се код Жабара изнад кретацејских глинаца издиже моћна се

pија терцијeрних хоризонталних слојева, састављена од:

1. једра жућкаста кречњака без Фосила,

. руменкастих глиновитих лапораца,

. Песка од кварца,

песковитих лапораца,

беличастих и зеленкастих лапораца, са споредним слојевима креч

њака. У једноме од доњих слојева кречњака има калупа од церита (Vi

Фuesnel: стр. 42)

Ови слојеви припадају сарматскоме кату. Код старе се цркве види,

да слојеви сарматскога кречњака нагињу у источно поље.

Слојеви крачњака у Топол и такође су сарматски, јер садрже ове

врсте фосила: Сardium plicatum, Modiola volhinica, Buccinum duplicatum и т.д.

У терцијeрнoме заливу код Тополе сталожени су и слојеви лигнита, који су

просецани у неким бунарима спрам чесме Деспотовице.

У Трнави су слојеви сарматскога кречњака, глине и лапора, обога

ћени једним доста дебелим слојем лигнита. Испод њих се наслагала плава

10

:

ГЕО.10ГИЈА СРБИЈЕ
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и песковита глина, која може медитеранскоме кату припадати. А изнад

њих су слојеви песка и лапора, који најмлађем делу Неогена припа

дају. Ови последњи разастрти су доста по северо-западном крају Трнаве

(Јанков Гроб) идући Горовићу, у коме их селу такође има.

Тако је и по Чумићу, а такога ће састава бити и највећи део пре

дела Јасеничкога.

На источноме крају ове косе, измеђ p. Јасенице и р. Раче, сармат

ски су слојеви испољени на Караули (300 м.) у атару села Радовања. Ту

је опет жути вапнац, састављен готово сав од органских остатака, а шу

пљикав од церитских легла. По заосталим утисцима могу се ове врсте Фо

сила распознати: Сетithium pictum, C. rubiginosит. С. disjunctum, С. по

dosoplicatum, Mactra и Cardium. Преко тога сарматскога кречњака насла

гани су и овде слојеви песка и лапора, које у најмлађи део Неогена

увршћујемо. Иначе су ови најмлађи слојеви разастрти и до алувијалних

равница крај р. Раче и Јасенице.

3. Дилувијум је представљен глинама и агломератима, што се на више

места преко терцијeрних слојева распростиру.

4. Из алувијалнога земљишта у Водицама поред Јасенице извире једна

кисела вода, налик на суседни кисељак код Паланке.

5. Кретацејска система распрострањена је по западноме, узвишенијем,

делу Јасенице, и представља се као источно предгорје Рудника. Најбоље

је ова система развијена код Тополе.

У То по ли, на Остењку десно од р. Каменице, може се разликовати

овај ред кретацејских слојева:

I. 1. Банци од једра вапнаца са шљунком, који му даје изглед кон

гломерата. Слојеви иду од И—3. а нагињу ка С. под 22°—25°. На њима

су сложно наслагани:

2. слојеви једра кречњака, са ситнијим умецима но у првим банцима,

3. слојеви песковита кречњака. Сви ови слојеви немају више од

6-7 m. моћности, а садрже по неку љуштуру од рудиста.

П. 4. Слојеви мрке глине с небројеним орбитолинама и са ређим

Остацима од корала; -

5. банци од очврслих лапораца и од кречњака са орбитолинама;

6. банци једра кречњака са остреама и коралима.

III. 7. Глинци са орбитолинама, Тетbratula, Nerineа, Туlostona, Ammonites,

7. сиви, трошни лапорци;

8. банци сивих чврстих лапораца с рудистама и остреама.

ГV. 10. Црвени гвожђевити и песковити глинци и лапорци;

11. банци сива чврста лапорца с рудистама и остреама.
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Исти се ред слојева понавља, ако се пође к варошици од јаруге,

што раставља Остењак од избрешка, на коме је варошица. — По врху

Остењка су слојеви од једра вапнаца са орбитолинама, коралима и остpe

ама; сложно су наслагани са онима напред поменутим до пута. А на за

падноме подножју Остењка, код извора Деспотовице, налазе се, у проду

жењу напред поменуте серије, ови слојеви:

А. слојеви аргилошиста, глинца и лапорца, танки, исавијани и не

сложни спрам напред поменуте серије.

В. Глина лапорна, у слојевима, који граде једну малу синклиналу и

подлогу, и са мноштвом остреа и рудиста;

С. банци чврстога лапорца са остреама.

На б. Опленцу се највише истичу слојеви једрога кречњака, у коме

се, поред неодредљивих пресека од бивалва находе: Оrbitolina discoidea и

Оrb. conoidea. Међ овим кретацејским слојевима има и слојева хематита,

али је претерано тврђење г. Ј. Милојковића, да је вис Опленац „сав од

oолитне руде гвожђа“ (види његов Извештај у Годишњаку Рудар. Одељ.

П. стр. 103). Такви су кречњаци и на брдским оглавцима северно од ва

рошице Тополе.

Мени се чини, да у Тополи имамо представљену не само Доњу, него

и Горњу Креду. Доња је Креда несумњиво представљена слојевима под

П. П. ПI. а можда и слојевима под IV, који општим изгледом својим личе

на Голт у околини Београда. Горњој би Креди могли одговарати дис

кордантно лежећи слојеви А. В. и С. Разуме се, да ће ове слутње тек

одредбом прикупљених Фосила имати да се верификују.

У слојевима под ГV 10, а нарочито испод варошице, има тако много

гвожђевитих оолитних конкреција, да је се ово, као рудиште гвожђа, за

бележило.

По анализи г. Dr. Ј. Вулетића") у једноме примерку гвожђане руде

из Тополе било је: нерастворенога 1768, хромита 269, Фери-оксида 38:39,

Феро-оксида 11:63, алуминиум-оксида 1363, магнезиум-оксида, 391, при

жарнога губитка 1106.

Из ове се анализе не види, да је тополска оолитна руда „богата са

Фосфором“, као што се г. Ј. Милојковићу учинило.“

Од Тополе се кретацејски терен пружа преко Божурње, Овсишта и

Влакче до Чумића, па се преко Шења веже за исту систему у Лепеници.

Он се састоји највише од песковитих глинаца и лапораца. Једрих масив

них кречњака, као што су они у Тополи и на Рисовачи, нема много у

овоме пределу.

У такоме једном кречњаку, код села Влакче, појављују се танке жице

галенита. (Годишњак Руд. Одељ. I. стр. 193).

“) Геолошки Анали Балканскога Полуострова ГV. стр. 126 и 127.

*) Види његов Извештај у Годишњаку Руд. Одељ. П. стр. 193.
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6. Терен исконских шкриљаца издиже се по б. Голубици (397. m.),

одакле се распростире по атару В. и М. Крчмара и Јарушице, а вероватно

и на север по коси, на којој су Ртови, Смрдан, Хумови и Градиште. Ју

жно се овај терен веже за велику азојску масу Лепенице и Левча.

На Голубици имамо ове кристаласте шкриљце: ситнозpни гнајс, ми

кашист, пегави амфибoлит, кварцни шкриљац, чист кварцит, лискуповити

кварцит.“) Слојеви су јако испресавијани и испретурани. Обложени су сло

јевима Терцијера, који се преко Војиновца спуштају ка Лепеници, а преко

Вучића ка Рачи.

0 К0 Л И НА КРАГУЈЕВЦА

1. Прва престоница новоослобођене Србије подигнута је на југоисточ

нома подгорју Рудника, од кога се један венац брегова одвојио и Кра

гујевац са запада, југа и истока опточио. По крагујевачкоме облуку тога

венца развила се на све стране челенка реке Лепенице и њених првих

притока. Та њена водопађа спада у околину Крагујевца, чије ћемо те

рене овде представити.

2. Добре основе за геологију околине Крагујевца поставили су Фран

цуски геолози Ами Буе и А. Викенел, што сведоче следећи изваци из

Викенелова путописа. (Journal d'un voyage. Š. III. Environs des Кragujevatz).

Варош Крагујевац лежи на једној малој реци, у сред широке и љуп

ке долине. Високи брегови на Баљковачкој Коси затварају ову долину од

југа и истока, а изданци Рудника затварају је од северозапада и од за

пада, где се оба ова венца састају, тамо је почетак крагујевачке долине.

Баљковачка Коса, просечена 1дралицом, састоји се од аргилоши

ста, кварцита, пешчара, једра кречњака и калкшиста. Слојеви тону гла

вачке у земљу, а протежу се у правцу С10 до 303—J10 до 30"И Креч

њак је у додиру са једном распалом диоритном стеном, од чега је постао

зрнаст.

У диоритној стени пробија се Ждралица теснацем правца С. Ј. До

шкриљаца је диорит здравији; зелен је, ситнозрн и садржи зрна гале

пита. Одонуд теснаца настају глинци, а код Сабонте пробија жица сер

ПОНТИНа.

У Драгобраћи се налази кречњак са многим кретацејским Фосилима.

Правац слојева је С25"И—Ј25"3., а нагиб ка 325 С. Та нагла промена

1) Г. Ј. Милојчовић, у своме Извештају о рударским испитивањима по окрузима крагујевачком

и т. д. (Годишњак Рударског Завода I. стр. 187), тврди, да је Голубица образована од акречне греде”,

која се од Бадњевца амо пружа, и „одакле околни сељани воде кречњак за кожење креч“. Вероватно

је, да су то само слојеви исконскога мермера, интерстратификовани међ поменутим криста“ “р“

цима, које смо на вису проматрали. -
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правца (од Београда довде свуда смо виђали правац СЈ. или С20° до

303.—Ј20° до 30"И.) наговестила нам је, да Фосилоносни слојеви дискор

дантно леже на Формацији глинених шкриљаца, пешчара и кречњака, које

смо допратили амо од Авале.

На улазу у долину Драче находе се вапновити глинци, боје црвенка

сте или жућкасте, а изнад њих такви су глинци зеленкасти и пепељасти; са

овим последњим смењују се банци једрог глиновитог кречњака, боје мо

дpикасто црне. Горњи је банак дебео до 60 стопа, покривен је глинцима,

прожетим силицијом или калцитом. Међ глинцима има слојева зеленкасто

сива Фтанита и банака чврсте бречоидне стене од Фтанита. Преко ових

леже глинци, црвени и жути, што личе на оне у почетку, а пружају се

на супротну страну платоа, на којој су једном громадом серпентина про

сечени и са пешчарима и једрим кречњацима удружени. — Код мана

стирског гробља глиновити кречњак садржи мноштво Фосила, налик на

оне у Драгобраћи. У њима смо нашли један сферулит, једну капpину, не

pинее, један особени спатангид, орбитолине) међ којима је једна нова: О.

bulgarica — О. conica под Аршијаку), криноиде, кариофиле и астрее. Пра

вац слојева варира око С. Ј., а нагиб је код Драче ка И. а код Рогојевца

ка З., што указује на свод.

Фосилоносни слојеви у Драчи изгледа да узимљу виши ниво у кре

тацејској системи, но што је ниво слојева на Руднику, Космају и Авали:

они леже дискордантно на пешчарскоме терену, што указује, да се из

весна дислокација десила измеђ депоновања оба терена. Изгледа да дра

чански слојеви заузимљу дно басена, чије су ивице на Балковачкој Коси

и Руднику, и да су поремећени услед ерупције трахита у Гружи.

Брежуљци у басену крагујевачком састављени су од слатководнога

Терцијера. — У Белошевцу има слојева белих лапораца и лапорних креч

њака пепељасте и жућкасте боје. У тим се слојевима налази: циприо,

лимнеа, палудина, један нов планорбис, Муtilus ungula capraе. Мunst и ba

latonicus Goldf. То значи да у горњи крај Лепенице терцијeрнo море није

могло продрети.

Одношај појединих терена у околини Крагујевца представио је Ви

кенел и профилом, који у Атласу репродукујемо.

Из овога видимо, да су већ Француски аутори у околини Крагујевца

распознали ове разне Формације:

1. Слатководни Пеоген код Белошевца;

2. Горња Креда: код Драгобраће, Драче и Рогојевца;

3. Доња Креда: Баљковачка Коса, огранци Рудника;

4. Гнајс на брдима на које належе Баљковачка Коса.

5. Диорит у Креди: на Ждралици;

6. Серпентин: код Драче и Рогојевца.



78 ОКОЛ И НА КРАГУЈЕВЦА

На овој овако добро постављеној основи није се даље ништа поди

зало, па и моја проматрања нису уродила многим новим и бољим резул

татима за геологију Крагујевачке околине. Сем неких детаља о петрограф

ском и палеонтолошком саставу и о распростирању раније утврђених те

рена, ја сам само ове нове ствари у околини Крагујевца могао наћи и

забележити:

а. сарматске Фосиле код Мечковца, што обара стару поставку, да се

никако терцијeрнo море није увлачило у долину Лепенице;

б. еуфотите и серпентине на Ждраљици, где су Французи само дио

pите запазили;

в. дилувијалне и алувијалне терене;

3. Алувијум је по равницама дуж Лепенице.

Дилувијум је доста распрострањен у околини Крагујевца. Код Бело

шевца и код Петровца нађене су разне мамутове кости у дилувијалној

глини. Тамо су негде нахођене и оне мамутове кости, што су у конаку

Књаза Милоша збиране и чуване, док их Dr. Ј. Панчић није за Велику

Школу прибавио и на њима прве основе за „Минералошки Кабинет“

поставио.

4. На терцијeрни терен у околини Крагујевца обраћена је била пажња

рудара, јер се у њему тражило Фосилнога угља, који је државној Фабрици

требао. И тако су трагови лигнита нахођени: у Теферичу, Трмбасу, Меч

ковцу, Петровцу, Опорници, Десимировцу, Шљивовцу, Корићанима, Дра

гобраћи и Вињишту, али нигде се није нашло угља у довољној количини,

да би вредно било вадити га. Бушењем земље у Теферичу, Петровцу и

Опорници није се такође до бољих резултата дошло, али се сазнало по

нешто о саставу Терцијера у околини Крагујевца. Благодарећи управи

Државне Тополивнице у стању смо из њене архиве саопштити неколико

резултата тих истраживања.

У Те Фер и чу се на дубини од 8 m, наишло на врло танак слојић

лигнита, који лежи у мpкој или жутој песковитој глини; ова траје до

1540 м., а овде испод танког слоја пешчара (20 см.) настаје плави песковити

„тегел“ који траје и испод 19-ог мет. дубине.

У О порници је бушено до 23 мет. у чврстој илoвачи, а одавде до

25:57. мет, у шљунку чврстом или са иловачом, па после је настала плава

иловача. Није се, дакле, бушењем наишло ни на онај слој лигнита, који

је просечен неким бунарима у Опорници. У Петровцу се после 95 мет.

чврсте или песковите иловаче наишло на слој чврстог пешчара. Друга је

рупа избушена до 1160 мет. у чврстој, местимице песковитој, илoвачи,

испод које лежи банак песка, шљунка и пешчара (15 m.), па под овима
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плави тегел (1690 m.) и најзад (1854) пешчари и каменити слојеви ило

ваче. На 19 m. наишло се на 2 dm. дебео слој, који садржи трагове угља,

а после до 2780 m. трајао је једнако плави тегел.

Скупоцена истраживања угља у околини Крагујевца донела су нам,

дакле, само ово неколико прилога за познавање минералошког састава

крагујевачког Неогена.

Моја, пак, проматрања по томе терену могу се овако резумисати.

У Мечковцу изнад Илине Воде рупе пешчанице и обронци пока

зују, да је земљиште састављено од жута или вугаста, често врло крупна,

песка, са појединим у пешчар цементираним банцима. Слојеви су хори

зонтални, вертикалним дијаклaзама у стубове испресецани; у пукотинама

има чврстих, калцитних инфилтрација. У овоме сам песку нашао више

лоших примерака од Сетithium pictuт, С. поalosoplicatum, Buccinum du

plicatuт и Меania Holandrii, по чему се ови слојеви у сарматски кат могу

уврстити.

Ови се песковити слојеви простиру и преко Теферича.

У Белошевцу су многобројни слојеви сивих, бељушавих и жућкастих

лапораца и кречњака разне моћности и текстуре. Поред конгеријских оста

така, које су већ Француски геолози у њима поменули, и који читаве банке

сачињавају, ми смо нашли и лепе остатке од ондашње Флоре.

У Баљковцу, испод Кукове Липе

Сл. 9., имамо прво један слој (1 met.)

конгеријскога вапнаца, па слој глине

(0-8 m.), па слој сурог лискуновитог

песка (0.3 m.), испод кога се види

подина од лискуновитога флишоликог

пешчара F. Конгерије су нагомилане

у једном банку, изнад кога има креч

њака без Фосила. Слојеви су по мало

нагнути у северно поље, и леже дис

кордантно на својој подини, чији сло

јеви иду од ССЗ-ЈЈИ, а нагињу ка

ССИ. ПОД 40°. Сл. 9. — 1. 2. 3. слојеви Псогена, 4. слојеви Флиша

| |

Слични се терен овде онде виђа преко атара Ердеча, Грошнице ија пр } | у

Вињишта, Корићана, Пчелице аче и Паскурице. Конгерије сам находиоу у у р ур | Ј

у Пчелици, а из Драче је још Dr. Ј. Панчић донео крупне врсте мела

нопсиса (М. Маrtiniana и М. Vindobonensis).

5. Кретацејску систему помињемо прво на западној падини Жежеља

до Ждралице. Ова се партија састоји од једрих вашаца и аргилошиста, а

у њој се находе поменуте жице еуФотита, диорита и серпентина.
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За тим је имамо на Куковој Липи, Бојов-Тору и Гувништу (685 m.),

где је свуда Флишоликим пешчаром представљена. Силазећи са Гувништа

к селу Трешњеваку наилази се, испод Флиша, на једри вапнац, а испод овога

на моћну серију слојева од шкриљаста Глинца. Танка Коса, уз коју сам

се од Трешњевака попео на Дробњу, створена је од аргилошиста и је

дрога вапнаца, а при врху, код првих кућа Аџине Ливаде, појављује се

опет црвенкаст Флишолики пешчар. Истога је састава и Дробња (774 m.)

са познатим Церовима (789 m.); само што је на Аџиним Ливадама серија

кретацејскога аргилошиста, кречњака и Флиша подупрта малим издан

ком исконских шкриљаца и гранита. Кретацејски се слојеви распростиру

одавде на запад ка Честину и на север ка Грошници и Вињишту, не ме

њајући ни свој петрографски састав ни свој главни ред наслагања.

У Грошници се у једроме загасито модроме лапорноме кречњаку

нашао један велики примерак амонита из племена Филоцерата, а облика

какви се у голтској етажи находе. У једрим кречњацима сиве боје има

пирита, од кога можда постају они кристали гипса, што су по орницама

расути.

Одавде се кретацејски терен пружа преко Драгобраће, Ђури-Села,

Дреновца, Драче и Прекопече, к Рогојевцу и Кутлову. О овој партији немам

бележака, које би ма у ком погледу унапредиле оно, што од Викенела

за нека од набројаних места већ знамо.

Низ висова меридијанскога правца у атару Грбице и Шљивовца: Гра

дина (412 m.), Товарница, Китица и Главица (497 m.), представља нам

изданке истога кретацејскога терена. Свуда су глинци с Фтанитима, креч

њаци с рожнацима и пешчари.

Изолисане мање партије кретацејскога терена налазе се до корита

Угљешнице, измеђ Паскурице и Петровца.

Вероватно је, да се понајпре овој системи могу придати они конгло

мерати измеђ села Кијева и Турчила и шарени пешчари из Доње Кома

pице, које помиње г. Ј. Милојковић у своме Извештају (Годишњак Руд.

Одељ. I. стр. 190).

Исто је тако вероватно, да у кретацејскоме терену леже руде, које

г. Ј. Милојковић помиње код Драче, Врбице, Великог и Малог Шења и

Кутлова.“)

Код Драче, на Метаљци до Рогојевца, налази се моћан склад гвоз

дене руде у једроме сивоме кречњаку.

У Врбици и Великом и Малом Шењу на неколико се места у креч

њаку појављује пиролузит, који има 42% Mn, У Врбици се сем тога на

ЛаЗe И ИЗДанЦИ ЛИМОНИТа.

“) Годишњак Рударског Одељења I стр. 193.
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Лимонита има много и код Кутлова, и то на контакту кречњака са

серпентином.

Кристаласти шкриљци, што се у околини Крагујевца находе, вежу

се за друге веће партије овога терена, што се источно до Мораве про

стиру. — Поменути изданак на Аџиним Ливадама и други на Липничкој

Главици вежу се за азојски терен Левча.

Жежељ, 504 m. високо брдо југо

источно од Крагујевца, састоји се од

гнајса, микашиста, кварцита, Филита и

мермера. Оваки се шкриљци простиру

даље на североисток преко Трмбаса и

Јабуковца ка Корману, Ботуњи и Жи

poвници, одакле после прелазе на леву

обалу Лепенице преко Бадњевца на се

вер. У Жировници су моћни складови

доломитна мермера интерстратификовани

ј

Гу

} - Сл. 10 — 1. Кристаласти шкриљци, II. Креда.

међ слојевима кристаластих Филита. А ш Терцијеp, IV. громада серпентина, еуфотита

у Бадњевцу је у овоме терену нађена и диорита.

руда гвожђа, у којој има 52% метала. Рудишта гвожђа нађена су још у

долини Лепенице на Окуровој Глави, више Кормана и у Комарицама.

У прво поменутоме селу руда се гвожђа појављује на висовима Шу

пљаја, Глоговик и Коњевац на контакту микашиста с кварцитом, а у Кор

ману и Комарицама удружена је с кристаластим кречњацима (види Из

вештај г. Ј. Милојковића у Годишњаку Рудар. Одељ. стр. 190 и 191).

Од млађих еруптивних стена у околини Крагујевца имамо да поме

немо само навод г. Ј. Милојковића, да се код Ердеча налази и експло

атише неки трахит-туФ који је пробио терцијeрне слојеве (loco cit. стр.

189 и 192).

Громадне су стене представљене диоритима, еуфотитима и серпен

ТИНИМа.

Прва је громада на Ждраљици, измеђ Крагујевца и Сабанте. Лежи у

кретацејскоме терену. Громада је ова испресецана врло танким жилицама

од гвожђевитих минерала. Сл. 10. IV.

Друга је громада код Драче, а трећа код Кутлова. Вероватно је, да

су обе у вези. У Кутлову избијају испод громаде серпентина хладни

сумпоровити извори. Серпентин је и овде у кретацејскоме терену. И овде

се у њему налазе танке жице гвоздених руда. Види Ј. Милојковића

Извештај. . . . стр. 188).

геологијA cРвиле
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Јужна пола крагујевачког округа назива се обично Гружа, по имену

главне воде, која круз њу протиче. Гружа полази из Рудника, чији изданци

и ограничавају њену долину. Са запада, према рудничкоме округу, гра

ниче је висови Јешевца и Котленика, са севера напред поменути висови

из околине Крагујевца, а са истока висови што су међа Левчу.

Кроз Гружу су прошли Француски геолози, у чијем путопису наодимо

Ове ПОДатке.

Испод села Липнице оголићени су слојеви глинца са шкриљастим

глиновитим кречњацима; слојеви стоје усправно а пружају се од З 35° C

ка И 35° J. — Од Честинског Хана пут иде малом терасом са које слази

до обале р. Груже; на овој се виде глинци и једри лискуновити креч

њак, слојеви иду од С.25"И. ка Ј.25°З. Са оне стране моста, на де

сној обали речице, издиже се из долине дугуљаста камара, која се са

стоји од порфира и трахитска агломерата. Од тога места па до Мораве

вулканска је Формација свуд по дољи Груже и по подножју Котленика.

Код Витковца су глинци силификовани на додиру са огњеном масом. Код

Витановца алувиум је препокрио вапновите глинце, а овдашња велика

брдска маса измеђ Груже и Мораве састоји се од трахитска порфира, кога

има и код Шумарица (Viquesnel; Journal d'un voyage p. 73.)

Северни део Груже састоји се од кретацејских брежуљака, чији је

састав већ раније, у претходним одељцима наговештен, јер су исти само

продужење кретацејскога терена од Црнућа, Враћeвшнице, Рогојевца, Драче,

Драгобраће и Вињишта. Исти се терен налази и по псточноме оквиру

Груже, пошав од Честина на југ Чукојевцу, поред левачкога терена ис

конских шкриљаца. У овоме се појасу кретацејски терен састоји највише

од глинаца и пешчара; кречњака има мање. Ови су шоследњи по негде

пиритима толико прожети, да се као рудне жице могу сматрати. Највеће

пиритне жице посматране су у атарима Липнице и Честина“)

У атару Лишнице и Љубића кретацејски је терен проривен жицама

риолита. Г. Ј. Милојковић тврди, да се „у близини ове еруптивне стене, у

потоку, који се западно спушта од Губеревачке Главице, појављују у креч

њаку изданци од пиролузита“.“)

У дољи Груже налази се, где више где мање, алувиума, који на

карти није представљен, и терцијера, чији су оделити одломци једним по

јасом на карти састављени. Терцијeрни терен у долини Груже створен је

у понтијској епоси. То сведоче наласци у Вучковици и Липници.

* Годишњак Рударског Одељења П. стр. 192.

2 (t (( (t a a 159.
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У Вучковици је Неоген представљен врло једрим жућкастим креч

њаком, чији су доњи банци пуни остатака од кошгерија и пужева, који

су са конгеријама живели. Од Вучковице се терцијeрни терен спушта до

Рибеша.

У доњем крају Липнице виде се:

1. слојеви лапораца и вапнаца са многим конгеријама и маланопсидама.

2. агломерат;

3. жути песак као у околини Крагујевца. — У истоме су земљишту

нађени трагови лигнита.

Из Липнице се конгеријски терен пружа ка с. Љубићу, у коме је та

кође танких слојева лигнита обелодањено.

Више по на ове лигните рудари су полагали наде на складове гипса

у Липници, јер су испод њих очекивали складове соли. Складови су гипса

на северној и јужној страни Липничке Главице. Они леже у кретацејскоме

терену, који облаже изданак исконскога терена на врху Главице, а по

именце у једроме кречњаку, који је у целоме липничкоме рејону импрег

нисан пиритом. Складови гипса захватају до 30.000 куб. мет. простора.

Г. Ј. Милојковић, који је ове громаде гипса најдуже проучавао, дошао је

до закључка, „да се гипс образовао на овим местима хемијским процесом

пирита и кречњака, и образовала се тако сумпорокисела калција“.“)

На западној страни Липничке Главице појављује се у истоме горе

споменутоме кречњаку магнетска руда, у танким жицама од 0-2-03 см.

које имају правац ЈИ-СЗ, а падају скоро вертикално.“

Јешевац је група висова, што испуњавају северозападни део Груже,

и са чијих страна потичу притоке Борачке Реке. У тој се групи находе

Црни Врх (921 m.), Шарени Камен (708 m.), Борачки Крш (500 m.) и Рас

товљак (728 m.). Сви су ти висови од разних варијетета риолита и да

цита, риолити су у већини.

Дацити су константовани само у Вујетинцима и код старог селишта

Јешевца.

Котленик је коса од села Бумбарева Брда до Витановца на ушћу

Груже у Мораву. Највиши је на њему Црни Врх (763 m.). Већи део Ко

тленика састављен је од вулканских стена из племена андезита. Код Ви

тановца има и лабрадорита, у Пајсијевићу дацита, у Тавнику базалта,

а код Пераче и риолита. Вулканске стене пробиле су кроз кретацејски

") Види његов Извештај у Годишњаку Рудар. Одељ. стр. 192.

*) Loc. cit. стр. 192.

11“
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терен, састављен највише од шкриљастих глинаца, а нешто и од једрих

кречњака. Код Губеревца се глинац претворио у прави аргилошист, ста

рога хабитуса.

Западну страну Котленика прати једна громада серпентина и један

појас Терцијера, у коме су трагови лигнита нахођени код Милочаја, Цве

така, Лађеваца, Тавника и Бреснице. Најмоћнији слој лигнита (до 3 мет.)

лежи у атару Тавника. Са слојевима лигнита у овоме поморавскоме Тер

цијеру измешани су слојеви глине лапора и жутога песка. Овај се појас

протеже на СЗ. подгорјем Јешевца.

Изоловани изданци еруптивних стена, риолита, нађени су код Кнића

и код с. Љубића.

Л ЕВАЧ И Т ЕМНИЋ.

То је простор доскорашњег јагодилског округа. На њему су главна

брда: Црни Врх, Јуор, Благотин и погранични висови спрам Груже: Дробња,

Дуленски Црни Врх (919 m.), Тиква (901 m.), Самар (959 m).

О томе простору имамо неколико геолошких података од Хердера и

од Француских путника.

Хердер је прешао преко Црног Врха и констатовао, да се исти

састоји од микашиста.

Французи су ишли из Крагујевца преко Рековца у Крушевац, и при

метили, да се код Ратковца јавља микашист као конкордантна подлога

глинцима, пешчарима и кречњацима Балковачке Косе, и да се исти са

гнајсом протеже до Рековца, на коме је одстојању више пута серпенти

ном проривен. Слојеви микашиста пружају се од С22"3. на Ј22"И. Што

ближе Западној Морави то све више гнајса, чији слојеви иду С-Ј. Код

Јасике има беличастих лапора и вапновите глине са одломцима кварца;

од ових терцијeрних слојева створени су плодни брежуљци дуж Мораве

(Viquesnel: Journal d'un voyage p. 61 и 62).

У Геологији Dr. J. Панчића помиње се лимнокварцит код Осипа

онице у Левчу (стр. 346).

Мој колега г. С. Урошевић посветио је Левчу и Темнићу, док бе

јаше помоћник у Минералошком Кабинету, неколико екскурзија са којих

је Геолошком Заводу донео збирку стена, од којих ћемо поменути сле

деће: гнајс с врха Благотина, из Опарића, од Јасике и Кукљина, амфи

болит из Јасике и са Благотина, гнајсолики гранит од Шанца: једре

кречњаке и мезозојске шкриљасте глинце од Каленића, Сибнице, Жу

пањевца и Љубостиње; лигнит из Пољне.
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Најзад се у Годишњаку Рударског Одељења појавише неколики по

даци о рудама на Црноме Врху, које ћемо на своме месту исписати.

(Види Извештај г. Ј. Милојковића стр. 191).

Из претходних бележака а и из мојих проматрања следује, да је

простор Левча и Темнића један велики исконски плато; исти је изривен

рекама Осаоницом, Белицом, Лугомиром, Каленићском и Љубостињском

Реком, измеђ којих се истичу висови Црни Врх, Јуор и Благотин.

По оним речним долинама имамо трагове затока терцијeрних и дилу

вијалних вода.

Терцијер је слатководан. Саграђен је од слојева песка, глине и ла

пораца, који се наслањају на старија и виша брда. Велике сам масе Тер

цијера проматрао код Слатине и Сабанте, оне се пењу и на врх оне косе

што раставља басен Лепенице од басена Белице, за коју су Француски

путници рекли, да је сва од азојских шкриљаца. У Сабанти, и Горњој и До

њој, имамо слојеве песка, глине и вапнаца у хоризонталном положају. Сло

јеви вапнаца и пескуше глине пуни су конгерија и меланопсида. Овај се

терен може сматрати као наставак конгеријскоме терену од Белошевца и

Балковца. Увалом Ждралице комуниковао је терцијeрни залив Левча са

заливом Лепенице, а Ждралица је после просекла Неоген и ужљебила се

у ону громаду еуфотитних стена у његовој подини.

За терцијeрни залив код Пољне знамо само да садржи слојеве

ЛИГНИТа.

Изнад терцијeрних слојева находе се на много места дилувијалне те

расе од агломерата и глине.

Црни Врх и његови огранци јесу од разних врста кристаластих

шкриљаца: од гнајса (Сугубина, Радманов Гроб) микашиста, амфибoлита

(Радмашов Гроб, Штипље) и лептинита. Шкриљци су просечени моћним

жицама белутка (Бели Камен, Анатема, Бабина Меана, Главица и т. д.)

На многим местима међ исконским шкриљцима има крупнозрна мер

мера; слојеви истога, изнад Горњег Штипља, иду од С20"И. ка Ј20°З.

и нагињу врло стрмо ка И. На Стражиловици слојеви мермера иду СЈ.

а падају ка С.З. под 30" (Ј. Милојковић стр. 187). Па исконски масив

Црног Врха палежу непосредно терцијeрни слојеви међ којима се, по негде

и танки слојеви лигнита наоде. Г. Ј. Милојковић тврди, да се на Цр

ном Врху налазе „разне еруптивне стене трахитоидне структуре“ (loc. cit.

стр. 189). и да се гвоздене руде налазе у мермерима код Панине Механе

и у Рупинама. (loc. cit. стр. 190).
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Јуор је истога састава као и Црни Врх. И на њему има складова

гвоздене руде.

Благотин се по збирци г. С. Урошевића, састоји од исконских шкри

љаца, кроз које је пробио липарит.

Минералну воду у с. Белој Води (Темнић) испитивао је прво Хер

дер, а после и државни хемичар Илић, који је нашао да садржи угљо

киселог гаса, карбоната калије, натрона, магнезије и калције, сулфата

натрона и куњске соли, а у њеноме талогу, сем поменутих једињења има још

и врло много гвожђаних оксида. Линдмајер је ову воду уврстио у гвож

ђевите киселе воде и топло је препоручивао. (Опис минерални и лековити

вода. 1856. стр. 78—82).

Dr. Ј. Панчић помиње неку минералну воду у Медвеђи у Левчy

(Геологија стр. 396) која извире из гнајса.
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1. „Копаоник, као што Вам је познато, лежи на јужном крају наше

земље онде, где се она са Вучитрнском нахијом у Албанији граничи. Ако

замислите повучену једну црту од Карановца Трстенику, другу од Трсте

ника Јанковој клисури, одовуд трећу Јарињу или месту где се првом Ибар

наше земље дотиче, а од Јариња спустите четврту низ Ибар до утоке

његове у Мораву, имаћете неправилни четвороугао, који обухвата места,

с којима желим да Вас изближе упознам, Копаоник и његово подгорје.“

Овако је област Копаоника обележио његов најбољи зналац пок.

Др. Ј. Панчић, када га је за предмет своје познате светосавске беседе

(1869 год.) изабрао. У овоме ћемо га оквиру и ми, са геолошког гле

дишта, приказати, јер нас на то обвезује и пијетет спрам онога, који је

овај „прекрасни крај од Србије“ најпопуларнијим крајем у Србији направио.

Панчићевим речима најбоље ћемо обележити и планинску и речну разграну

у овој области.

»Ближа околина Копаоника и облик ове горске групе може се нај

боље прегледати с врха Жељина, као главног узла, у ком се стичу све

косе што састављају Копаониково подгорје. Жељин лежи над Трстеником

према Левачким планинама, од којих га је у давнашњим светским добима

раставила Морава. Од Жељина, који има 1.100 м. надморске висине упу

ћује се једна коса западу упоред са Моравом, од Гоча се та коса рачва,

краћа грана свршава се Савином трпезом, друга се снижава до Брезне,

одтуд се опет пење у Столове, које је дубока Ибарска долина раздво

уила од Троглава и Ђакова. Друге две косе теку од Жељина југо-западу,

десна се свршава Кобасицом и Студеном и пада стрмо у Ибар, друга,

дужа спушта се Ибру између Међуречја и Јошаничке Бање, четврта нај

дужа коса пружена правце на југ снижава се до Плоче, отуд се полагано

пење и свршава се на граници нашој Сухим pудиштем, највећим брдом
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у Србији, са надморском висином од 1700 м. Ове четири главне косе шаљу

на све стране своје гране и огранке, а удоља измеђ ових грана и огра

нака скупљају воде, које у великом мноштву по овим врховима извиру,

главније јесу: Рибница, која између Савине Трпезе и Столова Ибру на

запад тече, Гвоздачка река, Гокчаница и Јошаничка река, које примају

све потоке што на југу од Жељина и западу од Копаоника истичу и Расина,

која се иза Крушевца слива у Мораву а скупља све воде што на истоку

од Жељина и Копаоника извиру, осим Дубоког потока који извире у

Крчмару под високим Копаоником и прешав ниже Беђировца нашу границу,

глава је Топличкој реци која тече на исток Бугар-Морави.“)

2. Прво Хердер, па А ми Буе и Вике нел, а најзад Панчић и

Сабо изнесоше белешке по којима се сазнало од чега су, у главноме,

састављени Копаоник и његово подгорје.

Хердер се из Крушевца, уз Грашевачку Реку, попео на Суво Ру

диште, са кога је низ Самоковску Реку сишао Јошаничкој Бањи, из ове

је, по излету у Ковачевац и Лачнојевић, отишао преко Плане у Рудњак,

па низ Гокчаницу на Ушће (Студеницу) и даље у Краљево. На томе је

путу забележио, да се више пута смењују: микашист, аргилошист, сијенит,

гранит, серпентин и гранит са рудоносним изданцима.

Француски су аутори из Крушевца преко Козника изишли на Суво

Рудиште, са кога се спустише на Рашку; други пут су прошли линију

Караљево-Рашка. Они су изнели прецизније геолошке и петрографске по

датке а у саставу ове ове области разазнали су следеће чланове:

1. Кристаласти шкриљци: Кремница, Јошаница, Самоков, Лепенац.

2. Прелазни терен : Жељин, Козник, Копаоник.

3. Кретацејски терен: Козник, Ботуње, у опште подгорје Копаоника.

4. Терцијeрни терен: дуж Мораве, око Расине и Ботуњске Реке.

5. Сијени г: Кремница, Јошаница.

6. Диорит: Жељин, Копаоник.

7. Сијенит-порфир: Брзеће, Копаоник.

8. Серпентин и еуфотит: обале Ибра и Грашевачке Реке.

Др. Ј. Панчић, у поменутој беседи својој рекао је о геолошком

саставу Кошаоника и његова подгорја само ово што сљедује.

„Као већина виших брда и Копаоник састоји се готово скроз из си

ликатних стена гнајса, микашиста и сијенита), само на два места увлаче

се у Копаоник уске греде од кречног камена, од Брзећа преко Методије

*) Ко па он и к и његов о под гор је, на Св. Саву 1869 год. у Вел. Школи читао Др. Ј.

II анчић. стр. 4 и 5.
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до Гобеле и од Жупе до Нерађе испод Козника Плочи, цело пак подножје

Копаониковог подгорја и неки виши врхови — Куле Копаоничке, Треска,

Једовник и Столови — састоје се из серпентина, која стена на мало места

у Еуропи стиже до толике моћности и толиког распрострањења, као око

Копаоника“. (loc. cit. стр. 7.)

Проф. Др. Ј. Сабо попео се на Суво Рудиште из Краљева, преко

Кобасице, Рудњака, Јошаничке Бање, Једовника и Јелака, а сишао је преко

Чајетине и Казновића у Рашку, одакле се низ Ибар у Краљево вратио.

На целоме том путу констатовао је смењивање серпентина, трахита, сије

нита, гранита и микашиста.

Ја сам ову област обилазио у три маха овим правцима:

Топлица — Копаоник — Рашка — Краљево;

Александровац — Јошаница — Копаоник — Брус — Александровац;

Ушће — Жељин — Гоч— Краљево.

3. Брдске масе што се управо у Копаоник рачунају леже измеђ Ибра,

Јошанице, Расине и Топлице. Свака од њим има своје нарочито име а

најпознатија су имена: Суво Рудиште, Гобела, Вучији Крш, Једовник,

Јелак, Треска, Бело Брдо, Кремнићска Гора, Погребина, Кокоревац.

Суво Рудиште јесте највиши гребен на Копаонику. Дужина најви

шега слемена имаће преко пола километра; правац му је меридијански;

стрмо пада на све стране а најблажије ка северу, камо се у Јелак рас

плињује. Облика је, дакле, у опште камарастог. Обрасло је травом; само

на северној и северозападној страни има прлина од чисте руде, због чега

је можда, цео вис своје име добио.

По Хердер у се оглавци Сува Рудишта састоје од микашиста и гра

ната (loc. cit. стр. 87 и 88), а на њиховом северном подножју налази се

сијенита са жицом магнетита, хематита, граната и траговима бакарних

руда. Ова је жица 20 Фати широка; пружа се ћora 10 и на великој је

просторији дала повода оној напред поменутој сувој прлини.

За врх Копаоника рекао је Ами Буе,“) да је саграђен од ових зона:

кестенасти гранат, једар или у кристалима, шкриљац претворен у рожнац

једар, љубичаст или зеленкаст, гранат једар или у додекаедре кристалисан,

а помешан са гомилицама магнетита и бакра карбоната, рожнац, сијенит

и кварцши гнајс.

О масиву Копаоника V i q u e s n e 1. пише: Ова се планина састоји од

лептиноидног гнајса, од лештинита врло лискуновитог са биотитом и белим

“) Геолошка скица Европске Турске, стр. 100. Додатак Геол. Аналима Балк. Полуострова.

ГЕО.aОГИЈА СРБИЈЕ 12
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Фелдспатом, од кварцита и од Фелситних стена, шкољкаста прелома а пе

пељасто црнкасте боје. Горњи слојеви врха јесу од тракастог лептино

идног гнајса, који се састоји од танких лишчица, белог и зеленкастог

једрог Фелдспата, од лискуна и од хијалиног кварца. Ове две последње

субстанције ретке су у стени. Правац слојева је близу Брзећске превоје

од С. на Ј. а близу врха С22"И — Ј22"3. Они падају ка И. и ка И32°C.

— Ове су стене подупрте крупнозрним сијенитом, који се састоји од кри

стала румена и бела Фелдспата, кварца и амфибола а протеже се према

северу. Од гнајса је сијенит растављен појасом метаморфисаннх и распад

нутих стена неколико метара широким у коме се налази жути гросулар,

гранатит, октаедарски магнетит, хризокол и зелени карбонат бакра. Рудна

се жица укршта са правцем слојева т. ј. иде од И. ка З. Чини се као

да је у вези са трахитним порфиром, који се налази по наспрамним боковима.

Тракасти лептиноидни гнајс, на додиру са том жицом, губи лискун и пре

лази у тракасти петросилекс, који се смењује са зонама компактна граната“)

У путопису професора Др. Ј. Сабоа на Сувом Рудишту се помиње:

гранатска стена, цепков шкриљац, кварц призматичан и шупљикав, магне

тит, пирит, хематит, лимонит,“) и гранит.“

Јелак је равни Копаоник, протегнут измеђ Сува Рудишта и Једовника

у правцу меридијанскоме, а измеђ Гобеле и Кршева семетешких у по

пречном правцу. Па целој тој просторији нисмо до сада запазили ништа

друго до порфироидни гранит, али је вероватно да ће на њој бити и других

кристаластих стена.

Гранит у Јелаку јесте у опште крупнозрн; састоји се од кварца, биотита

и ортокласа; кристали овог последњег минерала неколико су пута већи од

осталих састојака, те тако они и дају псеудо-порфирни изглед овој стени.

На крају Јелака, изнад села Руднице, приметили смо гранит са ретким

и ситним зрнима кварца, са црним лискуном и зеленим амфиболом, са

беличастим Фелдспатом обичних димензија и са ружичастим кристалима

ортокласа који имају до 3 см. у дужину.

На северном пак крају Јелака, идући Бањи Јошаничкој, у овакоме

граниту има кристала ортоклса, чија дужина прелази и 5 см.

По целоме Јелаку има излучених и једно врз друго наслаганих па

ралелопипедних стећака од гранита, који ће на овој заравни показати

праву слику од Реisenmeere, када се тамо доврши процес сатирања шуме.

Вучији Крш је једна таква гомила монолита око гранитскога дајка,

што стрчи у превоји измеђ Сува Рудишта и Гобеле. И овај је гранит добио

порфироидну структуру, услед јаког развића Фелдспатових кристала.

“) Јоurnal d'un voyage dans la Turquie d'Euгоре стр. 67 и 68.

*) А. Поповић у Отаџбини стр. 290 и 291. год. 1875.

“) Eros L: Keleti Szerbia Trahit-es Granijanak petrografiai tanulmanyоzasa. стр. 70.
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Гобела је камарасти брег на источној страни Јелака. Она се са

стоји од разних варијетета кристаластих шкриљаца, међ којима главну

улогу играју једри, скоро афанитни, цепљиви кварцни шкриљци, кафене

боје. Са овим су стенама удружене знатне партије мермерастог и плоча

стог кречњака.

Испод ових слојевитих маса појављује се, по јаругама и жљебинама,

гранит средњег зрна, са амфиболом, а још ниже, на источним падинама,

и жица риОлита.

Једовник је грбина од серпентина израсла на подлози од гранито

идних стена и исконских шкриљаца. Серпентина има највише и од раз

них варијетета. Од њега је и највиши вис овога каменога голога брда,

назван Кукавица. Међ варијететима серпентина истиче се онај са дијалагом

и оливином. Серпентини су у вези са диоритним и еуфотитним стенама,

које су нарочито много на источној страни брега, дуж Велештице, ого

лићени. На западној се страни серпентин дубље спушта.

На јужном делу Једовника издигнута му је подлога од кристаластих

шкриљаца и амфибол гранита. Овај је гранит средњег зрна, лепог изгледа.

То ће бити „сијенит“, што га, од прилике на овоме месту, помиње и

Л. Поповић (Отаџбина 1875. Јун. стр. 290).

Треска је кршни ћувик на ЗЈЗ. страни Сува Рудишта. У напред

поменутом цитату из беседе Dr. Ј. Панчића Треска је обележена као да

је од серпентина. Међутим, у збирци стена истог аутора находи се при

мерак (бр. 1538) са овога крша који сам у риолит уврстио. Ја се на Треску

нисам пео, али ми се мало из даље сматрана, учинила да се састоји од

неке еруптивне трахитоидне стене, а не од серпентина.

Бела Стена и име је своје добила од бељушавога једрога кречњака,

који на њој превлађује. Први варијетет јесте прави бели мермер, од по

крупних кристала калцита. Други је варијетет ситнозрн, бео или плавичаст

са сивим пегама. Треће је кристаласти, једри кречњак, сиве боје и шкри

љасте структуре. Сви ће ови кречњаци припадати једној истој геолошкој

системи, ма да измеђ првог и трећег варијетета има знатне разлике. Ми

смо већ навикнути да овакве ствари находимо у друштву са кристаластим

Филитима, у горњем кату исконскога терена; али нас ово место подсећа

на неке прилике у Шар-Планини, где се, као и код Атине, истиче слутња

о некоме млађем рангу оваквих творевина. Ову сумњу на Белој Стени

подупире још и налазак аргилошиста, у коме аморфна глина превлађује

кристаласте делове кварца и талка. Стена је ова једра и слабо шкри

12“
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љаста; боје је загасито сиве. Садржи нешто ситног магнетита и неких

других распаднутих минерала.

Сребрница је такође место где има зрнастог мермера, боје плави

часте, а такође и рудоносних стена.

Са Сува Рудишта на Топлицу силази се прво преко кристаластих

шкриљаца, па наизменично преко серпентина и микрогранулита, док се

не дође изнад села Равништа, које лежи на овој последњој стени. Слично

смењивање ових громадних стена траје и даље низ р. Топлицу, као што

је то на другоме месту забележено.

Са Сува Рудишта на Јариње иде се највише преко кристаластих

шкриљаца. Код Јариња, до Ибра је брдо Јарињак које је саграђено од

трахита.

Са Сува Рудишта преко Руднице на Ибар, прво се иде преко поменутих

гранита Јелака, а међ овима ћемо овде запазити и ситнозpни гранит са

амфиболом и биотитом. Кварц и Фелдспат у овоме су тако сићушни да

се једва лупом један од другога разпознају. У стени се налазе млазеви

од друкчијег кристаластог агрегата, можда умеци од неког другог гранита,

чији су састојци још ситнији но у главној стени.

Када се пређу масе порфироидна и амфиболгранита наилази се на

изданке амфибол-трахита и амфибол андезита, који трају косом до села

Руднице на којој се и извесне партије серпентина појављују. Серпентин

се овде до Ибра спушта. У Чајетини, преко које је силазио проф. Сабо,

јесу гранитоидне и трахитоидне стене. Брег Каљевац је од трахита и сер

пентина. Код Новог је Села трахит који траје до Ибра (А. Поповић стр. 291.)

Овим су путем прво прошли Француеки путници и означили прво круп

нозни, па порфироидни „сијенит“. Испод с. Лисице: ситнозpни трахитски

порфир са амфиболом (Viquesnel crр. 69) или сијенитски порфир (А Воue

стр. 356 Т. Е.), који је старији од свију тамошњих трахита. У његовој се

средини находе 2—3 клобука од серпентина удружена са бречијама. Сер

пентин се спушта низ долину Руднице до Ибра, где је у контакту са пе

тросилексном порфирском бречијом, у којој има зрнаца кварца и заобље

них одломака кварцитних и Фелдспатних стена.

Из Јелака преко Семетеша на Ибар. Из Јелака у Семетеш познате

су ми две стазе. Једна, севернија, полази од Раскрсница испод Једовника,

кроз Бучје, по коме је порфироидни и амфибол-гранит, па кристаласти

шкриљац, кроз који је пробила жица микрогранулита. Од половине бучја

настаје серпентин, који траје до села Семетеша. Друга шира стаза, ко
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ловоз за двоколице, води нешто јужније, прво преко гранита, па и шкри

љаца са жицама микрогранулита, иза семетешких чукара од којих настаје

серпентин: Велики Крш, Мали Крш и т. д. Овај траје до теснаца испод

села, па после се до Ибра код Казновића смењује са трахитом.

Семетеш је значајан са својих језераца и бреголазина, које грозе

опстанку овога села.

Прво се језеро налази у ували под серпентинским платном Велике

Чукаре, ЈЗ. од Једовника. Дугачко је 60 м. а широко 40 м. Горња му

је обала каменита, а снижа је од осулина. Из њега стално тече поточић

на северној му страни, а уливају се неколики поточићи из ливада са

источне стране. Стање је воде у њему готово стално, јер колико му с једне

стране притече, толико из њега може и да истече, онде где му је обала

најнижа. Вода је модро-зелена; по некада, кажу, мало закрвави; риба

нема. Приличан део воде застрт је жмиравцем (тресетином) од карацеa,

папрата, рогоза и трске, а по језеру пливају и пласе одваљене од ове

биљне творевине.

Испод села, код Смрековице, налазе се два мања Блата, у којима

вода, као и у овоме језеру, никад не пресише, а по којима се тресетина

Није наватала.

Језерца су ова постала, када су се плазине са брда у долини испре

чиле, успор начиниле и притоку ујезериле, до висине на којој се могла

отворити отока за поток. То сведочи и сам изглед и састав овога терена

а такође и уpниси који се и у данашње време тамо дешавају."

Из Јелака преко Кремнићске Планине на Јошаницу. Кремнићска

Планина састављена је од Филита и гранита. Филити су разних варијетета.

Амфибoлитни агрегат канда је понајвише распрострањен.

Еруптивна стена представља нам агрегат кварца, ортокласа, плаги

окласа и амфибола са сфеном, какав се у обичним амфибол-гранитима

находи. Нема дакле разлога, да се ова стена уврсти у сијените, као што

мисли г. Dr. Ј. Сабо, као што нема разлога да се у сијените увршћују

и они други амфибол-гранити, што су овде-онде по Копаонику конста

'1'ОВáНИ.

") Један такав случај, који је становнике прилично био узнемирио, десио се 1889. С пролећа исте

год., пошто су снежнице земљу натопиле, опучи се знатан део земље у Семетешу и занесе неколико

стаја. Земља се расела и склизила дуж неколико дугачких пукотина, чије правац ишао 94 .111, ка С.З.

Раседање је било по 1 м. а уздужно померање и много више. Усљед овога срозана је земља, и попречке

испуцала, а у доњем се крају, набрала нагучила и у клобуке издигла. Највећа је гужва на дну “.

где се састају потоци што слазе са Једовничке челенке и у тесни канал улазе. Кад би се једном процес

сурвавања у већим размерима извршио, онда би се овде, вероватно, могао створити још већи праг но

што је садашњи, који би могао успорити много веће језеро но што су данаш“. Судећи према сили

дојакошњих агената не би било оправдано ову катастрофу скоро очеки“ “ “У брђанску сиротињу

због тога расељавати.
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Из Јелака преко Самокова на Јошаницу. Ову је линију прошао

Хердер. Сишав са Равног Копаоника у Самоковску Реку од Копаоничких

Кула до б. Псолога газио је све преко порфироидног гранита („сијенита“)

Хамоковској Реци, на њеној левој страни, према Једовнику, констатовао

је серпентин, а на десној страни, нешто ниже, микашист, чији се слојеви

пружају h.5 а нагињу северу под 75". На вису изнад Самокова „сијенит“

је пробио кроз микашист, који се опет до р. Јошанице распростире.

Са Сува Рудишта преко Брзећа на Расину. Ово је пут којим се

обично на Копаоник узлази и слази; њиме је прошло већ неколико гео

лога, а препоручује се интересним геолошким проФилом, који у другим

правцима још није овако виђен.

Хердер је од Расине уз Грашевачку Реку констатовао сиви арги

лошист до кога се у с. Грашевцу, а на левој страни реке, издиже сер

пентинска стрмостен. Између те две Формације налази се црвена, жута

и пепељасто бела печена стена (глина и кварц), која се металица зове

(Her der стр. 84). Серпентин се више пута смењује са аргилошистом и

шкриљастим кречњаком до испод села Брзећа. Аргилошист довде мења

боје; мрк је, жут, и кестенасто црвен, а од кречњака су, на десној обали

Грашевачке Реке голе литице са пећинама, у којима се негда Карађорђе

са својим људима задржавао (id.) Изнад овога долази талковити амфи

болит, а изнад Брзећа сијенит и порфир.

На Злапланини је аргилошист и микашист, па даље ка врху Копа

оника сијенит. * -

На Беђировачкој Планини откривена је знатна рудна жица.

У првоме рапорту од А. Буеа (1836 год.) о долини Грашевачке

Реке вели се: Ова узана долина има пет романтичних теснаца, од којих

су четири склопљена дебелим жицама серпентина и серпентинских бречија

измеђ граувака и кречњака са пећинама и гвожђаним рудама. У горњем

делу долине, нарочито у ономе што иде од И. ка З. и у Брзећу се за

шује, виделисмо следеће масе: шкриљце, серпентинске бречије, сиви или

црвени шкриљасти кречњак, правцаС22"И, серпентин, распаднут шкриљац,

серпентинску и еуФотитну бречију, шкриљце, кречњак, исту бречију, очврсле

шкриљце, антрацитне шкриље, жуту деколорисану грауваку, серпентинску

бречију, неку врсту Schaalstein-а или бречоидни шкриљаст са страним мате

pијама, сиви и црвени кречњачки шкриљац, амигдалску амфиболну бречију,

једну врсту еуфотита са много Фелдспата, очврсли шкриљац, кречњачку па

серпентинску бречију, пешчар, црвен очврсли шкриљац, шкриљце и гравуаке,

сиви зрнасти кречњак. Ова серија слојева, и са бренијама у жицама, измеђ

Радманова и Брзеђа, опомиње вели Буе, на неке долине у Фихтелгебирге“)

*) Кesultats de na premiere tournee (Bull. Soc. Geol. 5 Dec. 1836).
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Из Викене лова описа овога пута“) истичемо ова главна Факта.

Тескобна долина Грашевачке Реке просекла је попречке слојеве

пешчара, аргилошиста и кречњака од којих су речне обале у њеноме

доњем делу. Слојеви се у опште пружају од С. на Ј. На 2% с. од Бруса

у теснацу Паљевштице ове је слојеве пресекло пет неједнаких маса сер

пентина са лепим кристалима дијалага, које се протежу од СЗ. ка ЈИ.

На контакту су седиментарне стене, поломљене, поремећене и модифико

ване, а како се у опште под утицајем атмосферилија лакше распадају,

то серпентинске жице стрче из њих.

По излазу из теснаца над слојевима аргилошиста и пешчара издиже

се глиновити, шкриљасти кречњак и огромна маса једрог жућкасто-белог

пепељастог и црвеног кречњака. Слојеви се пружају од С22"И на Ј22"3,

а мало даље од С. на Ј. Падају ка И22"Ј. и ка И. (тако да граде син

клиналу са слојевима од Ботуње и Трменице?)

Измеђ Радманова и Брзећа, оном аргилошисту у подини кречњака

придружују се слојеви црног антрацитног шкриљца, испољени на десној

обали реке. На левој обали слојеви аргилошиста су просечни многим жицама

серпентина и еуфотита, поред којих има бречија са одломцима пешчара,

аргилошиста и једрога кречњака. Аргилошист је и овде доста модифи

кован и деколорисан. Овде нема оних кречњачких стрмостена, као што

се виде на десној страни Грашевачке Реке, или што их на овој страни

нема или што су у неком вишем нивоу.

Овоме терену, што се чак од Ботуње амо пружа граница је долиница

што је испод Брзећа од 3. ка И. упућена. Њена северна страна састоји

се од лептиноидног гнајса, који се пење до на превоју изнад Брзећа.

Овим, овако детаљним проматрањима старих путника, ја имам само

да додам, да је већина седиментарнога терена дуж Грашевачке Реке ство

рена у кретацејској периоди, а да се у Палеозоик само неки аргилошисти

и пешчари могу уврстити. Кретацејски се слојеви пењу близу до Сува

Рудишта и јако су дислоковани. Они су у главноме двојаки: једри креч

њаци и слојевити глинци, пешчари и лапорци. Масивни кречњаци граде

Греду што се пружа изнад Брзећа у правцу ка Перађи, а шири се низ

падине до с. Ливађа. Испод ње су слојеви оне друге кретацејске серије;

ови се пружају до с. Грашевца т. ј. до самога подножја низгорице којом

смо сишли са Сува Рудишта ка Брзећу.

Јошаница је река на северној граници Копаоничкога масива; ми ћемо

јој описати обале од њена почетка, који је управо на ставама Плочице

и Криве Реке испод села Рокаца. Овде она тече кроз сутеску, чије су

стране састављене од сатинисаног аргилошиста и других филита.

*) Journal d'un voyage p. 65 — 67.
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Десно од Реке, Витине Стране заузете су убраним, афанитним, пе

пељастим и зеленим Филитима и ситнозрним амфибoлитима у танким сло

јевима. Међ Филитима су излучене подебеле жице белога кварца. Све се

ово увршћује у горњи део кристаластих шкриљаца.

На Витиним Странама запазио сам три жице микрогранулита. Прва

је на месту где се стаза са стране почне спуштати ка селу Јелакцу, код

кућа Прибановића-Катића. Изданак је до стазе 30 корачаји велики, стена

је чврста, масе сиве, на контакту са Филитима није приметан никакав

особени случај модификација. Друга је жица у Филиту на 200 м. даље од

прве. Моћност ја изданка мања, — основна маса стене беља је. Овде у

близини има подебелих жица од кварца, а Филити су разно бојадисани.

Мало даље, око 100 м., види се, али не баш јасно, и изданак треће жице

микрогранулита.

Сишав са ових страна, у малу проширицу села Јелакца, оставља се

Филитни терен, који се наставља лево, а десно се, подаље од пута, виде

серпентинска брда, са дајковима од кварца. Ово је бр. Витуж. У овим

излученима стубовима кварца има онаких црвених производа распадања,

као и у другим нашим масама кварца у серпентину. Потоци што отуда

долазе ваљају, поред серпентина, и по који валутак трахитоидне стене,

а на ртовима што се са Витужа код цркве до Јошанице спуштају оголео

је серпентин са излученим масама кварца.

Код цркве Јошаница скреће мало на лево, међ слојеве шкриљаца, а

стаза се лаћа серпентинског рта; на левој страни реке не види се да

има серпентина.

Даље низ реку настају кристаласти Филити, па романтична Клисура,

измеђ с. Раковца и Дрења, која је сва у гранитоидним стенама. Стене су

врло лепе и у импозантне паралелопипеде, плоче и стећке, излучене. Оне

трају и по излазу из Клисуре, до изнад Бање, где се појављују слојеви

аргилошиста и рожнаца. Ови се слојеви разликују од сличних ствари у

горњем делу Јошанице; опомињу више на неке палеозојске творевине.

Испод њих, Бањи идући, на ново се указују кристаласти шкриљци, ста

рога хабитуса, међ којима највише има амфибoлита. У овима се при дну

теснаца налазе танке апофизе ситнозрног гранита, чије су главне жице

недалеко одавде уз реку испољене. Салбанде су углачане, сјајне и црне,

при њима је амфибoлит, иначе једар, распаднут и искомадан.

Топла вода у Бањи избија из слојева амфибoлита, помешаних са квар

цитима, којих има на обема странама реке. У самој реци код Бање нај

интересније су рише од гранита са великим млазевима диференциране магме

што стени даје бречијасти или порфироидни изглед.

Око Бање има неколико висова: Витуж, Кокоревац, Погребина, чији

ћемо састав укратко да обележимо.
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За Витуж је већ речено, да на њему има серпентина с дајковима

кварца. Када му се приступа од Бање, уз Рајков Поток, у коме се ваљају

примерци Филита и диоритних стена, онда се у његовој маси виде амфи

болити и еуфотити, који се спуштају и до Јошанице са десне стране по

тока. Серпентин настаје код кућа Ђоровића. Поједини су ртови од самога

кварца.

Кокоревац није од серпентина, како вели А. По шовић, већ највише

од кристаластих шкриљаца. Приступајући му од бањске цркве гази се

прво преко амфибoлита, који почиње од Топлице па траје до потока Дрн

даруше. На непосредном подножју брега амфибoлити су замењени дио

pитом, изнад кога настаје гранит. На једној издвојеној чукари у шкриљцима

има крупнозpног мермера.

Погребина је највише брдо код Бање; једино на њему има нешто

мало црногорице. Његов први праг је од серпентина; други вис је од

серпентина, а такво је и слеме Погребине. Али у овој великој маси сер

пентина има, овде-онде, и њене матице од еуфотита. Испод виса, у једној

серпентинској вртачи, налази се језерце, ситом обрасло, од цигло 8 м. у

пречнику, а испод овога језера, до Бање, трају пиштољине, које нам ука

зују и на порекло самог језерца. Важнији је извор топле воде у Сланишту

испод Погребине. Топла вода кључа ту у висину из неке амфибoлитне

стене. Амфибoлити и Филити простиру се од Погребине ка Велештици и

Кремнићској Гори.

Пошав од Бање даље низ Јошаницу иде се највише преко серпентина,

у коме има излученога кварцита и изданака еуфотитних агрегата. Ови су,

дакле, обхуваћени серпентином. На рту, што се са Погребине ка реци спушта

и на десној њеној страни наставља, види се опет иста грађа: еуфотит

и серпентин. Али овде има и једна мала партија Филита са амфибoлитима.

На ушћу Ковачке Реке у Студеницу види се еуфотит у серпентину. Ове

се две стене простиру, замењујући се час по час, до села Жупања, у

коме се налази једна партија Филита и аргилошиста. Мало за тим до пута

допире серпентин, који се смењује са Филитима. Река је своје корито из

дубила у Филитима; серпентинске су масе на више уз брдо припијене.

Кад се одовуд уђе у Кожувце наилази се на трахитоидну стену, сличну

трахитима на Ибру, а нарочито ономе, од кога је б. Коштур. Трахитски

терен траје непрекидно до ушћа Јошанице у Ибар, то јест и по атару

с. Биљановца; али на левој страни реке виде се још неколико партија

од серпентина. Па тој страни трахит превлађује тек при крају, где је

село Пискан. Спрам ових села, одонуд Ибра, купасти висови изнад с.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 13
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Лучице изгледају из далека као да су такође од трахитоидних стена, као

што заиста и јесу.

Нерађа и Плоча. Преко омањих брегова Нерађе и Плоче веже се

Копаоник за Жељин. За Нерађу би се могло рећи, да припада масиву

Копаоника, а за Плочу, да припада масиву Жељина. Са превоје измеђ

та два брда једна вода, Козница, тече на исток у Расину, а друга, при

тока Плочице, тече на запад у Јошаницу.

Превоја се ова зове Караула. На њој и око ње највише има ме

зозојскога кречњака, ижљебљенога вртачама. Подина овом кречњаку

варира према томе да ли се спуштамо ка Козници или ка Плочици. У

првоме правцу имамо серпентине и Филите, а у другоме пешчаре и глинце

из Верфенске серије.

Шкриљасте стене дуж Кознице не пењу се далеко од реке, стране

брегова су већином од серпентина. Поред кристаластих Филита овде има

аргилошиста и кварцитних Филита са палеозојским хабитусом.

Одонуд превоје, низ Малу Реку, која се слива у Плочицу, непосредна

подлога мезозојскоме кречњаку јесу Црвени Пешчари и црвени глинци,

измешани са више или мање песковитим банцима; такву серију находили

смо чешће у серији наших екивалената Верфенским слојевима.

Кроз ту серију слојева пробила је порфироидна стена, испољена на

дужини до 500 корачаји.

Нерађа је при врху од мезозојскога кречњака, који има везе са

кречњацима на Караули. Ја мислим, да се ти кречњаци понајпре у

кретацејску сисему имају уврстити.

Плоча је већином од серпентина. Исти се пружа на исток до

Плеша на Расини, а још више на север, камо се веже за серпентинско

подгорје Жељина. На југ, низ Плочицу, серпентин је по обема њеним

обалама. Код механице села Плоче он је у контакту с неким бречи

јастим вапнацем, који ћемо, привремено, такође у Креду уврстити. Тај

вапнац раставља овде серпентин од горе поменуте еруптиве жице. Гео

лошки одношаји разних одломака терена на маломе простору око с. Плоче

у опште су доста замршени, те се на прегледној карти нису могли сви

јасно ни представити. И ту је много што остављено за будућа дужа ис

траживања и детаљнија картирања. Ова ће тек имати да прецизују и

геолошки положај оних шкриљастих пешчара и аргилошиста, што се ис

под серпентина, даље низ Плочицу, промаљају. Ми смо их за сада при

сајузили палеозојској зони, коју смо обележили шемски на источној страни

Копаоника, а у правцу ка ССЗ. И они су само у кориту дубодолине иж
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љебљени; не пењу се уза стране далеко од реке, већ је то и овде сер

пентину досуђено. Сниже тога, а изнад села Дуњића, налази се једна

мала партија мезозојскога кречњака и аргилошиста. По висовима до

минује опет серпентин.

У Дуњићима се смењују аргилошист и серпентин, а тако исто и у

Рокцима, где је последња партија једрога вапнаца. Овај гради кршеве

велике нарочито на левој страни реке. Серпентин узмиче пред седи

ментарним тереном; не види се више ни по овршцима брeгoва. После

тога настаје аргилошист, који прелази и на ток Јошанице.

ЗКељин. Најмаркантнији вис у крушевачкоме округу, јер је у пла

нинској маси издвојен, заобљен, па преседласто зарубљен, тако, да има два

врха, подједнаке висине. Ова су два врха у правцу С-Ј, тако, да

када се Жељин у овоме правцу из даљине сматра, онда изгледа као

прости конус. Горња му је пола потрављена, а доња је под старом бу

ковом гором.

Највећи део Жељина створен је од амфибол-гранита, од кога су једне

партије крупнозрне а друге ситнозрне.

Од такве је стене и Јаворски Врх, што се диже западно спрам вр

хова жељинских. Измеђ ових врхова и Јаворскога Врха заравњена је мала

мочарна преседлина, која се зове Жељинско Језеро. То, управо, није ни

какво језеро, већ извориште неколико извора, чија се вода разјазила и

мочар створила. Из њега тече један поток у Јошаницу а други у Гок

чаницу.

Ако се од Жељина обрнемо Јошаници, видећемо све саме серпен

тинске лисине по атарима села Јелакца, Плане и Ковачевца. Пођемо ли

ка Гокчаници, видећемо то исто по просторијама села Борове и Дубове.

Г. Љ. Клер и ћ видео је серпентин на б. Шанцу, западно од Жељина,

а гранит на Предолу и Црноме Врху. На северу и северо-западу предео

је пошумљен и изгледа као да је од кристаластих стена. Мој пратилац

по Жељину, г. Павле Илић, опптински писар из Међуречја, увераваше ме,

да су брда сверо-западно од Жељина, до Савине Трпезе, саграђена од

истога гранита, који видесмо на Жељину. Ово се потврђује и једним при

мерком амфибол-гранита из Гвоздачке Реке, што се налази у великошкол

ској збирци, јер та река потиче са Савине Трпезе.

Источно подгорје Жељина до Жупе изгледа као да је цело од сер

пентина, али ће бити тамо и седиментарних Формација. На ове сам наи

шао када сам се са Жељина ка Рогавчини спустио. Ту су, прво, амфи

болшти и Филипти, какве сам видео и на западноме боку Жељина, измеђ

Јаворска Врха и Борове. За тим има мезозојских плочастих кречњака, ла

13 *
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пораца и глинаца, у коме терену управо и леже масе серпентина, што се

одавде на далеко простиру.

Нисам запазио нешто што би одговарало палеозојскоме терену, али

како се одломци овога у блискоме подгорју Копаоника налазе, то сам

зону истога повукао и источним боком Жељина; тако ће се, до даље

одредбе, сачувати спомен и на прво мишљење А. Буеа, да је Жељин од

примарних стена (Вull. Sос. géol. 1836 5 Dec. стр. 28), које је доцније канда

и напустио.

Ваља нам приметити, да нити су Француски нити који други геолози

на Жељину били, отуда долази да је ово гранитско брдо на Викенело

вој карти као кретацејско означено. Према томе и тврђење Викенела да

је подножје Жељина проривено серпентинима, диоритом и трахитом

(Journal cTp. 78), вреди само за његове крајне југозападне огранке из

међ Гокчанице и Јошанице, у колико их је V i q u e s n e l могао са друге обале

Ибра проматрати. Да је овај навод у главноме тачан, потврђују не само

моја проматрања него и подаци Хердера и Сабоа, који су прошли

линијом Међуречје-Јошаница.

Хердер помиње прво, пошав од Бање, микашист па серпентин, који

траје пуна 3 сата пута до брда Цеовичита (у атару Плане, где је жица

сијенита и старо рудиште, па после све серпентин до Рудњака и до Ушћа

на Ибру. (Нerder стр. 94—96).

Сапутник проФ Сабоа, пок. А. По повић, прича, да су на висини код

Цревља (ваљда Црвања) видели серпентин, измешан са трахитом, па то исто

и на висини испред Ковачевца, у овоме месту и иза њега: млађи тра

хит, серпентин, сијенит, шкриљац, па серпентин до Јошаничке Бање (Отаџ

бина 1875. стр. 289).

Студена. Ова планина лежи у западном подгорју Жељина, и разгра

њава се измеђ Ибра, Гокчанице и Брезанске Реке. Најузвишеније тачке

њезине јесу Караула (1386 m.) и Кавгалија (1415 m) изнад, у Минера

логији чувенога, места Рудњака.

Основа је ове планине од кристаластих шкриљаца, али је већи део

њезин од серпентина.

Једна греда правога гнајса увлачи се у њу код Јагњила на Ибру, а

поред ове је и уска зона лепог, тврдог, зеленог аргилошиста, који смо

на карти као палеозојски обележили.

За главну серпентинску масу Студене интересно је, да се у њој, из

над Рудњака, нашао минерал Милошин, који се дуго за српски специја

литет сматрао. То је место Це ови, пола сата северно од ушћа Рудњачке

Реке у Гокчаницу. Ту су из серпентина изишле жице рупчастога Кварца,
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којима је правац И—3, а у којима су велике масе хематита и лимонита

са гомилицама Милошина.

Особине овога минерала описао је Хердер у Погендорфовим Аналима за Физику и Хемију од

год 1839. vol. XLVII стр. 485 и Брајт ха у пт, који га је Сербијаном назвао, у Журналу за практичну

Хемију 1838. vol. XV. стр. 307. Минерал је аморфан, прелома је шкољкастог или глатког, а ка што и земљастог.

Тврдина му је 1",— 2, а специфична иежина 2-131. Боје је загаскто шлаветне или плаветника сто зелене;

на огребу је иста боја, само мало отворенија. Ја сам приметио, да је милошин зелен док је у земљи, а по

плаветни док неко време на ваздуху постоји. Таман је или врло слабо светлуцав, по ивицама је слабо

прозрачан. Милошин је крт, у води пућка а за језик пријања. Пред дуваљком је нетопљив, и врло се

мало раствара у хлоро-водоничној киселини. Милошин се састоји од алуминије, хромоксида, силиције и

воде; сем ових главних саставака има у њему нешто мало калције и магнезије. По анализи Кер с те на

у милошину има: 27,509/o Sio, 301 Al„Оз. 361 Сr, Os, 0:30 С О, 0:20 м, О и за зон,0.

То је, дакле, хидратисани алумосиликат у коме је један део алуминије замењен с хромоксидом.

Dana га сматра као хромоносни алофан, и даје му формулу : [Al„Оз, Сr.Osl SiO2-H3Н.О. Na u m a n n га

ставља у аморфне хидрогеолите као засебну Фелу. S e n ft, мислим по К о е па ег-у, узимље милошин за

прост варијетет колирита. K e n g o t t га пак не сматра за прост и хомогени минерал, јер је у његовој

аморфној маси запазио неке кристалиће, разне величине, који су активни на поларисаној светлости.

У новије доба милошин је аналисао г. М. Благо је ви ћ (Геолошки Анали Балканскога Полуо

строва књ. П. стр. 72—75), и нашао да садржи:

непрепарисан куван у НСl

SiO2 - - - - - - - - 52,67 . . . . . . . . . . . . . 41 16

Al2O3 - - - - - - - - - 28° 46 . . . . . . . . . . . . . 32-84

Сг,03 * * * * * • - • 2 S7 - - - - - - - - - - - - - 333

Fe2O3 - - - - - - - - - 0-82 . . . . . . . . . . - - - 1 - 46

МgО - - - - - - - - - траг - . . . . . . . . . . . . траг

К20 - - - - - - - 0.52 - - - - - - - - - - - - 0.35

Na2O - - - - - - - - - 0° 45 - - - - - . . . . . . . . 0-27

губитак при жарењу - - - - - - - - 13° 48 - - - - - - - - - - - - - 1462

Сума састојака - - - - - - - - - 99-27 . . . . . . . . . . . . . 09:00

«Размере, у којима су ови састојци сједињени у овом минералу, јесу : 2 Al: 3 Si: 90: 311,0

дакле би формула овог минерала била : Als Sis Og-{-311,0. На тај начин милошин би био, по свом хе

мијском саставу, најсличнији разумовскиту, од кога би се разликовао само тиме, што разумовскит нема

хрома. По спољном изгледу, а такође и по хемијском саставу, најсличнији је хромокеру; а како хромо

кер може садржавати од 2 до 8°lо хрома, то је велика сумња, да наш милошин није већ описани хро

мокер” (loc. cit. стр. 7 ).

Серпентини Студене Планине измешани су овде онде са жицама и сло

јевима од суФотитних стена. Ја сам их проматрао дуж Рудњачке Реке, а

нарочито близу њена ушћа, испод школе, где се појављују у жицама од

2, 3 и 10 m. дебљине; правац је ових жица И-3, дакле као и у жица

кварца са авалитом, којих има више у атару Рудњака и Црвања.

По огранцима Студене биће и трахитоидних стена. Једну жицу тра

хита видио сам у серпентину, на месту, где се оставља пут што води од

Рудњака на Кобасицу и пође Цеову, где је Милошин.

Велика је Кобасица сва од серпентина (А. По по ви ћ стр. 288).

столови. Столови испуњавају простор измеђ Ибра, Брезанске Реке

и Рибнице. Протежу се у главном ССЗ. Највећи је Равни Сто (1443 m.)

Од ове велике брдске масе додирнути су само источни и западни

њепи окрајци, на Рибници и на Ибру.
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Уз Рибницу је прошао Dr. Сабо, и све до Брезне сам серпентин

газио. У селу Рибници серпентин садржи дијалагову стену, а у Меља

ници жицу црвено мрког кварцита. На Малој Кобасици указује се анор

тит-трахит, најмлађег доба, а на самом врху брега нешто старији амфи

бол-трахит. На реци Брезанској, што раставља Малу Кобасицу од Велике,

избија опет анортитски трахит. Главна, пак, маса Мале Кобасице, јесте

од серпентина, као што је и В. Кобасица (А. По повић стр. 288).

Код Француских путника налазимо ове податке. Жички Поток доноси

валутке од еуфотита, серпентина, гнајса, травертина и Фосилног дрвећа.

Измеђ њега и Ибра оголићено је серпентинско подножје Столова, чија су

брда просечена многобројним жицама серпентина, удруженога са дијала

гитом и еуфотитом V i quesnel Journal crp. 74 и 78).

То је све што до сада имасмо забележено о најсевернијем предгорју

Копаоника.

У нашој збирци са Столова имамо примерке кристаластих шкри

љаца, еуФотита, графита и опалисаног дрвета.

Од шкриљаца имамо амфибoлите и талкшист. Амфибoлит од Столова

потпуно је гнајсне структуре. Састојци су му поређани правцем шистоз

ности, и доста су ситни. Боја је стене отворено зеленкаста.

Талкшист је савршено цепљив боје зеленкасте. Састојци су му врло

ситни, а особито кварц, чија се зрнца у агрегату једва белуцају; талк је

сјајан, беличаст и зеленкаст.

Еуфотит има врло крупне кристале прљаво-зеленога дијалага, Фелд

спата је мало у њему. Ова је стена значајна својим одношајем спрам

лепога графита, који се једном почињао и експлоатисати. Интересантно

ће бити проучити начин појављивања овога графита. За сада нам се он

представља у виду неправилно расутих грудава, нодула и самица по сер

пентину, који прати талкшист. Многе од тих нодула имају само кору од

Графита, а средина им је од еуфотита. Другда шак цела је громуљица од

графита. Највеће су подуле у величини песнице. Палазе се на Танкој Коси

до извора п. Табаковца. Два примерка овога графита, које је аналисао г. С.

Лозанић (Анализе стр. 57), имала су овај састав:

С. Н„О Пепео

I. 88-66 — 0:74 — 1060

II. 92.59 — 046 — 695

ЗКупа. Тако се зове жупни, вином богати, предео у источноме под

ножју Нерађе, Плоче и Жељина. Спрам севера је овај предео ограничен

силикатним тереном, што се веже за огранке Гоча и Љуткена.

Чувени жупски виногради подигнути су већином на терцијeрнoме те

репу, који је тако постао у економном погледу најважнији терен у Купи
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Исти је подељен на три, више или мање растављене, партије. Прва

је и највећа шартија у околини Виткова и Александровца, која може имати

везе са моравским Терцијeрoм код Крушевца. У жупскоме рејону она

почиње код села Дашнице, где належе непосредно на кристаласте шкриљце,

што састављају водомеђу Пепељуше и Расине. Код Виткова се лепо види

петрографски састав овога дела Терцијера: ту су разни варијетети лапо

раца са ципридинама и утисцима биљака у хоризонталним слојевима; нај

више има меког, жутог или црвенкастог лапорца. У горњем делу овога

ката лапорац је врло чврст, збивен и личи на литографски камен. У до

њем, пак, делу, крај реке, чије је корито у терцијeрним слојевима ужљеб

љено, има танких слојева дрвенастог и лиснатог лигнита, који употреб

љавају ковачи у Александровцу.
-

Код Александровца Терцијер лежи на мезозојским слојевима, а тако

исто и код Ботуње. У њему су овде бели и жућкасти лапори и лапоро

вити кречњаци с ципридинама и глиновити кречњаци с утисцима биљака.

Терцијeр заузима дно долине, и мало се пужа уз више косе; по дубљим

јаругама види му се кртеацејска noдлога, преко које се као танка об

„ЛОГа, НаСЛaГaО.

Друга је партија Терцијeра на Расини, у козничкој котлини. Настаје

одмах код Вратара, па се пружа Будиловини и Осрецима. Код Вратара

лежи на мезозојскоме терену, а састоји се од зелене и црвене глине и

лапора у хоризонталним слојевима, са утисцима биљака.

Трећа је партија код Бруса. Ова ће, преко Рибара, имати свезе са

козничиком. И ту су слојеви лепораца незнатне дебљине.

Мезозојски терени заузимљу прилично велике просторије у обла

сти Жупе.

Код Александровца, одма изнад варошице, устpмили су се црвени и

Зелени слојеви пешчара и лапораца. На брежуљку Караула, где је црква,

налазе се једри вапнаци, јасне боје, и ситнозрни, вапновити, пешчар. Испод

Њих леже слојеви црнога аргилошиста, чистога или песковитога, који

може бити палеозојски, а преко њих лежи Терцијeр. Брегови Сињевац и

Гњионик састоје се од сличних пешчара, од глинаца а и једрих вапнаца.

Брдо Бановац, у с. Вратарима, јесте од мезозојскога вапнаца.

Код Козника је, по Викенелу, брдска основа од пешчара и арги

лошиста, који су покривени једрим, црним, кречњацима, с мноштвом не

одредљивих Фосила. Горњи слојеви овога кречњака јесу загасито пепе

љасти и бречоидни, а садрже бодље од ехинодерма (дршке криноида, вели

Буе, Геолошка Скица стр. 33). Кроз овај је терен пробила жица серпен

тина. Journal crр. 65).



104 КО ПА О Н И К И ЊЕГОВО ПОД ГОР ЈЕ

Мезозојских кречњака мора бити и по северноме оквиру Жупе, јер

његове одломке ваљају потоци, што се отуда стачу.

У коју систему спадају ови терени? А ми Буе је уврстиои терен

Козника прво у примарну а после у кретацејску серију. Вик енел је све

ово саставио са кретацејским тереном у источном подгорју Копаоника. Такав

сам положај и ја истим творевинама задржао. Међутим, она серија црве

них пешчара и аргилошиста на Сињевцу и Гњионику може ласно припадати

групи Верфенских Шкриљаца. И неке партије кречњака у овој области

нису без извесних аналогија са тријасним кречњацима. Овим слутњама

нисмо дали места на прегледној геолошкој карти, јер, док немаднемо до

вољно оправданих разлога, сматрамо за дужност, да стару класификацију

задржимо.

Гоч и Љуткен. То су два највиша виса на побрђу трстеничког среза,

па ћемо за то њихова имена и истаћи белешци о томе срезу.

Оба су та виса од серпентина, који се амо пружа од с. Рогавчине,

али већина трстеничкога побрђа биће од азојских Филита, као што се то

већ Француским геолозима учинило.

Највећи део Гоча и околних чукара јесте од серпентина, који се код

извора Чешљајковине додирује са аргилошистом, по изгледу палезојске

старости. Али ова стена не траје дуго, већ брзо уступа место микашисту

и кварчевитоме гнајсу, чији су слојеви распрострањени по бучју идући

Липовој. У тим шкриљцима настављају се серпентинске масе, које се

спуштају ка Морави. Последња таква маса у Врнцима има до 2 km. у

пречнику. У њој је излучен велики кварцни камаљ са авалитом, испод

којега избијају чувене минералне воде тога места. Терен је иначе од азој

ских Филита: хлоритошиста, аргилошиста и микашиста, измеђ којих се на

лазе слојеви лепог белог мермера. На б. Грозничеву мермер има 120 m.

дебљине, пружа се СЗ, а нагиње ка С. (по казивању г. Љ. Клер и ћа).

Мермера има на б. Грачацу и у самом селу Врнцима.

Источно од Врњачке Бање леже села Попина и Дубље, где се гради

одлично воденично камење од рупчастога кварца и кварцитне бречије. У

Попини су бољи горњаци, а у Дубљу доњаци. Попинска је маса бела, 25

метара дебела, слојевита, али не цепљива; лежи на једноме пешчару, и

то скоро хоризонтално, јер је нагиб ка Морави само за 3“ (по казивању

г. Љ. Клер и ћа). Попински пешчар и аргилошист, кроз које су некада

гејзери пробијали, приписујемо кретацејскоме терену. Јужно од ових ме

ста, у Брезовици, чуо сам, да има чврста кречњака, од кога се пече многи

креч и чак у Ниш носи. Ако ово не буде мермераста интеркалација у

азојским шкриљцима, онда је вероватно, да довде допиру одломци крета
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цејских кречњака из Жупе. У истом се правцу, мора бити, налазе и друге

масе серпентина са еуфотитима, јер се одломци ових стена ваљају по По

пинској Реци. |

Воденично камење гради се и од кварчеве сиге са Орловца, у атару

Руђинаца, близу Врњаца.

Западно од Врњачке Бање, у Новоме Селу, идући Липовој, отворени

су мајдани камена у изданцима риолита и риолитскога туФа.

Рудна места по Копаонику и његовом подгорју проматрао је де

таљно прво Хердер (1835), а после тек г. С. Гикић (1884). Како смо

Хердерове податке већ напред наговестили, то ћемо овде рудна места

набројати по Извештају г. С. Гикића, који нам је и најсувременији. Уплеш

ћемо у ово и анализе појединих руда, у колико смо их могли прикупити.

Сув о Руди ште. Магнетна руда преко 20 m. дебела; експлоати

сана негда овде у отвореним откопима, а прерађивана код Самокова. Си

јенитни гранит прекинуо је ово рудиште, те се наставља тек на неколико

километара у северном правцу код места Просеченице изнад села Тиоџе.

Магнетит је измешан са гранатом и малахитом. У Хемијској Лабораторији

Велике Школе аналисали су магнетит са Сува Рудишта г.г. Д. Гера

симовић и А. Станоје ви ћ, и нашли су да садржи: ”

Герасимовић А. Станојевић

нерастворенога - - - - 2-30 . . . . . . . . 1 -59

Феро-оксида (FeО) . . 2888 . . . . . . . 27-63

Фери-оксида (Fe2O3) . . 68:67 . . . . . . . . 67-37

CuО . . . . . . . . . . . • - 4°03

МgО * * * * * - - - - - - - - 0-80

-- СОa * * - - - - - - - - 0 1 1

Свега : 99-85 . . . . . . . 1 0 1.53

По техничким Анализама од г.г. М. Т. Лека и Б. А новића“ гвоз

дена руда са Сува Рудишта садржи 67:33% гвожђа и нешто бакра.

Велика и Мала Треска. Рудиште је на Чеперској Ливади, у атару

села Шипачине; садржи: галенит, сфалерит, пирит, антимонит, арсенопи

рит и халкопирит, лежи на контакту серпентина са трахитоидном стеном,

која се од В. и М. Треске простире на СЗ

Боров и к. Сребровити галенит у трахитној стени, која се од Боро

вика простире на СЗ. преко Ибра у Ново-Пазарски пашалук. Ово је једно

од највећих рудишта у области Копаоника.

Каз новић и Жица лимонита и оксидне оловне руде, преко 2 m.

дебела.

“) Геолошки Анали књ. IV. стр. 126 и 1% S.

2) “ (( « III. таб. II.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 14
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Козја Глава у атару Тиоџе. Руде су поред трахита, који пролази

кроз неки стари кречњак и серпентин. Пирит, галенит, сфалерит изме

шани са шупљикавим кварцем, који је често обојен цинабаритом и ава

литом. Г.Г. Леко и А новић, аналисали су један примерак измешане

руде са Козје Главе и нашли су квалитативно: Pb, Fe, Cr, Zn и Ag., a

квантитативно су одредили, да у њој има 16:50% олова.“)

По анализи г. Dr. К. Јовановића оловна руда са Козје Главе са

држи: 1320% цинка, 9.671 гвожђа, траг сребра, 1650 олова“,

Ба да њ. Рудишта су код Шанца, Врела, Плакаонице, Прлова, Пога

ног Носа и у Драгодањском Потоку. Састоје се од сребровита галенита,

измешана са пиритом, а леже у трахиту који продире серпентинску стену

и кречњак. — У галенитима са Погана Носа и из Драгодања нађено је

46° , Pb. и 0:0.4"/, Аg., а у пириту из Драгодања квалититивним путем

нађено је да садржи трагове злата, сребра и бакра“,

Кремнићи. Рудиште је код Сокачке Рупе, а бакарне згуре код

Зајечар-Воде. Руде су малахит и халкопирит, импрегнисане у трахитној

СТОНИ. -

Плана. Рудиште је код Царине или Цовишта. У кварчевитој маси

измешани су: пирит, галенит и сфалерит; по шушљикама има авалита и

цинабарита. Околна је стена серпентин, који је проривен рудоносним тра

хитом. У једноме примерку руде нађени су трагови сребра и 5-80% олова.

Рудњак. Сребровити галенит на контакту трахита са серпентином.

На истом месту кварчевита стена са жилама, до 10 см. дебелим, од ми

ЛОШИНа.

Брезна, у срезу краљевском. Пиритна руда у кварциту поред сер

пентина и трахита. Кварцит, преко 20 m. дебео, тако је шупљикав, да

се може за воденично камење употребити.

Матар у ге. На 10 km. од Краљева уз Ибар лежи рудиште пирита,

доломита, хромита, гипса и сумпорна цвета измеђ трахита и серпентина.

Ми нералних вода има на више места по подгорју Копаоника.

Прва је на реду Јошаничка Бања, која извире до утока Велеш

тице у р. Јошаницу. Хердер јој је први измерио топлоту и нашао 78"С.,

а по саставу је упоредио са термама у Брестовцу и Соко Бањи јер и она

садржи нешто сумпорне и хлороводоничне киселине и траг гвожђа. Из

извора излази 20 куб. стопа у минуту. Сем главног извора има и неко

лико мањих до саме р. Јошанице.“

“) Геолошки Анали, таб. II.

*) Годишњак Руд. Одељ. П. стр. 22 — 23.

*) Др. М. Т. Леко и Б. А нов и ћ: Техничке Анализе. Геол. Анали. III. таб. II.

*) Herder loc. cit. стр. 93 и 105.
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Од Линдмајера") дознасмо, да је 1884, дакле нре доласка барона

Хердера у Србију, ова вода шиљана у Беч да се аналише, и да је Dr.

Хришауер, помоћник тадањег професора Хемије, нашао да садржава: врло

много чврстих делова и сумпороводонична гаса. По анализи, пак, Илића,

државног апотекара, и тога гаса и минералних делова има тако мало, да

је Линдмајер ову воду уврстио у топле индиферентне изворе.

И Dr. Ј. Панчић тврди, да ова вода не садржи никакових мине

ралних материја, већ је чиста врела вода.“)

Доцније се на ову воду није никаква пажња обраћала.

Килке у Плани. По Панчићу“, просте гвожђевите, а по С. Гикићу

сулфатне воде. Извиру из старих пиритних мајдана код Боровика и Царине“,

Вр нци. Хердер је у минералној топлој води, што у Врнцима извире,

нашао знатну количину угљене киселине, хлороводоничне киселине и траг

од гвожђа, па је упоредио са извором Schlossbrunn у Карлсбаду.“)

Dr. Ј. Панчић је изнео да ова вода има 27"С и да по анализи про

фесора хемије Рашковића садржи 251 гр. чврстих делова у 1000 гр. воде.

То је топла алкалично кисела вода, којој, по мишљењу Г)r. Панчића, нема

равне до Емса (извор Kránchen)")

Тачан опис и анализу Врањачке Бање израдио је г. С. Лозанић.“)

Ми ћемо овде исписати резултате његове последње анализе.

1000 грама воде садрже : Na Cl - - - - - - - - - - 0.07.020 гр.

к2 со3 . . . . . . . . 0-14048 и

Naх СО3 - - - - - - - - - 1-24379 и

Na SiO2 - - - - - - - - 0° 18480 а

Са СО3 . . . . . . . . . 0-19228 а

Мg COs . . . . . . . . . 0 22967 «

Ре СОз - - - - - - - - 0 00497 а

Al, Оз - - - - - - - - - - 0-00105 а

Сума постојаних једињења - - - - - - - - 206724 гр.

СОз у бикарбонатима - - - - - - - - - 1.04666 и

СОз слободна - - - - - - - - . . . . . . 15 1815 и

Сума једињења . . . . . . 463205 а -

Анализама г. С. Лозанића утврдило се, да у Врнцима имамо алкалнну

угљокиселу терму.

*) Опис лфковити вода стр. 95–9s.

*) Копаоник 1869 стр. 10.

3) г стр. 12.

“) Годишњак Руд. Одељ. I. стр. 184.

*) Пerder стр. 104.

“) Копаоник стр. 14.

*) Српски Архив за целокупно лекарство 11. i 8 и С. Лозанића Анализе стр. 23 — 26.

14 “
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Г. С. Лозанић је рекао, да извори киселе воде у Врњцима избијају

из трахитскога терена, и претпоставио је, да су сви они изданци једне

исте воде, па се поједине жице, струјећи површини земље, више или мање

ладе и са другом водом мешају и раслабљују.

Државни геолог г. С. Радовановић, позван да даде своје мишљење

о Врњачкој Бањи, истакао је, прво, да основу тамошњег терена чине кри

сталасти шкриљци, преко којих долазе складови кварцита, а у овима је

ижљебљена долина Врњачке Реке, испуњена дилувијалним и алувијалним

шљунком и песком За тим је закључио, да минерални извори немају ге

нетске везе са наносним тереном, да пробијају кристаласте шкриљце, да

им се право врело налази, можда, у кварцитима и да се кроз онај наносни

застирач тако многоструко разграњавају, да је њима цео тај терен импре

гнисан.“)

Жар ево. У овоме селу, на 2%, с. далеко од Бруса, извире кисела

вода, која, по анализи г. С. Лозанића, садржи:

у 1000 гр. воде : Na C1 - - - - - - - - - - - - - 0.01 170 гр.

К„СОз - - - - - - - - . . . . . 0-0 1626 а

NanСОз - - - - - - - - - - - 0: 10727 и

Na SiOз - - - - - - - - - . . . 0 05042 ((

СaСОз - - - - - - - - - - - 04:3920 а

МgСОз - - - - - - - - - - - - - 0-52594 а

РеCОз - - - - - - - - - - . . 0-03016 а

сума постојаних састојака . . . . . . . . 118095 гр.

СОз у бикарбонатима - - - - . . . . . 0-72 258 а

СОз слободна - - - - - - - - - - - - - • 194625 а

Сума свију једињења - - - 381978 гр.

Требот и н. Минералну воду у овоме месту испитивао је прво Хер

дер, и нашао да садржи угљене киселине, глауберове соли, магнезије, хло

роводоничне киселине и нешто гвожђа.

Професор Хемије Рашковић нашао је, да 1000 грама воде садржи

3 грама сталних састојака, међ којима „највећи део чини угљокисели

натрон, нешто има хлороводоничне, врло мало сумпорне киселине и зера

гвожђа и много слободне угљене киселине“ (Dr. Ј. Панчић. Копаоник стр.

13). По Панчићу температура је ове воде 13"С., а долази у ред ладних

аЛКаЛНИХ ВОДa.

Г 0 ЛИ ЈА И ЊЕН 0 П0Д Г 0 Р ЈЕ

1. Упоредо са групом Копаоник и његово подгорје истављена је на

западном крају Јужне Србије планинска група Голија и њено подгорје.

Јужна граница ове групе иде државном границом Краљевине од Рашке

“) Годишњак Руд. Одељ. I. стр. 206.
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до Јавора; источна јој је граница Ибар, западна—Моравица, а северна—Мо

рава од Пожеге до Краљева.

Голија је на главноме билу, којим иде државна граница. Било се то

пружа у главноме ИЈИ—ЗСЗ, а на њему су ови знатнији висови: Бисер—

Воде, Грмичак, Крњаче.

Од овога се била одваја прво једно побиље, које се разграњава

измеђ р. Студенице и Ибра, за тим друго веће и знатније, које се много

струко рачва измеђ Моравице, Белице, Мораве и Ибра.

2. Старији геолози додирнули су само источну границу ове области

од Рашке до Краљева, а Хердер је прошао и северном границом од

Краљева до Пожеге. У унутрашњост, пак, њену није нико улазио, и тако

је геолошки састав предела измеђ Моравице и Ибра први пут на мојој

карти скициран. На тој је карти означена једна централна зона криста

ластих шкриљаца, која се северно до на Јелицу протеже. За тим имамо

зону палеозојских шкриљаца по западним странама оног азојскога гре

бена. Трећи је појас кретацејски, који обухвата северозападно подгорје у

Поморављу, па се шири по Драгачеву. — Кроз ове су слојеве прориле

серпентинске и трахитоидне стене.

После овога је г. А. Стано је вић констатовао трахитоидне стене у

Слатини и Рајцу (Геол. Анали II. стр. 191—1931, и публиковао своје Бе

лешке с неколиких екскурзија по пређашњем чачанском округу (Геол.

Анали ГV. стр. 211—230), у којима има неколико нових и важних пода

така за геологију овога краја.

3. Ибарска Клисура. Пре него бисмо приступили опису појединих

делова у области измеђ Ибра и Моравице, да поменемо геолошке одношаје

дуж Ибра, која река раставља ову област од Копаоника и његова под

горја. Ибар је једна од најлепших српских вода. Он се са великом хуком

и муком пробија кроз голо стење, са којим су га кршни горостаси са

обеју му страна притеснили и необично живописну Ибарску Клисуру скло

пили. У овој је клисури само једна повећа проширица код с. Баљевца,

изнад ушћа Јошанице. Иначе се непрестано врста сутеска за сутеском,

кроз које је, у новије доба, лаки повозни пут просечен. Како је овим

путем наш планински Југ са ове стране доступнији постао, то ће се ге

олози овом Клисуром, још више но до сада, упућивати; са тога ће и

вредити да овде скупим сва дата о геолошком саставу Ибрових обала.

Србије се Ибар дотиче први пут код Јариња испод Копаоника, па

до Рашке је запљускује само десном страном својом. Па тој дужини -

око два сата хода — смењују се неколико пута серпентинске масе са Тра

хитоидним, а по негде је испољен и издашак кристаластих шкриљаца.
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Код Рашке улази Ибар са свим у Србију, и ми се одавде морамо,

колико можемо, на обе му стране освртати.

Код Рашке је серпентин, који захвата обе обале Ибра до изнад села

Варева и Беоца. Овде настаје трахит, исти је највише оголићен на ка

маљима Молитве и Коштура. Спрам ових, с оне стране Ибра, око Пав

лице терен изгледа да је такође трахитичан. Трахит овај траје до с. Шум

ника и даље низ реку. Десно, подаље од реке, изгледа да има серпентина.

Код Баљевца се долина проширује на рачун леве стране; десна је

страна брдовито уз реку припучена; на овој су трахитоидне стене, а на

левој имамо разних формација. Прво имамо један брежуљак од мезозој

ских стена, међ којима се истичу једри кречњаци. Испод ових леже пеш

чари. Оба смо члана уврстили у кретацејску систему. Они се додирују

или са серпентином или са трахитом, који настаје испод ове проширице

и пење се уз брдо ка Радуши. — Баљевачка је котлина значајна и Тер

цијером“), у коме има доброга лигнита. Лигнит је најмоћнији — до 10 м.

— код села Јаран-Дола, где лежи измеђ слојева песковитих шкриљаца.

Трахит, што настаје испод Баљевца, заузимма лучичке висове. Њему

на десној обали одговарају висови Пискање и Биљановца око ушћа

Јошанице.

Од трахита је и горњи део Радуше, у коме има сфероидалних кон

креција као у андезитским туФовима код Валакоње и Брестовца. И овде

је трахитна маса туФозне природе; има и облутака једнога трахита обу

хваћених масом другога. Трахит траје до пола пута измеђ Радуше и Ушћа,

па онда настаје кршна серпентинска сутеска. Серпентин је и на десној

страни Ибра. Измеђ оног трахитског агломерата и серпентина на Радуши

се налази мала зона Пепељастог диорита, са малим кристалима црног ам

Фибола и белог Фелдспата (V i q u e s n el: Journal crp. 77).

Око Ушћа (Студенице) серпентин је на обема странама Ибра, који

кроз ову стену вијуга до Јагњила у Полумиру. Овде просеца, за један ки

лометар, своје корито у гнајсу, па мало за тим у чврстоме аргилошисту

После 200—300 м. Ибар улази опет у серпентинску масу, која траје до

Маглича. Овде се испод серпентина појављује црни, тврди, аргилошист,

који истина не траје дуго, али до Лопатнице још два пута просеца сер

пентин. Код Лопатнице доминују еуфотити, који су у интимној вези са

серпентинима.

") Потпуности и куриозума ради, поменућу, да је пок. Свет. Миловановић негде овде крај реке

нашао један примерак медитеранскога пектена. Врло би важно било потврдити овај налазак на камену

станцу. Ја сумњам да онај примерак не буду од Београда донеле кириџије, који имају обичај да каменом

изједначују товар на коњима.
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Последњи део Ибарске Клисуре јесте у серпентину, који се, удру

жен са еуФотитом и диоритом (Viquesnel: Journal crp. 74), налази чак и

код Конарева, где је Ибар већ из Клисуре изишао.

Код Богутовца има последњих изданака трахитоидних стена, али су

ови подаље од речне обале. У атару овог села, а крај Лопатничке Реке,

налази се неколико, од 20—60 см. дебелих, слојева лигнита и парафин

скога шкриљца. Лигнита има и у с. Крушевици, где се налазе многа ока

мењена дебла и грање, као што се виђају у потоку код ман. Жиче. (Види

Извештај г. С. Гикића, стр. 182 и 284).

Код Прогорелице се наставља поморавски Терцијeр са хоризонтал

ним слојевима песка. Овде Ибар улази у раван, којом даље тече до свога

ушћа испод Краљева.

„Веома је интересна и велику економску вредност може имати по

јава нафте код места Јанока, у срезу краљевском. Ово лежиште удаљено

је од вароши Краљева 8. клм., и лежи поред друма, који води у Рашку.

Нафта се појављује у виду капљица, које прокапљују из пешчане шкриље

и пешчара на обали Ибра. Под упливом атмосфере нафта се распада, и

од ње постаје асфалт, којим су испуњене све пукотине у пешчару. Сло

јеви пешчара и пешчаних шкриља јако су уздигнути, извијени и нагнути

према моравској долини, где их покривају млађе терцијeрне наслаге, које

испуњавају моравски басен“. (С. Г. и к и ћ: Извештај у Годишњаку Рударског

Одељ. I стр. 182.)

Минералних вода има у Бог у то вцу и К о на реву. Обе је испи

тивао Хердер. У води из Богутовца нашао у е угљене и солне киселине,

а у Копаревској само солне киселине; у обема, пак, нашао је тако мало

минералних делова, да се једва у минералне воде рачунати могу. (Пerder

loc. cit. стр. 105). Топлота воде, у Богутовцу, јесте 25"С. Она извире из

серпентина. (С. Г и кић: Извештај.

4. Било Голије састоји се највише од кристаластих шкриљаца млађе,

горње, групе. Ови се распростиру највише према истоку и северо-истоку,

где ступају у везу са кристаластим Филитима главног појаса, који смо већ

поменули. Кроз њих су на неколико места пробиле серпентинске и тра

хитоидне стене, које су обично и рудовите. Изданака ових стена има и

по терену палеозојских шкриљаца, што се све јаче и јаче распростире

на северним огранцима Голије. Међ кристаластим Филитима у селима Тла

чини и Ладојевићу појављују се зоне белога мермера, које се пружају на

С. ка Радочелу.

Код села Тлачине, близу границе, налази се, измеђ трахита и сер

пентина, шупљикави доломит са кристалима кварца и траговима цинабарита.
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На Бинићском Пољу и код с. Рудне има рудишта са сребровитим га

ленитом, лимонитом и траговима милошина.

У Бзовику на Осредњаку кроз серпентин пробија крупнозpни сани

дин-трахит, а еуФотит је прожет пиритом.“)

Рад о чело је крајни изданак Голије до Студенице. На њему има више

висова, од ојих је највећи Кривача (1704 м), а на истоку му се истурио

и вис Црепуљник (1608 м.).

Ова се маса састоји од разних Формација. Најстарији су азојски

шкриљци, актинолитни и други Филити, амфибoлит, калкшист и мермер. Овај

последњи чувен је у Србији као студенички мермер. Мајдани су му на

више места по Радочелу отворени, а највише их има по Брезовој. Могла

би се у томе мермеру разликовати два варијетета: зрнасти и шкриљасти;

први је бео и гради дебље банке но овај други, који је чешће модри

каст. Слојеви су од сваке руке испресавијани. Код Гуштерица, на нај

севернијем рту Радочела, види се непрекинута антиклинала, чије слеме иде

од Ј. на С.

Палеозојски се шкриљци распростиру по западним гранама Радочела,

а њихових изданака има и на р. Студеници, како изнад тако и испод

Манастира.

Мезозојски је терен представљен чистим и песковитим аргилошистом,

рожнацем и једрим, масивним, кречњаком, чији су се остeњаци овде онде

задржали. Такав један повелики кречњачки крш види се код Милића изнад

Манастира, а неколико њих на спрам и испод истога.

Од еруптивних стена прво ми ваља поменути гранит, који је негде

дуж Студенице пробио. Камен станац нисам запазио, али у притокама са

Радочела има валутака од гранитоидних стена. Најинтереснија је велика

рипа у реци Студеници испод Мламче са изванредно крупним кристалима

ортокласа, какве довде нисам у Србији нигде видео. Гранит је иначе

средњег зрна, чврст је, а од бојених састојака садржи и амфибола и

биотита.

Масе серпентина појављују се источно и југоисточно од Радочела,

идући Ибру.

Оне су на више места проривене трахитима, или удружене са еу

ФОТИТИМа.

У кориту Студенице, "/, часа изнад Манастира извире ладна и би

стра, кисела вода пријатнога укуса. (E. Линдмајер: loc. lit. стр. 119).

*) Види, С. Г. и к и ћа: Извештај — У Годишњаку Рудар. Одељ. 1. стр. 181.
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На Кошутици (1512 м.), северно од поменуте Криваче, средиште је

планинске звезде, из кога потичу вијугави зраци: на исток — Ђаково, на

север — Троглав, а на запад — Чемерно.

Ђаковачку Планину прошли су сви страни геолози, који су у овај

крај долазили, јер преко ње води преки пут из Краљева у Студеницу,

те нам је она већ из ранијих времена нешто боље позната.

Хердер је констатовао, да је ова планина створена од микашиста,

који, у околини Студенице, обухвата, по негде, мермер а серпентином је

покривен. На /, сата од слемена, преко серпентина са мермером, лежи

једна изолована партија чистог пешчара, а преко овога опет серпентин.

Што ближе слемену то се микашист више гнајсу приближује, а чим се

преко истога превали појављује се гранит, од кога гнајс и микашист стрмо

ка истоку падају. Гранит је овај значајан својим хијацинтно црвеним гра

натом и уклупцима микашиста. Пружа се од Ј—C. (Her d e r loc. cit. стр.

98. 99)

По В и ке нел у је слеме Ђакова од гнајса, кога прати пегматит. На

половини падине ка Студеници налази се једна маса серпентина ограни

чена с једне стране гнајсом, а с друге доломитом. Од овога има три ва

ријетета: на контакту је зрнаст као мермер, други варијетет личи на

пешчар и распада се у крупни песак. Трећи је варијетет једар, збивенога

зрна. Доломит је импрегнисан сумпоро-водоничном киселином и заудара.

Па северној падини, у селу Бреснику, има аргилошиста преко слојева

пешчара, јасписа и лискуновитих и кварцевних аргилошиста, који сви

припадају Креди, ма да је неосетан прелаз ка кристаластим стенама —

(Journal . . . стр. 75)

Г. Ј. Сабо на своме прелазу Ђакова од Студенице нашао је прво

пегматит са крупним лискуном, па гранит. Код места Јасикова, кроз

шкриљац је пробила нека занимљива еруптивна бречија мрке боје а удру

жена с растрошеним гранитом.

Ова и неколика моја проматрања могу се на следећи начин резу

МИС, dТИ.

Гребен Ђакова саграђен је од најстаријих ископских шкриљаца, који

се једним pтом ка Полумиру и до Ибра спуштају. Појава типскога гнајса

у овом брду у толико је значајнија, што је ово једино место на запад

номе крају Јужне Србије, ни коме је до сада ова Формација поуздано

КО || СТАТОВ: Нa.

ПIкриљци, који би се у палеозојске могли рачунати, размештени су

спорадно дуж р. Студенице, изнад и испод Манастира, а и северно од Јаг

нила на Ибру.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 15
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Кретацејскога терена има не само на северним, него и на јужним

падинама ка Студеници. И овамо је он представљен глинцима, чистим и

песковитим, а и једрим кречњацима.

Гранит је тамошњи обични тип гранита са оба лискуна. У јединоме

примерку што га отуда имамо нема граната; изгледа да мусковит у њему

превлађује над црним лискуном.

Чемерно је најразгранатија маса у овој троједници; највећи кликови

на њему јесу Велики (1628 м.) и Мали Ком (1602 м.) Ако му се упутимо

од Студенице уз Савову Реку видићемо, да му је основни терен од ам

Фиболита и кристаластих шкриљаца млађе групе. У овоме су терену по

велике партије беличастог кречњака, од којих су неке мермерасте, а друге

више збијене. Ти кречњаци почињу од Испоснице и Бажале, прелазе преко

Голобрда и Понора и допиру под Комове. Старост њихова није утврђена.

За неке је партије кречњака сигурно, да су саставни део кристаластог терена,

да ли се пак у овај или у који мезозојски терен имају да уврсте и оне

моћне масе са великим платнима — о томе ће истом брижљивија про

матрања имати да пресуде.

Југозападни трапови Чемерна, што су б. Клековици упућени, скројени

су у млађим творевинама.

Не задржавајући се на сумњивим представницима палеозојскога те

рена, који се западно од азојскога терена како на Студеници код Мламче

тако и северније од тога места промаљају прелазимо на мезозојску серију,

која у овом рејону прилично велики простор заузима. Та се серија састоји

од многих, наизменичних слојева глинаца, пешчара и лапораца разних ва

ријетета, међ којима превлађују варијетети лискуновитог пешчара и пло

частога лапорца. У слојевима глинца има утисака од биљака, али не до

вољно очуваних да би се одредити могли. За ову су серију карактеристичне

интрузивне масе које се у приличном броју овде појављују. Западно од

б. Вртељке (1230 м.) идући Великој Ливади запазио сам на кратком ра

стојању две жице лампрофира. Једна има 1 м. а друга је и тања.

Одовуд Вртељке виде се две неједнаке жице серпентина; прва има

1 м. а друга је дебела преко 200 м. Спуштајући се с. Врмбају т. ј. p.

Студеници кроз ону је серију слојева пробила жица риолита, пропраћена

туФом риолитским. Оваква се еруптивна маса налази и јужније од Вpм

баја у с. Придворици.

Све поменуте интрузивне жице леже скоро упоредо. Правац њихова

пружања јесте ЈЈИ—ССЗ.

По аналогији са другим сличним теренима, а и по положају овога

терена, ми смо овлашћени да га у кретацејску систему уврстимо. Он испу

*
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њава једну увалину у палеозојскоме терену, чије се једно крило од Ве

лике Ливаде ка Моравици пружа а друго, уже, уз Чемерно је припето.

Северни изданак Чемерна, што се Јелици упутио, састоји се највише

од серпентина. Ови почињу већ на самоме венцу Чемерна код Кадине

Воде (1499 м.) па захватају облук до Каменита Лаза, Борич и Борову Страну

а такође и падине њихове, нарочито оне ка истоку окренуте (А. Стано

јевић: Геололошки Анали ГV. стр. 226).

На планинској коси, којом иде стари пут од Јавора преко Великих

Ливада на Борову Страну, а по негде и на Гувништу и Аништу виђају се

закопине из којих су негда бакарне руде вађене па у с. Ослоници и Де

белом Јасену топљене. — Друго бакарно рудиште јесте на северноме

подножју Чемерна, код с. Толишнице. Танке жице халкопирита и кварца

провлаче се овде кроз серпентин, поред којега су мали изданци трахита.

Старе закопине су на левој обали потока Стања“)

Троглав је карактеристична тровpшка планина моделисана прито

кама Дубочице, Пивнице и Лопатнице. И на њему се највиши кликови

зову Комови (1221 м.)

Ова је планина саграђена највише од серпентина. Серпентин је пре

крилио западне падине Троглава, одакле се преко Толишнице веже за

серпентинску масу Чемерна. На источној страни он се простире до Маг

лича и Лопатнице. Иначе је ова страна заузета стенама које у крета

цејску систему увршћујемо. Већ су Француски аутори забележили налазак

ове системе у жљебини код села Маглича. Иста је представљена плави

часто сивим кречњаком, са многим неодредимим Фосилима. Банци овога

кречњака смењују се са аргилошистом и леже на серпентину. Северније

од Маглића, код Лопатнице кретацејски се глинац смењује са серпентином,

а има га и јужно идући ка Дубочици (Viquesnel: Journal cTp. 75).

На северном подножју Троглава, у Лопатничкој Реци, налази се по

велика количина бакарних згура. Рудиште је на левој обали реке код

с. Лопатнице; састоји се од пиритних минерала; лежи у кречњаку близу

до серпентина (види Извештај г. С. Гикића стр. 182)

Јелица је дугачки брдски венац који се од Троглава ССЗ. ка Ов

чару пружа. На њему су понајвиши врхови Јастребар (838 м.) Старица

(869 м), Глоговачки Врх (820 м.) Рајачки Вис (835 м.), и Стењик.

“) види: Извештај г. С. Г. и к и ћа у Годишњаку Рударског Одељења. 1 стр. 181. 182.

15“
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Средином тога венца провлачи се са југа позната нам зона криста

ластих шкриљаца, која је све то ужа што се даље на северу проматра.

У овој су зони шкриљци млађе групе: гнајс још није нигде констатован.

Највише шкриљаца има на Старици, Бућинцу и Глоговачком Врху. Ту су

амфибoлити, које г. А. Стано је ви ћ увршћује у диорите (Геолошки Анали

IV стр. 224.) Код Стењика је хлоритошист. Најсевернији и најужи (12—15 м.)

изданак ове зоне проматрао сам ома испод венца Јелице, на превоји

изнад Граба. Ту се међ Филитима истичу талкшисти хлоритошист.

Палеозојска зона, коју сам по западној страни Јелице означио, састоји

се највише од обичних црних аргилошиста.

Изнад Граба на месту Русавици, изнад поменутих Филита леже доста

моћни слојеви порозне грауваке. Слојеви су јако испресавијани а и усправ

љени; главни нагиб јесте у ЈЗ. поље а правац од ЈИ. ка СЗ. као и правац

гребена. Поред ових, спуштајући се ка селу, има и обичних палеозојских

шкриљаца.

Изнад Горачића, идући Рајачкоме Вису сусрећемо се с једном пар

тијом црног аргилошиста, а над амфибoлитима Бућинца наставља се један

црвенкаст кварцит, који се нарочито много пружа ка Милатовици и Вла

стелицама, дакле на запад Г. А. Станоје вић (Геол. Анали IV стр. 225)

уврстио је ове кварците, можда са разлогом, у архаичан терен.

Мезозојски терен захвата како источно тако и западно подгорје Је

лице, а пење се и на сам гребен на северозападноме крају његовоме. Он

се састоји највише од једрих кретацејских кречњака, у којима су развијени

обични појави кречнога крша. Где су масе кречњака једноставније ту су

чешће и појаве карста: вртаче, пећине и т. д. — Други члан у овоме

терену јесу песковити глинци и пешчари.

Громадне стене представљене су на Јелици већим или мањим издан

цима. — На јужном њеном крају велика је громада серпентина, на б. Ја

стребару, која се веже за серпентине Троглава и Чемерна. (А. Ста по

јевић у Геол. Аналима IV стр. 225)

Друга повећа громада серпентина гради Стеник изнад Бањице.

Трећа и најмања партија серпентина јесте на Русавици изнад Граба.

Вероватно је да се иста пружа на југ до Плоче и на север до Овчара,

где су такође изданци серпентина констатовани.

Гранитоидне се стене налазе, по мишљењу г. А. Станојевића, на Бу

ћинцу и Глоговачком Вису а трахитоидне изнад Слатине и Рајца и изнад

села Брезовице и Горачића. Изнад Слатине су риолити продрли кроз кре

тацејски терен а у другој партији од Мрке Стене до Черта, риолити су

измеђ серпентина и кристаластих шкриљаца (А. Станоје ви ћ: Еруптивне

стене у Слатини и Рајцу. Геол. Анали П стр. 191) Трахитоидна стена изнад

Горачића пробила је конгломерате и лискуновите пешчаре, поред којих

се јавља склад лимонита (С. Гикић: Извештај . . . . стр. 182)
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Терцијeрни је терен налегао на источно и западно подножје Јелице,

али прва партија улази у Поморавље а друга у басен драгачевске Белице,

па ће тамо и бити помена о њима.

Минералних вода има у Слатини, Атеници, Трнави и Жаочанима. По

Хердеру, све ове воде садрже солне киселине (loc. cit. стр. 10.5)

Драгачево је корутина измеђ Јелице и оне све ниже и ниже косе

што се од Чемерна одвојила да растави Моравицу од Белице. Белица

протиче средином те корутине. Драгачево је заузето терцијeрним, крета

цејским и палеозојским тереном. Оно у неком виду одговара Жупи.

Терцијeрни је терен по дну корутине, око р. Белице, али му се кра

јеви припињу уз планински оквир корутине. По његовим окрајцима нађено

је слојева лигнита (до 50 см. дебљине) на неколико места: у Властели

цама, у Грабу и Дучаловићима. Петрографски материјал овога Терцијера

јесу: конгломерати, пешчари и песковити глинци и лапорци. Терцијeрни

терен у Драгачеву није данас једноставан, већ је у три партије изолисан.

Прва је партија у горњем току Белице измеђ Душца и Виче; друга је на

доњем делу Белице измеђ Гуче и Лисица, а трећа је код Дучаловића.

Вероватно је не само да су ове три партије саставни делови једне целине

већ и да је цео белички залив, за време Терцијера, комуницирао како са

Пожешким тако и са Чачанским језером; али ове комуникације још нису

ДОКаЗаНе.

Кретацејски терен, пружа се амо од Јелице и Овчара, преполовљава

драгачевску корутину измеђ Гуче и Виче, па се упућује Клисури на Мо

равици. Он је створен од једрих кречњака са пећинама и вртачама, којих

канда највише има по атару Рта и Котраже. Други је кретацејски члан

пешчар вугасте и прљаве боје а врло лискуповит, који је такође у Ко

тражи понајвише развијен. Он изгледа млађи од кретацејских кречњака

и садржи калупе од кардија и неке приткасте конкреције.

У кречњаку пак код Котраже и Аншаника пуно је сенонских ру

диста; маса овога јесте бела, зрнаста и у песак распадљива. Сенонских

Фосила има и у атару села Гуче, како нам то сведоче примерци што их

је негришорски свештеник г. Добра Протић тамо налазио. У томе сам

месту кретацејску серију видио састављену од ових чланова:

1) једри вугасти пешчари,

2) једри загасити вапнац,

3) меки, вугасти, по мало лискуповити аргилошист са округлим и

дугуљастим конкрецијама. Овај је члан најмоћнији; у њему самом има
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примера набирања као н. пр. мала (10 м. у пречнику) синклинала код из

вора испод моста, после којега се излази у раван Белице.

Од пешчара и песковитих шкриљаца саграђена је и вододелница измеђ

Драгачице и Белице, која припада Горачићу.

Палеозојски шкриљци чине дно корутине у којој Креда и Терцијер

изгледају као да је испуњавају. Чини се да они овде граде синклиналу,

јер док смо их на боку Јелице видели да падају ка западу, дотле г. А.

Станојевић, за оне на западноме оквиру Драгачева, тврди, да падају ка

истоку. Они се највише распростиру овом западном страном драгачевске

корутине, од Лисе до ушћа Белице у Мораву.

Брдо Лиса састоји се највише од аргилошиста. На његовој јужној

падини, идући преко Рашчића Моравици појављује се Црвени Пешчар са

шареним песковитим шкриљцима, а преко ових пешчар, који се по из

гледу са кретацејским подудара. Оваквих млађих пешчара има много више

на супротним падинама Лисе, где је село истога имена. Пешчари су сред

њег зрна, загасито бојадисани а цепају се у плоче, у њима има утисака

биљака. На спрам Ивањице пешчари су светле беличасте и жућкасте

боје и дају леп грађевински материјал. Свуда су кретацејски пешчари

удружени са глинцима. Изнад слојева ових стена издижу се кречњачки

већи или мањи кршеви, који, по негде, непосредно на шкриљцима леже.

У једноме таком кршу на Лиси, отворена је Хаџи-Проданова пећина. Креч

њаци се овде споредно јављају. Доминирајући терен јесте од палеозој

ског аргилошиста који се пружа до с. Вучковице, нарочито много по

нижим падинама. По неким висовима и у атару овог села виде се креч

НоaЧКИ КАМаЉИ.

Даље се палеозојски шкриљци распростиру по западним косама из

међ Котраже, Рта, Краварица и даље на СЗ. где на крају Белице граде

јој теснац. Овај последњи изданак палеозојских шкриљаца просечен је

испод с. Гугља и друмом што из Пожеге Чачку води.

Од минералних вода позната нам је само једна у Драгачеву. Она

извире из пиштољине у Котражи, бистра је, сумпоровита, а обичне тем

пературе. Одма до њеног извора има изданака поменутога, лискуновитога

пешчара са остацима од шкољака.

Овчар. Са крајним, најсевернијим изданком Голијске масе заврши

ћемо опис овога дела Јужне Србије, у коме је Овчар и обликом својим

истакнут. Ко га је једном из Шумадије видео познаће га увек из даљине.

Томе је узрок његов правилно конични врх, који се диже скоро до 1000

мет. Изнад мора. Ова је Форма недоуцима дала повода да га за вулкан
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сматрају. Међутим главна маса Овчара јесте од кречњака као и сва ње

гова западна и југозападна подгорина до Дљина на Морави и Пуова на

Белици. У оволикој маси кречњака излучиће се временом, без сумње,

разни катови између сенона и средње-тријасног кречњака, које ми данас

мислимо да умемо на Овчару разликовати. Сенонски је вапнац по запа

дним падинама овога брега. Његова је старост утврђена наласком хипу

pита у атару Негришора. -

Кречњака бречија у Марковици, која је за надгробне споменике то

лико употребљавана, припадаће понајпре кретацејској системи, као што

јој припадају пешчари и конгломерати што су по атару овога села рас

прострањени. Оваквога терена има у Негришорима а и на превоји којом

иде пут за Чачак, где се међ пешчарима са утисцима биљака налазе сер

пентин и серпентински туФ са громадама кварца и жицама магнезита.

Серпентин се пружа ка југу; па прегледној карти стављен је погрешно

у зону триjaca.

У Тријас рачунамо оне црвене и силиковите кречњаке што се виде

испод кретацејских слојева на чачанској страни Овчара; ту спадају можда

и доломити из Негришора. Они рожни кречњаци леже изнад црвених и

зелених пешчара и црвених конгломерата, што подилазе под Овчар од

Паковраће до Мораве. Исти се јављају на неколико места и у Овчарској

Клисури, тако да су на прегледној карти уједно састављени ма да корито

Мораве није једноставно у томе терену издубљено, већ је на великим

партијама мезозојским кречњацима заузето.

Сем поменутога изданка серпентина изнад Паковраће, налази се је

дна маса истога код ман. Св. Тројице до Бање Овчарске. Ова је маса

удружена са неким амфиболским стенама.

Бања Овчарска непосредно је везана за топлице под Кабларом, па

ће тамо бити још једном поменута.

ЈА 0 ТРЕБА Ц И МОЈСИ ЊЕ

1. Из Копаоника су избила два велика, скоро једнака била, од ко

јих се једно упутило на ЈИ, ка Косову да испуни земљу измеђ Топлице

и Ситнице, а друго ка Морави да испуни земљу измеђ Топлице и Расине.

По првоме је проведена граница измеђ Србије и Косовског Вилајета,

* По Другоме је граница измеђ Крушевачког и Топличког Округа. На оном

Првоме изданку има више висова: Мрамор, Брложник, Огледник, Тупа

НаЦ И Т. Д.
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На географским картама сви они носе општи назив Лепенац, који се

тако протеже од Копаоника до Јанкове Клисуре.

Онај се део била од Јанкове Клисуре до Мораве називље се општим

именом Јастребац.

За први изданак Копаоника т. ј. Лепенац Ами Буе је рекао, да је

од кристаластих шкриљаца састављен.

Јастребац је главни, западни, део била од Јанкове Клисуре, које се

веругаво на Исток пружа и код Суповца спрам Алексинца завршује. У

Јанковој Клисури главно било изгледа просечено; кроз њу тече Блаташ

ница (што из Блаца истиче), чија је водомеђа незнатне висине на југ пo

мерена. У њој, дакле, имамо један пример попречне долине Стране ове

клисуре састоје се од микашиста, разних врста Филита и палеозојскога

аргилошиста, чији су слојеви од разне руке убрани испреметани, тако,

да се тачне границе разним катовима тешко могу поставити. У криста

ластим Филитима има врло много излученога белутка.

Изишав из Јанкове Клисуре микашист се задржава и појављује још

у Дупцима и у Ћелијама на Расини. У овом последњем месту удружен је

са кристаластим Филитима и са амфибoлитима.

Прва партија мезозојскога терена налази се већ код Мајдева. Ту

имамо слојеве песковита глинца, шкриљаста пешчара, лапорца и модрога

једрога кречњака. -

Овај мезозојски терен лежи на чворноватоме Филиту са гранатом,

који носи трагове контактних метаморфоза. Без устезања смо ону седи

ментарну серију довели у везу са кретацејским тереном дуж Грашева

чке Реке.

Даље имамо мезозојски терен код с. Златара; и то представљен шкри

љастим глинцем и белим пешчарем са светлуцавим лискуном.

Најзад и највише кретацејскога терена има код Мајдева. Ту је он

представљен дебелим банцима од кречњака, који леже на палеозојским

шкриљцима и кварцитима.

Велики Јастребац, на коме је Поглед највиши (1564 м.) и најуглед

нији вис, састоји се од разних кристаластих шкриљаца. Па вису Страци

мирову и другима мора да има гранита и микрогранулита, јер потоци, што

са њих теку, ваљају комаде не само од исконских шкриљаца, већ и од

гранита и порфира. Око Рибарске Бање све су кристаласти шкриљци

преко којих лежи Терцијeр. Овај се Терцијeр пружа низ реку до Каоника,

а вероватно је да има везе на истоку са алексиначким и на западу са

крушевачким Терцијером. У с. Рибарима, а месту Бољевцу наодени су

трагови од лигнита. Село Росица лежи такође на Терцијеру. Око Вукање

су азојски шкриљци.

i
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Мали Јастребац (1000 м.) растављен је од Великога преседлином што

се Гребац зове. На Грепцу су гнајс, микашист и амфибoлит. Ове се стене

находе и по јужноме подгорју М. Јастрепца: у Клисурици, у Великој и

Малој Девчи, у Новом Селу, Крајковцу, Биљегу и Облачини. На Биљеш

кој Чуци види се, преко гнајса, један банак лиснатог лапорца из Тер

цијера, који се амо од Мрамора на Морави пружа.

У северном подгорју М. Јастрепца имамо и старије и млађе криста

ласте шкриљце.

У самој долини р. Турије у коју се увлачи моравски Терцијер, има

гнајса на неколико места. Такав изданак код с. Кулине састоји се од

крупнозpног агрегата кварца, Фелдспата и распалога Феромагнезискога

минерала. Цела је стена прилично метаморфисана. Њени слојеви падају

ка западу.

По казивању г. М. Витковића мезозојски ће терен у овоме подгорју

бити заступљен код Дреновца; али о томе се још ништа не зна.

Мојсиње је венац у северо-источном крају Крушевачког округа, који

почиње од става обеју Морава код Сталаћа па се уз Јужну Мораву на

ЈЈИ. протеже. Његово природно продужење представљају нам Ђуниски

Висови и Кревет. -

Цео је тај повијарац створен од кристаластих шкриљаца. Код Ста

лаћа је гнајс са порфироидно излученим кристалима кварца и Фелспата.

Сабовљеви ученици назвали су га гранитом (Отаџбина стр. 287 и L.

Erös crp. 70.). И заиста није баш ласно одлучити да ли ови крупозpни

агрегати кварца, Фелспата и оба лискуна припадају граниту или гнајсу.

На ономе обронку до Западне Мораве сем гнајса испољени су још: ми

кашист, лептинит, кварцит и кварцна бречија.

Каоничка је Клисура у гнајсу и микашисту са жицама белог гра

нулита или лептинита.

Ђуниски Вис јесте од разних варијетета кристаластих шкриљаца, међ

којима се налазе знатни складови млечнога кварца.

У подгорини Јастрепца и његових огранака минерални извори изби

јају у Мајде ву, Сеземчи, Слатини, Буцу, Кулини, Рибар има и

Лом ни ци.

Воде из прва четири места нису испитиване још од како их је Хер

дер посетио, и у њима сољне киселине констатовао; само су ове по

следње две нешто боље испитане.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 16
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Рибари. Сумпоровита, бистра вода, извире из исконских шкриљаца.

Аналисана је први пут у Бечу 1834 год. где се нашло, да сем екстрак

тивних материја садржи натриум карбоната и супороводоника. Следеће,

1835 год. посетио ју је Хердер и измерио да има топлоту 39"4 С. на из

вору а 375 у купатилу, у води је нашао сумпорне и хлорне киселине и

мало гвожђа. Детаљну је анализу извршио г. Лозанић (види Гласник Срп.

Ученог Друштва књ. 54 стр. 107) и нашао да садржи:

у 1000 гр. воде: Калиум-хлорида - - - - - - - - - - - 0-0136 гр.

Калим-сулфата - - - - - - - - - . . 0-0 103 а

Натриум-сулфата - - - - - . . . . 0 1163 и

Натриум-силиката - - - - - - - - - - 0°1024 «

Патриум-карбоната - - - - - . . . 0-0638 а

Магнезиум-карбоната - - - - - - - - 0.0322 а

Al„Оз и Те,Оз - - - - - - - - - - 0-0010 а

Сума постојаних састојака - - - - - - - - - - - - - 03393 гр.

СОз слободна и у бикарбонатима - - - 0-0365 а

Сумпор водоник - - - - - - - - - - 0 0105 а

Сума свију једињења - - - - - - - - - - - - - - - 0° 3863 гр.

Према овој анализи г. С. Лозанић је закључио да вода Рибарске Бање

долази у ред сумпороводоничних топлица. Др. Ђ. Димитријевић мерио је

температуру минералних извора у Рибарима и нашао да врућа супорача,

која се за купање употребљује има 30° до 31" R. ладна сумпорњача, која

се пије да има 13° К. a трећа млака вода, која још није употребљена,

да има 24" R. температуре.

Ломница. У овоме месту извире минерална вода, која по анализи

г. Др. М. Лека има:

Натриум-хлорида - - - - - - - - - - - - - - . . . . 0-39.78

Натриум-бикарбоната - - - - - - - - - - - - - - - - 0° 4 4 44

Калијум-бикарбоната - - - - - - - - - - - - - - - - - 06 400

Калцијум-сулфата - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-34 88

Калцијум-бикарбоната . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 5 682

Магнезијум-бикарбоната . . . . . . . . . . . . . . . . 0 6497

Оксида алуминимума и гвожђа - . - - - . . . 0 0020

Сицилијумске киселине - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-0416

Слободне угљене киселине . . . . . . . . . . . . . . . 0-3702

Од ређих састојака у минералној води као да има још: Литијума и Борне киселине.

T 0 П Л И Ц А

Јастребац и Лепенац са севера, Петрова Гора са својим изданцима

с југа, а са запада оно велико било Копаониково, што се Косову упу

тило, затварају долину Топлице, а својим ртима растављају њене притока.

Геолошке системе, које су развијене на земљишту што га дренира

Топлица доста су разноврсне, али на жалост нису до сада ни толико



Т О П Л И ЦА 123

проучене, да им се барем границе колико-толико тачно, на геолошкој

карти представити могу. Ја сам те границе на новоме издању у неколико

друкчије провео но што беху на првој карти, али сам убеђен да ће их

детаљна проматрања још више изменути.

Исконски је терен највише места заузео на ономе билу што од Сува

Рудишта преко Пилатовице и Преполца граничи предео Топлице. Зи тим

га има око Прокупља, камо се кристаласти изданци са Јастрепца спуш

тају да се саставе с тереном кристаластих шкриљаца што се даље к

југу распростире — У овоме терену имамо гнајса, микашиста, амфибо

лита, Филита и мермера. Неки варијетети гранитоиднога гнајса (код Ђу

ковца, Крње Џамије и Биљега) изгледају тако, да су их неки рудари за

граните сматрали.

Палеозојски је терен онакав као што је и у подгорју Копаоника.

Састоји се од аргилошиста и кварцитних пешчара, који леже дискордантно

спрам кристаластих шкриљаца. Они се находе у горњем делу Топлице

измеђ Судимља и Селове, код Куршумлије, Преполца и код Јанкове Клисуре.

Пермо-тријасни конгломерати и пешчари, виђени су код села Лозне,

Крчмара и Дединаца, источно од Куршумлије. У конгломератима су врло

крупни одломци од кварца и микашиста, па по томе ове стене личе на

Веруканске конгломерате.

Кретацејска система захвата велики простор у средњем делу Топлице

и гради једно островце на Преполцу. У главноме се она састоји од гли

наца и шкриљастих пешчара разних варијетета, који се по општем изгледу

своме приближују доње-кретацејским слојевима у Шумадији. Кречњачки

су слојеви међ њима од мале моћности и споредне важности. Пешто више

има кречњака око Преполца у камаљима нејасно стратификованим, на

чијем подножју леже ситнозpни пешчари и глинци. На Преполцу и испод

пњега распрострањен је песковити глинац која личи на грауваке; његов

одношај спрам других седиментарних слојева није утврђен.

Терцијeрнoга терена има у топличкој корутини измеђ Прокупља, Јан

кове Клисуре и Плоче, а такође и у долини Косанице изнад с. Рудара.

Ова друга партија обележена је на карти само по казивању наших ру

дарских инжињера.

Дилувијалних тераса видио сам поред Топлице, од Куршумлије до

Плоче. Састоје се од глине и агломерата

У пределу Топлице налазе се знатне масе серпентина и еруптивних

СТe IIa.

16“
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Серпентин је распрострањен око Куршумлије, одакле се уз Топлицу

пружа све до с. Селове. Његове громаде находе и одавде на више, у

горњем делу Топлице.

Жице трахитоидних стена пробијају на више места кристаласте шкриљце

поред р. Косањице. Припадају већином племену липарита, камо припадају

и еруптивни производи б. Сoкoлoвице, Радана и т. д.

Микрогранулитима припадају оне жице код Бресничића и Конџића

што се даље у правцу ка Јастрепцу преплићу.

У изворноме пределу Топлице, а на њеној притоци од Лукова, извире

накисела Топла Вода од 55°.

Минералних вода има у Бањи код Куршумлије. Топлота им је 30°

до 41° R. Има једанајест извора разне јачине и температуре, а сви из

бијају из алувијалнога наноса, у коме се минерална вода меша са обичном

подземном водом, те узимље и извесну количину органских материја, амо

нијака и азотне киселине. Од ређих састојака у њој има литијума и борне

киселине, а карактеристични је састојак натријум бикарбонат по чему се

ова Бања увршћује у ред алкално-киселих топлих вода.

Прве анализе ове воде извршио је г. М. Т. Леко (Народно Здравље

1885. 25 Фебруар) и нашао да садрже : Na, Ca, Mg, Al, NH, Mn, CO,

SiО, и минималне количине Fe, РО, С и СО, Чврстих делова на 100 к. c.

има 0-2057 гр. а органских материја од од 0:00 19 до 0:008.

Доцније је (1890) исти хемичар добио већу количину воде за анализу те је нашао да у 1 литру

ВОДе Има .

чврстих растворљивих делова - - - - - 1:505 гр.

креча (СаО) - - - - - - - - - - - - - 0.048 и

магнезије (МgО) . . . . . . . - - - - 0.052 и

хлора (Сl) - - - - - - - - - - - - - - - 0-0195 а

азотне киселине (N2O5) - - - - - - - - - 00106 и

силициумове киселине (SiO4) . . . . . . 0:0.590 а

оксида алумин. и гвожђа - - - - - - - - 00050 а

Ове, 1892 год. испитивањем воде на самим изворима констатовало се

да у два извора има јода, у једном арсеника а у једном литиума и борне

К LLC 62Л и Н. В.

Г () Л. А. К И ПЕТ P 0 BА Т () РА

Голак је протегнуто и веругаво, голо било, којим иде државна гра

ница изнад среза јабланичкога, округа Врањскога. Са њега се одвајају

косе, које дају воде Ветерници, Пустој Реци и Косаници. Средња висина

главног била јесте 1000 м, а косе које се од њега одвајају имају по 800
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и 900 м., оне постепено падају ка Морави. Највећа је брдска верига која

се на западноме крају Голака од њега одваја и на север упућује, а у овој

вериги највећи је члан Петрова Гора.

Земља наша, која је Голаком и веригом Петрове Горе обухваћена,

веома је простог геолошког састава.

Основа је сва од исконских шкриљаца, а преко ових су на много

места распрострањене разне масе трахитоидних стена.

За потврду тога нека послуже ове кратке путописне прибелешке из

тога краја.

Да почнем од доњега краја, од Лебана, у које сам место дошао из

Ветернице. Тај пут за Лебане иде преко брежуљака на којима су села

Славујевци, Игриште и Шумани. Сви су ти брежуљци од исконских шкри

љаца, а поименце од Микашиста.

Измеђ Шумана и Лебана пружено је десно од пута једно брдо које

је сво крупнозрним гранитом заузето. Гранит се находи и по висовима

јужно и западно од Лебана. Гранити се овде јављају у мањим громадама

или у жицама које се пружају ЈЈИ—ССЗ. Г. Ц. Петковић ишао је уз Шу

манску реку до села Гргуровца где је само исконске шкриљце конста

товао и уз Липовачку Реку, где је једну жицу гранулита од два метра

дебљине приметио.

Из овога места ја сам ипао ка Голаку са нарочитом жељом да видим

Мркоњ тај интересни изданак из главног била, за који сам био чуо да

је од базалта састављен. Ишао сам вододелницом Медвеђе и Шуманске

реке, преко Бувца, до Топле Бање; одавде низ Бањску, па онда уз Ту

ларску Реку на Мркоњ. -

Одма изнад Лебана промаља се крупнозpни гранит, са доста белог

лискуна. По целоме гребену распрострањен је микашист. Код Ђулекара

испољени су амфибoлити

Спуштајући се са Сијаринског виса у Топлу Бању наилази се изнад

исконских шкриљаца на трахит, од кога су састављене и све чуке десно

од пута, где су села Тупал и Дукат. Око Бање свуд је трахитна стена,

која је пробила кроз микашист. Са овом еруптивном стеном стоји у вези

термоминерална вода, што тамо у великој количини а из више извора

избија. Вода је сумпоровита, веома врела. У купатилу, где је већ знатно

разлађена, топлота јој износи преко 37°С. Други један извор има преко

68°С.") Око бање се ствара сига. Сумпор водоник осећа се и на даље

од извора. Има један извор у коме је вода топла и кисела. Како ми се

чини, ни у једној српској бањи не извире овако велика количина воде

као ОВДе.

*) П. Петко в и ћ: Геолошке белешке из Јабланичког среза. Геолошки Анали књ. IV. стр. 284.
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Стране око Бањске и Туларске реке све су од микашиста. Од ове

је стене саграђено, у главноме, и брдо Мркоњ. Само је горња трећина

брда од еруптивне трахитоидне стене, у којој се голим оком распознају

кристали плагиокласа и аугита. У основној маси главни су састојци ми

кролити лабрадора; по томе ова стена спада у лабрадорите. Изгледа да

су од ње састављени и околни висови дуж Туларске Реке.

Са Мркоња се вратих у Лебане долином Медвеђе, чије су стране

свуда заузете гнајсом и микашистом. На више места у слојеве микашиста

уметути су слојеви од црног амфибoлита; лепи примери истога виде се

код Петриља и Маћедолца.

Код села Дедића, спрам ушћа Лепоштице у Медвеђу, висови су за

узети трахитним стенама, које ће бити продужење оне Формације код Бање,

Сијарине и Тупала.

Из Лебана сам ишао у Пусту Реку, чија се вода стаче са Петрове Горе

а из ове у Куршумлију преко Статоваца, Товрљана и Дединаца.

Она сниска коса што лежи измеђ Лебана и Бојника, на Пустој Реци,

састоји се од микашиста и кварцита. Зове се Кремен. По њему се налазе

валуци од брдска наноса али ће бити и обичнога дилувијалнога шљунка.

Права дилувијална тераса види се пред селом Бојником. Очекивао сам да

овде нађем и терцијeрних слојева, али их по равници, која се пружа све

до села Коњувца нигде не запазих.

Од Коњувца до Злате и даље око Житног Потока све је кварцит и

микашист. Кварцити узимљу превагу око Житног Потока. Има их разних

по изгледу. -

На огранцима Петровца и Радана, преко којих идох до Статоваца,

виђао сам трахите преко исконских шкриљаца. Оба села леже на еруп

тивној Формацији која се шири и даље селима Широкоњеву и Товрљану.

Судећи по Геолошким белешкама из Јабланичког среза од г. Ц. Пет

ковића може се рећи да се Радан, Петрова Гора, Ђак и Гајтан Пла

шина састоје од еруптивних маса, испод којих се овде онде исконски

шкриљци промаљају. Шкриљци: микашист, гнајс и кварцити размештени

су више по подини, а еруптивне су масе више по врховима. Села Ображде,

Мајковац, Слишане и Газдаре на источној падини Петровца, и села: Гајтан,

Равниште, Сливовик и Црводик на његовој западној страни леже такође

већином по еруптивним стенама.

Исто тако и „сви висови од села Рудара измеђ Рударске речице и

Љубничке Планине, Соколовица и Ђак, слив Кошљинске речице, па и

брег на коме је кула Ивана Косанчића, јесу од еруптивних стена, које

се спуштају са Радaнa и Петрове Горе до реке Косанице“ (Ц. Петковић:

loco citato. стр. 233 у IV књ. Геолошких Анала).
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Река Ветерница у горњем делу своје водопађе тече кроз једну пла

нинску корутину, у средњем — кроз једну клисуру, а у доњем — кроз

питому, поморавску раван. Онај први део слива Ветернице називље се

Пољаница. Са истока је Пољаница ограничена висовима: Грот (1333), Облик

(1320), Лисац (1337) и Бунатовац (1210); на југу су Девотински Вис (1060

и Гоч (987), а на западу су висови, којима је проведена државна граница

до Голака.

Ја сам из Врање прешао у изворни предео Ветернице и ишао поред

ове до излаза њеног у поморавску раван.

Из Врање се долази у Пољаницу стазом преко Марковог Калета. Овде

су свуда слојеви микашиста са жицама гранулита. Изнад микашиста раз

вијен је моћни слој кварцита. Тај се помаља на месту што се зове Ве

лика Ливада.

Пењући се на вододелницу измеђ Врањске Реке и Ветернице и спуш

тајући се у Пољаницу примећује се изнад азојскога терена читава се

pија слојева од аргилошиста и сурог пешчара. Моћност ових слојева врло

је велика. Нигде се не примећује, да би ови слојеви са слојевима мика

шиста дискордантно стратификовани били. Та ће серија стена спадати,

по свој прилици, у палеозојски терен.

На вису изнад села Девотина у поменутој палеозојској серији находи

се један слој црне псамитне стене, састављене од врло ситних зрнаца

кварца.

У селу Дреновцу појављује се друга серија пешчара и аргилошиста,

чији су слојеви скоро хоризонтални, дакле дискордантно стратификовани

са серијом исконских шкриљаца. Пешчари су лискуновити, псамитни; они

граде више слојева од незнатне дебљине. Аргилошист је мек и плави

част, распада се у ситне дугуљасте комадиће а не у плоче. Он веома

превлађује масом својом над пешчарима. Серија ова почиње једним сло

јем конгломерата од неколико метара дебљине.

Мени се учинило очевидно да овде имам пред собом представнике

неког мезозојскога терена. Истина је да никаквих петрефаката нисам у

њима нашао, с тога и не могу прецизирати стратиграфски ниво ових сло

јева. Највероватније је да су то стене сличне онима у Маргапцу, које

ћемо доцније приказати, т. ј. да су кретацејске.

Такви се слојеви пружају на далеко по Пољаници; виђају се са обе

стране Ветернице. Где се клисура сузила, ту се кроз њих промаља по

ново микашист. А где је предео отворенији, ту су мезозојски слојеви више

распрострањени. Тако је, на пример, око села Ушевца, па даље око Власа

и Големог Села.
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Да поменемо овде да Ветерница, већ у највишем току своме, у селу

Дреновцу, ваља комаде од трахитоидних стена, које су по Облику, Гроту

и т. д., распрострте.

И речица што се од села Градње у Ветерницу слива носи комаде

од трахитоидних маса. У кориту се те речице виде и комади једрог мезо

зојског вапнаца. За то сам, трагајући за овим каменом, обишао села

Градњу, Стрешак и Крушеву Главу, што леже источно од Ветернице.

У Градњи на брегу изнад цркве, оголићен је трахитски туФ, са об

луцима од трахитне стене. Даље уз брдо иде се преко аргилошиста и

пешчара. Тамо-амо растурени су комади од једрога, беличастога вапнаца,

по чему се може закључити да изданак његових слојева неће бити да

леко. И одиста на слојеве секундарног вашнаца наишао сам код села што

се Стрешак зове.

Стрешак је интересантан са лепо оголићеног вертикалног пресека

слојева, на коме се може ласно видети конституција терена у Пољаници.

Главни чланови у томе пресеку јесу, почев оздо па на више;

1. Црвени пешчар. У једноме дубокоме потоку код првих сеоских

кућа, находи се вертикални одсек од Црвеног Пешчара, који је, од при

лике 20 метара висок. Стратификација је са свим правилна; по пресеку сло

јеви изгледају да су у хоризонталном положају. Пешчар је овај састављен

од зрна средње величине са појединим већим облуцима. Местимице се

у њему находе обухваћени повећи комади микашиста и гранита.

2. Бели пешчар. Слој овога камена доста је моћан, али испрекидан.

Доња му партија прелази у конгломерат. На местима где нема овог мла

ђег, белог пешчара, ту на Црвеноме Пешчару леже непосредно следећи

слојеви:

3. Шкриљац лапорца и глинца и пешчар. — Слојеви ових стена по

маљају се наизменце више пута. Моћност им је знатна. Шкриљци су жућ

касти, а пешчари сиви. Изнад тих слојева лежи:

4. Кречњак једри, ситнозpни као литографски камен; находи се у

дебљим слојевима и распрострањен је по површини висова, где су села

Стрешак и Крушева Глава.

Шкриљац и пешчар распрострањени су по дну висова, по странама

до речне долине.

Црвени Пешчар је само проривен у усецима. На површини земљишта

нигде га нема. Он спада, без сумње, у систему Дијаса или Доњег Три

јаса. За њега се веже бели пешчар што изнад њега лежи. Слојеви под

3.) и 4.), по стратиграфском положају своме могли би се уврстити у си

стему Јуре, али ма да палеонтолошких доказа немамо ми их сада ра

дије за кретацејске сматрамо.

Излазећи из Големог Села, ступа са одма у Клисуру у којој владају

све сами Филити, различнога изгледа, који сви припадају азојском терену.
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Клисура траје до села Вине, изнад Мирошеваца. Филити су распростра

њени до Барја, а одатле настаје микашист.

Приточице, које се са огранака Кукавице спуштају у Ветерницу, ва

љају комаде од гранита, што доказује да га има на Кукавици. Изданци

гранитских жица находе се на левој обали Ветернице, код Гагинаца и

Барја. То је крупозни гранит са мусковитом.

Кад се изиђе из Клисуре улази се у широку лесковачку равницу,

која је и географски и геолошки један део Поморавља.

Према овоме геолошку конституцију Пољанице ваља овако зами

слити :

По висовима Гури-Бабе, Црног Камена, Плачкавице и Кукавице стоје

представници најстаријег терена, проривени гранитима и риолитима.

По странама поменутих висова находе се остаци од палеозојских шкри

љаца. У самоме пољаничком басену, пак, прво се сталожио Црвени Пеш

чар, а после њега млађи мезозојски, највероватније госавски, слојеви, који

испуњавају корутину Пољанице и простиру се сада низ Ветерницу до ис

под Големог Села.

ВP А Њ (; К. А. К. () Т Л И НА

Врањско Поморавље, које се пружа доста јако у дужину, представља

нам у геолопком погледу један планински басен, ограничен исконским

шкриљцима и испуњен најмлађим Формацијама. Оно је по свој прилици

за време и терцијeрне и кватернерне периоде било испуњено језерском

водом, која се доцније оцедила. Равница, која се сада непосредно поред

реке пружа, јесте рецентни алувијум, али мало изнад њега находе се тра

гови старога алувијума или дилувијума.

Одмах при улазу у Врању види се серија слојева лепо стратификова

ног песка средњег зрна. У тим слојевима леже танке плочице од мика

шиста и гнајса, које су такође правилно стратификоване. Исти такав

песак пропира и речица што кроз варош протиче, а он се види и на

усецима гвозденога пута.

Изнад вароши, пењући се на Плачкавицу, виде се моћни слојеви од

крупнијег песка, који је местимице цементован. Ови су слојеви поремећени

из хоризонталног положаја; на њима лежи један део горње вароши и

Врањски виногради.

На вису Два Брата, у половини висине, разголићен је један банак

од конгломерата, који дискордантно лежи спрам старих шкриљаца. Исти

се састоји од комадића исконских стена и облутака од кварца. Овај кон

гломерат покривен је елувијалним слојем глине и брдских осулина.

ГЕО.1ОГИЈА СРБИЈЕ 17
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Они ниски висови на десној обали Мораве око места Доње Требе

шице састоје се од слојева глиновитог лапорца

Све су ово остаци од талога, што су се у врањскоме језеру за време

терцијeрне и кватернерне периоде сталожили.

Басен је врањски ограничен, као што већ рекох, исконским шкриљ

цима, а кроз ове продрле су неке старије и млађе еруптивне стене. На

левој обали Мораве ограничавају га брда Карпина, Крстиловица и Плач

кавица, чији ћемо састав представити пошто изложимо прилике на десној

обали Мораве.

На десној обали Мораве чинио сам излете према Светом Илији и

Бањи, а позната ми је и линија од Чемерника преко Сурдулице до Бање.

Бања лежи источно од Врање; значајна је са своје вреле воде и

по геолошким односима. Околина овога места спада у млађу еруптивну

Формацију, која се нагомилала изнад терена од исконских шкриљаца. Ви

сови Каталенца, Кумарева и Бујковца заузети су већином трахитоидним

стенама, на којима се понегде може права Флујдалност магме да запази.

Код Топлаца има зеленога трахит-туФа.

Код Бање је трахитна стена прошла кроз лискуновите шкриљце и

ону метаморфисану гнајсолику стену из које врела вода избија. Контакт

млађе еруптивне стене са старим шкриљцима види се на десној страни

реке, где је на камаљу једна погледница подигнута. Одавде се трахито

идна стена спушта до реке где су купатила, и пење се уз брдо ка селу

Бујковцу. На месту где су главни топли извори стена је пожутела, трошна

је и сумпорастом материјом испуњена. Даље, где није тако искварена,

може на њој да се примети да је гранитоидне структуре, када се гледају

омањи примерци, а гнајсне када се проматра у маси.

Интересантне су жилице од металичних минерала, које се кроз ову

стену провлаче. Провлаче се дуж танких и доста правилно изукрштаних

пукотињица. Ово су праве рудне жице, а показују три варијетета у струк

тури: 1) танке жице од збивене или зрнасте руде, која једноставно ис

пуњава пукотињицу и као кора из растрошене се стене издваја; 2) кон

креције сфероидне, расуте по дуварима пукотињица; 3) геоде са правилно

развијеним кристалима. — Све су ово пирити. — Што се иде даље од

терме то је рудовитост све слабија, и стена узимље све више карактер

гнајса. |

Оваки мајушни примери рудних жица налазе се и у гранитоидноме

гнајсу на десној обали, на којој се топли извори јављају у кориту реке.

Сумпорасте су конкреције коралоидне или као проста навлака. Налазе

се у непосредној близини терме, и то само по периферији стене, док се
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рудне жице распростиру и у њену дубину и подаље од врелих извора,

И стипса се често хвата по шупљикама у стени и по њеној оголићеној

површини. Ово ће обоје бити резултат гасних еманација, које на овоме

месту нису незнатне.

Топлоту минералних извора у Врањској Бањи мерио је 1878 год. Др. Л. Докић и нашао је ове

степене: 1. Ђенералово купатило, више велике зграде 4591. = 56:25"Ц. 2. Купатило у великој згради

499Р = 6125ц. 3. Мала чесма 600P = 750 Ц. 4. Купатило спрам велике зграде 56–579Р. = 71:25°Ц. 5. Ве

лика чесма 68:59Р. = s5-60 Ц. 6. Велики извор у потоку 70-50—710 p. = 88.750 ц.

Од ових је извора г. С. Лозанић аналисао два: први и последњи па нашао да садрже:

Патријум-хлорид Na C1 . . . . . . . . 0-0908 г. 0-0.819 гр.

Калијум-сулфат К, СО - - - - - - - - 0.0589 а 0:0.480 и

Патријум-сулфат Na, SO, - - - - - - - 0:4.186 а 0-4.028 а

Натријум-силикат Na, SiO3 . . . . . . 0 1822 и 0-1727 и

Натријум-карбонат Na, CОз . . . 0-2155 к 0-2306 и

Калцијум-карбонат Са СО3 . . . . . 0-0400 „ 0-0.300 и

Магнезијум-карбонат Мg COз . . . 0-0350 а 0-0.204 а

Феро-карбонат Ре СОз . . . . . . . 000 14 а 0-0014 а

Алуминијум-оксид А), Оз . . . . . . 0-0005 a 0-0005 и

Сума постојаних једињења . . . . . . . 10429 1-0063

Угљена киселина слободна и као бикарбонат СО3 . . 0-0 831 0.0793

Сума свију једињења . . . . . . . . . 1 1260 1 - 0 856

По томе је г. С. Лозанић закључио да минерални извори у Врањској Бањи долазе у ред топлих

сулфатних вода.

- Недавно је г. Др. М. Леко аналисао воде из ових осам извора у Врањској Бањи:

|- I. Врућу воду од велике чесме испод сумпорног купатила, где перу кошуље и чупају живину,

топлу 86-90С.

II. Врућу воду испод сумпорног купатила у дољи до новог насипа, топлу 77.500.

III. Врућу воду од чесме, уступљену концесионару бање г. Тасић за пуњење када, топлу 7379С.

IV. Врућу воду из мепловитог купатила у старој државној згради, топлу 66-29С.

V. Врућу воду из сумпорног купатила, државна зграда, топлу 80°C.

VI. Врућу воду, која извире у крај реке поред садањег речног корита, топлv 759C.

VII. Врућу воду из т. зв. гвозденог купатила, уступљену г. Тасићу, топлу 6090.

VIII. Минералну хладну воду испод воденице Нешићеве, 16-29С.

Све су ове минералне воде сивасте боје, стежућег укуса, без мириса, и имају по готову исти хe

мијски састав, те с тога бележимо само анализу III сумпорне воде, VII т. зв. гвожђевите и VIII хладне

воде, које су употребљене у концесионаревом купатилу, као и за пиће.

По тој нализи има :

На један литар воде у : III. VII. VIII. извору

чврстих материја . . . . . . 1-0 i 60 гр. 0:0.520 гр. 0.0780 гр.

калцијум-оксида . . . . . . . 0:0300 и 0-0.330 „ 0-0190 и

гвожђа и алуминијум-оксида - 00070 и 00070 „ 00070 и

магнезијум-оксида . . . . . 00036 и 00015 и 0-0000 и

сумпорне киселине - - - - - 02513 а 0-2510 и 0-2500

хлора . . . . . . . . . . . 0 0 460 и 0-060 „ 0.010 и

силицијумове киселине - . . 0 0930 и 0.07 40 „ 0.0680 . И Т. Д.

с Угљене киселине (СО2) има у свима пробама, а тако исто и сумпор-врдоника, који по каракте

pистичном мирису можемо лако на извору познати. Азотне киселине нема ни у једној од ових поме

нутих води."

17+.
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«Према горњим бројевима, нађеним непосредном анализом, без обзира на органске и друге ма

терије, које се налазе у минималној количини, израчунато је, да у 1 литру ових вода има :

III VII VIII

натријум-сулфата - - - - - - - - 0:5098 гр. 0 5091 гр. 0-5254 гр.

натријум-хлорида - - - - - - - 0 0700 a 0-0700 a 00820 и

оксида гвожђа и алуминијума - - 0-0010 a 00070 и 00070 а

калцијум-карбоната - - - - - - 0 0536 а 0,059 1 а 0-0.S75 o

магнезијум-карбоната - - - - - - 0 0075 « 0:0065 и 0-0190 и

салицијумове киселине . . . . . 0 0930 а 0.0740 и 0.0680 а

патријум и калијум-карбоната . . 0-3000 и 0:2233 а () 1 S () 1

Свега . . 1-0 460 гр. 0-9520 гр. 0 9780 гр.

(Цитирано по књижици: Врањска Бања и њени сумпоровити извори. Написао Војислав

Ж. Ђорђев и ћ медицинар. 1892. стр. 46. 47.)

За Бању се може рећи да избија на контакту трахитоидних маса са

ископским шкриљцима. Трахитне су масе испод Бање и иду ка Морави, а

исконски се шкриљци распростиру изнад Бање ка тромеђи српско-турско

бугарској. Одмах код бањских купатила почиње гнајс са интеркалацијама

амфибoлита. На једноме обронку крај реке виде се три слоја амфибoлита

од 1:5, 0:5 и 1 м. дебљине.

Терен гнајса и амфибoлита иде даље уз реку до села Изамне. Овде

почиње микашист. У Дугој Луци доњи исконски кат (Z") покривен је

сложно разноврсним Филитима са минералошким саставом микашиста, талк

шиста и гнајса

Ова серија иде у село Првопек, изнад кога су опет старији шкриљци

и то са масама гранита, које су у вертикалне стубове подељене. Гранит

је са биотитом и амфиболом, општа му је боја сива, а структура средње

зрна. Он се пружа ка селу Црном Врху, а вероватно и преко Бабине

Пољане.

Овде у реци има валутака од микрогранулита, који је, дакле, ваљало

обележити негде у изворном пределу Бањске Реке.

Када се од Бање пође Масурици и Сурдулици види се, да се пла

нински ртови, што у долину упиру, састоје већином од исконских шкриљаца.

Потоци, што растављају те ртове, доносе валутке од гранита; овакви се

виђају у Корбовачкој, Јелашничкој, Врлој и Романовској Реци и т. д. За

то сам у изворноме пределу ових река обележио на карти масу гранита.

Ближе до долине Моравске развијене су трахитоидне стене на више места,

од којих ћемо овде да споменемо само интересантни риолит из Сувојнице.

Измеђ Сувојнице и Масурице избила је опет млађа еруптивна стена,

али не риолит но микрогранулит.

Микрогранулит је такође измеђ Масурице и Сурдулице, а и изнад Сур

дулице на Кијевскоме Брду, одакле се после иста еруптивна жица повлачи

ка б. Чeмeрнику, који је мал да не сав од микрогранулита састављен.
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IIа Светог Илију попео сам се прошав кроз села Златокоп, Тибужде,

Луково и Барбарушицу.

Златокоп лежи на староме алувијуму. Десно се виде по странама гли

новити лапорци из терцијeрне системе. Изнад села улази се у теснац

Луковске Реке. Одмах при улазу у тај теснац види се с леве стране

микашист, а с десне стране нека стена, која на први поглед изгледа као

какав гранит. И одиста макроструктура ове стене јесте зрнаста, грани

тоидна, али се се на танким плочицама види да је структура гнајсна; по

томе је стена један члан у серији исконских шкриљаца.

Идући даље уз реку, по странама се свуда види микашист.

Код Лукова се појављују жућасти и бели кварцити, у којима поред

кварца има нешто и плагиокласа; зрнца од кварца неједнаке су величине.

Изнад Барбарушице поред микашиста леже и слојеви од компактних

Филита. У микашисту су уметнути дебели слојеви од кварца. По целоме

билу растурени су комади од белог, млечног, кварца, међ којима има и

хијалиних виријетета.

Близу испред ханова Св. Илије опет се појављује кварцит. У овога

су сва зрна кварца подједнака, ситна. Стена је испуњена зрнима епидота,

од којих ће долазити и њена зелена боја. Кристали магнетита доста су

чести у овој стени; они се лепо виде и голим оком.

Јужно од ханова Св. Илије наша граница прелази преко виса Мотине,

која надмашује Кључ. Оба су виса од микашиста. Иста се стена распро

стире све до Марганца. Овде сам прелазио нашу границу и силазио у тур

ско село Марганце, да видим слојеве у којима има Фосилног угља. Серија

ових слојева лежи дискордантно на старим шкриљцима, и састоји се почев

Оздо на више, од ових чланова:

модри шкриљац глине,

сиви и трошни пешчар и песак,

Глинац,

угљен лигнит, 0,5 м. дебљине,

Глинац,

6. лапоровити кречњак,

7. песковита лумакела са Фосилима: Сегithium, Turitella, Omphalia,

Nerinea cf. Pailleteana, Nerinea spec.

Цела ова група слојева припада горњој Креди, а створена је по при

меру госавске фације.

Лапоровити вапнац пружа се нешто и у Србију; овде код нас зау

зима он једну косу изнад села Лепчинца. Измеђ Марганца, Ћурковца и

Лепчинца до Сурдуља распрострањена је талковита стена шкриљасте

структуре, која се врло ласно цепа у танке плоче.
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Од Сурдуља, спуштајући се низ реку, пролази се све преко мика

шиста разних варијетета. Овде онде појављују се и лискуновити кварцити.

При излазу из теснаца престају шкриљци, и отвара се лепа Моравска

ДОЛИНа.

На левој обали Мораве оквир Врањској котлини почиње пограничним

брдом, што се Карпина зове. Карпи на се састоји од гнајса и микашиста.

Кроз њу се провлаче жице од врло крупнозpног гранулита, у коме има

врло мало лискуна.

Од Карпине српско-турска граница иде кристаластим билом, од кога

се на Широкој Ливади одваја рт Крстиловица, што се јужно ка Врањи

пружа, и повијарац, што се преко Гоча као водомеђа Морави и Ветер

ници на север протеже.

Крстиловица је састављена као и Карпина, а такав је и онај кршни

осредак, на коме су развалине Марково Кале. Градина је основана на

микашисту. Гранулита има мало испод града идући ка Врањи, елементи

су његови често врло крупни; од лискуна му се могу широке плоче да

цепају.

Брдо Плачка вица цело је од микашиста, гнајса и гранита. Па врањској

падини се види, да је маса врло лискуновита микашиста неколико пута

моћнија од гнајса. Кроз те стене истичу се неправилне громаде гранитних

стена, измеђ којих су по негде испољене апофизе. Таквих громада има

неколико; састоје се од ситнозрног или обичног гранита. Има и жица од

гранулита.

Северно од исконске масе Плачкавице издигнута је група вулканских

брегова, међ којима су Грот (1333 м) и Облик (1230 м.) највиши. Ова

два виса стоје један на спрам другог од прилике меридионално. Оба су

пласастог облика са зарубљеним врховима, те се и по томе у целој групи

добро карактеришу. Од њихове превоје на исток се упутила читава ниска

голих чука, као што су: Пршти-Бука, Гола Чука, Балтина Чука, Остро

вичка Чука и т. д. Ова се група вулканских брегова види са свију висова

око Бање. (Слика у Атласу узета је са избрешка изнад села Бање).

Риолит је главни материјал, од кога су ова брда састављена. Његови

разни варијетети биће у петрографском одељку описани. Овде ћемо по

менути само да се ови добро разликују од трахитоидних стена око

Врањске Бање.

По боковима ове еруптивне масе нагомилани су риолитски, страти

Фиковани туФови. Нарочито много има их у атару стубаљском, под црквом

Преображења.

Подножје еруптивне масе јесте од исконских шкриљаца и Филита,

али је ова подлога ретко где испољена.
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У Гумеришту и Моштаници има песковитих глинаца, који ће спадати

у терцијeрни терен врањске котлине.

Северозападни део ове котлине ограничен је Филитима, што се вежу

за азојски терен Кукавице.

М 0 М И НА КЛ И СУ РА

Прошав Моравску Котлину код Калиманаца Морава се увлачи у вр

летни и романтични кланац, што се зове Момина Клисура или, по турски,

Дервен. Клисура се ова завршује код Грдилице, где се развија широка и

плодна лесковачка раван. |

У Моминој Клисури Морава се провлачи међ огранцима Кукавице и

Големе Планине. Маса ових планина састоји се од разних архајских шкри

љаца, чији су моћни слојеви изломљени и од сваке руке испресавијани.

Најобичније су стене гнајс, микашист и Филит, првог рода стене има нај

мање. Корито је реке издубљено у овим стенама, а стране су брeгoва

врло стрме. Местимице се, као код Просеченице, велике партије брда

сурвавају и тако притешњују пролаз реци.

Код Грдилице превлађују Филити; код Бојишта, Предеана и Сушевја

— микашист. У Грдилици, на Писаној Страни, види се низ црвених и

Љуспастих Филита, за тим низ зелених, па румених Филита. Ови се подуда

рају са извесним лештинитима. У тој серији, а на њеном дну, има и ам

Фиболита. Код Калета су Филити, просечени жицама белутка и жицом

микрогранулита.

Код Репишта, на левој обали реке, развијен је врло моћан конгло

мерат и крупнозpни пешчар. Тај се пешчар пружа и ка Мртвици. Идући

уз поток, што се Ћелија зове, и који се сједињује са сеоским потоком,

види се на једноме месту поред пешчара серија лапораца, разних вари

јетета, а изнад исте леже слојеви каменога угља, који имају до пола метра

дебљине.

По анализи г. С. Лозанића овај угаљ садржи: 634.2%с, 4:60ii,

1855 О и N, 61011,О, пепела 7:33, испарљивих делова 37 12, кокса 49 45,

калорија 577 1.

Мало даље, пењући се уз брдо, лежи овај ред слојева, почев оздo

На више: 1. пешчар, 2. лиснати плави лапорац, 2—3 м., 3. врце од угљена,

до 8 см, дебљине. Таквих танких слојева има четири, и они су раста

вљени дебљим слојевима лапорца, и 4 слој лапорца, који се такође листа

као и онај први изнад пешчара.
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У овим слојевима нисам нашао никаквих петрефаката. Али сам ту

налазио велике комаде лискуновитог и лапоровитог пешчара са неринеама,

чија етажа мора негде у околини развијена бити.

Врло је вероватно, да су сви ови слојеви са каменим угљеном и нери

неама из Формације госавске.

Из Мртвице иде се у Џепу преко ситнозрног пешчара па онда преко

микашиста, који прелази у гнајс. Изнад џепскога хана наднели су се

дупљански висови, који се Каменарица зову и који су од еруптивних Фор

мација саграђени. Висови су ови стрми, повисоки и голи. Гребен им је

оштар и шиљаст, а по странама су комади од одваљених стена. Из опште

масе брега стрче поједини дугуљасти шиљци. Један од таквих камених

стубова, за који народ везује спомен турскога насиља, зове се Момин

Камен. Еруптивна стена на Каменарици продрла је кроз шкриљац, који

се у додирној зони нешто метаморфисао. Код моста слојеви шкриљаца падају

к југу, и то доста стрмо. Еруптивна стена из Џепа спада у тип микро

гранулита, а састоји се од кварца, Фелдспата, биотита и амфибола, чији

су кристали обухваћени магмом од микрогранулитног кварца и микролита

ортокласа.

Брегови на левој, наспрамној, обали Мораве састоје се од истих стена.

Они су само нижи, питомији, више су дрвећем обрасли, и на више места

има зиратне земље. На једноме месту виде се одронци стена, измешаних

са земљом, како леже поврх једног слоја чистог песка, који је или стари

алувијум Мораве или је можда постао распадањем околних маса.

Б У К. () В И К.

Буковик се зове предео измеђ Власине и Мораве.

Главна планинска маса у Буковику полази од Виљокола (1704 м.) на

српско-бугарској граници, па иде на север преко Чемерника (1666 м.) и

Острозуба (1527), да се заврши на последњем краку Власине, измеђ Мо

раве и ушћа Љуберађе у Власину. Од те се масе одваја било, којим иде

српско бугарска граница до Дечанца, и које даје водомеђе десним прито

кама Власине: Градској Реци и Тегоштици.

Геолошки састав Буковика доста је прост. Као југоисточни окрајак

јужне масе исконских шкриљаца и он је скоро сав од истога терена са

стављен. Ми ћемо му састав описати по маршрутама, које су геолози до

сада у томе пределу учинили.

Најбоља полазна тачка за екскурзије по овоме, доста пустоме, пре

делу јесу Власотинци.
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Околину Власотинаца проматрао сам у правцима ка Лесковцу, ка

Кутини и Љуберажди, ка Јастребцу и Грдилици.

Око Власотинаца развијени су највише исконски шкриљци, разних

варијетета. Изнад вароши, идући ка Јастрепцу, превлађује микашист. Код

Манастиришта отворени су и мајдани камена од Филитних стена, од више

разних варијетета.

Идући од Власотинаца ка Грдилици преко села Орашја и Кукавице

у долини Власине, види се, да је преко Филита наслаган терцијeрни песак

и песковити лапор. Водомеђа Козарске Реке сва је од Филита, који трају

и даље до Грдилице на Морави.

Из Власотинаца сам се попео на б. Јастребац, па продужио ићи

вододелницом Власине и Мораве до Власинског Језера, одакле сам се

преко Чемерника спустио у врањско Поморавље. Други пут сам ишао од

Власотинаца уз Власину до њених става са Тегоштицом, па уз њихову

водомеђу до Дечанца, одакле сам окренио ка Лужници и Пироту. А ми

Буе је ишао из Власотинаца у Трн клисуром Власипе. Тула је прошао

истом клисуром, попео се до Руја, па се спустио на Љуберажду. Пре но

што изложим своја проматрања правцем, којим Ами Буе и Тула нису ишли,

забележићу главније чињенице, што су их изнела ова два путннка, до

пуњујући их својим белешкама са истога пута.

Одмах изнад Власотинаца издижу се, на левој обали Власине, три

брежуљка, која су, по тврђењу Ами Буа, од белог и тамносивог „бимштајн

конгломерата“. Тула је овај навод допунио тиме, да се трахитски туф находи

и на десној обали реке.

Изнад истог места река дуби свој пролаз у зеленкастом убраном

Филиту. Пут за Пирот иде преко стрмог брда од гнајса и убраних филита

са кварцитима.

Код меане у селу Свође наслагана је моћна серија слојева од Фи

лита, кварцита, талкшиста и хлоритошиста; слојеви Филита најдебљи су,

и понављају се више пута у серији; слојеви других стена много су тањи.

У томе селу находи се и трахит туФ од кога се граде крстаче за гробове.

Ту се река Љуберажда састаје са Власином. Ова последња тече од

југоистока тесном клисуром, чији су дувари од самих Филита; али источна

граница ове Формације није далеко, јер потоци, што се са истока у ову

реку сливају, ваљају комаде од вапнаца и пешчара. Код Ораха се стране

одмичу и у котлиницу проширују. У тој котлиници приметна је једна по

лица, састављена од крупних валутака од Филита, црвена пешчара, конгло

мерата и од трахитоидних стена. Валуци трахитоидних стена јесу врло

многобројни, и долазе највише и сада из вододерина са севера са Цртова,

где смо на карти и уцртали изданак истих стена.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ i S
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Код села Гаре Филити су светли као свила, и измешани су Филитним

гнајсом.

Гребен измеђ Власине и Тегоштице види се да је у почетку од оби

чних кристаластих филита, за тим се на њему појављују неки млађи, зе

лени, глинени шкриљци -

Изнад села Јабуковика појављују се кварцитни пКриљци са лимо

нитом. Слични се шкриљци пружају путем ка Рују. На њима леже неки

тaнкoлисти шкриљци, разне боје, који су за цело много млађи, а над

овима се местимице појављује конгломерат са лидитом.

Карактер терена са свим се мења на Дечанцу испред Карауле, на

западном подножју Руја. Над млађим палеозојским шкриљцима развијен је

шкриљасти глиновити лапорац, који је, може бити, такође палеозојски.

Пад њиме дискордантно леже моћни слојеви лапорастог шкриљца, пеш

чара и конгломерата, који спадају, без сумње, у много млађе Формације.

Пешчари личе са свим на „бечки“ или „карпатски“ пешчар, те га Тула

с тога сматра да припада кретацејском Флишу.

Код карауле Дечанског Кладенца распрострањене су млађе еруптивне

стене, међ којима је \iedzwiedzki yПознао: липарит, трахит и туФ. Ја

мислим, да су тамо само риолит и његови туФови. Од Дечанца, идући гра

ницом на север, прешао сам прво преко жице риолита. Ова се завршује на

Пресеченом Камику, кречњачком камаљу, испод кога су пешчари и глинци,

што су већ од Дечанца настали. Глинци се протежу преко Бачи-Дола

(1340 м.) и Братанице (1200 м.) до Преслаба (1342 м.), где надвлађују

пешчари, које просеца опет једна танка жица риолита. Изнад тих пешчара

издижу се поједине ради од кречњака, нарочито на јужној и западној

падини Црног Врха (1495 м.), које су окренуте селу Црвеној Јабуци. Глинци

и пешчари, који су кашто конгломератни, у околини Дечанца, а тако и

кречњачки камаљи изнад њих, спадају, по моме мишљењу, у доњу Креду,

али ће и других система овде бити. Нарочито заслужују пажњу они цр

вени глинци и лапорци у околини Калне, који на неку старију, можда

тријасну, систему опомињу.

На Тријас указују и црвени конгломерати са крупним одломцима кри

сталастих шкриљаца, што су развијени одонуд Градске Реке у атару Дар

ковца а местимице у Терзијној Мали.

Тула је са Дечанца сишао право у Црвену Јабуку, и то прво преко

липарита, после кога је ступио у зону пешчара. Мало сниже села при

метио је да река Тегоштица тече скоро непрестано границом измеђ пале

озојских и мезозојских формација. Североисточно су вапнаци, а југоза

падно је шкриљац. У тамошњем вапнацу има неких корала, по којима би

се могао уврстити у формацију неокома. Код Црвене Јабуке пешчар лежи

на лидиту и лидитовом конгломерату. Овај конгломерат јесте граница па
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леозојских и мезозојских производа. Испод села настаје клисура у па

леозојском аргилошисту, кроз који је пробио дијабаз. Од ове еруптивне

стене саграђена су два тамошња купаста брда. Слична се маса находи

и на десној обали реке.

Североисточна граница Буковика може се ставити на оној водомеђи

Тегоштице, која почиње од Црна Врха па се североисточно ка Љуберажди

пружа. На тегоштичким падинама тога била превлађују неокомски глинци

и пешчари, са изолисаним pидима од кречњака. Такве су падине изнад

Раков Дола, Радосина и Лесковице. Суштајући се Модростењу на Љубе

ражди почињу превлађивати кретацејски кречњаци.

А сада да видимо на шта се наилази када се из Власотинаца водо

делницом иде до власинског Језера.

Из Власотинаца пењемо се врло стрмом и тешком путањом на брдо,

на коме је село Јастребац. То је брдо створено од микашиста разних

варијетета, који су оголићени по стрмим литицама. Иначе их покрива једна

црвена, врло гвожђевита, глина и шумски елувијум. Идући оним делом

изнад села Дадинаци, Градишта, Самокова и Нова Села примећава се на

више места оголићени микашист. Од исте је стене вис Морич спрам Новог

Села. У Самокову се прерађивала руда гвожђа за време турске владе.

Од Морича се иде кроз шуму Лопушњу (која носи име једног села

на Власини) до добропољске меане испод Острозуба, све преко мика

шиста и Филита; у овим последњим има врло много жица од кварца.

Испод Острозуба наилази се на једну еруптивну стену, који нас на

први поглед опомиње на стену, од које су створени дупљански висови

изнад џепске меане. Голим оком види се, да су кварц, биотит и Фелдспат

њени главни састојци; на микроскопским плочицама откривају се још

кристали амфибола, апатита и магнетита. Основна је магма микрограну

литна, али није проста, већ смешана са микролитима Фелдспата и магне

тита. Микроскопским путем дознаје се још, да међ примерцима, што сам

их сакупио око Острозуба има два варијетета микрогранулита, који су на

своме месту описани.

Сам вис Острозуб није еруптивне природе, већ је од кристаластих

шкриљаца.

Од Острозуба на даље предео није више шумовит. Прича се, да је

по целоме гребену од Доброг Поља до Црне Траве била некада шума

борова и јелова, па је исечена за потребу топионица гвожђа. За њом је

никла шума букова, која је сада такође сатарена из истог разлога. И то

доказује, да је некада овуда била жива рударска радња. Слојеви шкри

љаца импрегнисани су магнетном рудом гвожђа, која се вадила у многим

селима око Власине. Главне топионице гвожђа биле су у Масурици.

1 S “
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Оловне руде има у Рупју недалеко од Маркове Пољане. То је галенит,

у коме има 46% олова и 0:235 сребра у олову (Геолошки Анали књ. IV.

стр. 127).

На Црвеном Брегу откривене су жице галенита, који садржи просечно

0.219 сребра и манганове руде, која по анализи г. С. Лозанића садржи“)

I II

нерастворио - - - - - - - - - - 1 7 1 64-90

манганоксид (Mn2O3) - - - - - - 82-94 17-59

Феро-оксид - - - - - - - - - - 5-57 9-61

прижарни губитак - - - - - - . S-99 800

- -- -- 99-21 100-10

У Црној Трави руда је, до скорог времена, много вађена; то сведоче

оголићени и испрани камени откоси, ваде и пи-ови. Овде је још Форма

ција исконског шкриљца. Али чим се из Црне Траве пође источно преко

брда наилази се на пешчар, конгломерат и вапнену бречију, коју Форма

цију можемо сматрати за мезозојску, и ако је Ами Буе увршћује у палео

зојске терене.

Из Црне Траве изишао сам на Власинско Језеро билом, а не

клисуром реке. Језеро је одасвуд опкољено бреговима од исконских шкри

љаца, са којих прима омање поточиће. Стање је воде у њему променљиво.

Велики део језера заузет је тресетом.

Исконски шкриљци чине и основу Чемер ника. Но главна маса

овога виса јесте еруптивне природе. Стена је слична са оном у Џепу

То је такође микрогранулитни порфир. На први поглед чини се да стена

има зрнасту структуру, јер су елементи прве консолидације изобилни и

доста подједнаки. Ти елементи јесу кварц, Фелдспат и лискун. Тек у танким

плочицама види се јасно порфироидна структура стене. Основна јој је

маса микрогранулитична. — Ова еруптивна стена гради готово целу масу

брега измеђ Власине и Сурдулице, јер се шкриљац само местимице и у

мањим партијама појављује.

Према овим подацима геолошки састав Буковика може се овако

представити.

Најнижи кат исконских шкриљаца испољен је је на главноме билy

буковичком, што раставља Власину од Мораве.

Он је обложен и покривен млађим кристаластим шкриљцима, разно

врсним Филитима, који захватају највећи део Буковика, јер је од њих сас

тављен већи део терена измеђ Мораве и Власине, измеђ горњег дела Вла

сине и Градска Реке, а већином и она коса измеђ Власине и Тегоштице.

Палеозојски терен развијен је дуж Тегоштице од Раков-Дола до

Црвене Јабуке. Има га на гребену изнад Јабукове и испод Штрбине. Он

се састоји од обична аргилошиста и од лидита.

“) Геолошки Анали књ. IV. стр. 127.
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Пермо-тријасна система представљена је конгломератима из Дарковца,

а можда и руменим и љубичастим глинцима од Калне и Црвене Јабуке.

Сумњиви трагови Јуре назиру се у пешчарима од Дечанца и Лес

КОВИЦе.

Кретацејски је терен развијен од Штрбине и Дечанца преко Црвене

Јабуке и даље по граници Буковика. Изолисана је партија измеђ Црне

Траве и Власине.

Од еруптивних стена имамо:

1. дијабазе код Црвене Јабуке,

2. микрогранулите код Острозуба, Добра Поља, Рупља и на Чемернику,

3. риолите код Дечанца и на Преслабу,

4. риолитске и трахитске туФове код Власотинаца и Дечанца.

3 А П Л А Њ Е

1. Заплање је земља измеђ гребена Суве Планине и одговарајућих делова

Мораве, Власине и Лужнице. У правоме смислу речи то је само корутина

р. Кутине, која ову област преполовљава. На десној је страни Сува Пла

нина, која не само у геолошком погледу него и географским везама својим

припада Источној Србији. На левој је страни Селичевица, Бабичка Гора

и Крушевица.

Селичевица је у северозападноме, доњем, делу Заплања. Њена се коса

повија у главноме од истока ка западу, дакле попречно од Мораве ка

Кутини. Највећи јој вис пење се нешто преко 1000 м.

Преседлином код Барбеша одвојена је Селичевица од Бабичке Горе,

за коју се по некад чује и да се Гарина називље. Ова се коса пружа

упоредо са Кутином и Моравом т. ј. правцем ЈИ.—СЗ. И њени највиши

оглавци прелазе 1000 м.

Ова се коса продужује на ЈИ. у брда, што су обележена на кар

тама под именом Крушевице, и веже се са Сувом Планином једном гредом,

која се пружа ка бифуркацији Суве Планине преко Попове Главе и Го

леме Чуке.

2. Од ранијих писаца за геологију Заплања имамо само неколико по

датака у списима првих Француских геолога, који су пропутовали све

земље некадашње Европске Турске.

Аmi Boué је изнео, да се брежуљци јужно од Ниша састоје од тер

цијерних слојева, од песка и пешчара и да се онај рт Селичевице, што

упире у Мораву код Корвина Града, састоји од микашиста. — За Бабичку

је Гору рекао, да се састоји од микашиста, који траје све до кречњака
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Суве Планине. — Он је знао и за трахитске туФове на јужноме крају

ових заплањских брда. (види његове Мiner. geogn. Details).

Vi q u e s n e l је на својој Саrte d'une partie de la Servie et de l'Albaniе

(1842) обухватио и Заплање. Западна пола ове земље стављена је у терен

гнајса и „прелазни терен“, а источна у кретацејски. До Мораве и Ни

шаве ови су терени обложени млађим терцијeрним слојевима.

Геолошки скелет Заплања овом је картом правилно утврђен.

У новије доба о геолошкоме саставу терена у Заплању писао је

г. професор Ф. Тула. Његове ћемо податке наводити у следећем опису

тих терена.

3. Терен кристаластих шкриљаца у Заплању находи се у продужењу

буковичкога, он почиње од доњег тока р. Власине, па се пружа даље на

С. и ССЗ. Од Власотинаца, Бољара и Крушевице пошав уз брдо наилази

се свуда на разноврсне Филите: кварцевите, талкне, зелене и т. д.

Изнад Шишаве је прави микашист, удружен са Филитима и квар

цитом, а на вису Остра Чука (774 м.), који са Вељковом Чуком (780 м.)

и Витом Крушком (896 м.) чини највише тачке „Крушевице“, налази се

поред микашиста и правога гнајса. Али и овде превлађују кристаласти

Филити, са којима се смењују прости или лискуновити кварцити. Ових

последњих нарочито много има око горњег тока Комаричке Реке, а по

нављају се још на коси, која води селу Личју, где је изворни предео

Кутине. - -

Ова прва партија кристаластих шкриљаца проривена је на југоза

падноме крају своме еруптивним масама, које су се највише око Коноп

НИЦе НО СЛaГаЛе.

Ту се, скоро до саме Власине, пружа једна тераса, изнад које се

издижу омања пласаста узвишења. Све је то од еруптивнога материјала

састављено. Поличасти избрежак подељен је у банке и слојеве, који су

различни по боји и чврстини, али су у опште из подједнаког риолитског

туФа састављени. Кроз њега се провлаче многе жице једрих риолита, а

од оваких је стена у њему излучено много сфероидалних конкреција, које

су или производ распадања или су примордијалне. Слојеви су туФа скоро

хоризонтални; падају врло мало ка истоку. У падини им је неки црвен

касти, ситнозрни, пешчар, са вапненим цементом, који је просечен јаругом

северно од конопничког манастира.

Северно се овај вулкански терен наслања на избрежак од криста

ластих шкриљаца, микашист са гранатом, гнајс и кварц-Филит изводе нас

и одовуд, преко Липовице, на главну азојску брдску масу.

Друга је азојска маса на Бабички. В о uе је рекао, да се микашист

Бабичке Горе пружа на исток све до кречњака Суве Планине. Ова друга
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маса стоји у непосредној вези са првом, али је од треће масе у неко

лико одвојена неким млађим тереном на превоји Барбеша, који ћемо и

доцније морати да поменемо.

Трећа је маса Селичевице. Средина њенога гребена је од правога,

типскога, гнајса. Поред овога има и микашиста, који се спушта низ главни

рт, на коме је Марково Кале, изнад Ниша.

Већина Селичевице пак јесте од Филита. На западноме окрајку њеном,

код Чечине и Корвин Града, налазе се зелени, сјајни, Филити, које је А. Воu é

као микашист поменуо. У њима су интеркалације кварца и жице рио

литских маса, од којих су могли постати они кременити наноси код Че

чине које би Тоula xтео да доведе у везу са опсидијанским инфилтра

цијама у риолитима код Конопнице.") Ни А. Воu é ни Тоula нису запа

зиле масе риолитских туфова код Чечине.

Филити су испољени и на источним огранцима Селичевице, до Ку

тине. Чим се уђе у село Еминову Кутину виде се, са обе стране реке,

испресавијани слојеви Филита. Интересно је, да се они пружају подалеко

и на десној страни реке под брда Кокошињак и Вршник, која су већином

од светлих, влакнастих, Филита грађена. Са обичним Филитима измешани

су танки слојеви зеленог талкшиста, а сви су импрегнисани неком зеленом

бакарном материјом.

Од Еминове па по Драшкове Кутине прелази се све преко Филита,

који се тек испред овог села повијају, преко реке, на западну страну.

Међ разним варијететима овдашњих Филита највише се налазе варијетети

афанитни, зелени и сјајни као свила. Врло се често налазе и интеркалације

млечног кварца, које су кадшто више од 1 стопе дебеле.

Слојеви кристаластих шкриљаца на Селичевици врло су убрани, али

се обично пружају упоредно са меридијаном или ССЗ-ЈЈИ. На западној

страни падају у западно, а на источној страни падају у источно поље.

Како се гребен Селичевице пружа у главноме од запада истоку, то је

јасно, да се правац боре са њиме укршта.

Подударност орографског и тектонског правца повраћа се у јужнијим

партијама исконских шкриљаца, од којих је Селичевица растављена поз

натом увалом. Вероватно је, да су попречне раселине издвојиле северни

крај боре, и упутиле ерозијионе силе, да Селичевицу моделишу, овакву

каква је.

Из напред наведенога види се, да је азојски терен Заплања распро

страњен по западноме делу овог предела, и да се у њему налазе пред

стављени како старији тако и млађи кат исконских шкриљаца. На мојој

Скици „Геолошке карте југо-источне Србије“ ја сам рескирао, 1884 год.,

да та два члана одвојим, и то је, наравно, само шемски на карти изведено.

*) Gelog Unter im westl. Balkan IX стр. 30.
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Узимајући у обзир, да се гнајс и микашист налазе на слемену Крушевице

и Сличевице, а да су Филити већином по боковима, као и то, да слојеви

источних падина тону већином ка истоку а слојеви западних падина да

тону ка западу — мени се и данас чини да је овај покушај оправдан био

4. Система Дијаса биће представљена кварцитима и полигеним кон

гломератима на Кутини.

Кварцити су у подини Црвеног Пешчара, а у повлати аргилошиста

и Филита, што су код Еминове Кутине крај реке развијени. Могућно је да,

и кварцити и аргилошисти спадају у старији Палеозоик но што је Verru

cano. Код Драшкове Кутине испољени су конгломерати, налик на праве

веруканске, јер се састоје од кварца, Филита и микашиста, чији су од

ломци глиновитим лемом састављени. Леже скоро хоризонтално испод

црвеног пешчара, у банцима многим али само до две стопе дебљине.

5. Терен Црвеног Пешчара у Заплању чини један појас, који иде

упоредо са током реке или са главним билом Суве Планине, испод чијих

се кречњака, као подлога, појављује. Он је подељен у више партија.

Прва је партија одмах на улазу у кутинску корутину, код Еминове

Кутине.

Слојеви Црвеног Пешчара, кроз које је овде један део дpума про

сечен, налазе се обухваћени свуд у около слојевима кварц-Филита, као да

су се у некој ували истога задржали. Исти је терен и по падинама Врш

ника, на коме је кретацејским кречњаком крунисан.

Испред и иза Драшковца развијена је зона Црвеног Пешчара. До овога

села Кутина је дубила корито у кристаластим шкриљцима, а овде га дуби

у томе пешчару, довде је ишла доста паралелно са граничном линијом

Формација, а овде ју пресеца, јер се зона шкриљаца пружа више јужно.

Пешчари су ситнозpни или крупнозpни и у слојеве подељени. До Проко

пове Кутине покривени су млађим слојевима, па се одавде опет испољују

и трају дуж пута до Дуге Пољане, и у овој партији удружени су као

код Драшковца са конгломератима, који су можда из пермске системе.

Источно од ове последње партије, изнад села Јаглича, испољује се

Црвени Пешчар испод доломитних и коралских кречњака, којих има овде

и на гребену Суве Планине.

Југоисточно, пак, зона се Црвеног Пешчара протеже — сем споредних

изданака код Миљковца — од Доњег до Горњег Драговља и од овога

до Личја, а и 2-3 километра изнад Личја. У овом последњем селу обични

Црвени Пешчар удружен је са банцима белога пешчара, што смо и на

неким другим изданцима ове Формације проматрали.
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6. Јурска система у Заплању није још поуздано констатована. На

карти је обележена само на основу веће или мање аналогије са јурским

теренима, који су у области Суве Планине проматрани.

Прва је партија измеђ с. Копривнице и Јаглича, која одговара пар

тији јурскога терена у Студени, под Сувом Планином. Састоји се од сивих

и црносивих, песковитих и лапоровитих, глинаца и пешчара, који се про

тежу hora 9 и падају ка Ј3 под 45“. Овај се терен спушта ка Кутини.

У њему су моделисани многи брежуљци на западноме подножју Суве

Планине. Слојеви су танки и често врло набрани. Палеонтолошки нису

окарактерисани.

Овако слабо окарактерисаних формација има још неколико у Кутинској

Корутини.

Најсеверније у тој корутини леже они слојеви аргилошиста измеђ Ра

дикине Баре и Кованлука код Бање. Они су стављени измеђ слојева од

кретацејскога кречњака и слојева Црвених Пешчара и црвених шкриљаца,

па је према томе вероватно, да су за време Јуре створени.

Такав се аргилошист налази даље на западној падини Шиљегарника,

опет испод кретацејскога кречњака. На источној пак падини код Мечина

Кладенца, испод овог кречњака, испољени су пешчари, који личе на наше

обичне јурске пешчаре. Фосила у њему нисам нашао, али ми јурска старост

„његова изгледа вероватна и због оних Gresslуа, које су на подножју овог

брда, у атару јелашничком, изолисане нахођене и у Рударски Завод до

нашане, а изгледају да су негда у сличној стени лежале.

Са слутњом се овде помињу и слојеви чврстог кварц-пешчара и пес

ковитог лапорца, што су код Драшковца стављени измеђ Црвеног Пешчара

и кретацејског кречњака. Даље се ка југу сличне ствари находе од Душ

ника до Драговља.

Сви ови кутински изданци мезозојског, силикатног и шкриљастог

терена врстају се једном зоном, која иде упоредо са напред поменутом

зопом Црвеног Пешчара, и ја сам их на карти саставио ма да су не само

спорадични него и несигурне старости. Доцнији раденици, који имадну више

времена за проматрање, имаће бар и веће поље за исправке.

7. Кретацејски терен у Заплању везан је интимно за кретацејски

терен Суве Планине, па ће тамо и бити представљен.

8. У долини Кутине терцијeрни се терен налази прво код Драшкове

Кутине, одакле се преко Дубраве упућује Барбешу, да покрије превоју

измеђ Селичевице и Бабичке. Ту су већином слојеви пешчара.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 19
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Код Барбеша је пешчар лискуновит, плочаст, хоризонталан и удружен

са конгломератима.

Од Дуге Пољане до Душника на неколико се места види жути и

модри песак са банцима пешчара.

9. Интересантна је дилувијална тераса у Кутини, за коју је То ula

приметио, да је хоризонтално абрадирана у становним слојевима из системе

азојских Филита. Наноснога терена по њој нема.

Дуж р. Кутине виде се остаци и од обичних, шљунчаних, дилуви

јалних тераса.

Брдскога дилувијума има на много места по Заплању.

Бигра има доста код с. Душника. У истоме су многобројне љуштуре

од Сlausilia, Pupa, Helix.



ИСТОЧНА СРБИЈА

0 ТАРА II Л. А. НИ НА

1. Најузвишеније било Србије издигнуто је на југоисточноме крају

њеноме. То је продужење Западнога Балкана, који, почев од Искре, узи

мље све више правац ЈИ-СЗ, докле главно било Балкана иде правцем

И—З. Ова је планина названа Коџа Балкан, јер је виша од осталих де

лова Балкана, Срби је зову Стара Планина, па то име протежу и на бал

кански венац даље ка истоку.

Балканов ћеран упире у Краљевину Србију недалеко од Кома (2006 м.)

и Сребрне (1950 м.), па се до Големе Чуке испред Миџура протеже

правцем ЈИ-СЗ, а одавде до Св. Николе повија се опет више ка за

паду. Средња му је висина око 1800 м., а на њему се истичу ови виши

брегови: Добро Јутро (1835 м.), Сировишница 1700 м.), Дабишин Врх

(2115 м.), Три Чуке (2032 м.), Вражја Глава (2026 м.), Голема Чука

(2014 м) и Миџур (2186 м.).

Високи огранци, што се са тога била у Србију спуштају склапају

многе дубодолине, међ којима су најдуже оне, кроз које протичу Дојки

начка и Топлодолска Река. Обе ове реке утичу у Височницу, чија је до

лина, у главноме, уздужна, док су прве две попречне.

Као шодгорје овоме делу Балкана може се сматрати она брдска маса

што испуњава предео измеђ Височнице и Нишаве и протеже се даље на

северозапад, да се тамо састави са сврљишким планинама.

2. Основе за геологију овога краја поставио је тек То ula. У сво

јим Geologische Unter suchungen im westlichen The i1e des

Balkans und d. angrenzen d e n Geb i e t e n (Sitzungsberiсhte d. k. Aka

demie d. Wissenschaften 1875) наштампао је опис маршруте од Ћупрена

преко Св. Николе у Ак-Паланку, а у књизи : Grundlinien d. Geologie d.

westlichen Balkan изложио је путопис са Кома преко Ржане у Пирот и

из Пирота преко Вражје Главе у Ћипровац. У овој је књизи, као што се

19“
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зна, и Тулина скица геолошке карте западног Балкана, на коју сам се и

ја потпуно ослонио кад сам довршивао своју Скицу геолошке карте Југо

источне Србије. Потоње су моје екскурзије изазвале потребу, да се оне

скице у неколико промене, али први основи геологије овога краја могу

се сматрати да су добро утврђени.

3. Огранци Балкана, што у Србију улазе, створени су од ових терена:

1. азојски терен,

палеозојски шкриљци,

. Црвени Пешчар,

тријасни наборити кречњак (Wellenkalk),

јурски терен,

. доња кретацејска серија.

Размештај ових терена иде доста правилно од слемена балканскога

до Нишаве, и представља нам, у главноме, југозападно крило антикли

нале, која је дислокацијама другог реда овде онде модификована. Шема

тога размештаја види се из Тулиног профила у Атласу од Пирота до Ћи

провца и из мога профила од Крупца до на Добро Јутро Сл. 11.

*
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2 Азојски је терен

2. раздељен у две пар

ž, 3. тије, а створен је

* *. се 5 & од две серије кри

* З * * 3 = * сталастих шкриљаца
с- с- * oо s š

- co -
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f - * i Прва партија кри

сталастих шкриљаца

увлачи се у Србију из

Бугарске од Кома код

крајне тачке на на

шој пиротској грани

ци, па се распростире

по слемену а до некле и по боковима Балкана преко Прелесја, Мале По

љане, Добра Јутра, Слопа, Сировишнице и Нова Пута до Каца-Камена.

Шкриљци се ови чине као да су једноставни, једри су, зелени или мо

дри. На неким местима, као на Сировишници, Новом Путу и Дебелом Риду,

такви афанитни Филити удружени су са зрнастим шкриљцима, са амфиболи

тима и гранитоидним гнајсом. Правих гранитоидних стена, које је То ula

све до Мале Пољане обележио, ја нисам запазио у овоме изданку кристала

стог терена, који се к нама много даље пружа, но што то по Тулиној

|
см.

Сл. 11. Профил са Балкана на Нишаву. — П. Филити. — П. Цр

вени Пешчар. — III. Тријас. — IV. Јура. — V. Креда.
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карти изгледа. Први преглед ове партије кристаластих шкриљаца уверио

ме је, да су у њима оба члана исконског терена заступљена, али њи

хова деоба на карти за сада би се могла симо хипотетично извести.

Друга партија исконскога терена налази се у изворноме пределу Ти

мока. Она почиње од Миџура, па се преко Светог Николе наставља гра

ницом Тимочког округа, камо ћемо је доцније пратити, а спушта се на

Југ до Балта Бериловца подупирући Бабин Зуб са северозападне му стране

и допирући до долине Тиоштице. И у овој партији заступљена су оба

ката исконских шкриљаца: старији кат гнајса и млађи кат Филита.

Од громадних еруптивних стена имамо овде стене карактера киселога

и стене неутралне. У прву врсту долази:

1. биотит-гранит са св. Николе,

2. гранулит из Јање,

3. проФироидни гранит са ушћа Јањске Реке у Тимок,

4. риолит код Равног Бучја.

У другу врсту долази:

5. диорит са Св. Николе,

6. еуФотит са Орлове Чуке.

Типови су ови и на неколико других места испољени. Детаљна шту

дија њихових узајамних одношаја обећава интересантне резултате у по

гледу њихове старости. — Интересна је интеркалација крупнозpног еу

Фотита у серији зрнастих и једрих Филита код Балта Бериловца. Овде ми

се први пут у Србији учинило да је габролика стена интимни саставни

део системе кристаластих шкриљаца. Ја указујем на ову чињеницу да би

се овде, а и на другим местима, подвргла ближој верификацији.

4. По доњем крају ове партије кристаластога терена развијен је и

низ палеозојских шкриљаца, који на првоме дискордантно леже а и пе

трографски се од азојских Филита разликују. Ти су шкриљци проматрани

на Тиоштици, код Балта Бериловца и код Јање, одакле преко Алдинске

Реке улазе у тимочки округ. Међу њима је највише аргилошиста, али

има прилично и кварцита и пешчара. Шкриљци, што изнад села Тиош

тице леже непосредно испод Црвеног Пешчара, јесу глиновити и песко

вити, и смењују се више пута са шкриљастим и рожним пешчарима.

Палеозојски шкриљци у доњем току Тиоштице захватају обе њене

стране, разликују се по изгледу од црних и загасито модрих азојских

Филита. Изгледа, као да на овима дискордантно леже, али се стратиграф

ски односи обе серије не могу овде тачно да одреде, јер су слојеви у

обема серијама веома испретурани и исавијани.
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Вероватно је, да у најстарије палеозојске слојеве ваља рачунати оне

шкриљце испод Топлог Дола, а такође и неке шкриљце испод Копрeна.

5. Црвени Пешчар заузима у овој области већи простор и пење се

на висине веће но игде у Србији. По самој граници Краљевине он се

простире од Каца Камена до на врх Миџура, то јест с једне стране мање,

а са друге више но што је на Тулиној карти обележено. Од њега су, сем

поменутих крајних тачака, још и ове знатније пограничне тачке: Даби

шин Врх, Три Кладенца, Три Чуке, Крваве Баре, Вражја Глава, Ало

вити Камен.

Каца-Камен је на повији измеђ Дебела Рта и Дабишина Врха.

Он је створен од банака пешчара и конгломерата, који су тако насла

гани и при врху тако искомадани, да изгледају као нека стара градина

са кулама. Пешчар је крупнозрн. Конгломерат се састоји нијвише од бе

лутка, али садржи много и црвена кварц-порфира; значајни су у њему

и валуци од сивога једрога кречњака. Од интереса је забележити да овај

конгломерат не гради оделите банке, већ се у виду већих или мањих мла

зева провлачи кроз масу пешчара

Да би ш и нје Врх највиши врх на широкоме и протегнутоме Коп

рену, који је већим делом од Црвена Пешчара (II у Сл. 12). Формација ова

дом, во, лежи на шкриљцима (II, чије су главе

(2115 м.) испољене на неприступној стрмени

са источне, бугарске, стране. Ве

роватно је, да су ови, шкриљци азој

ски, као што су и они на које належе

Црвени Пешчар Каца Камена јуж

ном страном својом спрам Дебе

лога Рта.

Тр и Чуке и Вражја Глава
Сл. 12. Копрeн, гледан са Каца-Камена. П. Филити. - п

— П. Црвени Пешчар. — ПI. Тријасни Кречњак. јесу оштри зупци од Црвена eШ

чара. Испод њих, али дубоко на

бугарској страни, Тоula је запазио слојеве зеленог аргилошиста и тал

ковитог микашиста, чији је појас развијен преко Ћипровца упоредо са

билом овога Балкана. На српској су страни терени из повлате Црвеног

Пешчара. У комплексу пешчара на Трима Чукама има банака конгломе

рата са белутком, а на Вражјој Глави доминирају ситнозpни шкриљасти

пешчари.

За Голем у Чуку и Ми џур Тула је претпоставио, да се састоје

од гранитоидних стена, које су на Големој Чуци Црвеним Пешчарем омо
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тане. Ја имам уверења, да и овде доминира Формација Црвеног Пешчара,

и да је ова подупрта слојевима Филита, који су, зар, по негде и испољени, као

што се заиста и виде на северноме крају Миџура, где почиње већ поме

нута партија азојскога терена. Црвени Пешчар на Миџуру већином је си

тнозрн и у танке слојеве подељен.

Ако се од Миџура упутимо Бабином Зубу, видићемо, да је овај

гребен створен од Црвеног Пешчара, а тако исто и сви делови, што се

са њега ка Темштици спуштају. Они делови, пак, што се спуштају ка Ти

моку, јесу од Филита и кристаластих шкриљаца који на тај начин поду

пиру стрми северо-западни зид Бабина Зуба. Контраст измеђ доњега ката

од Филита и горњега ката од Црвенога Пешчара познаје се већ од из

весне даљине, ма да су оба у један стрмоглавни одсек као сливена. Сло

јеви падају у југоисточно поље, а пружају се од СИ ка ЈЗ; они припа

дају, дакле, једној бори, чији се правац коси са правцем главне боре овога

дела Балкана.

Пођели се са Вражје Главе низ Топлодолску дубодолину, види

се, да су јој и ртови на левој страни од Црвена Пешчара састављени, и

да се појас ове Формације спушта до предела где се Височница стиче

у Темштицу. Широки и једноставни појас овај проривен је само на је

дноме месту, испод села Топла Дола, изданком шкриљаца, који нема више

од 1 клм. крај реке, а лево и десно од ње не пење се високо уза стране,

но су ове већином опет Црвеним Пешчарем заузете. Изданак се овај са

стоји од загасито модра, јако убрана, цепљива и мека аргилошиста, који

више личи на палеозојске но на азојске Филите. Црвени Пешчар лежи на

њему дискордантно, а почиње са црвеним конгломератима, у којима нај

више има валутака од порфира и порфирита. Порфири су са кварцем или

без кварца, боје су црвене. Порфирити имају трахитоидну структуру, беле

избраздане Фелдспате, а магму разно обојену. По негде су ове стене тако

нагомилане, да сва маса изгледа еруптивна. Уз то су још испоодвајани

стећци по 2 м. дужине који су једноставно од еруптивне масе створени.

Најзад има и таквих маса које се као порфирски туФови могу сматрати.

Све нас је то навело, да у овоме рејону обележимо на карти порфирску

масу, ма да јој право лежиште нисмо посигурно запазили. Изгледа нам

вероватно, да је то лежиште у области шкриљаца, а да су стене довде

буди којим узроком истурене.

Од ове велике партије Црвеног Пешчара одваја се један танак појас,

који поред Тиоштице иде на СЗ. и испод села Балта Бериловца упире у

Тимок. Даље на север идући видићемо да се Црвени Пешчар само спо

радично јавља.
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Опис распрострањења Црвеног Пешчара по српскоме делу Старе Пла

нине допунићемо напоменом, да се исти са Копрена спушта у дубодолину

Јеловичку и прелази на леву њену страну, на Тупанар, одакле се про

стире до бугарске границе. Вероватно је, да се иста Формација спушта од

Три Кладенца и Браткове Стране у дубодолину дојкиначку, која, као и

претходна, може бити и до самих шкриљаца ужљебљена.

На првоме подножју Старе Планине, т.ј. у долини р. Височнице, озна

чили смо сада Црвени Пешчар само код Велике Лукање, а не као пређе,

по Тули, целом линијом Височнице. Ја сам ову линију проматрао од Завоја

до Вел. Лукање и око Ржане, па нисам нашао разлога, који би првашњи

поступак оправдавали. За Црвени Пешчар код В. Лукање Тоula тврди,

да је усљед раселина тако испољен, да често изгледа као повлата три

јасноме наборитоме кречњаку“)

6. Тријас је у овој области представљен слојевитим, плочастим и на

боритим, кречњацима (Wellenkalke), у којима је Тула први нашао Фосиле:

Myophoria costata, Naticella, Anoplophora и Gervillia. Код Лукање ови

слојеви леже изнад белих и црвених пешчара, а испод лијасних кречњака“)

Од В. Лукање се Тула упутио уз Гостушу, па је целим путем измеђ

Турле и Вртибог Планине до на Браткову Чуку ишао све преко тријаснога

наборитога кречњака, чији су танки слојеви у почетку врло много а после

нешто мање убрани.

Сд истога места ја сам прешао правцем: Доња Лукања, Покро

веник — Темска. У прво поменутоме селу Височница је раставила тријасни

кречњак (десно) од јурскога пешчара (лево), али даље на ниже тријасни

је терен и по левој обали реке. Код Доње Лукање тријасни кречњаци

садрже трагове Фосила, који се подударају с горе набројаним. А измеђ

Доње Лукање и Завоја, на ушћу Копривштинске Реке у Височницу, раз

вијена је моћна серија танких слојева жућкастог кречњака са Lima-ма.

Ова серија траје уз исту реку до утока Покровеничкога Потока, а овде

на њој дискордантно леже конгломерат и пешчар из јурске системе. У

с. Покровенику, а и јужно и северно од њега, распрострт је опет три

јасни плочасти кречњак са борама и конкрецијама; у њему се налази

врло много примерака од Gercillia, Myophoria, Naticella, Retzia.

Тријасна се плоча пење до превоје, кроз коју се иде к темскоме

манастиру Св. Ђорђа, и на којој настаје кретацејска зона.

Другу сличну партију Тријаса проматрао сам на ономе делу, што се

измеђ Јеловичке и Росомачке реке са Балкана ка Ржани спушта. Ова је

много мања од прве. Горе, уз брдо, она је ограничена тереном Црвеног

*) Grundlinien d. Geol. d. West. Balkan i SS1 стр. 9.

*) loc. cit. 9.
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Пешчара, који је по Тупанару веома развијен, а доле је покривена јурском

серијом, знатније моћности и већега обима, но што се до сада за њу знало.

Тријасни кречњак почиње од превоје измеђ Росомаче и Јеловице и пење

се до Тупанара, али му се појас, нема сумње, пружа и по другим упо

редним деловима, како у Бугарској тако и у Србији. — Црвени Пешчар

на Копрeну покривен је кречњачком плочом Понора, који већ и именом

казује, да је „кршног“ карактера. Карактер карста развијен је у велико

и на тријасној кречњачкој плочи измеђ Тупанца и Ржанске Кукле. Креч

њаци су ти, на име, скроз вртачама прорешетани. Подељени су у танке

слојеве. Извесни су им банци наборити. Местимице садрже трагове од Фосила,

који се подударају са напред поменутим шкољкама из В. Лукање.

7. Јурска система поуздано је констатована на ова три места: измеђ Лу

кање и Копривштице, код Басаре и измеђ Росомаче и Ржане.

Издaнaк Јуре код села Коприв штице састављен је од црвених

кречњака са Фосилима ТегеDratula cf. питтismallis Lam. — Тегеhratula

or ulит () u e n st. — 1:hynconella tetraedra () u e n st. — Ресlen priscus

Sch 1. — Ресlen textorius Sch 1. — Acrosalenia — који сви на средњи Лијас

указују.“) Поред ових има и сивих, зрнастих или једрих, кречњака, у којима

je Toul a нaшao: Belemnites spec. — Ресten textorius Schl. — Репta

crinus subangularis Mill.

Сем ових Фосилоносних чланова средњег Лијаса, које сам и ја измеђ

Копривштице и Лукање проматрао, и у којима сам исте Фосиле налазио,

ја држим, да је тамо и доњи Лијас представљен. У тај кат мислим да се

могу уврстити пешчари с утисцима биљака, који се у Великој Лукањи до

леве обале Височнице спуштају, и изнад којих, даље ка Копривштици, леже

напред поменути кречњаци, и то прво сиви лапоровити, па после црвени

мермерасти. Исто тако у доњи Лијас рачунам оне конгломерате и пеш

чаре у Покривенику, што до ушћа сеоскога потока дискордантно на три

јасноме кречњаку леже.

На Басар и је изданак Јуре, по Тули“, овако окарактерисан. Састоји

се од ситнозрних лапорастих пешчара и гвожђевитих, лапорастих, креч

њака. Слојеви се пружају од Ј—С, а нагињу прво истоку, па к западу,

што указује на једну антиклиналу. У њима је доста јурских животиња

сахрањено. Од амонита су нађени: Патросeras bifrons Brug. — II. boreale

Seeb. и Stephanoceras spec. indel. Међ разним белемнитима има их, који

на Ве!. giganteus oпомињу, и других, који припадају групи изолучених бе

лемнита. Од пектена има: Р. discifornis — Р. сf. strionalis () u e n st. —

*) To u la: Grundliniem l. Geol. d. west. Balkan cap. 9.

*) iос. cit. стр. 7. и 8

ГЕО 10ГИЈА СРБИЈЕ 20
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P. aequivalvis Sow. и Р. сf. tumidus Ziet. — Цела ова Фауна указује на

горњи Лијас, али је могућно, да је овде и Догер заступљен.

Јурска система, коју сам ја на Кукли, измеђ Ржане и Росомаче,

проматрао, састоји се од ових чланова (Сл. 11.):

а. pуменкасти кон

гломерат, почиње Ју

ру; наслоњен је дис

кордантно натријасни

кречњак.

b. танак слој вугас

та кречњака, са много

ОДЛОМака. ОД ФОСИЛa:

Belemnites, Terebra

tula, Rhynconella, Pli

catuta, Pecten, Avicula,

Cardium (?)

Овоме ће слоју од
Сл. 11. Профил са Балкана на Нишаву. — П. Филити. — П. Цр- -

вени Пешчар. — III. Тријас. — IV. Јура. — V. Креда. говарати слој креч

њака са малим беле

мнитима и пектенима, што га је нашао Тоula (loc. cit. p. 6) у оближњем

бугарскоме селу Славињи.

=

што

с

oо

-

o

С«

E“

-

»

o

с

мо

o

—f

| |

13 ск

c. песковити плавичасти лапор, испуњен великим Ве!emnites paxilosus,

поред кога се налазе велики примерци од Ресten, Lima.

d. дебели банци пешчара, ситнозрних и руменкастих, и песковитих

ГЛИНаЦа.

e. црвени грудвасти кречњак, подељен у танке слојеве. У њему су на

ђени Ретisphinctes и Рhyloceras, који горњу Јуру карактеришу.

Изнад слојева a, b, c, d и е наслаган је бељушави и сиви кречњак

са квргама и другим конкрецијама, који гради јужну кровину Кукле и

спушта се до Ржане.

Нађени Фосили поуздано нас уверавају, да на Кукли имамо доњи и

горњи кат јурскога терена. Вероватно је, да се између њих налази и средњи

члан Јуре, али га нисмо запазили. Он би могао бити представљен у горњем

делу слојева под су и у онима под d).

Ржанска Кукла је трап, којим се завршује онај „дел“, што са виса

Добро Јутро ка Височници силази. Он је, како видесмо, од јурских сло

јева састављен, и то тако, да има карактеристичан крој, који се и на тра

повима изнад Рсаваца понавља, са чега се сме претпоставити, да су и

они из истих формација скројени. И по кроју и по геолошком саставу ови

избрешци опомињу на Гребен на Дунаву. Једна им је падина доста благо

нагнута, а састављена из једног истог банка. Овде је то она падина што пада
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ка реци. Друга страна, брду окренута, окомита је, као да је једна пласа

брда овде исечена и однета. На том стрмом платну види се прво пресек

кречњака са кровине, па пресек терена под е). Осулинама је затрпан даљи

ред, а на превоји измеђ овог јурског и тријасног врха вире главе сло

јева под сј, b) и а). Јурски је избрежак једном раселином при врху пре

сечен, те кровина изгледа да је туна нижи од онога слоја под е).

Слојеви се пружају ИЈИ—ЗСЗ, и падају ка ЈЗ. Тако се пружа и онај

слични ред падина низ Височницу. Све оне граде кровину јурскоме терену

и подину кретацејскоме, која је кровина ерозијом на више места про

жљебљена и предвојена.

8. Кретацејски терен захвата прво подгорје Старе Планине, које се

спушта до Нишаве, Церовачке и Стањанске Реке, а у дужину се протеже

од Височке Ржане до Јаловика на Тимоку. Најшири је овај појас при

улазу његову из Бугарске измеђ Ржане на Височници и Обреновца на

Нишави, то јест у рејону Видлича, Тепоша и Басарске Планине. Ту је

кршни кречњачки висораван са свима појавима карста: са безбројним

вртачама и „пољима“, са пећинама и необично јаким врелина на нишав

скоме подножју ове безводне и голишаве брдске плоче. Вртаче и „поља“

обично су без реда по плочи ужљебљена, али се по негде

може приметити и правилно врстање. Интересантна ми се

учинила једна корутиница на Видличу (Сл. 13.); она је

елиптичне форме, има 1 kilom. у дужем пречнику, а у њу

се радијално стиче више низова вртача, те изгледа као

неко језеро са притокама у округ. По дну те корутинице

ижљебљене су такође вртаче. Вртаче су, у опште, зад

нивене и по мало травом обрасле. Сл. 13.

Спрам Височнице овај је плато стрмо одсечен, те гради југозападни

бедем ржанској корутини. По ивици се истиче неколико високих брегова,

као што су на пример Гувниште (1414 м.) и Басарски Камик (1353 м.).

Северно се кретацејски појас постепено сужава; постепено губи и

карактер висоравна, и испуњава се испрекиданим кречњачким гребенима,

који већином иду од ЈИ ка СЗ, то јест као и главно било балканско

у чијем се подгорју налазе.

Кретацејски терен овај није једноставан само у толико, што је код Ба

саре проривен поменутим јурским изданком, а измеђ Сопота и Темске издаш

цима еруптивних стена, и што је у Сопоту покривен терцијeрним слојевима.

Цео појас кретацејски спада у неокомски кат, у коме су прво Хох

штетер а после Тула издвојили више чланова, које ћу у другоме

делу књиге представити. Овде ћу само поменути, да се у минералошком

погледу на терену врло ласно разликују две главне групе неокомских сло

јева: група кречњака и група пешчара са глинцима. Кречњаци су по свима

20*
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већим висовима и висоравнима: на Видличу, Тешошу, Басарској Планини,

на билу Добродолском, на гребену изнад Темске, на Глами и Церовој Глави

и тако даље ка Тимоку. Пешчанички и глинени слојеви налазе се дуж

Височнице (код Ржане), дуж Нишаве (од Пирота до Темске), дуж Церовачке

Реке (од Темске до Церове Главе) и дуж Стањанске Реке (од Шугрина до

Тимока). Међ кречњацима се палеонтолошки разликују две врсте: коралски

и капротински, а у серији глинаца и пешчара најчешће се налазе слојеви

са орбитолинама и коралима.

У северозападноме предгорју Старе Планине издигнут је планински гре

бен, који је такође од кретацејских стена саграђен. Он почиње од утока Тем

ске, па се поред Бабине Главе пружа на ССЗ да се изнад Пандирала састави

са сврљишким планинама. Ова кршна и већином гола планинска верига

састоји се, у главноме, од два разна члана. Гребени, чалије и плоче по

овршцима јесу од једрога коралскога и капротинскога кречњака са вр

тачама, а бокови и увалине заузети су пешчарима, глинцима и лапорцима,

који се на њих наслањају и млађу неокомску Фауну на више места са

државају.

3 А Г. Л. А. В. А. К.

1. Под овим именом обухваћен је део српскога Торлака од из

ворнога предела балканскога Тимока па до ушћа Шашке у исти. Ис

точну границу овоме пределу гради продужење Балкановог била од Св.

Николе око 40 килом. на север, а западна му је граница на Тимоку од

прилике толико исто дугачка. Највећа је ширина овог појаса изеђ била и

Књажевца, око 20 килом. Тај је предео испуњен брдским косама, које

се са главнога била спуштају прво ЈЗ. па З. и најзад ка С.З., и растављају

десне притоке Тимокове, дуж којих су заглавска села поређана.

2. За геологију овога краја имали смо пре мојих проматрања не

колико бележака од Мачаја и А. По повића и збирку стена, што

ју је у томе крају сакупио Др. Ј. Панчић.

Др. Мачај у опису Кнежевачког округа (Гласник ср. ученог друштва

књ. ХIX год. 1866) за овај крај помиње да се на Ивановој Ливади на

лазе гранит и гнајс, на Расоватом Камену сијенит, а у селу Папрaтни,

испод IIIљиве, серпентин.

У „Геолошким цртицама о Србији“ од Л. По по ви ћа (Отаџбина 1875

свеска за Јун, стр. 284—286) описана је тродневна екскурзија проф. г.

Ј. Сабо-а од Књажевца преко Парбановца на Расовати Камен, па границом

до Иванове Ливаде, а одатле преко Г. Каменице низ Тимок у Књажевац.

Па томе је путу пештанска експедиција запазила ова Факта. Од Берчи
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новца преко Шарбановца и Радичевца до под Расовати Камен «држи се

једнако“ габро, помешан местимице са микашистом.

Од Расоватог Камена до Иванове Ливаде и старом границом до Шљиве

различни кристаласти шкриљци: гнајс, микашист и хлоритошист.

Од Горње Каменице до Књажевца г. Сабо и А. Поповић запазили

су само кречњачки и пешчарски секундарни терен, а у њему, код Трго

вишта, на левој обали Тимока, лабрадор-амфибол-трахит, за који су прет

поставили, да се пружа и даље југозападно.

У збирци Др. Ј. Панчића нашао сам амфибoлита, еуфотита и ан

дезита, са обележјем, да су донети са књажевачке границе од Иванове

Ливаде до Расовата Камена, па сам, на томе основу, уцртао у своју карту

По тој граници изданке еруптивних стена, а и у неколико их списа по

мињао.“) Доцније сам се лично уверио, да по билу заглавскоме нема еруп

тивних стена, и да су примерцима стена у Панчићевој збирци етикете морале

бити променуте. Али то не искључује вероватноћу, да су овакве стене

негде по онамошњим падинама могле бити нађене.

3. Највећи део овога предела заузет је силикатним тереном, који се

овамо са Југа као широки појас увлачи, па се, ка северу, до горњих при

тока реке Шашке, постепено сужава. У томе терену има неколико гео

лошких чланова, а најстарији по реду јесу азојски шкриљци, који се и

овде, као и у претходној области, могу поделити на две групе: на ста

рије и млађе.

Источна граница азојскоме терену иде границом наше Краљевине.

Од Св. Николе (1444 м.) до Голаша (1754 м.) по граници су још громадне

стене: гранити, диорити и еуфотити, које су већ раније, на Св. Николи,

забележене. На Голашу се завршује еруптивна громада и настају шкри

љасте стене: гнајс и амфибoлит а и Филити“. Смењивања оба ката

азојских шкриљаца опажа се границом до Иванове Ливаде. На овој

је, баш на слемену, истакнуто обло брдо Ус, које је од типскога

биотит-гнајса саграђено. Стена је беле боје, средњег зрна и макро

скопски, поред кварца, Фелдспата и биотита, издаје још и кристалиће

амфибола.

Са Уса се силази на К о њ с к и Гредак, који је такође од гнајса,

И ТО ОД амфиболске Феле истога.

*) Geolog. Ubersicht d. Konig. Serbien crp. 50 и 51. — Основи за Геолог. Краљ. Србије стр. 124

и 126. — Петрографија стр. 67 и 76. – Sur la distribution des roches volcanique. Annales geologiques

Tome III seconde partie p. 104 У свима овим списима ваља дакле изоставити помене андезита на Ивановој

Ливади и Расоватом Камену.

“) То је нов доказ колико је био неоправдан поступак Ту ли и када је цело било заглавско гра

НИТ О ИДНИМ СТeНаМа обележио.
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На Писаној Бук и опет је гнајс, ситнозрни. Ал. Поповић, сапутник

г. професора Сабоа, тврди, да је од Писане Буке до Иванове Ливаде „у

великој маси чист микашист.“ По нашим проматрањима „чистога мика

шиста“ тамо нигде нема, јер сви они шкриљци садрже, поред лискуна и

кварца, увек и Фелдспата. О микашисту би се могло говорити само на

Зеленом Граду, јер је у овдашњем шкриљцу доминирајући састојак

лискун, али и ово није чист тип микашиста. — У праве микашисте не

могу се уврстити ни они слојеви врло лискуновитога гнајса на Ветрену,

ма да би се по општем изгледу така одредба дала и оправдати. Ветрен

је састављен од биотит-гнајса, од амфибол-гнајса и од амфибoлита. Др.

Мачај“) помиње на овоме месту и граните, али ја мислим, да је он то

име дао крупнозрним варијететима гнајса, који чине главни део Ветрена.

Шкриљаста структура ових стена, сматрана како у великим масама тако

и у малим одломцима, не дозвољава, да их гранитима смемо звати. То

вреди и за Мача је в помен гранита на Ивановој Ливади.

Смиљева Чука састављена је као и Ветрен; то и није засебна

чука већ северни део истога изданка, коме Ветрен чини јужну, стрму, падину.

Довде је главно било заглавско заузето већином старијим катом ис

конских шкриљаца, а одавде почињу доминирати стене из млађега ката.

На Рајковој Ливади Ал. Поповић наводи крупнозpни гнајс, а ми

смо тамо виђали највише амфибoлита. Међ овима, истина, има разних ва

ријетета, али ни један не би смели гнајсу приближити. И када се у

некима налази и кварца, тај је кварц секундарнога порекла и види

се само по негде у конкрецијама, а није расут по стени као њен састојак.

Стене су ове врло шкриљасте и врло набране.

Расоват и је Камен, по А. Поповићу, од неке серпентинске стене

врло нејасна карактера. Петротрафски карактер овога камена одредићемо

у другоме делу ове књиге.

Са Расовата Камена преко Базове и Голаша силази се на пресед

лину Кадибогаза, око које су азојски шкриљци мезозојским творевинама

до некле покривени, па се после опет узлази на било, од азојских шкри

љаца саграђено. У овој партији азојскога терена превлађују амфибoлити

и зелени Филити. Ја сам их проматрао код Три Кладенца, на Бабином

Носу, Милошевом Камену, Огорелици, код Сува Кладенца, на Црноглаву,

Остричевици и Затвореничкој Пољани, где је било опет у дубоку пресед

лину улегло. Старијих кристаластих стена из групе гнајса нисам у овој

партији азојског терена видио, сем нешто мало измеђ Ошљана и Корита.

4. Палеозојски шкриљац улази у Заглaвaк испод Балта Бериловца и

изнад Јање код Алдинаца. Његово даље распрострањење само је шемски

на карти обележено.

*) Опис Књажевачког округа у Гласнику ХIХ.
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5. Исто је тако слабо проучено и распрострање Црвеног Пешчара.

Ми смо га обележили само код Инова и Репушнице.

Тријасне кречњаке нисмо нигде уочили.

6. Јурскога терена има нешто у северноме крају овога рејона, по

исти је у непосредној вези са Јуром на Вршкој Чуци, коју ћемо доцније

описати. Други трагови јурскога терена у овој области врло су нам сум

њиви остали, те да би их на карти смели излучити.

7. Кретацејски је терен у неколико изолисаних партија.

Најдужа и најшира је партија кретацејскога терена што се, из пи

ротског округа, измеђ Шљиве и Коренаца на Тимоку у Заглавак увлачи.

Тула је овде произвољно гранитоидни терен обележио. Ту је, међутим,

прави кречњачки крш са сутескама, кроз које се реке, што са била слазе,

к Тимоку пробијају. Тај је кречњачки кршса пештерама, које су у српско

турском рату за збег и херојску одбрану послужиле. Кречњачки Крш иде

упоредо са Тимоком изнад Горњe и Доње Каменице, Штрпца и Жуковца

до Трговишта близу Књажевца. Судећи по рудистама, које сам нашао у

Штрпцима, могло би се рећи, да сви они кречњачки оглавци спадају у

неокомски ниво капротинскога кречњака.

Други доњо-кредни ниво представљен је орбитолинским глинцима и

пешчарима, који су нарочито дуж самога Тимока развијени.

Други појас кретацејскога терена простире се од Ошљана преко Ман.

Суводола на север. У њему су, поред једрих неокомских кречњака запа

жени и неки пешчари и црни или загасито сиви глинци, који ласно

могу и у јурску систему спадати. Он није целцат већ уза њ иду и изоли

сана островца од крша кречњачког, као што је чука Јаношица, југоис

точно од М. Суводола, Градска Глама и Шупљи Камен код Ошљана и т. д.

У тим кречњацима нађен је један неодредљиви белемнит. Неки су креч

њачки трапови при дну састављени, а при врху у засебне чукаре изде

љени. Они се пружају упоредо са главним билом т. ј. од ЈИ ка С.З., a

падају ка Тимоку. *

Трећа је кретацејска партија на Кади-Богазу. И овде има неколико

издвојених глама од кречњака, али је терен већином од пешчара и глинаца,

који такође на јурске слојеве опомињу.

8. Од еруптивних стена у овој се области налазе еуфотити, мелафири,

микрогранулити и андезити.

Еуфотити заузимају врло велики простор у атару села Берчиновца,

Шарбановца и Радичевца. Они се скоро од саме вароши Књажевца пењу
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до под Расовати Камен. Има их неколико разних варијетета, како по изгледу,

тако и по саставу и структури. На више места удружени су са серпен

тинима. На истоку граниче амфибoлитима; на западу су терцијeрним наносом

покривени; северно се пружају до силикатнога терена, а на југу ми се

учинило да упиру у кретацејски. Сем ове велике масе можда ће се, јужно

од ње, наћи и друга мања маса еуфотита.

Издaнaк црне мелафирске стене са мандоластом структуром проматрао

сам у кретацејскоме терену у Селачки сниже Ман. Суводола.

Жица микрогранулита пробија се кроз кретацејски терен одмах изнад

М. Суводола.

Андезити се налазе у кретацејскоме терену код Трговишта, и у еу

Фотитима измеђ Берчиновца и Шарбановца. Др. Мачај помиње трахитоидне

стене код Стара Корита, те смо их и тамо на карти обележили.

ВР ШК, А ЧУК, А

1. Вршка је Чука крајњи повиши (730 м.) изданак Балкана у Србији.

Од ње се, даље на север, повијарац постепено спушта ка Тимоку, да се

измеђ Вражогрнца и Табаковца састави са крајњим изданцима српско

банатских Карпата. Јужно се Вршка Чука преко Затвореничке Пољане

и села Киријева веже за Црноглав, па преко њега даље за Балканов ће

нар. Она је дакле чвор измеђ Карпата и Балкана, и, као такав, заслужује

да се њеној геологији засебан одељак посвети.

2. На Тулиној геолошкој карти Балкана цела је Чука обележена

као да је од гранита, а њено северно подгорје до Извора као да је од

Филита састављено. Очевидно је, да искусни картограф није Вршку Чуку

ши издалека видео, јер би га морали Фрапирати карактеристични голи

шави кречњачки остeњаци по њој.

Г. Г. Златар с ки") је обилазио Вршку Чуку, и о њој је ово напи

oао: „Погледана из даљине показује, да није састављена само од једне

врсте камена. Горња, мања, половина гола је и од камена варовника, а

доња, повећа, пешчарска је и лепом шумом обрасла. Варовник је тамно

сив, набијен, и без икаквих остатака од организама; слојеви, ако и нису

баш јасни, показују ипак да нагињу ка северу под углом од 30—40°.

Ако црвени пешчар уврстимо у горњи Перм или доњи тријас, онда нема

сумње, да кречњаци, који конкордантно изнад њих леже, припадају тријасу“.

„На доњем и јужном делу Вршке Чуке налази се, у новије време

отворен, мајдан каменог угља. Главна галерија иде ка северу. У дубини

(80— 100 м.), до које је достигла, слојеви угља нису никако променили

“) Геологически протилт от љ Видин презњ Боиница, Вњршка Чука и т. д. Срђдецљ. 1883 стр. 7.
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своју дебљину. Врло су танки, као и при улазу у поткопе. Танке слојеве

угља растављају дебели, битуминозни, црни шкриљасти глинци. Каквоћа

овог угљена није врло проста; у многоме погледу личе на наше код Бе

лограчика. Налази се у Пермској Формацији под црвеним пешчарем; са

вршено је црн, лешо гори, распада се ласно на ваздуху и садржи ве

лики процент горљиве материје“.

При мојој првој посети Вршке Чуке 1882 год. нашао сам у угље

носноме глинцу биљке, а у пешчару изнад њих цефалоподе, које обоје

на јурску систему упућиваше. По томе, дакле, закључих, да нити се пеш

чарски нити кречњачки део Вршке Чуке сме у пермо-тријасну систему

увршћивати. Пешчарски је терен својим Фосилима карактерисан као јурски;

горњи, кречњачки, део Чуке уврстио сам у Креду, по аналогији састава

са другим неким местима у овој околини. Поступак се овај доцније оп

равдао наласком хипурита у кречњацима на врх Вршке Чуке. Црвене пеш

чаре и конгломерате, у подини угљеносног терена, био сам приметио, али

ми се онда учинило, да их не треба од јурске серије слојева раставити.

Тако је терен Вршке Чуке на мојој првој геолошкој карти био подељен у

1) кретацејски, 2) јурски, 3) трахитски. Овај последњи означио сам при

ближно на основу валутака од трахитоидних стена, нађених у потоку код

мајдана.

При поновљеном излазу на Вршку Чуку (1886 год.) нашао сам још

више Фоспла, које првашње детерминације терена још боље правдају и

детаљнију класификацију Јуре дозвољавају. Приметио сам још: 1) да се

јурски терен на југ много даље распростире, но што је на првој карти

било обележено; 2) да се црвени глинци и пешчари из подине Јуре могу

у пермо-тријасну систему рачунати; 3) да испод ових има малих изда

нака аргилошиста који се као палеозојски смеју сматрати.

Слика 14. показује геолошки састав Вршке Чуке и њене околине.

3. Филитскога те- š

рена нема на Вршкој s

Чуци. Онај кљун Фи- š

лита, што се са Цр- }

ноглава ка Чуци упу- ----

тио, зауставио се већ „е“,а 2AN N&s ЧФпес

код места где поток * „“ I . |- ве

од Киријева границу Сл. 14. Профил Вршке Чуке од СИ. на ЈЗ. П. Палеозојски шкриљ

пресеца, у Србију у- ци. — П. Црвени Пешчар. — III. Јура. — IV. Креда. — V. Неоген

лази и у р. Шашку се слива; одатле се онај кристаласти кљун ка за

паду окренуо, и врло мало још одонуд Шашке пробио. На Затвореничкој

Пољани и код Киријева терен је овај покривен пешчарима, које је г. Г. Зла

тар с к и уврстио једне у пермске а друге у кретацејске. Ове друге ја
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нисам проматрао, а они се први не разликују ласно од јурских пешчара

Вршке Чуке.“) На западној страни, у долини Шашке и јужније од ње,

Филитни је кљун покривен серијом јурских слојева.

4. Палеозојски шкриљци избили су у јарузи угљенога мајдана под

Вршком Чуком. Изданак им је врло мален.

Г. М. Живковић мисли, да се у палеозојску серију може уврстити

један део слојева од шкриљастог глинца, што се од Аврамовог Потока

поред Затвореничке Пољане на југ пружа, а тако исто и глинци, што су

оголићени северно од Великог Извора, дуж граничнога потока Безданице,

спрам Вражогрнаца.“)

5. Аналогно многим другим изданцима и онај ће изданак црвеног пеш

чара и црвеног глинца у подини угљеноснога терена спадати у пермо

тријасну систему. Вероватноћа је ова основана не само на сличности стена,

већ и дискордантним положајем слојева спрам оних у повлати, што ме

је и навело, да их сада једне од других раставим. У овој системи имамо

црвене шкриљасте глинце са крупним зрнима песка, за тим печшчаре цр

вене и сиве, па на дну, до палеозојскога аргилошиста, крупнозpни кош

гломерат од разнога шљунка. Изданак се овај врло мало ка југу протеже.

Истраживањем Фосилнога угља у њему није се наишло ни на какав траг

од истога, а могли су се очекивати на основу аналогије са тереном Црвеног

Пешчара у околини Белограчика.

6. Јурски терен Вршке Чуке има преко десет километра дужине,

јер почиње од села Прлите па се преко Мале Чуке пружа до Шашке и

Вратарнице, где прелази и на леву обалу Тимока. Тај је појас неједнаке

ширине. У рејону угљенога рудника изнад Прлите ширина му варира од

700 до 200 метара. — И петрографски састав његов није свуда једнак, али

се, у главноме, састоји од пешчара, глинаца, лапорца и каменог угља.

Дуж потока измеђ Велике и Мале Чуке откривене су ове групе ју

расичних слојева: -

П. Пешчари и песковити глинци,

П. Угљени глинци и угаљ,

III. Чврсти пешчари, песковити кречњаци и лапорци,

У Аврамовом Потоку, што просеца југозападну падину Мале Чуке,

а у серији јурској, налазе се ови слојеви,

I. 1. Кварц-конгломерат,

2. Груби пешчар, до 6 м. дебљине;

“) Златар с ки: loc. cit. стр. 8.

“) Геологија Црноречког Округа Гласник LXXIII. стр. 44.
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II. 3. Угљени глинац, 2 м. дебљине,

4. Угаљ, до 2 м. деб.;

III. 5. и т. д. Серија наизменичних слојева од глинаца, пешчара, пса

мита; у самој повлати Фосилног угља, преко 20 м. дебљине, а даље од

од ове и много је више развијена.

Слојеви каменога угља на Вршкој Чуци варирају у погледу свога

правца и дебљине. Слојева има неколико али су само три вредна да се

експлоатишу. Дебљина главнога слоја угљена мења се од 2 до 8 метара;

обично има по 2 м., а наизменично се надима и смањује, као што често

бива са лијасним угљеном у банатско-српским теренима.

Правац пружања угљенога главног слоја креће се обично око линије

ЈЗ—СИ., али има и супротнога пружања. Слој угљена пада обично у источно

поље под углом преко 45°, а остали су му као његови трабанти, мање

више упоредни.

Главни хоризонтални поткоп, који је на северо-исток окренут, упро

је већ у кретацејски кречњак из повлате. Тиме је потврђена раселина на

источној страни В. Чуке, коју смо ми и простим проматрањем терена на

њој и око ње били претпоставили.

Квалитет угља са Вршке Чуке може се оценити по овим анализама г. С. Лозанића“)

| У сто делова угља има: |

| Примерак |== = === ==== = Испари Кокса | Калорија

() | || . | О и Н. || Волс || Пепела |
|-

—=

--
—— — — — — ——— =

- -- -

- -

--

=

-

–––
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|
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*
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|

III 64:81 | 2s3 | | 0° 4 | | 1 1 03 | 1 0 0 0 23 5 6 | 54 -51 | 56% S

| |- |

Фосилне биљке, које смо у угљеносноме терену нашли, припадају

овим Фелама: Zamites rigidus — Zamiles banaticus — Teniopteris steno

/l (2 Ц7'a.

Ове биљке указују на доњи део Лијаса. Доњи део Лијаса по банатско

балканским теренима богат је често слојевима каменог угља, те би и по

томе већ могли очекивати, да је угљенски део терена Вршке Чуке из

доњега ката лијасовог.

У повлати овога ката, а у серији пешчара, нашли смо прво : Ве!ет

nites cf. giganteus Schlot. и 13elem miles cf. canaliculatus Schl. које нас

цефалоподе на средњу Јуру упућују.

При поновној посети вршко-чучког рудника нашли смо како у Лијасу

тако и у његовој повлати много богатију збирку Фосила, које смо усту

пили на обраду г. Др. С. Радова новићу.

“) види његове : Анализе стр. 75.
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По његовим одредбама Фосили које смо ишчукали из слојева пеш

чара код високе мајданске ћуприје припадају овим Фелама: Масrocepha

lites macrocephalum Schlot. — Ретisphinctes Bakeriae Sow. — Lytoceras spec.

— Ве!emnites subhastatus Zieten. — Pleurotomaria cf. striata Leckenby. —

Pleuromia spec. indet. — Тетеђ ratula subcanaliculata Oppel. — Есhiпоideит.

gen. spec. и неодредљиве Фосилне биљке.“)

Прво поменути представник ове Фауне довољно обележава келовејски

кат јурске системе, а на тај положај указују и друге неке Феле.

7. Кретацејски терен захвата горњи део Вршке Чуке и њену се

верну падину, са које се пружа и у цело њено предгорје преко Ступања

и Рајкова Савата до Стојићева Брда, т. ј. до краја српско-бугарске суве

међе. Од кретацејских стена створен је и низ кречњачких островаца, што

се од западне стране Мале Чуке ка југу нанизао. Од њих су такође кр

шеви Радулова Брда, Богаза, Бездета и Орашке код Вратарнице. Од њих

су они изолисани кршеви измеђ Баловог и Аврамовог Потока. Кретацејска

је система у повлати угљеноснога јурскога терена из Аврамова Потока.

Овај се кретацејски терен састоји највише од једрога, сивога и бе

личастога кречњака, која стена захвата већи део тамошње површине.

Испод кречњака по негде су испољени слојеви пешчара и песковита глинца,

као на пример: код Палаторије, у Влашком Долу и код В. Извора.

Кречњак је пун вртача, чији се интересни примери по самоме врху

Вршке Чуке налазе. Додир кречњака са глинцима и пешчарима из по

дине обележен је многим изворима, који на југозападној страни Вршке

Чуке избијају. На северној падини је тај додир маскиран, а ту избијају

јака врела, као н. пр. врело изнад села Прлите.

Сем напред поменутих хипурита у кречњацима Вршке Чуке налази

се доста корала, а код Влашког Дола находисмо доста ринхонела.

Слојеви кретацејскога терена по западној падини Мале Чуке пружају

се од прилике као и њен гребен, то јест ЈЈИ—ССЗ, а падају ка тимоч

кој долини, то јест у западно или југо-западно поље.

Слојеви на Великој Чуки од разне су руке усправљени и поломљени;

али већином се виђа да падају ка северо-истоку. Они дакле граде исто

чно крило антиклинале, чији је свод замењен долином измеђ Велике и

Мале Чуке, у којој смо видели испољене јурске, пермо-тријасне па и па

леозојске слојеве.

Најмлађи слојеви, који улазе у састав овог окрајка српскога Балкана,

јесу медитерански слојеви у Великом Извору, који ће на другоме месту

бити приказани.

“) види Др. С. Рад о ван овић: Келовеј Вршке Чуке у Геолошким Аналима. IV. стр. 22.
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К. Р. А. Ј И Н А

1. Под овим ћемо именом описати онај део североисточне Србије што

лежи измеђ Дунава, Тимока, Беле и Поречке Реке, и скоро цео Крајински

округ сачињава.

Брдска маса у овоме рејону полази од доњега дела Дунавске Кли

суре, од Штрпца, па се преко Мироча и Дели Јована упућује право на

југ, па на југо-исток ка Тимоку, који ју је пресекао између Беле и Ја

сиковске Реке. Западна падина овог брдског била спушта се стрмо ка

Дунаву и Поречкој Реци, а источна се постепеније спушта кључкоме По

дунављу и Тимочкој Крајини. На источној страни тога била шири се појас

брежуљака и висоравни, те се тако цела Крајина дели у две поле: гор

ску и подгорску.

Подгорска је партија скоро сва од терцијeрнoга терена, а горска је

састављена од исконских и палеозојских шкриљаца, од пермотријасних,

јурских и кретацејских слојева и од еруптивних громада.

2. Пре појаве „Основа за Геологију Краљевине Србије“ имали смо

неколико бележака од Хердера") и Тице а,“), које се на овај крај од

посе; а после тога г. С. Радова новић“) наштампао је расправу о Јури

код Црнајке а у друштву са г. П. Павловићем“) О Терцијеру у Ти

мочкој Крајини.

3. Исконски шкриљци заузимају највећи део планинскога повијарца.

Они почињу већ од Штрпца, разастиру се по огранцима Великог и Ма

лог Мироча, Великог Гребена, Црног и Голог Врха и Дели Јована. До Ду

нава се протежу око Голубиња и око Текије. На запад се пружају и

преко граница овога предела, а на исток се спуштају, кашто подалеко,

у брдско и равно подгорје.

Сем ове једноставне масе има по Крајини још неколико изолисаних

партија од исконских шкриљаца. Г.Г. Др. С. Радова новић и П. Па

вловић нашли су овако изолисане партије азојских шкриљаца у Малај

ници и код Трњана, и претпоставили су, да се ове могу уврстити у крајну

архајску зону карпатско-балканскога лука.“

Код Малајнице у десном краку Јагњилског Потока испољен је „гнајс

чији су слојеви убрани са сарматским слојевима“.“)

Измеђ Трњанa и Карбулова од гнајса је створен читав низ брда, у

чијој се средини налази највеће узвишење: Орловац.“) По мишљењу ових

аутора као наставак ове зоне кристаластих шкриљаца може се сматрати

*) Вегgmannische Reise in Serbien.

} Geologische Notizen aus dem, nordostl. Serbien.

“) Црнајка. Геол. Анали Балк. Полуострва III. стр. 48.

“) Глас срп. краљ. Академије ХХIХ.

“) О терцијеру тимочке Крајине стр. 68.

“) loc. cit. стр. 68.

*) loc. cit. стр. 15.
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и гнајс Говеђега Поља у Сиколу“), а мени се чини вероватније, да ће ова

партија имати директне везе са главним гребеном кристаластих шкриљаца

у Крајини. Исто тако у продужењу главног гребена налази се и партија

кристаластих шкриљаца промољена у терцијeрном терену југо-источно од

В. Јасикове. Гнајс се овде пружа од ССЗ. ка ЈЈИ., а пада ка ЗСЗ. Про

теже се до Тимока, где се у слојевима микашиста находе велики кри

стали турмалина.“)

Најзад нам ваља поменути и островце, исконскога терена што га је

г. Мих. Живковић нашао на б. Златији, у атару Вражогрнаца, на првој

капији, кроз коју се Тимок из јужне и југозападне падине балканскога

била пробија у његову северну подгорину. Тај се терен састоји од гнајса

и Микашиста са гранатом и магнетитом, а вероватно и са златом, јер се

злато налази у околном песку.“)

4. Палеозојски терен представљен је на два места: изнад Доње Беле

Реке и испод Црнајке.

Онај повијарац, што са Малог Дели Јована иде на југ да растави Белу

Реку од Глоговичке, састоји се измеђ Дубочана и Доње Беле Реке од

азојских шкриљаца, од гнајса амфибoлита и од аргилошиста, а у његов

састав улази и Црвени Пешчар. Слојеви су веома испретурани, али се

јасно види да слојеви аргилошиста леже измеђ Црвеног Пешчара и кри

сталастих шкриљаца. Тај његов положај упућује нас на мисао, да ће

ови слојеви некој палеозојској системи припадати. Шкриљци су врло гли

новити и црни; могу се с неким карбониферским глинцима упоредити. Ве

роватно је, да ће се и они пружати на југ до ртотске Нерезине, докле

Допире кљун кристаластих шкриљаци са Дели Јована.

Друга партија палеозојскога терена пружа се од Црнајке преко Ми

лошеве Куле на север до Тополице, држећи се увек леве стране Поречке

Реке. И она је састављена од аргилошиста, за чије је слојеве већ Хердер“,

Рекао да се протежу од Милошеве Куле ка Црнајци, да падају ка СЗ.

под 50“, и да им је правац hora 3. Тице је ове глинце спојио са тамошњим

кристаластим шкриљцима;“) али се међу тим код Милошеве Куле види, да

глинци дискордантно леже спрам азојских шкриљаца, и да растављају ове

од мезозојских слојева из повлате. Ти су аргилошисти доста меки, врло цеп

љиви, боја им је модра. Вероватно је, као што вели г. С Радовановић, да

су они прекарбонске палеозојске старости“, али је исто тако вероватно

и да могу бити екиваленти карбониферских шкриљаца.

*) loc. cit. стр. 8.

*) Мих. Живковић in littera.

*) Веrgmannische Reise crp. 34.

*) Geologische Notizen crp. 3 569).

“) Геолошки Анали III стp. 57.
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5. Пермо-тријасну систему запазио је прво г. Е. Ти це измеђ Топо

нице и Клокочевца у долини Поречке Реке. На левој страни ове реке по

ређан је низ црвених брежуљака, састављених од црвених, песковитих,

шкриљаца и порфира, које је Тице, по аналогији са банаткким тереном,

у Тријас уврстио. Клокочевачки порфир има црвену Фелситну масу; кри

стали су санидина од 1% цола величине; кристали се кварца макроскоп

ски не виде; стена се лако распада и личи на трахите.“)

У Тријас ће можда спадати и они полигени конгломерати што на

десној страни Поречке Реке, у Клокочевцу, леже изнад кристаластих

шкриљаца.

Дужност нам је поменути, да је већ Хердер запазио неки особени

црвени терен код Топонице и Клокочевца, али га није класификовао.“)

Јужно од ове партије, код Доње Беле Реке, испољена је друга пар

тија пермо-тријасне системе. Овде је она представљена правим Црвеним

Пешчарем, изнад кога се шире мезозојски кречњаци, а испод кога лежи

или палеозојски аргилошист или амфибoлит из комплекса кристаластих

шкриљаца. Банак пешчара изнад села Доње Беле Реке има око 20 м.

дебљине.

Истој системи може припадати и један део крупнозpних лискупови

тих пешчара, што их је просекао Тимок у клисури код Сoкoлoвице.

6. Јурску сам систему фосилима поуздано определио само код Цр

најке; сви остали изданци Јуре у Крајини само су на основу вероват

ноће и неке аналогије по геолошкој карти уцртавани.

У танком слоју црвене, гвожђевите и песковите, масе, на десној обали

црнајачке реке а код сеоскога гробља, нашао сам ове за етажу Догера

каректеристичне фосиле: Phylloceras mediterraneит. Neum. — Phyll. dis

putabile Zitt. — Рh. subobtusum. Kud. — Ph. (labellaturn Neum. — Ph. Spec.

— Орpelia fusса Quen. — Орp. aspidoides 2 Орp. — Ретisphinctes proce

rus Serb. — Рет. aurigerus Opp. — Sphaeroceras Ymir Opp. — Sph nov. sp.

Истраживањима г. С. Радова новића црнајачка Фауна обогаћена

још овим Фелама: Рhylloceras Kudernalschi. Hauer. — Lytoceras Adeloides

Kuderm. — Нарloceras ferrifex Zitt. — Nautilus nov. spec. — Belemnites

canaliculatus Schlot. — Ве!. ferrugineus Radov.

Слој, у коме је ова богата Фауна цефалопода нађена, врло је танак

и неправилан (5—35 см.); на површини земље једва је испољен и брзо

се губи. Изнад њега је развијена доста моћна серија слојева од једрих

и лапоровитих вапнаца са пресецима цефалопода и бивалва; слојеви се ови

пружају према меридијану, а падају дуж падине целог венца, то јест ка

западу. У рожним веријететима истих лежи мноштво радиоларија и

*) Geologiche Notizen crp. 5—6.

a) Bergmannische Reise crp. 41-42.
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Фораминифера, који се на микроскопским препаратима лепо проматрати

могу. Стратиграфски положај ових вапнаца изнад догерскога нивоа ука

зује на горњу Јуру, и ја мислим да ће они у доњи Титон спадати. Тице

је смотрио ове вапнаце и лапорце са неодредљивим цефалоподама, па је,

на основу њихове сличности са слојевима на Saubrünnel-у код Штајер

дорфа, закључио, да ће бити из лијасне системе. Али је, несмотрив догер

ски ниво испод њих, имао и права да оваком упоређењу прибегава. Ова

кви су кречњаци обелодањени и на левој обали реке, у селу, на једноме

кршном платну, на коме се види мноштво убраних и поломљених слојева.

Кречњак је овде румен, црвенкаст и беличаст, као и онај на десној страни

изнад Догера, те и њега можемо у Титон рачунати. Мени се учинило, да

има неке извесне сличности измеђ ових кречњака и оних у Рибници и

Решковици код Доњег Милановца.

Упоређењем је Тице у Лијас ставио и оне доста распрострањене

кречњаке код Клокочевца. Мени се пак вероватније чини, да ће креч

њачки терен код Клокочевца пре у кретацејску систему спадати. Испод

кречњака се овде испољују глинци и рожнаци. Верујући као и Tietze,

да се у Банату и североисточној Србији поједини чланови Лијаса неза

висно један од другога распростиру, и ја сам се осмелио, да у Лијас уврстим

неке слојеве без икаквих важних разлога за тај поступак, остављајући да

брижљивија проматрања донесу тачну оцену овога поступка.

Тако сам у Лијас уврстио слојеве угљенисаног глинца и пешчара

изнад села В. Каменице у источноме подгорју Мироч-Планине. Пешчари

ови леже на кристаластим шкриљцима, а у подини неокомских кречњака.

Није немогућно да и сами у доњу Креду спадају.

У Лијас сам уврстио и црне угљенисане глинце, што изнад села Цр

најке, код гомиле згура, на кристаластим шкриљцима леже. Овде има

црвених и зелених шкриљаца, који опомињу на шкриље из доњег Триjaca

Произвољно је као Лијас обележена и једна партија терена код Мосне.

7. Кретацејски терен у Крајини не гради онако прост појас, као што

је на мојој првој карти обележен, већ је у више партија изолисан, које

се могу у две три зоне поређати.

Прва и највећа зона иде правцем напред обележенога појаса дуж

кристаластога гребена од Сипа до Салаша.

Код Сипа је кретацејски терен представљен једрим кречњаком, пеш

чарем и конгломератом.

Код Подвршке је повисока и карактеристична чука од једрога кречњака.

У околини Брзе Паланке има више одвојених партија кретацејскога

терена; једне су по висини правцем Мирочу, а друге су у подгорју.
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Измеђ Брзе Паланке и Слатине развијен је пешчар, који је већ Хердер

приметио и са Карпатским Пешчарем упоредио.”) По Хердер у пешчар

овај лежи на сивоме једроме кречњаку испод кога је микашист.“) Пешчар

заиста личи на Флиш кретацејски. Кречњак је у сеоској клисури највише

просечен; иза ове клисуре долина је испуњена терцијeрним кречњаком,

лапором и песком, који се даље пружа преко с. Уровице. Овај терцијeрни

терен изгледа као да је одвојен од подунавскога Терцијера, као један

затон у мезозојскоме терену. Од Дунава га одваја греда кретацејскога

пешчара и кречњака, чији се остаци налазе и сада испољени код Михаи

ловца и Каменице. У Каменичкој Реци испод слојева песка и шљунка

леже коси слојеви лапоровитог пешчара и модрога кречњака, који имају

правац меридиански, а падају ка З. под углом од 45“, и који се у око

лини Мале Каменице по знатној површини земље распростиру.

На западу је уровички терцијeрни терен ограничен кретацејском

гредом, која је код манастира Вратне најлепше истакнута. Изнад манас

тира почињу лепи кречњачки кршеви, у којима су просечена двоја при

родна врата дивнога изгледа. Кречњаци су једри, у банке подељени, пла

вичасти и бељушави. Од Фосила се у њима налазе корали, брахиоподи,

острeе и капротине, али се изоловати и специјално одредити до сада не

могаху. Довољно је, за сада, што ове кречњаке смемо идентификовати са

капротинским кречњацима у доњој Дунавској Клисури, у Казану. Испод

њих се, у подини, налазе глинци и пешчари.

Од Вратне се кретацејски кречњак пружа на Јабуковац, па на Плавну

и Штубик. Овај је појас доста широк, јер се кречњачки терен пење скоро

до половине брдске падине. Али ни овде није целокупан, већ је ртовима

кристаластих шкриљаца потиснут и просечен.

Један такав дугачки рт од микашиста, што се са Гола Врха спушта

до Карбулова и Јасенице, раставља скоро сасвим поменуту кретацејску

партију од јужне партије, која је развијена од Шаркамена преко Трњана,

Поповице и Сикола до Салаша. У овој су пешчари главни састојци, креч

њаци су ређи и увек

су изнад пешчара.

Слојеви се код Тр

њана и Сикола, пру

жају прво Ј-С. па

после скрећу ка

ЈЈИ. Падају ка ис- -

Сл. 15. 1. кристални шкриљци, — 2. пешчар, — 3. кретацејски лапо
току. Код Сикола су ровити кречњак, — 4. терцијeр. — 5. еукотитски валуци с повлатом од пе

г.п. С. Радовано- сковитог шљунка, — 6. алувијон једног потока, — 7. алувијон Сиколске Реке

вић и П. Павловић приметили и пад кретацејских слојева на запад, те

су претпоставали антиклиналу као што је на сл. 15.

* Bergmannische Reise . . . стр. 46.
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Источно од ове партије налази се кречњачки крш код Речке, на Со

коловици, крш је тај сарматским кречњаком опкољен. Склоп терена у

овој околини представили су г.г. С. Радова новић и П. Павловић

следећим шемским проФилом.

Сл. 16. кристаласти шкрињци, — 2. пешчар, — 3. кречњак,— 4. терцијeр. — 5. квартер.

Изолована је и кречњачка маса код Метриша, и стоји измеђ главне

кретацејске зоне и партије кретацејскога терена у клисури Тимочкој.

Најлепше је тај терен просечен на Сoкoлoвици у атару Табаковца.

Ту се на изданку микашиста, што се југоисточно од Велике Јасикове

амо пружа, издиже једри сиви кречњак, испресецан жилицама калцита а

у омање делиће тако излучен, да му структура изгледа бречоидна. Мало

даље од крша, који нам је као Соколовица именован, развијена је серија

кластичних стена из доњега члана кретацејскога терена. То је, прво, по

лигени конгломерат, створен понајвише од ћошкастих комадића сивога

једрога кречњака, од комадића Филитних стена и од кварцита. По њему

су врло многе и крупне лискунове плочице измешане. За тим имамо веома

много слојева шкриљастога пешчара, боје вугасте, са црним мрљама, које

изгледају као да су од биљних остатака, и са врло много ситнога лискуна,

пешчар овај личи веома на „Флиш“, и подудара се са другим неокомским

пешчарима из Крајине.

Од Табаковца се кретацејски терен пружа преко Брусника и Кле

новца на висове испод чијег севернога подножја протиче Сиколска Река

и леже села Метриш и Речка.

Последња клисура Тимокова носи карактер праве попречне долине;

кретацејски слојеви које је река у њој просекла подједнако се на обема

обалама пружају од ССЗ. ка ЈЈИ, а падају ка ИСИ. Овај правац задр

жавају слојеви по целој зони кретацејској, али пад им је наскоро са свим

противан, тако, да граде „једну повећу антиклиналу, која полази из Бу

гарске па препречава Тимочки Басен све до више Брусника, где се пре

кида. Али овај прекид не траје дуго, јер се већ код Метриша јавља исти

овакав кречњак“)

Толико, за сада, знамо о кретацејскоме терену у источноме подгорју

крајинскога горског ланца.

На самоме гребену познати су нам кретацејски остаци само код села

Мирочева, који се састоје од једрих кречњака и глинаца.

") С. Радова новић и П. Павловић loc. cit. стр. 45.
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На западној падини кретацејски кречњаци и глинци развијени су само

код Клокочевца.

8. Терцијeрни терен у Крајини подељен је у две партије.

Прва је партија у Кључу, а ограничена је Дунавом и линијом, која

се пружа, од прилике, од села Сипа до Брзе Паланке. Кључки плато и

брежуљци, што се наслањају на крајински планински венац, створени су

од терцијeрних слојева. Слојеви се ови доста стално по целоме овоме ре

јону понављају. При дну су лапори и песковите глине, а у горњем је делу

песак и шљунак. Доњи се део може уврстити у кат палудинских слојева,

а горњи би био еквиваленат Белведерског Шљунка. Палеонтолошких до

каза за ове паралеле немамо, али их повлачимо по аналогији са терци

јерним тереном са оне стране Дунава, у Румунији. Вероватно је, да ће

се у Кључкоме Терцијеру налазити и старији катови Неогена, јер код

Bahne у Румунији има медитеранских Фосила, а измеђ Текије и Сипа нађен

је примерак сарматскога вапнаца са утисцима од Саrdium plicatum и Мо

diola Volhinica")

Друга партија, терцијeрног терена растављена је од прве кљуном кри

сталастих шкриљаца и кретацејским масама, које се код Брзе Паланке са

Мироча скоро до Дунава спуштају. Она је много већа од прве, јер се

пружа на југ до Тимока, ширећи се све више и више. Западна јој гра

ница веруга измеђ ротва, што се са Мироча и Дели Јована истоку пружају,

али се у главноме провлачи од Брзе Паланке до Табаковца на Тимоку.

Тимоком је терцијeрни терен просечен од Табаковца до б. Високе спрам

Брегова.

Целокупни, дакле, појас Терцијера у Крајини, то јест како Кључки

тако и Тимочки крај, пружа се од севера к југу, а то ће рећи упоредо

са планинским венцем у Крајини.

У тимочкој партији Терцијера поуздано су констатовани медитерански

и сарматски кат Неогена. Метитерански лајтовац развијен је на Белој

Стени, а „тегел“ у Дубоком Потоку, оба места у атару села Трњана

близу Неготине.“) Сарматски су слојеви запажени у околини Неготине код

Буковска Манастира, Фуније и Братујевца, код села Чубре у Чубарском

Потоку и на Савиној Стени, код Малајнице и на Високој.“) Г.Г.Д-р. С. Ра

довановић и П. Павловић, који су Терцијeр у Тимочкој Крајини на

рочито изучавали,“) потврдили су напред побројане наласке, и констатовали

су још Фосилоносне сарматске слојеве у Рујевачком Потоку (Јасеница) и

Бањскоме Потоку, и трагове меотске етаже на Високој и у Фундантури

измеђ Дупљана и Душановца.

") Примерак се налази у збирци земунске реалке (види Жујовић: Основи за Геол. Србије стр. 165)

*) Жујовић: Основи . . . стр. 93.

*) се d a 102 — 105.

*) О терцијеру Тимочке Крајине. ХХIХ Глас ср. к. Академије. 1891.
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Медитеранска етажа почиње северозападно од Карбулова, удара на

Белу Стену, па, захватив Равну Гору и Рт, окреће на север, у виду та

ласавих брежуљака, чак до више села Малајнице. Развијепа је у две Фа

ције: лајтовца и тегла, чији се најбољи представници налазе, као што

напред поменусмо, у атару села Трњана (на Белој Стени) и у Дубоком

Потоку (измеђ Равне Горе и Рта). У кречњаку код Беле Стене нађено је

до сада тринаест, а у песку Дубоког Потока преко шесет разних меди

теранских Фосила, који ће на другоме месту бити именовани.

Докле је медитерански ниво развијен само као уски перваз на за

падноме крају тимочкога Неогена, дотле се сарматски кат шири по це

ломе рејону његовоме. На мало се је места само могло видети на којим

старијим стенама овај кат лежи. Г.Г. Д-р. С. Радова новић и Павловић

изнели су профил из Јагњилског Потока измеђ Малајнице и Јасенице

и профил из Каменице, који показују, да у првоме случају сарматски

слојеви леже на кристаластим шкриљцима, а у другоме на кретацејским

пешчарима; преко поменутих медитеранских слојева нису нигде нашли

сарматске, као што би се могло очекивати.“) Сем овога запажен је кон

такт сарматских слојева са кретацејским кречњаком код Сикола и Соколо

вице, и са еуфотитом код Салаша.")

Сарматски кат у Тимочкој Крајини могао би се поделити на два члана,

различна по своме петрографскоме саставу. Доњи је члан створен од пе

ска, глине и лапораца, а горњи је од кречњака; све су ове стене пред

стављене разним варијететима, од којих ћемо истаћи само пизолитни

кречњак, што се врло често у горњем члану находи. Оба ова члана иду

често заједно, само се први виђа више по усецима у терену, а други је

распрострањен по платоу. Танке жице лигнита нису ретке у сарматскоме

терену, а нарочито у доњем делу његовоме.

У палеонтолошком погледу оба су члана сарматскога ката подјед

нако карактерисана; наравно да се је више Фосила могло сакушити из

доњега, трошнога, члана него ли из горњега компактнога кречњака.

Најобичнији Фосили у крајинским сарматским слојевима јесу: Масtra.

ponderosa Eichw.—Масtra podolica Eichw.— Тареš gregaria Partsch.

Лепи усеци у сарматскоме терену виде се дуж Тимока од Високе

поред Бљувановца и Рогљева до Табаковца. У Бљувановцу је као и на

Високој моћна серија шљунка и песка са мактрама и тапесима, а у Рог

љеву доминирају кречњак и пешчар.

Интересантан је и просек сарматских слојева у атару села Видровца,

а у потоку Јагњилском (Кориџану), Сл. 17. При дну су слојеви песка и пе

сковите глине (5.) са слојићем Фосилнога угља (6.), у којима се налазе ови

") С. Рад о ван о ви ћ и П. Павловић loc. cit. 22., 25. и 55.
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Фосили: Сетithium pictum Eichw.— Сет, Duboisi Hörn.— Сет, lignitarum Eichw.

— Rissoa inflata Eichw.— Rissoa angulata Andrz. — Bulla Layonkaireana Bast.

—Trochus Аuingeri Fuchs—Trochus spec.—Нуаrobia spec.—Сardium obso

letum Eichw.— Сardium nov. spec. afplicatum.—Ervilia podolica Eichw.—

Не!iastrea conoidea Reuss.

Изнад ове моћне серије од двајестину слојева леже два метра по

пречке наслаганих слојева песка и шљунка од разних стена (4) Раван

таложења слојића у овој зони стоји под углом од 20 до 30“ спрам пр

вих слојева, који су у опште хоризонтални. Оваква дискорданција косе

повлате спрам хоризонталне подине производ је првобитно косог насла

гања крај обале. На процес стварања једне речне делте опомиње и маса

крупних валутака, што застиру ову зону косих наслага.

Изнад овога лежи ошет (3) низ хоризонтално

наслаганих маса, што указује на устук делте на

овоме месту.

Све је то доњи члан сарматскога терена, из

над кога је распрострањен горњи, чврсти или

шупљикави жути вапнац са калупима церита мак

тре, тапеса, кардијума и т. д., што иде до повр

шине земљишта у Видровцу на Голом Брду, поред

Вељкова Поља ка Трњану и т. д.

Пре понтијска или Меотска етажа пред

стављена је, по мишљењу г. г. С. Радова но

вића и П. Павловића, оним слојевима глино

вита песка са траговима биљака и кристалићима

гипса, који на Високој леже изнад сарматских Сл. 17. Просек неогена у Вировцу.

слојева. Пре проналаска меотске етаже у опште, ја, наравно, нисам ни

могао раставити ове слојеве од сарматских. Сада је мишљење поменутих

аутора поткрепљено наласком конгерије: С. exigua. Roth, чији се ниво

у Маџарској и т. д. почиње увршћивати у меотски кат.“)

Овај ће кат бити развијен још на Фундатури измеђ Дупљана и Ду

шановца, где се Сопgeria Exigua Roth налази обилно распрострањена

по пешчаним масама.“)

Права понтијска и левантијска етажа нису још откривене у Неогену

тимочке Крајине. Вероватно је, пак, да ће оне обе и овде бити представ

љене бар у неколико, и то оним слојевима шљунка и песка, који су врло

често наслагани изнад добро окарактерисаних сарматских слојева. Такви

се наноси виђају на северноме делу ове партије Терцијера, у околини

Брзе Паланке, а нарочито код Михаиловца и Мале Каменице. У јужноме

“) Основи за Геол. стр. 102 и 103 и Терцијeр Тимочке Крајине стр. 39.

*) Терцијeр Тимочке Крајине стр. 30 и 31.
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делу има их много код Јасикове, Салаша, Сикола и т. д. Ови пак агло

мерати могу ласно бити створени у времену кватернерном; мени се бар

ово чини много вероватније, но да су плиоцене старости.

9. Дилувијални и алувијални наноси веома су распрострањени како

у Кључу, тако и у околини Неготине.

Код Кладова се, изнад алувијалне равнице, коју и данашње ду

навске воде могу да плаве, издиже дилувијална тераса, на којој је ва

рош подигнута. У овој тераси највише има леса. Иза вароши је она про

сечена олуком, којим је један крак Дунава отицао, и у којој је сада Ко

сталачка Бара заостала.

Изнад ове издиже се друга полица, такође дилувијална, а састав

љена већином од шљунка и песка; ова је наслоњена на трећу и највећу

полицу, што се протеже на југ правцем распростирања терцијeрнога

Зем ЉИШТа..

Две дилувијалне терасе лепо се виде и на западноме крају кључке

равни, код села Сипа, које лежи већином на делти једне старе притоке

Дунава и на дунавској најмлађој заравни

Терасе су приметно издвојене и у околини Неготине: код Кобиш

нице, Радујевца, Праова, Џањева и т. д.

Кобишничка је тераса истакнута изнад Неготинског Блата и Него

тинског Поља; састоји се највише од разноврснога шљунка.

У Неготинскоме Блату ствара се тресет.

Црница је распрострта по неготинској равници и по алувијалним рав

ницама дуж већих крајинских речица. Чини ми се, да је има и по те

расама.

Живога Песка има код Кладова и у околини Неготине. О његовом

распрострањењу Д-р. Ј. Панчић овако се изражава:

„У источној партији (Живог Песка) има живог песка близу Кладова;

простире се од Костола до Баре која на југу од речене вароши лежи, и

имаће ареал од 800 хектара. Не далеко од овога лежи други песак из

међ Праова и Радујевца са ареалом од 200 хектара. Последња, најисточ

пија, наша пешчара не лежи, као остале, на самом Дунаву, већ на по сата

од њега удаљена у неготинској равници између Радујевца, Србовлаха и

Буковча, у виду дугуљастог хума, мало што више од 30 мет. над равни

цом узвишеног и народу познатог под именом Капуђала; има ареал 600

хектара“. ГГ. Др. С. Радова новић и П. Павловић тврде да на Капу

ђалу сада (1891 г.) живог песка нема.“)

Дилувијалне и алувијалне творевине морају обухватати и један део

оних агломерата, што се налазе поврх неогених слојева у јужном делу

*) Па н ч и ћ: Живи Песак стр. 2-5.

2) Терцијeр Тимочке Крајине стр. 32
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Тимочке Крајине, а и по другим крајевима њеним. Колико ће се пак

овога агломерата приписати плиоценој, а колико кватернерној ери — то

ће тек будућа детаљна истраживања имати да утврде.

10. Громадне стене у Крајини припадају овим петрографским типо

вима: андезити, риолити, порфири, гранити, еуфотити и серпентини.

Жице андезита су на делијованскоме гребену измеђ Дубочана и

Беле Реке.

Риолит је, поред гранита, у Плавни.

Порфири су у пермотријасној серији код Топонице.

Гранита има у омањим изданцима изнад Текије, на Мирочу и код

Плавне, а у великим громадама на западном подножју Дели Јована од

Луке, Танде и Црнајке до Горњанa и Рудне Главе.

Серпентинске су масе на огранцима Мироча око Петрова Села и на

Дели Јовану. Главна маса Дели Јована састоји се од серпентина и еуфо

тита, који се преко Глоговице спуштају до Салаша.

11. У Крајини има неколико рудних места, која су сва размештена

по брдској зони.

Од старина је познато рудиште бакра у Црнај ци. Главна је руда

халкопирит. Са њиме се друже пирит, хромит и магнетит. Руде се у виду

жица и громила провлаче кроз тамошњи еруптивни масив, чију сам стену

у граните уврстио, док су је старији рудари (Хердер и Абел, сијенитом на

зивали. Г. Ф. Хофман") је устао против ових одредаба, па увршћује цр

најачку еруптивну стену у трахите, и тако се са свим од досадашњих пос

матрања одвоио. Ми ћемо, на другоме месту, ову стену подробно описати,

и доказати да је новачење г. Ф. Хофмана са свим произвољно.

У бакарној руди из Црнајке г.г. М. Т. Леко и Б. А новић нашли

су до 3.63% бакра и 0.25% сребра“)

Источно од Танде, у долини Мале Габрове, кроз еруптивни масив

провлачи се жица кварца са халкопиритом, у коме има до 34"/, бакра

и нешто сребра. У истој жици има и молибденита. — Рудиште се ово

појављује и у Великој Габрови, а на Краку Окна има врло сребровите

оловне руде. Четврто је рудиште са пиритом, 2 км. уз реку пошав од

МеaHC CeОСКО.

У атару Луке, од Ветриња на С., има барита са оловним рудама.

На Ђулађу и другим висовима у с. Глоговцу налазе се зрна злата

У Детритусу од еуФотитне стене. Такве златоносне масе експлоатисане су

негда много по југоисточном подгорју Дели Јована.

Друга су лежита злата у алувијалним наносима дуж притока Тимокових.

Фосилнога угља има на неколико места у Крајинскоме подгорју.

“) Годишњак Руд. Одељ. I. стр. 159.

“) Геолошки Анали III. таблица II.
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За угљиште у Вел. Каменици, које смо већ напред поменули, мо

жемо рећи, да ни у колико није одговорило очекивањима предузимача,

који су пробали да га употребе.

У новије доба велике су наде положене на угљени терен у п. Али к

са ру, шест килом. од Брзе Паланке. Рударски инжињер г. А. Росберг

овако је описао Аликсарски терен:

„Повлату угљеног слоја чини доста трошан, зрнасти, округластим

угљеним партиклама импрегнован, пешчар, преко кога за тим долазе слојеви

компактне, песковите, глине. Идући на више виђа се пешчар, па конгло

мерат, састављен од комада поменуте глине и шљунка, разне величине

и облика; а од прилике на висини од 100 м. над нивоом долине јављају

се слојеви лапоровитог кречњака, на којима се врло лепо може разазнати

правац пружања (20"—25") и пад (под углом од 40—45° ка истоку). Исти

овакви слојеви кречњака оголићени су код села Реке и на путу за Брзу

Паланку. На овом последњем месту показују слојеви кречњака други правац

(80“), и имају јачи пад (80“), такође ка истоку.

„Подину Фосилног угља чини сиви, по кашто са слојевима глине из

мешани, пешчар. Угљени слој пружа се у главном са севера на југ, дакле

180°, а пада пог углом од 55“, опет ка истоку. Моћност слоја је промен

љива у границама од 2—4 м. и има изгледа, да ће се у правцу од неко

лико метара наићи и на други који слој. Што се тиче самог угља, он

спада у мрке, и то смоласте угље, и, судећи према положају му који

заузима према кречњаку, изгледа да је из Формације лијаса. Међу тим

ово за сада не може дефинитивно одредити, по што немамо никаквих Фо

сила ни биљних ни животињских, а сам угаљ и пешчар, који се налази

испод и изнад њега, не дају нам никакве критерије за то.“)

У реферату г. С. Гикића о плану радње у Аликсару“) истакнуто је

мишљење, да се слојеви угља и његових пратиоца два пута понављају, и

да леже у једној положеној синклинали, према томе да су млађи од креч

њака, који их опкољавају.

Угљени терен у Сикол у некада је експлоатисан, а сада је напуштен.

На месту где је рудник отваран гл. Др. С. Радовановић и П. Павловић

запазили су овај ред слојева озго на ниже: |

1. Шљунак и еуфотитни валуци са песком; прекривају набране тер

цијерне слојеве, који се отпочињу са

2. нејасно стратификованим песком жућкасте боје, без Фосила, нез

натне моћности. За тим долази

3. глинац масан, компактан, поређан у танке слојеве са падом на

И; ово је непосредна повлата лигнита

“) Годишњак Руд. Одељ. I, стр. 9% и 95.

*) (( (t. к „ x 102 — 104.
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4. Лигнит, кашто у два-три метра дебелим жицама. Подину његову чине:

5. слојеви плаветникастог, јако цементисаног песка, растављени кашто

земљастом глином. У овом су нивоу налажени Фосили („бели пужићи“

сигурно церити).

На профилу рудишта, који су иста господа публиковала, види се,

да се слојеви угљеног терена конкордантно слажу са кретацејским лапо

ровитим кречњацима и пешчарима, те заједно граде источно крило си

колске антиклинале. Аутори закључују, да је овај терен са угљем сар

матске старости.

Пре њих гл. С. Лозанић и Ф. Хофман (види Гласник Срп. Ученог

Друштва књ. 50. стр. 589) уврстили су сиколски угаљ у Формацију Креде.

По анализама г. С. Лозанића (стр. 58.) сиколски угаљ садржи:

Примерак С Н О ш N. | Н„О | Пепела | Испари Кокса | Калорија

I | ssss | 362 | 21 57 | 1416 | 180 | 3573 | 4834 | 4.865

II sosa i sa- | 1987 i 198 | 455 - - 502 4

ДУ НА ВСКА КЛИ СУ РА

1. Источна Србија ограничена је са севера Дунавом од ушћа Мо

раве до ушћа Тимока. На томе простору, у геолошком погледу, најваж

нија је Дунавска Клисура, која почиње код Рама, спрам Базјаша, а пре

стаје код Сипа, изнад Кладова и Турне Северина. Међу тим уобичајено

је, да се њен почетак рачуна тек од Голупца, јер се после прве тескобе

код Рама дунавске обале опет размичу и воде се у отoке разливају, бре

гови од обала удаљују и поширока долина Пека отвара. Али је и

ова проширица долине створена у комплексу брда, који као једна ге

олошка целина улази из јужнога Баната у североисточну Србију, да на

прави спону познатоме карпатско-балканскоме планинскоме луку. С тога

је, дакле, оправдано, да почетак Дунавске Клисуре ставимо онамо, где

орографски и геолошки почиње поменути комплекс брда.

Прва клисура почиње, истина, тек од Голубачког Града, а то је преко

30 километара испод Рама. Овде Дунав улази у тако звану Горњу Кли

суру, која се протеже до Доњег Милановца; а клисура испод овога ме

ста називље се Доња Клисура. И Горња и Доња Клисура имају измеђ

притешњених партија релативне проширице. Проширице су тамо где се

брдске стране косо ка Дунаву спуштају, а сутеске су измеђ стрмих

брдских остењака.

Прва је сутеска измеђ Голупца и Брњице, управо измеђ Голубачког

Града и Јеленске Стене, а то је свега 5 километара дужине. На срп

ској је страни ограничавају одсеци Кошаре, Кукурека и Јеленске Стене.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 23
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Друга тескоба са стрмним странама протеже се измеђ Добре и Д.

Милановца, управо од Босмана и Госпођина Вира до врха Гребена; њена

је дужина до 12 километра.

Трећа и највећа тескоба лежи измеђ Голубиња и Текије у чувеноме

Казану измеђ стене Калиника и Трајанове Табле. Дужина је ове суте

ске око 8 километара, а место где је Дунав најужи има само 151 мет.

ширине.

У опште се може рећи, што ће се следећим описом потврдити, да

су дунавске сутеске у кречњачкоме, а проширици између њих у сили

катноме терену.

Рам. Исконскоме , терену Локве на банатској страни, код Базјаша,

одговара на српској страни Горица, изнад Рама, која као островце од

кристаластих стена вири из неогенога омотача, у колико камена подлога

није живим песком засута.

Горица је висока 350 м. Састоји се од кристаластога шкриљца,

чији су слојеви испољени по њеноме подножју од старога града код

Рама па низ Дунав ка селу Затоњу. Стена је ова шкриљаста, ласно цеп

љива; околни је сељани цепају као прошће те њоме своје куће ограђују.

Неогени слојеви испољени су југоисточно од Горице код Затоња и

југозападно код Речице и Кличевца. Састоје се од песковите и кречне

глине и песка. Фосили у њима нису запажени, али изгледа да ће спа

дати у најмлађи неогени кат. Испод Речице испољени су танки слојеви

лигнита међ терцијeрним слојевима, који леже непосредно на азојским

шкриљцима. У близини старога терена и млађи су слојеви јако пореме

мећени. Г. Ф. Хофман мисли, да се ово угљиште може сматрати као ис

точно крило Костолачког угљеног рудника, за који знамо да је створен

у левантијским водама.

Највећи простор у овој околини захватају продукти кватернерне пе

pиоде: лес и Живи Песак.

Лес има обичне особине, какве показује и иначе дуж Дунава. Налази

се код Кисиљева, Затоња и Кличевца. У овом последњим месту из леса

је ископана повелика кљова мамутова, која се налази у Геолошком Заводу

Велике Школе.

Са Живим се Песком први пут сретамо овде, у почетку Дунавске

Клисуре. После ћемо га још наћи на излазу из те клисуре, код Кладова.

Обе ове партије Живога Песка у Србији ми смо само овлаш осмотрили,

а детаљно их је проучавао до сада једини Др. Ј. Панчић“)

* Живи песак у Србији и биље што на њењу расте. Гласник Ср. Уч. Друштва.
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Једну је партију он назвао источном, а другу западном. Распростра

њење ове последње овако је представио:

„У западној партији наилазимо на први живи песак на рамскоме брду

Горици. Почиње више рамскога, села и пружа се ка истоку до саме обале

дунавске, а на југоистоку до шуме, која раздваја рамски атар од затоњ

скога; заузима ареал од најмање 1000 хектара. Одмах иза речене шуме

лежи, на западу од села Затоње, друго, мало, пешчано поље од 60 хек

тара. Трећи се песак налази на западу од Градишта, између ове вароши

и кисељевачке баре, а нешто га има и на Острву, и без овога последњег,

који сам само из далека видио, износи 60 хект. Четврта је пешчара од

свију највећа, јер заузима дугачки троугао између Пека, Пожежене и

Винаца, и провлачи се низ Дунав преко Усија до села Голупца; има ареал

ОД 2000 хект.“

Дилувијалне и алувијалне творевине у Рамској околини садржаваће

можда и злата, јер се код Рама из дунавског песка једном испрало не

колико комадића злата“)

Голубац. Преко напред поменутога четвртога пешчанога поља до

лази се у околину Голупца, где наскоро настаје права Дунавска Клисура.

Пешчана су поља по дилувијалноме лесу разастрта. Масе леса проматрали

смо код Голупца, Браничева и Кусића. Свуда се у њима налазе љуштуре

континенталних пужева: Рира, Сlausilia, Helix.

У Голупцу има урвина, на којима се лепо види суперпозиција леса

на Неогену. Граница измеђ обе Формације обележена је, по негде, слојем

валутака и крупнога песка. Па крају варошице, у горњем делу Неогена,

виде се рупе као неки бунари, које су лесом испуњене. Ово опомиње на

дилувијалне „џепове“, познате у другим деловима Европе.

Дилувијални наноси у голубачкој околини садрже приличну количину

златнога зрневља. Истога се находило у Снеготину, Кудрешу и Житковцу,

и даље до Пека у Лешници, Српцу и Вуковићу. Злато се налази и у алу

вијалним наносима н. пр. код Царевца (Влашког Дола) и Градишта.“)

Неогени терен у голубачкој околини састоји се од песка и врло пес

ковите глине. Он је, код самог Голупца, пун Фосила, карактеристичних за

медитерански кат, од којих ћемо само поменути: Сопиš Ventricosus Bronn,

Сопиš Tarbellianus Grat - Strombus coronаtus Defr., Pleurotoma asperulata

Lam., Turritella Partschi Rolle., Venus Dujardini Des., Ostrea crassissima

Lam. и т. д.

Цео је кат подељен у више слојева, који се у неколико разликују

по боји и величини зрна. У њему се налази неколико некадањих, скаме

*) види Годишњак Руд. Одељења I стр. 170.

“) види Извештај г. Ф. Хофмана у Годишњаку Руд. Одељ. 1. стр. 165 — 170.
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њених брлога од остреа, које иду упоредо са слојевима. Банци од острица

пењу се кашто под сами дилувијум. Слојеви нису у хоризонталном поло

жају, већ падају ка северозападу.

Овај се Терцијeр завршује на источном крају ове варошице код

утока Брадарице, али се на југ пружа преко Војилова, Кудреша, Мале

шева и Снеготина до Зеленика. Код Снеготина, Миљевића, Топонице и

Царевца (Влашког Дола) налази се лигнита у Терцијеру. Код Вуковића има

парафинског шкриљца до 3. м. дебљине.

У Војилову је неоген састављен од кречњака и конгломерата, испод

којих лежи крупнозpни песак, па пластична и песковита глина“). У овим

је слојевима нађено, до сада, преко шесет разних фосила из медитеран

СКОГа, КаЛТа..

Присуство медитеранскога терена код Голупца, а одсуство истога на

супротној страни Дунава, чини прву знатну разлику у геолошкоме саставу

дунавских обала.

Полазећи од варошице Голупца низ дунавску обалу наилази се брзо

на изданак исконскога терена, који је овде састављен од зелених, сјајних

и јако убраних филита из групе микашиста и амфибoлита. Овај изданак

„микашиста“ запазио је већ Хердер (l. c. 19), и забележио да се исти

пружа hora 9 и пада ка ЈЗ. Терен се овај пружа јужно ка Туману, зах

вата туманске главице (Црни Врх и т. д.) и иде до Пека, Лешнице и Сене.

Ми нисмо нашли никаквих разлога да га у Палеозоик уврстимо, као што

је то урадио г. Хофман, јер се прави Палеозоик из овога краја разли

кује од њега и минералошки и палеонтолошки и стратиграфски.

Изданак овај не траје низ реку ни два километра; он је по странама

брега што се зове Саш и Зелено Камење. У Дединском Потоку покрива

га мезозојски терен, који почиње лапоровитим, грудвастим кречњаком, и

пешчарима са вpцама Фосилнога угља. Слојеви се пружају од С. на Ј.

(hora 1, вели Хердер), и падају ка истоку под 70“ (Хердер вели час И. час

ка З. Изнад ових слојева мале дебљине издиже се кречњачка маса, по

дељена у слојеве, у којима сам нашао млађе титонске фосиле: Ретis

phinctes dichotomus Zitt., Aptychus lamellosus Voltz.

У овом горњем јурскоме кату имамо, поред једрих и белих мерме

растих кречњака, и руменкасте лапоровите кречњаке. Пешчари са вpцама

каменога угља, из подине титонских кречњака, спадаће у лијасни терен.

На овај нас закључак наводи како њихов стратиграфски положај,

тако и петрографска подударност са другим изданцима Лијаса у Дунавској

Клисури. Наравно, да ничим није искључена могућност, да ће се ови сло

јеви и много старији коме учинити, јер су маџарски геолози у оваким

приликама констатовали слојеве, који припадају једној палеозојској системи.

*) П. Павловић: Од Кладова до Костоца путне геолошке белешке. стр. 14.
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Одмах до овога омаленога пешчарскога терена развијена је моћна маса

најмлађега јурскога терена; то је тако звана Велика Кошара.

Велика је Кошара

на дунавској обали

тако просечена, да се

Лепо ВИДИ како СЛО

јеви у њој граде једну

антиклиналу. Источна

страна овога свода,

после мале Флексуре,

Сл. 18. Велика Кошара испод Голупца.

упире у комплекс раселих слојева исте серије, а правцем раселине про

жљебила је вода узану а високу пукотину у брду. Слеме свода пружа

се од севера југу, а такав је и правац раселине, дуж које се слојеви гла

вачке у Дунав спуштају. Источно крило, пак, маскирано при дну осули

нама и вегетацијом, изгледа као да је прекинуто једном раселином, која

Чини да дискордантно упире у доњи јурски кат из Дединска Потока. У

слојевима овог крила нађени су фосили, који такође на горњи Титон опо

мињу, а то су неки : Норlites, Aptychus и Ве!emnites ensifer Opp"). Фосили

се налазе у лапорцима што леже испод чврстих кречњака, од којих је

Велика Кошара већином састављена. Овај доњи део у серији изгледа ми

несумњиво из јурске системе. Исто би се смело рећи и за главни, виши

Део слојева у конкордантној серији њиховој, али морамо допустити и

могућност, да су овде доњи кретацејски хоризонти заступљени.

Кретацејски терен несумњиво је представљен кречњацима Ђуле ве

Стене, на којој се развалине Голубачког Града налазе. Овде су моћни

слојеви једра кречњака са капротинима и другим Фосилима. Слојеви се

пружају од ССЗ ка ЈЈИ, дакле се у неколико косе са западним крилом

Велике Кошаре, у чијој се повлати налазе. Са капротинским кречњацима

Удружени су, испод града, и румени конгломератни кречњаци са многим

орбитолинама. Њихова је појава спорадична, јер се никаква сталност у

распрострањењу није запазила. Они леже изнад капротинских кречњака,

а не испод ових, као што је г. П. Павловић погрешно забележио.“

Дунавска сутеска, што испод Голубачког Града настаје, сва је у једроме

Капротинскоме кречњаку, од кога су остeњаци изнад Ливадице и Јеленске

Стене, и који упире у исконски терен испод ових стена. У овој се партији

Правац кречњачких слојева мења тако, да стене изнад Ливадице и Је

ленска Стена изгледају као два крила једне антиклинале, састављене од

самих капротинских кречњака. Вероватно је, да при дну, до Дунава, имаде

и старијих слојева, као на Кошари, али је овај део осулинама затрпан.

") Тоula's Excursion an der unteren Donau: Annales Geologiques de la peninsule balkanique Tome

III. 2-e partie p. 250 и 253.

*) Од Кладова до Костоци стр. 12.
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У овој сутесци на Рида њу, испод Кукурека, пробила је кроз капро

тински кречњак једна еруптивна стена, поред које су се створиле жице

испуњене рудом бакра. То је оно, што су и Хердер и Кота, по ана

логији са Банатом, очекивали али нису нашли.

Добра. У рејону, коме је Дубра средина, разликују се јасно два

дела: горњи и доњи. Горњи је од Јеленске Стене до Босмана, а доњи

је од Босмана до Излаза. У горњем је делу Дунав шири, брдске падине

које се његовим обалама спуштају блажије су, пошумљене су, а састоје

се од силикатних стена. У доњем је делу Дунав ужи, падине су стрме,

голе и кречњачке. У целом горњем делу река задржава правац од За

пада Истоку, који је већ код Голубца узела, а у доњем делу скреће

ка ЈЈИ.

Пошав низ Дунав од Јеленске Стене наилазимо брзо на контакт креч

њачкога терена са кристаластим шкриљцима. Кристаласта стена испод

кретацејске масе састоји се скоро једино од кварца и Фелдспата. За тим

се ређају гнајсолиски гранит, гнајс лептинит и микашист. Смењивање ОВО

понавља се до села Брњице. Кроз шкриљце се провлаче жице обичног

гранита и гранитулита. Интересна је жица гранита на 1. клм. изнад села,

кроз коју је пробила друга танка жица од риолита.

Око сеоске реке у Брњици развијене су масе од црвених гранита

са оба лискуна. Сниже села настају шкриљци: микашист и гнаје, чији се

слојеви пружају од ССЗ. ка ЈЈИ. Од прилике спрам Стешке, која је на

банатској страни, избио је и на нашој страни гранит са гранулитом. Из

данци су им обложени страним исконским шкриљцима, али се овде "9"

јављују и Филити, а спорадично и кварцити.

Ове потоње стене припремају нас за прави аргилошист, који 9° “

лази одонуд Трипичева Потока, на међи добранског атара. Изданак овога

аргилошиста до Дунава не износи ни пола километра, па опет Д“ “
стају исконски кристаласти шкриљци, спрам којих је аргило“ дискор

дантно положен. Не знамо посигурно у коју систему овај аргино“ “

уврстимо. Вероватно је, да је ово само продужење онога арг“

што се на банатској страни изнад ушћа Горње Реке промаља, “ који

банатски изданак Tietzе мисли да се може упоредити са слојевима “Р“

гилошиста од Милошеве Куле и Мајданпека.") У томе би случају имали

у њему палеозојску, и то карбониферску, систему представљену. Али узи

мајући у обзир, да се овакав аргилошист промаља у Оближњем КОрИТУ

Чезаве, где су ме уверавали да је Фосилни угаљ нахођен, и да у неко

лико личи на угљоносне глинце у лијасноме терену на Босману — ја сам

на првој карти рисковао обележити једну партију Јурскога тере“. У “Р“

*) Tietze: Geol. u Pula ont. Mitth. aus. d. sult Th. d. Ваnаter Gebirgsstockes p (42) “.
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њем делу добранскога атара. Сада ми се чини ово боље: аргилошисте на

Дунаву сматрати за палеозојске, а оне ствари у Чезави оставити у ама

нет будућим истраживачима, да их одреде. Кроз ову партију палеозојских

шкриљаца укрстиле су се жице галенита и церусита, које истраживањима

г. Ф. Хофмана нису дале никаква повољна резултата.“)

У партији кристаластих шкриљаца, што се до села Добре пружају,

имамо микашист, гнајс и амфибoлит. Слојеви се овде пружају меридијан

ским правцем, али има и разнога скретања од тога правца. И кроз ову

је партију пробила једна жица гранита.

Изишав из села опет се смењују микашист, гнајс и амфибoлит, које

су стене удружене са афанитним шкриљцима. У овој се партији налазе

жице млађих еруптивних стена: андезита. Ја сам их видио три, две одмах

испод села, а трећу и највећу код Козице, а г. С. Радова новић по

миње пет такових изданака.") Еруптивне су жице, дакле, у терену кри

сталастих шкриљаца, а не у јурскоме, као што беше на првој карти по

грешно означено. Г. С. Радова новић који је први обратио пажњу на

овај погрешно уцртани Лијас, мисли, да у овоме комплексу шкриљаца има

и палеозојских, који се могу изједначити са аргилошистом од Милошеве

Куле. У палеозојске шкриљце могу се рачунати само неке омање пар

тије црних, светлуцавих, скоро сатинираних, глинаца на Ћириној Падини

крај р. Кожице. Ја сам склон да их у прекарбонске системе уврстим.

У горњој, дакле, партији добранскога рејона имамо ове разне гео

лошке групе:

1. кристаласти шкриљци прве групе: гнајс, микашист, амфибoлит,

2. кристаласти шкриљци горње групе : Филити,

3. палеозојски аргилошист,

4. гранит са биотитом,

5. » » амфиболом и биотитом,

6. bo » мусковитом и биотитом,

7. (( » мусковитом (гнајсолики),

8. андезит » биотитом,

9. }) » амфиболом.

Ове се групе пружају ка Ј. и даље од дунавских обала, и иду на

сусрет сличним групама кучевске области. По неким жљебинама ове масе,

која је у главноме од кристаластих стена састављена, налазе се млађи,

терцијeрни и дилувијални, наноси.

Најзначајнији је басен мрког угља у горњем делу Брњичке Реке,

око Раденке и Кључате.

") Види Годишњак Руд. Одељ. I стр. 158. Ту се још помиње да на Кулмија Добре има лепе гво

здене руде, а у долиии Плавчева да има хромита.

“) Геолошки Анали III. стр. 36.

*) loc. cit. стр. 29.
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Басен је овај ужљебљен на северу и североистоку у граниту, на

истоку у кристаластим шкриљцима, на западу у мезозојским кречњацима,

а на југу се веже за терцијeр Дубочке Реке, која се у Пек улива. Међ

слојевима песковите глине има на Кључати пет слојева доброга лигнита,

чија укупна дебљина износи 740 м. Г. Ф. Х о Ф ман мисли, да је овај те

рен сарматске старости.“)

Дилувијални наноси преко тога терена садржавају по негде врло

велику количину златног зрневља.“

Доњи део добранскога атара важан је својим лијасним тереном, у

коме се знатне масе доброг каменог угља налазе. — Угљеносни је терен

измеђ Кожице, Песаче и Дунава, на коме је простору највиши вис Ма

ђукин (650 м), али је Босман (500 м.) најчувенији, те се по овоме вису

и цео онај простор обично Босман називље. На томе простору имамо ис

конских шкриљаца, Доње и Горње Јуре и Креде.

Исконски су шкриљци у трима партијама. Највећа се партија пружа

од Кључа ка југу. Она се преко Слатинскога Рта веже за кристаласте

шкриљце из горњег дела добранскога атара. — Друга ужа партија иде

близу поред десне обале Кожице, и везана је непосредно за горњи део

исконскога терена. У првој партији превлађује гнајс, а у другој је амфи

болни шкриљац.

Ове су две партије растављене уском зоном лијасних пепчара и пе

сковитих кречњака, која већ на Кључу почиње. На овоме је месту ли

јасна система наткриљена кристаластим шкриљцима, што нам указује, да

овде имамо једно крило полегнуте боре, због које је јурски терен укље

штен у терену кристаластих шкриљаца. — Трећа је партија источно од

претходних, на Подувалцу, до самога Дунава. Врло је мала. Састоји се

од слојева амфиболних шкриљаца, који су свакојако исавијани али у глав

номе падају ка Дунаву.

Изнад поменутих кристаластих шкриљаца леже седименти, који не

сумњиво припадају Лијасу, а вероватно је, да неки од њих припадају и

некој старијој геолошкој системи. Бруно Валтер поставио је овај ред ге

олошких чланова по околини Добранског Рудника:“) 1. гнајс, 2. црвени

пешчар, 3. глиновити конгломерат (без слојева каменог угља),

4. груби, кварчевити и бречоидни пешчар (подина слојева

каменог угља),

5. пешчар, растављен глиновитим слојевима (пратиоци угље

них слојева),

6. ситнозрни лискуновити пешчар,

7. пешчар са Фосилима,

Креда 8. кречњак.

*) Види Годишњак Рударског Завода I. стр. 155.

*) loc. cit. стр. 169.

*) Вruno Walter: Rapport sur les mines de houille pres Dobra en Serbie. 1 sss.

Лијас
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По овој класификацији терена у Добри онај други члан, „црвени пе

шчар”, имао би да одговара Црвеноме Пешчару. Међутим, ову Формацију

не видесмо тамо, нити ја нити ико од познијих проматрача. — Трећи

члан, „глиновити конгломерат“, могао би одговарати некој тријасној тво

ревини. Па, заиста, и није немогућно, да су у Добри и такве творевине

заступљене. Најнижи чланови терена, који ми сада у Лијас увршћујемо,

могу се једном ласно као чланови Ретске етаже показати. То нам наго

вешћује у неколико и мешовити карактер Флоре, коју ћемо на другом

месту приказати. Ствар не би била са свим нова за ову област, јер би

имала своје аналогије у Банату и т. д.

Лијасни терен у домену угљеног рудника на Босману проучавао је

и описао г. Д-р. С. Радова новић,") из чије ћемо студије истаћи овде

главне резултате. „При дну целе серије слојева распрострањен је све сам

конгломерат; овај поступно бива Финији, прелазећи најзад у пешчар, који

за тим заузима цео (?) даљи домен рудника. На местима где почињу ру

дишта постаје овај пешчар све глиновитији, затим настају слојеви каме

ног угља, по кашто растављени црним песковитим глинцем, и на послетку

јавља се опет пешчар као и пре тога“.“)

Петрографска сличност овога терена са доњим Лијасом, који је на

супротној, банатској, страни Дунава развијен, и средњолијска старост по

влате истога терена овлашћује нас, да у овим угљеносним пешчарима на

Босману сматрамо доњи члан Лијаса. — На овај закључак упућују нас

и резултати проучавања фосилне Флоре у угљеносноме терену.

Угљеносни слојеви на Босману простиру се од Дунава на 4. клм. ка

југу. Има их неколико. Дебљина им варира од 06—3 м. Променљива је

дебљина и једног истог слоја.

Квалитет је угља врло добар, као што то сведоче следеће анализе,

извршене у разним лабораторијама.

По анализама г. С. Лозанића неколико примерака имају овакав састав“)

У сто делова угља има: | |

| Примерак |== == === === --- - Испари Кокса | IКалорија |

(). | Н. | () и N. | Н О | Пепела | | |

—=======--==== ====== ==

* * P. “ * • | - - - „… « - | - | |
| 77-58 | 441 | 12:28 305 268 3096 63-37 - 7 1 68

| II 75:55 | 4 - 17 | 3:58 5 - 0 0 1. 10 3208 | 6 | 22 | 68 43

|- | || 74-96 | 4.74 1 4 98 | 1 - 48 3. S 4 - - | 69 47

IV 74-54 | 463 1 1 - 98 | 165 7-20 — || - | 7020

| V 7 4 9 4 | 4 - 46 | иче | | s | ss — || — || воз.

*) Лијас код Добре. — Геолошки Анали књ. III. стр. 21–48.

*) loc. cit. стр. 38.

*) С. Лозан и ћа . . . стр. 58.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ
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По анализи г. проф. Либермана у Пешти“) добрански угаљ садржи:

ВОДС - - - - - - - - - - • » » » » » » » 100%

ПОП8Лa - - - - - - - - - - . . . . . 5-89

Фосфора - . . . . . . . . . . . . . . . траг

угљеника - - - - - - . . . . . . . . 77 72

В Оде ВеЗаНе - . . . . . . . - . . . . 594

B.1aГe - » » » - - - - - - - - - - - - . . 5-14

КОКСа * - - - - - - - - - - - - - - - - 80° 40

калорија - . . . . . . . . . . . . . . . 7961

Средња мера анализа од истог хемичара износи, по г Ханткену.“)

угљеника - - - - - - - - - - - - - - - - 76-859/o

воде - - - - - - - - - - - - - - - - - - 278

ПeII.8.13 • » » » » » » . . . . . . . . . . 267

КОК Са * • » » » » » . . . - - - - - - - 68-33

калорија - - - - - - - - - - - - - - - - 7 230

По анализи извршеној у Леобену именовани угаљ садржи:

угљеника - - - - - - - - - - - - - - - - 79-840 ()

TeЧНОСТИ - - - - - - - - - - - - - - - 397

КИСелИНе • » » » » » » - - - - - - - 6-79

ПeIIе Лa - - - - - - - - - - - - . . . . 8-91

B.1аге • » » » » » » » » » » » . . . . . . 0:49

калорија - - - - - - - - - - - . . . . 7 S08

Други члан Лијаса на Босману састоји се од пешчара и пескови

тих вапнаца, који су лепо развијени већ у почетку лијаснога терена, на

Кључу. У кречњацима је г. Д-р. С. Радовановић нашао ове за виши хо

ризонт средњег Лијаса карактеристичне Феле: Ресten aequivalicis Sow. —

Ресten liasinus Nyst.—Terebratula punctata Sow.—Rhynconella tetraedra

Sow. —Rhynconella acuta Sow. — За незапажени нижи ниво средњег

лијаса г. Радовановић претпоставља да на Босману може бити, али да је

осулинама затрпан.

Исти сам овакав ниво, заједно са г. Ту лом, имао прилике констато

вати испод Госпођина Вира, на ушћу Песаче у Дунав, спрам банатске

Мунћане. Он је карактерисан Фосилима: Gryphaea cymbium Sam.— Gryphaea

fasciala Tietzе.—Ресten aеqicalvis. Sow.— Belenniles paxillosus. Scthoth.

Фосили су у слојевима песковитог лапорца, испод кога лежи пешчар, што

ће доњем Лијасу припадати.

Горњи ниво доњег и доњи ниво средњег Лијаса по г. Д-р. Радова

новићу“) биће назначен моћном серијом вапновитих пешчара, који на

Босману леже измеђ угљеног доњег дела Лијаса и Фосилоносног вишег

нивоа средњег Лијаса. Изнад угљеносног терена г. Тула и ја запазили

смо на Босману, у кречњацима, више Фосила, међ којима се налази један

капак спирифере, налик на Spirifer Walcotti“ () u e n st (или S. pinguis Zieti.

Сиви кречњаци са пресецима пентакринита, чије СМО ОДЛОМке нала

зили међ осулинама на Кључу, указују, да ће на Босману и горња Јура

бити развијена.

*) Цитирано по Карport sur les mines de Houille pres Dobra par M. Bruno Walter. 1888.

*) Max von H antik e n : Gutachten uber das Kohlenvorkommen bei Dobra in Serbien. 1887.

*) loc. cit. стр. 35.

*) To u la's Excurtionsberiсht. Annales Geologique III. 2. part. p. 254.
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Средњу Јуру нисмо у овом рејону запазили. Ње нема ни на супрот

ној обали Дунава.

Горња Јура представљена је карактеристичним црвеним и грудвастим

кречњацима, који се одавде на ниже по целој Горњој Клисури виђају.

Овде их има изнад лијасне серије на ушћу Песаче у Дунав, и у гор

њем делу истог потока код места Бојане. Прелаз из Титона у кретацеј

ску систему чине многобројни слојеви сива и глиновита кречњака, који

заузимају стрме стране од Госпођина Вира до Песаче.

Прави кретацејски терен у овој области представљен је десетином

изолисаних кречњачких кршева: Никин Вис, Кожички Камен, Сечински

Камен и т. д. Кречњаци ови личе на капротинске, а издижу се изнад ти

тонских слојева, или изнад Лијаса, па и непосредно изнад исконских шкри

љаца. Овај разнолики однос не да се растумачити без детаљнијих шту

дија тектонике овога краја, која је доста сложена.

Основна црта ове тектонике јесте: несиметрична бора меридијанскога

правца, полегнута ка западу, а комбинисана са раселинама, које су наро

чито у угљеносноме Лијасу честе и многоструке.

У Клисури измеђ Песаче и Излаза имамо искрзано и набрано ка

мено платно, састављено од црвених и сивих титонских кречњака. Веро

ватно је, да у подини ових кречњака леже лијасни пешчари, а у повлати

неокомски кречњаци, али се ових чланова нисмо могли домашити. На

томе платну има лепих примера набирања и раседања слојева, што се

може видети из приложених слика: 18., 19., 20. и 21.

Сл. 18. Сл. 19. Сл. 20.

У свима сликама А. је комплекс слојева црвеног титонског ката, аа и ab и bb

јесу раселине.

Гребен. Гребеном се назива онај кршни и окомити

рт, што је северно од Пореча упро у Дунав и притеснио

Сл. 21. му пловно корито.

У геолошком погледу Гребен је најинтереснији брег у североисточној

Србији, јер се на његовој стрмени Дунаву окренутој јасно распознаје

неколико разних геолошких система.

24“
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Ослањајући се на своја испитивања на банатској страни г. Е. Тице

је и на Гребену ласно распознао следећа три хоризонта:

1. лијасни конгломерат и пешчар,

2. црвени титонски кречњаци,

3. неокомски кречњаци.

А по нашим проматрањима на Гребену се могу ови геолошки чла

нови разликовати: П. Пермо-тријасни, |

П. Јурасични: 1. Лијас,

2. Догер, а. cпатичан, b. гвожђевит,

3 Келовеј,

4. Титон: а. црвени, b. пепељасти,

III. Неоком : a. cредњи, b. горњи.

1. Пермо-тријасна система представљена је конгломератима и пеш

чарима са интеркалацијама бречоидних туфова и компактним масама цр

вене порфироидне стене. Слојеви су лепо стратификовани, лако се троше,

нагињу ка З. под 25 до 30“, а пружају се од С. на Ј. Изданци су на

подножју Гребенова платна спрам камаља Власи и Тахталија. Сл. 22, 23.

:::

*D

\o

ф

Са

р—

Сл. 22. Сл. 23.

У обема сликама I је Лијас, — II Догер и Коловеј, — III је банак првеног Титона у комплексу

слојева горње Јуре, који неосетно прелазе у кретацејске слојеве IV.

2. Лијасни су конгломерати и пешчари (I) испољени на кљуну Гребе

новом, одакле се протежу подножјем целога стрмога платна до Лепене,

пењући се постепено до преко половине истога. У њима се до сада није

НаIIIЛО НИКаКВИХ ФОСИЛa.

3. Преко лијаснога пешчара наслаган је један банак спатнога креч

њака са трошкама од криноида. На Гребеновом платну овај је кречњак

сив и бељушав, а у Склопу је црвенкаст, али црвенкаста кречњака има

нешто изнад првога и на подунавској страни Гребена. Можда ће се негда

ова два варијетета стратиграфски боље разликовати, а за сада их удру

жујем у један банак, и упоређујем са криноидним кречњаком из средњег
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Догера у Карпатима, који одговара Батскоме кату. На Гребену је овај

банак дебео 1"/,—2 м. У сликама 22. и 23. банак II pro parte).

4. Изнад спатнога кречњака лежи 2—3 дм. дебео слој црвеног креч

шњака са нодулама хематита и лимонита. Слој је овај испуњен амонитима,

који се подударају са клауским Фелама, нађеним у наспрам лежећем селу

Свињици. Од тих ћемо амонита као најобичније поменути ове врсте:

Phylloceras flabelatum, — Phylloceras disputabile, — Phylloceras mediteraneum,

— Ретisphinctes procerus, — Рет. aитigerus, (Il pro parte).

5. У интимном додиру и мешавини са овим слојем налази се мате

ријал, у коме, поред напред поменутих амонита, имаде и ових врста:

Stephanoceras macrocephalum, — Lytoceras Eudesian ит, — Нарloceras aff.

ooliticum, — Орpelia biflexuosa, — Ретisphinctes patina. Већина ових амо

нита указује не Келовејски кат.

На терену је тешко било једну Фауну од друге одвојити, јер су пре

лази неприметни. Можда ће се у будуће у томе боље среће бити и стра

тиграфска граница међ овим Фаунама моћи тачно повући. Лакше ће бити

изданке слојева и проматрати, јер је онај вратоломни рт Гребена скинут

и терен поравњен, па тако су и Фосилоносни слојеви постали приступач

нији. (И овај је кат представљен на сликама 22. и 23. у банку П).

6. Горњи део Гребенова платна састоји се од једне серије црвених

(III) и серије пепељастих слојева од кречњака и лапораца.

Црвени су кречњаци чворновати и са слојевима рожнаца и лапораца

измешани. У њима сам нашао мноштво цефалопода, који потврђују, да су

ови слојеви одиста титонске старости. Од Фосила ћу поменути: Веiетni

tes semisulcatus, — Phylloceras ptycholicum, — Lytoceras quadrisulcatum,

— Lytoceras cf. municipale, — Ретisphinctes contiguиs, — Рет, geron, —

Per. rectefurcatus, — Aptychus latus, — А. obliquus.

7. Пепељасти су слојеви кречњака, исто као и они доњи, врло мно

гобројни, врло набрани и врло чворновати. И Фауна што је у њима са

чувана подудара се са оном у црвеним кречњацима, те их с тога такође

у Титон прибројавам.

8. До сада набројани катови виде се на окомитом источноме платну

Гребеновом. Неокомски, пак, терен пресечен је на том платну као и прет

ходни, а шири се по супротној падини Гребена, која се благо спушта ка

Бољетину и ка Поречкоме Острову.

У овоме сам кату распознао два хоризонта, од којих би први одго

варао Хотривскоме а други Баремскоме кату.

У првоме су загасити кречњаци са Lytoceras и Crioceras.
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9. У другоме су глиновити кречњаци и лиснати лапорци са родовима:

Silesites, Lythoceras, Ilamulina, Scaphites, Inoceramus, Terebratula.

Пореч. Пореч је дунавска проширица од врха Гребена до улаза у

Казан. На Дунаву се овде могу разликовати три дела: од Гребена до Доњег

Милановца (7 килом), од Д. Милановца до ушћа Поречке Реке (5 килом.)

и одавде до улаза у Казан (14 килом.). У првоме делу задржава Дунав

свој правац ка ЈЈИ, у другоме иде право на И, а у трећем скреће нагло

ка ССИ. Први део Дунава зачуђава својом необичном ширином (2040 м.),

која се јавља наједанпут чим се Гребен прође, тако, да се сваком путнику

чини као да се Дунав у неко језеро улио. Затим се река сужава, али је једнако

још шира но што је обично у другим проширицама по Дунавској Клисури.

Геолошки састав дунавских обала од Гребена до Казана одликује се

од осталих партија у Дунавској Клисури тиме што се Дунав овде већином

провлачи границама Формација, а не просеца их. То значи, да се на овоме

простору, од 26 километара, не подудара састав једне обале са другом, да

банатски терени не прелазе преко Дунава у Србију. Ово је важан Факат,

на који ће се у будуће, без сумње, обратити пажња геолога, а ми ћемо

овде истаћи само кратке белешке у његову потврду.

Неподударност обала приметио је, у неколико, већ и Тице, када је

испод и изнад Д. Милановца видио ртове кристаластих шкриљаца, који

до Дунава допиру, а којим шкриљцима нема одговарајућих изданака на

банатској страни. Али се ни он на овоме Факту није тада дуже задржао.

„Ова Факта, вели Тице, помињем само с тога, што она чине изузетак

од правила, по коме геолошки састав обеју дунавских обала измеђ Базјаша

и Оршаве обично кореспондира.“)

Геолошки састав дунавске обале од Гребена до ушћа Поречке Реке

већ је напред, у неколико, наговештен.

Мезозојска серија Гребена належе на исконске шкриљце спрам По

речка Острва, који се са висова спуштају до Дунава. Овај рт исконских

шкриљаца траје до утока Рибнице, а састоји се од гнајса, амфибoлита и

серпентина са еуфотитом. Пошав мало уз Рибничку јаругу примећује се,

изнад кристаластих шкриљаца, један незнатан банак Црвенога Пешчара,

чији слојеви иду упоредо са меридијаном, а падају ка И. под 50“. Исти

слојеви допиру и до Поречкога друма т. ј. до Дунава, на левој страни

ушћа Рибнице.

Изнад њих су конкордантни слојеви белога пешчара, који се петро

графски подудара са лијаским пешчарем на Гребену, али по стратиграф

ском положају своме могао би спадати у пермо-тријасну серију, у којој

је, на другим местима, заиста и констатован.

*) Geologische Notizen aus dem. nordosti. Serbien crp. 574 (s),
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Да га пак од ове старије групе пешчара одвојимо, налазимо у толико

већег оправдања, што су L. v. Roth код Шајердорфа“) a G. v. B e n n e код

Решице“ од Црвеног Пешчара одвојили ш у Лијас ставили пешчаре, који

су не само конкордантни са њиме, већ су исто онако црвени и гвожђе

вити као он што је.

Изнад белог пешчара дискордантно леже исавијани слојеви чворно

вата титонска кречњака, а преко овога једри сублитографски кречњаци,

које такође смемо у Титон уврстити. Овака дискорданција Лијаса спрам

горњих чланова Јуре примећена је и у Банату“).

Десно од ушћа Рибнице издиже се крш Котроманца, за који је Тице

рекао, да се састоји од неокомских кречњака. У његовом доњем делу, у

колико осулинама није засут, виде се и титонски кречњаци, у којима сам

нашао амонит: Phylloceras. Неки су слојеви прилично песковити, и то они,

што су близу Црвеног Пешчара у Рибници. Кретацејска маса Котроманца

не лежи, дакле, непосредно на исконскоме шкриљцу као што је Тице

мислио,“) већ је од истих растављена прво титонским кречњацима, па

белим и Црвеним Пешчарем.

Варошица Доњи Милановац подигнута је испод избрешка, састављеног

од конгломерата, пешчара, песковитих вапнаца и лапораца, који падају ка

југу а надкриљени су азојским шкриљцима, што се од виса изнад вароши

даље ка југу распростиру. Петрографски би се већ ови слојеви могли

изједначити са лијаским творевинама из околине; а ову им старост од

ређује и налазак брахиопода Тегеhratula Grestenensis Suess, на чијем је

примерку г. У ли г познао и неку Фораминиферу, налик на Сristellaria Bronni

Roem.“ |

Пошав уз Решковицу, која кроз Доњи Милановац протиче, просеца

се јурски терен, докле на Буту и Аврамовој Чуци изнад старог селишта

не наступе исконски шкриљци. И овде се исти терен састоји највише од

пешчара, а има конгломерата, глинца и кречњака Кречњаци су при крају,

до границе азојскога терена; једри су, сублитографски, и садрже цефа

лоподе, чије Фрагменте нисам могао одредити. Испод њих су пешчари са

белемнитима, који опомињу на лијасне форме; али их нисам могао изоли

сати. Пешчари се пружају на исток до Варошког Потока, а на запад до

Котромашца. Вероватно је да су кречњаци из неког млађег јурскога ката.

На исток се пружају до места Ђуричине, где су обухваћени пешчарима.

На левој страни Решковице јурска је система представљена и глинцима

чврстим, зеленкастим и врло песковитим у којима се налазе калупи и

ључитуре од шкољака: Сardinia (?) и Posidonomya (?)

*) Jahresberiсht d. k. ung. Geolog. Anstalt 1887.

*) Liaskohlengruben von Resicza Doman. Foldtani Kozlony i S01. стр. 327.

“) види поменуту расправу од v. B e n n e стр. 334.

*) loc. cit. стр. 571. (8)

*) Jurafsosilien aus Serbien, Verhandlungen 1. kk. geol. R. Л. М.13, 1SS 1,
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У проширици где је било старо село Решковица налазе се млађи

терцијeрни или дилувијални наноси песка и шљунка са нешто глине. Ос

таци терасице, од оваког материјала, приметне су још на обема странама

котлинице. Уpвина на десној страни показује, да је наносни материјал

јасно стратификован и да слојеви падају од брда Дунаву.

У модерном речном наносу највише има валутака од исконских шкри

љаца, па од еуФотита и мелаФирске неке стене, чији се изданци морају

наћи јужно одавде у исконскоме терену. На карти их произвољно беле

жимо, тек да би на њих обратили пажњу будућих истраживача.

Кад се пође низ Дунав из Доњег Милановца, већ се код крајњих

кућа наилази се на малени кљун кристаластих шкриљаца. За тим до пута

допире пешчар бео, као што су у опште лијасни пешчари дуж Дунава.

Слојеви овога пешчара протежу се од ЈЗ ка СИ. — После су до пута

изданци кристаластих шкриљаца, измеђ којих иду поточићи, што ваљају

комаде од истих стена од еуфотита и од пешчара. За овим се опет јав

љају пешчари, па најзад еуФотит.

Од еуфотита је б. Главица, на левој страни ушћа Поречке Реке. Маса

ове стене није једноставна, већ се у њој налази друга збивена, ситнозрна

стена, која прави приличан контраст спрам прве, крупнозрне стене. И по

минералошкоме саставу разликују се ове две еруптивне масе на Главици,

као што ће се то у петрографскоме делу овога списа дознати.

Западна граница главичком еуфотиту јесте, дакле, онај пешчар, а не

азојски шкриљац, као што по Тице овим наводима излази") Исто је тако

нетачно тврђење, да се овај еуфотит наставља на другој, десној, страни

Поречке Реке, и да се одатле даље на исток пружа.“) Ако ћемо трагати

за његовим даљим пружањем, ми морамо прво са Главице ићи преко сте

њака Љуте (Јуца) у Дунаву, и прећи на банатску страну, којом се заиста

распростире све до Тисовице па и даље низ Дунав.

Одонуд Поречке Реке настају исконски шкриљци, који трају до Го

лубиња и одавде на пиже до градишта на Малој Глогињи. У тој моћној

маси највише има гнајса, микашиста и амфибoлита, а има и других врста

кристаластих шкриљаца. Микашист се одликује знатном количином доста

крупнога граната, а такође и бобицама и гукама, у којима су конкреције

кварца и других састојака. Шкриљци су јако убрани. Маса им није хо

могена, већ млазевима прошарана. Танка и кратка жица еуфотитне стене

налази се и у голубињској партији исконских шкриљаца, али је далеко

од тога да се може сматрати као парник оним громадама на банатској

страни.

“I loc. cit. стр. 571. (5).

*) loc. cit. стр. 571 (5).
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Преко кристаластих шкриљаца леже мезозојски терени, и то прво

пешчарски, јурски, који трају до Плашин-Кладенца, па кретацејски, који

се пружају обалом Дунава, до краја партије коју описујемо.

Јурски се терен састоји од конгломерата, пешчара, песковитих гли

наца и загасито модрих кречњака са белим жилицама калцита. Највише

има пешчара. Конгломерати су на вису, близу додира са исконским шкриљ

цима; у њиховоме саставу има нешто, што их одваја од обичних лијасних

конгломерата у Подунављу, али ми је то тако нејасно, да се на овоме не

смем задржати.

Код м. Облажине налази се до обале ћошкаст незаобљени стећак

(скоро 1 кб, м, велик) од кречњака са вpцама гвожђевите глине, баш као

што је црвени титонски кречњак на Гребену. Тај се камен или са брда

скотрљао или га је нека сила, н. пр. лед, са Гребена донела. Свакојако,

ваља га још потражити по косама голубињским, што су од јурскога пеш

чаничког терена састављене.

Нешто сниже тога налазе се опет изолисани стењаци од Фелситне

стене, налик на ону у подпожју Гребена. И овде бих помислио, да га је

лед и т. д. донео, да по оближњој равници не видох још много ситних

одломака од исте стене. Вероватно је, дакле, да се близу налази њен из

данак па да је осулинама или наносом маскиран.

На Облажини и код Плашин-Кладенца Дунав је испрао изданак сло

јева, чије је пружање од С на Ј. а пад скоро вертикалан. Ту настаје

серија кретацејскога лапоровитог кречњака и пешчара, који опомиње на

Флиш-пешчаре из Неокома.

Тако је до Белих Вода, код којих настају масе капротинскога креч

њака, и где је већ улаз у Казан.

Казан и Ђердап. На крајњем делу Дунавске Клисуре најважнија

су места Казан и Ђердап.

Казан је најужи теснац дунавски. Већ при самоме почетку, то јест

при улазу у Казан, дунавско је корито трипута уже (од 600 м. постаје

190 м., али се после, код банатскога села Дубова, знатно проширује те

се тако предваја Горњи Казан од Доњега. — Изнад Горњега Казана види

се Велики Штрбац (775 м., а изнад Доњега Мали Штрбац (635 м.)

Велики је Штрбац кречњачки полукружни гребен са облуком, Ду

наву окренутим. Он је састављен од капротинскога кречњака подељенога

у танке слојеве, који кореспондују са слојевима изнад Ветеранове Пећине

на банатској страни. И орографски и геолошки очевидно је, како је при

улазу у Казан, Дунав прокинуо једну брдску бору, која се из Баната у

Србију протеже.

гко олгиЈА СРБилЕ 25
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У самоме облуку, пак, истиче се једно диференцирање обеју обала.

Док је лева обала све до воденог нивоа из цигло капротинског кречњака,

дотле су на српској страни, под истом Формацијом, испољени много старији

слојеви са порфиритима и порфирским туфовима, као што их у овамошњем

Тријасу обично находимо. По аналогији судећи, може се очекивати, да ће

се и овде, као на Гребену, измеђ тријасне и кретацејске системе наћи

слојеви, који Јури одговарају

Хердер је рекао, да се Штрбац састоји на дну од микашиста, а

поврху од вапнаца. Из његова путописа (стр. 42 и 43) види се, да је

Штрбац са Мирочем променуо.

Обале су диференциране и на интервали што раставља Горњи Казан

од Доњега, то јест Велики Штрбац од Малога. На српској су страни

окомити остeњаци од слојева капротинскога кречњака, а на банатској се

на север пружила једна лука до јурскога силикатнога терена.

У Доњем се Казану повраћа подударност обеју обала. — Мал и

Штрбац је као и супротна му Мала Чука (Чукар Мика) од капротин

скога кречњака. Слојеви су врло исавијани. Главно им је пружање од

С на Ј., а нагиб ка И и СИ. При врху гребена слојеви узимљу хоризон

тални правац, да начине теме своду, чије је западно крило пукотинама

искомадано и разорено. Реселине су у опште овде доста честе. Оне су

узрок што је маса брда до Дунава у поједине остењаке и чалије подво

јена. У маломе облуку под Д. Штрпцем стварају се складови бигра из

извора. Кречњаци у Казану пролoкaни су многим пештерама, а и простру

гама, које су широке по 1 и 2 метра и иду често од врха до дна креч

НОГА ПЛАТНа.

Испод Трајанове Табле (Таbula Trajana) која је на капротинскоме

кречњаку углачана, јавља се онаква серија од глиновита лапорца, каква

се и пред улазом у Казан налази. Капротински кречњак траје још неко

време низ воду до Пештера.

Пештер је сутеска у капротинскоме кречњаку, повисока а потесна

и затворена. Улаз му је простран, али се на скоро стешњује и предваја:

из доњега олука увек извире поточић, а из горњега куља вода с про

лећа. На узаноме тавану створени су мали капчузи.

Даље од Пештера настаје терен кристаластих шкриљаца, али не не

посредно, већ се измеђ њега и кречњачкога терена налази представник

Јуре. Тако се бар најпре имају узети они лапорци, глинци и пешчари,

чији су валуци по пошумљеним падинама растурени. Праве, становне, сло

јеве ја нисам смотрио.

Исконски шкриљци до Текије су на два места серпентинима проки

нути. И ово је разлика од наспрамне банатске обале.

У луци измеђ Пештера и Текије има детритичних маса са вpцама

угљеног глинца и неким црним конкрецијама. Истраживања угља у овом
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терену остала су до сада безуспешна. То ће, канда, бити неки неогени,

- а можда чак и дилувијални производ. |

Пошав даље од Текије, исконски шкриљци трају преко Кастела до

села Сипа. Има их разних варијетета; највише има микашиста и гнајса.

Највише се истиче микашист са обилатим кристалима граната разне ве

личине. У овоме комплексу има и правих гранатита, т. ј. стене, која се

састоји само од граната и лискуна.

Мезозојски се кречњаци на овој линији спорадично јављају. Помену

ћемо, прво, партију, што лежи на кристаластим шкриљцима на путањи, што

иде од Текије у Петрово Село, за тим кречњачки крш: Џеврин, спрам

Верчерове, где је граница Аустрије и Румуније. Џеврин је од једра до

ломитична (?) вапнаца. Испод њега извире сумпоровита хладна вода.

До Сипа се кречњаци неколико пута појављују измеђ ртова крис

таластих шкриљаца.

Један такав рт дао је стењаке Ђердапу, којим се завршује Дунавска

Клисура.

К У Ч E. B ()

1. Старо име Кучево примењујемо сада на Звижд, то јест на предео

измеђ Омољских, Мајданпечких и Голубачких Планина. Ово је средњи

део водопађе Пека и водопађе Витовнице, која у Млаву утиче. Пек је

просеца по средини, и излази из ње кад пробије последњу клисуру своју

измеђ варошице Кучева и села Српца.

2. Ушав у ову област са југозападне стране, Хердер је прво при

бележио Црвени Пешчар код Витовнице; за овај је рекао, да се пружа

h. 8,4 а пада ка СИ. Код манастира је — вели Хердер — једри кречњак.

Црвени Пешчар траје до Мелнице, где га покрива неки конгломерат од

микашиста, чији слојеви иду hora 2 и падају северозападу. Преко овога

је глина са интеркалацијом Фосилнога кречњака. То ће бити млада творе

вина. На вису се смењује микашист са аргилошистом. — Спуштајући

се мајдану Кучајни, Хердер је констатовао кречњак, а за овим порфир

и порфирски конгломерат. При додиру порфира са кречњаком има руде.

Од рудника до Пека и даље низ реку све је кречњак, чији слојеви иду

hora 10, падају ЈЗ. под 30 и 40" и извор Потајнице садржавају. Од

Дајине Воденице (Дајеш?) на ниже до излаза у Стиг све је талковити

микашист, чији слојеви иду hora h. 1 и падају СЗ. по 30 до 40“.

v. С o t t а је дошао уз Пек до Кучајне, и направио излете до Мелнице и

до Мајданпека. За оне једре кречњаке код Голупца, које је у јурску Фор

25“
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мацију уврстио, приметио је да се пружају далеко на југ преко микашиста.

Кречњаци захватају највећи део земљишта око Кучајне, где су проривени

неколиким жицама банатита. Жице имају од 1 до 20 Фати дебљине, а

укупна ширина њихове зоне износи око 80 Фати; оне се пружају од

севера ка југу, али се при том и гранају. Маса ових банатита јесте од

гранит-порфира са великим кристалима кварца и ретким делићима хорн

бленде; импрегнисана је пиритима, а на додирној зони са кречњаком про

праћена је рудним жицама и самицама са сребровитим га тенитом, сфа

леритом и пиритима. У кречњаку, до површине земљишта, има много

каламина и смитсонита, а по негде још хематита и госларита.

На путу ка Мелници забележио је Кота, да преко микашиста леже

слојеви конгломерата, пешчара и глинаца, са утисцима биљака (Stigmaria)

и слојићима каменог угља. Ово је карбониферска Формација. Преко ових

леже даље терцијeрни лапори, са многобројним утисцима лишћа и врло

моћним слојевима лигнита.

Године 1880. наштампао је г. Тh. A n dr éе геолошку карту Мајдана

Кучајне"), а 1888 г. Ф. Хофман по налогу г. Министра привреде израдио

је скицу геолошке карте измеђ Млаве и Дунава, на којој је дакле цела

област Кучева представљена.“)

На основу ова два рада и мојих бележака, област Кучева улази

већ у ред боље познатих крајева наше домовине.

3. Терен кристаластих шкриљаца гради у Кучевској области две зоне,

које обе потичу од кристаластих pтова на Дунаву. Прва се зона заподела

на Дунаву измеђ Старог и Новог Голупца, а друга измеђ Брњице и Добре.

— У Кучевску област прва зона долази од Црнога Врха изнад Љешнице,

и пружа се и даље правцем ЈЈЗ. На Пеку је она пресечена од Српца до

Турије. Ту су разни варијетети убраних филита, међ којима доминирају

талковите и хлоритне врсте. У јужноме продужењу своме, а западно од

мајдана Кучајне, овај се терен састоји од амфиболовог шкриљца, квар

цита и хлоритошиста са упрсканим графитом (Тh. Andrée), а по Ко ти

од микашиста. Моја проматрања потврђују одредбе г. Т. Андреа.

Друга источна зона кристаластих шкриљаца, што од Брњице и Добре

полази па на Пек упире, наставља се код Переснице такође правцем ЈЈЗ.,

шири се по атару Буковске, и пење се на Омољске Планине до изворног

предела р. Мелнице.

Овде су старији кристаласти шкриљци но у западној зони, т. ј. гнајс,

микашист, амфибoлит и т. д. У њој су и громаде гранита.

4. II ал е о зој с к и терен почиње од Пека код Мишљеновца, па се преко

Мустапића и Кладурова упућује Мелници, прелазећи и на леву страну р.

*) Th. Andree: Die Umgebung von Majdan Kučajna in Serbien (Jahgbuсh. 1880 I Heft.)

) Годишњак Рударског Одељења П. стр. 151 и Прилог 3.
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Витовнице; дакле, у главноме се и он пружа од ССИ- на ЈЈЗ. Овај се

терен састоји од аргилошиста, угљеног шкриљца, каменог угља, пешчара

и конгломерата.

У Кладурови се палеозојски терен састоји од песковитог глинца и

угљеног шкриљца, са 5 слабих слојева каменога угља и са нодулама од

cФеро-сидерита и множином карбониферских биљака: Саlатites varians.

Sternberg, Sigillaria spec., Lepidodendron cf. rimosum Ster., Pecopteris Gran

dini Brogn., Рес. gigas Gein, Pecopteris arborescens Schl., Odontopteris minor

Brg ; Dictyopteris Brognarti Gutb., Sphenophyllum Schlotheimi Germ.; Annu

laria sphenophyloides Zenk., Ann. Stellata Schl. spec., Annularia cf. carinala.;

Asterophyllites equiseliformis., Diplothmema Pluckeneti Schl., Rabdocarpus spec.,

Trigonocarpus spec.

У Мустапићу су отворена три слоја каменога угља, обухваћена пе

сковитим глинцем, у коме се нашло: Сalamites cf. Cisti i Bgt., — Ресор

teris Pluckeneti Schlott., — Sphaenopteris integra Andr. — Dictyopteris ne

иropteroides Gein., — Alethopteris cf. pteroides.

У Осипаоници су једним окном откривена два стрма и згњечена слоја

каменога угља врло мале дебљине (Годишњак Руд. Одељ. П. стр. 151.).

Палеозојски терен овај интересан је неколиким pудиштима, која су

пронађена. (Види Извештај г. Ф. Х о Ф м а на у Годишњаку Руд. Одељ. I.

стр. 152 и 153).

Изнад с. Манастирице и Аљудова у Новаковом Потоку, лежи врло

велики склад гвоздене руде: пирита и лимонита, који постаје распадањем

пирита. Рудиште је богато бакром, који се по поткопима као цементни

бакар депонује. — Југоисточно одавде на б. Велеки Бубан жице пирита

и халкоширита просецају слојеве пешчара, наслагане изнад кристаластих

шкриљаца. — Источно од овога, све до с. Старчева, протеже се Мали

Бубан, на коме се по дужини од 800 м. промаљају складови хематита и

лимонита. На Нерезини, 4. клм. јужно од Мишљеновца, по карбонифер

скоме терену растурено је много барита.Камени угаљ, који се у Млав

скоме карбониферскоме терену налази, врло је доброг квалитета, али нигде

није у дебљим слојевима нађен. У околини Мустапића и Мишљеновца на

ђено је дванаест слојева од 0:1 до 18 м. Код Кладурова су нађена четири

тања слоја. -

По анализама г. С. Лозанића ови угљи садрже:

у сто делова угља

| |- |- | Испарљива Кокса | Калорија

| | С. | Н. О и N \ воде пепела | |

| ---- - - - | || -- - | | - | - | |

| Мустанић-Мишљеновац 8261 | 3.99 | 648 () 95 596 17-17 75-92 } 7 7 25

(и « 72. | 0 | 3-31 3. 41 0-95 20-17 - |- 6.726

ка (t. 70“ 19 | 3. S 4 i 4-5% 0-7 S 1 2065 - - 6695

(( (t 50-85 | 2-7 8 4 1 1 1 0-4 0 1 4 1 36 |- -- 5012

Кладурово | 7434 | 3.69 i 480 | 112 | 1677 |- - | 7007

Осипаоница 1840 | 373 480 | 134 | 13 13 1 S-39 66-54 } 7 215
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5. Црвен и Пешчар прострт је по западном делу ове области измеђ

Млаве и Пека. Он се овамо пружа с југа, од Вукана, улази у атаре Мел

нице и Кладурова, па се завршује изнад Мустапића. Појас му је испреки

дан, и неједнаке је ширине: на југу је шири но на северу.

За стратиграфске одношаје овога терена имам само две три белешке.

Код Крста, југозападно од колоније Кучајне, слојеви Црвена Пешчара

леже на терену шкриљаца и кварцита са пружањем меридијанским а на

гибом у источно поље под 35". Код места Суха Кола исти се слојеви

подвлаче под масу једрога мезозојскога кречњака. У Кладурови Црвени

Пешчар лежи изнад поменутих палеозојских слојева са карбониферском

Флором и слојевима каменог угља. -

Петрографски се овај терен подудара са нашим обичним Црвеним

Пешчарима. Али на неким местима, као на пример код Крста, он је у

горњем делу замењен неким жућкастим пешчарима, који опомињу на ли

јасне пешчаре, и за које их г. Хофман и сматра. Мени се, истина при

овлашном прегледу терена, овај пешчар учинио не раздвојан од серије Црве

нoг Пешчара, па га, за сада, нисам хтео ни раздвајати.

6. Г. Ф. Х о Ф ман осначио је на својој скици једну партију Триjaca

на западној граници палеозојскога терена, измеђ р. Витовнице и села Цр

љенца и Дубоке. Мени је овај предео непознат, а разлози који би го

ворили у шотврду наласка овога терена још нису нигде објављени. Није

нам познато ни какав је петрографски састав ни који су стратиграфски

односи тога терена. На поменутој је скици означено, да ова партија Три

јаса граничи на истоку са палеозојским шкриљцима, а свуда иначе са

маринским Терцијером; овај би последњи однос био врло карактеристи

чан, јер је необичан на осталим партијама Тријаса у Србији.

7. Јурска система слабије је од свију осталих у овоме крају утвр

ђена. Ко та је, као што знамо, све тамошње кречњаке по аналогији

са банатским у Јуру ставио, али је овај шоступак — лишен основа на своме

врелу — и код нас морао остати неоправдан. Међутим, узимајући у обзир,

да су сви терени по Кучеву наставак терена испољених дуж Дунава од

Голупца до Добре, може се Јура и у овој области очекивати.

Може бити да је доња Јура представљена конгломератима и пешча

pима на горњем току Витовнице, као што мисли г. Ф. Хофман.")

Може бити да ће горња Јура бити заступљена у неким једрим, суб

литографским кречњацима код Кучајне. — Врло је вероватно да ће се

у горњи Титон уврстити они једри, скоро литографски кречњаци, испод

варошице Кучева, у којима је нађен утисак неког великога амонита од

рода Регisphincles и такви исти Фосилоносни кречњаци код Ракове Баре

“) Годишњак Руд. Одељења П. стр. 155.
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и Тумана. — Све је ово могућно и вероватно, али ни палеонтолоши ни

стратиграфски још није довољно поткрепљено.

8. Кретацејски терен у области Кучева чини везу између голу

бачких кретацејских маса и оних око Браничевског Ждрела. То је да

кле један појас, који се протеже од ССИ, ка ЈЈЗ., захватајући атар села

Турије, Ракове Баре, Дубоке, Кучајне, Церовице и Буковске. У клисури

Пека појас је овај просечен од ушћа Турије до варошице Кучева. —

Сем овога поједине изолисане партије кретацејскога терена леже исто

чно од Кучајне код Нереснице, и јужно око горњег тока р. Витовнице.

Онај велики појас кретацејскога терена наслања се на појас кристалас

тих шкриљаца. Изоловане партије кречњака код Нереснице и Буковске

леже на гранитима, а оне друге око Витовнице нешто на шкриљцима а

нешто на мезозојским јурским?, слојевима.

Кретацејски терен у овој области састоји се од кречњака кртих и

номпактних, који су обично бељушаво сиве и жућкасте боје. Модрика

стих кречњака има такође, али ређе. Жућкасти су варијетети доломитични.

Варијетети литографског камена често се налазе по овоме терену; зау

зимају обично доњи ниво, и можда ће бити у непосредној вези са слич

ним титонским слојевима. У Дубокој има беле шисаће креде, чији ми је

стратиграфски положај непознат.

Фосила сам налазио у бељушавим кречњацима на Жутоме Кршу и

Липару код извора Потајнице; то су пресеци корала, капротина и остреа.

Међ овим последњим само се један примерак дао приближно одредити као

Ostrea columba, што на горњи Неоком указује.

У кречњацима око мајдана Кучајне запазио сам бодље од ехиноида

и пресеке истих животињских типова, али су стене одвећ компактне, да

би се Фосили из њих могли издвојити. Г. Ф. Хофман налазио је у њима

Trochus и Natica (Th. Andrée: loc cit. 3).

У Рударској збирци има примерака госавских Acta eonella и Nerinea,

Донетих из кучевске области (не пише из кога места.

Што се тиче правца набирања у овој зони, то нам ваља приметити.

Да Доминира правац меридијански. Правац пада врло је различан. У кли

Сури слојеви највише падају западу и северозападу. По стрмостењу око

Потајнице има слојева са благим нагибом ка северу.

Кречњачки појас у Кучеву јесте земљиште на коме су се развили

Карактерни појави карста; међ овима су најинтереснији предмети интер

митирајући извор Потајница и шећина у Дубокој.

9. Терци јер ни терен у Кучевској области може се поделити у две

Групе: прво је млавски терцијeрни појас, што са З. и СЗ опточава ову

област, а друго су изолисане партије Терцијера, што су по унутрашњости

кучевске области размештене.
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Кучевска Корут и на заузета је највећом од тих партија. У њој

Терцијeр почиње од варошице Кучева па иде североисточно Нересници

и Дубокој. У овом последњем месту нађен је доста значајан слој лигнита.

Друга је терцијeрна партија у котлини Турије и Ракове Баре. Ство

рена је од косо нагнутих слојева глине, лапора, парафинског шкриљца и

мркога угља са слатководним пужићима и шкољкама, који на најмлађи

део Терцијера указују. Г. Ф. Хофман мисли да је угаљ у Турији конгер

ске старости а онај у Раковој Бари да је из неког старијег ката Терци

јера. Изнад овога се терена налазе скадови и слојеви глиновитих лимо

пита. (Види Годишњак Руд Одељ. I. стр. 153 и 154).

Трећа је партија Терцијера код Каоне. То је продужење претход

нога терена.

Четврта је код с. Церовице близу Кучајне. Ова се састоји од слојева

глине са конгеријама и танким слојем лигнита, преко чега долази гвож

ђевита илoвача са Viviрara (Th. Andréе стр. 12).

У неогени терен уврстио је Т. Андре и ону бречоидну масу, која

у Кучајни застире кретацејски кречњак и у његове се пукотине увлачи.

У тој се маси налазе одломци андезита, кречњака и кварцита, који су

цементовани песком од дацита, калцита и зеолитима. Бречије ове има по

највећем вису код Мајдана; моћна је до 200 м. (Th. Andree: 1. c. стр. 7-11)

Терцијeрни појас што са запада и северозапада обавија Кучевску

област и водопађи Млаве припада, састављен је већином од сарматских

слојева: песка, пескуше и меких жутих кречњака.

У Бистрици, Стамници и Мелници међ овим су слојевима депоновани

слојеви мрког угља, који у Мелници имају толику моћност, да је вредно

било експлоатисати их. У овоме потоњем месту Ами Буе видио је и ла

порасте кречњаке са планорбисима и један конгломерат са Фрагментима

исконских шкриљаца (Геолошка Скица Европске Турске стр. 63).

Изнад Петровца леже слојеви песка; песковите и шкриљасте глине

и вапнаца, са Фосилима Виссinum duplicatum, Cerithium pictum, Cer, rubi

ginosum, Natica helicina.

Код Каме нова су врло моћни слојеви доста чврстога кречњака

са утисцима и калупима од цершта и кардијама.

Код Трновче је пешчар са кардијама.

У атару М а ка ца има жутих, врло лапоровитих, доста чврстих, пеш

чара са утисцима следећих фосила: Масtra podolica, Tapes gregaria, Car

dium plicatum, Cerithium disjunctum.

10. Дилувијалне и алувијалне творевине у области целе водопађе Пека

значајне су са своје садржине злата, које је још у најстарије историј

ско доба из њих испирано.
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Дилувијалне творевине леже по висинама, које иду и преко 200 м.

изнад данашњих речних доља. Њих је често тешко разликовати од брд

скога елувијума, који се и сада ствара. Често се, пак, јасно представљају

као остаци од тераса, створених у негдашњим рекама или језерима.

Алувијални су наноси у дољама садашњих река. По њима је злато

или у песку, који вода сада носи, или по песковитоме муљу и шљунку,

који је при ранијим проводњима нанет.

Златоносни терени око Пека шочињу се јављати већ у горњем току

његовом, изнад села Влаола, па га прате кроз Јасикову до Дебелог Луга

и на ниже кроз Нересницу и Кучево. На томе простору има их доста и

по долинама Пекових притока.

11. Еруптивне стене у овој области јесу двојаке: гранитоидне и

трахитоидне.

Масе гранита код Нереснице и Буковске јесу у продужењу гранита

са Омољских Планина. Вероватно је, да се за њихове изданке могу сма

рати и гранити југоисточно од Кучајне.

Трахитоидне су стене све у околини Кучајне. Видели смо већ, да их

је Хердер назвао порфирима. Ј. Сабо одредио је кучајнску еруптивну

стену као лабрадор-кварц-трахит, а Андре као дацит. По моме мишљењу

ова последња одредба јесте најпрецизнија, ако се под именом дацита ра

зумеју андезити са примордијалним кварцем.

Многобројне су жице ових и трахитоидних стена у рејону Кучајне.

Све оне граде зону, преко пола миље широку, која се пружа од С. ка Ј.

као и поједини изданци у њој. Изданци су пробили кроз кретацејски креч

њак, али се у поткопима види, да их има који до површине земљишта

нису продрли. Неки се изданци, по уверавању г. Т. Андреа, налазе и

у зони Црвеног Пешчара (loc. cit. 6).

11. Ерупције дацита у рејону Кучајне пропраћене су стварањем ко

pисних минерала, који су од вајкада, од Римљана, експлоатисани. Али има

тамо и рудишта другачијега порекла. Г. Т. Андре овако је класифико

вао рудишта у Кучајни:

П. Примарна рудишта (са њиховим производима распадања у кречњаку):

a) громаде и самице у шупљинама кречњака,

в) импрегнације у кречњаку (без производа распадања);

II. Одломци примарних pудишта већином без продуката распадања)

на секундарноме лежишту, у бречији;

III. Нова рудишта (већином у бречијама).

Овим редом опада практична врадност појединих pудишта. Најважнија

су рудишта под П., и она се експлоатишу. У њима су: галенит, сфалерит,

церусит, каламин, пирит и лимонит, са извесном количином злата и сре

гкологилогвиле 26
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бра. — У галенитима има по 50% олова, 0' 15"/, сребра и 0:09 злата. У

каламину има до 55% цинка.

Сем поменутих минерала у Кучајни су нађени још и ови: аметист,

госларит, халкопирит, халкосин (са 1—4% бакра), малахит, азурит, реалгар

и арсенопирит.

Јужно а недалеко од кучајнскога рударскога ревира, у долини Пе

таковице, јављају се, измеђ трахита и мермера, доста дебеле жице магне

тита, у коме има прилично олова и сребра. Дебела жица гвоздене руде

протеже се по целом горњем делу Петакoвaчке долине.")

МАЈДАНПЕК.

1. У област Мајданпека долазили су скоро сви рудари, који су у опште

у Србију долазили, и писали су и преписивали извештаје о овоме крају.

Од тих публикација ми ћемо овде истаћи само оне, које имају историјске

или научне вредности.

И овде је први Хердер. У рејон Мајданпека дошао је од Д. Ми

лановца, на коме је путу констатовао да доминира микашист са мермером

и амфиболовим шкриљцем, а мало испред Мајданпека неки лепи, шарени,

„нови“ кречњак са вpтачама. Слојеви исконског шкриљца имају разне правце.

Близу Милановца иду hora 1 до 5, и падају час ЈИ. час СЗ. Код Корита

се исти пружају hora 10 а падају под 60° ка ЈЗ. и садржавају кристале

граната. У Мајданпеку слојеви микашиста иду hora 10-4 и падају ЈЗ,

обично под 40 и 50" а и главачке. На њима је кречњак, кроз који се

провлачи дебела и два сата дугачка жица сијенит-порфира са рудама

бакра и гвожђа.

За Хердером дође Јосиф Абел, који је био управник крајин

ских рудника, а у год. 1851 наштампао расправу Ueber den Berghau in

Serbien (Jahrbuch d. k.k. geolog. R. Anstalt 1851. \{2. стр. 570). Геолошко

рударски подаци о Мајданпеку, који се у тој расправи помињу, позајмљени

су сви од Хердера.

После овога појавила се белешка А. Буеа, која носи назив: А Воuć,

Renseignement sur les mines Majdan Pek, en Servie (Bulletin Soc. geol. de

France XIII 1856 p. 63.64). По једноме званичноме извештају, који је у

Беч послат, А. Буе је написао ову белешку о рударским приликама код

Мајданпека и Рудне Главе. Ево њене садржине: Богате руде бакра: чист

бакар, куприт, халкосин, ковелин и малахит јесу код Мајданпека, а бо

гате руде гвожђа: магнетит, хематит и гвожђани глинац код Рудне Главе.

— Бакарне се руде појављују на додиру сијенитних порфира и кречњака,

*) види извештај г. Ф. Хо и мана у Годишњаку Руд. Одељка П. стр. 156.
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који спадају у стару Формацију. У порфиру је руда упрскана, а по креч

њаку је мрежаста или у расутим гомилицама. Вади се по три фунте бакра

из квинта руде. Под кречњацима се местимице испољује гранитна стена

са жицама златоносног кварца. У јужној партији рудника има много ба

кровите воде, из које се вади метал. — Извод из ове белешки наштампан

је и немачки у Neues Jahrbuch f. Miner. 1856 стp. 710 и 711

За тим је Брајтхаупт описао рудишта у Мајданпеку у својој рас

прави: Ехpose ueber Majdanpek. Рудишта су развијена у еруптивној стени,

коју он називље: порфир. За страто-стене вели, да су од гнајса и мика

шиста, преко којих лежи једри Flótzkalk Старице.

У год. 1859., на збору немачких рудара у Бечу, о Мајданпеку је држао

предавање г. М. Хант кен, из кога истичемо ове податке. — Руде

се појављују у жици порфира до 300 Фати моћној. То су: пирит, халко

пирит, магнетит, ковелин, сфалерит и галенит. Има и агалматолита. Кречњак

је кристаласт, местимице је импрегнисан пиритима, а од порфира је увек

оштро одвојен. Граница порфира спрам гнајса и микашиста није тако

оштра, и сви су шкриљци на контакту металичним минералима импрегни

сани. И порфир је пун чистог бакра, и то тамо, где се у земљасту масу

претворио. — Гвоздена је руда лимонит у гвозденом омотачу на површини

порфирова изданка.

Неколико година после овога појављује се В. v. С o t t а са списом:

Die Erzlagerstätten im Banat und von Serbien 1864., у коме такође има не

колико геолошко-рударских података о Мајданпеку. — Б. Ко та је дошао

у Мајданпек из Кучева, прешав преко гребена од микашиста, на чијој се

западној падини находе трагови порфирских жица. У долини Пека мика

шист се смењује са гранитом, амфиболским шкриљцем и многим другим

варијететима са жицама гранитским. Кроз овај терен пробила је моћна

еруптивна жица, а покрива га јурски кречњак са амонитима и белемни

тима. До доље се по негде спуштају лимонити, што постају распадањем

по контакту моћних складова ширита. Жица банатита пружа се са Ј. на С.

Аустријски државни геолог г. Е. Ти це у својим Geologische Notizen aus

dem nordoestlichen Serbien (1870 изнео је толико података из околине Мај

данпека, да ћемо следећем геолошком опису истог места само мало наших

бележака имати да додамо.

После овога изишло је неколико кратких чланака о Мајданпеку од

D-ra. Saymons-а у Мining Journal-у 1874, које нисмо могли добавити

да прочитамо.

Најзад је г. Ф. Хофман израдио рударску монографију Мајданпека,

наштампану у Годишњаку Рударског Оделења 1. стр. 24— 51, са крат

ким геолошким прегледом терена у околини истога места. По томе прег

леду, који је израђен на основу прегледа од геолога Е. Тицеа и рудара који

су му претходили у рејону Мајданпека, налазе се ови геолошки производи:

26*
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Кристаласти шкриљци: гнајс, микашист, амфибoлит, хлоритошист и

кварцитни шкриљац;

Палеозојски шкриљци: аргилошист,

Лијасни пешчари и глиновити шкриљци са вpцама каменога угља,

Кречњаци, који су близу рудних жица често у доломит претворени;

то су они, које је Кота схватио као јурске а Тице као сенонске,

Конгломерати и песак,

Гранит,

Гранитит (за који г. уредник Годишњака Рудар. Одељ. тврди, да је

такође прост гранит, а не што друго);

. Амфиболски трахит, и

Трахити разних варијетета.

Моја проматрања у околини Мајданпека представио сам прво на Скици

Геолошке Карте Краљевине Србије (1886), а укратко и у Основима за

Геологију Србије (1889). Овде ћу их систематски изложити, резумишући у

исто доба и радове претходника.

2. Исконски шкриљци сачињавају највећи део терена у области Мај

ДаНПека.

Они су распрострањени не само по оним странама, преко којих су

Хердер, Кота и Тице у Мајданпек било долазили било одлазили, него,

слободно можемо рећи, по свима странама, са којих се вода слива Малом

и Великом Пеку и њиховим притокама до излаза у кучевску корутину.

Овај је терен јужно продужење и проширење оне партије исконских

шкриљаца, што је просеца Дунав на простору од Гребена до Д. Мила

новца, али он има нешосредне везе и са зоном кристаластих шкриљаца

од Добре. Везу ову одржавају кристаласти шкриљци Тилва Томе и Ба

бина Машила изнад Бољетина.

У овој, као и у другим областима исконскога терена има врло раз

них врста и варијетета кристаластих шкриљаца. Највише име гнајса, ми

кашиста и амфибoлита. — Слојеви су им од сваке руке оријентисани.

Г. Х о Ф ман тврди, да доминира меридијански правац.

3. Палеозојски је терен подељен у три партије.

Прва је партија пола сата изнад Мајданпека дуж М. Пека. Састоји

се од загаситих, плавозелених, аргилошиста, који личе на аргилошисте код

Милошеве Куле. Г. Е. Ти це је ове слојеве приписао исконскоме терену

(„Urgebirge“ l. c. стр. 581), а нама се чини вероватније, да су палеозојски.

Слојеви су врло стрми, а не пењу се од реке уз брдо онако високо као

што се Коти учинило.
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Други палеозојски терен распрострањен је много више од претход

нога. Налази се западно од Мајданпека, идући Нересници. Он доминира

на падинама Маркове Крчме, где га је просекла жица црвенкастог ми

крогранулита. Састоји се од аргилошиста, чији слојеви леже изнад ми

кашиста и гнајса, што су развијени ближе Грабова.

Трећу партију палеозојскога аргилошиста помиње г. Ф. Х о Ф м а н

негде на р. Шашки, источно од Мајдаппека.

4. Први помен неког мезозојскога терена код Мајданпека налази се

у Јаћrbuсh d. kk. geolog. Reichs-Anstalt 1856, p. 844. То је белешка о на

ласку: Nerinea Staszycii Zeusch. sp., коју је са б. Старице код Мајдан

пека у Беч донео г. Рат. На основу тога наласка Петер с је предложио,

да се кречњак Старице стави на исту паралелу, на којој су горњо-јурски

слојеви Инвалда у Галицији и Пласена код Халштата.") Цител помиње овај

налазак као доказ колико се далеко на исток појављују еквиваленти Штрам

бершких Слојева.“)

Б. Ко та је у кречњаку код поткопа Св. Андреје у Мајданпеку на

шао један паксилозни белемнит и један амонит из племена планулата, па

га је по томе у Јуру уврстио.“)

Оба ова палеонтолошка разлога покушао је да сузбије г. Е. Ти це

разлозима петрографско-стратиграфским, који говоре у прилог кретацејске

старости мајданпечких кречњака, према чему је изјавио и сумњу у та

чност специфичне одредбе оне неринее са Старице и жалост што ника

квих фосила није нашао тамо где их Б. Ко та помиње. Тице је по

ставио, да у Мајданпеку има двојаких кречњака: доломитних и обичних.

Доломитни су кречњаци у двема партијама, растављеним pтом кри

сталастих шкриљаца. Једна је код Кузнице, а друга код поткопа Св. Ан

дрије. Обе леже на кристаластим шкриљцима, чије удоље и пукотине ис

пуњавају и до долине се речне спуштају, као што је то већ v. Ко та

приметио.

| Приметићемо, да кречњаци у тим двема партијама нису идентични.

Овај други код Св. Андрије загаситије је боје но онај код Кузнице, а даље

низ реку прелази у Једри, сити, црни кречњак.

За ове доломитне Кречњаке испод Мајданпека г. Ти це“, вели, да

се тешко могу класификовати, али је уверен, да ће бити старији од креч

њака Старице, које је у Сенон уврстио, ипак сумња, да ће Јури припа

*) Ueber d. Lias von Funfkirchen (Sitzber, kk. Akad. d. Wissenschaften 1862 ХLV1 ст. 40 – 47.

*) Zittel: Cephalopoden d. Stramberger Schichten cr. 31.

*) В. С o t t a : Erzlagerstätten im Banat und in Serbien. 1864. стр. 90.

Може бити да се на Котин налазак амонита код Мајданпека односе ове Панчићеве речи: оНо

да ли неки амонити, што су у Мајданпеку нађени и на страну послати, у ову формацију (Јуре) спадају,

то за за сада још не знамо“. Ми нерал о г и ја и Геологија стр. 110.

*) iос. cit. стр. 1 s.
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дати. — Може бити, да је ове доломитне кречњаке и Брајтхаупт имао у

виду кад је о Рlótzkak-у код Мајданпека говорио.

За Јуру је г. Тице сматрао оне пешчаре северно од Мајданпека,

што су у долини М. Пека и на друму милановачком покривени турон

ским глинцима, и у којима се врце каменог угља налазе.") Али је, доц

није, исти аутор био склон да и ову подину Турона стави у серију госавских

слојева околине Мајданпека.“)

На тај начин данас немамо у области Мајданпека ни једну ствар,

коју би посигурно у Јуру могли рачунати, ма да је вероватно, да ће се

изданци јурскога терена од Добре и Гребена и у овој области моћи ре

петирати. На основу те вероватноће г. Ф. Х о Ф ман и данас држи оне

пешчаре за лијасне, доводећи их од Бабина Машила из добранскога атара

и налазећи их и јужно од Мајданпека као подину кречњака у долини

Черне.

5. Кретацејски је терен поуздано представљен лапорним глинцима,

жућкасте или плавичасте боје, у којима је г. Е. Тице нашао иноце

раме. Ови се слојеви налазе на путу милановачком и у источноме под

ножју Старице; леже изнад поменутих пешчара а испод главне масе

кречњака. Фосили, што су у њима нађени, припадају овим Фелама: Што

ceramus labiatus Brongn., Inocer. Cuvieri, Sow. — Ова последња Фела лежи

у слојевима нешто више од прве. И петрографски и палеонтолошки ови се

слојеви, вели г. Е. Цител, подударају са госавским слојевима од Винер

Најштата и Шумарице у средњој Хрватској“,

Други члан кретацејске системе чине они једри кречњаци, на којима

је већ Хердер вртаче запазио. Њих има у неколико партија: на Ста

рици, код Рајкова, на источним и јужним огранцима Лишковца, у долини

Черне, и измеђ В. Пека и Шашке, камо допире онај велики кречњачки

гребен, што се од Стола заподео и амо упутио.

Међ тим кречњацима има разних варијетета: бељушавих, жућкастих

и руменкастих. На Којинској Главици и код резервоара више варошице

налази се једна кречњачка бречија са ћошкастим уклупцима од беличасто

сивог, ситнозрног и мермерастог, кречњака; уклупци су обухваћени цр

веном кречњачком, једром, масом, по којој су расути ситнији комадићи

оног истог кречњака, од кога су уклупци. Стена личи на бречије код Соко

Бање, Крупца и Марковца, које смо у доњу Креду уврстили.

Кретацејски кречњаци леже дискордантно на туронским глинцима

или на оним пешчарима, а најчешће на исконским шкриљцима. Овај по

*) loc. cit. стр. 16.

*) Geolog, und palaeontolog. Mittheilungen aus d. sudl. Theil d. Banater Gebirgsstockes, стр. 8".

*) Ti e t ze: Geol. Notizen . . . . p. 15.
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ложај спрам Фосилоносних туронских слојева, који је г. Е. Тице кон

статовао јесте најјачи аргумент за сенонску старост њихову. Иначе би,

га радо, по сличности са другим неким хридима у Источној Србији, у Доњу

Креду уврстио. По аналогији г. Ти це упоређује Старицу са Столом и

са Вајценридом у Банату. Он указује на интересно дволично развиће Горње

Креде у околини Мајданпека: на преплетање госавске Фације са марин

ском кречњачком фацијом карста“).

Највероватније је, да у Горњу Креду спадају и они по И. и ЈИ, па

дини Старице мало распрострти конгломерати и пешчари, на које је г.

Ф. Хофман први указао. Саставом својим они се увршћују у серију го

савских слојева, али није искључена могућност, да ће се у још млађу коју

систему имати да уврсте.

6. Најмлађи су дилувијални и алувијални наноси у долини на ставама

В. и М. Пека, из којих су негда приличне количине злата испиране. О

тим лежиштима злата ваља читати интересантан рапорт рударског инжи

њера г. Ф. Хофмана (у П. књ. Годишњ. Рударс. Одељ.).

7. Од еруптивних стена нађено је до сада у области Мајданпека:

Гранита на више места од Швајца дуж Шашке до Рудне Главе, а

највише око Близне.

Диорита код Грабова.

Серпентина на Шашки до Рудне Главе.

Микрогранулита у Мајданпеку, на Марковој Крчми, на Шашки, код

Рудне Главе.

Тимацита (амфибол-андезита) у Мајданпеку и на Шашки.

Ових и других андезита има у горњем току В. Пека, али се ово

могу сматрати као изданци еруптивних маса са Црног Врха.

8. Мајданпек је одавно чувен са својих руда бакра. Руде су оксидне:

куприт, азурит и т. д., и сулфидне: ковелин, халкосин, халкопирит и т. д.

Помешане су са оксидним и сулфидним рудама гвожђа : ширитом, магнетитом

хематитом, лимонитом. Сем поменутих минерала, у окнима и поткопима

Мајданпека нађене су још и ове минералне Феле : галенит, сфалерит, ма

лахит, халкантит, мелантерит, госларит, алофан, хризокол, гипс, вад, ка

олин, Миланит, калцит, доломит, кварц, чист бакар, борнит, дигенит, ар

сенопирит. Колико су за српско рударство важне бакарне руде из Мај

данпека, толико је за српску Минералогију важна она особита минерална

Фела, која је тамо први пут пронађена и милaнит пазвана.

Миланит Се ПОД руком О сећа МастаН. Као Стеа.ТИТ. Комади су му обично обложени кором од прашка,

који постаје даљим распадањем амор ине му материје. .laкo је ломљив, а прелом му је раван и ШКОЉ-

Каст. Један је варијетет беле, а други је плаветника сто-зелене боје. Налази се у поткопима „Тенка" и

и Обилић".

*) Tietz e Geol. u palaeont. Mittheil . . . . стр. 52.
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Онај минерал у Мајданпеку, што су га Кота и Хант кен као агалматолит наводили, добио је

1870. год. име миланит, јер је г. Тице мислио, да се као нова минерална фела може сматрати. Њега су

до сада аналисали: Раrera"), М. Благојевић“) и Б. Ановић“) и нашли су ове главне састојке:

Patera Благојевић Ановић

бели зелени варијетет

SiО. . . . . . . - 44969/o 42-96 44-58 44 -0 S

Аб, . . . . . . 25-20 36-38 40-86 А 0-1 1

НаО . . . . . . 29-50 15" А 4 1 4 -53 1587

CuРО. . . . . — 2-38 - -

PbО . . . . . . — - - 2.71

Сем тога у милaниту су констатоване омање количине од 1°e, K, Na, Ca, Mg, SOз и С r. Фор

мула му је 4 Al,0s Si„Оз-{-27НО по г. Тицеy; Al, Si, 0, +21120 по г. М. Благојевићу. А по г. Б.

Ановићу, који Миланит сматра за једну врсту каолина“), хемијска му се Формула ваља овако да пише

Al„Оз 2SiO2-H211, О.

У монографији Мајданпека од г. Х. Хофмана наговештено је, да ће се

тамо налазити други један нов минерал, у коме има бакра, цинка и мангана“)

Г. Ф. Хо Ф ман поделио је сва рудишта у Мајданпеку како од гвожђа

тако и она од бакра у две категорије: у примарна и секундарна“).

У примарна рудишта бакра долазе:

1. танке жице и жилице халкопирита у самој еруптивној стени;

2. жице и самице пирита, халкопирита и тетраедрита, на додиру измеђ

еруптивне стене и наслага, кроз које је она пробила. У свом горњем делу

нарочито на контакту са кречњаком претворена су ова пиритна рудишта.

И данас атмосферске воде растварају пиритна рудишта те остављају, це

ментни бакар у чистом металном стању.

У примарним гвозденим pудиштима налази се магнетит са хематитом,

и то као контактне творевине или као продукти издвајања у пиритним

масама. Нема их много на броју.

Секундарна гвоздена рудишта многобројна су, али нису гвожђем бо

гата. Постала су распадањем пиритних маса, а састоје се махом од ли

монита, у коме се ретко налазе уклупци хематита па и самог магнетита.

Рудишта су у опште у Мајданпеку врло многобројна и врло многим

поткопима до сада откривена. Подељена су на северни и на јужни рудни

ревир, у којима су руде у неколико различне. За пример хемискога са

става руда из јужних pудишта можемо навести руду из поткопа »Јан

ковића“ која има : 2290 SiО, 3150 Fe,0, 1140 АЈ, О, и 525 бакра.

Бакровити лимонити из истога поткопа имају 14:00 SiО, 47.85 Fe, O.,

1265 АЈ,О, и 425 бакра. У северноме ревиру налази се рудиште „Тенка“,

из кога руда има следећи састав: 25:20 SiО, 1104 Fe,0, 3126 Al,0,

и 2:00 Cu. — У новије доба отворена је група поткопа и окана око ру

дишта названога „Blanchard“, из кога се ваде руде оваквога састава.

*) Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt 1870. 4 Heft (Tietze).

“) Геолошки Анали Балканског Полуострова, књ. П. стр. 77.

з) * (к (t (t. књ. III. стр. 91 — 103.

*) Са овим се подудара и моје мишљење, које сам поодавно са катедре исповедао.

*) Види Годишњак Руд. Одељ I стр. 30.

“) « “ * a a a 29 — 30. 42.
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Оксидна руда. Пиритни нбакровити лимонити

SiО, . . . . 9-85 SiОа . . . . 1240

Fe2O3 . . . 51-60 Fe2O3 . . . 4885

Al2O3 - - - 1305 |FeО . . . - 17° 40

СаО . . . . 1-30 Al2O3 - - - 403

SOз - - - - 0-98 CaО - - - - 2° 37

CuО“) . . . 440 S . . . . . 7-40

МgО . . . 0-30 Sb . . . . . 0-30

S . . . . . 1-80 Zn + - - - - 380

НаО . . . . 14:00 Сu . . . . - 300

0 м () љ е

Омоље је корутина око горњег тока Млаве. Оно је окружено са

севера тако званим Омољским Планинама, са истока повијарцима Црног

Врха, а са југа гребеном Бељанице; на западу је затворено Јежевцем и

Вуканом, измеђ којих се Млава пробија кроз чувено Браничевско Ждрело.

Геолошки састав овога предела изложићемо по појединим планинским

групама, које га окружавају.

Црни Врх. Издиже се у југо-источноме крају Омоља. Било му се

пружа веругаво од ЈЗ ка СИ. Са њега слазе косе не само у Омоље већ

и у Црну Реку и Загорје. Највиша тачка износи 1109 м., испод ње по

лази Тисница, која представља Млаву пре њенога врела у Жагубици.

Г. Ј. Сабо је први геолог, који је преко Црног Врха прешао. Његов

сапутник А. Поповић прибележио је, да је око Жагубице секундарни

кречњак, који траје уз брдо до Немачке Страже; на овој је леп крупно

зpни кречњак беле боје. Одатле даље на 5—6 места избија трахит, час

млађи час старији, али по свему млађи од кучајнско-крепољинског; он је

веома богат у руди. Од овог места па све до на Црни Врх узастопце се

указује трахит. На Стожићевој Стражи диван је амфибол-трахит. Спушта

јући се са Црног Врха има трахита, који је јако модификован — грин

штајнски“.

Г. Ф. Хофман у извештају своме о Сењскоме Руднику на неколико

места помиње глинене шкриљце Црног Врха, које је вољан у најстарију

систему да уврсти. За њих вели да леже дискордантно испод кретацеј

скога кречњака, чија је највећа зона јужно од Црнога Врха.

На Црни Врх сам се ја пео од Брестовца, а имао сам прилике про

матрати и онај његов изданак, што се пружа Злотској Реци, и онај, што

иде на север ка Пеку.

") Махом као азурит и малахит.

*) А. По повић. Отаџбинa loc. cit. стр. 283.

гкологил сивилн 27
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Од Брестовачке Бање пошав на Црни Врх иде се наизменично преко

аугит и амфибол-андезита. Чим се остави река и пође Припорима на

стају сами амфибол-андезити, сем којих ни ја, као ни Сабо, нисам ништа

друго запазио.

На оној коси, што се Злотској Реци спушта, андезити су обухваћени

слојевима пешчара и глинца, које, по аналогији, у доњу Креду увршћујемо.

Одмах преко тога, на десној страни реке, почиње велика област кршнога

кретацејскога кречњака са вpтачама и т. д. Код Великог Крша еруптивна

се магма дотакла и ових кречњака, који су с тога постали зрнасти. Зрна

су псеудополиедеарска, и излучују се ласно из масе. Кречњак је чист, бео,

мермераст.

На оним огранцима Црног Врха, што се ка Пеку протежу, има та

кође пешчара, глинаца и плочастих лапораца, које можемо понајпре у

доњу Креду уврстити. Слојеви се пружају већином у Ј—С, а падају ка

Западу. Кроз њих се провлаче веће или мање жице андезита, које ће,

можда, бити изданци оне велике масе андезита по јужним падинама овога

брда. Андезити су разних Фела: са амфиболом, са аугитом или са био

титом; али их није баш ласно издвојити, нити на терену нити по при

мерцима, јер им се само прости, крајњи типови добро разпознају. Биотит

је у крупним, шестостраним призмама; обично је измешан са амфиболом,

који доминира у већини изданака. Аугит је главни састојак у оним ан

дезитима, који имају много основне масе и изгледају збивенији. Сви ан

дезити Црног Врха богати су магнетитом; то се познаје и на песку, који

постаје распадањем ових стена.

И, реченога се види, да је Црни Врх састављен највише од силикатних

стена, и то од глинаца и пешчара, са великим и многим еруптивним ма

сама и жицама. Седиментарне стене његове спадају, по свој прилици, у

кретацејски терен, као што су и кречњаци, који су тек по западним низ

горицама његовим нешто више распрострањени. Ових највише има око

р. Тиснице и њених првих притока. На једној од таквих притока, на Пе

расту, који испод Лисца извире, отворена је у стени интересна природна

капија, која се зове Самар (види Драгашевић: Млава и Пек, Гласник

ХLIП стр. 293). — Од Лисца се кречњачки терен спушта ка Великој

Тисници и Млави преко Добре Стране, преко Бара и Старе Пољане. Све

су то ка Омољу нагнуте кречњачке полице са нискама и групама голих

или уливађених вртача.

Одонуд Тиснице кречњачка се зона пружа на север, где улази у

састав Омољских Планина.

Омољске Планине. — Оне почињу од Страже на црновршкоме

билу, иду на северозапад до Купинове Главице, а одавде на запад до
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Врања. Дужина овог била износи преко 25 килом. Главни висови на њему

јесу: Тршава Главица (940 м.), Поткрш (820 м.), Здравча (94.8 м.), Ку

пинова Главица (994 м.), Негосављев Камен, Богавчева Пољана, Стрењак

и Врањ (900, а средња висина целог била биће око 700 м. Са њега се

спуштају ртови ка југозападу и југу, што растављају притоке Млавине,

а ка северу оне измеђ којих теку притоке Пека.

Тршава Главица је од кретацејскога кречњака, као што су многе

друге риди на западу од ње; источно је близу појас силикатнога терена.

Поткрш је до превоје, којом иде пут из Жагубице у Јасикову на

Пеку. Чим се од Лазнице пође уз брдо и остави терцијeрни терен, на

ступа се у зону једрога кретацејскога кречњака, који се лево и десно

од пута веома распростире, а на билу се, на месту где је Поткрш, и у

неколико кршних чалија истиче. На вису овај терен гради мали плато,

који је вртачама прорешетан. Плато иде на север Здравчи, и на исток

Дубашници“) и јагњилскоме Припору. Испод те моћне камените плоче

промаљају се изданци пешчара, глинаца и лапораца.

Глинци и пешчари распрострањени су највише од Припора низ Јаг

њилу; слојеви им се често смењују, а и правац неправилно мењају. Кроз

њих је пробило више жица андезита. — Пешчаре сам видио измеђ Ду

башнице и кршева на билу, и у њима ће бити жица андезитских, јер

сам одломке ових стена налазио међ осулинама од пешчара.

Сличан је терен развијен на рту, што са била ка Лазници полази.

Ту су и две јаке жице андезита Сниже тога, на прлинама, има зелених

шкриљастих глинаца и румених светлуцавих пешчара, који на Верфенске

слојеве опомињу, али је вероватно да у кретацејски Флиш спадају.

Здрав ча је, по опису г. Ј. Драгашевића“), тровpшки кречњачки крш

са вpтачама.

Куп и нов у Главицу гледао сам са блиске јој косе једне. Она из

гледа да је од исконскога терена, који се довде из области Мајданпека

пружа. Кречњак се зауставио на Здравчи, која спрам Купинове Главице

ЈИ. лежи.

Ком ша. Тако се зове онај део омољскога повијарца, преко кога пре

лази пут из Жагубице у Нересницу, и поред кога тече речица истог

имена. Тај је део сав од кристаластих стена, и то највише од гранита.

Исконски терен почиње од Ракина Гроба изнад с. Милатовице, а састоји

се овде од разних Филита и амфибoлита. На северној падини овог пови

јарца видео сам гнајс и микашист. Гранит у овоме пределу гради једну

од највећих громада у Србији. Почиње наскоро изнад Ракина Гроба па

1) Драгашевић: Млава и Пек, Гласник ХХХIII стр. 297. 298.

*) Дубашница је вртачама тек назначена а не права долина са текућицом, као што је на генерал

штабној карти означена.

*) loc. cit. стр. 299.

*7*
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траје до Нереснице; на исток се пружа ка Купиновој Главици, а на запад

по главноме билу омољскоме, док га не пресеку кречњачке масе на за

паду. Са овога била види се, да је северни део Омоља измеђ Селишта и

Осанице већином од силикатних стена. Кречњачки оглавци стрче само

на источном и на западноме крају омољскога била и његових pтова.

Врањ је на западноме крају омољскога била. Он је састављен од

кретацејскога кречњака, испод кога се налазе грдни слојеви воденичнога

камена — жрњца.“) До Врања јужно диже се Здравачки Крш, а даље се

спушта рт од кречњака са вpтачама.“) Кречњаци се одавде распростиру

по Кучеву и Браничевском Ждрелу. По г. Ф. Хофману Врањ и Велики и

Мали, а такође и висови Суморовац и Штубеј састављени су од лијасних

пешчара са слојевима Фосилног угља (види Годишњак Руд. Одељ. I стp.

156). Ја сам ове висове само поиздаље осматрао, те не могу спорити на

воде необично пажљивога рудара г. Ф. Хофмана. Само ћу се усудити

приметити, да ће они можда вредити за доње делове поменутих брегова;

по већим висовима виде се остeњаци од мезозојских кречњака.

Вукан (850 м.) са својим јужним падинама гради северни дувар Бра

ничевском Ждрелу. За њега је Хердер већ рекао, да се састоји од креч

њака, кроз који је на Орешковици пробио један неколико метара дебео

слој загасито пепељасте, лискуновите, „ваке“. Сапутник Ј. Сабоа, Г. А.

Поповић за Вукан вели: «Он се састоји из сивастог секундарног креч

њака, у коме се на много места излучио кремен. У долини покрај по

тока Орешковице налазе се у гомилама згуре — трагови некадашње ру

дарске радње. Па више уз реку појављује се у грумењу и еруптивно стење

у лицу трахита, који мора да је пробио кречњак на Вукану. Пре но што

се уђе у Браничевско Ждрело, на западноме подножју Вукана, избија

шкриљац, који је у свези са неком врстом гранитскога стења. Цело је

ждрело ужасно романтична клисура истог кречњака, кроз који се про

бија Млава“.“) -

У Орешковцу, под Вуканом, долазио је и Т. Андре, и ту је нашао

у мезозојскоме кречњаку жицу еруптивне стене са пиритима и магнети

том, коју је стену v. Ко та у „трапове“ уврстио.“) Примерак ове стене

испитао је професор г. Стел ц не р, и нашао, да се састоји од микроскопских

кристала лискуна, амфибола и Фелдспата и од основе масе од Фелдспата

и лискуна. Према овакоме саставу еруптивна стена из Орешковице има

се уврстити у биотит-порфирите.“)

Г. Ф. Хофман, потврђујући у неколико претходна проматрања, изнео

је, да је кречњак, на додиру са еруптивном жицом (трахитом, метамо

pисан и импрегнован гранатом. Од руда се налази: пирит, халкопирит, ма

*) Ј. Драгашевић: loc. cit. стр. 304.

“) Геолошке цртице о Србији стр. 282.

I
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гнетит, галенит и сфалерит. Међ старим ископинама запажени су: кала

мин, лимонит, азурит и хризокол.

Претходним проматрањима на Вукану имам само ово да додам. Вука

нова кретацејска маса лежи на Црвеноме Пешчару, који је оголићен на

источном и на западном подножју његовом. Пешчар је средњег зрна,

црвен, лискуновит, са повећим комадима кварца. Главно му је пружање

на север, где се, ваљда, веже за онај у области Кучева. Кречњачки слојеви

на огранцима Вукана јако су издигнути, тако, да има места где и главачке

стоје. Пад је слојева у већини случајева ка југу и југозападу упућен.

Кроз његову масу заиста пробијају трахитне стене.

Прошав кроз Ждрело г. Сабо је смотрио 17 корака широки изда

нак биотит-трахита (и то само лево од пута), који се близу села Крепо

љина све више распростире, тако, да на Ј3. гради више купастих бре

гова. Трахит је »подигао неки старији пешчењак црвене и беле боје, који

се с обе стране крепољинске реке указује“.

Овим белешкама имам само да прецизујем место нахођења и неке

СИТНе ОПаСКе Да, ДОДаM.

Кад се из Горњачке (Браничевске) Клисуре изиђе и у Омоље ступи

наилази се на трахит истом код реке, што од Брезнице тече. Тај је из

данак биотит трахита толико трошан, да се од њега тешко могу примерци

искресати. Биотит је у њему у шестостраним стубићима. Фелдспат му је

крупан, бео и распаднут. Основна је маса стене вугаста. Изданак овога

трахита обухваћен је неким слабо моћним беличастим пешчарем, који ће

бити из Доње Креде, као и шкриљасти глинац, који настаје чим се од

Брезничке Реке пође уз брдо. Изнад ових стена леже оазе од кретацеј

скога кречњака. После, на Добрчевом Брду испред Крепољина, настаје

сам трахит, који као да гради и Радоњин Врх и Трућ.

Крепољинска Река ужљебила се, у селу, у Црвеноме Пешчару, врло

лискуновитоме, преко кога се виде масе од трахитоидних стена. — Одo

нуд села на Црвеноме Пешчару лежи кретацејски кречњак, који се овамо

са северних кршева пружа.

Крепољински се трахит пружа, са прекидима, преко Млаве на Југ. У

Сигама се налазе изданци трахитоидне стене идентичне са крепољинском.

Јежевац је спрам Вукана на левој страни Млаве; он даје један рт

за доњи и један за горњи део Ждрела. Брдо се ово састоји од једра

кретацејска кречњака, испод кога је, при улазу у ждрело, испољен Пр

вени Пешчар.

*) Вегg-nd Huttenmannishe Zeitung. 1878. Бр. 5. стр. 37.

*) loc. cit. Бр. 6. стр. 48.



214 о мо љ Е

Крила ш је југозападно од Јежевца. То је узвишени плато са оштре

љима Лисине и т. д.) и дољачама (Бела Река, Пониклице и т. д.), које су све

од једрога кречњака са вpтачама и понорима. Црвени је Пешчар у под

ножју ове кретацејске масе, а гради и неке омање оглавке око ње (Цр

вено Брдо и т. д.). Највише га има код Везичева, где гради посниска бр

дашца око Реке. Ту га је још Хердер констатовао и одредио му пру

жање hora 3 а пад ка СЗ.

Главчина је јужно од Крилаша; она веже брда Браничевског Ждрела

за Бељаницу, а њени јужни огранци иду до Манасије на Ресави, и за

вршују се б. Маћијом. На Главчину је излазио Хердер и изненадио се

њеним многобројним вртачима (loc. cit., 5 и 6) у једроме кречњаку. Он је

забележио, да се на тај кречњак, код Златова, наслања неки Црвени Пе

шчар, који је црвен од гвожђа а има земљастих и крупнозpних уклубака.

Овакав однос Црвеног Пешчара спрам кречњака учинио се Хердер у и

код Везичева, а заблуда проматрања долази можда од његова предубе

ђења, да су онамошњи кречњаци из неке много старије геолошке пери

оде. („Uebergangskalksteine“ loc. cit. стр. 4.)

Од кречњака је и крајње брдо Маћија, а тако и њен парник с оне

стране Ресаве: Пасторак.

Бељан и ца је гребен измеђ Млаве и Ресаве, чији је правац од И. на З.

Средња висина тога гребена јесте око 1000 м., а највећи врх има 1360 м.

Стрмо и голо платно окренуто је Југу, ка Ресави. Северу т. ј. Млави Бе

љаница се постепено спушта, и у неколико трапова дели. На овој падини

могу се добро разликовати две полице. Снижа је полица доста благо ка

Млави нагнута. Избушена је вртачама, које се обично ређају у поворке

меридијанскога правца и тако назначују јаруге и долинице, којима би

Млави притоке са југа притицале, да су до сада развијене биле. Испод

таквог једног низа вртача налази се облук, у коме је чувено Млавско

Врело. Сличног су положаја и врела Бук и Групаjа, које имају развијене

долине, а избијају из пећина, док Млава излази мирно из поширока ока.

Горња полица Бељанице има заднивене дољаче са вpтачама или без њих.

Из овога се описа види, да је Бељаница састављена од једрога креч

нога камена. Фосила до сад није по њој нађено, али нема разлога, да се

и у њеним кречњацима не претпоставе еквиваленти кучајских капротин

ских кречњака. Узимајући у обзир велику моћност ове серије кречњака

слободно је претпоставити, да ће се у њима наћи и еквивалената горње

Креде.

На јужноме подножју Бељанице оголићени су слојеви Црвенога Пеш

чара. Исти се јавља још на западноме подгорју Бељанице, око извора

Црвене Воде, која притиче Крупаји.
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Од Бељанице се кречњачки гребен пружа Црноме Врху шреко кр

шева Бећарске Главице (1095 м.), Страже (1296 м) и поменутога Лисца

изнад Пераста.

Омољска корутина, која је свима напред поменутим планинама за

творена, и која је свима приточицама горњег дела Млаве ижљебљена, ис

пуњена је творевинама из терцијeрне периоде.

У Жагу бици на белом, доломитичноме, кртоме кречњаку, у коме

је око Млаве, належу дискордантно слојеви меког жућкастог кречњака,

са калупима и утисцима од Сопgeria. Слојеви се пружају од И. ка З.,

а падају у северно поље.

Фосила има доста у обронцима ових слојева испод жагубичког гро

бља. Западно од тога места терцијeрни слојеви почињу једним конгло

мератом. За грађевине се вади јужно од варошице ситнозpни плочасти

пешчар, који је удружен са лапорцем, а чији се однос спрам поменутих

терцијeрних слојева не види бар у овим отвореним мајданима.

У Лазници терцијeрни је терен састављен од чврста плочаста креч

њака жуте боје, са многобројним калупима и утисцима конгерија. Сло

јеви се пружају од И. ка З., али падају ка Ј., тако, да са онима у Жa

губици граде једну синклиналу. Пад је слојева на обема странама врло

стрм, стрмији но што би проста синклинала овога размака захтевала, тако,

да се може претпоставити локално пуцање и уваљивање земљишта у до

лини Млаве. У Лазници се терцијeрни терен пење изнад села до изохипсе

од 500 м. Испод села су благе косе од млађих терцијeрних наноса.

У Мила то вици су просечени моћни наноси од песка, песковите

глине, титре и лапора, чији се слојеви више пута смењују до под агло

мерат од брдскога елувима.

У Јошаници слојеви лапораца садржавају утиске некаквога лишћа.

Терцијeрни терен на десној страни Млаве може се поделити на две

зоне. Горња, прибрежна, зона има слојеве поремећене из хоризонталнога

положаја; раздељена је по многим ртовима. Доња, поречна, зона састоји

се од млађих наноса, и терасирана је у најмлађој геолошкој епоси. Ис

под ње лежи друга, још млађа, алувијална и дилувијална пљошта.

Оваква би се деоба смела применити и на леву страну Млаве; али

је овде много мање Терцијера по на десној страни, јер се кречњачки

окомци Бељанице примичу Млави много ближе, но оне силикатне низго

pице севернога повијарца. На јужној ће страни бити највише Терцијера

око Суводола, спрам Тршке Цркве.
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Сто је највиђеније брдо у североисточноме делу Србије, прво, са своје

висине (1189 м.), друго, са своје особите трапезне Форме, и, треће, што је

прилично одвојено од других већих висова у ономе крају. Његово карак

теристично лице истакнуто је нарочито према северу, истоку и југу; са

југа и запада припињу се уза њ косе и кршеви.

На западноме крају Стoлoвe масе заподела се танка кршна коса,

која се право на СЗ. упутила („Црна Гора“ на генералштабној карти), па

после скренула к северу, да на Кокорану и Гарвану задебља, па да опет

окрене северозападу и у мајданпечку област упре. Та је коса пала у

очи првоме геологу, који је у овај крај долазио, барону Хердеру. Он је

помиње неколико пута под именом Врата; али ово име вреди само за

ону узану просеку на овоме гребену, кроз коју је једини пролаз из По

речке Реке у Омоље.

Хердер је амо дошао из Црнајке, на коме се путу уверио, да је пла

нина од Црнајке до Горњана састављена од сијенита, од кога је и под

ножје Стола и Врата. После нешто нејаснога описа овога гребена, од

белога кречњака, који се стрмо као зид ка истоку опучио, Хердер вели:

да се овде геологу намеће мисао, да је сијенит издигао Стол, Врата и цео

кречњачки гребен.

Други пут се Хердер пео на сами врх Стола, и то из села Луке, око

чије је реке и Ветрена констатовао микашист (hora 9 и пад ка истоку). Чим

се из села Столу пође појављује се сијенит, “који свуда указује да је насилно

продро". Са сијенита је Хердер прешао на кречњак, а на северозападној

страни опет на сијенит, који се овде највише уз брдо припиње, па најзад дошао

опет на кречњак, који траје до врх Стола. Кречњак је на врху Стола бео

и доломитаст. Близу врха пробија једна “И, Фата дебела жица од црвене

печене глине са пржином од кречњака, којој жици Хердер вулканско по

рекло приписује. Она се пружа hora 7, а пада скоро главачке. Слојеви

кречњака на Столу пружају се hora 2 до 6, а падају истоку и југу под

40 до 50“. Са Стола је Хердер сишао ка Бучју, бележећи на источној

страни кречњачку косу, а на западној сијенит-порфир.

После Хердера у овај је предео одлазио г. Е. Ти це, 1870 год.

Он је из Црнајке пошао Столу преко Горњана. Чим је изишао на грани

тни плато, приметио је кречњаке, од којих су створени Сто и она коса,

што раставља Крајину и Омоље. Ово је онај исти из напред нам већ по

знати сенонски кречњак од Мајданпека и Вајценрида у Банату. Нарочито

пада у очи аналогија положаја: кречњаци Стола као и они код Вајцен

рида леже непосредно на граниту. Сем белих сахароидних остeњaкa има

довољно и таквих одломака, који осигуравају подударност са шареним
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кречњацима од Мајданпека и Вајценрида (loc. cit. стр. 597 или 31). При

томе се и код Вајценрида могу видети са свим сличне доломитисане пар

тије, чиме се може умирити свака шетрографска замерка. При томе још

могло се је на Столу наћи и неких окаменотина (теребратула, корала).

Слојеви су на Столу врло благо нагнути, а то је важно имати на уму

при процени Хердерова мишљења, да је гранит (он вели сијенит) подигао

оне кречњаке, па по томе и да је млађи од њих (стр. 598).

Ову Хердерову хипотезу г. Е. Тице обара са два разлога: 1) што

су слојеви на Столу скоро хоризонтални, 2) што не само Сто већ цео

кречњачки гребен од Бучја до Шашке лежи на граниту, а то би значило

да је гранит куљајући целу подину свуда подједнако разорио и једно

ставно се под горњу Креду подвукао, а то на онако великој дужини није

вероватно. Са тога је, вели Тице, најбоље, да се гранитна маса код Стола

сматра као дно оног истог сенонскога мора, које је у исто доба код Мај

данпека лежало на исконском аргилошисту, туронским лапорцима и неким

извесним пешчарима.

У област Стола ја сам долазио једанпут с југа, а други пут са

севера.

Идући с југа од Беле Реке у Топлу и Луку прелазио сам преко терена

разних Филита, међ којима се код Топле виде жице габроликих стена. Код Луке

се испод Филита појављује и гнајс, терен је овај распрострањен западно до под

плочу Стола, а северно преко Великог Поља и јужно преко Ветрена веже се

за силикатни терен Дели Јована. Кроз њега се у Луци промаља громада

гранита и жице гранулита. Гранити су распрострањени више на истоку и

северу, а гранити на западу. Кречно платно Стола ослања се, на овој источној

страни, нешто на гранит, а нешто на кристаласти шкриљац. Слојеви што

га састављају нису баш тако положити, кад што г. Тице тврди, већ су

доста косо ка југу и југозападу нагнути. Од тога су платна оцепљени

Визаци, који с југа гледани имају три чуке, док се са истока и севера

виде само две. Они се такође састоје од кретацејскога кречњака, и леже

на гнајсу и граниту; на контакту кречњака и силиката избијају јака врела.

Са севера сам овом крају приступао од Рудне Главе, право уз при

пориту косу па преко платоа од гранита. Гранити су разних варијетета,

а од ове две главне Феле. Прво су амфиболски гранити са црвеним Фелд

спатом и са тако мало и то скривенога кварца, да се Хердеру не може

много замерити, што их је сијенитима називао. За тим имамо обичне

биотит-граните са белим Фелдспатом и обичним гранитним кварцем. Гра

нити трају јужно све до Горњана и до Стола. На исток се пружају ка

Поречкој Реци, а на западу се подвлаче под онај кречњачки гребен. Г.

Тице с правом је ову партију назвао гранитни плато. Речице су изриле

тај плато до приличне дубине, и опустошиле стрме литице ових жљебина.

Иначе је плато прилично питом: зелени се по њему њива и ливада.

гкологилд сивилк 28



218 С Т О

Сто је на овој северној страни преломљен види слику у Атласу).

Северни се одломак опучио, и као неки праг испред оног главног напра

вио. Платна су до некле стрма, па после осулинама подупрта. Осулине су

пошумљене, а и иначе су контакт измеђ Креде и силикатне подлоге застpле

Измеђ Стола и Горњана има неколико кршних бобија и чалија, које

су све то мање што се више к северу спуштају; нестаје их прилично

далеко изнад села. Упоредо са њима, али много више и импозантније,

протеже се неколико пута већ поменути кречњачки зид, који је само на

Вратима просечен. И тај се зид издиже делом на гранитима, а делом на

кристаластим шкриљцима. На контакту испред Врата проматрао сам кору

од амфибoлита и талкшиста, па после опет све сам гранит.

На самим Вратима, под оним једрим кречњаком, лежи серија сло

јева од глинца, пешчара и плочаста лапорца, кроз које су слојеве про

шле танке жице андезита. Слојеви се ови пружају правцем меридијана,

а падају ка зашаду. Пешчар је лискуповит, и опомиње на кретацејске

Флиш-шешчаре. Кречњак на главноме гребену подељен је у банке и сло

јеве, који такође у западно поље падају. Западна страна гребена није око

мита и гола као источна, већ је положитија, па шумом и травом обрасла.

На приложеном профилу види се како сам схватио геолошки састав

Стола и његове околине. Сл. 24.

На Сто је изла

зио и г. Ј. Цвијић

1891 год. Из ње

говог описа“) ва

Сл. 24. А. део Дели Јована (1200 м.) — I“. Сто (1189 м.) - С. Стрељник димо ове податке.

(1098 м.) — D. Велико Пољe (500 м.) — Е. Горњански плато. — 1. Гранит.— П. Вукоти г. — ПI. Кристаласти шкриљци. — IV. Креда. — У доња к“. На врху Стола

— VI жице трахитоидних стена. велика је стрма ра

ван, ка Ј3 нагнута; раван је средином удубљена. Слојеви су нагнути ка Ј3.

за 35”; у њима има балемнита. На врху је бели као снег зрнасти кречњак,

састављен сав од неодредљивих корала. На основу Тицеовог упоређења

Стола са неким кречњачким масама у Банату, и на основу нових лите

рарних података, по којима се те банатске масе у доњу Креду приброја

вају, г. Ј. Цвијић закључује, да ће и кречњаци Стола у доњу Креду спа

дати. И ако се овај закључак слаже са оним, што сада мислимо о ве

ћини кречњака у Источној Србији, не смемо га примити као потпуно истинит

Док се довољним палеонтолошким датима старост Стола тачно не утврди.

К У Ч А Ј

1. То је право име оне велике кршне височине, што је на разним

географским картама обележавана именима: Голубињске Планине, Ајду

") П вијић: Геол. Анали V. стр. 50 и 51.
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чке Планине или Подгорачке Планине. Кучај је ограничен на југу Често

бродицом, на северу Бељаницом, на западу ћупријским Поморављем, а на

истоку депресијом Црне Реке. Средња висина његова јесте преко 800 м.

Цео је плато благо ка југозападу нагнут. По њему има више попречних

и један повећи уздужни гребен. — Јавориште (1150 м.). Највиша су места

на североисточноме крају Кучаја: Микуљ (1080 м.), Маљеник ) 1172 м.),

Велики Крш (1229 м.) и Стража (1296 м.).

Са Кучаја слазе реке на исток Црној Реци, а на запад ка Морави.

По њему има неколико река понорница, којима је даљи, подземни, ток не

познат.

Попречни профил долина кучајсих река условљен је природом те

рена, у којима су ижљебљене: у кречњацима су теснаци и ждрела, а у

силикатима су долине проширене.

По свима кречњачким партијама Кучаја развијени су појави карста

у најлепшим и разноврсним облицима вртача, дољача, пештера, леденица

и понорница.

2. Пре мојих „О снова за Геологију Краљевине Србије“ о

геолошком саставу области Кучаја имали смо само неке белешке од г. г.

Сабоа и Хофмана. Г. Д-р. Ј. Сабо ишао је из Ћуприје у Сењски Мајдан и у

Жидиље. У Сењскоме Мајдану констатовао у једноме поткопу:

1) старији камени угаљ са угљеним шкриљцем; над њиме:

2) Црвени Пешчар, а изнад овога

3) секундирани кречњак.

У отвореноме мајдану, преко пута тога поткопа, „међусобни одно

шај, па тако и доба, са свим се лепо види: горе је секундарни креч

њак чврстог састава, испод њега пешчар и неки пешчани тегл, у коме

ће, по свој прилици, бити Фораминифера. До мајдана у потоку нађе се

конгломерат са трахитом, који је зар подигао угаљ и кречњак“. (А. По

повић, Геолошке цртице о Србији).

Сличан је терен и у Жидиљу, где је нађен још и лабрадор-трахит.

Г. Х. о Ф ман је проматрао сењски угљени терен, и у своме „Изве

штају“ (1375) обухватио скоро целу област Кучаја. Он је о томе овако

резиме написао. „Планина сењског угљеног басена склопљена је из ових

ЧЛАНОВа, -

„Основа планине, која у исто време образује и корита, припада при

мерној Формацији, која се састоји из слојева лискуновог (на левој обали

Мораве) и глиненог шкриљца (у ланцу Црног Врха).

„У овоме кориту сталожен је црвени пешчар. — Поегова моћност до

стиже око 200 м., а данас се по прибављеном искуству у толико пре мора

сматрати као један од главних чланова угљене формације, што се у ње

говом најгорњем члану појављују слојеви угљена од знатне моћности (11 м.)

***
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„Над црвено-пешчарским чланом групе Формације угљена сљедује

један конгломерат, који је само у сењском мајдану као јаче развијен по

знат . . . . Моћност овог члана Формације може се у сењском мајдану узети

на 60 м., и он образује овде подину угљена . . . .

„Старост ове угљене Формације није још утврђена, али она припада,

по свој прилици, секундарној периоди. . . .

„Као даљи члан сењске планине угљена сљедује кречни камен из

периоде креде, који Формацију угљена и непосредно лежиште угљена

покрива . . . .

„Пo кречном камену из периоде креде сљедују наслагања, која га

претрпавају, и која припадају терцијeрној периоди . . .

„Ови старији терцијeрни слојеви састоје се из конгломерата и бреча,

који достижу до 80 м. . . .

На ове слојеве... наслагана су лежишта мрког угљена од замашне моћ

ности и раширености . . . . Такви басени мрког угљена могу се назначити

као врло важни за будућност ови: милива-буковачки, војнички, пањевачки

и дивљаковачки, — за тим басени: огашулу Маку, Медера, Пољане, Бе

љајка и др. многи.

„Као последњи члан сењског угљеног басена појављују се кватерна

и најновија наслагања, која се састоје из лежишта шљунка и других

НаПЛaBa.

На основу претходних података од г.г. Сабоа и Хофмана и на основу

мојих проматрања, ја сам на мојој карти од 1885 год. на Кучају и ње

говом западном подгорју, означио ове терене:

1. исконске шкриљце,

2. палеозојске шкриљце

3. Црвени Пешчар,

4. кретацејске, неокомске кречњаке и лапорце,

5. Неоген,

6. трахитоидне стене.

После тога је г. Ј. Цвијић три пута посетио Кучај, и израдио гео

графско-геолопку монографију Кучаја, којој је приложена и манускритна

скица геолошке карте истога предела. На тој су карти излучени:

1. Палеозојски шкриљци,

2. Црвени Пешчар,

3. Кретацејски кречњак,

3. а. Раванички кречњак,

3. b. Брезовички Пешчар,

4. Терцијер,

5. Еруптивне жице.

О распрострањењу и стратиграфским односима ових појединих гео

лошких група г. Ј. Цвијић дао је толико података, да ће његов рад, без
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сумње, послужити као најбоља основа за будућа детаљна геолошка кар

тирања у Кучају.

3. Кристаласти шкриљци као да се налазе на северноме крају Ку

чаја. Њихови изданци морају бити врло ограничени, и можда су детри

тусом маскирани, јер их до сада ни један проматрач није на месту смо

трио. Ја сам их на карти означио на основу казивања г. Ф. Хофмана и

на основу мога проматрања неких валутака од кристаластих стена у ко

риту река, што из тога предела долазе с једне стране Злоту с друге

Стрмостену. Међ тим валуцима имаде амфибoлита и еуфотита. Амфибoлити

су прљаво зелене боје са жилицама кварца секундарног. Њихов налазак

оправдава претпоставку исконског терена у изворном пределу Ресаве, т. ј.

у северноме крају Кучаја.

4. Са мало поуздања бејах, на првој карти, означио и палеозојске

шкриљце у изворноме пределу Ресаве и Ресавице. Детаљна проматрања

г. Ј. Цвијића оправдала су овај поступак, а њима имамо да захвалимо

што о овоме терену можемо сада нешто више да рекнемо.

Палеозојски терен највише је распрострањен у северноме делу Ку

чаја. Тамо он захвата венац Маљеников и цео висораван Микуља. Одавде

се ужим pтима пружа северно ка Црном Врху и јужно до доњег тока Ра

довањске Реке. — Терен се овај састоји од шкриљастога аргилошиста,

какав се обично налази у палеозојским теренима Источне Србије. — У

повлати му је обично кретацејски кречњак, али на венцу Јаворишта, којим

је Кучај подељен на две мање висоравни: на западну Брезовичку Висо

раван и на источну висораван око Микуља, оба су ова терена растављена

серијом слојева зеленкастога пешчара и глинца, које је Ј. Ј. Цвијић та

кође у доњу Креду ставио.

Главна маса палеозојских шкриљаца Кучаја јесте на Маљенику, на

чијем се гребену издижу Велики, Мали и Голи Маљеник. Северни део овога

гребена пружа се меридијански, спрам Злота скреће ка ЈЈЗ., а спрам Под

Голи Маљеник

Мијајлово Б. Киркан ---- Iмера,
| |

| Пијенска Р - 1 - - - . . Корнеш

8,

Сл. 25. Прољил Маљеника. 1. Палеозојски шкриљци. — 2. Капротински кречњак. —

3. Андезит. — 4. Микрогранулитски порфир.

горца је скренут још нешто више у истом правцу. Слојеви су на томе

гребену тако сложени да граде антиклиналу, чије се слеме повија исто
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тако ка западу као и планински гребен. Из профила г. Ј. Цвијићева (Сл. 25.)

види се, да се слеме ове антиклинале не подудара са планинским венцем,

већ је у источној водопађи, што аутор приписује оностраној већој еро

зији, атмосферској и речној.

Кроз палеозојске слојеве на Голом Маљенику пробија једна жица

микрогранулитског риолита (4. у Слици 25.)

Палеозојски терен Микуља није друго до западно крило Маљеникове

антиклинале, које је много блаже нагнуто но источно, Злоту и Подгорцу

окренуто, крило. По њему има оаза од кретацејскога кречњака, који је у

оној антикинали конкордантно са палеозојским шкриљцима набран“)

5. Црвени Пешчар гради једну зону по западним низгорицама Кучаја;

та се зона у правцу меридијанскоме наставља од Честобродице до под

ножја Бељанице на Ресави. — У дужину има овај појас по правој ли

нији око 30 килом. Ширина му је врло променљива. Најшира су места

измеђ Ресавице и Јеловца и јужно од Сењског Мајдана; ширина је овде

око 6 километра. Најужа су му места код Сисевца и измеђ Жидиља и

Језера. — Г. Ф. Х о Ф ман (Извештај . . . стр. 3) оцењује моћност Црвеног

Пешчара на 200 м., што ће, свакојако, бити најмања мера исте.

Црвени Пешчар гради такође једну антиклиналу, чије се слеме, у

главноме, меридијански протеже. У западној партији његове зоне слојеви

падају обично ка западу, а у источној ка истоку. По боковима ове анти

клинале јесу кретацејски кречњаци, чије су се оазе сачувале овде онде и

у самој зони Црвеног Пешчара. Кретацејски је кречњак сложно са Цр

веним Пешчарем набран. На оним местима, где правац и пад Црвенога

Пешчара одступа од обичнога, скреће такође правац и пад слојева кре

тацејских кречњака. Најзнатнија таква одступања јесу код врела Црнице,

где правац антиклинале узимље кос правац спрам главног правца анти

клинале у овој зони Црвенога Пешчара.

Терен се овај састоји од слојева доста подједнакога пешчара, ситног

зрна, а цемента загасито-црвеног, гвожђевитог. Ређе се виђају варијетети

жућкасто-црвеног и вугасто-црвеног пешчара и пешчара са вашновитим

цементом. Конгломерата, који би несумњиво улазили у састав овога те

рена, нисам запазио. Али има, по негде, интеркалација црвеног, песковитог

глинца, који се смењује скоро неприметно са слојевима Црвеног Пешчара.

6. Кретацејска система захвата највећи део области Кучаја. Она је

подељена овде у три велика појаса. Први је појас по средини Кучаја,

други је по црноречкој, а трећи по моравској ивици његовој. Црноречки

појас може се сматрати као источно крило антиклинале палеозојскога те

рена, а моравски као западно крило антиклинале Црвеног Пешчара. Средњи

") П вијић: Геолошки Анали Балк. Полуострова У. Стр. 42 и даље.



к у ч A J 228

би појас према томе градио као неку синклиналу, јер његов источни крај

улази у састав прве, а западни крај улази у састав друге антиклинале.

Међутим, ова тектонска подударност примећена је само по ивицама средњег

појаса; у његовој средини пак слојеви су од разне руке поремећени, и

један општи правац још није запажен. У Торовишту се слојеви пружају

од И—З., а испред њега иду меридијанским правцем.

Сем ових главих зона од кретацејскога су терена и оне многе оазе

изнад зона напред поменутих старијих терена. У области Црвенога Пеш

чара кретацејске оазе налазе се код Сењског Мајдана и Жидиља. У об

ласти палеозојскога терена такве се оазе находе на Микуљу, а такви су

и Добромиров Камен, Мали Кленцуш, Велики Кленцуш, Васиљев Камен,

Михајилово Брдо, Коркас (Цвијић: loc. cit. стр. 42)

Стене, од којих су ове три зоне у Кучају саграђене, јесу: глинци,

пешчари, лапорци, а највише једри кречњаци. По стратиграфском реду

леже прво глинци и пешчари, па кречњаци и лапорци.

Прву смо серију поменули већ напред на Јаворишту. Г. Ј. Цвијић

нашао ју је још у Малој Брезовици и на левој страни доњег тока Радо

вањске Реке, и то изнад палеозојских кречњака. Ја сам изданке кретацеј

скога глинца и пешчара виђао кад сам из црноречке Јабланице на Кучај

излазио. Највише их видех на месту Равна Бучина и Горње Поље, и то

у подини капротинских кречњака.

Други и највећма распросрањени део кретацејске системе јесу једри

Кречњаци, од којих се могу разликовати ови варијетети;

а) бељушаво сиви, једри и крти; он је највише по Кучају распро

страњен,

б) жућкасти и беличасти зрнасти,

в) руменкаст, сит, плочаст;

г) црнкаст, сит.

Према досадашњем брзом проматрању и према тешкоћама промат

рања у онако испрекиданоме, прорешетаноме, земљишту, као што је на

Кучају, није ни мало чудо, што ове варијетете не можемо боље преци

зовати, нити их по неким сталним хоризонтима распоредити. Нека су овде

само напоменути, да би се на њих обратила пажња будућих истраживача.

У једрим кречњацима Кучаја виђено је на више места пресека од

капротина, остреа, корала и брахиопода. Г. Ј. Цвијић налазио је оваке

Фосиле на Коту, злотском Горњету, у долини Велике Реке и на Ломчићу.

Ја их имам из Велике Реке, Петрове Реке, Беле Воде и Жидиља. Злотски

Фосили по одредби г. Ј. Цвијића указивали би на горњу Креду, међутим

већина осталих налазака указује на капротински ниво у Пеокому. Од

капротинскога су кречњака све масе око Белих Вода, Торовишта, Иг

pишта, Брезовица, Кота и Стобора све до Лисца и Страже.
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Лапорци више или мање глиновити, компактни или слојевити, појав

љују се више спорадично по овој великој кретацејској области. Доцније

ћемо их још помињати у источноме, црноречкоме, подгорју Кучаја, код

Извора, Јабланице, Боговине. Од главне масе кретацејскога кречњака они

се разликују прво петрографски, друго положајем својим изнад њих, и

треће садржином орбитолина.

По средини Кучаја г. Цвијић је нашао орбитолинске слојеве у Малој

Брезовици, а по западноме делу његовоме нашао их је код извора Цр

нице, у Жидиљу и код Стењевца. Ја сам орбитолинске слојеве прома

трао у најсевернијем делу Кучаја, у Стрмостену, и најјужнијем делу, код

М. Честобродице.

По Малој Брезовици и око ње распрострањени су беличасти и жућ

касти крти кречњаци. У једној њеној голој вртачи г. Ј. Цвијић је про

матрао : 1) модар, по мало лапоровити, кречњак са коралима, неринеама,

од којих једна подсећа на Rh. Сисierei d'Orb., 2) уз ове се слојеве јавља

модар кречњак, компактнији од првога, а са орбитолинама.

Код Жидиља у потоку Маковишту „имамо комплекс слојева, састав

љен у доњем делу из пепељавог лапорца, који се цепка и сав је испу

њен орбитулинама, а преко њега долази модрикасто црн кречњак са жи

лицама калцита“. Слојеви падају ка ССИ под 40°. Леже преко кртих кри

сталастих капротинских кречњака.“)

Најјужније место наласка орбитолинских слојева јесте северно од

друма, што преко Честобродице води у Крви Вир. Ту се, изнад Црвенога

Пешчара, од кога су обе стране Честобродица, до њенога ушћа у Грзу,

издиже островце од лапораца и једрих кречњака. У лапорцима смо на

шли бодље од морских јежева, љуштуре од остреа и пектена, одломке

теребратула, а највише обичних орбитолина. Маса једрога кречњака, што

се изнад ових слојева издиже, опомиње на масе сенонскога стрмостења;

али њен прави положај у реду кретацејских катова нисмо могли ничим

поузданим обележити.

На Грзи су једри коралски кречњаци, који су вероватно неокомске

старости. Такви су исти кречњаци и по Врлетницама јужно од Грзе.

Из досада наведенога види се, да се кучајски кретацејски терен са

стоји поглавито од чланова доње Креде. Питање је: да ли тамо има и

чланова горње Креде 2 Ја сам и пређе претпостављао, да их има по не

ким кречњачким кршевима.“ Наласци г. Ј. Цвијића код Подгорца и у

М. Брезовици подупиру ову претпоставку, ма да се он сам не изражава

изрично у овом смислу. По његовоме спису изгледа, да је он вољан не

*) Ј. Цвијић: loc. cit. стр. 30.

*) Основи за Геологију Краљевине Србије стр. 62,



К У ЧА Ј 225

само брезовичке, него и раваничке кречњачке као и Стенку код Сења

у горњу Креду да уврсти.

7. Терцијeрни терени у овој области груписани су у двема зонама:

једна улази у састав Поморавља, и о њој се говори на другоме месту,

а друга је од терцијeрних оаза код Сисевца, Сења, Жидиља и Стрмо

СТОНа.

Си се вац се зове манастир а по њему и дољача код извора Цр

нице. У тој су дољачи одавно већ опажени изданци Фосилнога угља, који

су привукли на се пажњу рударских инжињера. Али при свем том ни овај

као ни следећи угљеносни терени, нису још довољно геолошки проучени,

нити је старост угља по њима утврђена. Једни су рудари указивали на

карбониферску, други на пермску, трећи на кретацејску старост тамош

њих угљених слојева. При првој посети оних угљених мајдана мени се

учинило да има тамо угља двојаке старости; сада ми се пак они угље

носни терени чине већином терцијeрне старости, с тога ћу их у овоме

чланку и побројати.

Основна формација у Сисевцу, и око њега, јесте Црвени Пешчар. Он

се амо пружа од Југа где највише простора и заузима; од њега су ви

сови Мали Пештаpак, Папрат, Страовачке Лисине и Гвоздац. На десној

страни Црнице овај се терен пење само до некле уза стране, јер је већи

део висова саграђен од кречњака, који се спрам мајдана спуштају до

саме долине и трају до манастира, где их прекида антиклинала Црвеног

Пешчара што се Вавилу и сењском Мајдану упутила. Кретацејски креч

њак развијен је највише по Стењки и Пожару, измеђ којих се до Црнице

спушта сушица Јабланица, чије је ушће главама слојева као забрањено.

„“ У кречњацима на б. Пожару виде се пресеци капротина, а код пе

ћина, из којих избија Црница, развијени су напред већ поменути орбито

лински слојеви.

На овој партији Црвеног Пешчара ерозија је проширила долину,

која тиме гради очевидан контраст са ждрелом, у које се увлачи Цр

ница на скоро испод манастира и створила је корутину у којој су

се млађи слојеви депоновали. Ти млађи слојеви јесу детритус од ста

ријих основних слојева Црвенога Пешчара, са тога су обе формације

по изгледу доста сличне. Забуна долази не само од ове петрографске

сличности, већ и од тога што су и ови млађи слојеви поремећени из

првашњег хоризонталног положаја и то местимице врло јако и непра

вилно. Приложени профил (Сл. 26.) казује како ми се учинио геолошки

састав сисевачке корутине. Као што се види, ја стављам угаљ у терци

јерни терен. Слој његов има до 4. мет. дебљине, али није једноставан,

већ је интеркалацијом угљене глине од 2 дм. раздељен; сем тога мести

мице је слој угља и стањен. У подини су слојеви пешчара руменог и

г кологијA cРвилн, 29
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глиновитог; у повлати су крупнији детритични елементи. Г. Комб Фран

цуски рударски инжињер уверавао ме је да је међ црвеним пешчарима у

подини видео такође слој фосилног угља, коме је много већу старост

приписао. Како су рудни

поткопи за време моје

посете били затворени

то ја нисам овај Факт

могао верификовати. Са

тога сам предео Сисев

--

ца препоручио пажњи

Сл. 26. Сисевац. — П. Црвени Пешчар. — П. Креда. — III. Тер- T

цијер са угљеном код Е. — IV. Речни нанос у доњи Црнице. — А. G. НеМаЧКОГ рударског ре

синклинала Црвеног Пешчара са раселом оазом Креде у В. и Тер- Ферента Г. В. Кн о хен

цијером у F. — СП) је раселина,

G -

хауера када ми је за

тражио геолошку литературу и друге податке о свој Србији и њеним рудни

цима. Резултат његових проматрања на истом терену представљен је у овом

опису: Ако се од Параћина пође уз Црницу и прође широка моравска

долина и терцијeрни брежуљци, наступа се у кречњачке стене, кроз које

пробија Црница. Поступно се корито шири, кречне се стене одмичу, а

Црвени Пешчари пермо-тријасне старости разастиру. Кречњаци се одликују

многим пећинама. Често се по висовима виде особите вртаче у које

потоци од једном пониру, а на другом месту опет избијају. Нешто испод

поткопа у Сисевцу избија Црница из такве једне пештере у десној обали

доље. На овоме месту до дна доље силази кречњак, преко кога конкор

дантно лежи Црвени Пешчар а на наспрамној страни слојеви овог пеш

чара падају у супротном правцу ка долини и Терцијeрoм су покривени.

Почем се тако на југу јавља повлата, а на северу подина Црвеног Пец

чара, то излази да се у продољу Црнице десила раселина, која је сло

јеве за читаву дебљину Црвеног Пешчара у подину угурала. Даље су ис

траживања показала, да 15 клм. јужније пешчари ошет тону ка Црници

и да је овде 3 клм. дуга и 15 клм. широка корутина у Црвеном Пеш

чару, у којој су се депоновали терцијeрни слојеви. У подини терцејер

них глина у Сисевачком Мајдану находи се 3—45 м. дебео слој угља,

мало метара удаљен од пешчара повлате. Угаљ је чврсти лигнит, ломи

се у повеће комаде; од Сењскога је бољи што је чистији, нарочито што

нема пирита. Једна анализа овог угља дала је 6123“, угљеника, 3.40%

пепела, 142 сумпора, 1698 кисеоника и азота и 196 воде и топлотни

ефект од 5959. калорија.

По анализама г. С. Лозанића, угаљ из Сисевца садржи:

Примерак | С | | | | О и N. Воде | Пепела | Испари Кокса Калорија

| - -- - =- -__ пТ----- --- –– -— —— — ————— — — ——— ——

I 5!} - 4. S 3-90 2130 | 12:30 h 3-02 - |- 4987

| | 17-75 |- 340 1 & - S6 1065 19-25 34. - И 6 356 % А 075

-

|
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По доброти и топлотној снази надмаша дакле, обичне лигните, чија

се просечена јачина цени на 5500 калорија“).

Не задржавајући се на нејасним и недовољно мотивисаним постав

кама овога цитата, ја ћу само приметити, да геолошком профилу г. К. но

хенхауера на коме су кретацејски кречњаци конкордантно испод Црве

нoг Пешчара стављени, Фали елемент који би овај ненормални положај

орбитолинских слојева растумачио, онакав и онако представљени поло

жај не би могао да се растумачи ни једном простом раселином (која на

профилу није ни представљена) већ би се морало прибећи још и претпо

ставци једне положене боре, коју ни г. Цвијић ни ја нисмо тамо запазили.

Мени су се сисевачке прилике простије учиниле. Она партија креч

њака из које избија Црница само је у висинском погледу испод Црвена

Пешчара, а у геолошком је она проста оаза у денудацији каквих има

више изнад Црвенога Пешчара; она лежи на јужноме крилу сисевачке

антиклинале, која се, као што је речено, коси са меридијанским правцем

главне антиклинале Црвеног Пешчара. Они пак Црвени Пешчари у по

дини лигнита, за које Кн о хенхауер тврди да нагињу у супротном правцу,

не припадају, чини ми се, системи Црвеног Пешчара, већ млађој угље

носној серији слојева.

Сењ с к и Мајдан удаљен је од села Сења и Манастира Раванице

за 10 клм. Он је у изворноме пределу р, Раванице; такође у једној про

ширица, више кречњачког ждрела кроз које се пробија средњи део р.

Раванице. И та је проширица у области Црвенога Пешчара, од кога су

околни висови: Липов Део, Топаловац, Вавило, Црвена Јабука, Ноницки

Врх и Балван

Подину продуктивнога слоја гради особени полигени конгломерат, међ

чијим елементима највише има одломака од Црвеног Пешчара, за тим од

Мезозојских кречњака, риолита, рожнаца, шкриљаца, кварца и т. д. Од

ломци ови нису много заокругљени, што значи да нису дуго ни далеко

котрљани. Поегова је моћност доста велика али нестална. Маса која је

делиће слемила јесте песковита глина. На појединим местима маса је кон

гломерата замењена пешчарем и песковитим глинцем. У опште је кон

гломерат доста трошан; боја му је пепељаста. Одломци од риолита и од

мезозојских кречњака у сењскоме конгломерату указује на посткретацеј

ску старост ове творевине.

Продуктивни слој са танким слојем угљенога глинца лежи на поме

нутоме конгломерату, а простире се канда и више од њега, јер се на

једноме месту види да трансгредира директно по Црвеном Пешчару.

Проматрања у новијим поткопима доказала су, да слој угља нема оно

лику дебљину каква му се негда претпостављала. Најдебља су места

“) « Gluckauf" 1892. бр. 22. стр. 245 и 246.

29“
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од 17., 16. и 12. мет. Средња је дебљина 7 и 8 мет. а најмања 3 мет.

Слој се пружа од истока западу, а нагнут је под углима од 20° до 30“.

При крају главног поткопа опажа се скретање слоја ка југу, по чему

изгледа да се извитоперио, али овде може бити и прелома са раселинама.

Квалитет Сењскога угља може се оценити по следећим анализама г. С. Лозанића (Анализе... стр. 58)

|

у сто делова угља

—т-п

| |

- Н Испарљиво | Кокса Калорија

С. Н. О иN. | * |- | | |

|

| I || 5842 3-78 20-73 1332 | 405 | 3575 | 46:ss | 4.910

| II | 59-01 3-54 21-17 1363 | 265 36-72 || 4700 | 4 876

III || 59-85 | 444 | 1941 1263 | 367 - | - | 5285

IV | 60-85 4 - 02 21-47 12-43 | 123 3454 | 5170 | 5084

V || 27-25 | 3-55 8-40 5-01 | 55 s.3 || 29 52 | 96. || -

VI || 59:66 380 21-72 11. se | 3-02 | 36-92 || 4826 | -

VII | 60-74 3-60 20 -88 11:48 | 330 | 38.61 | 16.61 || -

Сувом дестилацијом последња два примерка нашло се да садрже још воде у VI. 11-809/о, у VII.

11-480/
0"

Кроз слој фосилнога угља провлачи се слојић црнога чврстога глинца

са мноштвом трошака од слатководних молусака, који по мишљењу г.

Фукса“) указују на миоцену старост ове творевине. Према овоме а и по

особинама валутака у конгломерату, било би чудновато за што се могло

И још може двоумити о старости сењскога угља, да повлата истом угљу

није ову двоумицу одржавала и још је може одржавати. Непосредна по

влата угљу јесте црни угљени шкриљац чија је средња моћност 1 м, а

који се само, по негде, десно од речице Лунчевице, до површине зем

љишта издиже. Иначе је овај слој прекриљен мезозојским кречњаком

Стенке, који се у опште подудара са кретацејским кречњацима у тамо

шњој околини, те за сада нема разлога да се од истих одвају. Угљено

сни терен у Сењскоме Мајдану највише је, дакле, покривен кретацејским

кречњаком, а то би говорило против терцијeрне старости његове. Узима

јући, пак, у обзир оне прве, довољно убедљиве разлоге за терцијeрну

старост конгломерата и Фосилоносног слоја у сењскоме угљу, ми смо при

нуђени прибећи неким хипотезама да би растумачили налазак кретацеј

скога кречњака изнад терцијeрног лигнита.

Прва је хипотеза да се она

партија кретацејскога кречњака,

при набирању и пуцању онога

краја суновратила и на млађе сло

јеве налегла. Према томе би у

Сл. 27. Сењски Мајдан I Црвени Пешчар. – II Креда. Стенки имали или остатак по

— III Терцијeр са IV угљеном. — В. је Стенка. — Легнуте и еродиране боре ИЛИ

С. долина Лунчевице. ОСТатак Неке Велике КЛИЗОТИНС

испуцале кретацејске кровине не само преко своје ПОДИНе већ и преко

новог терена у подножју њеном. За претпоставку оваких дислокација

") Цитирано у расправи г. Д-р. Цвијић а у Геол. Аналима V, стр. 24.
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говори: 1) нагло скретање слојева угља при крају басена, који је тамо и

сам веома дислокован, 2) пуцање, раседање и срозавање кречњака Стенке,

које се и у данашње време врши.

Ако би детаљна проматрања тектонских прилика око Сењскога Мај

дана доказала да није било толиких и таквих дислокација, онда се може

прибећи и хипотези, да су терцијeрне воде подлокавале терен испод Стенке,

разоравале га и разносиле, па у створене подземне просторије нагоми

лaвaле свој детритус са биљним материјалом за Фосилни угаљ. Овакво

подлокавање у толико је лакше могло бити што се је вршило баш на

контакту два терена и то једног врло трошног. Примера за ово има и

у чвршћем терену.“) Тако би у Сењскоме Мајдану, тамо где је повлата

од кретацејскога кречњака, имали интеркалацију Терцијера измеђ Црвеног

Пешчара и Креде.

У рејону Сењскога Мајдана терцијeрни терен находи се и на Буљиној

Бари, где се састоји од ситног конгломерата, пешчара и угљеног шкри

љастог глинца, са Фрагментима угља; али бушењем истог терена није се

наишло на слој правога угља.

Г. Ј. Цвијић помиње остатке терцијeрног терена и даље на исток

од Сењскога Мајдана код Добре Воде, која избија из капротинскога креч

њака. Тај се Терцијeр састоји од лапорца и лигнита. У лапорима измеђ

Добре Воде и Бигра нашао је г. Цвијић, измеђ неких других фосила, много

трбушатих лимнеја.

Жид и ље је такође Фосилним угљем богато, на Лозју и Средњем Потоку

има пет слојева угља 10-12 м. дебљине. Слојеви угља смењују се са слојевима

плавичасто жуте глине у којој има утисака од биљака и слатководних шко

љака. Цела та серија лежи на пешчару, који је канда дериват Црвенога Пеш

чара. Овај је угљеносни терен на граници измеђ Црвеног Пешчара и Креде.

По анализама г. С. Лозанића (Анализе стр. 58 и 59.) угаљ из Жидиља садржи:

У сто делова угља има: |

|
|

Примерак —— — — —— ====== ==== Испари Кокса | Калорија |

c. 1 и 1 o u N. || но || пепела | |
________________ _ _ _ _ "" | |--|_________

I 55°53 359 | 2219 | 14:40 | 429 39 18 | 42:12 | 4554

II 5. S-02 *32 | 31: | 1664 | 598 37:30 | 1008 | 5701 |

III 5701 | 1 07 | 16:14 | 16:10 6 - 0 S 37.05 3687 5649

IV 1778 | 332 | 1815 | 1077 | 1998 34.72 | 3475 & 020 |

V 5ss2 | 4:01 | 1993 | 1474 | 5 - 40 - | - | М.843 |

| i 1| 1}

Стрмо стен. И овде је пешчарски део угљеносног терена дериват

Црвенога Пешчара изнад кога и лежи; то је црвени песак и пешчар са

слојем лигнита без великог значаја.

Стењевац. Овде доминира Црвени Пешчар. У његовом деривату

има лигнита незнатне дебљине. Општи изглед геолошких односа сличан

је онима у претходним местима.

*) Suess је цитирао интрузију Карбонифера у Девону.
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Је ловац. У сличним се геолошким приликама налази камени угаљ,

који има до 62:49% C, 4% H, 1618 О и N, 1222 Н,0, 436 пепела и 5862

калорија.

8. Изданци еруптивних стена запажени су на више места по об

ласти Кучаја. |

Издвојен на истоку стоји изданак риолита на Голом Маљенику, који

је палеозојским шкриљцима обухваћен. — Чешћи су еруптивни изданци

у западноме крају Кучаја где се промаљају или кроз Црвени Пешчар или

кроз слојеве Креде.

Најбоље ми је познат изданак риолита код Сењскога Мајдана. Испод

главних поткопа крај реке, а на њеној левој страни, избила је прва лепа

жица трахитоидне стене, која је истог минералошког састава као што су

и они умеци у сењскоме конгломерату. Салбанде ове жице риолита од

чврстог су модрог песковитог глинца. У горњој су салбанди повелике

партије конгломерата налик на онај у подини угља. Ова се мешавина може

објаснити простом инфилтрацијом седиментарног муља у камену подлогу,

која је овде била од риолита и његове салбанде. Тако се тумачи налазак

исте еруптивне масе и у жици и у конгломерату, који на овоме месту

изгледа да је еруптивном масом обухваћен, те је и наводио на мисао да

ће бити старији од еруптивне степе. Против ове претпоставке говори

1) идетичност еруптиве масе у жици и у саставним деловима конгломе

мерата, 2) налазак таквог конгломерата само у горњем, периферичном

делу жице а не поред њене доње салбанде, 3) конгломератни делови нису

оштрих контура, као што би уклупци у маси требали да су, 4) ти су де

лови размештени по шупљинама и заџепцима, који су сви повезани ма и

најтањим апофизама. Из ових разлога не могу допустити претпоставку

да се је риолитска маса утисла не само у слојеве око ње већ и у по

менути млађи конгломерат изнад истих. Вероватније је, као што већ рекох,

да се је овде у излокане делове риолита и његове облоге наслагао ма

теријал онога конгломерата. — Једна жица риолита у Сењскоме Мајдану

промаља се и на десној страни Лушчевице.

Г. Цвијић нашао је две жице риолита у Црвеноме Пешчару код Бигра

источно од Мајдана и једну у кречњаку на Равном Грабару близу ман.

Раванице. -

Г. Ф. Х о Ф ман помиње их код Стубице, Јеловца и Стењевца, а г. А.

Сабо код Жидиља.

Жице риолита у сењској области пружају се у главноме од запада

истоку. Такво је од прилике пружање и жице риолита у Црвеноме Пеш

чару код Стењевца.

У Стрмостену жица риолита стоји као дајак у Црвеном Пешчару

и Креди.
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9 Најмлађих наноса има у долинама Црнице, Раванице и Ресаве, а

по самоме висоравњу Кучаја у дољачама Велике и Мале Брезовице и По

јења. У Брезовици тај нанос има преко 10 м. дебљине.

10. Кучај се може сматрати као предео са најбољим представницима

карста у Србији. Г. Ј. Цвијић у припада неоспорна заслуга да је он први

овај крај проучио и многе детаљне податке за карактеристику пластике

и појединих појава карста у њему обелоданио. Из његове монографије

Кучаја истаћи ћемо овде само неке општије напомене. |

Вртаче су веома распрострањене по свима кречњачким зонама на

Кучају. Њима је цео плато скроз прорешетан; нарочито су много и типски

развијене по лисинама и голим дољачама.

Размештај вртача није сасвим неправилан, већином су линеарно по

ређане, тако да назначују неку утолеглицу, неки олук у терену који се

Често у праву долину наставља.

Дољаче су као затворене корутине, ограничене утолеглице, са мно

штвом вртача које су такође већином једним правцем размештене. Такове

су Велика и Мала Брезовица, Торовиште, Игриште.

Вртаче су заднивене или отворене. Отворене вртаче комуникују са

неком Подземном пећином или ходником, у којима по негде има живе воде.

У неким заднивеним вртачама има такође воде и то или увек или по пе

Када; у оваковим је често развијена барска флора. — Обод је вртаче

Округао или елиптичан. У једној повећој може бити више мањих вртача.

Најмање имају по 1 м. у пречнику. — Г. Ј. Цвијић разликује вртаче у

наносу од вртача у чврстоме кречњаку. Прве су неправилне и несталне

и постају напрасним розањем, слегнућем наноса и пропадањем тога мате

ријала у дубину. Вртаче у чврстом камену правилније су и сталније форме

а постају субаерском ерозијом или саломима.

Гигантске Лон це нашао је г. Ј. Цвијић у горњем делу Радо

вањске Реке и у Лазаревој Долини.

Пећ и на је много по Кучају и његовим окрајцима. Најчувеније су:

Раваничка, Злотска, Девojaчка Пећина. -

Раваничка Пећина дугачка је 850 м. Г. Ј. Цвијић тврди да је то нај

ДУЖа. ОД ДО сада испитаних Пећина.

Злотска Пећина помиње се још и на другом месту у овој књизи.

Она има најзаплетеније ходнике. До сада нико није продро до њенога

краја, те јој се ни дужина не зна.

Девojaчка је Пећина у атару Подгорца, један сат идући уз Велику

Реку. Од отвора до краја дугачка је 74 м. а протеже се са С. на Ј.

Г. Ј. Цвијић је такође међ омањим пештерама на Кучају сазнао и

нашао и такве које леда имају и Леденицама се називљу. Две су у Ле
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деничком Врху. Од њих се једна зове Добра а друга Зла Леденица трећа

је у Малој Брезовици, а четврта и највећа Леденица налази се у области

Маљеника у Дунгу (атар Злота) и зове се Стојкова Леденица. Сем ових ле

деница има снежница у којима се снег одржава до половине лета. Све оне

праве леденице јесу у подземним шупљинама са узаним отвором, правим

или косим каналом који се доле проширује у пећину. Ни у једној од њих

нема вентилације, због чега се у њима зимни, тежи ваздух дуго и у лето

задржава те успорава отапање навејаног снега, који се почесним ота

пањем и под притиском у неку врсту леда претвара“),

ЦРНА РЕКА

1. Именом Црне Реке називље се обично просторија данашњег цр

норечког округа, који чини прилично једноставну географску и геолошку

целину. То је предео брежуљака, ограничен са свију страна повећим бре

говима и њиховим огранцима; на југу је гребен Ртња и Тупижнице, на

северу Црни Врх, Сто и Дели Јован, на истоку Вршка Чука и њено се

верно подгорје, а на западу кршни висораван Кучаје.

У тако величанственоме и узвишеноме оквиру од разних геолошких

система улегла је Црна Река, која је и сама од неколико разних терена

састављена: јурски, кретацејски, терцијeрни и вулкански терен испуња

вају ову увалу. Геологија онога оквира описана је на другоме месту, а

овде ће бити опис Црне Реке у ужем смислу тога назива.

У току овога описа истаћићемо оне геолошке, већином петрограф

ске, податке из Црне Реке што су их публиковали Хердер, Брајт ха

упт и Сабо (А. Поповић), који су пре мене шо неким деловима ове

области путовали. Исто ће тако бити поменути и резултати проматрања

г. г. С. Радова новића и Мих. Живковића.

2. Јурски је терен по обиму најмањи. Нашао сам га 1882 у атару

Рготине. Дуж главне сеоске реке он се простире од села до изнад Ве

ликог Поља, где га ограничава кречњачко платно, кроз које се река из

сутеске провлачи. Јужна му је граница Црнеонички Поток, а северна иде

до Нерезине. Овај је терен детаљно изучавао г. С. Радова новић. На

његовој « Геолошкој картици“ рготскога терена представљено је, да је

тамошња Јура ограничена са југа вулканским тереном, а са свију оста

лих страна кретацејским, а то се исто види из његовог профила тог

терена са Југа на Север.“) Међутим је овај однос само шемски пред

стављен, јер је извесно, да с јужне стране, код Пивница, Терцијер на

леже непосредно на јурске слојеве. Терцијeрни црвенкасто жути и бели

*) Др. Ј. Цвијић у Геолошким Аналима V. стр. 161 — 166.

*) Лијас код Рготине. Прилог 1 и 2.



ЦРНА РЕКА 233

оштри песак покрива јурске слојеве и на путу маловачком код Дубоког

Потока, одакле се канда даље на југ пружа и тако раставља Јуру од

вулканског терена. Шта више, изгледа да између овога терена и јурскога

има још и један низ кретацејских чукара, какве се и на северозападноме

крају налазе.

Северна граница рготској Јури неће бити сва кретацејска, као што

смо ја и г. С. Радова новић на својим картама обележили. У понов

ној екскурзији, 1886 год., запазио сам да потоци што се са севера у

главну реку уливају не доносе шљунак од кретацејских стена, већ од

eyФотита и Филита, који се на последњим амо упућеним изданцима Дели

Јована налазе. Према томе је вероватно, да Јура овде лежи на издигну

тим старијим теренима. У прилог нашој новој претпоставци о међама и

односима Јуре код Рготине говори и овај став из списа г. Мих. Жив

ковића: „Подина је рготскоме јурскоме терену палеозојски, модри арги

лошист, као што се то види у Буковом Потоку, или исконски шкриљци,

као што се то види на Нерезини. Повлата му је на северу код Шупље

Стене сенонски једри кречњак, а са истока и југа прекривају га терци

јерни слојеви“.“)

Јурски терен код Рготине створен је сав за време Лијаса. Његов се

састав може видети из овога низа слојева, који сам проматрао под Зечијим

Кршом, на десној обали реке:

1. лијасна серија почиње лапоровитом и песковитом, збивеном глином,

која је у много слојева подељена.

2. слој каменог угља, до 6 см. дебљине.

глинац камен као у 1; дебљина му 20 см.

слој каменог угља, трошан и танак као под 2)

исто што у 1) и 3). Дебљина повелика.

пешчар сури и руменикасти, дебљи но сви претходни слојеви, са

држи: Тегеђ ratula (i restenensis Suess, Waldheimia numismallis Lam., Pho

ladom ya ambigua Sow., Нототу: spec., Gresslya opistoxesta Tietze, Car

и и

-

dinia spec., Pinna spec.

7. Слојеви трошна песковита лапорца, преко 20 м. дебели са Ве!e

тnites paxilosus Schlott, Gryphea cymbium Lam., Plicatula spinosa Sow.,

Ресten acuticostatus Lam., Pecten cf. aequivalvis Low., Spiriferina reru

cosa v. Buch.

8) пешчар са утисцима биљака, изнад кога канда директно лежи се

нонски кречњак.

У одељку стратиграфском ове књиге биће изложено, који су чланови

Лијаса у овој серији представљени.

“) Геологија Црноречког Округа стр. 15. у Мачајевој моногранији: Црноречки Округ. Гласник

Срп. Уч. Др. LXIII

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 30
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Овакав се ред слојева, са малим изменама, понавља на више места

у овоме рејону. По негде је испод свега тога испољен мали изданак кон

гломерата.

Ово је за сада једини поуздано, на основу палеонтолошких доказа,

константовани јурски терен у Црној Реци. У најјужнијем делу ове обла

сти, измеђ Ртња и Топижнице, разастрти су неки пешчари и глинци, који

у јурску систему могу спадати; они ће још једном бити поменути.

Потпуности ради морамо поменути, да г. С. Радовановић међу ме

стима где су „откривени и палеонтолошким датима потврђени лијаси“

убраја и Гамзиград.“) За овај павод Лијаса код Гамзиграда нисмо до сада

нашли оправдања нити у литератури, нити у познатим нам збиркама из

црноречкога округа.

3. Кретацејска система обилно је по Црној Реци заступљена. Могло

би се рећи да је има по целој црноречкој просторији, коју најприродније

можемо схватати као увалу измеђ неколико пукотина, у коју су се увалу,

преко Креде, депоновале масе вулканске и неогене. Ове су масе Креду

већином прекририле, те се иста сада јавља доста спорадично, било као

резултат денудације, било као непретрпано островце у вулканскоме и не

огеноме терену.

Једноставни али узани појас кретацејски протеже се западним и ју

жним ободом Црне Реке, од Злота, на Подгорац, Бољевац, Добрујевац,

Планиницу, Леновац и Лубницу.

Изолисаних островаца од кретацејских стена има код Гамзиграда, Ме

тoвнице, Николичева, Рготине и Беле Реке, одакле се после кретацејска

маса пришиње за изданке Стола.

Стене од којих је кретацејски терен у Црној Реци јесу: једри креч

њаци, лапорци, глинци и пешчари. Једри се кречњаци находе на више

места у моћним кршевима са стрмим платнима. Такови су, на пример,

остењци измеђ Беле Реке и Рготине, код Гамзиграда и т. д. — Плочасти

кречњаци и лапорци заузимљу доста простора измеђ Подгорца, Боговине,

Јабланице и Бољевца и т. д. Глинци разних варијетета налазе се у Бре

стовцу, Бору, Добрујевцу, Добром Пољу и т. д. — Пешчара има између

Бољевца и Планинице, код Гамзиграда и т. д.

На основу до сада нађених петрефаката, црноречка кретацејска си

стема може се поделити у ове чланове: неокомски, голтски и сенонски.

Неокомски су лапоровити кречњаци код Подгорца из којих смо, бла

годарећи учитељу г. Ђурићу, добили више примерака капротина, нери

неа и натика. — Капротине и неке неопределиме љуштуре налазе се у

") С. Радова нов и ћ: 1ијас код Рготино стр. 13.
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глиненим и једрим кречњацима измеђ Лубнице и Планинице. — У Нео

ком ће најпре спадати и они слојеви са орбитолинама што их г. М. Жив

ковић налазио код Грљишта, Г. Беле Реке, Гамзиграда, Боговине и Ма

лог Извора.

Голтска етажа биће развијена у Гамзиграду. У тамошњем глинови

томе вапнацу нашао је г. М. Живковић примерке Фосила, који истина

још нису ближе одређaвaни, али који општим изгледом опомињу највише

на голтске Форме.

Сенонски сам кат констатовао прво у Рготини наласком: Сусlоlites

elliptica Lam., Sphoerulites spec., Acteonella aff. subglobosa Münst.

За тим је код Бачевца и Ласова накупљена прилична збирка сенон

ских Фосила међ којима се највише налази: Сусlоlites elliptica, Sphoeru

lites, Hippurites, Acteonella gigantea, Acteonella subglobosa.

Из Бољевца је још пок. Панчић донео једну рудисту, коју сам од

редио као: Сарrina Aquiloni d'Orb.

Г. М. Живковић тврди, да се и у Оснићу налази, Суclolites ellip

tica Lam.

4. Терцијер ни терен у Црној Реци захвата три оделита простора:

један дуж Тимока, други код Шарбановца, а трећи код Слатине.

Највећи је терцијeрни терен дуж Тимока од Вратарнице до Коприв

нице, ту он има око 30 клм. дужине и веже се на југу, преко Заграђе,

за књажевачки терцијер, а на северу, преко Копривнице, за крајински.

На овим местима, преко којих се одржавала веза међ разним деловима

терцијeрних вода дуж Тимока, и најужа су места црноречког терцијeрног

појаса. Али ни иначе није тај појас веома широк, јер нигде није шири

од 10 клм. — Источна граница овоме појасу не одмиче далеко од исто

чне обале Тимока, а испод Трнавца, где Тимок почиње улазити у теснац,

граница ова прелази на леву обалу реке и упућује се селима Чокањару

и Јелашници. — Западна му граница иде од Заграђе на Грљиште па на

Шљивар, Љубницу, Звездан, Николичево и Рготину. — На источној гра

ници терцијeрни терен належе на јурску и кретацејску систему из под

горја Вршке Чуке, а на западу се додирује са кретацејским и вулканским

масама; у северноме крају код Рготине и Копривнице у Терцијeр упиру

Филити и еуфотити из подгорја Дели Јована.

У овоме црноречкоме терцијeрнoме терену ја сам доказао представ

нике из медитеранске, сарматске и левантиске етаже, медитеранске код

код Вел. Извора, сарматске код Трнавца и Јелашнице а лавантиске код

Звездана. После је г. С. Радова новић нашао медитеранске фосиле код

Николичева, а г. М. Живковић код Чокањара. Нова места са серматским

Фосилима која г. М. Живковић помиње јесу: Копривница, Чокањар и

30*
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Алапин. Левантиски кат нашао је г. М. Живковић још код Лубнице

и Вражогрнаца (Алапинске Реке). Брижљивим истраживањима истога гео

лога имамо да заблагодаримо за многе стратиграфске и палеонтолошке

податке које ћемо у другоме делу ове књиге поменути.

Г. М. Живковић допринео је много познавању Терцијера код

Слатине, а терцијeрни терен код Сумраковца и Шарбановца он је први

нашао и на карти обележио.

Слатински Терцијeр ограничен је са севера и истока кретацејским

кречњацима, а са југа и запада андезитским масама. Он се простире до

1 с. у ширину и 1% c. у дужину, т. ј. од Осоја и Калиначког Потока

до састава Црне Реке и Борске, и од Кусака до изнад Беле Реке и

Оштреља.“)

Поред језерских слојева са лигнитом, за које се код Беле Реке већ

раније било знало, г. М. Живковић је нашао у овој партији Терцијера

и маринске слојеве, које је у марински кат уврстио. Најбоље су ти сло

јеви развијени у потоку Осоју, који утиче у Слатинску Реку. — За ме

дитеранске слојеве тврди г. М. Живковић да су у косоме положају,

а за левантиске да су хоризонтални.

Терцијeрни терен у горњој поли Кривовирскога Тимока простире се

од Боговине цреко Сумраковца и Шарбановца близу до Метовнице. Спрам

Боговине и Подгорца он граничи са тамошњим кретацејским лапорима и

кречњацима. Са сличним стенама граничи нешто мало и код Метовнице,

где се у кретацејској серији појављују још глинци и пешчари. Иначе га

свуда опкољава андезитска маса. Код Шарбановца се теран овај састоји

од конгломерата, пешчара и песковите глине, са танким слојем лигнита и

кристалима гипса. У тим се слојевима налази Unio, Melania и Меanopsis,

по којима их је г. М. Живковић у левантиски кат уврстио. Слојеви су

овде у хоризонталом положају.

Материјал од кога је саграђен овај терцијeрни терен дуж Тимока,

јесте доста разноврсан. Ја ћу овде навести неколико примера из бележ

ника г. М. 1V и вковића и мојега. |

У Вражогрнцима сам видео овакав пресек неогених слојева почев

ОЗГО На НИЖG -

1. плувијални нанос или елувујум има 1 м. дебљине;

2. слој шљунка од разноврсног петрографског материјала, дебљина

Пола метра;

3. глина као ума 1 % мет.

4. песак жути, крупнозрни, по мало лискуновити.

Све ће ово спадати у најмлађи неогени кат или баш у сам дилувиум.

Код Копривнице испод слоја од облутака и ситнијег шљунка, лежи

жућкаста и модра песковита глина и глиновити песак са сарматским Фо

*) М. Живковић у мамускриптној карти Црне Реке.
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силима. Агломерат у повлати биће дилувијалног порекла. Слично се види

у Магушевачком Потоку изнад Јелашнице где има и слојића лигнита.

На Девници, код Копривнице изнад песковите глине лежи лапорац

са утисцима биљака.

У Јелашници је неоген састављен од глине и песка. Тако је исто у

Чокањару, Рготини, Николичеву.

У Рготини испод шљунка и песка лежи прво жута, па модра глина.

У Николичеву је г. С. Радова новић видео да се тамошњи нео

ген састоји од жућкасте песковите глине и лигнита са Фосилима леван

тиским и од пескова са медитеранским Фосилима. Г. Мих. Живковић

помиње овде танке изданке лигнита у медитеранској песковитој глини.

У Звездану сам проматрао овакав низ левантиски слојева (оздо на

више) крај Тимока:

1. беличасти кречњак, глиновит и песковит са врло ситним Фосилима

родова: Рlanorbis, Ancylus, Pyrgidium, Hydrobia.")

2. Слој лигнита, 2 м. дебео, са инкрустацијама гипса;

слој песка и песковитог вапнаца без Фосила, 1 м.,

слој лигнита, 1" , мет. дебео са кристалима и навлаком од гипса;

песковита и вапнена, беличаста глина са кристалима гипса;

бели порозни кречњак са Фосилима као у 1. Овај кречњак из по

влате распрострт је с једне стране до амфибол-андезита, а са друге до

кретацејских слојева. Изнад ње је елувијум.

Сви су слојеви у хоризонталном положају. Услед пукотина реседају

се и улежу.

По анализи г. С. Лозан и ћа (Анализе стр. 60), лигнит из Звездана

садржи: 40.13% C, 331 H, 14:37 О и N, 30:79 Н, О, 1140 пепела, ис

парљивих делова 33.62%, кокса 24. 19; калорија 3510.

3

5. Дил у вијум и алувијум играју приличну улогу међу теренима цр

норечким. Велика алувијална раван протеже се дуж Тимока од Вратарнице

до Вражогрнаца и Трнавца. Омање су чуке дуж притока Тимокових, код

Рготине, Слатине, Беле Реке, Бора, Метовнице и т. д. Песак и шљунак по

речним коритима, а црница по лукама јесу обичне алувијалне творевине

у овоме крају. Сличан је материјал и у терену старога алувијума. У овоме

се највише истиче крупни шљунак и валутак од старијих стена из око

лине, који је чистом или песковитом глином слемљен и као неки застирач

покрива најмлађе неогене слојеве. Овакав се слој најчешће виђа у север

номе делу Црне Реке. Ја мислим да је створен за време дилувијално, али

је могућно да је стваран и у последњим временима Неогена.

*) После мене г. М. Живковић накупио је овде богатију збирку, коју ћу на другоме месту ове

књиге приказати.
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За наносне терене у овоме крају карактеристично је да садрже при

личну количину злата, које се и данас испира. Златна зрна налазе се у

самоме Тимоку, а још више у његовим северним притокама од Вражо

грнаца, Рготине, Слатине, Бора, Беле Реке, Оштреља и Кривеља. Зрна су

кашто величине лешњика“); најчешће се налазе у најмодернијем наносу

после плахих киша. Али и старији, дилувијални наноси крај истих речица

јесу златоносни; по негде се види да су ови у старија времена били и

eНКСПЛОа.ТИСаНИ.

О пореклу злата у алувијуму Тимока и његових притока постављена

су различна мишљења. Вreithaupt je тврдио да се злато првобитно на

лази у андезитима и то у амфибол-андезитима.

Против овога мишљења истакао је г. Мих. Живковић претпо

ставку да ће злато произлазити из исконских шкриљаца и за то је навео

ове разлоге:

1) Златног песка нема у Кривовирскоме Тимоку, који тече средином

андезитске области, нити га има у Бољевачкој Реци, која највећим делом

тече кроз андезитску област, нити ма у коме потоку из те области.

2) Златан се песак находи у Тимоку и његовим притокама од Вра

жогрнаца, па преко Трнавца и Рготине, Слатине и Беле Реке идући на

север; дакле све поред исконских шкриљаца.“)

6. Вулкански је терен у Црној Реци значајнији од свију, како

по своме обиму, тако и по саставу. Њему је већ из раније поклоњена

пажња, која се на друге терене у овој области није обраћала.

v. Her der је у својој маршрути од Бучја, на Брестовац, Метовницу,

Гамзиград, Зајечар и Валакоњу наилазио скоро све на саме „сијенит-пор

Фире“, којим је именом, погрешно, разне еруптивне масе крштавао. Од се

диментарних формација на тој линији он помиње само кречњак код Бучја,

као продужење онога са Стола, глинац код Брестовца и Метовнице, глинац,

лапор и кречњак код Гамзиграда; али се ови изданци губе у масама еруп

тивним.“)

Француски путници Аmi Bouе и Viquesnel нису долазили у овај део

Србије, а само по Хердеровим подацима наводе да овде има сијенитских

порфира.“)

Breithaupt je 1856 долазио до Гамзиграда и ту нашао типове својих

гамзиградита, које доводи у везу са крајинским еуфотитима и у којима

држи да је легло златног песка из Тимока.“)

Професор Сабо прошао је ову област од Црнога Врха, преко Бре

стовачке Бање, Злота, Шарбановца, Гамзиграда, Лубнице и Звездана до

*) Причали су ми, да је скоро у песку нађен комад злата велики као последњи члан палца.

“) Гласник Срп. Уч. Др. LXXIII стp. 51 и 52.

“) Не га ег Веrgmanische Reise in Serbien . . . . стр. 53 до 66.

*) Види на пример Тurquie d' Europe crp. 115 — 117.

*) Вегg. u. Iluttenmanische Zeitung 1861. бр. 6. стр. 51-54.

“.



ЦРНА РЕКА 239

Зајечара. Његов сапутник А. По повић за цео тај простор вели „све је

сам чист трахит“. Само у Лубници, „по сахата хода према Планиници, у

Ђукином Потоку, има старија, мелафирска, еруптивна стена и бречија без

икаква трага од трахита“. (Отаџбина. 1875. Свеска за ун, стр. 283 и

284). У овој великој маси Сабо је разликовао неколико врста трахита:

1) лабрадор-трахит, 2) бајтаунит-трахит, 3) анортит-трахит, 4) лабрадор

кварц-трахит (гамзиградит).

Велико распрострањење вулканскога терена у Црној Реци може се

представити линијом која би се повукла од Ртња на Црни Врх, или још

боље од изворног предела Борске Реке, где вулканоки терен већ излази

из црноречке и улази у омољску област. У самом црноречком рејону ова

линија има дакле више од 50 килом., а протеже се још и даље на север.

Та је линија меридијанскога правца.

Ширина ове вулканске области много је мања, но њена дужина. Она

варира измеђ 15 и 10 килом. Највећа је ширина измеђ Злота и Ни

количева. Источна граница овој области иде, од прилике, северно од Ни

количева, на Звездан па на Лубницу.

По тој великој вулканској области, која је само местимице крета

цејским и терцијeрним островцима прекинута, налази се много косањица

и низова брегова, који су од вулканских маса саграђени. Примера ради

навешћемо само неколико маса са крајних тачака ове вулканске области.

Са Црнога Врха, који је и сам скоро цео од андезитних стена створен,

пружа се измеђ Брестовачке и Борске реке један рт, који се при доњем

крају разграњава и допире чак до Зајечара; тај дугачки рт начичкан је

чукама и брежуљцима од амфибол- и аугит-андезита. — Између Бресто

вачке и Злотске Реке протеже се и грана до Кривовирског Тимока друга

црновршка коса, по којој су такође размештени низoви и групе вулкан

ских брегова.

На југу пак ове вулканске области имамо као најзначајниј ону ниску

вулканских брегова, што се одваја на повији измеђ Ртња и Тупижнице,

па се измеђ Бољевца и Планинице упућује ка Тимоку.

Кривовирски Тимок предваја тако црноречку вулканску област на

северну и јужну полутину. Ово предвајање у толико је очевидније што

поред Тимока баш највише и леже она островца кретацејскога и тер

цијернога терена, за која напред рекосмо да прекидају целину вулкан

СКОГа, Ма СИВ-а.

У црноречкој вулканској области имамо најбоље очуване форме ре

лијева карактеристичнога за вулканске брегове. Ту су све сама пластаста

и купаста брда, која се по негде у редове нижу, а по негде групишу без

реда. Величина им је наравно различна али не врло много, што целоме

земљишту особени изглед даје“).

") Приступна академска беседа Ј. М. Жујовића стр. 13.
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Најлепши примери за ово налазе се у околини Брестовачке Бање.

У пределу измеђ Бољевца и Доброга Поља има лепих примера како

лавичних излива, тако и еруптивних жица и интрузивних слојева. Од ве

ликога ће интереса бити, да се неким тамошњим лампрофирима потраже

лавични екиваленти, које сам ја само тек назрео.

У црноречкој вулканској области нашли смо до сада ове вулканске

стоно -

1. аугит-андезит: Бела Река, Брестовац, Валакоње, Добро Поље, До

брујевац, Злот, Кривељ, Подгорац.

2. хиперстен-андезит: Лубница, Лединци, Дубник по Коsebusch-у.

3. амфибол-андезит (тимацит): Бачевица (М. Ж.), Бор (М. Жj, Бpe

стовац, Валакоња, Гамзиград, Звездан, Метовница, М. Ж.) Николичево,

(М. К.) Оснић, Слатина, Шарбановац.

4. биотитит-андезит: Злот.

трахит.: Бор, Бела Река.

аугит-лабрадорит: Шарбановац.

амфибол-дацито: Злот, Грљиште (М. Кивковић).

. мелаФир: Оснић, Сумраковац, Шарбановац и т. д. по М. Живко

вићу, Кривељ М. Ж.), Планиница (Сабо).

9. дијабаз-порфирит: Илијно, Добрујевац, Бољевац.

7. Гуде. — Злато је најдрагоценији материјал што се у Црној Реци

налази и тражи. О његовом находишту већ је напред говорено. —

Сребровита руда нађена је у Бору. Не г (ler мисли да је сребро ва

ђено у Лукову, јер тамошње згуре указују на сребро. —

Бакарне се руде налазе у Кривељу, Бору, Бучју и Црноме Врху. —

Олово у Кривељу. —

Гвожђе у Бору, Злоту, Бучју, Брестовцу и Валакоњи. —

Лигнит се експлоатише у Звездану. Има га још у Николичеву и Тр

навцу.

Трагови старијега Фосилнога угља виде се изнад Кривог Вира, измеђ

Беле Реке и Бучја, Рготине. —

8. Извори. — Може се рећи да је Црна Река богата минералним из

ворима, јер се више таквих налази на релативно маломе простору код

Брестовца, Шарбановца, Гамзиграда и Николичева.

Најчувеније су топлице у Брест овачкој Бањи, где на простору

од 235 корака у округу а на 30 Фати дужине избија пет главних мине

ралних извора. Сви су ти извори дуж потока Пујице и сви извиру из ан

дезита правцем једне пукотине која се пружа hora 6., то јест од истока

западу. Сви скупа дају, по процени Хердеровој, око 30 кубних стопа воде

на минут.
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Температуру овим изворима разни су проматрачи различно и одре

ђивали. Као најтачнија можемо сматрати мерења Др. С. Мачаја, који

је дуго година у Брестовачкој Бањи као лекар боравио и опшираш опис

ове Бање написао“).

. 36- 1° C.Температура извора М. 1 на лули .

Y) )) Nº 2 „ „ . . . 39.4" С.

)) )) Ne 3 „ )) . . . 39-8° C.

Y) )) Ne 4 » » . . . 38-5° C.

Изнад Л, 2 има извор са темпер. . . - 38° C.

Испод Љ 3 „ )) )) )) . . . 38-8° C.

Прву хемиску анализу воде из Брестовачке Бање извршио је, на

позив српске владе, Др. Хрушауер у бечкоме университету још 1834 год.,

дакле одмах по ослобођењу овог краја од Турака. Следеће године анали

зовао ју је и барон Хердер. Али потпуно тачне анализе израдио је тек

г. С. Лозан и ћ и публиковао их у Гласнику срп. Ученог Друштва. На

следећој таблици изложени су резултати његових анализа, по којима је

закључио „да су све оне подједнаког хемиског састава и да су топле

сумпороводоничне сулфатне воде“). Из истих анализа пак Др. С. Мачај

изводи да је Брестовачка Бања индиферентна терма“, јер ни један извор

не садржи читав грам минералних састојака.

| l l | || IV

Специфична тежина воде на 18" R. . . . 100075 1 0007 6 | 00074 | 00074

Суви остатак из 1000 гр. воде . . . . . 0.874 % 0-S74 0 - S72 0 S 136

ЛКарени остатак из 1000 гр. воде - - - - 0° 8315 ()• S 35 0 S. 32 0• < 106

1000 гр. воде садржи једињења:

Патријум-хлорид Na Cl. . . . . . . . . . 0 0 N 190 0-0 s 190 0 0 7 313 0-0.7 S07

Калијум-сулфат К., SO , . . . . . . . . . 0 03.128 () () 3 0 2 () () () 3172 () () 2) S ()

Патријум-сулфат Na, So, . . . . . . . . 0 37056 0 -374 45 0.370 42 0 -3 S 260

Калцијум-сулфат Са SО, . . . . . . . . 0:26 295 0 2 6 4 5 3 0 255 SS 0 2 7577

Магнезијум-сулфат Мg SO, . . . . . . . 0 03060 0 02705 0.033 S7 0-0 1300

Калцијум-карбонат Са СО3 . . . . . . . 0-00065 000 S 05 0.005 30 0 0 0 60 S

Оксид гвожђа и алумин Рез.Оз А1,03 . . 0 00110 000 | 40 0-00110 000110

Силицијум оксид Si On . . . . . . . . . 0 05 211 0 05 5 0 0 0-05.060 0 05 260

Сума постојаних једињења - - - - 0° 37 15 0-S 1 25 S 0 S. 3 102 0-8 4097

Угљена киселина слободна и у бикарбонатима - - 0.025 37 0-0.29 27 0,029 S2 0 0 2 7 S 1

Сумпор водоник II, S . . . . . . . . . 0 00425 0-00110 0-0.012S 0-00120

Сума једињења . . . . . . . . . . 0 S7007 (). S 7 295 (). S 6 2 1 2 0 St}99 8

У Шар баш овцу избија из еруптивне стене опет топла сумпорна

вода. Њена топлота, по С. Лозан и ћу“, износи 20" R., а састав јој је

представљен овом анализом истога аутора:

") Брестовачка Бања од Д-ра Стева на Мачаја. — Српски Архив за целокупио лекарство.

Одељак први. Х. Год. 1887. Стр. 8—57.

*) С. Лозан и ћ: Анализе... стр. 41.

*) loc. cit. стр. 26.

*) С. Л. о за н и ћ: Анализе . . . стр. 46.
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Специф. тежина воде на 209 С. - - - - - - - - . 1-0027 гр

Чврсти остатак из 1000 г. воде - - - - - - - - - 03.190

10000 г. воде садржи:

(t

- - - - - - - - 0,00S57

Na . . . . . . . 0,081 16

Са . . . . . . . 0,00504

Мg . . . . . . . 0,00 281

Fe2O3 и Al2O3 - - 0,00040

Si Оа . . . . . . 0,05690

SO4 . . . . . . 0,0S817 -

Cl . . . . . . 0,03017

СОз - - - - - - 0,19249

Н, S . . . 0,0050%

Сума састојака . . . 0,47075 г.

1000 гр. воде садржи једињења:

Na Cl . . . . . . 0,04972

К„SO. . . . . . 0,01911

Nam SOn . . . . 0,11485.

Na„СОз - - - - - 0,05625

СaСОз - - - - 0,01260

МgСО3 . . . . . 0,00734

Оксид гвожђа и алуминиума . . 0,00040

SiO2 - - . . . 0,05 690

Сума постојаних састојака - 0,317 15

СОз слободна и у бикарбонатима - - - - - - - 0,14856

Н„S - - - - - - - 0,00504

Сума свију једињења . . . . . оклоп5

За топле изворе у Гамзиград у Хердер је рекао, да избијају у са

моме Тимоку, онде где ова река кречњачки брег пресеца; даље да им је то

плота 39,1° С. и да два главна изора дају око 5 куб. стопа воде у ми

нуту и најзад да излазе из пукотине чији је правац hora 7.“) По анализи

г. С. Лозанића“, гамзиградска бањица има:

Спец. тежину воде на 209 С. . . . . . . . . . . 1.000 12 гр.

Чврсти остатак из 1000 г. воде - - - - - - - - 0.4 0 36

1000 г. воде садрже:

К . . . . . . . . 0,00703

Na . . . . . . 0,05896

Са - - - - - - - 0,061 60

Мg . . . . . . . 0,01751

SiO, - - - - - - 0,02580

S08 . . . . . . . 0,03378

Сl. - - - - - - - 0,085.20

СОз . . . . . . 0,30 129

Сума састојака - 0,591 17

1000 г. воде садрже једињења:

NaCl . . . . . . 0.1 40 40

К„SO, . . . . . 0,01568

Na,SO. . . . . . 0,01161

CaSO4 . . . . . 0,024 48 -

СaСОз - - - - - 0,13600

МgСО3 . . . . . 0,06129

SiО, . . . . . 0,02580

Сума постојаних једињења - - - - - 0,4 1526

СОз слободна и у бикарбонатима - - - - - - - - 0,17591

Сума свију једињења - - - - - - - - 0,594 17

*) В. v. 11 e r der: Bergmann. Reise . . . стр. 59.

*) С. Лозан и ћа: Анализе. . . стр. 47.
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У Николичеву извире минерална вода из слоја тресета; топлота јој

je 18° R. Др. Мачај мисли да је богата угљеном киселином.“) До сада

није аналисана.

9. Пре и с тор и с ка оруђа налажена су Црној Реци на више места,

а саграђена су од камена или од бакра. Камена су оруђа нађена код Гр

љишта и Д. Беле Реке, а у камено доба обитавао је човек и код Злота.

Код Злота је станиште преисторискоме човеку било у Лазаревој Пе

ћини, коју је г. Ф. Хофман почео систематски да изучава. Мало испод

бигренога пода налази се у пећинској глини мноштво костију пећинскога

медведа, од којих неке носе трагове глодања. Осим костију находе се ту

и рбине од свакојаког земљаног посуђа, од глине помешане са крупним

песком и слободном руком прављенога. На дубини од 1,4 мет. ископано

је једно шило од јелењег рога.“) Трагове преисториских људи у Злотској

Пећини запазио је и г. Др. Ј. Цвијић“).

Друго преисториско станиште било је у Грљишту, што нам сведоче

камене алатљике тамо нађене. Једно је камени кесер, а друго је полутак

бата од пешчара. Обоје сам описао у „Прилозима за палеоетнологију

српских земаља“ бр. ХП и ХII (Старинар Год. III 1886 стр. 50). Преисто

pиски остаци од камена Доње Беле Реке нису до сада још описани.

Од камених алатљика ваља нам поменути још к секирче“, што га је

Др. Мачај у Леновцу добавио“).

Бакарна периода у Црној Реци представљена је наласцима у Вала

коњи, Оснићу, Бору и Слатини. Све су то предмети на Форму просека,

али као да су служили за убојна оруђа, а не као алатљике. Од обичнога

облика одступа и бакарним се секирама приближује онај предмет што је

у Оснићу нађен.

Ове бакарне предмете описали су и насликали г.г. М. Валтровић

и Ф. Кани ц“).

РТ А Њ И ТУ П И ЖНИЦА

1. Измеђ Црне Реке и Сврљига испречило се подугачко, вијугаво

било на коме су Ртањ и Тупижница највећи брегови, а са кога се дужи

или краћи ртови спуштају не само Сврљишкоме и Кривовирскоме Тимоку

већ и Моравици. Правац овога била иде од истока ка западу, то јест од

Тимочке долине ка Моравској. На истоку је ово било просечено Тимоком

код Вратарнице, а на западу се веже за Буковик, Честобродицу и Кучају.

*) Прноречки Округ. стр. 89. Гласник LXXIII.

“) Трагови преисториског човека у Србији. — Гласник Срп. Ученог Друштва. LI 1882 стр. 13 — 14.

“) Геолошки Анали Балканског Полуострова V стр. 158.

“) Гласник Срп. Уч. Др. LXXIII стр. 63.

*) Старинар, бр. 3 год. IV. 1887. — бр. 2 год. VII. 1891. — бр. 3 год VII. 1891 — Mittheilungen

d. anthropol. Gesellschaft in Wien XIX. Вu. стр. 152.
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Ртањ је висок 1566 м. Од његова Шиљка пружа се право на запад

један гребен од 1300 м. средње висине. Јужно, спрам тога гребена има други

један, нешто нижи гребен, а између оба удоља је са вpтачама и Леденицом.

Гребен Тупижнице (1210 м.) стоји попречке спрам Ртња, то јест скоро

меридијанским правцем. Спрам Црне Реке одсечен је вертикално, а ка

истоку шаље више опружених и положених коса. И на Ртњу је црноречка

страна окомитија од јужне.

Како главно било тако и све његове падине јесу од кречњачких маса.

По томе се и у овој области налазе карактеристичне појаве карста. На

Тупижници има Леденица као и на Ртњу.

2. Најстарији геолошки подаци о Ртњу налазе се у Хердер у Веrg

mánische Reise in Serbien cTp. 68—70), који се на исти пео од Лукова,

а сишао ка Бањи. „Ртањ је уздужно брдо чији венац иде hora 8. Југо

источно подножје му састоји се од гроваке и гровачног шкриљца, који

се пружа hora 4 и пада северозападу под 45“, а слојеви се све више

усправљају што се више пењемо. На гровачном шкриљцу лежи креч

њак, чије је пружање такође hora 4 до 5, али, као што се по целој

југозападној страни Ртња јасно види, редовно пада ка југоистоку под 20

до 30“. Поједини се слојеви могу пратити целом дужином брда. На се

вероисточној страни брда јесу оштри одсеци и стеновити обронци са уз

дигнутим и савијеним слојевима; тако да је снажно издизање потекло са

југоисточне стране, где сијенит-порфир лежи” (стр. 68. 69.)

Хердер је први обратио пажњу и на Леденицу, што лежи на југо

западној падини Ртња. Она иде дуж једне пукотине, чији је правац hora

4. Ова је пећина значајна што се с пролећа у њој накупи леда, који

траје преко лета, па се с јесени топи и зими га нестаје. У близини те

леденице виде се многе и велике вртаче. (стр. 70)

A m i B ou e ишао је из Књажевца у Бању, а из ове преко Ртња у Ћуп

рију. У првом извештају своме са тога пута") казао нам је, да је троугла

пирамида Ртњева састављена од кречњака јурскога, од кога су и остала

кречњачка брду северно и јужно од Ртња. (p. 33). — За тим је тврдио,

да се Ртањ састоји од кретацејских једрих кречњака, чији су слојеви

веома нагнути; да истој системи припадају доломитни кречњаци око Врмџе

и оолитни од Кривога Вира. Кретацејском системом обухваћен је Ртањ и

на скици геолошке карте једног дела Србије и Албаније, што ју је Vi

Фu e s n e l 1842 своме путопису придодао. Најзад, 1870 год. издао је

Овакав путопис:

") Resultats de ma premiere tournee dans le Nord et le centre de la Turquie d'Europe. . . Bull.

Soc. geol. 1536. p. 14 — 63.

“) Геолошка скица Европске Турске (1840) на стр. 44. “ранцуског, а на 37. српског издања.

*) Mineralog, geogn. Details. . . . стр. 286. 287,



РТА Н, И ТУ П И ЖНИ ЦА 245

„На путу од Бање Ћуприји пређосмо код Трговишта слојеве терци

јерне глине, који покривају тријасни кречњак. Горњи део Моравице био

је мали, сада затворени алувијални и терцијeрни котао. Код Врмџе се

терен мења, и настаје тријас као код Белоградчика, Црвене Реке и Западно

од Трна. Једри кречњаци и Rauchwacke "раде стењаке необичнога кроја.

Таквим је стенама ограничена Врела (?) Река. Штета што нам је шума

покрила следећи терен до иза Лукова и т. д.“ Даље се у путопису види

да је А. Бу е већину крчњака из ове области ставио у тријас. Сада ми

се чини да Дахштајнском Кречњаку припада кречњак у коме је Леде

ница и од кога је Ртањ, а такође и неки кречњаци по кречњачком платну

северно од овога“.

3. Најстарији терен који смо у овој области на карти означили, јесте

палеозојски. Означили смо га прво на западном подножју Ртња, тамо где

је још Хердер гроваке и гровачне шкриљце запазио. И ми смо, идући уз

Лукавицу, констатовали да је у подножју Ртња речном ерозијом оголи

ћена дебела серија аргилошиста са интеркалацијама пешчара, изнад чијих

слојева мезозојски кречњаци дискордантно леже.

Друга партија палеозојскога терена означена је на карти на источ

номе подножју Ртња. Код Добрујевца је у реци испољен прави палео

зојски аргилошист. Код Илијна су слојеви аргилошиста удружени су квар

цитима, пешчарима и слојевима једрога, старијега вапнаца. У овој серији

изгледа нам да ће бити представљена и нека млађа Формација. Врло су

карактеристичне интрузивне масе порфирита и лампроФира. Порфирити су

у слојевима шкриљаца изнад села Илијна а такође и одонуд преседлине,

изнад Руишта. У црноме аргилошисту код Добра Поља има неколико сло

јева лампроФира. У Добрујевцу су интрузивне стене међ слојевима глинца

пешчара и пескових лапораца, који ми на неокомске слојеве личе. У

Старом Бољевцу налази се серија пешчара и шкриљастог глинца са ин

трузијама лампрофира, долерита и т. д. Иначе се кроз слојеве кретацеј

ских пешчара провлаче жице андезита, на пример испод Влашког Поља,

изнад Доброг Поља и око Бољевца.

4. Терен Црвеног Пешчара развијен је на крајњој западној граници

ове области, камо се веже за велику партију Црвеног Пешчара на Че

стобродици.

У средини ове области, на Слемену између Влашког Поља и Зубети

наца, а на дну разних мезозојских пешчара, има црвених конгломерата,

са валуцима порфироидних стена, какве смо виђали у серији Црвеног

Пешчара. Али је ово само једна слутња; у ствари ми је геолошки по

ложај ових слојева остао нејасан.
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5. Јурски је терен поуздано констатован само на крајњем истоку ове

области, код Вратарнице. Састоји се од Пешчара и глинца са незнатним

слојићима каменога угља. Подудара се са изданпима Јуре на Вршкој Чуци.

Слични се терен налази на западној страни Тупижнице, између њеног

гребена и Ртња а по атару Ласова, у Влашког Поља и Зубетинаца. Састоји

се од пешчара и конгломерата, изнад којих, западно од Ласова, леже

танки слојеви румена кречњака са квргама, какве смо у црвеноме титону

виђали. Изнад ових слојева кречњака конкордантно леже танки слојеви

лапораца, какве имамо у горњем Титону или у доњем Неокому. Тек, врх

ових издижу се масивни кретацејски кречњаци са вpтачама, али се овде

само у изолисаним партијама јављају, докле иначе највећи део ове обла

сти као једноставни застирач обухватају.

6. Рекосмо да кретацејски масивни кречњаци, са појавима карста,

као какав једноставни застирач захватају највећи део ртањско-тупижни

чке области. И заиста, од њих је створена не само сва маса Ртња и сва

маса Тупижнице већ и пространо јужно подгорје ових брегова. Тек близу

долине Моравице, Тимока и његових западних притока покривена је ова

велика кречњачка маса са терцијeрним наносима.

Моћност је овога терена врло велика (до 1000 м.), па је вероватно

да су у њему представљени сви катови кретацејске системе. Поуздано

су константовани само чланови горње Креде, али мислим да је ван сумње

и присуство коралских и капротинских кречњака из доње Креде.

Прву богатију сенонску Фауну нашао сам на југоисточној падини

Тупижнице код села Кожеља. Сачувана је у лапоровитим кречњацима

што су изнад масивних коралских кречњака наслагани, а састоји се од

ОВИХ ЖИВОТИЊa :

Acteonella gigantea d'Orb., Acteonella subglobosa Müns., Natica cf. se

тiglobosa Zek., Natica, cf. Matheroniana d'Orb., Lima decussata Munst.,

Ostrea spec., Sphoerulites cf. angeoides P. de Lap., Radiolites crateriformis

d'Orb., Radiolites spec. aff. Jouanetti des Mind.

На северозападном подножју Тупижнице, у атару Ласова, нађено је

хипурита и других сенонских Фосила.

У оближњем селу Бачевици нађено је врло многа егземплара од:

Суclolithes elliptica и Асleonella gigantea d'Orb.

На подножју Ртња, у осулинама изнад Бољевца, нађена је врло лепа

и велика:Caprima Aquiloni.

У јужном подножју ове области, измеђ Зубетинаца и Вине, имамо

на врху кретацејске системе, серију пешчара, песковитих глинаца и ла

пораца са слојевима каменог угља и са Фосилима који на госавску Креду

указују.
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Слојеви пешчара и глинца код Вине пружају се од ЈИ. ка СЗ. и

падају врло стрмо. Садрже две жице доброг лигнита, од којих она де

бља нема више од пола метра; обе су при том врло кратке. Угаљ из

Вине садржи: 6456%С, 4.18 Н, 2.16 О и N, 127 Н, О, 1798 пепела,

10:05 S; испарљивих делова 29° 43, кокса 51 32, калорија 6517.")

Лигнита има и јужније од од овога места, до самога Тимока, у Ора

шачком терену који садржи Оrbito i des-а те по томе изгледа да у нај

млађи кат Креде спада. — Угаљ из овога места садржи: 5638% C, 350 Н.,

12:94 О и N, 1285 НО, 324 s, 1109 пепела, испарљивих делова 32:34,

која су кокса 43:72, калорија 5055.“)

7. Еруптивне стене у овој области деле се: на интрузивне и ефузивне.

Обе се групе налазе у простору између Ртња и Тупижнице, по местима,

која су напред побројана.

Интрузивне су стене лампроФири и порфирити, а ефузивни су анде

зити. У обема групама главни Феромагнезиски састојак јесте аугит.

За неке интрузивне масе код Старог Бољевца и Доброг Поља учи

нило ми се да у непосредној близини имају своје ефузивне еквиваленте

и да међу њима постоји нека генетска веза. Али се у ово питање не смем

упуштати пре детаљне петрографске и геолошке штудије.

8. На јужноме подножју Ртња лежи Соко Бања. Варош је подиг

нута око извора који има од 46'5" С. температуре, а даје 25 куб. мет.

воде за један сат. Вода је бистра, без икаквог мириса, а укусом под

сећа на кречне воде. По анализи г. С. Лозан и ћа види се, да је она

проста индиферентна топла вода, јер садржи мало минералних састојака,

а међу њима ни једнога, који би јој неки нарочити карактер давао.

За један километар изнад вароши извире Бањица, чија топлота из

носи 87" С.“)

С В Р Љ И Т

1. На простору Сврљига могу се три орографске партије да разли

кују. — На југу је планинска верига измеђ Сврљишког Тимока и Ни

шаве. — Друга је група Тресибабе, измеђ Сврљишког и Балканског Ти

мока. Све три партије чине једноставни кретацејски појас измеђ Балка

новог појаса и појаса који одговара исконскоме, кристаластоме масиву

Јужне Србије.

Већи део овога терена представља нам један плато до 600 м. средње

Висине, у коме су реке издубиле дубока ждрела, а по коме се овде-онде

издижу виши гребени и оштрљци.

*) Види С. Лозан и ћа Анализе стр. 59.

*) Види С. Лозан и ћа Анализе, стр. 34–35.
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Повеће, благо нагнуте, партије кретацејске плоче виђају се у севе

розападноме крају Сврљига, на Тресибаби, и на источноме крају Пле

шове вериге код Плоче и Бара, дакле у свима трима орографским гру

пама у Сврљигу. Све ове плоче носе карактер карста: голишаве су и

суве; прорешетане су вртачама, од којих су по неке врло великих елип

сних димензија, а у некима потоци пониру.

Ждрела има врло много у овоме крају. Најчувеније је ждрело кроз

које пролази Сврљишки Тимок од Сврљига Града до Орешца. Оно има

15 клм. дужине. Има 4—5 залактица. Стране су често тако блиске, да

је теснац крај реке непролазан.

Друго врло дубоко ждрело јесте код Лабукова. Њиме тече главна

притока Топонице, али је воде у њој мало. Стране су му врло стрме и на

најтешњем месту, испод Раденковца, имају до 300 м. висине. Краћих и

плићих кањона, сушица, има у свакоме крају ове области.

Знаменито је Пандирало у које улази глава Сврљишког Тимока, па

се после 600 м. подземнога тока опет појављује, али у знатно нижем нивоу,

у селу Перишу. Улаз је у овај понор, повисоки и тескобни глинац, у који

би се, зар, кад је сушно време могло до некле улећи. Отвор је је јако

Врело у Перишу; поред њега стоји Вадивода и Пештера, из којих је по

некада вода такође истицала. Интересно је уверавање мештана да је ко

личина воде из Врела стална, па ма колико горе у понор улазило; ако

је бујица онда вода не може сва ући у Пандирало, но се ујезери испред

њега, ако је суша, те се се ништа у понор не слива из Врела, и пак из

бија Тимок. Ова је ствар скоро потврђена и сада чека на проматрања

која ће је растумачити.

Највећи су гребени на јужној међи Сврљига за које је г. Ј. Цвијић

предложио име Сврљишке Планине, што би се могло усвојити кад у Свр

љигу, ван тога, не би било двапут више других планина. Па тој вериги у

средини је Плеш (1321 м), а лево и десно се истичу гребени Вишеграда

и Пернатице, који имају по 1099 м. Највиши је Зелени Врх (1369 м.)

измеђ Гулијана и Риња.

2. Геолошки састав јужних верижних брегова у Сврљигу доста је

једноставан. Он је већ раније, у неколико, указан геолошким особинама

терена око Нишаве. Кретацејски кречњаци доминирају над другим крета

цејским стенама: глинцима, пешчарима и лапорцима. Од њих је Плоча

јужно од Пандирала, од њих су гребени изнад Гулијана, Плеш, Вишеград

и Грамада. Од њих је већина падина ових гребена ка Нишави и ка Тимоку.

Сниже тих кречњака, које можемо сматрати за екваленте коралских

и капротинских кречњака, леже слојеви глинца, лапорца и пешчара, који

се у Горњи Неоком или у још виши који кретацејски члан могу увр

стити.
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Да су слојеви овога терена заиста кретацејски доказује нам неко

лико Фосилних места, која су у њему до сада нађена.

Прво ћемо поменути јужну падину Вишеграда, на којој је у атару

Сићева, поред капротинских кречњака развијена и лапоровита маса са

Rhynconella depresa d'Orb.

За тим долази прилично богата Фауна на северној падини Плеша,

у с. Црнољевици. Код тамошњег Врела оголићени су слојеви лапораца

који се подвлаче под капротипске и коралске кречњаке главног гребена

и садрже:

Pleurotornaria, Ostrea reclangularis Roem, Isоcardia, Janira neocomi

ensis d'Orb., Plicatula placunea Lam., Рапореa, Rhynconella lala d'Orb.,

Rh, cf. Gibbsiana Dav., 1th. сf. роlygona d'Orb., Terebratula caldensis de

Lor., Terebratula semistriata d'Orb., Terebratula obrodnunensis Agass., Те

rebratella cf. feruginea Pictet., Pseudodiadema Grasi Desor., Psamechinus

Нiseleyi Desor., Есhinospatagus cordiformis Breynius, крипоиде, корале и

СПОНГИТе .

Ови Фосили указују већином на доњи Неоком.

Попав даље на исток под Гуљанским гребеном нађени су слојеви са

разним варијететима из серије Rhynconella lata d'Orb.

На источноме крају код Пандирала има слојева глинаца са много

корала, чије је егземпларе још г. Кан и ц у Беч однео а г. Стахе их

у родове Stylocoenia и Rhabdophyllia уврстио и са еоценом Фауном од

Castel Gomberto упоредио.") На томе основу поменуо је и г. Тула“)

Еоцен на Пандиралу, а ја сам га на првој мојој карти био обележио.“)

Кроз кретацејски терен ове области пробиле су и две жице еруп

тивних стена; оне се обе налазе ван правога Сврљига, у нишавској об

ласти. Једно је жица риолита, а друго је жица базалта. Обе су доста

близу једна другој, у атару Сићева. Прва је у самоме селу изнад нај

виших воденица и складова бигра; изданак је мали, те му се пружање

није могло запазити. — Базалтов је изданак на самој Нишави, код ма

настиришта Свете Петке. Пирина му је 70 м. Пружа се правцем СЈ.

Прелази и на леву страну реке, ка Островици, где се још виђају изоли

сане велике рише базалта. Већином је млађим, наносним тереном покривен.

Пећинама је богат овај део кретацејскога терена. Најчувенија је пре

коношка Пећина, пола сата изнад села Преконога на Пакрној Страни.

Њу су описивали Лицејски Питомци (у своме Путопису), Д-p. Мачај у

*) Verhandlungen d kik, geolog. Reichsanstalt. 1868. 1. Dec.

*) Geolog. Untersuch. im West-Balkan. Sitzungsberiсhte d. k. k. Akademic. Wien. 1887. Erste Abtheil

ung. Mai.

*) Geolog. Uebersicht d. Konigreich. Serbien. Jahrbuch d. k.k. zeol. R. Anstalt 1856. и св.
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опису Књажевачког Округа г. Ф. Х о Ф ман (Трагови Преисториског чо

века), а најпотпуније г. Ј. Цвијић (Преконошка Пећина.

Године 1882 ја сам донео из Преконошке Пећине у Велику Школу

приличну збирку костију од пећинскога медведа и од неке ситне живо

тиње. Г. Д-р. Ђ. Јовановић је у 1890 г. накупио толико костију од

пећинског медведа да му је нарочиту расправу посветио Фауна Преко

ношке Пећине). За тога медведа г. Д-р. Ђ. Јовановић тврди да при

пада двема разним врстама, али их је обе под једним именом Felis speleа

ОПИСaО.

Сви ранији писци веровали су, да су преисториски људи становали

у овој пећини. То је сада још боље потврђено наласком камене алатљике

представљене у чланку г. Ј. Цвијића"). Г. Цвијић нема право само кад

на основу ове алатљике, тврди, да је у Преконошкој Пећини становао

баш палеолитски човек, јер су овакви артефакти употребљавани много

и у неолитској епоси а и доцније.

3. Троугални део Сврљига измеђ оба Тимока такође је од кретацеј

ских кречњака, глинаца и пешчара. За први, јужни део везан је код Пан

дирала висовима Младеновца и Орловца, који су од пешчара. Такав је

терен по целоме атару Шестигабра. Пешчари се смењују са глинцима и

глиновитим лапорцима. Код извора у овом селу испод руменкастога пеш

чара избија слој песковита глинца са:

Orbitoilina discoidea. A. Graas, Orbilolina conoidea. A. Graas, Urbilolina

bulgariса А. Вue, Sphoera corrugala Sow.

На б. Црквенцу су руменкасти пешчари са интеркалацијама гли

нених слојева, у којима има корала и орбитолина.

Такав исти састав имају све косе до Тимока. Коренатац је од ор

битолинскога ката, али на њему има и једрога кречњака. Орбитолински

се терен пружа низ Тимок ка Горњој Каменици манастиру Свете Тројице;

он је већином мек и глиновит, али садржи и чвршћих, вапшених стена.

Његови су чланови најбоље испољени на Жљебинама, где се види моћна

серија, глине, лапораца, сурог и црвенкастог пешчара. Пешчари су више

при врху а глиновити су слојеви при дну, али се и ови смењују са сло

јевима пешчара. Сви су слојеви конкордантни и врло благо ка Тимоку на

гнути. Изнад њих се, по неким висовима, виде мали изданци једрога креч

њака, али и ови су прилично глиновити.

У свима слојевима пешчара, глинаца и лапораца налази се врло много

корала, а поред њих још и ових Фосила:

Fusus, Turbo, Sphoera corrugala Sow., Trigonia carinata Agass., Ostrea.

macroptera Sow. Ptychomnia cf. neoconiensis Lor., Rhynconella, Cyclolites,

()rbitolina discoidea.

*) Преконошка Пећина стр. 289. Геол. Анали књ. III.
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Тај се исти ниво налази и даље низ Тимок до Доње Каменице, у

којој су вађени лепи ексемплатри од Sphoera corrugala Sow. Овде се вели

да има и танких слојева угљена, али ја их нисам запазио. Испрекидане

врце од угљена виђао сам по слојевима у Жљебини.

Исти пешчарски терен пружа се и даље низ Тимок преко Црвења

до Књажевца. У Црвењу се пешчарски кат састоји од:

1. крупнозpног кварц-конгломерата;

2. лапоровитих и лискуновитих пешчара;

3. шкриљастих пешчара.

Овај се терен пење до половине брдске масе. Горња је половина од

једрих кречњака, али ови нису једноставни већ су искомадани.

На Остриковици изнад Црвења, г. Јеленко Михајловић нашао је много

корала сличних са онима у Каменици.

Књажевац је наслоњен на изданке пешчарскога терена, који различне

хоризонте у себи спајати. Најмлађи је хоризонт сивих и жућкастих, сит

нозpних пешчара из којих су извађени : Nautilus elegans Sow., Аттопites

subplanatus Schmit. Ammonites Mantelli Sow., Ат. сf. falcatus Mantell.,

Норlites cf. Pailletianus d'Orb., Lytoceras nov. spec., Phylloceras spec., Ino

ceramus cuneiformis d'Orb., Inoc. aff. Brogniarti Mant.

Фауна ова указује на ценомaнски кат. — За тим долази серија ву

гастих и жућкастих глинених пешчара и глинаца са орбитолинама. А после

слој конгломерата који се испољио идући уза страну изнад ових прет

ходних.

Пешчарски и орбитолински терен пружа се и даље по ободу ове

партије Сврљига коју сада разматрамо преко села Ргошта и Орешца. У

оба ова места констатовани су слојеви са орбитолинама, а у Ргошту се

једри кречњак спустио до Тимока, особито на месту где је Бањица. Врела

вода провире овде на двајестину места; већина је извора у самоме кориту

Тимока из чије се воде диже кључ и гасови без мириса. Топлота је воде

до 25°.

У клисури Сврљишкога Тимока кретацејски је кречњак све до реке.

Али ће по негде, у оним релативним проширицама, бити и пешчарских

стена. Тако се бар чини кад се по издаље сматра.

Идући даље ободом ове партије долазимо у дервенску корутину, где

су терцијeрни слојеви, о којима ће се доцније говорити, одвојили сматрану

кретацејску масу од корита Тимока.

Ако се, пак, упутимо преко средине те масе видићемо, у главноме,

исти састав, само што ћемо много више ићи преко једрих кречњака него

32 *
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ли преко пешчара. — Она вртачама изрешетена плоча на Тресибаби,

онај гребен што се западно Богданицом завршује а тако и многи изоли

сани камаљи по источној поли ове партије — јесу све од једрих креч

њака, у којима, ваљда случајно, Фосила нисмо нашли. Пешчари, глинци и

лапорци више су по источној поли, по обложитим странама долина што

са Тресибабе ка Тимоку дивергирају. Међутим се овде-онде пробијају и

танки слојеви шкриљастога, а светлуцавога, песковитог аргилошиста, који

би, на другом месту да су нађени, неоспорно у неку много старију систему

били увршћени. Ово би се дало поткрепити и њиховом јасном дискор

данцијом спрам овдашњих обичних слојева из кретацејске системе. Ја сам

се на њима одвећ мало зауставио да би што више и сигурније од овога

могао рећи.

4. Западни део Сврљига по простору је највећи. Хидрографски се

дели на водопађу Тимока и водопађу Мораве; али су обе геолошки пот

пуно везане. За јужни сврљишки гребен ова је маса везана код Грамаде

танким повијарцем, који се по том веома заплетеним косама и брдорав

њима разграњава до Бање Алексиначке и до Тимока, испуњавајући тако

опет један троугао.

Источну страну тога троугла, која иде од Грамаде Сврљишким Ти

моком, већ смо напред, по њеноме геолошком саставу, обележили.

Северну страну, од Бање и Књажевца, имамо такође у све самом

кретацејском терену, који је код Књажевца и код Бање, као и онај код

Дервена, терцијeрним слојевима покривен. Најлепши просеци једрога кре

тацејскога кречњака виде се измеђ Церовице и Балановца, а нарочито у

теснацу под Скробницом. Ту, код Филипове Меане, нашао сам неке лоше

егземпларе ринконела, теребратула, остреа и ехинодерма, које не могах

спецификовати, али који се највише подударају са неокомским облицима.

Кречњак је једнак у целој клисури. — Код Читлука има кречњака друг

чијег састава и изгледа, али у њима никаквих Фосила нисам запазио.

Северну полу ове партије испуњавају огранци Девице, која се на

западу преко Оштре Чуке (1211 м.) и Озрена веже за оштри гребен

Лесковика (1276 м.)

Девица је од једрих кретацејских кречњака и лапораца, чија је повр

шина веома многим вртачама прорешетана. —

Од таквог је кречњака Оштра Чука и њена околина. —

Такав је и Озрен. Измеђ њега и Оштре Чуке испољене су креч

њачке бречије, које леже у подини једрих, хомогених кречњачких маса.

Исте стене и у истом положају просечене су Бањицом у теснацу испод

Соко-Града. Код Врела у Бањи једри кречњак садржи одломке од ру

диста, који ће најпре капротинама припадати.
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Гребен Лесковика, на који се често протеже име Озрена, састоји

се од неколико пролoкaних трапова, чија су стрма платна западу и југу

окренута. Гребен је од истих, напред поменутих кречњака, испод којих је

свуд у около развијен кат Црвеног Пешчара. На истоку се Црвени Пешчар

промаља дуж Чучунске Реке, што протиче поред ман. Св. Аранђела, а такође

и изнад Рипаљке. Северно се види испод крајњег кречњачког трапа изнад

села Ресника. Пошав одавде западном страном Црвени Пешчар види се дуж

Поружничке и Ресничке Реке, где је и контакт са Филитима, чија се област

ка западу простире. Даље у том правцу (види у Атласу слику висова

изнад Бање гледаних од Трубаревца) констатовани су његови изданци

код Црне Баре, Липовца, Г. Крупца и Преконози.

У селу Липовцу Црвени Пешчар лежи на серији Филитних шкриљаца

међу којима се истиче једна жица амфибoлита. На њему пак не лежи не

посредно кретацејски терен, као што је овде обично, већ га, код Ман.

Св. Стевана, покрива мали изданак угљеносног терена од пешчара и глине

чији су слојеви тако испретурани да им се прави одношаји јасно не виде

Слојева управо и нема већ је ту измешана маса глине и пешчара. Пешчар

лискуновит, крупнозрн, лежи у подини. Озго је глина, песковита, бели

часта са неправилним интеркалацијама каменог угља. Угаљ је врло добар;

садржи угљеника и водоника као наши најбољи угљи и по томе надма

шује и угаљ са Вршке Чуке.

По ан лизам и г. С. Лозанића наштампаним у IV књ. Геолошких Анала, фосилни угаљ од Св. Сте

вана садржи:

I 11

угљеника - - - - - - - - - - - - S 1-80 77-90

ВОДОНИКа , - - - - - - - - - - 4°55 *-37

кисеон. (+-N-HS) . . . . . . . 4-50 805

воде хигроск. - - - - - - - - - - 200 1 - 1 1

II СПС“.A. a. - » » » » » » » » » » » » 7 - 15 8-19

100 000 100 000

калорија - - - - - - - - - - - - 794.0 7400

Сувом дестилацијом нађено је:

и Оде - • » » » » » » » - - - - - 2.00 1 - 1 1

испарљивог - - - - - - - - - - - 22-20 21 - 10

КОКСа * • » » » » » » . . . . . 6865 69-30

11еПела • » » » » » » » » » » . . 7 - 15 8-49

100 00 10000

Први примерак садржи 129/о сумпора.

Ноегов квалитет, а и неправилност његових маса, навео нас је на ми

сао да ће бити лијасне старости. То подупире и положај његове повлате

и подине, ма да стратиграфски одношаји ове мале партије угљеносног

терена није довољно прецизан. Још више је ова претпоставка поткреп
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љена фактом да су овде налажени белемнити." Ја не бејах срећан да

их нађем.

Издaнaк Црвеног Пешчара у с. Преконози нема више од 20 кора

чаји ширине, а нешто је више дугачак. Налази се на десној страни по

тока Баутовца. А на левој страни у Црвени Пешчар дискордантно упиру

слојеви пешчара и лапорца са коралима, ринконелама, остреама и нери

неама, које ме на средњи Неоком опомињу. Преко њих леже кршни креч

њаци, који ће бити капротински.

Фосилоносни пиво, истог положаја, развијен је и источно одавде у

с. Раденковцу.

Јужну полу западнога дела Сврљига испуњава највише вододелница

притока Тимока и Топонице, која се најзад, на Курилову (867 м.), за ни

шавску водомеђу прикачиње.

Курилово је највиши вис у овој партији (на генералштабној карти

зове се Калафат). Оно је од Црвеног Пешчара, као што је већ пок. Д-р.

Мачај забележио. По њему нема вртача, које му г. Ј. Цвијић припи

сује.“) Кречњаци, по којима се вртаче развијају, леже врло сниско по

подножју у нишавским селима Матејевцу и Каменици. Црвени се Пешчар

од Курилова пружа и на југ и на север. На југу и југоистоку од њега

је главно било до Бајтарице крај Грамаде и делови: Бели Врх, Цигански

Делови и т. д. На северу су Црвеним Пешчарем заузети висови изнад

Копај Кошаре и Попшице. Овде нам је крај његовом великом ареалу,

у коме се он јавља као гребен брдског ланца, чије је подножје од креч

њака. Даље се он јавља само спорадично, у омањим партијама по дубо

долинама, где га је речна ерозија на видик изнела. Такве сам партије

Црвеног Пешчара видео у Пирковцу и код Врела, измеђ којих су пре

криљене великом масом кретацејског кречњака.

У Пирковцу изнад Црвеног Пешчара леже слојеви глиновитог вап

наца са: Тетеђ ratula praelonga, Rhynconella и т. д.

Код велике воденице, на Лабукој Реци, на кретацејске је слојеве дис

кодантно наслоњена серија слојева од лаких порозних вапнаца са одлом

цима сићушних слатководних Фосила. Извесни су банци једрији и хомо

генији, те се литографскоме камену приближавају. Слојеви се ови пружавају

Ј20"И—С20"З и падају ка западу под 50", те изгледају као да се под

влаче под кретацејску масу Бршљанице, дуж које се као један праг ка

Попшици пружају. Спрам њих, а на левој страни реке, где је село Поп

шица, пружа се тераса од бигра знатна својом величином и правилношћу.

Правилна се маса бигра протеже и у горњем делу корита Лабуковачке

Реке. — У Попшици је бигар наслоњен на кретацејске слојеве, који су врло

1) Г. М. Витковић наставник из Алексинца уверава ме, да је овде налазио неке фосиле, који личе

на белемните. И рударски инжињер г. Мунћани слао је у Београд слике тамошњих фосила које такође

бедемните представљају.

*) Ка познавању крша Источне Србије стр. 110.
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лепо просечени речицом што се од Копај Кошаре у Топоницу слива. Ту

они граде један мали свод, чије слеме иде меридијанским правцем, а крила

му падају истоку и западу (Сл. 28). Слојеви су при дну танки и лапоро

вити са фосилним коралима и са ТегеDratula, Rhynconella, Orbitolina.

Горњи су слојеви од једра кречњака са руди

стама ови доминују у клисури на крају Копајске реке

до 1%, клм. дужине) и источно одавде по крета

цејској маси.

Истој маси припадају и Јездин Врх у коме се

налази и једна лепа и интересна пештера. Она из

гледа од прилике као на сл. 29., у колико се то Сл. 28.

без бусоле и при кратком бављењу могло одредити; причали су ми да

има још један ходник к југу упућен.

Сви су ходници скоро у једној равнини;

узбрдице су ретке и незнатне. Имају 2—3

проширице као дворане. Код С је ходник

тако узан да трбушат човек не може проћи.

Код 5 је највећа ширина али је таван тако

низак да се мора погнуто ићи и бауљати.

У овој су партији најлепши сталактити. Ста

лагмити личе на кошнице, а толике су и ве

ЛИЧИНе. Преграде су лепе у дну главног Сл. 29. Скица пећине у Јездином врху

ходника, где је главна дворана (3) са лепим сталактитима. — Пештара

има два улаза I и II на растојању од 15 м, а нешто неједнаке висине.

Изгледа као да је један улаз намењен северноме ходнику, а други за

падноме. На улазу је поширока капина. Улази су дуж слојева који су

овде нагнути у јужно поље. Се- |

верно су боре (а и I у сл. 29.) и ра

селина (ab) у тим слојевима, који

сложно леже на слојевима пес

ковитих кречњака и глинаца, пеш

Чара и конгломерата (сл. 30. D

и В. У овој серији, од неколико

метара дебљине леже танке Врце,

Укипно до 3 дом, од каменог угља

(С). Испод ње, дискордантно, стоје Сл. 30. — Јездин Врх. — А је Црвени Пешчар.

* r. -- |- — В је пешчарски терен са слојем угља С. и агломе

слојеви Црвеног Пешчара, који ратом D. — Преко тога леже неокомски кречњачки сло

До реке две трећине овог брда јеви Е, са борама 1 и а, раселинама ab, и отворима П. П. Пl.

“ЈУ А. Дискорданција Црвеног Пешчара и кретацејског кречњака

очевидна је и на Бајиpу, измћу с. Попшице и Јездина Врха, на коме се

“ “ДИ онај угљоносни терен пешчара и конгломерата. Старост овога

Терена није јасна, јер Фосила нисмо нашли. По аналогији са тереном на
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Темској, а узимајући у обзир конкорданцију са повлатом и дискорданцију

са подином, вероватно је да ће то бити доњи неокомски кат; премда се

по аналогији са оближњим Св. Стеваном сме и на Лијас помишљати.

Докле смо овако шо јужном и западном ободу Сврљига различне те

рене налазили, дотле смо се у средњем делу његовоме само у кретацеј

скоме кршу кретали. Атар села Грбавче, Плужине, Лалинаца, Вароши,

Мечјег Дола, Радмировца, Давидовца, Галибабинаца и Бела Потока зау

зет је кретацејским једрим кречњацима и лапорцима. — Најлепше смо

Фосиле нашли у атару Галибабинаца, по коме има више лапораца и гли

наца него ли једрих кречњака. Слојеви им се пружају меридијанским прав

цем и падају благо ка истоку.

5. Сврљишка корутина од Пандирала до Сврљига Града испуњена

је била у терцијeрној периоди језером, од кога се на много места сачу

вало неоспорних остатака.

Најзначајнији су такви остаци у Манојлици, 1 сат северно од Пан

дирала. Крај потока Драгодана, у месту Змијињаку, налазе се слојеви бе

лога лапорца са мноштвом слатководних бивалва: Unio, Cyclas и Рisidium.

Испод лапорца конкордантно леже слојеви глине, просте и угљевите,

међу којима се налазе слојеви битуменог шкриљца и један, 60 см. дебео,

слој лигнита. — Сви ови слојеви леже дискордантно на вугастом арги

лошисту, чији су слојеви у истом потоку оголићени. Подину смо уврстили

у Неоком. Онај пак терен са лигнитом нисмо ближе могли класификовати;

вероватно нам изгледа да спада у левантиски кат. Али како су му сло

јеви стално нагнути, а левантиски слојеви у целој Тимочкој Крајини стоје

хоризонтално, то је вероватно да је пре овога времена депонован. Ње

гова будућа штудија треба да се изведе упоредо са штудијом целог па

рафинског терена, који је у овоме појасу до Мораве на више места рас

прострањен, обухватајући при томе и оне млађе творевине у Пирковцу,

где такође има параФинског глинца.

Пошав низ Тимок наћићемо на праве плиоцене слојеве, који се од

манојличких разликују, и по саставу и по положају, и које без устезања

у најмлађи плиоцен увршћујемо. — У Лозну су масе жутог песка, по

кривене слојем валутака. — У Округлици је тако исто, а такође у Из

вору и Дервену, до кога се, дуж Тимока са обе стране, пружа појас тер

цијерних пешчаних маса из којих се, овде-онде кретацејске стране про

маљају.

Алувијална раван почиње од Црнољевице па иде на ниже до Ни

IIIОВаIЦа.
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С У ВА ПЛАН И НА

1. Сува Планина је највиђенија планина у југоисточној Србији. Њено

је обличје сасвим карактеристично. До пола се она пружа као једна коса,

па се онда цепа у два оштра гребена: краћи гребен скреће право на се

вер а дужи задржава и даље северозападни правац. Та два гребена пот

ковичасто обухватају, ка северу окренуте, водопађе Црвене Реке, Јелаш

нице и Островске Реке, које се дивергентно Нишави упућују. — На гре

бену овога облука истичу се многи зубци и оглавци међу којима су нај

виши: Голаш (1485 м.) и Зуб (1470 м.) на северноме краку, а Голели Кам

(1822 м.) и Соколов Камен (1673 м.) на главном продужењу била Суве

Планине. Са југозападних падина Суве Планине стачу се воде право у

Љуберађу и Власину, па у Кутину, која иде упоредо са правцем планине.

2. Први подаци о геологији Суве Планине и њених огранака налазе

се већ у првим списима А. Бу е а. У његовом првом рапорту са пута по

Турској“) помиње да се код Ниша, на путу за Софију, налазе црвени и

сиви, лискуновити пешчари и глинци, слични са онима код Свете Петке

и Златова у СИ. Србији; ову је серију слојева ставио у Тријас, а за оне

кречњаке што их покривају изразио се да спадају у неку млађу секун

дарну периоду. Доцније је (1840 год.) А. Бу е сматрао ове црвене пеш

чаре као аномалију у кретацејској системи“, али их је, најзад, 1870. (Min.

geogn. Details), опет уврстио у Црвени Пешчар, а за Суву Планину рекао

је, да је од тријасног кречњака, који се види још код Бање, на Топоници,

Црвеној Реци, код Ак Паланке и на Белави.

На Хох штетер овој Geologisch e U e b er si c h tiskar te de s

östlich e n Th e ile s der Europäischen Turke i (1870 год.) налази

се цело Заплање геолошки колорисано. Западни му је део обележен са

мим Филитима. Долином Кутине и даље на југ провучен је танак појас

Црвеног Пешчара. Сува Планина и њено јужно продужење стављена је

као Тријас или Јура. Терен око Ак Паланке до Нишаве обележен је као

Голт. На дну Кутинске корутине обележен је слатководни резервоар са

слојевима лигнита, а изнад Ниша — дилувиум.

Све је ово Хохштетер извео по подацима позајмљеним од А. Буea,

јер се он сам Заплања није дотакао, кад је кроз Европску Турску пу

товао. Спрам Вике не лове скице геолошке карте, — на којој се једва

још може видети да је погранични предео Суве Планине као Креда пред

стављен — Хохштетер-ова показује напредак, што је на њој издвојен

терен Црвенога Пешчара, који Француски аутори у почетку нису умели

*) Вulletin de la Soc. geolog. de France 1836. T. 8,

*) Esquisse geolog. de la Turquie d'Europe crp. 43.
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класификовати. Али се на њој налази и велики назадак, јер није било

оправдано што је Сува Планина стављена у ону алтернативу: Тријас или

Јура. Кретацејска старост њених кречњака, како ју је Викен ел прет

поставио, оправдана је потпуно доцнијим проматрањима.

Тула је први прокрстарио кроз област, коју хоћемо овде да опишемо

и извршио детаљнија проматрања, која су изложена у IX и Х одељку

његових Geologische Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan und

in den angrenzeden Gebieten. Како сам ја ишао већином само његовим

трагом и како сам запазио врло мало детаља који се у његовим списима

не би могли наћи, то је природно што ће следећи опис садржавати у себи

резиме података, који су изложени у његовим списима и у мојој Грађи

за Геологију Југоисточне Србије са прибелешкама, које сам у екскурзијама

после 1884 год. овде-онде по овој области учинио.

Приложени профил представља нам геолошке односе најсевернијег

предела између Нишаве и Мораве. (Сл. 31).
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Сл. 30. — Профил терена од Вишеграда до Силичевице. — 1. Исконски шкриљци прве групе.

— П. Филити. — ПI. Црвени Пешчар. — IV. Јура. — V. Креда. — VI. Терцијeр. — ab. раселине.

9. Азојски терен у рејону Суве Планине означио сам само на основу

једнога примерка стене, што га је г. Ф. Хо Ф ман донео са Белеге, из

међу Козмoвца и Топонице. То је крупнозрна кристаласта стена, сложена

од амфибола и Фелдспата. По овом једном примерку, а без проматрања

на терену, није ласно одредити да ли је ово диорит или амфибoлит. У ма

ломе структура стене изгледа зрнаста, али је и њен шкриљасти карактер

доста видљив. Сем тога и природа хорнбленде указује више на амфибoлит,

но на диорит.

4. У северноме облуку Суве Планине, поред изданка кристаластих

стена, означио сам и малу партију палеозојских стена, копирајући тај

податак са Тул и не Geologische Karten-Skizze des Gebietes zwischen Niš

Pirot-Slivnica und Pernik-Trn-Leskovac (1875). Како о овоме немам ника

квих сопствених проматрања то ћу исписати шта о томе терену Тула

пише: Под црвене, доњотријасне пешчаре подвлаче се, код села Вете,

модроцрни, плочасти, песковити и лапоровити глинци, чију старост, из не

достатака Фосила, није ласно ни приближно одредити.
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Ове се стене пружају од ЈИ на СЗ. и падају у почетку ка С. под

17“, а код саме Вете ка Ј. под 25", пошто су прво с обе стране пута

главачке усправљени. Овај јак поремећај слојева дошао је очевидно од боч

нога притиска. — Исте творевине трају на неком остојању идући Сувој

Планини, па уступају места сивим и зеленкастим пешчарима, преко којих

су се нагомилале осулине од белих капротинских и коралских кречњака

са Суве Планине. —

Према овоме, у поменутим изданцима можемо имати и представнике

Дијаса или још старије неке палеозојске системе.

5. Црвеног Пешчара највише има на излазу Нишаве из Клисуре у

Нишко Поље, поред Куновичке Реке и поред Јелашнице.

Одмах при улазу у прву клисуру Нишаве, која се почиње звати Си

ћевска Клисура, Црвени се Пешчар издиже са обе стране реке до на

врх околних брегова. Он је подељен у многе подебеле слојеве, са којима

се смењују слојеви црвенога глинца и банци од конгломерата. Слојеви

се пружају правцем меридијана, а усправљени су дупке. — Формација

Црвеног Пешчара почиње код села Просека и траје уз Нишаву до ма

настира Свете Богородице. Одавде даље уз реку настаје кречњачки тес

нац, али се у кориту Нишаве по негде испољује и Црвени Пешчар. Та

кав један изданак јасно се види код манастиришта Св. Петке. -

Пошав уз Куновичку Реку ка Моралији и Плочи констатује се велико

распрострањење и велика дебљина Црвеног Пешчара. И овде као у Про

секу он је измешан са глинцима и у танке је слојеве подељен. Сем обичних

има и вугастих и зеленкастих пешчара. Код Моралије и на Кусом Риду

изнад села Куновице Црвени је Пешчар удружен са црним, зрнастим или

збивеним кречњацима, који су неком битуменском материјом импрегни

сани. Слојеви су ових мермерастих маса танки, не протежу се дуго и

изгледају као интрузивне жице у пешчаничноме комплексу.

На Плочи се испод обучног Црвеног Пешчара налазе банци са белим

и гроваколиком пешчарима, који сасвим на Верфенске Слојеве опомињу.“)

А. Буе је за слојеве на овоме терену рекао да нагињу ка истоку и

ЈИ. под 45“, да у доњем делу садрже и два слоја црна смрдљива вап

наца, да су наткриљени једрим кречњацима из једне млађе секундарне

периоде и да су неки од њих идентични са Тријасом у Немачкој.“)

При улазу у долину Јелашнице Црвени се Пешчар као крије испод

млађих наслага и спорадично се промаља у кориту речном и у селашцу

Раутову. Али кад се прође кречњачка клисура и село Ћукленик, терен

се овај проширује на далеко уз реку и са обе њене стране. Он захвата

*) To ula, loc. cit. стр. 5 и 6.

*) Вullet. Soc. Geol. de France. 1836. T. 8. p. 32.
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један део Ћукленика, Доњу и Горњу Студену и пружа се ка Вети. —

Код Врела, у атару Доње Студене, Црвени је Пешчар посут белим пегама

и друзама ситних кристалића од калцита. Ова Врела дају највише воде

Јелашници. Има их девет на врло маломе облуку; избијају из кречњачког

грота, али се јасно види да су на додиру кречњака, који се одавде пење

на гребен Суве Планине, и Црвеног Пешчара, који се шири на ниже ка

p. Јелашници. Код Вете су слојеви Црвеног Пешчара у подини јурских

слојева; пружају се ССЗ-ЈЈИ и падају благо у северно поље. Они се

протежу, с једне стране, под стрмо платно Суве Планине, а са друге стране

иду Топоници, и даље дуж Црвене Реке, која је од њих своје име и

добила.

6. Тријасни кречњаци са петрефактима нађени су само изнад села

Вете. То су сиви кречњаци са белим жилицама, а садрже утиске Апо

plophora и Naticella, међу којима је највероватнија врста : Naticella cf. Gail

lardoti Lefr. Валутке од овог кречњака нашао је сапутник Тулин г. Szom

b a t hy, a становни камен није проматран, већ је овај представник Wellen

kalk-a на карти приближно обележен.“) — Вероватно је да у средњи

Тријас спадају и шупљикави кречњаци (Zellenalke) којих има на неколико

места у овоме пределу. Тула их помиње код Сићева, Вете и Ргуднице,

а ја сам их налазио и код Врела у Д. Студени. — Код Вете су удру

жени са загаситим или отворено сивим кречњацима. Има их на неколико

места од Вете до Плоче. Леже на терену Црвеног Пешчара.

Код Вргуднице су Каuchwacke (Zellenkalke) и доломитни кречњаци

изнад мркоцрвених пешчара и песковитих, шарених, глинених лапораца,

са којима је овде доњи Тријас представљен. И они граде неколико изо

лисаних чалија и огредака.

Код студенских Врела измеђ Црвеног Пешчара и неокомских великих

oстeњaкa Суве Планине лежи један банак кречњака шупљикавог и сун

ђерастог, са неодредљивим одломцима неких мекушаца. Кречњак је чврст,

при трењу заудара, по мало је глиновит. Опомиње на неке ретске кречњаке.

7. Јурски је терен само на два места петрефактима поуздано кон

статован. То је северно од села Вете идући Равном Долу и на Плочи. Па

оба их је места прво Тула запазио.

Северно од Вете, изнад Црвенога Пешчара, који смо напред поме

нули лежи слој песковитог лапора, дебео мало више од 1 м., у коме је

Тула ове Фосиле нашао: Rhynchonella cf. tetraedra Sow., Lima spec. налик

на L. amoena Terq., Acicula cf. inaequivalvis Sow., Mytilus Vetačnsis n.

spec., Lyonsia (?) sp., Cypricardia (?) spec. Ови Фосили указују понајпре

на средњи Лијас.

*) To u 1 a: loc. cit. стр. 15 и 16.
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Изнад овог Фосилоносног слоја лежи: 1) слој трошних мрких пешчара

од 8 м., 2) слој песковити кречњак, 2 м., 3) крупнозpни пешчар са вап

неним цементом, 6 м. Пружање hora 8. 4) сиви кречњак.

Сви ће ови слојеви припадати јурској системи, баш Догеру.

И на Плочи су јурски слојеви изнад Црвенога Пешчара. Састоје се

од лапораца и кречњака. Лапорци су при дну. Подељени су у танке сло

јеве, који су у доњем делу врло искомадани и испретурани, а у горњем

су правилно стратификовани и Фосилоносни. Међу фосилима је Тула

нашао : Acicula inaequivalvis Sow., и Ресten cf. fibrosus Phill. Ови сло

јеви одговарају Фосилоносним слојевима код Вете, који леже ЈИ. одавде.

Изнад њих долазе слојеви кречњака.

Међу сумњивим партијама јурскога терена поменућу прво глиновити

и песковити, шкриљасти лапор око жељезничке станице у Сићеву. Слојеви

његови леже између Црвеног Пешчара и кречњачких кршева. Пружају се

упоредо са меридијаном, падају ка западу под 25“, али има и стрмих по

ложаја. Оваквих изданака има неколико крај Нишаве у најнижем делу

њене клисуре. У неким је прави аргилошист, налик на неке наше пале

озојске аргилошисте.

Томе су слични глинци у Г. Студени уз Пољанску реку идући, а тако

исто и они у Д. Студени на десној страни Врелске Реке. До овог по

следњег места врло су близу лапорни, танки глинци на путу ка Коприв

ници, онде где се преваљује у западно подгорје Суве Планине.

8. Кретацејска зона Суве Планине лежи у непосредном продужењу

кретацејске зоне из Лужнице, камо ћеме је после пропратити. Она једно

ставно захвата сву источну полу Заплања. Са старијим, напред поменутим

теренима, смењује се кретацејски терен само у ономе североисточноме

рогљу овога предела, што је Нишавом и амфитеатром Суве Планине омеђен.

По изгледу и саставу своме кретацејски се појас сасвим разликује

и од појаса исконских шкриљаца и од појаса Црвеног Пешчара. У њему

су голе брдске падине и гребени са оштрим зупцима и кршним чалијама,

са многим вртачама, са дубоким ждрелима, точилама, сушицама и разним

пећинама. Најимпозантији је ракласти гребен Суве Планине, чије се платно

главачке до 300 м. у козмoвачку увалу спушта.

Најромантичнија су ждрела на Јелашници измеђ села истог имена и

Ћукленика и на Нишави код села Градишта и код Сићева. Вртаче су

многе и велике по југоисточноме крају Суве Планине, где јој је слеме

блажије и падине положитије.

Кретацејска система састоји се сва од кречњака. Највише их има са

једром структуром, али се појављују и бречијасти, оолитни и зрнасти ва

ријетети. Има их који су скоро од све самих органских одломака састав

љени: коралски, капротински, сферулитски кречњаци.
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Кречњачке масе ове већином су у дебље или тање слојеве подељене.

На Сувој Планини слојеви иду упоредо са правцем њеног главног

гребена. На слемену стоје стрмо, а по падинама су положитији. Локално

се виде и нека омања одступања и секундарна набирања. Набрани су и

доста неправилно размештени слојеви у клисурама на Нишави. Али се и

ту примећава већином правац ЈЈИ—ССИ. Како слојеви овде нагињу ве

ћином ка истоку, докле западно од гребена Суве Планине падају већином

ка западу, то се може мислити да одломци кретацејске системе, у ни

шавскоме рејону наше области, припадају источноме крилу антиклинале.

Са овим се слаже правац и нагиб кретацејских слојева код Ак-Паланке.

(hora 9, пад ка СИ, под 20°).

Тула је први палеонтолошким путем доказао да кречњаци Суве Пла

нине и њених огранака спадају у кретацејску систему. А. Бу е их је

стављао час у Тријас час у Јуру.

На превоју Суве Планине измеђ Студене и Јаглича (956 мет.) нашао

је Тула у једрим кречњацима ка прот и не, а више ових коралске креч

њаке са коралима групе астреида и Саllamophyllia, Rhabdophyllia, са бри

озоама: Сhaeletes Coquandi Mich., са криноидама налик на Мillerocrinus

а и са неринеама, од којих једна личи нешто на N. Coquandiana d'Orb.

— Ми имамо примерке коралских кречњака и са Соколовог Камена на

Сувој Планини, по чему би могли рећи да су њени највиши врхови од

коралскога спруда некога.

У подножју Суве Планине кретацејски су Фосили нађени на овим

MeОТИМА.

У теснацу изнад Беле Паланке измеђ капротинских и коралских

кречњака леже ружичасти, бречијасти кречњаци са лапорним интеркала

цијама у којима је Тула ове Фосиле нашао: Latimaеandrina, Microsolena

Chaeletes Coquandi Mich., Ceriopora?, Rhynconella lata d'Orb (R. Gibbsiana

Sow.), Terebratula spec., Caprotina, cf. ammonia Math., Lima spec., Pecten

cf. Goldfussi d'Orb., Pecten spec. ind, Hinnites spec., Pinna?

Фосила са доста палази у мекшим слојевима глинца и лапорца што

код знаменитог Врела упиру у масу једрих кречњака. Одатле је г. П. Пав

ловић донео: Rhynconella lala d'Orb., Rh. multiformis Roem., Terebratula

acula Quensch., Pecten Goldfussi Desh., Ostrea Haueri Toula.

Идући од Беле Паланке даље к југу на издвојени купасти Ракош

(1482 м.) наилази се опет на Фосилоносне слојеве кречњака. Са самога

Ракоша имамо ринконеле, које нам највише личе на Феле из групе Rh. lata.

Северно од Беле Паланке кретацејски су Фосили нађени при улазу у

горњу клисуру Пишаве, испод села Ланишта. Ту се може наћи по која

изолисана капротина, теребратула и ринконела. Фосили су у глиновитом,

шкриљастом лапорцу (н. прим. на килом. 32 жељезнице), чији се изданци

појављују више пута до почетка великог нишавског теснаца, који је као
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и доњи у једроме неокомскоме кречњаку, можда из хоризонта капро

тинског кречњака.

Код Островице је Тула, у песковитоме и оолитноме кречњаку: нашао,

Waldheimia, Rhynconella, Ceriорота и Нeteropora, Calopygius, Cidaris,

Eugeniacrinus, и овај је банак уврстио у засебни хоризонт између корал

скога и капротинскога кречњака. — Изнад овога, а на путу ка Вети,

развијени су сферулитски кречњаци са Sph. Blumenbachii Stud., Caprotina

aтonia Math., Lithodom us avellana d'Orb. Ови спадају у капротински хо

ризонт и то у виши део његов.

9. У долини Јелашнице, и то у самоме селу истога имена налази се

врло много слојева слатководног вапнаца и лашорца, који садржавају и

неколико слојева лигнита. Међу овима је један слој дебео 4 м. а други су

дебели од 2 м. па на ниже. Има дакле продуктивних слојева, ма да им

је понашање нестално, јер се негде састављају, а негде губе. У овоме

угљу има доста ширита и гипса. — Слојеви се пружају од ССИ ка ЈЈЗ

и падају у јужно поље под углима 30°—40°.

По анализама г. С. Лозанића, у овоме угљу има:

Примерак С Н О ш N. | Воде | Пепела | Испари | Кокса | Калорија |

— - - 1 —П

I {5-20 3-5 1 20° 18 21-00 1 0 1 1 35.50 33-39. | * 075

II 51-53 3. S5 17- 46 1862 S-54 35-97 36-87 {533

У повлати угљених слојева лапор је испуњен сићушним ципридинама

и планорбисима. Изнад њега је терцијeрни песак са морфолитним кон

крецијама.

Изданци угљена појављују се и у кориту реке. Прича се да их има

и у Ћукленику. — Терен је овај на левој страни реке. Мало га је на

десној страни реке, а и испод села Јелашнице.

Изолисана партија терцијeрног терена лежи у корутиници Островице

између две Нишавине клисуре. Она се састоји од песка, шљунка и пес

ковите глине. Изнад села су дубоке урвине у песку и шљунку, а испод

села слојеви песка и глине. До Нишаве, где жељезница опет прелази на

њену леву страну, има усека у глини и песку, чији се хоризонтални сло

јеви појављују и са оне стране реке код ман. Св. Петке, те тако указују

на комуникацију овог залива са заливом сићевачким односно грамадским.

10. Кватернерна периода представљена је дилувијалним терасама, скла

довима бигра и пећинама.

Има терасица, које изгледају као да су од самога бигра састављене.

Таква је једна код Бање, али се на овој добро познаје да је преко тер

цијерних брежуљака изведена и бигром само покривена. У Терцијeр спада

песак и песковита глина што иза нових купатила належе на капротиНСКИ

кречњак. Терцијер се, у осталом, пружа даље, ка истоку и ка западу
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ка селу Бањи и ка Кованлуку. Западно ка Кованлуку терцијeрни је песак

покривен дилувијалним валуцима од кречњака, пешчара, конгломерата,

базалта, еуфотита и т. д. Источно, у селу Бањи, Терцијер је састављен

од зеленог и жутог песка, чистог или глиновитог, а преко овога се на

слагао дилувијални агломерат са глином. На једноме месту, где сада ни

каквих извора нема, налази се дебео склад бигра са инкрустацијама. —

Инкрустација има много у бигру испод топлих извора у Бањи. Највише

се виђају Сlausilia, Pupa, Helix и Succineа. — Бигра има доста у долини

Кутине код Душника. И у овоме се налази много љуштура од Сlausilia,

Рира и Нelix. — Бигра се налази још код Студене, Вргуднице, код си

ћевског ман. Св. Богородице и оближњег лојза у Кулини.

11. Пећине су врло многобројне, али још до сада нису довољно ис

питиване. Нешто су боље познате, јер су посећиване пећине у клисури

Нишаве. Пок. Др. Ј. Панчић причао ми је, да је улазио у пећину Св. Гли

горија. Она је код Кулине близу контакта кретацејског кречњака са цр

веним Пешчарем, од кога се брдо Градац састоји.

Неке од сићевских пећина посећивао је г. Ф. Хо Ф м а н“), а први који

је имао срестава и времена да их детаљно промотри јесте г. Др. Ђ. Јо

ва новић“). Из расправе коју је он овоме предмету посветио имамо само

да набројимо имена појединих посећених пећина. |

У сићевскоме атару налазе се ове пећине: Велика и Мала Баланица

под Дединим Каменом, Шупља Дупка на Речном Камену, Огорелица и Мала

Душка. — У островском атару су Орлова Дупка и Ковачева Дупка, а у

црнчанскоме: Данина Дупка, Збег и Бежанска Дупка и т. д.

Сем правих пећина, које се у овоме крају, како се из поменутих на

зива види, називљу „дупке“ — има овде доста и плитких капина.

Не нашав никаквих алатљика у поменутим пећинама г. Др. Ђ. Јо

вановић је изказао да ове пећине нису биле обитаване у преисториским

временима. Међутим су наласци г. Јарослава Хуле, који се чувају у Гео

лошком Музеју Велике ПIколе, већ раније ово питање у супротном правцу

решили.

Ми отуда имамо камено секирче и више обоца од пектена, од зуба

пећинског медведа и т. д., који доказују, ван сваке сумње, да су пре

историски људи становали у пећинама Сићевске Клисуре. —

У познијим преисториским временима људи су оставили пећине и ста

новали су поред Нишаве, што сведоче они тумулуси који су поред ове

реке подигнути.

“) Трагови преисториског човека, Гласник С. У. Друштва.

*) Сићевачка Клисура. Пећине, Дупке и Поткашине. Отаџбина 1891 св. за Октобар и Новембар.
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12. Нишка Бања лежи на 5 килом. источно од Ниша. Топла вода

извире под једним амфитеатралним обронком кретацејскога Црног Врха

(400 м.), изнад кога је развијен заравњени као терасирани праг или из

брежак од главнога брда. Она извире, може се рећи, на горњој граници

терцијeрнoга терена спрам кретацејскога. Под њом се до 500 корачаји

шири напред поменута тераса од бигра. Еруптивних маса ја нисам запазио

у непосредној околини Бање, најближе су јој оне на Нишави код же

љезничког моста“)

Топлота је воде у главноме извору 38°С, а у другоме 19°С. Вода је

бистра, без мириса и укуса. По хемиској анализи, у овој Бањи нема до

вољно растворених соли, да би се у минералне воде уврстила, већ је проста

индиферентна терма.

Б Е. Л. А. В. А.

Од великога кретацејскога масива Суве Планине одваја се једна ге

олошки слична маса, која раставља котлину Пиротску од Белопаланачке.

На тој су маси Сливовички Врх (1295 м.), Црни Врх (902 м.) и Белава

(958 мет.

Белава је крајна коса до Нишаве, Црни Врх је између ње и Сливо

вичког Врха, који је као неки парник Ракошу (1482 м.) што се испред

Суве планине издвојио.

Белава се протеже од прилике од Пирита ка Ак-Паланци, дакле прав

цем ЈИ-СЗ, Дужина гребена износи јој око 10 клм. Стрмо је одсечена

ка Шишави, а на супротној страни има нешто положитију падину. Ме

ђутим најдужа коса што се са Белаве одваја иде ка северу: то је Бу

дим Дел.

Налазећи се у непосредном продужењу поменутог великог кретацеј

ског појаса, и Белава сама има у главноме његов геолошки састав. Она

се највише састоји од капротинских и коралских кречњака. Капротински

кречњаци, са Сартоlina ammonia, запажени су готово дуж целога друма

од Пирота до Беле Паланке; они се распростиру и даље лево и десно

од тога пута; од њих је највећи део Белаве, њих је просекла и Нишава у

теснацу где је Св. Отац т. ј. на северноме подножју Белаве. Коралски

*) Код Нишке Бање, а близу превоје што из долине Нишаве води у доилну Кутине, нашао је г. Ф.

Хофман стену коју је за еруптивну сматрао. Стена је једра, загасито сиве боје; под ударцем чекића

креше варнице. Макроскопски се у њој виде само гомилице кварца секундарног. На танким плочицама,

под микроскопом, познаје се да се ова стена састоји највише од ситнозрног кварца, од онаквог какав

се у кварцитима налази. Са овим су зрнцима измешани врло ситни делићи неког лискуновитог минерала.

По стени је разливена и црвено мрка гвожђевита материја. Макроскопски су састојци од калцедона и

кварца секундарног. По целокупном изгледу и саставу ова се стена мора уврстити у кварците. Сличних

примерака има и на другим местима међу Филитима у долини Кутине.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 34
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пак кречњаци налазе се по неким узвишеним зупцима Белаве изнад Су

ВОДОЛа.

Испод ове масе кречњака једрих, сивих и белих, лежи по негде низ

слојева од глинца и шкриљастог лапорца. Из оваквих слојева ја сам из

међу Великога и Малог Суводола прибрао ове фосиле: Веiетnites spec.,

Ат. сf. subfimbriatus d'Orb., Trochus Desori P. et. Cam., Trochus nov. Spoc.,

Scalaria cruciana P. и С., Fusus nov. spec., Ostrea aff. тасторtera Sow.,

Terebratula praelonga Sow., Terebratula sella Sow., Rhynconella lala d'Orb.,

lth. сf. depressa d'Orb. и криноиде

Сниже ових Фосилоносних слојева леже лискуновити пешчари и пес

ковити глинци.

Исти овакав ред слојева јесте и на супротној нишавској падини.

Само што на овој страни превлађују пешчари и глинци. Из овдашњег

једног слоја на Мери г. Винтер нам је послао примерке са угљенисаним

утисцима биљака и шкољака, са свим особених облика.

Терен глинаца и пешчара, више или мање лапоровитих, смењује

се источном страном Белаве до Будимдела, који је и сам од оваких шкри

љаца створен. Међу његовим слојевима видели смо и један Фосилоносни,

који нам старост терена обелодањује. То је модрикасти и шкриљасти ла

пор са орбитолинима, поред којих има много трошака од других орга

IlИЗ{\М13.

Кроз овај горње-неокомски терен на Будим Делу су пробиле старије

и млађе еруптивне стене. Једно је долерит, а друго андезит.

Жица андезита избила је на самоме слемену Будим Дела, преко кога

иде пут за Станичење. Она је обухваћена еруптивним агрегатом зрнасте

структуре.

Еруптивне се стене одатле спуштају и ка Жукову и ка Станичењу.

У жуковскоме потоку је распрострањена трахитоида стена са крупним

кристалима Фелдспата и зеленим аугитом, дакле један аугит-андезит, до

кле испред Станичења превлађују стене са гранитском структуром, да

кле дијабази. Овде оне пролазе и на десну страну Нишаве, па се пру

жају Црноклишту, где их је већ А. Буе констатовао.

Трахитоидну стену нашао сам још и на јужном крају Белаве, изнад

села Гњилана. И овде су њене жице у пешчарскоме доњем делу неокома.

Пешчарски терен развијен је и на северноме подножју Белаве, код

Чифлика, где почиње белопаланачка котлина. У ситнозрном, глиновитом,

жућкастом пешчару, са дендритним инФилтрацијама, нађена је једна Na

tica, која личи на неокомске форме.

Особенији изгледа сури пешчар у Жукову. У њему су неки нераз

говетни Фосили. Са њиме је удружена лапоровита стена, која се састоји
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скоро једино од одломака неких неодредљивих шкољака. Све то лежи на

доње-кредном Флиш-пешчару, какав је у околини много развијен, а при

пада по свој прилици некој терцијeрној Формацији. У Жукову има правих

лапораца, а изнад овога места по билу Белаве јесте једри кретацејски

BüII НАД Ц.

Г. С. Пел и ван овић показивао ми је примерак глиновита кречњака

од трошака неодредљивих Фосила, за који ме увераваше да је са Сар

лака. Овај крајни издашак Белаве састоји се од белих кречњака, који се

подударају са осталим капротинским кречњацима. Он стрчи из пешчар

ских маса, које су испољене па нишавскоме подножју му.

За Белаву налазимо ове податке у досадашњој страној геолошкој

литератури. А Буе") ставља је у Тријас, али је пре тога (1840) у Креду

увршћавао.“ Тула је прво“) уврстио у Јуру, а за тим“) је њене креч

њаке као капротинске одредио (С. ammonia). Сем тога у кречњацима Бе

лаве изнад Станичења запазио је корала, бриозоа, спонгија, криноида и

цидарита; па је ове ствари упоредио са оoлитним бриозојским кречња

цима измеђ Извора и Мирановца, који се помињу на другоме месту у

овој књизи.

Ni diz w i etzky“) је описао еруптивне стене, које је Тула нашао

јужно од Станичења, под именом амфибол-андзита.

Л У ЖН И Ц А

На југозападној граници лужничкога среза издигнуто је било које

почиње Црним Врхом, на српско-бугарској граници, па се протеже на

северо-запад до Модростења. Западне падине овог била иду у Буковик,

а источне у Лужницу. Ми смо већ раније казали, да се његовим запад

ним, буковичким, падинама налази прелаз од терена исконскога и пале

озојскога у терене мезозојске. Скоро цело ово било јесте од силикатних

стена састављено, од глинца и од пешчара. Кречњаци и лапорци само

се спорадично јављају.

Највиши вис на томе билу јесте Црни Врх. Он се састоји од једра

пешчара плавичасте боје. Малени изданци кречњака налазе се на њего

вој буковичкој страни, као што смо већ напред помињали. На лужничкој

страни има их још мање. Пешчари овде доминирају. Њихови се слојеви

пружају скоро ушоредо са меридијаном и падају у источно поље. Пеш

*) Mineralog. geogn. Details.

*) Esquisse geologique p. 44., у српском преводу стр. 37.

*) Vorlaufiger Bericht von 28. Oktober 1875.

*) Untersuchungen . . . Х стр. 46. 1883.

*) Sitzungsber. LХХХIX S. 44.



268 Л У ЖН И П А

чари су и по државној граници идући ка Пресеци. На Преслопу, између

Црног Врха и Гаврана, у слојевима пешчара налази се танка жица пор

Фиpне стене. Њен је правац упоредан меридијану. Пешчари личе на оне

из доњега неокомскога Флиша, у које их и увршћујем.

Брдо Гавран, изнад Пресеке и Студене, такође је од неког пешчара

који је удружен још са глинцима и конгломератима. Конгломерати су по

лигени, али без валутака порфирних стена, којих има у околини. Међу ва

луцима падају у очи они од једрих кречњака са криноидама, који опо

мињу на неке кречњаке у оближњој кретацејској зони. Сем тога, пеш

чарски терен са Гаврана изгледа да покрива кретацејске кречњачке чалије,

које се из њега по атару Студене једва промаљају. По томе би ово мо

гло у горњи госавски члан кретацејске системе спадати.

У атару Студене већином је пешчарски терен као на Гаврану. Креч

њаци су само по неким изолисаним чалијама, а почињу доминирати се

верно и североисточно од овога места.

Између Студене и Стрелца кроз кретацејски терен пробила је лепа

порфироидна стена.

Између Студене и Валниша, протеже се један рт од пешчара, чији

слојеви леже према меридијашу а нагињу ка истоку, као и сличнн слојеви

одонуд реке Мурговнице. У самоме селу Валнишу пешчари су удружени

са слојевима лапораца и интеркалацијама једрих кречњака у којима се

виде пресеци од теребратула. Изнад њих се често налазе валуци креч

њака са сферулитима, чији слојеви морају негде у близини испољени бити.

И овај нас Факт наводи на мисао да ћемо овде имати серију госавских

творевина. Слојеви лапора у Валнишу набрани су тако да граде једну малу

синклиналу.

Терен танко слојевитих глинаца и лапораца простире се и по Ралину.

Изнад њега, идући брду, развијени су једри кречњаци беле и жуте боје,

међу којима има и банака од руменкастих бречија.

Ту се излази на кречњачки плато, између р. Лужнице и Нишаве, који

је ижљебљен притокама Пасјаче и Раснице. Плато је овај састављен нај

више од неокомских кречњака. У јужном крају његовоме има и других

терена.

Сто је (1356 м.) најузвишеније брдо у гоме крају. Он се састоји од

коралских кречњака, подељених у слојеве и банке, који се главачке у

земљу спуштају. Па источној падини његовој кречњаци су подупрти Цр

веним Пешчарем, кога има доста у Кривој Реци и који се пружа у Бу

гарску код карауле Бела Вода. На контакту кречњака са Црвеним Пеш

чарем има јаких врсла у изворноме пределу Криве Реке. Слојеви Црве

нoг Пешчара простиру се скоро меридијански, а падају овде ка западу.
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Али се, идући истоку, примећава и пад у источно поље, тако да би смели

овде антиклинални превој слојева претпоставити.

Источно од изворног дела Криве Реке, који је у Црвеноме Пешчару,

развијена је, изнад овога, серија вугастих и зелених пешчара, који за

хватају водомеђу Камичке Реке и њен горњи слив, а на истоку се измеђ

њих и кречњачких маса код Церев Дела промаља опет Црвени Пешчар.

Ми немамо никаквих поузданих података за класификацију ове серије

пешчара; али упоређујући овај терен са оближњим тереном у долини Ку

совранске Реке, који је Тула описао“), могли бисмо га уврститити у го

савску систему, ма да бих са стратиграфских прилика на већу старост мо

гао претендовати, чиме би и тумачење профила било олакшано. Страти

графски одношаји ових пешчара остали су ми нејасни; Факт је да се овај

терен не подвлачи непосредно под кретацејске кречњаке, јер ови леже

непосредно на Црвеном Пешчару не само на Столу већ и на Церев Делу,

где у Србију улази кречњачка греда, што се из Бугарске од Влашке Пла

нине амо упутила. Само при улазу у теснац Камика учинило ми се као

да су кретацејски кречњаци растављени од Црвеног Пешчара неким пеш

чарима и конгломератима чији се валуци налазе у горњем делу теснаца.

Али ове стене нисам на изданцима проматрао, нити видех овде непосредни

контакт кречњака са његовом подином, јер је осулинама маскиран. Са

тога се уздржавам да на карти овако слабо проучену ствар издвојим.

Нека за сада све остане само Црвеним Пешчаром обележено.

Теснац Камичке Реке јесте сув кањон, у доњем је делу и непро

лазан. Сав је у кретацејским кречњацима, чији се слојеви пружају упо

редо са меридијаном, са малим скретањем ка западу, а падају у источно

поље под углом од 30°. Теснац се завршује код села Камика и Приси

јана, која леже у једној проширици, а испод Присијана настаје други

теснац: Ждрело, опет у кретацејскоме кречњаку. У оној проширици те

рен је од конгломерата, пешчара, глинаца и црвене глине. Прлине су ве

ћином црвене и песковите. Стене леже дискордантно спрам кречњака. У

средини увале имају врло благ нагиб, скоро су у хоризонталноме поло

жају. Ово наводи на мисао, да у Присијанској ували не буде терцијeрни

резервоар. Вероватно је.

Кречњачки плато северно од Камика пружа се до Пиротске котлине.

Прорешетан је сав већим или мањим вртачама које су по негде у линије

поређане. Састоји се од једрих лапораца, масивних и слојевитих кречњака,

једре текстуре а са петрефактима, чији пресеци указују највише на ка

протине.

*) Geolog. Untersuchungen im westlichen Theile des Balkan und in den angrenzenden Gebieten. Х

Sitzber. d. k. Akad. 1583. Dec.
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За геолошке прилике на доњем, северноме крају Лужнице немамо

ничега више од онога, што је пре мене већ Тула забележио од Модро

стења до Пирота. То је правац Љуберађе. У томе је правцу пресек скоро

свију чланова доњег дела кретацејске системе, како је исти код нас у

југоисточној Србији развијен.

Код Модростења, изнад Филита лежи палеозојски аргилошист са бан

цима кварцпешчара, а изнад овога се издижу остeњаци од бељушавих

вапнених бречија са: Арiocrinus, Pentacrinus, Eugeniacrinus, Cidaris и Асто

cidaris. Стратиграфски ниво ових бречоидних вапнаца није довољно пре

цизиран. Они личе на јурски Сorallag oд Nattheim-а, али их је Тула нај

зад у најнижи члан Неокома уврстио.“) Преко њих леже лискуновити пеш

чари са глиновитим лапорцима који на Бечки Пешчар личе.

За тим је, у клисури код Грнчара, развијана серија пешчара, лапо

раца и танко наслаганих загаситих кречњака, са врло многим Фосилима.

Од 44 разне врсте Фосила, што се у плочастим кречњацима налазе, поме

нућемо само:

Од белимнита једну врсту врло блиску до В. bipartitus;

Од амонита : Phyloceras cf. Calypso, Hoplites cf. interruptus;

Од шкољака: Оstrea reclangulars, Caprotina minima nov. spec.:

Од брахиопода: Тетberirostra retusa, Thecidea tetragona ;

Од Фораминифера: Оrbitolina buticularis.

Ови Фосили означују највиши део Неокома.

Интересна је жица микрогранулита што пробија неокомски терен у

Грнчару.

У ждрелу Љуберађе, изнад ушћа Бердујске Реке, ређају се једно

преко другог.

1. бречоидни, загасити кречњак са бриозама;

2. једри, јасне боје лапорац са коралима;

3. oолитни кречњак са бриозоама, спонгитима и интеркалацијама

неринеa;

4. пршљави кречњак са сферулитима и неринеама;

5. жућкасти кречњак са гукама од корала и неринеа. Ови банци на

гињу ка И. а протежу се hora 9—10;

6. преко њих конкордантно леже кречњаци без фосила, а са рожна

цем. Код њих се ждрело завршује, те код Горчинца настаје лужничка

котлина, која је испуњена неким, по свој прилици, терцијeрним пешчарима

и конгломератима. Ови трају до Крњине, па овде се излази на напред

већ поменути кретацејски плато, који је састављен од разних неокомских

*) Geolog. Untersuchungen im westl. Balkan. 1. стр. 54.
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кречњака и лапораца. — Лапорци су често препуњени капротинама од

врсте С. аттопа. — Са кретацејскога се висоравња слази у пиротску

котлину.

П 0 М () Р А В Љ ЈЕ

Из напред поређаних описа појединих делова Краљевине Србије види

се како смо ми повукли границу измеђ Источне Србије с једне стране,

и Шумадије и Јужне Србије са друге стране. Та граница иде уз Мораву

само до Ниша, па одавде уз Кутину па на ушће Љуберађе, а одавде уз

Власину и Тегоштицу до на Дечани Кладенац, јер се предели измеђ ових

река и Мораве са геолошког гледишта природније вежу за терене Јужне

но за терене Источне Србије.

У претходним чланцима, ми смо на више места помињали овај или

онај терен, који са источне или западне стране до Мораве допире. У

овоме пак чланку треба да пропратимо терене, који се простиру од Ниша

до Пожаревца, т. ј. десном полом Поморавља која спада у област Ис

точне Србије.

Ради лакшег прегледа поделићемо ово Поморавље: у Нишко, Алек

синачко, Ћуприско и Пожаревачко.

2. Геолошки састав Поморавља представљен је прво у Бу е вој Ге

олошкој скици Европске Турске (српски превод стр. 58—63), из које

видимо, да су долина Мораве и њених главних притока испуњене терци

јерним и алувијалним земљиштем. Терцијeрни су слојеви слатководнога

или маринскога порекла. Па обалама Мутничке Реке приметио је А. Буe

утиске биљака, које изгледају да су барскога порекла, са много циприса,

конгерија (С. spalulala Partsch), планорбиса, лимнеуса и палудина. —

Маринскога Терцијера има у ППетоњи, представљен је кречњаком са

церитима, кардиумима, венусом и корбулом. Зна се за њих и близу Ја

године, и Параћина. — Терцијер је покривен наносима, који на истоку

од Јагодине и Ћуприје граде као неке степените терасе, показујући можда

тиме поступно опадање воде (loc. cit. 59. 60 и 61). — Од Параћина преко

Јовановца и Ражња до иза Алексинца има брежуљака и малих платоа

од Терцијера, „али крај кланца, кроз који Јужна Морава излази у басен

Велике Мораве, још је састављен од гнајса и кристаластих шкриљаца.

Очевидно је, дакле, да је, бар у времену кад су се слагале ниже терци

јерне масе, било слободне комуникације између оба басена, и да је Фор

мисање поменутог просека старије од терцијeрне споне, ма да стварање

садањег кланца може бити и позније“. (стр. 61).
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О земљишту у долини Мораве има неколико примедаба и у књизи

г. А. Алексића: Морава (Гласник Ср. Уч. Друштва II одељење књ. ХI.

1879) За наносни терен поред Мораве он је поставио ову шему:

3. плодна земља

2. песак

1. шљунак.

Наравно да се на по неким местима ова шема од разне руке мења.

3. Нишко Поморавље, у геолошком погледу, може се поделити на

ове појасеве:

1. кључеви и алувијум дуж Нишаве и Мораве,

2. дилувијалне терасе,

3. терцијeрни брежуљци,

4. брдски оквир.

Брдски оквир око Ниша представљен је већ раније. Он затвара Нишки

део у долини Пишаве, чији ћемо састав мало час представити. — Морави

је оквир на висовима измеђ Чамурлије и Топонице. Ови су висови са

стављени од азојских и палеозојских Филита. -

У долинама је поред оног брдског оквира развијена терцијeрна си

стема. Код Медошевца, у долини Нишаве испод алувијалних њених наноса,

лежи представник неогенога терена, који се састоји од неколико слојева

песка разно обојадисаних и у разним пропорцијама са глином помешаних.

Међ тим песковима лежи један слојић лигнита, чија дебљина не прелази

3 см. У слојевима песка налази се прилично фосила, али су тако трошни

да јce није могао сакупити поуздан материјал за спецификацију. Ту смо

нашли Фосилне Феле, које је г. Fuchs oдредио као: Сопgeria triangularis

Раrtsсh, Меanopsis decollata Stol, Melania Holandri Fer. Lithoglyphus nov.

Spec., које је одредбе г. С. Брусина сада све у сумњу довео“.)

Овакве се ствари налазе у кориту Нишаве и изнад Ниша.

Пођемо ли тим коритом до спрам села Малче, где је мост преко кога

жељезница прелази са леве стране реке на десну, наћи ћемо ред слојева

какав је на сл. 31. представљен. При дну

је низ песковитих слојева (D), изнад којих

стоје глиновити пешчани слојеви (С) са

вулканским туфозним интеркалацијама. У

овим се слојевима находи доста љуштура

од родова Рlanorbis, Melania и од других

тешко одредљивих Фосила. Изнад њих је

слој валутака (B), а изнад овога црвена

дилувијална глина (А).

Сл. 31. Обала Нишаве код жељезничког

моста у Малчи.

“) Геолошки Анали Балканског Полуострова, књ. V.
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Осулинама (Е) овај пресек растављен је од трахитскога туФа (F) сиве

боје, са ситним беличастим кристалићима Фелдспата и сјајним, црним лиш

чицама биотита. Оваква је еруптивна стена вађена и у дубоким темељима

мостових стубова, и тамо, како инжињери уверавају, она лежи као слој

међу слојевима чистог или глиновитог песка. Ово је у толико вероватније,

што је и сам изданак на површини покривен прво терцијeрним па онда

кватернерним наносима.

До овога места налази се други откос, са овим редом слојева озго

На НИЖG -

a) 4 мет. црвене глине,

b) 2 мет. сиве песковите глине,

с) више од 3. мет. шљунка и крупних облутака,

d) терцијeрни слојеви покривени осулинама до Нишаве. Њихова је

горња граница добро обележена воденим изданцима, који извиру на више

места испод слоја шљунка.

Млађи терцијeрни слојеви виде се на дилувијалној тераси југозападно

од Ниша. Ти су слојеви од пешчара и песка. Слој песка по негде је

веома лискуновит и очврстео. У њему има комадића од кременоликог

опала. Песак је при дну зелен, а озго смеђ и глиновит. У њему се на

ходе комади од распаднутога вапнаца. Фосили овде нису нађени, али је

вероватно да је овај кат млађи од конгериског. Овај терцијeрни низ сло

јева покривен је слојем дилувијалне глине, која је са наносима шљунка

ИЗМеIIIа На. -

Јужно од ове терасе, Неоген се пружа уз Мораву. Код Чечине је

Тула, после А. Буе-а, запазио да у састав Пеогена улазе доста моћни

складови кремена.“)

Источно пак тераса се пружа ка ман. Габровцу задржавајући свој

пешчани састав. Стратификација је лепо изведена. Слојеви разно обојени,

у главноме су хоризонтални, негде су са гвожђевитим конкрецијама, а

негде са глауконитним зрнцима измешани.

Изнад габровачког манастира, тамо где су бербатовачке појате, у

месту названоме Денска,“) сталожена је једна серија неогених слојева са

лигнитом, у коме је експлоатација покушавана. Слојеви су скоро са свим

хоризонтални; они имају врло благ нагиб ка северу. У подини им је

микашист са магнетитом. Најнижи, до 1 м., дебео слој јесте од зеленог,

по мало песковитог, лапора са рибљом краљушти и утисцима од биљака.

У средини су лапорни глинци са вpцама од лигнита, у чијој повлати лежи

песак и шљунак.

*) To u 1 a: Untersuchungen. . . . IX. стр. 26 и 27.

") Наша генералштабна карта означује ово као село, а у ствари овде нема села, које би зе

Денска звало.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 35
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Нишавско је Поморавље и у преисториска времена било људима на

сељено. То сведоче не само тумулуси крај Нишаве, већ и камене алат

љике које су код с. Врежине нађене (види Ф. Х о Ф ман: Трагови пре

историског човека у Србији).

4. Алексиначко Поморавље одликује се од других делова Помо

равља богатим слојевима од парафинскога шкриљца и од Фосилнога угља.

Терен са слојевима од парафинскога шкриљца испољен је већ у самоме

Алексинцу, моћност му је врло велика, а нагиб врло стрм. Исти је терен

просечен и у неким бунарима у Житковцу на 4 килом. од Алексинца. —

У Суботинцима и Краљеву налази се право продужење и велико

развиће парафинскога терена. Слојеви су многобројни; положај им је стрм

до вертикале. У једноме поткопу отворена су два вертикална слоја угља.

На Турском Лојзу налазе се 1) парафински шкриљци, 2) црни шкриљци

са лигнитом, 3) пешчари чврсти или трошни, 4) лигнит, 5) лапор.

Слојеви угља имају различну дебљину. Поткопима су у овоме рејону про

сечени неки слојеви угља, који су 3 и 4 м. дебели. Угаљ је боје црне,

гори са јаким пламеном и садржи доста гаса. По анализи професора

Гите у Прагу, угаљ из Алексинца има 51985 калорија и даје 5428 сувог

кокса. — Угаљ из Суботинаца садржи, по анализама г. проф. С. Лозанића,

37-80—5546 С, 419—450 Н и има калорија 3816 до 4932. — Парафински

шкриљац пак, по анализама истог професора, има катрана 3400 гр., воде

800 гр., пепела 2905 гр., угља (у пепелу) 17-28 гр., гаса 11:47 гр. Ово

је анализа од најбољега комађа, но просечена анализа разних варијетета

извршена у Немачкој дала је до 20% сировог уља.

Г.г. С. Лозанић и Ф. Хофман ставили су били овај угљеносни терен

у Формацију кретацејску“), а ја сам га у старији Терцијeр уврстио“).

Терен овај лежи или на Црвеном Пешчару или на исконским шкриљ

цима. Од првога се виде поједини изолисани комади од улаза у Бованску

Клисуру до Шуматовца код Алексинца. Брдска пак маса у томе пределу

јесте од исконских шкриљаца.

Млађи терцијeрни терен виђа се на више места у Алексиначкоме

Поморављу. Код самога Алексинца, видимо слојеве Неогена да палежу

на старе шкриљце Рујевице и Шуматовца. Рујевица је скоро сва обло

жена Неогеном. Терен исконских Филита испољује се по њој на мало

места. Код Алексинца је тај терен и рудовит: једна зона, од 6 м. ши

pине, импрегнисана је малахитом, који је можда производ оксидације неке

друге бакарне руде. По анализи г. С. Лозанића у рудовитоме камену има:

*) С. Лозан и ћ: Анализе стр. 55.

*) Основи за Геологију Србије стр. 79.
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54.39% нерастворних делова, 1352 куприоксида, 18:30 оксида гвожђа,

250 магнезијум оксида, 10-11 прижарна губитка").

Слична зелена Филитна стена, са видљивим кристалима магнетита, рас

прострањена је и по Шуматовцу. У Шибскоме потоку, види се додир

кристаластих шкриљаца са слојевима Неогена, који се састоји од:

1) конгломерата, у коме највише има одломака од кристаластих

шкриљаца,

2) жутог ситног песка,

3) жућкастог вапнаца са конгеријама и меланопсисима. Овај камен

захвата горњи део страна и пристранака, што се од Шуматовца ка Буји

миру пружа. У овом последњем месту конгериски је кат констатовао

г. Хаџић, а са Куриловице г. М. Витковић донео ми је примерак трош

нога лапорца са врло много палудина и хидробија, које ме на левантске

Форме опомињу.

Терцијер се преко Глоговице пружа на исток, ка Пруговцу и Стан

цима. У Пруговцу је Терцијер на десној страни сеоске реке, а на левој

су Филити врло талковити, са гомилама талковите земље добре за Фуруне,

док се у Терцијеру налази глина добра за грнчарију. Овде се појављују

и одвојени изданци Црвеног Пешчара, чија зона иде од Грамаде на Бу

ковик. Терцијeрни слојеви у Пруговцу иду ЈJ25"И—СС25"З и падају у

западно поље под 60°.

У Станцима је такође река прорила корито по граници између Фи

лита (лево) и терцијера десно). И овде се види неколико наставака оне

зоне Црвеног Пешчара. Интересна је повисока полица од бигра, у коме

су људи себи станове усекли. -

Даље се терцијeрни терен пружа на југ док се не састави са напред

поменутим тереном око Ниша. Источна му граница иде од Крупца на

Попштицу, т.ј. доста далеко од Мораве, тако да су терцијeрне воде овде

један мали залив градиле.

Ближе до Мораве познаје се и овде дилувијална тераса из које је,

код села Трнаве, ископана једна кљова од мамута.

Северно од Алексинца терцијeрни се терен пружа преко Делиграда

Ражња и Јовановца, као што је то на карти шемски представљено. Састоји

се од лапора, песка и кречњака, које већином у конгериску систему мо

жемо уврстити. -

Сем ових стена има, овде онде, пешчара и глинаца, КОЈИ СУ ОЧевиДНО

старији; они су можда из серије слојева парафинскога терена. На Дели

граду је ситнозpни бели пешчар са многим лишчицама од белог лискупа.

На излазу из Бованске Клисуре, у Павином Потоку, изнад Црвеног Пеш

чара леже слојеви пешчара сиве боје, а конгломератна изгледа.

“) Геолошки Анали Балк. Полуострова ГУ. Стр. 128.

55“
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Изолисана је партија Терцијера у корутини код Бована, што је иж

љебљена у половини Клисуре, кроз коју протиче Моравица, на своме путу

од Бање ка Алексинцу. Клисура је у азојским шкриљцима млађега хаби

туса; међу њима леже повелики складови и банци лепога амфибoлита. На

источном излазу из ње преко Филитнога терена леже слојеви Црвеног

Пешчара. Исти се виде још и у оној проширици, по среди Клисуре, где је

настањено село Бован и где су депоновани слојеви Терцијера. — Слојеви

Црвеног Пешчара на излазу из Клисуре падају ка западу под 40°. Врло

су конгломератични.

Што се тиче терцијeрнoга терена у корутини села Бована, то мислим

да се може поделити на два разна: на старији са парафином и млађи без

парафина. Овај млађи састоји се од хоризонтално лежећих слојева глине,

песка и шљунка, са којима се масама дилувијалним творевинама при

ближује.

Парафински терен у Бовану лежи на одломцима Црвеног Пешчара

а још више на азојским Филитима. Распростире се доста јако у дужину,

правцем СЗ—ЈИ. Код ћуприје у селу слојеви црнкастих и песковитих па

рафинских шкриљаца простиру се правцем С45"З—ЈА5“И а падају врло

стрмо 70“ у западно поље. Мало на ниже, низ реку, слојеви су се при

лично извитоперили, а стоје главачке. Серија се завршује слојевима пес

ковите глине са оoлитним конкрецијама.

На превоји, коју је сеоски пут пресекао, пара Фински терен почиње

трошним пешчарем и песковитом глином, па се наставља у глиненим и

битуменским шкриљцима. Пружање и пад слојева исто као и даље код

ћуприје. На слојевима пешчара равнине таложења јесу наборите.

Парафински шкриљац из Бована има 34-84" „ С, 4-77 H, 882. О и N,

093 П,0 и 5087 пепела“). При сувој дестилацији даје катрана 30%.

Дилувијални и алувијлни наноси задржавају у Алексиначкоме Помо

рављу исти карактер какав имају и у другим деловима истога. Кутњака

од мамута нађено је неколико у Моравскоме наносу.

Да су овде становали људи и у преисториским временима сведочи

камени предмет, што је нађен крај Мораве у Тешици.

5. Ћуприско Поморавље растављено је од Алексиначкога тереном

исконских шкриљаца што од Ђуниса до Сталаћа са леве стране Мораве

на десну прелазе и дуваре Сталаћској Клисури граде. — Ту су прави

ископски шкриљци: гнајс и микашист. Интересантан је варијетет порфи

роиднога гнајса и гнајс са гранатом. Код м. Св. Николе има гранулита

Са ЛОПТИНИТОМ.

“) С. Лозан и ћ: Анализе стр. 60.



шом о Р А вљ Е 277

Терен кристаластих шкриљаца налази се још на једноме месту у

Ћуприскоме Поморављу. То је на југоисточноме крају његовоме, где је

као парник напред поменутој партији исконских шкриљаца. То је б. Бу

ковик, које лежи на западноме продужењу гребена Тупижница—Ртањ. —

Буковик се састоји од гнајса, микашиста и од Филита. На његовим око

синама има и омалених партија Црвеног Пешчара. Источни и северни

огранци већ су заузети кречњацима, који се вежу за велики кретацејски

масив Источне Србије.

Најзад у Ћуприско Поморавље могу се рачунати и они окрајци кри

сталастога терена што у Багрданској Клисури прелазе са леве обале на

десну и састављају неколике оглавке измеђ Мораве и Ресаве. — И овде

се исконски терен састоји од гнајса и микашиста, које стене доминирају

у Сталаћској Клисури. Интересантан је кристаласти шкриљац од ман.

Миљкова, састављен скоро цигло од лискуна, са овим споредним састој

цима: са гранатом, андалузитом и дистеном. То је једино месте где су

до сада у Србији нађени андалузит и дистен.

Брдо Баба, ЈИ од Параћина, састоји се од мезозојских, кретацејских

кречњака, разних варијетета. Кречњаци се од ње пружају на исток великоме

кретацејскоме појасу Источне Србије. У правцу на Ј, преко Скорица

Витошевцу, развијене су у овим кречњацима многе вртаче.

Брдо Главица, И. од Параћина, створено је у главноме од еуФотитне

шкриљасте стене. Преко тога кристаластог језгра наслагао се овај ред

неогених слојева:

1. конгломерати и пешчари без Фосила,

2. рупчасти, песковити кречњак са трошним Фосилима из Фауне Сар

матскога Мора,

3. ситан песак са распаднутим кречним Фосилима.

Терцијeрна система у Ћуприскоме Поморављу сложена је од марин

ских и слатководних слојева. Од маринских творевина знамо до сада само

за оне, што у сарматску етажу спадају. За тим имамо конгериске тво

ревине а поред ових и слатководне, са слојевима Фосилнога угља.

Старост ових последњих нити је добро утврђена, нити је сигурно да

су све у исто доба биле створене. Извесно је само да нису онако старе,

као што су негда биле сматране, то се подудара са оним што раније

Видесмо да су и оне оазе угљеноснога терена по Кучају мање старе, но

ШТО су негда цењене.

Што се тиче распрострањења терцијeрнoга терена у Ћуприскоме

Поморављу можемо га представити као један појас, који се пружа од Ј

на С са већим или мањим затокама у долине Јовановачке Реке, Црнице
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и т. д. Преко Ражња он коминикује са Алексиначким а преко Ресаве

са Пожаревачким Поморављем, обилазећи у оба случаја изданке криста

ластих шкриљаца, у којима су просечене Сталаћска и Багрданска Клисура.

Терцијeрни терен, који садржи слојеве лигнита, имамо у овим местима:

У Ћићевцу је угљеносни терен непосредно на азојским шкриљцима.

Слојеви су поремећени из првашњег положаја. Поткопима су отворена

два слоја лигнита од 1 до 15 м. дебљине. По анализи г. С. Лозанића,

у 100 делова истога има: 5389 С., 380 Н., 1974 О и N., 1325 Н,О,

пепела 932. Испарљивих делова има 3846, кокса 3897, калорија 4621")

У Пољан има је нађен угаљ

који има 50:22 С., 372 Н., 1937

О и N., 17:40 Н,0, 9:29 пепела.

Испарљивих делова има 3990,

кокса 33 41 а калорија 4300°).

Сл. 32. Језера. Терцијeрни слојеви мрког лапора (1),
модрикастог лапора са микромеланијама (2), пешчара и у затокама код Језера и

са конгеријама (3) и конгломерата (4) упиру косо у -

слојеве Црвеног Пешчара (5). Поповњака има такође слојева

Фосилнога угља. У Језеру је г. Ј. Цвијић проматрао терцијeрни терен

састављен и сложен као што је на сл. 32, представљено.

|

У неогеноме земљишту код села Војника лежи слој Фосилнога угља,

у коме се налазе остаци од ових биљака: Сornus Buchii Heer., Diospyros

Sagoriana Eth., Laurus primigenia Un. Лепи су примерци у Рударском

Музеју, а лошији у Геолопком Заводу Велике Школе. Угаљ из тога те

рена садржи: 54 32% С., 360 Н., 2193 О и N., 1274 Н, О., 801 пепела,

испарљавих делова има 37:84, кокса 41:41, калорија 4483?)

Лигниту Милив и споменуо је већ Хердер. По анализи г. Лозанића,

у сто делова тога лигнита има: 5944% С., 414 Н., 2473 О. и N., 10:33

Н,0., 136 пепела, испарљивих делова има 40:70, кокса 47:61, калорија 5158“.)

Дилувијална тераса дуж Мораве подигнута је од шљунка, песка и

и пескуше. У њој је код Ћуприје, нађена једна лобања од мамута.

Алувиум, пак, код Ћуприје на обали Мораве састоји се, као што се

једним бушењем дознало, од ових слојева:

140 мет. хумус, здравица,

0.65 » ситни глиновити песак,

185 » глина песковита,

“) С. Лозан и ћ: Анализе стр. 59

*) loc. cit. стр. 60.

*) loc. cit. стр. 59.

*) loc. cit. стр. 59.
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2 мет, муљ,

320 » шљунак и крупан песак,

162 » ситни песак,

134 » шљунак,

0-86 » бељушава глина.

У речноме кориту пак има преко 11. м. шљунка, ша онда је песак,

Па ГЛИНа.

Трагови преисторискога човека нађени су у Миливи. То је камени

бат, што га је описао г. Ф. Хофман у своме, више пута поменутоме, чланку

у Гласнику Српског Ученог Друштва.

6. Пожаревачко Поморавље протеже се од Свилајнца до Кос

тоца. Земљиште, које овде треба да представимо, лежи измеђ доњег тока

Млаве и Мораве, односно Ресавчине. То је земљиште доста простог гео

лошког састава, јер је све састављено од неогених слојева.

У овоме крају превлађују творевине Сарматскога Мора: кречњаци

или пескови са церитима, кардијама и тапесима. Такви су слојеви конста

товани у Кушиљеву, Породину, Ореовици, Прову, Лаолу и Шетоњи.

У Костоцу су врло значајни слојеви Фосилнога угља, који, по ана

лизама г. С. Лозанића, садржи до: 53-59% С., 337 Н., 20:11 О. и N., 17-08

П,0., 585 пепела, испарљивих делова има 3498, кокса 42:76, калорија

4 * 12. (Анализе стр. 59). Слојева лигнита има неколико, а најдебљи је

од 16. м. Они су обухваћени слојевима угљеног глинца и циглено црвеним

лапором, у којима се находе Фосили Понтискога порекла. Међ тим је Фо

силима г. С. Брусина познао ове Феле : Viripara Sadleri Partsch, Dreissensia

cf. polymorpha Pall., Psilodon Vodopići Brus, Аdacna cf. simplex Fuchs.,“)

а г. Тh. Fuchs. цитирао отуда: Viviрara Mojsisovicsi Neum. и Рsilodon cf.

Sturi Cobalcs.“)

Понтиски су фосили нађени и у песковитим слојевима измеђ По

ља не и Прова. Они припадају овим врстама конгерија: С. subglo

bosa Partsch, C. triangularis Partsch, С. Раrtsсhi“ Сž. — У Пољани нео

гени терен садржи и слојеве лигнита.

У Породи ну ће такође бити млађих неогених слојева. Отуда смо

добили вилицу од 1) in otherium giganteит.

Наносни терен у долини Мораве код Љубичева састоји се од ових

слојева, који су просечени сондирањем код мостовог стуба Х III:

“) види Основи за Геологију Краљевине Србије стр. 110.

*) F u c h s. Fossilien aus Bosnien und Serbien, y Annalen d. k. k. Hofmuseum. V. p. 115.
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силан шљунак са песком,

шљунак са песком и црном иловачом,

муљ са ситним песком,

крупан шљунак са песком,

шљунак са нечистим, жутим песком и крупним валуцима,

жута ума, -

Плава ГЛИНa,

глиновити песак,

Песак,

IIЛа Ва ГЛИНа.

Наравно да овакав састав алувијалнога земљишта не остаје сталан

ни у погладу петрографском, ни у димензијама појединих слојева, већ под

лежи свима Флуктуацијама речних наноса.

—++-*--–



ЗАПАДНА СРБИЈА

Ц Е Р

1. Планине у Западној Србији почињу са Цером, који се од једном

из равне Посавине издиже. Његов се танки венац пружа од СЗ ка ЈИ,

на првоме се крају завршује Видојевицом а на другоме се продужује у

Венац Влашића.

Са Цера се спуштају стрми ртови у Поцерину, измеђ којих се лено

провлаче приточице Јереза, Камичка, Думаче и Дубраве. Стрмо се спуш

тају и јужни рти, између којих су јаруге притока Лешнице и Јадра.

2. Нико од старијих геолога није био на Церу. Међутим је на Вике

пеловој карти ова планина премазана бојом за Кретацеј, а у последњем

спису Ами Буеа у Еоцени Флиш увршћена. Мin. geol. Details crp. 89)

Обоје је на основу претпоставке да ће Цер бити истога састава као и

његово источно продужење, Влашић, преко кога су Француски аутори

прешли.

На мојој карти гребен Цера представљен је као да је од кристалас

тих шкриљаца са гранитоидним стенама. Па немачком издању, штампар

ском погрешком, случајно је овај гребен бојом за дилувиум премазан). На

североисточној падини обележио сам појас кретацејскога кречњака, а на

југозападној прво појас Флиша па појас кретацејскога кречњака у По

јадарју.

Наставници друге београдске гимназије, при своме прелазу преко Цера

потврдили су му састав, како сам га ја на мојој првој карти представио.

На другоме издању моје карте централној су зони додане још неке

жице гранитних стена, и танки појаси палеозојских шкриљаца; проширен

је појас Кретацејски у Поцерини и Посаво-Тамнави састављен са крета

цејским појасом у Појадарју, преко повије измеђ Криваје и Сипуље где

се Церово било управо и завршује.

3. Танко било Церово и његове прве стрме стране, састављени су

од кристаластих шкриљастих и гранитоидних стена. Међу шкриљцима се

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 36
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распознају гнајс, мусковит гнајс, микашист, амфибoлит и Филити. Шкриљце

прве групе виђао сам више на западноме, а Филите више на источноме

крају Цера. Филити почињу, колико сам приметио код Трајанова Града,

па се спуштају ка Румској на једну страну, а ка Текеришу и Трбосиљу

на другу страну.

Гранитоидне стене јесу: гранити и гранулити. Биотит гранит је на чоту

Кумовцу, на западном крају Цера. Мусковит-гранит се спушта до Јошеве.

Гранулити са турмалином, гранитом или са хлоритом, просецају у виду

танких жица како Филите тако и шкриљце старије групе. Овим последњим,

који се спуштају до ман. Радовашнице, обахваћени су гранулити на гре

бену измеђ Липове Воде и Трајанова Града, а у Филитима се укрштају

по источном крају Цера. Најлепши се примери жица виде по падинама

измеђ Румске и Текериша, на шабачком путу. Најдебља жица, коју сам

тамо проматрао, нема ни пун метар дебљине. Жице се протежу упоредо

са меридијаном, али има и попречних жица а и апофиза. И слојеви шкри

љаца пружају се овде од С на Ј, а нагињу ка И; они се, дакле, косе

са правцем планинског гребена.

4. Шкриљци палеозојскога хабитуса запажени су изнад Ман. Пет

ковице и Румске на североисточној, а измеђ Трбосиља и Рибарице на

југозападној страни Цера. То су аргилошисти, боје загасите и већином

кристаласти. Код Румске су прожети кристалима магнетнта и пирита, који

су у хематит и лимонит оксидисани. — Њихови су одношаји непознати,

а на карти су само шемски представљени.

5. Кретацејски терен запазио сам прво код ман. Петковице, где се

састоји од пешчара, глинца и једрога модрога кречњака. До старога те

рена Церова слемена леже прво пешчари, који су са глинцима све више

и више замењени, а даље су кречњаци. Ови се протежу на СЗ ка ма

настиру Чокешини а такође и на ЈИ. По њима су ужљебљене вртаче, али

ове нису голе већ зеленилом обрасле. Да се овај кретацејски појас у

Поцерини пружа на исток до Дубраве сведоче вртаче по Волујцу и мај

дани чврста, бељушава, кристаласта кречњака, са жилицама калцита у

с. Бојићу. А да се протеже и даље на исток, у Посаво-Тамнаву, све

доче сферулитни кречњаци у Бобови код Владимираца, који нам пред

стављају последње изданке кретацејских кречњака у северној подгорини

б. Влашића.

Са овим северним појасом везана је Креда у јужној подгорини Цера

кречњацима са вpтачама, за које смо већ поменули да се налазе изнад

села Криваје, Букора и Сипуље Кречњачки се терен распростире по

атару Бадање, испод које се најзад завршује. — По Бадањи има такође

много вртача, а у кречњаку, који је просечен речицом Церницом, пећине
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су и издубљене. Место је ово чувено са мајдана воденичног камења, које

се теше из једног конгломерата од белог и бистрог кварца, загаситог

рожнаца и кварц Филита. Од сличне се стене гради воденично камење и

у атару оближњега села Цикоте, одонуд Јадра.

6. Флишолики пешчар захвата велики појас, који се упоредо са Це

ром протеже између Јадра и Лешнице, између којих је река повијарац

Иверак. Овај се повијарац одваја од Цера код с. Трибосиља, које лежи

пола на исконскоме, а пола на пешчарскоме терену. Како овде на гор

њем крају, тако и на доњем крају код с. Добрича, Иверак се састоји од цр

венкастих и вугастих пешчара са белим лискупом, од шкриљастих пеш

чара“) и глинаца. Глинци се ређају са слојевима пешчара, али, канда, до

минирају само у горњем делу серије; но и овде нису велике дебљине;

боје су већином вугасте и загасито плаве.

7. Неогени терен, на подножју Цера, подељен је у две партије; у

посавску и јадранску.

У долини Јадра неогеног терена највише има на левој страни, дакле

ван области Цера, у атарима Брезјака, Недељице, Грнчара, Клубаца и Тр

шића. Он је сложен од маринскога кречњака и језерских лапора и пес

кова. На десној страни Јадра од Неогена су повелике просторије по Ми

лаковици и Јаребици. У долини р. Милаковице, која се стаче у Церницу,

Неоген је од жута и модра песка, преко којих је наслаган агломерат од

разноврсна шљунка.

У Поцерини су од Терцијера последњи брежуљци и косањице са

којима се она до равне Мачве и Посавине завршује. Простор заузет овим

Тереном велики је, али још не проучен. До сада су нам из њега познати

само Понтиски Фосили из с. Каоне, али је вероватно да ће се овде наћи

и Марински Неоген.

8. Дилувијум је распрострањен по терасама у северним окрајцима

Поцерине. Он има карактер обичнога посавскога Дилувијума.

9. У Доњој Вадањи извире из стене лековита Црвена Вода, која по

једној анализи из 1845 год. садржи врло много угљене киселине и на

Тријум карбоната, а доста и гвожђа карбоната. Вода је бистра, без ми

Риса, укуса је пријатно накиселог и по мало стeжућег.“)

В Л А Ш И Ћ

1. Влашић је онај дугачки брдски Повијарац, што се на источноме

крају Пера заподео па прво на југоисток а после на исток опружио. Се

") Пешчари су и на јадранској ћуприји“ а не амфибoлити, као што је погрешно забележено у

« Другом Путовању наставника и т. д.“

*) В. Л и на мајер. Опис лековитих вода и т. д. стр. 70.

30*
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верне подине и огранци овога поснискога повијарца дају воде Тамнави и

Убу, а јужно прво Јадру па Колубари. Већим делом својим он се може

сматрати као водомеђа Тамнави и Колубари. У њему самом извире Там

навa и Уб. — Дужина овог повијарца, од преседлине измеђ Цера и Вла

шића, до Сутеске на Колубари, износи, од прилике, у првој линији 40 клм.

но он се пружа нешто и на десну страну Колубаре, где се наскоро за

вршује. Име Влашић употребљава се обично само за западни део ове косе,

а на источноме се делу поједини висови оделито именују.

Средња висина узвишења овога повијарца може се узети да је 400

метара.

2. Овај овако дугачки и лако доступни брдски повијарац био је до

у најновије доба врло мало познат. Француски су га геолози прешли само

на западном крају његовом. У новије доба ја сам му прошао источни

окрајак; али га је тек г. Љ. Павловић наставник у Ваљеву у накрст

пропутовао.

О геолошком саставу Влашића имамо ове старије податке. Влашић

је састављен од пешчара кретацејскога. (А. Буе: Геол. Скица стр. 41).

Код Црниљева, пешчари и глинени шкриљци, од којих је гребен Вла

шића састављен, леже на једроме, врло чврстоме, црноме кречњаку, ис

пуњеном дршкама од криноида. Цела Формација, већином пешчарска,

изгледа слична са оном на Руднику и саставни је део кретацејскога те

рена. Влашић је неједнако предвојио огромну терцијeрну област између

Космаја, Рудника и Медведника. (Вике не л. Journal 53 и 61).

Па Викенеловој карти повијарац Влашића обележен је као кретацеј

ски, а његово источно продужење као да је од Неогена. Доцније је А.

Буе, у својим допунама и исправкама, у Формацију Бечког Пешчара или

Еоцен уврстио пешчаре и песковите глинце дуж Колубаре, Уба, Тамнаве,

Вукодража и Дубраве, дакле целу област Влашића и његових огранака

(Min. geol. Detail. стр. 89).

Немајући на расположењу никакав новији материјал, који би овоме

мишљењу противречио, ја сам био дужан усвојити га. Са тога сам на

својој карти обележио еоцени Флиш по западном делу Влашића, а Пеоген

по његовим источнима огранцима. У новије пак доба имао сам прилике уве

pити се да по Влашћу, сем пешчарскога, има много и кречњачкога те

рена, да има геолошки разних и пешчара и крачњака. Једне од њих увр

стио сам у Тријас, друге у Креду, а већину сам оставио Флишу, који ми

сада већим делом кретацејски изгледа. Према мом новом проматрању из

менио сам скицу геолошке карте у области Влашића.

После тога је г. Љ. Павловић посветио Влашићу нарочиту расправу,

у којој је тачније и детаљније описао распрострањење пешчара и креч
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њака у овој области; он је покушао и да их класификује и са алписким

типовима да упореди, стављајући их све у систему Тријаса. У овом опису

ми ћемо се много ослањати на први део његовога рада, сматрајући га

Да је довољно поуздан.

3. Крчаником, што саставља делове друма Ваљево-Шабац, подељен

је влашићски повијарац на прави Влашић и на источни изданак његов,

које ћемо оделито овде представити. Са географског гледишта природнија

би међа овим деловима била нешто зашадније на тромеђи Јадра, Колу

баре и Тамнаве, али се у прави Влашић обично рачунају и висови изнад

села Буковице и Коцељева, дакле близу до поменутога кречњака.

Ако опис Влашића почнемо од места, где су га се први геолози пр

вом дотакли, то јест од Коцељева, онда смо одмах на месту где се могу

видети сви разни чланови што улазе у састав и гребена и његова под

горја. Само село Коцељево лежи у питoмој тамнавској долини, у којој

се поред алувијалне равнице издижу полице од терцијeрнoга терена. Овај

је састављен од песка и лапора, изнад којих су агломерати можда дилу

вијалнога порекла. |

У потоку Смрђетици међу хоризонталним слојевима Терцијера има и

танких слојева лошега лигнита, у чијој је повлати прво црна и црвена,

па бела глина. Овде извире и једна гвожђевита и накисела вода.

Терцијер се пружа дуж Тамнаве на више, преко Суботице до Лоу

тице, а па ниже преко Повака у Посавину, а на левој обали реке наслања

се на мезозојске кречњаке посаво-тамнавске, (који су продужење по

церских) који, на места, хипурите садржавају. Од таквих кречњака граде

се добре надгробне плоче у Свилеуви и Језовнику. Па десној страни Там

нава је код Коцељеве упрла у пешчерски терен, што раставља ову реку

од Уба. Одмах до села су лискуновити пешчари и песковити глинци, чији

слојеви, на прелазу ка п. Рибници, теку правцем меридијана, а нагињу ка

Истоку. Овај правац имају слојеви и на вису изнад Брезнице, на коме

се кроз обичне пешчаре пробијају слојеви црвеног и зеленог пешчара и

слојеви једрог, црног, плочастог кречњака.

Ови шарени пешчари слични су су многим нашим екивалентима Вер

Фенских Слојева, те смо ову серију на карти као тријасну обележили.

Вероватно да ће Тријасу припадати они квргасти и бречоиди лапорци

и кречњаци са крупним криноидама, које је г. Љ. Павловић у с. Друже

тићу, изнад црвених пешчара, констатовао. Једри пак, око Уба на Остењку

и т. д., доста распрострањени кречњаци Дружетића, пре ће припадати

кретацејској системи.

Гола Глава је на пешчарима измешаним са глинцима. Од тих је стенаи Јаутина. ј
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Ралетина је од конгломерата, пешчара и песковитих шкриљаца, преко

којих леже лапорци.

Куклине Стране у Јошеви посуте су белутком, чије се жице про

влаче кроз пешчарски терен.

У Бранковини се, у оваквом терену, налазе изданци које сматрамо

за тријасне, они су сложени од шарених пешчара и шкриљаца, и кврга

стих, лапоровитих кречњака. Испод њих се појављује аргилошист са пи

pитом, који се може у палеозојску серију уврстити.

И тако се путем од Коцељева у Ваљево до на водомеђу Колубаре

просецају ови разни терени: Алувујум и Дилувиум, Неоген, кретацејски

кречњаци и пешчари, тријасни кречњаци и пешчари, и палеозојски, шкриљци.

Овај нам просек казује у општим цртама састаљ Влашића, али како је

на њему још доста којечега нејаснога, то ћемо набројати какве су гео

лошке прилике и по другим местима око њега.

Да пођемо даље северним подгорјем Влашића у Миличницу и Цр

НОЉеВО.

Већина атара села Миличнице заузета је Флишким пешчарима са ин

теркалацијама глинца. У потоку поред цркве, испод оваких слојева лежи

црни аргилошист са лепим кристалима пирита, а изнад њих леже слојеви

модрога лапорца. На западној страни Миличнице проматрао сам место где

слојеви иду од И ка З, а нагињу ка Ј, а на источној страни г. Љ. Пав

ловић видео је исте слојеве да се пружају од СЗ ка ЈИ, јужно и се

верно од средине села налазе се повелике партије мезозојских кречњака.

Јужно је заселак Понор и вис Оштриковача, а северно је брдо Шеша

вица и село Каменица. Понор има 3—4 клм. у обиму. Именом својим он

већ казује да по њему има понора и понорница. Чука Оштриковача опто

чена је вртачама које се на северу завршују пошироком и дубоком зве

каром. Сниже ове, у осоју Оштриковаче, отворена је узана а дубока пе

ћиница из које избија река Миличница. Поток Понор извире у Влашићу,

а понире у заселку свога имена, па се после "/, часа подземнога тока

појављује као поток Пауша. — Северна партија мезозојскога кречњака,

од кога је већи део Шешавице (Изворишта Змајевца и Зелена Вира, кли

сурица Ајдучке Стене и т. д.) саставни је део већ поменутога посаво

тамнавскога терена. По вису Пешавице има нешто обичнога овдашњег

пешчара. У клисури Ајдучких Стена, с десне стране потока, види се: 1)

ситнозpни шкриљасти пешчар, 2) модри и зелени лапорац, 3) једри, ру

мени лапорац, 4) дебео кристаласти кречњак са пештерицама и пукоти

нама. Слојеви се пружају СЗ-ЈИ. Изнад Зеленог Вира једри и руп

части румени кречњаци садрже мноштво криноида и корала (Љ. Пав

л о ви ћ). -

<
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Ртови Влашића између Миличнице и Црниљева саграђени су од Флиш

ких пешчара и песковитих глинаца. На Парлогу, између шабачког и ва

љевског Црниљева, види се конгломерат и крупнозpни пешчар, за тим

обични и шкриљасти пешчари, па над њима плавкасти лапори. Код из

вора Киселе Воде на сличну су серију наслоњени млађи, терцијeрни, сло

јеви лапора, а у подини серије појављују се слојеви аргилошиста са пи

ритима (Љ. Павловић).

Бановски Рт, испод кога извире кисељак у Црниљеву, као и остали

ртови што се ка СЗ влашићког венца протежу, састављен је од Флиш

кога пешчара, који захвата и све попречне ртове што се спуштају ка

p. Завлачици и Коњушици, и по којима су размештени домови села Цве

туље и Ко њуше.

Испод тога пешчарског појаса, а по атарима села За влаке и Ко

мир и ћа, протеже се дугачки појас кречњака са вpтачама. Највише

сам вртача проматрао по падинама око Јововца у Завлаци и испод виса

Ратковца у Комирићу. У горњем делу Јововца кречњаци су пуни ситних

криноида; у средњем су делу црни кречњаци са коралима, пужевима и

бивалвама, који опомињу на неке антекретацејске, чак пермотријасне Форме.

Проматрани су само пресеци Фосила у једроме кречњаку, из кога се не

могаху излучити примерци за одредбу. Слојеви овде иду упоредо са ме

ридијаном и нагињу благо ка истоку. По меридијану се протежу и сло

јеви кречњака у Комирићу, где нарочито падају у очи песковити модри

и румени банци, што леже изнад глинаца и пешчара што се ка венцу

Влашића даље распростиру. Сл. 33.

У атару Осечине превлађује пешчарски те

рен, преко кога се, овде онде, издижу плоче и

камаљи од једрога кречњака, а испод кога се

чешће појављује старији аргилошист. Тако је и

по Драгојевици и Туђину, у којима су по креч

њацима вртаче такође јако развијене.

Сл. 33. Профил са Влашића Брдо Плаван, на раставку притока Јадра и

на коме је пешчар I, до Белотића Колубаре, обложено је једрим, модрим кречња

““,“.““,“.“ цима, испод којих леже слојевити лапорци, глинци
ски кречњаци III, a II су глинци.

и пешчари. Ови последњи стоје на врху брда.

У Осладићу, Оглађеновцу, Рабасу, Јошеви, Котешици и Козличићу

преко лискуновитих пешчара запажени су глинци са пешчарима и лапор

цима и са већим или мањим партијама једрога кречњака (Љ. Павловић).

Брдо Радија одржава геолошку везу, измеђ Влашића и Подгорине.

Оно је саграђено од Верфенских Слојева, Флиш-пешчара и неких других

кречњака, у којима још није никаквих фосила нађено. Ових кречњака има

по врло малим изолисаним партијама. Екиваленти Вервенских Слојева ви

ђени су у јужноме делу с. Каменице, преко кога се вежу за Тријас Под
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горине. Највише су шо Радији распрострти: 1) полигени конгломерати,

2) разноврсни и разнобојни, по највише црвенкасти и лискуновити пеш

чари, 3 загасити вугасти шкриљасти глинци, често интерстратификовани

међу слојевима пешчара. — Северно од Радије, по атару Буковице цр

вене се суви рти од пешчара, на које хоризонтално належу терцијeрни

лапорци и пескови, што се од Ваљева овамо увлаче.

У Козличићу су пешчарски и глинени шкриљци у којима је г. Љ.

Павловић нашао калупе Фосила, које сам идентификовао са тријасним

Формама од Муорhoria, Gervillia и Муасites. На томе једном основу г. Љ.

Павловић је сав терен Влашића у Тријас уврстио. Да међутим овде има

пешчара и кречњака разне старости доказује и само проматрање г. Љ.

Павловића на Туђинској Реци, да неки шкриљасти пешчари и глинци леже

на неким једрим кречњацима, док на другим местима оваки кречњаци

обично леже изнад пешчарске системе Влашића. Оваквих ће одношаја бити

на више места и они ће, надамо се, кад се бољи профили отуда изнесу,

потврдити наше садашње гледиште, да на Влашићу има бар двојаких, стра

тиграфски различних, и пешчара и кречњака.

4. Источни изданак Влашића, што раставља Уб од Колубаре, бива

све то ужи, што се више источноме крају своме приближује. Он је

саграђен као и западни део повијарца; разлика је само у релативним

запреминама појединих терена. Онај огромни терен Флишкога пешчара

све се више и више смањује. Кречњачке су партије релативно више

распрострањене. Терцијер је покрио много више падина но у прво

ме делу.

Источног се краја влашићскога повијарца додирујемо у Бајевцу, на

путу из Уба у Ваљево. Ту се изнад терцијeрнoга платоа издижу висови

што припадају селима Непричави, Бајевцу, Гвозденовићу и Врховинама.

Северне падине тих висова, као и они сами, јесу већином од једрих,

модрих или румених кречњака, прорешетаних многим потрављеним вр

Tal" I iliM18.

Од кречњака су, на пример, Илића Вис у Пепричави, Јокића Вис у

Бајвцу, Радина Вода у Гвозденовићу и т. д. Испод њих се овде-онде по

маљају веће или мање партије пешчара, песковитих глинаца и шкриља

стих лапораца.

Сличан је састав и јужних падина овога повијарца по Словцу, Лаз

ници и Кланици: кречњака кровина по пешчарској подини. Тако је и

даље на запад, на кречњачкој полици на којој лежи Бабина Лука, а из

над које се издиже Близоњски вис.

По г. Љ. Павловићу, чије податке за поједина места овде резумишемо,

Близоњски је Вис састављен од: |
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1. кварц-конгломерата;

2. црвеног пешчара;

3. зеленкастог, шкриљастог лапорца,

4. црног, слојевитог кречњака;

5. једрог, црвеног, доломитичног кречњака.

Источни окрајак овога повијарца ја сам прешао само између Бајевца

и Лознице, где је и поменута колубарска сутеска. Ту ће, мислим, бити

и најлепше изложен геолошки просек. Клисура је у танким, наборитим

слојевима лапоровитога кречњака, испод кога се, па два места, појављују

песковити Филити Верфенскога типа. Друкчији су кречњаци измеђ Словца

и Бајевца: модри су, црвени, бељушави и више кристаласти; изгледају

ми млађи од ових у сутесци, а мало даље ка западу, у Степањи, испод

њих се налазе Флишолики пешчари поред зелених шкриљаца.

Прави одношај ових разних кречњака биће утврђен тек када се већа

пажња поклони не само просеку измеђ Лознице и Словца, него и целоме

завршетку Влашићскога повијарца.

5. Под Влашићем почиње област подринских рудника. Рудна су ме

ста позната у Осечини, Комирићу, Спшуљи и Завлаци. Пађене су руде

цинка и сребровитога олова.

Цинкане су руде у Завлаци на Џелешишту, а у Сипуљи на Митро

вом Рту и Ливадици.

По анализама г. С. 1 оз а п и ћ а ове руде садрже:

| II Ill. IV

нерастворених делића - 4797 23-62 6-7%. 4 - 27

циНК-оксида . . . . . . 27: S.9 17-20 56 - 02 28-55

феро-оксида . . . . . . 9:92 3“ () { 4-66 | 65

бакра и олова оксида - 0:26 0 0 4 - 0: 32

прижарног губитка . . . 1371 25:92 31-S 9 15. SS,

Свега . . 99:75П 90-97 10022 10000 Г

Три примерка, које је аналисао г. Д-р. К. Јовановић у Хем. 1a6opaторији Рударског Оде

љења“), садрже:

цинка - - - - - - - - - - - - - 24° S.95 23.0%) { 32° 457

гвожђа - - - - - - - - - - - - 1650 7:550 3. | 0 4

и гангарта” . . . . . . . . . 29 1 1 0 2 S. 371 31-35 ()

Трагове никла, кобалта, антимона и сумпора.

Галепита има у Завлаци и у Осечини.

6. Минералних вода има у Црниљеву, Јаловнику и Стублинама.“)

У Црниљеву, испод Бановскога Рта, избија појачи кисељак са много

угљен диоксида и са карбонатима калције, натрона, магнезије и гвожђа,

и са нешто соли шалитре и глине.

“) Геолошки Анали Балканског Полуострова IV. стр. 128.

*) Годишњак П. стр. 20 — 21.

*) Р. 1 и II д м а је р: Опис минералних и лековитих вода, стр. 116 — 118 и 123 — 125.
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У Је лов и ку је извор гвожђевите воде.

Стублинска минерална вода извире близу Тамнаве, бистра је и ба

рутљивог укуса. У год. 1852 аналисали су је државни апотекар Илић и

Ламбл, професор Хемије у Војеној Академији, али се резултати њихових

анализа никако не подударају.

Г У Ч E. B 0

1. Гучево је планински гребен измеђ Штире, Дрине и Боринске Реке.

Полазећи од Ковиљаче ка Борањи тај се гребен држи правца од СЗ ка

ЈИ, и има око 15 клм. дужине. Косе што се са њега спуштају ка ЈЗ

спадају у атар Брасине, Горњe и Доње Борине, а оне ка С и СИ зау

зете су Ковиљачом, Трбушницом, Воћњаком, Пасковцем и Зајачом.

2. Пођемо ли од Ковиљаче на гребен Гучева, видићемо да је подина

брда, на којој је село размештено, састављена од песковитих стена. У

Дубокој Јарузи што просеца ово село проматрали смо овај низ слојева:

1. сури пешчар;

2. модри лапорац, до 3 м. дебљине;
1 --

8. конгломерат од кварца, 1"/, м.

4. пешчар, дебео неколико метара, веома црвен по површини, а у

унутрашњости више загасит,

r

5. конгломерат, као под 3);

6. пешчар, рудином даље маскиран.

Слојеви су ови нагнути у јужно поље, управо ка Ј3, а пружају се

од СЗ ка ЈИ. Пружају се, дакле, упоредо са гребеном Гучева.

Пењући се косом од Смрдан Баре гази се највише преко пешчара

и конгломерата, који сачињавају највећи део Гучева од Смрданске стране.

Пешчари су румени и по мало лискуновити, средњег зрна, а цемента по

негде веома гвожђевитог. У конгломерату највише има валутака од бе

лутка; лем им је песковит и црвенкаст. Изнад тих стена појављује се

једри кречњак, и то тек на врху брега, са кога се по негде и у нижа

места срозао. Кречњак је тај јасно сиве боје и врло мало глиновит.

Да се оваква Формација пружа и даље западно подножјем Гучева,

сведочи г. П. Павловић, који ју је пратио од Црвеног Потока до Зеј

тињава Извора, одакле настају једри, беличасти мезозојски кречњаци.

Од мезозојска је кречњака избрежак Градац, зупчасти Кам и вис

Ператовац. Од такве је стене и гребен Гучева изнад Брасине. Иза Црног

Врха, по самоме венцу, развијен је низ вpтача, од којих је једна са из

ворцем, чија вода утиче у језерце, што испуњава доњи део исте вртаче.

Ретка појава извора на самоме гребену планинскоме дала је, можда, по
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вода да се овај на Гучеву назове Вилином Водом. Међутим, мезозојски

кречњак не заузима једноставно цео гребен Гучева. На више је места

еродиран, те се испољила подлога му од пешчара. Око виса Кулишта гре

бен је сав тим доњим катом заузет. Пешчари су и овде румени или ву

гасти, лискуновити; и овде се смењују са конгломератима. Одавде пак,

гребеном се пружа жица еруптивне стене, знатне дебљине и дужине.

Њен је правац скоро упоредан са меридијаном. Недалеко испод њеног

јужног краја, на месту Заворју, у атару Зајаче, знаменито је антимонско

pудиште у кварцу, обложено једрим кречњаком друкчијега изгледа но

што је кречњак по Гучеву. Кристали антимонита налазе се по лепим зра

кастим геодама; они су у виду неправилних жица, местимице као бокор

пли китка; провлаче се кроз кварцитну масу и изгледају као резултат

гасних еманација и сумблимација, којима се завршио низ еруптивних

појава у овој околини. Спуштајући се са овога краја западу иде се прво

преко пешчара у коме је она жица трахитоидне стене; затим преко гли

наца мање више компактних и шкриљастих лапора. Ови се слојеви низ

горњу Борину пружају под брдо Цип и под мезозојске кречњаке, који,

у клисури што раставља овај рејон од дринске долине, имају приметну

стратификацију и меридијанско пружање. У тим шкриљцима, у атару Бо

pине, приметио сам две танке а упоредне жице од еруптивне стене, на

лик на ону што је слеме заузела. Још један изданак трахитоидне масе

видео сам под Пецковим Брдом, и то у самоме мезозојскоме кречњаку,

који одавде заузима јужно подгорје Гучева.

3. По изласку из те клисуре, подгорје је Гучева састављено од не

огенога терена, мање кршнога. У Брасини је овај терен створен од хо

ризонталних слојева зелене, лапоровите пескуше, са многим пужевима и

шкољкама из П медитеранске стаже, који ће Фосили на другоме месту

побројани бити. Лежиште је овим фосилима у Вилином Потоку у север

ном делу брасинског атара. Терцијeрни појас овај није једноставан, јер

у атару истог села мезозојски кречњак више пута допире до дринске до

лине, а тако и пешчари из подлоге му.

У Ковиљачи је неогена формација представљена, како сведоче наласци

г. М. Живковића, кречњаком налик на лајтовац, који садржи ове схи

нодерме: |

Clypeaster acuminatus Desor, Clypeaster intermedius Des Moul, Clyp.

crassicostatus Agas.

Пеоген је прилично распрострањен у Лозници и њеној околини. Па

брду Кличевцу откривен је жути лапоровити кречњак са многим калупима

и утисцима од:

Tellina, Tapes (?), Lilliodom us, Pectunculus, Donax, Lucina incrassala Dibois.

I samobia Labordei Basl., Peclien 1}esseri Andrz., Turilella turris Bast., An

cуllaria glandiform is Lam. и Сотиš.

37“
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А на б. Грабовцу је слични лајтовац са крупним примерцима шкољке:

Ostrea lamellosa Brocch.

Најзад помињемо остатак медитеранскога терена под Гучевом на

Штири у котлини с. Зајече, где смо из збивеног песка извадили више

врста од родова: Апсуllaria, Terebra, Pleuroloma, Mitra, Buccinum, Титilella,

Natica, Cerithium, Pecten и Dentalium.

4. Котлина је ова опкољена мезозојским кречњацима. Јужно од ње,

под тим се кречњацима јављају слојеви аргилошиста, који имају палео

зојски изглед. Овде је изворни предео Штире. Кречњаци су просечени

жицом трахитоидне стене, по чијој се салбанди налазе многоструке жице

антимонита у кварцитној бречији, поред које је кречњак доста метамор

ФИСАН.

Ово потпуно одговара рудишту на Заворју, које смо већ напред по

менули. Сем ова два, у Зајачи има још осам других изданака антимон

ских руда, а и трагова од оловних руда.

Северно од медитеранскога островца у котлини Зајаче, настаје те

сна Штиpина клисура, чије су стране од секундарнога кречњака; овај

се налази у танким, јако набрашим слојевима. Испод те клисуре проши

pица је Пасковца па Воћњака, која оба села леже на мезозојскоме креч

њачкоме терену. У овоме последњем испод кречњака промаља се крај Штире

мали издашак руменог пешчара, који све то више јавља што се даље западу од

Штире упуштамо. Вис Пањак на међи Воћњака и Трбушнице сав је од кон

гломерата и пешчара, а тим је стенама заузет скоро сав атар Трбушнице, која

је прислоњена уза северо-источну страну Гучева. Кречњака овде нисам запа

зио. Малено островце кречњака видех када се са Пањка спуштах. Воћњаку,

али то беше неки бељушави сивкави варијетет, који се разликује од обичних

мезозојских кречњака Гучева.

5. Према напред изложеним подацима види се, да се Гучево, без

неогеног омотача, састоји у главноме од два разна члана: од серије пеш

чара и конгломерата у подини, и једрих кречних кршева по гребену, а

негде и по падинама. У коју геолошку систему ваља ове чланове увр

стити? А ми Бу е рекао је, да је Гучево парник Мајевици и да су обе

планине последњи северни изданци Флиша,") који је у северној Босни

веома распрострањен. Бечки су геолози примили ово на веру, ма да Буe

Гучево није видео, па су босанској зони флиша додавали не само овај

крај, него и већи део западне Србије? Међутим се мени, већ при првој

посети Подриња, учинило, да на Гучеву имамо много старији терен од

Флиша у опште, а нарочито од еоценог Флиша. У томе су ме поткрепиле,

") Miner. Geolog. Detail ueber einige meiner Reiseroutem crp. 231. Sitzungsberiсhte d. w. Akademie

d. VVissensch. 1870.

*) види Мојз и с овића : Taf. 1. y Grundliniend. Geol. v. Rosnien-Herzegovina u Toul a Geologische

Uebersichtskarte d. Balkanhalbinsel (Petermans Mittheilunga 1882.
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у неколико, и ове речи г. Ти це-а, који је изучавао Флиш у северо-источ

ној Босни, одакле је и он претпостављао да се и у Србију преко Дрине пру

жати може. Пека виша брда на српској страни, чије се контуре не поду

дарају са наспрамним, босанским, брежуљцима, могла би се пришисати ин

cуларној појави пешто старијих стена.") Ту Тице мисли на Гучево. Па

како се овим брдом завршује низ кречњачких брегова Западне Србије,

које сам ја, по аналогији са кречњачким бреговима Источне Босне у Три

јас уврстио, то сам на првоме издању моје карте“) и Гучево у област

Тријаса ставио.

И ако се из описа Мајевице, што су их израдили Паул”) и Ти це“,

можемо уверити, да је та планина другојачијега геолошког састава но

Гучево, ипак сам ишао у Босну да Мајевицу и сам лично промотрим и

са Гучевом је упоредим.

После ове аутопсије, мислим да се Мајевица и Гучево разликују и

петрографски, и тектонски, и по Фосилима, који су до сада по њима на

лажени. Они танки, наборити и небројени слојеви глинца и пешчара са кон

крецијама карактеристичним за Флиш, што састављају главни део Мајевице

и њена подгорја, не могу се изједначити са пешчарским тереном у под

ножју Гучева, ни по изгледу, ни по саставу, ни по стратификацији. Са

друге стране, бељушави кречњачки остeњаци по Гучеву немају парника

на Мајевици, јер су овде само незнатне партије танких слојева од зага

ситих лапораца, интерстратификованих међу обичним слојевима Флиша.

ПIто се тиче еруптивних стена, то знамо, да на Мајевици има аранитних

и крупнозpних варијетета дијабаза, док су на Гучеву само трахитоидне

стсно констатово но.

У тектонском погледу разлика је, што се, при приближно једнакоме

правцу гребена у оба брега, на Гучеву правац слојева подудара са правцем

гребена, а на Мајевици се ти правци већином косе.

Палеонтолошки наласци на Мајевици не беху до сада такве природе,

да се по њима са поуздањем може одредити старост терена. У глине

номе лимониту г. Паул је нашао лоше егземпларе од Рsamobia, Fimbria.

и Рlerocera, по којима се може на доњу Креду помишљати, али не и као си

гурно сматрати. Па слемену Мајевице, изнад Горње Тузле, нашао је г. Ти це

одломке од Оstrea, Pecten и Моlliola, за које вели да не оправдавају ни

какав закључак дотичних наслага.“) Па истоме месту и ја сам запазио

један танки Фосилоносни слој међу слојевима Флиша и прибрао примерке,

који ће мучно што год боље од Т и це-ових послужити.

*) Grundlinien d. Geologie d. Bosn. u. Herzegovina стр. 125.

*) Geologische Uebersichtsktarte d. Konigreiches Serbien 1886.

*) Веitrage zur Geol. d. nordlichen Bosnien. – Jahrbuch d. k. k. geol. R. A. 1879. стр. 759 —778

*) Grundlinien d. Geol. d. Bosn. Herz. и т. д. стр. 120 — 123.

“) loc. cit. стр. 122.
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Палеонтолошки, дакле, старост слојева у Мајевици није утврђена. Тим

путем није утврђена ни старост оних кречњака изнад Хана Сибошице,

које је Паул у нумулитни терен ставио и у профил Мајевице унео.

На Гучеву, пак, нађени су петрефакти, који опредељују старост креч

њачких слојева у његовоме горњем делу. То су представници Фамилије ру

диста. Први налазак учинио је г. М. Живковић пењући се уз Вилин

Поток брасинскоме делу Гучева. Тај је налазак поновио и г. П. Павло

вић. У оба случаја беху то крупни примерци хипурита, који су се из

кречњачких маса издвојили. Сличне наласке учинио је г. П. Павловић

и на противној страни Гучева међ реченим валуцима у Пасковцу. На

истоме месту, а међу истим валуцима, нашао је г. П. Павловић и примерак

кречњака са Оrbitoides и једном врстом Natiса, по чему би хтео на Ео

цен да закључи, ма да се овакве ствари и у горњој Креди могу налазити.

Свакојако горња Креда је на Гучеву хипуритима доказана. По кречњач

ким оглавцица тога брега ја сам на више места виђао пресеке од ру

диста; али из компактнога кречњака нисам могао ни један примерак из

лучити. Писам виђао кречњаке налик на Добојске, нити праве нумулитне

кречњаке. Према томе, уздржаћу се да претпоставци г. П. Павловића

дадем места на карти. Пека, за сада, буде ту само горња Креда обе

ЈIC}{КС IIa.

А шта ћемо са силикатним, кластичним тереном на подножју Гу

чева? Сада сам склон да га сматрам као доњи кретацејски кат, ма да

ме извесни изданци његови још једнако на доњи члан босанскога Триjaca

опомињу.

6. Пајвеће минерално благо у овоме крају јесте лековита Смрдан

Бара. Поени су извори на северноме подножју Гучева у атару села Ко

виљаче. Минерални су извори овде тројаки: топла сумпорача од 21"С,

хладна сумпорача и гвожђана вода.

1000 грама ових вода садрже:")

Топла вода Хладна вода Гвожђана вода.

калијума - - - - - - - - - 0 0 15 4 гр. 0 0 1237 гр. 0.012 20 гр.

натријума - - . . . . . 0 1 8 16 а 0 1 S100 и 0:170 10 а

калцијума - - - - - - - - 0.0976 а 0:1094 . « 0 1 1080 а

магнезијума - - - - - - - 0 0372 а 0 0 1 108 к 0,03960 и

гвожђа и алуминије - - - 0.07 22 а 001100 и КА. ““.“

силициске киселине - - - 0° 03 10 а 0.030 10 а 0-03550 »

сумпорне киселине - - - - 00166 а 0 0 1079 а 000019 и

хлора - - - - - - - - - - 0° 1450 а 0 1 4200 a 0: 12420 а

угљене киселине - - - - - 0:9590 а 0 96567 a 097 336 »

Сума састојака . . . 155 i 6 гр. 150.375 гр. 153669 гр.

калијум хлорида - - - - - - - - - - - - - 0 00685 и 0 0 2301 а

калијум-сулфата - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1956 а 0 00034 а

натријум-хлорида - - - - - - - - - - - - - 0 2 2859 а 0 1 659 а

“) Геолошки Анали књ. II стр. 81, 82 , ПП стр. 114. и С. Л о за пића: Анализе стр. 33.
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натријум-силиката - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 617 гр. 0:05 699 гр.

натријум-карбоната - - - - - - - - - - - 0° 17.365 а 0: 173 10 »

калцијум-карбоната - - - - - - - - - - - - 0:27 360 м 0 27700 м

магнезијум-карбоната . . . . . . . . . . . . 0 1 137 S. » 0 1 3 S60 »

алум, и гвожђа оксид . . . . . . . . . . . 0 0 1 100 “".“

угљеша киселина у бикарбонатима - - - - - - 0.365 15 » 0 37 251 а

*) d слободна - - - - - - - - 023537 а 022 S34 а

Топлу је воду аналисао г. Мил. Јовичић а остале две г. С. Лозанић.

Др. Е. П. Линдмајер први је посетио Смрдан у Ковиљачи; то је било

још 1836 год. Он је нашао да је велики извор топал до 20" R., а други

извори да имају 10" К. Вода је бистра, пушта мехуриће, укуса је мало

накисела, но повише бљутава; задај је на покварена јаја или на згорели

барут.“)

Исти је лекар обратио пажњу и на Слану Бару у Корен и ти на

међи Слатине, која је „сумпоровита вода свакога призрења достојна“,

Б () Р А Њ А

1. За југоисточни изданак Гучева веже се планинско било Борање,

које се протеже на југ до Кошутње Стопе. Са ње се на запад пружају

косе које деле воде Боринској, Радаљској и Трешњичкој реци. Пајзнатнија

од тих коса јесте она што иде право на запад преко Влашких Ноива ка

Зворнику. На истоку су краће косе, које раздвајају Брштицу, Чађавицу,

Кржаву и њихове мање притоке. Северно се од тог била одвајају водо

делнице ПIтири, Жеравији, Троноши и Коренити, губећи са свим име

стабла из кога су избиле.

2. Осовина ове брдске масе јесте од ископских стена. По ископском

терену леже палеозојски шкриљци; на овима су Црвени Пешчари и шкриљци

доњега тријаса, изнад чега се налазе веће или мање партије кречњачкога

терена из системе Тријаса а можда и креде.

Ископски је терен од разних Филита и мермера и од жица еруп

тивних стeпа. Мермер је доста крупнозрн; испољен је код Црвене Јабуке

и под Црним Врхом. У еруптивним масама имамо представљене две врсте

гранита: амфибол-гранит и гнајсолики биотит-гранит. Први је више за

ступљен по други; нарочито га много има на Црвеној Јабуци, одакле се

пружа низа страну ка Радаљу.“)

Кошутња. Стопа јесте најузвишенији вис на бПлу борањскоме 1944. м.)

|| ОНа је СaСТаBЉеша ОД разних присталастих Филита, кварцита И al MotolИ—

*) Др. Е. Линдмајерљ. Опист, Минерални и лbновити вода 1856. стр. 101.

*) loc. cit. стр. 103. 101.

“ П. Па и лов и ћ, у Другом Путовању наставника.
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олита, који су веома испресавијани и искомадани. И кроз ове стене

пробио је амфибол-гранит, који сам видео на северној падини Кошутње

Стопе, у изворном пределу Кржаве и на месту званом Вуколовци, под

пресеком што раставља Кошутњу Стопу од главнога венца борањскога.

Бокови и подножје овог кристаластог трупа састоје се од разних

геолошких чланова, које смо напред поменули. То ће се видети из описа

Ово неколико ртова у подгорју Борање.

Прво ћемо представити ону косу која од главног била преко Јелшка

иде на Цип и грана се измеђ Боринске и Радаљске Реке. Северне њене

окрајке већ смо раније познали. Па њој је главно узвишење: Циш. Овоме

је грађа од аргилошиста, пешчара, лапора и једрих кречњака, кроз њега

су просекле трахитоидне стене, за које се мисли да су врло рудоносне.

Коса се завршује благом Лепеницом измеђ Боринске реке и потока Ма

љетовца, где се виде светлуцави, јако наборити аргилошисти, до њих кварц

и кварцити па, близу Боринске Реке, неки конгломерат. У аргилошисту

је издашак дијабаза, који траје до 20 корачаји поред пута. Дубоко је

збивен, ситнозрн, загасито зелен; састојци му се макроскопски јасно не

разликују.

Па коси што се од Црвене

аргилошист, а по овоме је па 2

Јабуке спушта ка Радаљу, главна је маса

—3. места кречњак, испод кога „лежи,

местимице, јако гвожђевити шкриљац“.“)

Главни део радаљског терена као да је од мезозојскога вапнаца. Од

таквог је вапнаца и онај крш спрам аде, у коме се налази неколико о

мањих пештера. Вашнац тај изгледа бречоидан, од многих пукотињица

које га просецају; са тога се ласно комада у ситне ћошкасте комаде,

какви се највише виђају на доломитским брдима.“) Испод ове масе поја

вљују се слојеви шкриљца, али на површини земље не захватају много

МССТО.

3. Полазећи одавде уз Дрину ка Зворнику и даље, да размотримо

окрајке ртова што се са Борање и Кошутње Стопе на запад спуштају,

наилазимо на терене доста нејаснога склопа. И на босанској страни нису

геолошки одношаји простији нити разумљивији и моја проматрања на оној

страни, нису ми ни мало наше ствари разумљивијим учинила. Са пуним

је правом г. Е. Ти це рекао: да је околина Зворника у геолошком по

гледу најзаплетенија и најмање разумљива.

За моју невољу на обема обалама Дрине геолошке прилике изјед

начиле су се баш онде, где су најзаплетеније и где их ни тако један

искусан геолог као што је Тице није могао размрсити. Он је сву око

1) II. II а вл о в и ћ: Друго Путовање наставника.

*) У Црној Гори виђао сам, да се оваке осулине са тријасних доломитних брегова односе као

пржина за насипање друмова, који се и тамо почињу просецати и насипати
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лину зворничку у Флиш уврстио, и тако Формацијама северне Босне присаје

динио. Ја се, пак, усуђујем мислити, да већ овде почињу Формације карак

теристичне за јужну Босну. У Србији оне почињу још северније од Звор

ника, као што је то на нашој карти представљено.

Палеозојски аргилошисти избијају на површину на неколико места

у зворничкоме рејону, особито у дубодолинама и при билу борањскоме.

Њима се, највероватније, придружују мермер и зоизитни шкриљац, што

су измеђ Малог Зворника и Сакара просечени, јер се изнад истих слојева

налазе слојеви црвенога глинца и пешчара, који се подударају са Вер

Фенским Слојевима у ЈИ, Босни и ЈЗ. Србији.

Ова последња формација обично је око Зворника представљена црвеним

и зеленим глинцима, и црвеним лискуновитим, пешчарима, са интеркала

цијама кварцита. Изнад ње лежи серија танких слојева модрикастог креч

њака и лапорца, па масе доломитских кречњака, које су по мало и би

туминозне. Масе се ове мешају са бељушавим, једрим, кречњацима, који

понегде опомињу на кретацејски крш.

Кречњачки остeњаци кретацејскога изгледа допиру близу до Дрине

код Сакара, али их има више по висовима даље од реке.

Ако поменем још и масу серпентина испод Зворника, која одговара

сличној маси на босанској страни, онда сам довршио кратки преглед гео

лошког састава зворничке околине. Покушај мој, да колико толико раш

чланим тај састав, компромитован је у напред не само недовољним прома

трањима у тешкоме терену, већ и претходним радом Тице а на босанској

страни, који је до супротног резултата дошао. Али кад сам на Мајевици,

у Далмацији, Боки Которској и Црној Гори видео оно, што је тамо

као „Флиш“ одређено, ја нисам смео у исту Формацију уврстити и терене

око Зворника. За моје оправдање нека се узме у обзир и то, да и сам

г. Тице са извесном резервом уцртава Флиш око В. Зворника, и врло

либерално и другачија гледишта допушта.

Пошав даље уз Дрину наилази се на терене сличне зворничким. Прво

су Црвене Стене — кречњачки остењак у атару Будишића, који се веже

за кречњачке масе на Влашким Њивама изнад Зворника. Испод њих, код

бивше карауле, лежи црвени, глинени, шкриљац, који сам у Верфенски кат

уврстио, а избија такође и нешто обичнога аргилошиста.

Од Будишића до Трешњице траје мезозојски кречњак, испод кога се,

код Трешњичке Реке, помаља црвени, лискуновити, пешчар. Изнад те реке,

по Амајићу, распрострањен је комплекс слојева од аргилошиста, кварцита и цр

веног пешчара. Ти се слојеви пружају ка Читлуку, где се испод аргилошиста

види конгломерат кварца са црвеним цементом. Овај банак спада у серију цр

вених глинаца и пешчара из Верфенске етаже, која је и на супротној

страни Дрине развијена, а на нашој страни чини подину брегова, чија је

кровина од кречњачких маса.

ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ 38



298 Б О Р А Њ А

Кречњаци су овде кристаласти, сахароидни и доломитни; ја их сматрам

као Тријас. — ВерФенски се конгломерат појављује до долине још на

два три места; после, у Цулинама, превлађује аргилошист, а кречњачка

платна повлаче се од Дрине даље у брда. Палеозојски аргилошист траје

до Врањаче у атару Вољаваца, а овде се, код Врнчића, пружа Дрини

један рт од кварц-Филита, кварцита и кристаластих Филита, које сам на

карти везао за азојске Филите на Борањи и Кошутњој Стопи. Ту је Дрина

просекла један комплекс слојева, који се може на обема њеним обалама

упоредно пратити. Слојеви падају југо-западу под углом од 30“. — Стари

кристаласти Филити находе се до Црнче, која лежи на подножју послед

њега рта, што се од Кошутње Стопе Дрини спушта и чини прелаз у под

горје Јагодње.

4. На источним падинама Кошутње Стопе и Борање прегледнији је

размештај појединих чланова. Спуштајући се са Кошутње Стопе низ Кржаву

виђа се прво шкриљац и Fruchtschiefer, па црвени пешчар и сури пешчари

са глинцима. — На коси, измеђ Кржаве и Чађавице, пошав на ниже од

амфибол-гранита Брезицима, виде се прво Филити, па палеозојски арги

лошист, па кварцити и пешчари, а изнад ових малена островца од мезо

зојскога кречњака.

На Борањи, од Црвене Јабуке преко Капетанове Чесме на Црквине

до Чађавице, г. П. Павловић прибележио је аргилошист, који је проривен

жицама трахитоидних стена (код Капетанове Чесме и Ристина Гроба),

једри, доломитни кречњак, који не захвата много простора, и опет до реке

аргилошисти, који личе на старе.

Да се оне друге косе, што од Борање северно ка Јадру полазе, могу сма

трати као геолошко продужење борањске масе, сведоче ова запажена Факта.

У Костајнику су виђене две жице гранитоидних и више жица од

трахитоидних стена. Већина је терена од разних шкриљаца, изнад којих

се издижу омалени кречњачки кршеви. Кречњаци се простиру више низ

реку ка Коренити и преко преседли ка Зајачи. -

У Коренити су кршна, кречњачка, бела платна, по изгледу кретацејска,

издижу се изнад плочастих, слојевитих, модрих кречњака, које у Тријас

увршћујемо, а под овим се промаља црвени, полигени конгломерат и ру

мени пешчар налик на онај под Гучевом. Код ћуприје (на р. Коренити)

која веже срез рађевски за јадрански пробила је жица биотит-трахита.

На коси измеђ Корените и Пасковца има један низ кречњачких бо

бија. А на Штири, изнад Воћњака, испод те кречне масе пробијају цр

вени пешчари и зелени шкриљци, какве у Верфенскоме кату находимо.

5. Подринска рудна област, која је са Зајачом почела, наставља се

даље у правцу ка ЈИ, преко Костајника ка Крупњу.
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У Костајник у имамо руда: оловних, гвоздених и антимонских. —

Оловне су руде нађене код Јасала и Сисавница. На оба су места гале

нити измешани са пиритом, халкопиритом и сфалеритом. Квалитативном

хемијском анализом доказано је, да су главни саставни делови ових руда:

гвожђе, арсен, сумпор, цинк, олово и бакар, а има нешто и сребра") —

Рудишта су гвожђа у Спасовици, код Јаме, поред Језера, више куће Об

радовића и на Повитници.“) Изданци антимонских руда у Костајнику за

пажени су на дваестину места, од којих ћемо поменути: Столицу, Кик,

Голи Обрежак, Ровине, Чалије, Жижак, Прибој и Козју Стену“).

Гвоздених руда има на Борањ и, код Гор. Љубинковца и Капетанове

Воде (у Брштици).

ЈАТ 0ДЊА И 0 0 К00КА ПЛАНИНА

1. Од Кошутње Стопе на југо-исток идући веруга се једна планинска

коса, која је преко Прослопа за Медведник везана. То је главно било у

Сокоском пределу, а на њему су главна брда Јагодња и Рожањ (983 м.)

Са њега се спуштају ка Дрини ртови, који деле воде Узовници, Грача

ници и Љубовиђи, а ка Јадру иду вододелнице за Ликодру, Белоцрквањску

Реку и Пецку. Било се пружа од СЗ ка ЈИ, а појас подгорја му иде као

и Борањски од ЈЗ ка СИ.

2. Рударска важност овога предела привукла му је посету првих

страних рудара и геолога, који су Србију проучавали. — 1835 год. v o n

Her d e r је из Ужица сишао на Дрину код Рогачице; низ Дрину је ипао

до на 2 сата испод Буковице, одакле је преко брда Ободника дошао у

Селанац и у Крупањ сишао. Разгледав Јагодњу, Постење, Рујевац крене

се преко Белотића и Осечине у Ваљево. Из Хердер овог записника ва

димо ове белешке, које се тичу нашега краја. —

Од Буковице низ Дрину 1"/, сат траје непрестано микашист; за тим

се појављује сијенит, који се пружа на врх брда, а вероватно и преко

Дрине. Правцем Селанцу брда се још једнако састоје од микашиста и

аргилошиста, али је вис Ободник сав од сијенита, поред кога одмах стоји

серпентин. Серпентин се пружа до села Селанца, где се појављује мала

зона кречњака. За тим, поред овога, микашист. — У Јагодњи је мика

шист, аргилошист, кварц и јаспис. По вису је сиви вапнац са оловном

рудом. Ова стена престаје када се спуштамо ка Крупњу, а појављује се

МИКа IIIИС,Т. —

“) Геолошки Анали III стр. 84 и 85. и Таб. III.

*) Види Годишњак Руд. Одељ П. стр. 204.

3) се et » се d (t. .203.

38“.
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Долином Ликодре и Пецке све је „прелазни терен“. Само код Бело

тића има млађега кречњака са оловним рудама, као што их има и иначе

у сокоском пределу.

А ми Буе и Вике нел долазили су у овај крај само годину дана

после Хердера. У исти су ушли код Беле Цркве, па су уз Ликодру

, дошли у Крупањ, пели се на Јагодњу и Соко, па отишли ка Медведнику.

О томе је путу прво поменути аутор дао само ове кратке белешке: Креч

њачка брда између Јадра и Дрине јесу из кретацејске системе. Међ креч

њацима без Фосила има и Фосилоносних шкриљаца; тако на северној

страни Јагодње близу Крупња (код извора) има бивалва, налик на Productus

и Spirifer, a зaпaдно од Беле Цркве у Толисавцу има великих Тогnatella

из госавске Формације.“) Јагодња је састављена од тријаског кречњака и

пешчара.“)

Вике не лов је опис опширнији баш и кад се изостави оно што се

на топографију односи. Из њега ћемо извадити ово геолошко језгро.“)

Код Беле Цркве под алувијумом је терцијeрни кречњак са малим бивал

вама. У теснацу између овог места и Толисавца: слојеви аргилошиста

изнад кречњака, који се дижу до врхова косе. Црни и пепељасти, једри,

кречњак на толисавачкој реци садржи неодредљиве Фосиле, међ којима

се, поред крупних енкринита, налази пресек пужа, чије спољне контуре

доста личе на Тотnalella giganteа, али може ласно бити да припада и ком

другом роду”). Енкринитима су испуњени кречњаци на левој обали, који се

пружају меридијановим правцем, а падају ка Истоку.— Гребен измеђ Крупањ

ског Поља и Богоштице јесте од пешчара и аргилошиста, чији се слојеви пру

жају меридијански, али близу Крупња скрећу правцем СИ-Ј3, падајући ка ЈИ.

Подножје Јагодње састоји се од лискуновитог пешчара, чија су зpна час

врло ситна, час тако крупна, да прелазе у пудинг. Пешчар се смењује са

аргилошистом. На више се у шкриљце увлаче глиновити, шкриљасти и

црни, једри, кречњаци, који, код ладног извора, садрже криноиде и љуш

туре, за које је d'Orb i g n у двоумио, да ли да их стави у ред Сарrina

или у Репtamerus"). При врху је аргилошист, па кречњаци, у којима су

отворени оловни мајдани Металоносна је стена једри, магнезијски, кречњак,

понекада земљаст, жућкаст или пепељаст, укрштен жилицама калцита.

По тој је стени расут галенит. — Брегови око Сокола по врху су од

кречњака, а подина им је од аргилошиста и пешчара. Поихов правац у

главноме је од СЗ ка ЈИ, а падају час па једну час на другу страну. У

кречњацима по вису има левкастих јама, које је издубила оцедина од киш

") Еsquisse geologique de la Turquie d' Europe.

*) Mineral. geogn. Detail, ueber einige meiner Reiserouten.

“) Јоurnal d'un voyage dans la Turquie d' Europe crp. 53–56.

*) loc. cit. стр. 55.

*) loc. cit. стр. 55.
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нице и снежнице.“) Сокоски се терен пружа ка Пецкој, а преко Лопатња

и даље у ваљевском округу.

3. Прошав сокоску област, не само у правцима напред побројаним,

у којима су је поменута три страна геолога промотрила, већ и још неким

другим, ја сам био у стању не само да оверим њихове белешке, већ и

да их допуним, а у неколико и исправим. По свима овим проматрањима

види се, да се терени у овоме делу Подриња могу поделити на две главне

групе: кречњачке и силикатне. Кречњачки су терени по већем делу по

вршине, по висоравњима и оглавцима на вишим планинским косама и па

динама, а силикатни им чине каонеку подину, и денудацијом су испољени

по странама и по дубодолинама. То је општи карактер геолошког састава

овог предела, који се у појединостима од разне руке модификује, као што

ће се то видети из овога описа.

Да почнемо опис са дринске стране, тамо, где смо се зауставили на

дринскоме подножју Кошутње Стопе, на коме смо кристаласте Филите

констатовали. На овим Филитима наслагани су палеозојски аргилошисти,

који захватају падине брегова до Узовнице, а оголићени су и уз ову ре

чицу, као и дуж пута, који се пење на Јагодњу. Овде на брегу могу се

проматрати жице од еруптивне стене и од серпентина, које је већ Хердер

запазио, али у неколико рђаво одредио, јер она прва није сијенит, већ

трахитоидна стена са кварцем, те смо је у микрогранулите уврстили. У

истоме атару, под кречњачким врхом Јагодње, лежи и један слој порфи

рита, у коме се макроскопским проматрањем никакви састојци распознати

не могу. Слична стена, прљаво зелене и руменкасте масе, налази се и у

атару Рујевца на Пешином Потоку (Рударски Музеј). Доцније ћемо по

менути још неке сличне масе у сокоској области. По уверавању г. М.

Атанац ковића овакве се масе тамо прљ називају.

Пошав Јагодњи од Дрине уз р. Грачаницу констатоваћемо прво жице

микрогранулита на обема странама њена ушћа, северно ка Кучевцима и

јужно ка Лоњину. Даље, уз саму реку, имамо палеозојске Филите са много

белутка, а код Диздареве Луке изданак црвенкастог микрогранулита у се

рији слојева од аргилошиста, међу којима их има и са палеозојским из

гледом. Из Грачанице за Јагодњу ваља скренути северним њеним па

рошком, то јест ићи уз Постењску Реку кроз оба села Постења (Доње

и Горње). Брдске стране, на којима леже ова села, састоје се од ових

ЧЛАНОВа, -

1. палеозојски шкриљци, међу којима има највише аргилошиста;

2. конгломерат, полигени, боје црвенкасте, незнатне дебљине; ого

лићен у Доњем Постењу;

*) loc. cit. стр. 56.
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3) ситнозpни пешчар, у врло дебелим слојевима;

4) глинац са интрузивном масом порфирита; овај члан заузима средњи

појас по околним странама;

5) једри, бели кречњак, местимице доломитски. (У њему су груде и

самице од оловних руда : галенита и церусита. Окна и поткопи су под

Остењиком).

Из Постења се на главну косу излази на источни крај Јагодње, која

се довде простире као један коси висоравањ, чији кречњачки састав

указују већ и многе вртаче, које су га прорешетале. Кречњачки се терен

продужује ка југо-истоку, на северозападној страни већином силикатне

QTeНе.

Силазећи са Јагодње Крупњу прелази се исти ред терена, који смо

прегазили при пењању: са кречњака се спуштамо у зону ВерФенских

пешчара и глинаца, а из ове зоне у зону палеозојских шкриљаца. У овим

последњим проматрали смо две жице микрогранулита. Једна је одмах испод

извора Ивовика, а друга је сниже, код Дробњака. Изданак ове последње

има до пута 35 корачаји. Обе се пружају од истока на запад. Вероватно

је да ће у овом рејону бити више оваквих жица, и да се могу наћи и

изданци порфирита, као што су нађени на супротној страни Јагодње. Једна

жица порфира налази се са оне стране Богоштице, на б. Ђулини, изнад

крупањских ливница.

Сличан је састав и под источним делом Јагодње, што сведоче сло

јеви шкриљаца, који су испољени под Миленковим Каменом у Томњу и

дуж корита Богаштице. У Томњу има кречњака са ситним, неодредљивим

шкољкама, а по г. М. А та на цковић у има

их овде и у шкриљцима из подине.)“ Указу

јемо ова Факта будућим прикупљачима, не би

ли их срећа послужила, да дођу до матери

јала, који ће разговетно казивати старост овог,

тако важног, терена.

ј* }
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Сл. 34. — I asојски филити, — II па- Сл. 34. показује нам шему геолошког са

- |- (1) И. 1, - } -

“oj”, ““,“. — и јерменски става од Кошутње Стопе преко Јагодње до
кат, — IV. Тријас, — г. амфибол гранит

— n. порфирит, — М. микрогранулит. Крупња.

4. Рожањ је други главни брег на повијарцу, који описујемо. Па њега сам

се пео оном косом, што се са тога повијарца између Љубовије и Грачанице

спушта. Пошав уз брдо до Љубовије ка с. Читлуку и Грабићу, наилази се, од

мах изнад равнице на којој је варошица, на кристаласте Филите. У Грабићу

су ови проривени са три упоредне жице од неке распаднуте порфироидне

стене. Прва је код куће Гаче Зарића, њен изданак има до 20 м. дебљине. После

“) Годишњак Рударског Одељења I стр. 197.
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кратке интервале види се друга жица, чији изданак има око 100 м. Трећа

је најдужа, и на овој се види, да се пружа меридијанским правцем. Овде

има и свежије масе, те се Фелдспат, биотит и дихексаедарски кварц лепо

истичу у румено-пепељастој магми. — Даље одавде, а пред Алиним Грмом, види

се конгломерат кварца, кварцити и кварц-Филити, па опет све Филити косом

између заселака Закућани и Пужевина. У Закућанима се појављује креч

њачки крш, који се нарочито распростире у правцу ка Соколу. Испод

њега је испољена једна мала маса серпентина, која се пружа превојом

измеђ Сјенокоса и Калкана. — Калкан је кречњачки гребен са стромо

гледом спрам Сокола. Сокоски брег и Петково Брдо од сличнога су креч

њака састављени. У дубоким вододеринама, што ове кршеве растављају

и потоке у Грачаницу спроводе, силикатна се подлога само ретко појав

љује. — Сенокос је пак већином силикатан, јер се кречњака нешто мало

тек при врху налази. Силикатна је стена сложена, по мало шкриљаста,

неки примерци опомињу на порфирите, али их без бољих разлога не смемо

у ово племе уврстити. У томе би случају смели овај комплекс слојева увр

стити у ВерФенски кат, који у овој области обично раставља старије шкриљце

од мезозојских кречњака. Томе би у прилог ишла и та околност, што на овоме

месту не запазих друго што, што би овоме посредноме кату одговарало.

Слично би се, онда, смело и за серпентинску подлогу Калкана претпоставити.

Чим се од Сенокоса замакне за оглавак Рожња, да би се на исти лакше

успети могло, наилази се на једру, зелену, стену, еуфотитнога састава. —

На источној страни Рожња има нешто мезозојскога кречњака са вpтачама.

Иначе је сав брег до врха од шкриљастих глинаца и румених пешчара, који

се понајпре могу уврстити у систему Верфенских Слојева.

Са врха Рожња види се, да је већи део његовог североисточнога под

горја од силикатних а не од кречних стена. О томе сам се уверио, кад

сам проматрао и титру, што је у р. Пецку доносе потоци са ових страна:

изванредно су ретки валуци кречњака у њој. Кречни се кршеви, на против,

виде по главноме билу сокоскоме и по највишим косама што се од истога

издвајају. На коси, што се упутила Шљивови, стрчи кречни зубац Петрац

или Петрина Стена, испод кога је аргилошист, па црвени и зелени глинци,

Као што су у доњем Тријасу, и какве сам смотрио и на јужној падини

Рожња. Тој се стени приступа преко кречњачке преседлине са вpтачама,

а иза ње је по атару Шљивове распрострт већином терен пешчарски.

5. Ако се са Рожња упутимо главним билом на ЈИ, онда ћемо до

Прослопа, где узимамо да се завршује сокоски а почиње медвед

нички венац, наићи на више кречњачких кршева и бобија, међу којима је

Крст (825), као крајњи, највише истакнут. -

Прослоп је повија измеђ б. Крста и б. Баре, са којима овде почиње

медведнички повијарац. Па повији је мезозојски кречњак, који се спушта,
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са извесним прекидима, ка Љубовиђи. Прекиди су ти од изданака Верфен

ских, црвених и зелених шкриљаца или од пешчара и аргилошиста, који

се такође за тријасне могу сматрати. На подножју Прослопа близу р. Љу

бовиђе кроз овај тријасни кат пробили су порфирити. Крај саме реке пор

Фиpита има још и више. Нарочито је велика маса по оној страни што

настаје чим се пређе друга камена ћуприја на тој реци, а да су по стра

нама на десној обали Љубовиђе порфирити врло много заступљени све

дочи и делта на дну св.-тројичке јаруге у којој је пуно валутака од разних

варијетета ових стена. Лепи, пак, профил види се већ и изнад овог места,

измеђ обе камене ћуприје: у једноме усеку види се додир кречњака и

загасито-кестенастих глинаца са интрузијама туфа порфирскога, а под једним

истакнутим грмом избија зелени шкриљац палик на серпентинске стене.

Низ Љубовиђу на ниже, прво су глинци и аргилошисти, па убрани

Филити старијега изгледа. Неки од ових личе на зворничке зоизитне шкриљце.

По висовима се виде кречњаци, који само по негде до реке допиру. Ко

pито је реке већином у силикатноме терену, у пешчарима и глинцима,

испод којих долазе аргилошисти и Филити. Ови последњи превлађују од

од Доње Љубовиђе и трају све до излаза у дринску равницу. Код тога

су излаза шкриљци јасно кристаласти, са разговетпим кристалима Фелд

спата и других састојака. Од њих су скројени и они богумилски стећци

што леже на ушћу Љубовиђе у Дрину. — Кроз овај терен кристаластих

Филита, а у близини љубовиђске суднице, пробиле су две жице порфиро

идних стена. Мени се чини да су ове жице у непосредном продужењу

оних, што смо их на рту у с. Грабићу нашли. И по петрографском са

ставу нема међ њима велике разлике.

6. Да се вратимо сада у североисточно подгорје Јагодње и соко

скога повијарца и пођимо од Крупња, који је главно средиште у томе

подгорју.

Око Крупња су палеозојски и тријасни шкриљци и пешчари, који се

протежу и низ Ликодру до испод Бањевца и Липеновића. У Лишеновићу

се изнад шкриљаца, виде поједине чалије од кречњака. Код Марића Стене

престаје Крупањско Поље и настаје теснац Ликодре. Слојеви на Марића

Степи јесу од модрог збивеног кречњака, који садржи крупне криноиде,

које опомињу на карбониферске типове. Ту сам нашао и калуп једнога

пужа, чија је љуштура била овална и од пет завоја састављена; последњи

је завој врло велики, и носи по целој ширини гротло, чији је доњи крај

овалан и у поље мало истакнут, а горњи је стешњен. Спољна је усна оштра

а и унутарња је прилично маркирана. Па калупу се примећавају и нараш

тајне ивице љуштурине. По општем изгледу пуж овај највише се поду

дара са родом Масrocteilus, и то са оним облицима из Тријаса, који се

приближују роду Ата иropsis из племена Na ti c i da е. Али су ове апрокси

мације исто онако непоуздане као и оне Дорбињијеве, што их напред поме
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нусмо. И по стратиграфском положају кречњаци ови нису још поуздано

одређени, јер овде нису удружени са ВерФенским пешчарима. Њихови сло

јеви иду од С30°3 ка Ј30"И, а падају главачке, али се на левој страни

реке виде и други правци и мање стрми нагиби, што указује на велике дисло

кације у малим просторијама и чини тешкоће за утврђење правих стратиграф

ских одношаја. Даље су у теснацу кречњачки кршеви испод којих се про

маљају верфенски па палеозојски шкриљци.

Испод села Ликодре настаје атар Красаве, у коме је прави представ

ник овога замршенога геолошкога склопа. По врховима су мезозојски бе

љушави кречњаци са криноидама и трошкама других фосила. Ови креч

њаци су у танке слојеве подељени, пружају се од И ка З, падају ка С

под 50“. Разликују се од првих и по саставу и шо положају, па ми као

много старији изгледају. Можда ће бити пермо-карбониферски. Изгледа

да су испод Верфенских црвених пешчара, што се појављују близу њих,

уз реку идући, а и у кориту Красавице. Ово место заслужује дуже шту

дије и упоређења са геолошким одношајима у теснацу толисавачке реке,

где се кречњаци на сличан начин појављују.

У атару Толисавца имамо репродукцију геолошког састава целе ове

околине. Врхови од брдских коса, а често и многе њихове стране, јесу

од кречњака, испод којих леже разни пешчари, а по подножју су им па

леозојски шкриљци. Тако видимо кречњаке на коси измеђ р. Ликодре и

Толисавачке Реке, а и на косама измеђ парожака, од којих је ова река

састављена. Сви ти кречњаци не представљају се подједнако, нити ће сви

бити једнаке старости. Пајособенији изгледају кречњаци при улазу сео

ске реке у теснац, којим се пролази Белој Цркви: подељени су у врло

ташке слојеве, модри су и садрже приличну количину трагова од, на жа

лост, неодредљивих фосила; највише су ми пале у очи дршке криноида

и пресеци неких теребратула. Правац пружања ових слојева јесте од ЈИ

ка СЗ, од прилике као и оних на Марића Стени; пад им је у источно

поље. Поима слични и са изгледом старијих кречњака јесу они банци, што су

се, у половини и при крају поменутога теснаца, у силикатни терен уврстили.

Ми смо дакле вољни да ове кречњаке сматрамо за антекретацејске

и ако су их А. Бу е и А. Викен ел због оних несигурних и недоказа

них торнатела у Госав ставили. За њихову већу старост говори и Факат,

што га и Вике не л помиње, да су кречњаци на изласку теснаца по

кривени аргилошистом.") Хердер их је чак у Uebergangskalke cTaвљао.“)

Испод овога теснаца настаје питома котлина, која је испуњена тер

цијерним наносом. Може бити да је овај Терцијeр запазио већ Хердер,

ма да га он сам није поменуо, јер знамо, да је Ами Буе тврдио,”) да је

Хердер код Белотића нашао терцијeрни вапнац са слатководним шкољ

*) loc. cit. стр. 53.

*) Вегgmannische Reise in Serbien. . . . стр. 122.

*) Esquisse geologique de la Turque d'Euгоре стр. 69.
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кама и слатководни вапнац са пужићима од рода Рира. У самоме, пак,

спису Хедер овом овај податак не находимо, већ се код Белотића по

миње једри кречњак са оловним рудама, какав је и по другим деловима

сокоске рударске области помињат. Према томе први поуздани податак

о Терцијеру у Рађевом Пољу, јесте онај што га имамо код Викенела

(стр. 53.) и који који гласи: Спуштајући се Белој Цркви, која лежи крај

потока, налази се под алувијумом терцијeрни кречњак, жућкасто беле боје

а пун ситних бивалва. На основу ових речи означио сам био делић Терци

јера код Беле Цркве, који је на мојој немачкој карти шогрешно бојом Флиша

наштампан, а на српској сасвим изостао. Данас сам у стању ову погрешку ис

правити и о рађевскоме Терцијеру једну реч више од Француског аутора рећи.

Терцијeрни терен у Рађевом Пољу има преко 8 клм. дужине и 4 клм.

ширине. По дужини он захвата известан део атара Мојковића, Белотића

и Бастава, а попречке се пружа од Беле Цркве до Комирића. — Код

Беле Цркве терцијeрни кречњак испољен је одмах поред малене алувијалне

равнице, чим се од цркве пође уза благу страну ка истоку. Кречњак је

тај у танким слојевима; прелом му је шкољаст. Поједини су слојеви пуни

шкољака од родова: Сусlas, Pisidium и Dreissensia, по чему познајемо да

је ово сталожено у најмлађим нашим плиоценим језерима. Даље по Ра

ђевом Пољу ови су кречњаци замењени са лапорима. Недалеко од Ра

ђева Камена нађен је танки слој глинена лигнита, у коме се виде отисци

планорбиса, неразговетни утисци неких шкољака и лишћа, и скрамице од

пирита. Земља изнад тога слоја црвена је као да је печена. Фосилни је

угаљ налажен и у Мојковићу, не далеко од овог места.

7. Јагодња је чувена са богатих оловних руда, које су до сада на

46 места пронађене.

Од ових ћемо поменути само ова рудишта.")

Рудиште на Грабу, у Вуковој Реци (општина Љубовиска). Галенит

и оловна глетва у кречњаку. Дебљина жице 1 м.

Рудиште у Великим Мајданима (општина љубовиска). Жица оловне

глетве до 15 м. дебљине. Лежи час у кречњаку, час на додиру истога

са еруптивним стенама.

Рудници „Обреновић“ и „Панчић“ под Остењком у Постењу. Главна

жица, до 12 м. дебела, иде од И—З, а од ње се, кроз исту кречњачку

средину, споредне жилице гранају. Испуњена је глетвом и галенитом. —

У Алиловачи је помешан са пиритом и халкопиритом, оловна руда не

садржи сребра.“)

Рудиште под Зубицом у Се ланцу. Жица је од галенита, церусита

и сфалерита. Дебела је до 80 см. Правац јој је СИ-ЈЗ, нагиб ка С, (као

и жицама у Постању). Провлачи се кроз једри кречњак.

*) Види Извештај од г. М. А та на цк о ви ћа у Годишњаку Руд. Одељ. I. стр. 130—139.

*)* Геолошки Анали III стр. 85.
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У истоме селу, под Пејаковцем откривен је траг оловних и цинко

вих руда.

По г. С. Лозанић у оловна руда Зубице у Селанцу садржи 38%

олова и 0:237 сребра у томе олову.“) Примерак галенита из Селанца што

га је аналисао г. М. Благојевић садржавао је:“)

Pb 7902, Fe,0, 282, Аg 0:03, s 13:63, Sio, 390. Свега 99:81.

У Горњој По миловач и има беле оловне руде измешане са пи

pитом. Жица, од 1 см., просеца кречњак у правцу меридијана, а нагиње

ка западу.

А у Доњој По миловач и жица оловне руде прелази кроз шкри

љац у правцу од ЈИ-СЗ, а нагиње ка Ј3. Оловна руда из Помиловаче

има, по г. С. Лозан и ћу, 65% олова, а у томе олову 0.479% сребра.“)

Недалеко од Јагодње налазе се и другачија рудишта.

Код Крупња, (на Ђулиму, у Липеновићу, више добропотoчке цркве

и на Стојковићевом Брду), има изданака антимонске жице, којој је подина

кречњак, а повлата меки шкриљац.“

У овој су руди г. г. М. Т. Леко и Б. А новић одредили 77:35%.

антимонита, или 5551 металичног антимона, са 0.02%, арсена.“ Приме

рак што га је аналисао г. Д-р. К. Јовановић садржи: 554 13% анти

мона и 0:035 арсена.“)

У истоме месту нађена је смеша пирита и халкопирита, у којој има
. (у о 0 т

10.62% бакра.”)

У Лик о др и код Мраморја кречњак је проникнут малахитом и азу

pитом; у овој руди има 3 12% бакра.”)

Изданци оловних руда виђени су у Тол и савцу, Цер овој и Дор с кој,

Од минералних вода имамо да поменемо само Смрдан у Лоњ и ну,

чија вода удара на сумпор, и барутљиву воду у Брђанима на по сата од

школе Љубовиђске."

МЕДВЕДНИК И ПО ВЛ ЕН

1. Па југоисточном продужењу сеоскога повијарца издигнути су Мед

ведник, Јабланик и Повлен, који сва три чине једну природну групу.

“) Геолошки Анали IV. стр. 127.

*) (( a II. стр. 63.

*) Види: Геолошке Анале IV. стр. 127.

“) Годишњак Рудар. Одељ. I. стр. 203 — 20%.

“) Геолошки Анали III. стр. 89 и т б. II.

“) Годишњак Руд. Одељ. П. стр. 22— 23.

“) Геол. Анали III. стр. 84 и таб. II

“) Геолошки Анали III. стр. 84. и таб. II.

*) М. Ђ. Ми ли ће ви ћ: Кнежевина Србија, стр. 522.

39“
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Има географа, који ову групу сматрају као чвор, из кога се одвијају

венци на све стране, као што се и воде одатле на све стране раз

ливају. Сва су три брега размештена готово по једној линији, која

се пружа ССЗ-ЈЈИ. Главно било иде од Медведника на СЗ ка Про

cлопу и од Повлена на ЈИ, ка Буковима. Главни ртови што се са овога

била спуштају деле воде Пецкој, Љубовиђи, Трешњици, Грацу, Јабланици

и Обници.

Простор, који ћемо у подгорје ове планинске групе ставити, лежи

измеђ Љубовије, Рогачице, Ваљева и Каменице.

2. Северну границу тога простора додирнуо је већ Хердер, када

је из Крупња у Ваљево прошао, али у своме путопису није забележио,

на коме је баш месту запазио: Uebergangs-Thonschiefer von grauer und

gelber Farbe mit inneliegenden Lagern von Uebergangskalkstein in einem

Fallen in Süd.“) То ће бити негде измеђ Осечине и Ваљева, можда на

Плавњу. Ми ову белешку истичемо тек да је будући проматрачи имају

на уму.

Фрацуски су путници пресекли један део овога терена, опет на се

веру, прошав од Сокола преко Пецке, Лопатња, Каменице, Причевића и

Буковице у Ваљево. О томе је путу Вике нел ово забележио:

Формација Сокоске Планине шири се до Причевића Хана. Глинени

шкриљци из подине кречњака граде обе оне косе, које се састају код

Пецке а такође и брдо Лопатња. Од кречњака је гребен Роговчевице

(ваљда: Врагочаница) и висови око Каманице. Па подножју висова по

јављују се опет глинени шкриљци. Од истога су терена и брдски осте

њаци, који иду дуж десне обале Обнице до Ваљева. . . . Од Причевачког

Хана левом се обалом Обнице шири терцијeрни терен од лапора и глине.

Наслањајући се на претходни терен он гради један плато, просечен до

лином Буковице . . . . . Сумњиви карактери Фосила нађених у вериги Мед

недника и Крупња, оставили су нас у неизвесности о нивоу што га ова

брда заузимају у геолошкој лествици. Поихови слојеви тону под пешчар

ску Формацију Влашића, Рудника и Клисуре, коју увршћујемо у крета

цејску епоху. На овој потоњој дискордантно леже шкриљци и кречњаци

од Драче, Кутлова и т. д., који су богати Фосилима Зелене Креде.

А ми Бу е пак, у својим Мiner. geol. Details etc., изрично ставља групу

Медведника у систему Триjaca.

Да ће у овоме крају бити Тријаса, о томе сам се ја уверио, чим сам

проучио петрографску збирку, коју је пок. инжињер С. Ђур и чић саку

пио у ваљевском округу и Великој ПIколи за негдашњи јестаственички

кабинет продао. У тој су збирци примерци песковитих, црвених и мо

") Вегgmannische Reise crp. 123.

*) Journal d'un vouage стр. 58.
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дpикастих шкриљаца и пешчара са калупима шкољке Муасites; примерци

су ти узети код Ваљева идући Пећини. За тим се у збирци примерака

из Подгорја налазе зелени аргилошисти са утисцима од Муорhoria. Трећи

пак доказ Тријаса у Медведниковом подгорју беху примерци порфирита,

који су донети из Ситарице, са Врагочке Реке, и из других необележе

них места у Подгорју, доказ велим за то што смо у западној Србији на

викнути да порфирите налазимо обично у комплексу тријасних слојева.

Али како у тој истој збирци нађох хипурита из Вујиноваче, радио

лита из Поћуте, актеонела из Ребеља, то сам већ на првој карти морао

у подгорју медведничке планинске групе означити и један појас кретацеј

ски, растављајући га од Тријаса малим појасом Јуре, коју сам произвољно

обележио на основу једног литоцераса из Подгорја, што се налажаше у

збирци С. Ђуричића. Данас, после сопствених проматрања на терену,

у стању сам, да границе Формација у овој области нешто ближе истини

привучем.

»Минералошко-геолошко посматрање Ваљевске Околине“ од г. В. Мла

деповића“) садржи на првоме месту опис екскурзија које је писац из

вршио из Ваљева на Медведник и из Ваљева на Јабланик и Повлен. Ту

су, поред минералошких и хидрографских бележака и неки подаци за

геолошки састав северо-источног подгорја ових планина, по којима из

лази, да цело то подгорје сачињава велики кретацејски масив. Пајпре

цизнији су подаци о порфиритима Порфиритима у овој области г. В. Мла

де новић приписује овако распрострањене: „Река брезовачка у Тубра

вићу пробила је кроз еруптивне стене — порфирите, који се овде у о

громним масама дижу на једну висораван, више цркве Грачанице у селу

Стублу. Са овог виса, масе ових еруптивних стена, деле се у две жице,

које се равноодстојно пружају. Једна жица савија преко села Стубла и

Златарића, прелази преко корита реке Јабланице и упућује се у погра

ничном правцу оним порфиритима, што смо их нашли у Белиновићима.

Друга жица окреће преко села Сандаља, Лелића и Богатића, спушта се

преко корита реке Граца и преко Бранеговића упућује се венцем испод

Маљена ка Сувобору“. (loc. cit. стр. 190).

3. Из мојих бележака о планинској групи Медведник—Повлен саку

пићу ове податке. Полазећи од најудаљенијега краја ове области, од јуж

нога и југозападнога подгорја. Повлена, видимо прво један ред pтова на

чијим се странама налазе села Оклепац, Гвоздац, Козјак и Овчина, а који

су од палеозојских аргилошиста састављени. Ови су шкриљци покривени

црвеним пешчарем, чији се изданци виђају око Гњиле Пресеке, код Цр

вена Стења, Густе Јеле и Тисове Главице, све изнад поменутих села.

Преко Црвенога Пешчара, чији појас нигде није врло широк распростире

*) „Просветни Гласник" 1889, бр. 7 — 10.
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се огромна маса мезозојских кречњака; од њих су висови и висоравњи

у овој области.

Доста слични по саставу, а без разноврсних фосила, ови се креч

њаци одупиру покушају тачне класификације. Па и пак мислимо, да их

можемо у две разне геолошке Формације поделити: једни би припадали

тријасној периоди, а други кретацејској. Кречњаци, што их у овој обла

сти за тријаске сматрамо јесу зрнасти, доломитни, бели или жућкасти. А они

што их у кретацеј увршћујемо нешто су више променљиви, како по из

гледу тако и по саставу своме, већином су збивени и пепељасти. Из

гледа да су више распрострањени но тријасни кречњаци, а чешће су и

Фосилоносни. Разговетних и карактеристичних Фосила налазили смо до

ста на Гредини и Бурма Брду; по тим Фосилима познаје се да овај те

рен спада у горњу Креду.

Изнад ових Фосилоносних слојева издижу се моћни кршеви од је

дрога кречњака, као што су Велики Повлен, Мали Повлен и т. д. Међу

тим, Велики Повлен изгледа као да лежи непосредно на пешчарској под

лози од крупнозpнога, вугастога, лискуновита пешчара, који се јасно раз

ликује од напред поменутог Црвеног Пешчара.

Овакав се пешчар пружа од Туста Поља на Дебело Брдо и даље

ка Јабланику, то јест правцем ЈЈИ—ССЗ, који је у исто доба правац

главне дислокације у овој области. Ова Формација опомиње на Флиш кре

тацејски, како својим изгледом тако и својим положајем. Али није за

брањено и да се којој другој, на пример тријасној, системи приближи, јер

кад имамо Флиша у Терцијеру и Креди, што га не би могли имати и у

старијим системама. Ваља још приметити, да се у њој овде находе интер

калације серпентина, еуфотита и т. д., дакле као у Флишу босанскоме.

Масе ових стена видео сам на Тисовој Главици и Плужевини, на Лишо

вом и Дебелом Брду, а даље к југу на Глуорнику.

У подринскоме подгорју овог планинскога комплекса имамо, прво, до

Дрине, један појас палеозојских шкриљаца, који се пружа од Рогачице

до Љубовије не мењајући, у главноме, свој изглед ни положај. Само код

села Бачеваца и код Гвозца има омањих партија, које су скоро кри

сталасте, као амфибoлити и други кристаласти Филити, али их је тешко спрам

палеозојских шкриљаца омеђити. Од аргилошиста има варијетета, који су

тако чврсти и цепљиви, да би се за таблице могли употребити, а и упо

требљавају се тамо за покривање кућа. Од таквог су шкриљца са

стављене стране брда и код Горње Буковице, на којима нисам запазио

никакав изданак еруптивних стена, што би по Валтер у ") као требало

очекивати. Ту је, на име, она дринска окука, испод које Валтер тврди,

да Дрина својим таласима пирка једну пропилитну жицу на дужини од

*) В. r u n o Walter Erzlagerstatten in Bosnien etc. стр. 98.
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1,7 клм. Могућно је, да и српска половина Дрине пирка овде еруптивну

стену, али на српској страни има овде више од 1. клм. алувијалне рав

нице, која је може маскирати, а по падинама у атару Буковице и Др

лача еруптивне стене бар до те равнице не допиру. Њих није при

метио ни Хердер, јер и он од Рогачице до Љубовије само шкриљце

помиње.") На еруптивне стена крај Дрине наишао је Хердер тек

испод Љубовије. Истина, он ово место и не помиње, јер тада варо

шица није ни постојала, али се по опису маршруте види, да је Херде

рова белешка морала бити од Лоњина. Узовници, где сам и ја масе ми

крогранулита, спрам босанских маса, већ означио. Што се пак тиче еруп

тивних жица, које изнад Љубовије до Дрине допиру, то ћу приметити, да

их геолози Бечког Геолошког Завода, не беху на својој геолошкој карти

Босне означили; први пут их видимо сада на Валтеровој копији исте

карте. Но и не спорећи њихово присуство на босанској обали, мислим

да им продужење на српску страну истом ваља доказати.

Изнад оне зоне шкриљастих стена, што захватају доњи део брeгoва

под које изгледа као да тону, јер падају већином у источно и северо

источно поље, већ се из долине Дрине, по овршциме истих, виде креч

њачке масе. Тако се већ изнад оне увале где су села Гвоздац и Окле

тац пружа од ЈИ ка СЗ једна кречњачка греда, чији се највиши део зове

Соколина (1265 м.). Изнад села Грчића и Дрлача издижу се кречне масе

Трутинац, Бошковац, Ковачић и т. д., а изнад Буковице Немић и Баурић.

Да ли између тих маса од кречњака и подлоге им од шкриљаца има ка

квих других слојева, о томе се нисмо могли уверити; али нам се чини

врло вероватно. У прилог томе говори налазак Црвеног Пешчара и дру

гих пешчарских комплека на јужноме подгорју Повлена, а тако исто пе

шчари и конгломерати у Кошљама, од којих се гради воденично камење.

На венцу изнад кошњанскога гробља налазе се слојеви кречњака, у ко

јима по уверавању г. М. Атанац ко в и ћа има неких окаменотина, и из ко

јих се вади мраморје за гробове. У Притиковићу се види да поменути

воденичарски слојеви леже изнад ових кречњака; ту се налази кречни

шкриљац са окаменотинама, а испод њега (на Стражарници, Борици и т.д.)

подилази серпентин.“)

Између овог најнижег подгорја и главнога била планинскога протеже

се правцем ЈИ-СЗ једна висока коса, која од Повлена потиче, и на којој

је торничка Бобија највише истакнута (1303 м.). Од главнога била ову

косу раставља дубодолина реке Љубовиђе, а на југозапад се од ње од

вајају ртови измеђ притока Трешњице и Оровичке Реке. Гребен је те

*) Веrgmann. Reise . . . стр. 112 — 115.

*) Годишњак Рудар. Одељ. I. стр. 199.
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косе од кречњака, који се, како то са главнога била изгледа, до Љубо

виђе спуштају; а на њеној југозападној страни испољена је и подлога

од силиката. У горњем делу Трешњице и њених притока налазе се сер

пентини међу пешчарима, као што смо их виђали у подини Повлена ода

кле се амо и пружају.“) У Торнику, под Бобијом, опет је пешчарски те

рен са жицама порфирита (Рударски Музеј). Подина ове косе јесте, да

кле, већином из системе триjaca.

4. На главноме билу имамо прво кречњачка платна Повлена, на коме

је г. В. Младе новић нашао хипурите, и тим му је наласком старост

прецизовао.

За тим долази сисичасти Јабланик, који се састоји већином од пеш

чара вугастог или руменикастог, врло лискуновитог. Кречне се стене по

овоме брду само спорадично јављају.

Вероватно је да је тако исто састављен и Палеж, који спаја Јабла

ник са Медведником.

Медведник је зарубљени и окомити кречњачки брег, чија се гола

платна неколико стотина метара изнад била издижу. Да и та импозатна

маса кречњака на силикатној подлози лежи, сведоче слојеви пешчара на

речици Завошници, која се у билу ужљебила и Медведник као мало од

истога издвојила. Код Козила су ти пешчари рудоносни, и садрже сре

бровите галените. — Са ове преседлине излази се на Гредине, чији су

врхови од кречњака. После овога, по билу су пешчари, а нарочито рож

наци, који су на Суводолу једном жицом порфирита просечени. —

На Ресановцу је мезозојски кречњак, испод кога пробија мало и пеш

чара. Оглавак Гаревина је од мезозојскога кречњака. Бунари и Баре јесу

чалије од исте стене, али је испод њих у велико развијен силикатни те

рен. Са Бара (983) се било спушта ка Прослопу, где смо га се већ је

дном дотакли, а низ Скадар се силази Пецкој. Под кречњаком Прослопа

на Сређевима је пешчар, па црни аргилошист, па серија слојева од ру

меног лискуповитог пешчара. У Скадру је сличном масом страна брега за

узета; већином су шкриљасти пешчари и глинци.

“) У Путним Белешка ма г. М. Атанацковића (loc. cit. стр. 200) насликан је пресек Па

шине Равни у засеоку Прокића, на коме се види жица серпентина у Црвеноме Пешчару. Ред форма

ција у Трешњици овако је представљен:

1. пешчар; по њему

2. кречњак са окаменотинама;

3. по овоме танки слојеви шкриља.

Да поменемо још кречњаке пуне потрељаката, које је г. М. Атанацковић виђао на р. Гргуровици,

на Смиљевом Пољу и у Лончинама.

* loc. cit. „Просветни Гласник" 1889.
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Сличнога је састава и она коса, што се од Гредине одваја те чини

водомеђу притокама Пецке и Обнице. По њој су камаљи од кречњака, а

главни труп од пешчарске Формације. Код Иве је она пресечена путем

који преко два рта води од Пецке у Ставе. На западноме су рту све

пешчари и песковити глинци, који на кретацејски Флиш опомињу. Исте

се стене пружају и путем од Иве ка Ставама, измеђ Станине Реке и Вра

гочанице, којим ћемо путем моћи да разгледамо источно подгорје Мед

ведниково.

5. У овоме подгорју а у атару Врагочанице изнад пешчарских сло

јева леже изолисане партије црних и мезозојских кречњака, који могу

бити из Тријаса. По томе би и они Флишолики пешчари из околине Пецке

и Станине Реке били антекретацејски. У Врагочаници има и правих

Верфепских пКриљаца, испод кречњачких плоча, које су многим врта

чама прожљебљене. Вртаче ове нису голешне, већ пошумљене или ули

вађене. Ово је место познато са лепих бакарних руда, које се налазе у

неправилним грудвама, обично, по контакту силикатнога терена са креч

начким. Међ разним бакроносним минералима куприт се најчешће појав

љује. Тријасни црвени и зелени глинени шкриљци пружају се од Враго

чашице на север ка Каменици, где се ова коса веже за огранке Влашића,

а тако исто и на југ ка Бобови. Овим другим правцем идући покривени

су више по тамо слојевима од модрих кречњака, које такође у Тријас

рачунамо. Али у Бобови су развијени и млађи мезозојски кречњаци. Ови

су жућкасти и бељушави, у извесним слојевима глиновити. Пуни су шко

љака и пужева који припадају родовима: Sphaeruliles, Nerineа и Natica.

Сенонска етажа ова простире се ка Ставама, а вероватно и даље на југ,

јер већ знамо за одговарајуће палеонтолошке наласке у Ребељу, Поћути

и Вујиновачи. У збирци коју је Д-р. Панчић купио од С. Ђуричића

налази се један примерак жутог кречњака из Вујиноваче са калупима и

утисцима од конгерија, што би значило да је увала испод Јабланика и

Медведника била понтиским водама испуњена. Г. В. Младе новић, који

је она места посетио, не пише ништа, да је тамо виђао и Терцијeр. Али

како се, по његовом уверавању, у атару Вујиноваче налазе слојеви Фо

силнога угља, то ми се чини оправдано обележити овде једно островце

Терцијера, остављајући доцнијим истраживачима, да овај поступак оцене.

Па повијарцу, што се са Медведника између Обнице и Јабланице

спушта, приметили смо ове геолошке чланове. — У атару села Суводања,

које је прислоњено на прво подножје Медведника, већином су мезозојски

кречњаци, испод којих овде онде провирује и пешчарска им подина. У

овој подини важан је слој конгломерата, од кога се гради воденично ка

мење. Конгломерат је полигени, али међу уклупцима највише има црвеног

ГЕО.1ОГИЈА СРБИЈЕ 40
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рожнаца; остала је маса прљаво бељушава. Ови слојеви подилазе под

кречњачки масив Медведника. По косањицама суводањске челенке има

плочастих, цепљивих лапораца, какви се код нас често у најмлађим кре

тацејским катовима налазе. — У гроцу пак, које Ставама спроводи воде

са те челенке, просечени су глинени и песковити шкриљци, боје суре,

зелене и црвене.

Даље се на вододелници Обнице и Јабланице на више места може

констатовати овај састав : по врховима су кречњаци са вpтачама, а по

боковима су глинени и пешчани шкриљци, боје зелене, црвене и суре.

Цепљивост је овим шкриљцима јача но на другим местима, а јача је и

сличност са правим, Фосилоносним верфенским шкриљцима. Такав се састав

види по атару Ситарице, Ровна и Балиновића. Кречњаци нису свуда јед

наки. Најособенији су лапоровити кречњаци у Ровнима; они су у танке

слојеве подељени, пегави су, а изгледају да им је маса у притке и гру

муљице излучена.

У Златарићу, на десној обали Јабланице, промаља се жица порфирита

кроз слојеве мезозојска кречњака. Кречњак је овде плочаст, комада се

ласно, подељен је у многе слојеве, који нагињу ка планинскоме венцу.

Даље изнад њих издижу се остeњаци масивнога кречњака, које као кре

тацејске сматрамо, докле оне прве Тријасу прибрајамо. У Златарићу су

распрострањени зелени глишени шкриљци у којима се налази Муорhoria

costala Zemk., Gervilia. — Примерке ових шкриљаца послао је Геолошком

Заводу г. В. Младе новић, који у своме чланку тврди, да у правцу тих

шкриљаца леже жице порфирита, што су везане за порфирите у Стубљу.“)

Одавде низ Јабланицу зауставићемо се још на профилу Видрачке

Стене код Ваљева. Стена је ова од кршна кречњака, који је слабо у сло

јеве подељен, а пећинама избушен. Тај се крш издиже изнад серије сло

јевитих модрих кречњака, пешчара и глинаца, који су калупима од Муа

cites, Myophoria (?), Gerrillia као тријасни довољно карактерисани. Нај

нижи слојеви у овој серији јесу црвени и врло шкриљасти; изнад њих

су слојеви мање цепљиви, а више песковити и лискуновити. Глинци и

пешчари што леже горе близу кречњака и сами су прилично вапновити.

Фосили се налазе највише у песковитоме глинцу, али их има прилично и

у лискуновитоме пешчару. Верфенски Слојеви у овој серији падају ка Ј3.

Пружају се правцем ЈИ-СЗ.

6. Из приложеног профила (Сл. 35) види се како ја замишљам гео

лошки састав планинске групе Медведник-Повлен. Тај се састав, у глав

номе, подудара са одговарајућим крајем одонуд Дрине. И тамо, у сре

брничком округу и Осату, имамо прво појас палеозојских шкриљаца, који

се од наших разликују тиме што заузимају много већи простор и што су

*) loc. cit. „Просветни Гласник" 1889 стр. 190 и 191.
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рудоносним трахитоидним стенама просечени. Изнад њега лежи појас Вер

Фенских Шкриљаца, у коме босански геолози нису означили да има пор

Фирита, који су код нас врло чести. Иза тих шкриљаца обележена је једно

ставна маса тријадич

них кречњака. А наш

кречњачки масив садр

жи несумњиве представ

нике кретацејске пери

оде. Да ли је ова пери

О да представљена код

нас још и оним делом

i ј š | ј }
}
“

|

*** m “… ју“, .- |m ta »…“: | cºlºr::

E “ п ži -

Сл. 35. IIIема терена од Дрине до Колубаре.

I Филити, II палеозојски шкриљац, III Вервенски Слојеви прекопешчара са сcрпенти

НИМ ЗА И eyФотитима, IIIT() којих је плоча од тријасних кречњака и оштрљци од кре

леже под Повленом на тацејских, — II су порфирити

Липовом Брегу и Дебелом Брду, то сада не можемо поуздано тврдити, ма

да нам ствар доста вероватна изгледа. У овом случају имали бисмо на на

шој страни и кретацејскога Флиша, који у одговарајућој босанској области

није констатован.

7. У Подгорини имамо једну рударску зону, која иде скоро упоредо

са рударском зоном у Подрињу. Средиште подгорских рудника јесте у

Враг оча ни ци где су добре бакарне руде вађене. Хемијске анализе ових

руда у Хемијској Лабор. Рударског Одељења") дале су г. Др. К. Јовано

вићу ове резултате:

| | | III IV V

бакра - - - - 13 3 18 1 3-5 | 9 | 3-9 42 | || .5 | 3 | 0.032

гвожђа - . . . 4-723 5-320 7.381 6 051 7.521

антимона - - - 3.-972 () 648 2-5 | 4 3. 147 3.972

арсена - - - - 3.514 2.279 2-368 1-930 1.997

глине . . . . . 4:731 4.062 3-209 2.- 173 0.172

калцијума - - - - 1 - 47 | 2. | 0:5 1-349 4-537

и гангар г-a". . . 24903 9.722 22-90% 1 S-013 27. 416

Трагови : никла, кобалта, сребра и олова.

У Хемијској Лабораторији Велике Школе аналисали су ову руду г.г. П.

Илић (неколико примерака“) и М. Благојевић“, и добили ове резултате:

П. Илић М. Благојевић

бакра . . . . . . . . . . . 27-32 26-74

гвожђа - - - - - - - - - 5 4 1 6-76

арсена - - - - - - - - - - 10: 49 1055

магнезијума - - - - - - - - 425 484

цинка - - - - - - - - - - - 268 2 5 4

сумпора - - - - - - . . . . 1 4 : 36 15-81

угљен диоксида . . . . . . 735 8-39

кисеоника и воде - - - - - 13° 29 1 2.17

нерастворнога (SiO2) . . . 14-S5 12-20

Трагови никла и кобалта.

“) Годишњак Рудар Одељења. П стр. 20–21.

“) Геолошки Анали Балканског Полуострова. 1 стр. 153—155.

3) (( d {{ « II a 67— 68.
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Г. П. Илић мисли да су у овој руди представљени: малахит, ковелин,

арсенопирит, аурипигменат и сфалерит, а г. М. Благојевић: малахит, тетра

едрит, оксид гвожђа и аурипигменат.

На Козли нама под Медведником налазе се изданци сребровита га

ленита, а у Брезовиц и под Повленом изданци лепога антимонита.

У подринскоме подгорју ових планина налазе се рудишта на неколико

места.“)

У Г. О ров и ци има изданака бакарних руда у шкриљцу код п.

Воћњачка.

На Кобишној Равни према Бобији налазе се многе самице ба

рита, чији се одломци котрљају по потоцима што се стачу у Љубовиђу.

Рудиште ће бити у вези са порфиритском стеном што пробија у сред те

Равни.

У Савковић има је црвени, рожни шкриљац са искрама бакарне

руде и танким жицама сухога бакра. Иза овог слоја лежи прљ са ман

ганском и гвозденом рудом.

Између Плужевине и Смиљева Поља на р. Гргур о виц и има шкриљца

са угљенисаним делићима и са гвозденом рудом.

Од минералних вода ваља поменути слану Бару спрам Ко би ш и не

Равни. Ово је прилично јак извор гвоздене и кречне воде, око кога се

наградио мали конус (1 м) од бигра са утисцима лишћа и гранчица.

БУКОВИ, МАЉЕН И СУВОБОР

1. Главно било Западне Србије пружа од Повлена једну дебелу грану

на исток, која га ставља у везу са центром главнога била у Шумадији,

са Рудником. На тој су грани Буковска Планина, Маљен и Сувобор. Са

ње се ка северу сливају речице Градац, Топлица и Љиг, а ка југу Скрапеж

Каменица, Чемерница и Дичина. Љиг и Чeмeрницу узели смо већ за за

падну границу ПIумадије спрам Западне Србије.

2. О овој планинској групи нема скоро никакова помена код ранијих

писаца; само о Буковској Планини речено је неколико речи у путопису

„Од Београда до Мокре Горе“, који ћемо мало час навести. Па Викене

ловој карти ова је група а и сва њена област произвољно као крета

цејска означена.

Тек се на мојој скици геолошке карте налазе први подаци, на основу

првих мојих проматрања, из којих се види да у овој области имамо:

*) Види: Путне Белешке г. М. Атанацковића у Годишњаку Руд. Одељ. I стр. 198 и 200.



БУКОВИ, МАЉЕН И СУВОБОР 317

1) велику масу серпентина,

2) палеозојске шкриљце,

3) Тријас са порфиритима,

4) Креду.

Па новој су карти границе ових терена нешто боље повучене, и до

дане су партије терцијeрнoга терена у неким увалама на подножју пла

нинскога гребена.

Г. В. Младе новић, који је после мене пропутовао свуда по се

верноме Подгорју поменутих планина, није ништа ново за геолошку карту

I Iа.Ша.О.

3. Буковска Планина протеже се од Малога Повлена до Маљена.

Обрасла је гором из које ретко стрче крши и камаљи.

М. Мар., за кога смо слободни изјавити сумњу, да је писао под упут

ством пок Др. Панчића, изнео је ова Факта о саставу Буковске Планине

и њенога предгорја. Врхови Ластре састоје се од врло чистог вапнаца,

стене које овоме за подлогу служе излазе на видик на неким местима у

удољу измеђ Ластре и Букова, где има серпентина, глинца и „сиче глине“,

последња би била добра за писаће табле. Букови се састоје од серпен

тина, који се продужава уз пут читава три сата до брда косјерићских,

само што је по негде покривен вашацем из Формације креде. (Лицејка,

1862. стр. 88 и 89).

Моја проматрања у овоме пределу могу се овако резумисати.

Па западноме крају Буковске Планине развијени су исти терени као

и на Повлену; то исто вреди и за њено подгорје. Овде дакле имамо креч

њачки терен, који смо већином у Тријас уврстили; само смо поједина

кречњачка платна и кликове као кретацејске обележили. Ови кречњаци

заузимају цео кршни и вртачама прорешетани плато измеђ Јабланице и

Граца. У јужноме подгорју мање су распростањени. Познати су нам само

на крају до Маковишта, по атару Таора. — Ка Кладоруби је Црвени

Пешчар покривен кречњацима тријаспим.

Главна маса Буковске Планине, а нарочито њенога источнога дела,

саграђена је од серпентина и његових пратилаца еуфотита и т. д. Инте

ресно је да смо овде нашли и пикрита, који на другом ком месту у Ср

бији није још нађен. Јужно се буковски серпентин пружа Дреновцима,

Радановцима и Дубници до р. Кладуре, која се са Сечицом у Скрапеж.

саставља. Северно се спушта до подножја главне масе одакле настаје

појас мезозојски. Код буковске механе тај појас почиње неким зеленим

пешчаром, што се овде на маломе простору у серпентину промаља. Затим,

идући северу, налазе се слојеви модрога аргилошиста и црвене силикатне,

шупљикаве грауваке, изнад чега се издижу кречњачки кршеви б. Ластре,

ови су кршеви кретацејскога хабитуса, док су слојеви у подини више
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палеозојскога но мезозојскога. Северно испред Ластре простиру се креч

њаци, које смо на карти за тријасне кречњаке Подгорине везали. У њима

су, код Бачеваца, утиснути слојеви порфирита.

Маљен је на свима доданашњим географским картама погрешно обе

лежаван. Он је у ствари источно од пута Ужице-Ваљево, а не да га тај

пут пресеца. Маљен има протегнути венац на коме се као највиши истичу

ови висови: Стражара, Чубрица, Пехар и Црни Врх.

Гребен и прве падине Маљена саграђене су од серпентина. Од овога

су главни висови: Црни Врх, Стражара и Пехар. Од њега су Питомине

и питоме Дивчи-Баре. Од серпентина је и кршни Козомор и голешни по

вијарац што се од Маљена упутио Каблару. Па тој водомеђи Каменице

и Скрапежа серпентин се шири до виса Субјела, а протеже још даље од

II, Q. На И СТОК.

По северним падинама Маљена, одмах испод Чанака, на Пехару, рас

простире се појас мезозојскога терена.

Ту је, прво, појас Флишоликих пешчара, глинаца са кварцитима и

рожнацима и са интрузивним складовима диоритних стена. Пеколико о

ваквих интрузивних складова проматрао сам на 2 килом, изнад села Крч

мара испод Чанака. Кварцити и рожнаци доминирају у Буковцу, на првоме

прагу Маљена, што се зове Растова.

По овоме силикатноме појасу налазе се островца од једрога креч

њака, што се овде онде по падинама Маљена виђају. Исти доминира на

висовима Чубрици и Благуљи, а по спискоме северноме подгорју Маљена.

У овоме кречњачкоме појасу са вpтачама и пећинама ваља ће такође

разликовати тријасне кречњаке од кретацејских, ми смо им границу на

карти сасвим хипотетски повукли.

Слојеви су у подгорју благо нагнути. На окрајку овога појаса видео

сам да се пружају СЗ а нагињу ка истоку.

У северноме подгорју Маљена, и то у ували измеђ с. Пријездића и

Мратишића, наслагани су слојеви терцијeрног лапора, лигнита и глине са

мноштвом љуштура од Раludina, Lim neus, Helix и т. д.

Друга терцијeрна творевина почиње од Жабара, па се преко Пауна

и Клинаца пружа до Белошевца и Колубаре. Ово је терен парафинскога

шкриљца са остацима језерских риба. Код села Белошевца, свуд око

реке Бањице, распростире се вапновити лапор са отисцима рибе: Gobius

(Cottus) brevis Agass. --

На оближњој Белој Стен и просечена је дебела серија шкриљастога

лапора и глине са три неједнака банка параФинскога шкриљца. У овоме

леже утисци инсеката и од рибе Leuciscus.
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Параински шкриљац са Беле Стене садржи по г. Лозанићу :

Примерак | С | | | () и N. | 13 оде | пепела | Испари Кокса

| 1709 | 232 | 1260 | 170 | 6633 29.61 2 - 4 S

| | 15-17 2 | 6 | u to i sa 60-65 - | |

Потпуности ради поменућемо да су језерскога порекла и они тер

цијерни слојеви код Бујачића и Градачца, и да марински слојеви у во

допађи Колубаре још нису констатовани. Они наговештаји маринскога

Терцијера око Колубаре, што их знамо од М. Мар. Лицејка I, стр. 87),

Grillith-а и В. Младеновића нису ничим подупрти.

Па југозападноме подножју Маљеновом терцијeрни слојеви леже у

корутини Ржане, Росића, Мијонице и Скакаваца. Они належу већином на

серпентин, али се на јужној им граници налазе и одломци тријасног и

кретацејскога терена. Код Скакаваца биће, по казивању једнога велико

школца, доста кретацејских фосила.

Сувобор је велико развође са кога се стачу воде на све стране.

Он је највише на исток истакнути брег Западне Србије, и по томе најближи

Шумадији.

Купасти овршак Сувобора скројен је од серпентина, кога камена

има доста и на другим местима око Сувобора. Пођемо ли са овога виса

извору Чемернице, онда ћемо на Равној Гори прећи једну партију једрога

кречњака са вpтачама. Северни део Равне Горе јесте од серпентина као

и Бабина Глава, испод чијих западних падина тече Граб т. ј. глава Че

мeрнице. Само место Граб, са пећином из које бучи Чeмeрница, заузето

је једрим, мермерастим кречњаком. Али је и ова партија мезозојскога

кречњака малена, јер га ускоро ограничава серпентип, што се преко б.

Ријорка и Ријора веже за велику масу серпентина од Маљена и т. д. Сер

пентин се протеже низ Чемерницу кроз Коштуниће до Прањана. Преко

Брезне се ова велика буковско-маљенска маса серпентина увлачи у та

ковски срез, у Шумадију, где су јој последњи изданци, на Дичини и Дес

потовици већ поменути.

Сем оних партија мезозојскога терена, западно од Сувобора, има и

Других јужно и северно од овога виса. Јужно има овога терена у Бра

јићима, а поименце на Даниловом Врху, Плочи, Кршу изнад Васковића

Потока и т. д. Овде се кречњак удружује и са омањим партијама шкри

љастога глинца. Са серпентинима су удружени кварц, рожнац, јаспис и

карпеол. Па Даниловом Врху г. С. Гикић нашао је трагове цинабарита.

Партија кречњака на заравњаку северозападно од Сувобора значајна

је са одличном рудом бакра, купритом, која је у виду самица разне ве

личине, по кречњаку неправилно расута. Рудиште је недалеко од сер
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пентинске масе. — Даље на север пружа се кречњачки терен који чини

источни крај познате маљено-буковске подгорине и праве Подгорине. —

У Берковцима се са кречњаком јављају и дебели слојеви сурога, ситнозpног

пешчара, који даје добар грађевински материјал. Кречњаци су значајни

литографским варијететом, чији су танки слојеви најлепше испољени у

атару с. Стругaника на присоју Пијерова Брда. Налазак Inoceramus-а и

Scaphites-а у овим литографским плочама доказује јасно, да су оне у кре

тацејскоме мору створене. — У Планиници, чији је атар већином од сер

пештина, кретацејски је терен састављен од лапоровитога пешчара, преко

кога се једри кречњак разастире и на север распростире. У томе појасу

има вртача, пећина и сушица ужљебљених на Форму кањона. Примерни

је жљеб Рибнице, а пећину у Брежђу поменућемо само за то што се

из њенога наноса искувавава знатна количина шалитре. У атару истог

села, а на месту Бобији, кроз кречњак се провлачи жица белутка са

пиритом и галенитом (В. Младе новић, loc. cit. стр. 235)

2. Први подаци о геолошком саставу Сувобора и његове околине

налазе се у „Опису Рудничког Округа од Ј. Мишковића“ (Гласник Срп.

Ученог Друштва 1872. стр. 228 и 229). Тамо се вели: На Сувобору је

највише распрострто племе серпентина и вапнаца. Ово вреди за Анатему,

Добро Поље, Пиљак и Дебело Брдо, за изворни предео Чемернице, за

Бабину Главу. Поред овога у изворном пределу Чемернице налази се и

племе гранита а на Равној Гори и шкриљаца (шифера). — Ријор је од

серпентина (стр. 232), Рајац од порфира и вапнаца (стр. 234).

За тим долазе напомене у нашим Основима за Геологију Краљевине

Србије и у путопису г. В. Младеновића. Најзад су објављени рударско

геолошки подаци г. С. Г. и кића у Годишњаку Рударског Одељења I стp.

174— 176“), по којима се о рудиштима око Сувобора може ово рећи:

3. Коштунићи. На месту званоме Суви Граб, у Равној Гори, поја

вљује се бакарна руда у кречњаку, који лежи на серпентину. У близини

pудишта кречњак је толико метармофисан да се не подудара са обичним

кречњаком из околине. Он је испуњен жилама белог калцита и жућкасто

мрким карбонатом гвожђа. Кроз њега се преплићу танке жице куприта,

малахита и азурита, градећи једну зону преко 10 м. дебелу. У истоме

се кречњаку налазе жице од чистог сувог бакра и оксидне руде гвожђа.

Брај и ћи. Па Даниловом Врху поред серпентина лежи кречна стена,

која је на контакту доломитисана и силификована, а у шупљинама садржи

") Извештај о путовању по окрузима Рудничком и Чачанском, које је потписани извршио ради

прегледа тамошњих pудишта и истраживања нових, до сада непознатих, као и ради прикупљања рудар

ских података и примерака за Париску Изложбу, а према наређењу г. Министра Народне Привреде од

1. Марта 1888 год. РБр. 223 и настављењу од 17 Марта исте године РБр. 230. Од Све то за ра Ги

к и ћ а рударског инжињера.
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ситне горске кристале, обложене цинабаритом и авалитом. Рудна зона,

у којој сем поменутих минерала има једрог кварца, лиснатог барита, зр

настог галенита и неког жутог праха — простире се од С. на Ј; позната

је до сада на дужини од 500—600 м. и у дебљини од 50—60 м. Ква

литативном анализом нађено је у овој руди сем живе још и бакра.

Бах. Рудиште је на б. Рујевцу измеђ белог марморастог кречњака

и мрке гвожђевите кварцитне масе, коју серпентин додирује. Руда је пи

pитна. На врху брда има милошина, а на подножју има трахита са пири

тима и каолином. Згуре и други продукти топиоништва разастрти су око

извора Љига. -

Планиница. Рудиште је на м. Игришту“) у продужењу бакарнога

pудишта из атара Коштунића, а истога је и карактера. Руда је куприт

и чист бакар, чије самице могу до 150 килогр. тежине имати.“) У je

дноме примерку ове руде нашло се бакра 52%, у другоме 8430%“), а у

трећем 82:97“ „“ — У околини истог места нађена је и руда хрома. Хро

мит је мрко-црне боје, масне сјајности, прелома ивераста а текстуре зр

насте. Има га у повеликим комадима.“) .

К А Р А ДА Г

1. Радо се служимо овим старим предеоним именом, да њиме пред

ставимо крај измеђ реке Каменице, Мораве, Скрапежа, у коме је нај

чувеније место Добриње, а највише брдо Каблар.

Каблар је смањени парник Овчара, са којим је притеснио Мораву,

да се једва кроз непроходну сутеску пробија. Његова стрма платна окре

нута су Морави а друге су му стране положитије и приступније. Нај

виша му је тачка 902 м. — Он се састоји од огромне масе кречњака

испод којих се промаљају изданци Црвеног Пешчара и палеозојскога

шкриљца, а у којима се налазе и омање партије серпентина. Геолошки

му се састав у опште подудара са саставом Овчара.

Серпентини се све то више налазе што се даље иде ка Каменици

и уз њу. — У Гојној Гори серпентини су удружени са разним варијететима

еуфотита, а обложени танким појасом кретацејских слојева. Измеђ Гојне

Горе и Горње Добриње тај се појас састоји од плочастих лапораца, а

па Зајачицама изнад Душковца и Љутица од лапоровитог кречњака, гли

наца, кварцита и црвених пешчара,

“) У Годишњаку Руд. Одељ. I стр. 219 и ово се рудиште зове „Равна Гора".

*) loc. cit. стр. 219.

“) види Др. М. Т. Леко и Б. А нов и ћ: Техничке Анализе. Г. Аи II Год. II.

“) види Др. К. Јован о в и ћ: Извештај . . . Годишњак Руд. Одељ. I стр. 22 — 23.

*) В. и т. Младе нов и ћ loc. cit. стр. 234.
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На западној се страни овога гребена налази Терцијер, који почиње

од Добриње, па преко Јежевице иде у Душковце и Љутице. У Добрињи

се Терцијeр састоји од лиснатог и једрог лапора, од глине и лигнита, а

распростире се по атару све три Добриње. Лигнит је у Горњој Добрињи,

у једноме одсеку испољен му је изданак од 3 м., обична му је дебљина

1 м., лежи близу до површине, тако, да је већ на њему темељ добрињ

ске механе Озидан.

Западни оквир овога Терцијера састављен је од старијих слојева са

лепом сценеријом. Непосредна подина јесте од кретацејскога лапорца, ка

кав се и по источноме оквиру измеђ Г. Добриње и Гојне Горе налази.

За тим долазе једри, модрикасти и бели кречњаци Д. Добриње, који се

протежу ка Папратишту, Табановићу и Гугљу то јест ка Моравској Кли

сури. У Тучкови под кречњацима је удружен и глинац, а под овима су

пермо-тријасни пешчари и конгломерати. Од ових последњих скројена су

брда Врановина и Мађер са ерозијаним ширимидама, стубовима и праго

вима лепога изгледа. Па доњем делу Добрињске и Јежевичке Реке и на

њиховим ставама, од којих почиње р. Честобродица, може се проматрати

овај профил: 1) кречњак лапоровит, малога обима; 2) Црвени Пешчар и

конгломерат налик на Верукански. Од овога се теше добро воденичко

камење. Слојеви иду од прилике од И ка З, а падају у северно поље.

— Пермо-тријасни конгломерати простиру се на север Драженовићу и

Субјелу. И у Драженовићу се од њих гради воденично камење. — По

гледна Субјелска Чука више од пола је од Црвена Пешчара, а на за

падној страни стрмоглаве се слојеви мезозојскога кречњака.

Поменули смо већ да се изданци Црвеног Пешчара виде на неколико

места у Клисури између Гугља и Каблара.

Палеозојски шкриљци разних су варијетета: једни личе на неке

шкриљце у нашем влашићскоме Флишу, други на особене шкриљце по Је

ловој Гори, а неки, најзад, на наше обичне, црне и загасите, модре или

зелене палеозојске шкриљце. Серија се ова налази испрва само на де

сној страни реке, а после се пружа са обе стране, до састава са Скра

пежом, даље, преко 1\удовине, Милаковине и Глумача, до Пожеге па низ

Мораву до Гугља. Шкриљци су ови на места прожети лепим кристалима

пирита.

Од интереса је интеркалација модрог, мермерастог, спатичног кречњака

(са жилицама), какву писмо на другоме коме месту међу нашим палеозој

ским шкриљцима проматрали. Један је изданак на р. Честобродици, а

други измеђ Пожеге и Гугља, па моравскоме подножју Смишаља. — Ло

рет брдо на венцу Смишаља јесте одломак од мезозојскога кречњака,

чија је област источно одавде.
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У ранијој литератури нашли смо само код г. Ј. Миш ко ви ћа (Опис

Рудничког Округа, Гласник ХХХIV стр. 231) ове податке за геологију

Карадага. У Каблару је највише распрострто вапнато камење. На Шесту

и Орујевици, северозападно од Каблара, кремштак је са кварцем, т. ј. у

том је крају распрострто племе силиката са вапнацем.

2. Под Кабларом у клисури Моравској избијају врло јака врела то

пле воде, која се са водом из Мораве толико меша, да се њен прави са

став не може одредити. Терме избијају близу реке из шљунка морав

скога, у којима се инфилтрира речна вода; избијају у самом кориту Мо

раве, а такође и са оне стране реке под Овчаром. Како је овде највише

извора то се и ова Бања обично Овчарска Бања назива. Извори нису

стални него се према стању Мораве померају. Може се рећи да права

водена жица на површину не доспева, него се разлива и по нанетоме

шљунку. Тиме се објашњује што се на топлу воду може наићи где год

се крај Мораве закопа.

Топлота је извора променљива према већој или мањој мешавини са

речном водом. Обична им је температура 30"R.

Ј ЕЛ () В. А. Г () РА

1. Јелова Гора планински је чвор у северозападноме делу Ужичкога

Округа, из кога се расплићу повијарци са којих се стачу воде Скрапежу,

Лужници, Ђетињи, Пилици и Рогачици. Северни повијарац веже ову гору

за Повлен, источни се издижу у велике косе Дрмановину (1027 м.) и Цр

носу (802 м.); јужни се разграњава измеђ Лужнице и Ђетиње; југо-западни

веже Јеолову Гору преко Кадињаче за Поникве, а северозападни се раз

дељује измеђ Рогачице и Бајине Баште.

2. Хердер се овога предела дотакао на своме путу од Пожеге

преко Ужица у Рогачицу. На Тврдићском Брду између прве две вароши

нашао је микашист, чији слојеви падају Ј3, простиру се ћora 7,4, и жице

кварца садржавају; преко њих лежи неколико омалених партија кречњака.

Од Ужица до Рогачице све је „микашист“; само се брдо до Беле Воде

састоји од кречњака. Слојеви шкриљаца падају прво Ј3, за тим готово

стално ка И, па и ка СИ.

Моје прве екскурзије преко овога предела навеле су ме, да га на

карти преимућствено као Палеозојски представим, означујући по њему

још и омање партије азојска, кретацејска и терцијeрна терена. Новија

проматрања нису ничега новог у овај геолошки састав унела.

4. i *
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3. Јелова Гора, у ужем смислу овога имена, састоји се цигло од

разних више или мањих кристаластих шкриљаца. Детаљна микроскопска

штудија имаће, истом, да ову серију интересних шкриљаца одреди и кла

сификује. Самим проматрањем на терену, ми смо мислили да можемо цео

комплекс шкриљаца поделити у две групе: азојску и палеозојску. Азој

ски су Филити често зрнасти и више кристаласти, а палеозојски обично

мање видљиве кристалне структуре. Признајемо да је тешко повући де

маркациону линију, и да су азојски изданци произвољно на карти оцр

тани, само тек да јаче привуку пажњу специјалисте на ово место, и да

се они шкриљци, које овде за палеозојске сматрамо, и по изгледу и по

структури разликују од наших обичних палеозојских аргилошиста.

Упутимо ли се од Кондера преко Велике Приседли на повијарац што

води на Маљен, видећемо да се шкриљци Јелове Горе простору на север

до Метаљке између села Шепца и Плоцке, где је јужна граница Повле

новог мезозојског терена. И на тој се коси могу разликовати Филити талка

и лискуна, псамити и шкриљци, које у млађу серију увршћујемо. — Исто

је тако и на јужноме огранку што иде ка Ужицу. Варош ова лежи на

граници кречњачкога и силикатнога терена. Кречњачки је десно од Ђе

тиње по Забучју, а силикатни лево. Наравно да има омањих прелаза те

рена с једне стране реке на другу. Тако је од кречњака крш на коме

је ужички град и крш код Буара. Исто се тако понаша Ђетиња и у току

своме испод Ужица; кречњаци су јој с десне, а силикати с леве стране;

имају два изузетка, која ћу одмах поменути. Прво је брдо Штропац у атару

Виловине, а друго је теснац измеђ села Ужици и Расне. — И на Ђе

тињи се потврђује привило, да се долина проширује тамо где су сили

кати, а притешњује где су кречњаци., Њена је прва проширица изнад

Ужица названа Турица, у другој је варош Ужице, трећа је Крчагово

испод Вароши а четврта је Севојничко Поље; свима овим кључевима де

сна је страна окомита и кречњачка, а лева силикатна, одмакнута од

реке и блажија. Они кречњаци што прелазе на леву страну Ђетиње не

иду далеко од ње. Најдаље ми се чини она мала партија кречњака на

десној страни Дубока северно од Ужица. — Испод кречњака у Буару

леже слојеви пешчара, па тек палеозојски и азојски шкриљци. — Шкриљци

око Ужица имају хабитус старијих Филита, па било да их проматрамо

на старом турском гробљу на Доварју, било на српском гробљу.

Црнокоса, то јест источни изданак Јелове Горе, састоји се скоро

сва од Филита разних варијетета. Овде већ превлађују Филити палеозој

скога изгледа; много има обичних полукристаластих аргилошиста, од кога

се неки варијетети приближују нашим мезозојским аргилошистима. Островца
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мезозојских кречњака виђена су по јужним падинама Црнокосе у атару

села Трнаве; вероватно је да ће иста припадати кретацејској системи.

И крајњи изданци Црнокосе, што упиру у ставе Лужнице и Скрапежа

такође су од аргилошиста. И њима се изнад Добродола налазе кристали

пирита. Аргилошист у Отањскоме атару црни се као угљени глинац.

У Лужничкој корутини, што је у овоме силикатноме терену ужљеб

љена, наслагали су се слојеви терцијeрног песка шљунка, лапора и ла

порца. Код Белотића међу слојевима песка лежи и танки слој лигнита. Код

Беле Цркве је бељушави плочасти вапнац, а између Карана и Трнаве ла

порац са вермикулитним конкрецијама последњи представник Терцијера

у лужничкој корутини.

Да се југозападни и северозападни огранци Јелове Горе састоје од

истих шкриљаца сведоче сви они многобројни засеци брда, које сам про

матрао у Дупцима, на Кадињачи, у Заглавку, Дубу, Костојевићу, Обод

њику, Сијерцу, Љештанима, Својдругу и Рогачици и дуж Дрине од Ба

јине Баште поред брда Вишесаве и села Горњe и Доње Црквице до Ро

гачице. И овде се гнајсолики азојски филити могу разликовати од дру

гих, мање кристаластих. Али се ни којим варијететима не може приде

нути име микишиста, којим је именом Хердер све оне стене обележио.

ПОНИКВЕ, ТАРА И ЗВЕЗДА

Планине ове и њихови непосредни огранци испуњавају простор, који

је ограничен са истока и југа линијама Бајина Башта—Ужице—Мокра

Гора, а са запада и севера државном границом.

Поникве су у непосредној вези са Јеловом Гором. То је плато од

900 м. висине са појединим бреговима, који се пењу и преко 1000 м.

Плато је сав ижљебљен доловима и вртачама; по њему има и речица по

порница Јовац и Понор), од куда му је и карактеристично име дано. По

Овоме се већ може знати да је терен Поникава заузет једрим кречњаком,

у коме се појави карста најобичније и развијају. Од таквог су кречњака

Окомита платна и кршеви по окрајцима платоа: на Жлијепцу и Кулини,

изнад Солотуше, на Равној Гори изнад р. Пилице и Буљи спрам Кадињаче.

Преко Стапара се исти пружа до Волујца на запад и до Детиње на југ.

Из њега избијају веома јака врела у Сташарима код цркве и у Солутуши

на Подграду; ово последње је највеће врело у Ужичкоме Округу, где

Иначе има доста јаких врела. Кречњак је или обични кршни једри кречњак

или је са рожнацом (Биоска) онако измешан, као што је чешће у Три

јасу југозападне Босне. На места се налазе и банци чистога рожнаца.
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Испод кречњака леже пешчари двојакога изгледа. На голим ртима,

што се од Равне Горе Стапарима и Пилици спуштају, налази се лиску

новити пешчар вугаст и сив, а у Пeару, Биосци и Кремнама има изда

нака правог Црвеног Пешчара и конгломерата палик на Верукански. У

подини ових пешчара, које за сада нећмо раздвајати, дискордантно леже

моћне масе шкриљаца, више или мање кристаластих, а вазда јако па

браних. Велике просторе они захватају од северне ивице платоа до р.

Раче и Пилице, преко кога се вежу за терен шкриљаца описан у прет

ходноме одељку описан. На јужном крају Поникава познат ми је један

само омањи изданак шкриљаца у атару Биоске на Малића Брду, где се,

испод рожних вапнаца, промаљају слојеви палеозојскога аргилошиста и

правога амфибoлита.

У Биосци испод једног кречњачког избрешка, а баш до саме Де

тиње, извире Бања, умерено топла вода без особеног мириса и укуса.

Количина је воде доста мала; на великим сушама може извор и да

усане.

Тара планина протеже се, западно од Поникава, правцем ЈИ-СЗ.

И она је саставни део оне табле, која је овде нешто узвишенија но на

Пониквама, па и поједини су висови (преко 1300 м.) такође виши но

тамо. Табла је дољачама ижљебљена и на трапове подељена. Поред о

бичних појава крша, вредно је поменути грлац кроз који протиче Дервента

што раставља Тару од Звијезде. — Тара је заузета највише једрим креч

њацима из Тријаса. Други се терени појављују тек испод окомите ивице

спрам Дрине, која овде тече од 3 ка И. Између Перућца и Бесаровине

подилази под кречњаке зона Црвенога Пешчара, а под овом се, даље

на Истоку, развија зона шкриљаца, од којих су једни палеозојскога а други

азојскога хабитуса.

На јужноме продужењу Таре од Ивице (Зборишта) и Бара настаје

силикатни и серпентински терен, који се преко превоје Шaргaнa (914) и

виса Препелишта (1178 м.) веже за велики серпентински масив Златибора.

На Зборишту (1560 м.) и Подивичју између Зборишта и б. Ограђенице код

Мокре Горе налазе се слојеви амфибoлита двојакога састава; једно је

хомогена смеша кристала Фелдспатових и амфиболових, а друго је агрегат

кристала самога амфибола; у оба је случаја обична зелена хорнбленда.

Ја сам овај изданак обележио на карти знаком кристаластих шкриљаца.

Могућно је, да ће ови амфибoлити стајати у интимној вези са тамошњим

серпентинима, и да ће се за ове морати везати. Ова асоцијација амфи

болита и серпентина примеђена је у Босни а и код нас (види Овчар,

Столови).
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Окомита Ограђеница, са којом се на Камишини у Мокрој Гори за

вршује поменути огранак Таре, јесте карактеристични кретацејски крш

сенонске старости; то сведоче хипурити, који су нађени у њеним сло

јевима. Поред хипурита видео сам тамо неких неодредљивих пужева и

један утисак амонита. Сенонских пужева нађено је и по Кршању до Бела

Рзава. У подножју Ограђенице, између новог и старог ђумрука, дискор

дантно спрам сенонских кречњака, леже многобројни танки слојеви кврга

стога и битуминознога лапорца, покривени дилувијалним наносом. Вероват

но је да су ови слојеви створени у некој млађој периоди, али ће њихов ге

олошки положај тек доцније имати да се утврди.

Око Мокре Горе имамо још да поменемо: са севера Тусто Брдо, са

југоистока Пањак, са запада Градину, а са југозапада продужење Гра

дине — Балван. Источни део првога и друго брдо састоје се од серпен

тина, западни део првога и треће брдо понајвише су голи кршеви из

Формације Креде. Балван је од серпентина са кварцем и рудом гвожђа,

коју је Панчићев пратилац М. Мар. представио као „магнетит у ситнијим

и крупнијим зрнима везаним у сталну масу. Леш — цемент — је креч и

глина. Особито се чиста находи на босанској страни од пограничнога

плота неколико корака, а на нашој је страни под већим притиском до

била сичаст строј. Има је у доста великим масама“ (Лицејка I, стр. 97)

Аустробосански геолози и рудари нису се зауставили на овоме ру

дишту нити нам какових података о истоме доставили. Исти тако немамо

никаквих извештаја ни од српских рудара и хемичара. Ја могу само рећи,

да се гвожђана руда код Мокре Горе појављује као неправилни склад и

громада у серпентину, да јој је структура оолитна и да се хемијским са

ставом својим може уврстити већином у лимонит и хематит, а најмање

у магнетит.

Звезда је на северном крају опога планинскога гребена, што га оба

вија Дрина, скрећући из меридијанскога у екваторијални правац, и што

гради западну границу кречњачкога платоа, који у овоме одељку разма

трамо. Па граници су овој и најузвишеније тачке, јер има висова који

достижу 1500 м. а оближни В. Столац, на босанској граници, има 1673 м.

Према томе види се како је наш кречњачки плато са запада ка истоку

нагнут. — И овај крајни део његов састоји се највише од мезозојских

кречњака. Вероватно је, да ће се у ономе дубокоме жљебу, којим Дрина

протиче, а којим још ни један геолог није прошао, наћи изданака Црвеног

Пешчара и Шкриљаца, као што су нађени под Таром и Пониквама."

") Овакве су стене на геологијској карти Босне обележене крај Дрине, од ушћа Жепе до ушћа

Црна Потока у њу, па ће се, можда, когод запитати: зашто продужење истих пије и на српској страни

обележено “ Ја их нисам смео на карти обележити, и ако им налазак за вероватан сматрам, за то: што
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У Заовинама, које леже на јужним огранцима Звезде, видео сам, поред

обичних тријасних и кретацејских кречњака, и суре кречњаке испуњене

трошкама Фосила, који на ретске Форме опомињу. Ови су кречњаци на

брегу испред општинске суднице. Више њих су лапорци и шкриљасти

глинци као прави аргилошист. Између налазишта оних ретских лумакела

и ових лапораца издиже се један брежуљак од серпентина са којим су

удружени еуфотитни и дијабазни агрегати. Серпентина сам видео још и

северно од Заовина, на западној страни Растишта близу улаза у теснац

Дервенте.

ЗЛАТИБОР И ЊЕГОВО ПОДГОРЈЕ

Са својих сувата чувени Златибор јесте такође једна брдораван, чија

се средња висина мери са висином Поникава. — Он је оперважен ве

ликим висовима, од којих су понајвећи: I руда (1069 м.), Виогор (1246 м.),

Торник (1550 м.), Чигота и Градина. Са њега се стаче неколико речица,

што теку једне Дрини а друге Моравици, а највећа речица, која преко

самог Златибора протиче, јесте Црни Рзав.

Златибор је мал да не сав од самога серпентина. Од истога је не

само таласави део Златибора него и висови: Груда, Виогор, Пањак, Тичја

Глава, Ждрело (Тусто Брдо, Кобиља Глава, Торник, Борова Глава, Чигота

и Градина. Ово је једна од највећих, а можда баш највећа, маса серпен

тина у Србији. На Пањку и у Семегњеву серпентини су удружени са еу

Фотитима од крупних кристалних састојака.

тамо нисам био , а босански геолози, који су овај терен на Дрини од Слапа до Црног Потока спрам

Звезде обележили, сами признају, да су то произвољно урадили. Diese Einzeichnung beruht aber nur auf

Vermuthung, вели г. В it t n e r, doch durite dieselbe nicht ganz unbegrundet sein, da nach den Аngaben Her

de r s uber die angrenzende sudwestliche Ecke Serbiens kaum bezweifelt werden kann, dass hier alteres

Schieferterrain sehr ausgedehnter Weise zu Tage treten muss. За тим (стр. 383) г. В. i t t n e r, у оправдање

свога поступка, наводи Хердерове податке, да се од Ужице до Рогачице налази микашист са аргило

шистом, и да се са тога пута виде ниска босански брда, из чега закључује да српска брда од тога пута

до Дрине морају бити сниска. Али ми већ из претходнога знамо, да овај поступак и закључак само на

основу Хердерових података није довољно оправдан. Српским шкрилцима, које је Хердер констатовао,

заиста одговарају шкриљци на босанској страни, а то су они, што улазе у састав сребрничког масива.

Уз Дрину српском обалом они се протежу само до Бесаровине, где су Црвеним Пешчаром оперважени,

а одавде настаје кречњачка зона. Очекивање палеозојскога терена у овоме делу босанскога Подриња

на основу Хердерових података већ је дакле оправдано, али на другоме правоме месту, у продужењу

маса, о којима је Хердер говорио. Може бити, да ће се случајно оправдати и ова претпоствка истога

терена од Слапа до Звезде, који — по карти — у српску страну упире од ушћа Бруснице до спрам

ушћа Црног Потока. Ономе ко би тамо пошао да ову претпоставку верификује, стављам у аманет корито

Бруснице и његове главне притоке Галинске Реке, што од Галиника потиче па код кар. Штуле у Брус

ницу се слива, јер у збирци пок. Ј. Панчића има неколико примерака жутог и руменог песковитог лапорца

са ципридинама, барским пужићима и биљкама, угљенисанога шкриљца и лигнита, са означењем да је из

„Јалинске Реке у Ужичкој", Па како за овако место нисам могао дознати, да га у Ужичком Округу има

а знам да је пок. Панчић два три пута до Штуле долазио, то ми је дошла мисао, да не буду они пример

ци из ове Галинске Реке, па у нати су писме Г случајно са Ј. замењено. Са тога и обраћам пажњу будућих

истраживача по овоме крају, не били и ову загонотку решили и нов прилог за геологију овога краја изнели.
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На мало места промаљају се у тој огромној маси серпентина ома

лене партије мезозојских кречњака. Таква једна обележена је на карти

у атару села Семегњева, где је островце сенонскога ката одређено на

ласком одломака од сферулита у тамошњем једром бељушавом кречњаку,

са којим се налази и плочасти лапорац. Друга партија мезозојскога креч

њака хипотетски је обележена у атару села Доброселице, јер су ме та

мошњи људи уверавали, да имају и „бјелокамице“, које име они дају креч

њаку за разлику од „црнокамице“, којим именом називају серпентин. Трећа

партија мезозојскога терена јесте на северној граници златиборске сер

пентинске области, у атару Кремана. Она се састоји од лапораца и пло

частих кречњака, налик на семегњевске, за које би се и на карти могли

везати. Име овога места доводи се од многога кремења, што је по њему

расуто. Кремење је разних варијетета: јаспис, карнеол, кремен, опал.

Таквих маса има и по другим нашим крајевима, где доминирају серпентини,

у којима су као жице или неправилне громаде излучене.

Источно од ове масе златиборскога серпентина протеже се широки

појас кречњака, као наставак оних са Таре и Поникава. Тај се појас

пружа до Детиње и до В. Рзава, а прелази и преко овога да се издигне

у крајња кречњачка брда Западне Србије, у Мучањ и Муртеницу. По

овоме кречњачкоме појасу имамо појаве крша као и у северноме му делу:

вртаче, сушице, понорнице и пећине. Вртаче су камените или потрављене,

отворене (звекаре) или заднивене; у некима се налази вечно вода ује

зерена. Неке се вртаче и у данашње доба стварају. Примери таквих ново

створених вртача, које сам ја видео у атару с. Дрежња (и северније близу

Стапара, беху нови отвори по наносноме глиновитом материјалу у доло

вима или другим већим вртачама. Највеће сам поноре видео у Дрежњу.

Вода што у један од ових понора упада истиче после под именом Петнице

из пећине у селу Потпећи крај Детиње. Пећина је под кречњачком Гра

дином села Дрежња, на СЗ. од с. Потпећи. Улаз јој је можда 30 м. висок,

величанственији је но улаз у ма коју српску пећину; он захвата већи део

стрмога остењка, што је овде истакнут. И ширина је улаза толико велика,

да се овај први део пећине може одмах двораном назвати. У половини

своје висине дворана има широки балкон, који унутрашњи део пећине

дели на два ката. Доњи је кат у продужењу пода дворане, а горњи у

продужењу балкона. Доњи је доста кратак, али је широк, из његовог

дна куља Петница, која по негда може и да усане. — Уза стрмени ју

гоисточни дувар дворане може се, истина мучно и са страхом, успужати

на горњи кат пећине, који нам у почетку представља повелики, до 30 м.

широки, трем, растављен од доњега трема поменутим балконом без бра

ника, тако, да је опасно примаћи се ивици пода. Из ове се ширине улази

у два неједнака ходника. Дужи ходник иде на СЗ; ширина му је по 3

и 4 м., а дужина до 300 м., по средини његовој има једна омалена про
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ширица. Други ходник, у пола краћи и тешњи од првога, иде на З;

у њему је једна провала као каца. Обичнога пећинскога накита мало је

у овој пећини; инфилтрациона вода само по мало прокапљује. Само се

у трему налази повећа количина сталагмита и гуана. Калцит се одавде

вади као „врста“, да се меша са земљом за црепуље.

Кречњаци овога великог ужичкога појаса могли су се рашчланити

до сада само на две системе: на тријасне и кретацејске. Распрострањене

истих може се шематски онако представити, као што је на прегледној

карти учињено, то јест тријасни су у западној поли појаса, а кретацејски

у источној, али се обе зоне уплићу, те тријасних кречњака има до саме

Детиње, а кретацејских и западније од обележене демаркационе линије.

— Кретацејски су кречњаци карактерисани хипуритима, које је пок. Пан

чић донео од некуд између Ужица и Мачката, "I и оним лепим примерком

Петipneustes-а са Златибора, што се у Бечком Геолошком Заводу налази.

Све ово указује на горњу Креду, на коју се може мислити да указују

складови писаће креде из с. Качера. Ти су складови врло танки међ

танким слојевима глиновитог трошног лапорца и глине. Слојеви су слабо

поремећени из свога положаја, и чини се да испуњавају једну корутиницу

у терену једрога кречњака. Фосила у њима нисам нашао никакових, али

ми се на терену већ појавила сумња, да ће ово бити дубокоморска кре

тацејска творевина.

Мој бивши ученик г. Р. Кандић при својој екскурзији кроз Ужички

округ обратио је пажњу на слојеве у Качеру, па је отуда донео при

мерке: плочастог лапорца са танким приткастим утисцима биљака и је

дрог кречњака са сићушним планорбисима. Ово би доказивало да је на

крају кретацејске периоде овде било једно језеро. Слатководна, лака и по

розна, песковита и глиновита, вапнаца има и у оближњем селу Љубану.

Атар Качера није сав кречњацима заузет. Она коса, што се од Игри

шта скоро упоредо са Детињом пружа, скројена је од особена кварче

вита аргилошиста, који смо, привремено, у кретацејску систему увр

стили.

Кретацејска ужичка зона обухвата омање масе серпентина код с. Љу

бана и Стапара.

*) Ти су фосили заведени у збирци Др. Панчића са натписом о Ужице”, под којим сам их и ја

први пут приказао. Да пак неће бити извађени из кречњака око саме вароши, у којим сам их узалуда

два пута тражио, већ од прилике од Љубана и Качера, указују ове речи поменутога лицејца М. Мар-а:

. . . а уз брдо на путу из Мачката у Ужице има збивеног пешчара — шкриљац Quadersandstein — врло

чистог. А нашло се и окамењених пужева — хипурита — који формацију креде карактеришу" (Лицејка

стр. 92). За кречњачка брда на коме је ужички град и сва брда с оне стране Детиње Панчићев лице

јац вели, да су код самог вапнаца из Форм ције Јуре (Jurakalk) а подлога им је сича лискуна” (стр. 91).

Није немогућно, да ће у оној грдној маси кречњачких слојева на Забучју (преко 300 м. моћности) бити

и представника Јуре, али је за сада то претпоставка, коју не можемо с разлогом ни бранити ни

НаПадаТи.
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Код с. Никојевића и Равне има лигнита, а у Рогама су слојеви па

Рафинскога шкриљца, који су већ одавно познати, али се сваки час на ново

проналазе и као лежиште „соли“ објављују. У једној ували до Рзава, око

кога је питома алувијална тераса, издижу се брежуљци од лапора са је

зерским шкољкама, а импрегнисани са битуменским материјама. Међу овима

леже лиснати шкриљци са толико парафина, да се могу и на обичној

ватри запалити и сагорети. Слојеви су нагнути ка Ј. Дискордантни су са

мезозојским кречњацима, који ову котлиницу свуд у около окружавају и

испод којих се промаљају вугасти пешчари и конгломерати, па Црвени

Пешчар са црвеним глинцима. Кречњаке смо већином у Креду ставили,

али се овде појављују већ и тријасни кречњаци. Према томе у кретацејску

зону увршћени су и они бречијасти кречњаци на б, Благајни изнад села

Врана и Сврачкова западно од Ариља, а такође и једри кречњаци између

Радобуђе и Рупељева.

Тријасни су кречњаци од разних варијетета: бели, жућкасти, сиви,

модри или црвенкасти, хомогени или квргасти, доломитни, рожни или

глиновити. Можда ће разликовање ових варијетета помоћи кадгод, да се

мезозојски кречњаци у ужичком округу класификују. За сада би сваки

такав покушај био превремен. Ја нисам у стању да прецизирам ни ниво

оних чајетинских кречњака, у којима сам видео многе преломе мегало

донта. Стена је одвећ кристаласта, да би се из ње Фосили могли изоли

сати и ближе одредити.

У Чајетини има и островца кретацејскога кречњака. Кад се од овога

места пође извору Кулашевцу на Златибору наилази се, после кречњака,

на слојеве аргилошиста, па на слојеве амфибoлита. — И ако изданак ових

слојева није од велике моћности, могу се у њему разликовати три члана:

1. аргилошист глиновит, по изгледу сличан глинцима из наших ме

зозојских система; лежи одмах под плочама од мезозојскога кречњака

2. аргилошист више кристаласт, по изгледу сличан обичним палеозој

ским Филитима са којим је овде у неколико измешан,

3. кристаласта, сложена, стена, са минералошким саставом амфибoлита

граничи са серпентинима, као и на другим неким местима у Србији.

Овај се изданак пружа преко Мићићева Палисада на север. Ја сам

га на карти саставио са сличним изданком у Биосци, одвајајући у њему

као и тамо, зону архајску од палеозојске.

МУРТЕНИЦА, МУЧАЊ И ЈАВОР

Па врху јужнога краја Западне Србије издигнуа су три добро обе

лежена брда: Муртеница, Мучањ и Јавор. Муртеница се својим огранцима

веже за Златибор. Источно од ње срезан је Мучањ, а Ј. и ЈJII од овога
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издигнута је коса Јаворова, која се веже за Голију, то јест за Јужну

Србију.

Муртеница је гребен, који је упућен правцем од СЗ на ЈИ. Севе

роисточне падине њене још су покривене великом црногорицом, а су

протне су јој већином оголићене. Највећи су јој висови Бријач (1465 м.)

и Ђулетина (1451 м.). Ови су висови, као и остали део гребена и већина

огранака Муртенице, од мезозојских једрих кречњака. Серпентина има у

северозападноме њеноме крају, који граничи са златиборским крајем, т. ј. у

атарима Драглице, Раснице, Сјеништа и Негбине. У прво поменутоме месту

серпентином је опкољена једна омања просторија мезозојскога кречњака.

Иначе доминира серпентин, чији су масни производи распадања дали имена

Тустом Брду и Тустом Потоку, којима се на западу граничи област Мур

тешице. На истоку је та граница код Дебела Брда, докле се простиру ме

зозојски кречњаци јужних и северних падина Муртенице и њенога гре

бена. Кречњаци су различни по боји, једрини и саставу. Највише се ис

тичу они бречијасти кречњаци, у којима су крупни делови кречњака као

уметнути у шупљине једног сунђерастог скелета од рожнаца. Овакве сам

творевине виђао на неколико места у нашем Тријасу; оне су виђене у

Тријасу Јужне Босне, па их с тога и овде, заједно са комплексом других

кречњака у коме се налазе, увршћујем у тријасну систему. — Изнад три

јасних слојева, проматрао сам, покрај Тисовице до вира Синца, слојеве

трошног глинца, које сам склон за кретацејске да сматрам, али које на

карти не смедох излучити, као ни неке остењаке у овој области, који

су ми као сенонски изгледали. Нека утврђење кретацејске системе на

Муретници остане за заслугу ономе, који се тамо буде дуже задржавао; ја

само наглашујем вероватноћу њенога значајнога развића у овоме крају.

Мучањ је заравњени гребен са окомитим странама. Његов нај

виши врх, 1517 м., виши је од ма кога врха у планинској групи, што је сада

разматрамо. Већи део Мучња и његова подгорја састављен је од мезозојских

кречњака, које смо поделили на кретацејске и тријасне. Први су по остењ

цима сенонскога изгледа, а други су по снижим деловима подгорја. У јуж

номе заравњеноме подгорју до Дебела Брда и Кадине Стене на српско-тур

ској граници распрострањене су многобројне вртаче и дољаче, у којима

се по негде и вода ујезерила (Корита и Језеро на Чемерници и Витлишта).

Кречњачка маса самога Мучња лежи већином на палеозојским шкриљ

цима, али има и изданака Црвеног Пешчара, који та два терена ра

стављају. Шкриљци се распростиру ка истоку, у подгорје Јавора. На

подгорју Мучња, које можемо ограничити само на онај повијарац, што

раставља Велики Рзав од Малог Рзава, имамо ове терене: од Мучња

:
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преко Катића до Чепова: Црвени Пешчар и палеозојски пКриљци. У Че

пову су: тријасни и кретацејски кречњаци, који се издижу у кршну Ку

кутницу (1468 м). Подина је и овоме вису од Црвеног Пешчара. Али овде

имамо и других, сурих и румених, пешчара са глинцима, који се простиру

преко Бјелуше западно од сенонских оштреља, и које такође као кре

тацејске смемо сматрати. — Висока је заузета силикатним тереном, преко

кога се издижу по неке кречњачке чалије, а Чичкова тријасним плоча

стим кречњацима са рожнацем. Тако је и на Крушчици и по атару Се

верева, у коме изнад Црвених Пешчара и глинаца леже танки слојеви

кречњака, измешани са рожним кречњацима и са банцима бречијастих

кречњака, са сисидерним изгледом рожнога скелета, као што их има и у

Трудову, јужно од Мучња. Разуме се, да смо и ове масе, као и тамошње,

у Тријас уврстили.

Јавор се протеже, у главноме, од СЗ, на ЈИ. Највиши је на њему

Василијин Врх (1509 м), западно од повије, преко које иде пут за Сјеницу.

Тај врх, као и висови што се на СЗ пружају, већином су од мезозојских

кречњака, испод којих се, по изворишту Тисовице, распростиру и палео

зојски шкриљци. Главно простирање ових шкриљаца иде ка Моравици,

преко висова источно од јаворске повије и ртова што се са Јавора Мо

равици спуштају. На рту, којим је проведен пут за Ивањицу, код Укоче

нице, преко тих шкриљаца леже лискуновити, црвени, пешчари, који се

пружају на запад до државне границе и подилазе под кречњаке Кадине

Стене. Овде се ти пешчари смењују са конгломератима, и упућују на север

ка Мучњу. Ја сам ову серију пешчара и конгломерата везао за зону Цр

веног Пешчара, коју сам на неколико места северно одавде пресекао.

Опаљеник, Околишта и Црвена Гора јесу од Филита, кроз које је, на овој

последњој, пробила танка жица трахитоидне стене са излученим криста

лима бипирамидалнога кварца. Поред еруптивне жице са једром масом

налази се и туФозна маса, у којој такође има примордијалнога кварца.

Шкриљци се спуштају до Ивањице и поред Моравице, преко Прилика и

Малича, до Клисуре.

У Ивањици су поред обичних палеозојских аргилошиста констато

вани и кристаласти шкриљци, какви се у архајској зони налазе, ове сам

виђао изнад варошице идући Будожељи и Бединој Вароши.

Из палеозојских аргилошиста извире у Ивањици, између старог и но

вог гробља, Кисела Вода, са укусом и мирисом по мало барутљивим.

Извор је доста слаб, налази се на 10 м. изнад корита Моравице. Сло

јеви аргилошиста око ње прожети су кристалима магнетита.

Изнад овога терена развијена је, нарочито много пошав Рачићима,

серија Верфенских Слојева од црвених, лискуновитих, пешчара и црвених

и зелених, песковитих, Глинаца.
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На б. Глијечу имамо сенонски крш са Radiolites a испод истих пар

тије румених, тријасних, кречњака. Кречњак се одавде спушта и у долину

Моравице код ивањичког гробља, а прелази мало и на десну страну. Иначе

је дуж реке, са обе стране њене, развијен аргилошист, који је у Са

ђевцу просечен жицом кварца са рудама никла, и из кога у Приликама

извире лепа Кисела Вода. Извор је овај јачи по онај у Ивањици; за 1

минут могу да се на лулу напупе 2 литра воде. Вода је гасовита, а укуса

по мало гвожђевитог и барутљивог, извире у једном тесном потоку, пола

сата далеко од долине моравичке. — Низ ову долину под Маличем из

бија јако врело, из кога се сталожава бигар; у тамошњем складу би

гра има врло много лишћа, од вајкада инкрустованога. Малич је кројем

својим лепо истакнуто брдо, састављен је већином од мезозојских креч

њака, испод којих се промаља зона Црвеног Пешчара, а испод ових, до

Моравице, зона палеозојскога аргилошиста.

Код Малича улази Моравица у Клисуру, чије су стране од мезозој

ских кречњака, што су као греда препречили долину. Греда се ова

пружа са Кукутнице у Драгачево, и наслања се на тамошњу партију

мезозојских кречњака. У Клисури, која траје неколико километара,

кречњаци су већином једри, бељушави; код Бање су кречњаци саха

роидни и доломитни. Ова Бања избија из повеликог ждрела, чија уста

имају 5—6 м., и слива се одмах у Моравицу. Има овде још неколико

јаких врела на контакту између кречњака и Црвеног Пешчара, који се,

удружен са црвеним, песковитим, глинцем, код Манастира лепо појављује.

Из тих се врела таложи бигар. Кречњак, из којег избијају врела, уврстили

смо у Тријас, докле већину једрих кречњака у Клисури сматрамо за

кретацејске.

Изишав из ове романтичке Клисуре, Моравица опет протиче алуви

јалном долином, око које се налазе остаци дилувијалних тераса од шљунка.

Вероватно је, да ће се под овим складовима шљунка констатовати и тер

цијерни слојеви; али их ја дуж Моравице нисам запазио. — Код Ариља

је терасиран један избрежак од палеозојских шкриљаца; на њему лежи

један део варошице. Испод Ариља је до шина опет притешњена шкриљ

цима, што долазе амо од Годовика и Грдовића, и једном картијом мезо

зојских кречњака, који на карти нису обележени, па иза тога настаје

широка пожешка котлина, у којој се Моравица претвара у Мораву.

- -- -
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