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Belgrád környékén tett közös kirándulásunk után S zo n t a g h  T a m á s  
dr. aligazgató és Z sigmöydy Á rpád bányafőfelügyelő uraktól elváltunk 
és T im k ó  I m r e  főgeológus meg én Valjevoba indultunk. Közös kirán
dulásunk Valjevo közelebbi környékére, a Jablanica-, Obnica-völgybe, 
valamint Yaljevotól délre és északra a Bahas-völgybe, úgyszintén Arán- 
gjelovac és Vencac felé irányult. Ezután Valjevotól délre és délkeletre 
a kegyes vidéket (Medvednik, Povljen, Suvobor és a Ljigi vasútvonal 
mentén Grn. Milanovacig) jártam be, hogy e vidék földtani viszonyaival 
—  amennyire azt a rövid idő megengedte —  megismerkedjem.

*
Valjevotól Ny-ra a Jablanica-völgy elején a patak medrében vékony 

pados vörösbarna és szürke márgának a rétegfejei jó feltárásban láthatók. 
É 60 K  felé csapnak és DK-re dőlnek. Fedőjükben barna és sötétszürke 
triászmészkő települ, mely a Jablanica jobbpartján a sziklás magaslato
kat felépíti. A  Jablanica-völgy baloldali lejtőjén sötétszürke, pados 
mészkő É 55 K  felé csap és DK-re dől 35°-kal. Ny-ra vörös márga és 
barna, csillámdús homokkő következik ugyanazzal a csapással és dőléssel. 
A Jablanica-völgyben fölfelé főleg sötétszürke mészkő található, mely 
É 60 K  felé csap és ÉNy-ra dől kb. 50° alatt. Valjevotól kb. 9 km távol
ságban zöldesszürke pala és vékonypalás, sötétszürke mészkő észlelhető 
ugyanazzal a csapással és dőléssel.

Innét felfelé a csapás változik. A  sötétszürke triászmészkő most 
már É 65 Ny-ra csap és ÉK-re dől.

Ez a vastag triászsorozat valószínűleg magába foglalja az alsó- 
triásztól kezdve a triász több szintjét. Közelebbi szintezése azonban kö
vületek hiányában, sajnos, nem volt lehetséges.

Rebelj-en barna homokkövet észleltem É 70'Ny-i csapással és DNy-i 
dőléssel. A  szürkésbarna vastagpados homokkő szürke és vörös vékony
réteges márgával és aprószemű tarka konglomerátummal váltakozik. Kö
vületeket ezekben a képződményekben sem találtam, hajlandó vagyok 
azonban azokat a felső-krétába helyezni. Rebelj-től délre a Mali Medved-
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nik-on a rézbánya (Rebelski Rudnik) közelében a felső-kréta meszes fá- 
ciese van kifejlődve. A  vastagpados világosszürke mészkő nagy aclaeo- 
nellákat, caprinákat stb. tartalmaz (szenon). Innét keletre a tubravicai 
csendőrörstől Brezovica felé, úgymint innen délre a krétakori mészkő 
(ugyanazokkal a nagy csigakeresztmetszetekkel mint Rebelj-nél) szürke 
és vörös márgával váltakozik.

Yaljevotól délre, Gajina mellett, sötétszürke mészkő és sárgásbarna 
valamint világosszürke márga bukkanik elő. Kövületeik (Myophoria cos- 
tata, Gervilleia sp., Pecten sp., csigák stb.) a felső-weri'eni emeletre utal
nak. É 55 K felé csap és 60°-kal DK-nek dől.

A  temető mellett a csaknem vertikális, DK-re dűlő mészkő és 
márga rétegfejein 240— 220 m magasságban fehér, sárgás, kemény édes
vízi mészkő fordul elő. Lazább édesvízi mészkő csigákkal, valamint pizo- 
litok is találhatók itt. Több helyt föllelhető ez az édesvízi mészkő az 
itteni nagy kiterjedésű, letarolt peneplén sík szegélyein, így a Petnjicá- 
tól Bujació felé vezető úton szintén kb. 240 m magasságban.

Yaljevotól északra a Rabas-völgy felé vezető úton, Jasike mellett, 
fiatal tercier (felső-mediterránkori) világosszürke márga, laza homokkő 
és konglomerátum alatt vastagpados sötétszürke, majdnem fekete mészkő 
fordul elő. Yékonytáblás mészkő és agyagos márgarétegek települnek 
közé, melyekben kövületek is találhatók. Ez valószínűleg azzal a triász- 
rétegsorozattal egyezik, melyet a Gajina és Bujació felé vezető út mellett 
és a Jablanica- és Obnica-völgyben láttunk.

Kozlicie és Brankovice között az országát mellett felbukkanó erő
ben metamorf agyagpala kvarcgörgetegekkel és agyagpala-betelepülések- 
kel teljesen összepréselődött, a közbetelepült fekete mészkőrétegek pedig 
szétszakadtak és szétnyomódtak.

Divci- tői délre a Mionica felé vezető úton. Radbic körül vékony palás 
világosszürke márga áll szálban (fiatal harmadkori, felső-mediterrán). 
Ugyanez a vékony palás márga Mionicától északra nagy kiterjedésben a 
Ribnica és Kolubara magas (kb. 40 m), meredek partját építi fel Béla 
stena és Kocica alatt. Levéllenyomatok találhatók benne. Rétegei É 50 Ny 
felé csapnak és 10°-kal É-nak dőlnek.

Mionicából Struganik felé vezető úton fehér tömött mészkő észlel
hető nagy kiterjedésben, mely D felé palássá válik. Struganikban a Micic 
vendéglő körül innét délre Planinica felé litográfiái palaszerű. Nagy 
számban települnek közbe homokos és tűzkőgumós padok is. Csak ino- 
ceramusokat találtam benne. Zujo vic  a turonemeletbe helyezte e kép
ződményt. Fedőjében barna, szürke homokkő s e fölött vékony homokkő- 
padokkal váltakozó vörösbarna és szürke homokos márga következik. A
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rétegsorozat É 60 Ny felé csap és túlnyomóan ÉK-re dől, de alárendelten 
DNy-i dőlés is előfordul.

A  Ribnica-patak sok gabbró és diorit görgeteget hoz le a Maijen 
hegység felől.

DiVci, Slovac, Lajkovac között a vasút mentén nagy kőbányákban 
van a felső-krétakori mészkő feltárva, mely É 70 K  felé csap és Dív
nék dől.

A  Rudnikról Lajkovac felé haladó Ljig-völgy jobboldali lejtőjén 
a L jig és Kolubara összefolyása mellett szintén szürke krétamészkő áll 
szálban, mely É 70 K felé csap és Ny-nak dől. Innét délre Zupanjac körül 
kristályos palák lépnek fel, melyek az arangjelovaci kristályos palatö
meghez tartoznak és közvetlen a Ljigi-völgybe nyúlnak le. A krétasáv, 
melyet Zujovié térképén (1886.) feltüntet, itten tehát megszakadt. Zu- 
panjactól nyugatra a gyalogút mentén látható gneisz ÉD felé csap és 
Ny-nak dől. Valamivel északabbra kis árokban fekete grafitos pala van, 
mely ÉD felé csap és K-nek dől. Alatta gneisz van nagy kvarclencsékkel. 
Északra csillámpala következik.

Délre a Grabovica reka és Onjeg patakok területét a pleisztocén 
a&yag vastagon fedi, úgy hogy *az alatta várható kristályos palák nin
csenek feltárva. A  Ljig balpartján Pepeljevactól északra lévő kréta- 
mészkő É 70 Ny felé csap és É-nak dől, Prnjavor mellett azonban D-i 
dőlés mellett É 70 K  a csapásirány. Ettől délre egészen Babajicig a Ljig 
jobbpartján pleisztocén agyaggal fedett, széles völgyekkel jellemzett sze
líd halomvidék terül el.

Babajic és Moravci községektől délre a középső- és felső-krétakori 
flis-fáciest találjuk. Hatalmas homokkő rétegcsoport ez, melybe vékony
palás márgarétegek, néha konglomerátumos padok is közbeilleszkednek. 
Csapása túlnyomóan ÉK-i, dőlése ÉNy-i; eléggé gyakori azonban az 
ÉNy-i csapás is, hol DNy-i, hol Élv-i dőléssel. Babajic, Kadinaluka és 
Gukosi között a rétegek meglehetősen állandóan ÉNy felé dőlnek, innét 
Divci, Stavica, Ugrinovci felé azonban a település zavarosabbá válik.

Kadinaluka mellett homokos, márgás rétegekben cenoman típusú 
inoceramusokat és fucoidákat, Stavicában a vasútvonal mentén meszes, 
breccsás márgában sok Hippuritest, a völgy jobb lejtőjén a stavicai alagút- 
tól északra szirtfáciesű mészkövet (caprotinák-ksl és egyéb kagylókkal, 
brachiopodák-kül és korállokkal) találtam. Lekopott kis korálltömzsök 
is előfordulnak a mészkőben. A  mészkő nagyon bitumenes. Ugrinovci 
mellett sötétszürke agyagos, homokos márgában munkások által talált 
Acanthoceras-1 láttam egy tisztnél.

Ezen a vidéken a krétakori képződményeket és a Kadinaluka-tói 
délre eső Bah község melletti szerpentint egy fiatal eruptivum (dácit ?)
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számos helyen áttörte. Ennek a tufája nagy kiterjedésben található a 
krétaképződmények fölött, különösen Moravci, L jig, Divci között a hegy
gerinceken, valamint a Kacer-völgybeii. Innét délre Grn. Milanovac felé 
a Mramor hegyplatón petrografiai szempontból igen érdekes kitörés ész
lelhető. Az itteni változatos kifejlődést! effuziós kőzetek közül felemlítem 
a dácitot, nagy földpátkristályokkal, fekete sznrokkövet, azonkívül még 
egy világosszürke, fehéres üveges féleséget, melyben főleg szép kvarc- 
kristályok váltak ki, valamint teljesen átlátszó friss földpátkristályok 
és itt-ott egy biotitpikkely észlelhetők. Azonkívül sokféle érdekes kon- 
taktképződményt találtam itten.

Ezek az eruptivumok a nagy rudniki eruptivtömeghez tartoznak, 
mely innét DK-re Kraljevo környékéig húzódik.

A bejárt területen csaknem kizárólag ÉNy-i és Élv-i csapást talál
tam, dőlést pedig hol É felé, hol D felé. A  KN y-i csapást, melyet Cvuic1) 
Yaljevo környékéről megállapított, utaimon nem igen észlelhettem. A 
triászrétegek Valjevotól északra, a Rabas-völgy felé vezető úton; délre, 
Grajina mellett; nyugatra, a Jablanica-völgy kezdetén, kb. É 60 K felé 
csapnak. A  Jablanica-völgy felső részében a Medvednik és Povljen északi 
lejtőjén a rétegek csapása É 60— 70 Ny felé tart. Mionicától délre a kréta
kori képződmények (st.ruganiki litográfiái pala) szintén É 60 Ny felé 
csapnak. A  Ljigi-völgy mentén a krétakori flisrétegek főként É 70 K felé 
csapnak, gyakran azonban É 70 Ny-i csapás is észlelhető. A Ljig alsó 
folyásának jobbpartján Zupanjactól Ny-ra és ÉNy-ra az arangjelovaci 
kristályos palák már szálban állanak és pedig a Rudnik hegység ÉD-i 
csapásában.

Yaljevotól északra a Rabas-völgy felé vezető úton látható felső- 
mediterránkori agyagpalák és konglomerátumok ÉNy felé csapnak és 
DNy-nak dőlnek 15°-kal, Slovactól délre az ugyanide tartozó agyagpalák 
szintén É 50 Ny felé csapnak és 10°-kal ÉK-nek dőlnek.

A mészkőterületek szikár, karsztos vidékek, amelyeken nagy és 
meredek falú dolinák nagy számban, sokszor sűrűn egymásután sora
koznak. Száraz völgyek, itt-ott felbukkanó bővizű patakforrások és bar
langok egészítik ki e vidék karsztos jellegét. íg y  van ez Rebelj és Bre- 
zovica között, a Jablanica és Obnica völgyei között, valamint a Yaljevo
tól délre elterülő denudált peneplénen és a Mionicától Planinica felé ve
zető út mentén is.

Nevezetesebb barlang e vidéken a Petnjicai barlang. A  hegy olda
lán kb. 20 m-re a völgy fölött nyílik ez a barlang, melybe a tág és magas

!) Cvijic : Die Dinarisch— albanesisclie Sckarung, Sitzungsbericlite d. k. Akad. 
d. Wissensch. M. N. Cl. Bd. CX. Abt. I. 1901, Wien.
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előcsarnok tetején levő 2 nagyobb nyílás világosságot bocsát. Az előcsar
nokból 3 ág hatol a heg}  ̂ belsejébe. A  középső hamarosan egy kis. de 
mély tóban végződik, a bal ág nagyon hosszú, a jobb ág szintén mélyen 
húzódik a hegy belsejébe. Az alluviális réteg nagyon vékony, cserepek és 
csontok, valamint tűzhelynyomok találhatók benne, melyek valószínűleg 
a népvándorlás korából származnak. Az alluviális réteg alatt világos 
sárgás-barna agyag következik. A  főbarlang bejárata alatt kb. 20 m-rel 
mélyebben egy nagyobb csarnok nyílik a sziklában, melynek baloldalából 
víz dús patak folyik ki a hegyből.

*
A hasznosítható anyagok közül ki kell emelnem az érceket. A  Mali 

Medvednik K-i lejtőjén a szerpentin és triászmészkő kontaktusán rézérc 
(pirit és chalkopirit) fordul elő. A  régi bánya összeomlott, a régi kohó 
és a bányaépületek már szintén düledeznek. E vidéken több helyt még 
ugyanilyen viszonyok mellett lépnek fel rézércek. R. B e c k 1) ezeket a 
rézérc-előfordulásokat F ircks  báró észlelései nyomán írta le, a kb. 25 km 
hosszú ÉNy felé haladó szerpentinvonulatban a következő előforduláso
kat állapítva meg: Radanovci, Vis (Debelo brdo). Vujinovaca, Rebefj 
és Staninareka.

Hasonló viszonyok között, szerpentin és krétamészkő kontaktusán, 
innét DK-re a Suvobor hegységben Planinicán szintén rézércek lépnek 
fel. Ugyancsak a Suvobor hegység északi lejtőjén, Bah községben, pirit- 
előfordulás észlelhető. Bah községben azonkívül a két völgy közötti 
gerincen még régi túrások nyomai láthatók szintén a szerpentin és kréta- 
mészkő határán. felszinen barnavasérc darabokat találtam és egy 
kékes-zöld malachitszerű kőzetet, mely azonban E mszt K á l m á n  dr. elem
zése szerint 95% silicium mellett csak kevés vasat és chromot tartalmaz.

A  struganiki litográfiái pala-előfordulás már régóta ismeretes. Két 
nagyobb és számos kisebb kőbánya van ezen a vidéken. A pala, sajnos, 
nem egyöntetű kifejlődésű. Nagy számban települnek közbe homokos 
padok és a padok nagy része sok tűzkőgumót tartalmaz. A  tiszta rétegek 
azonban litográfiái kőnek jól beválnak, amint a belgrádi bányahivatalban 
látott, szépen rajzolt táblák bizonyítják.

Mészégetésre alkalmas anyagot különösen a felső-krétakori meszek 
szolgáltatnak: Divci és LajkoAmc között, valamint Mionicától délre Stru- 
ganik felé vezető út mentén a fehér tömött mészkő, továbbá Valjevotól 
DK-re Petnjica körül. Ezen meszek útkavicsolásra és építésekre is alkal
masak. Ütkavicsolásra használható még a kemény bitumenes triász

i) R. Beck und W. Báron von Fricks, Die Ivupfererzlagerstatten von Rebelj 
und Wis in Serbien. Zeitsch. f. prakt. Geologie. 1901.
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mészkő és a ljigi völgy mentén fellépő andezitek és dácitok. Kevésbbé 
jók a felső-krétakori ljigmenti homokkövek, melyeket részben szintén 
felhasználtak a lajkovae— grn. milanovac— cacaki vasútvonal alépítmé
nyeinél. Ez a homokkő kevésbbé ellenálló, ilyen célokra tehát nem igen 
ajánlható.

Cementégetésre alkamas anyag a Mionieától északra. Béla stena 
és Kocica alatt nagy kiterjedésben és vastagságban (kb. 40 m) előforduló 
mediterránkori márga. Tekintettel a szükségessé vált sok új éjntkezésre 
(vasutak, hidak stb.) és Szerbiának nagy cementhiányára, cementgyárnak 
a létesítése itt nagyon is ajánlható volna.

Szerbiai kiküldetésem alkalmával vasúton 2568, kocsin 320 és gya
log 285 kilométert tettem meg.




