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1. ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА 
 

 

Израда ове дисертације захтевала је изузетно обимна и детаљна теренска 

истраживања, као и спровођење лабораторијских експеримената на свим 

прикупљеним спесименима. 

Теренска истраживања су започета на профилу Батајница 2005. године. Настављена 

су на профилима Стари Сланкамен - Чот (мај 2006, јун 2010), Тителски лесни плато 

– Мошорин, Феудвар, Дукатар и Рума - циглана (јул и октобар 2006, јун 2007, јул 

2011). На овим локалитетима је отворено, припремљено и описано 131,65 m 

профила, а узето је 2.633 узорака, односно 2.986 спесимена. 

Овакав подухват не би био могућ без несебичне помоћи пријатеља и колега. 

Драгоцени допринос пружио је др Тивадар Гаудењи (данас на ГИ „Јован Цвијић“ 

САНУ, Београд) који је на терену био исти број дана као и аутор, током којих је био 

од незамењиве помоћи. Број сати које је Тивадар спреман да проведе на терену 

током једног дана ограничен је само двадесетчетворочасовним његовим трајањем. 

Др Улрих Хамбах (Ulrich Hambach), рукводилац Палеомагнетне лабораторије 

Катедре за геоморфологију Универзитета у Бајројту, Немачка (Palaeo- und 

Umweltmagnetik, Lehrstuhl fuer Geomorfologie, Bayreuth) је представљао највећу 

инспирацију за рад и руководио је палеомагнетним узорковањима у доњем делу 

профила Батајница (4 - 8. 10. 2004) и Стари Сланкамен (1 - 5. 5. 2006), као и на делу 

локалитета Феудвар.  

Тин Лукић (Департман за географију, туризам и хотелијерство) је током четири дана 

узорковања на профилима Батајнице показао завидну упорност чак и током 

целодневног пљуска. Каснију упалу плућа није правдао радом по киши. За потребе 

гранулометријских анализа на овом локалитету је провео још два дана током 2006. 

године, а несебичну помоћ је пружио и приликом отварања и узорковања доњег дела 

профила Мошорин - Велики Сурдук (18. 7. 2006). 
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Бјорн Махалет (Bjoern Machalett) је њему својствену посвећеност и педантност 

показао и приликом теренског рада на профилу Стари Сланкамен - Чот (1 - 5. 5. 

2006).  

Небојша Милојковић је несебично поделио вештине и искуство рада на висини. 

Узорковање профила Мошорин - Велики сурдук не би било могуће без опреме коју 

је обезбедио, а одважност је доказао када је на 30 m високој вертикали узорковао  

тачно испод аутора ових редова. Драгоцену помоћ је пружио и приликом припреме 

профила Чот. 

Јасмина Попов је сјај Дубаија током једног дана заменила прашином последњег 

глацијала профила Батајница. 

Теренска истраживања не би била могућа ни без гостољубивости драгих пријатеља 

који имају срећу да живе испод најимпозантнијих лесних профила. Др Живан 

Богдановић, редовни професор у пензији, је несебично уступио викендицу на 

Дукатару, и био је изузетно љубазан и стрпљив домаћин.  

Драги пријатељи Борка и Милан Катанић, из Старог Сланкамена су омогућили 

смештај у њиховом дому, а њихова ведрина је те дане чинила још лепшим.  

Господин Петар Милосављевић је у последњих петнаестак година не само сведок 

истраживања на профилу Чот него и љубазан домаћин и пријатељ. 

Господин Васа Пуцар је био једна од важних карика приликом рада на профилу Чот. 

За њега више нису непознаница тајне Леденог доба сачуване у профилу Чот, испод 

којег је сместио свој дом. 

Неколико ноћи проведених у наизглед скученој кабини црвеног реноа 4, паркираног 

на обали Дунава испод профила Батајница или на ободу циглане у Руми су и даље 

извор најлепших сећања. Незамењиви су и дани проведени у шатору на обали Тисе 

током којих је узоркован профил Феудвар. 

Путни трошкови приликом наведених истраживања су ишли на терет Департмана за 

географију, туризам и хотелијерство (ДГТХ), а највећу захвалност дугујем др Лазару 

Лазићу, тадашњем, а и актуелном директору Департмана. 

Све лабораторијске експерименте аутор је урадио у Палеомагнетној (PUM) 

лабораторији Катедре за геоморфологију Универзитета у Бајројту, Немачка и 

Геоистраживачком центру у Потсдаму (Helmholtz zentrum, GFZ, Potsdam), под 

менторством др Улриха Хамбаха, руководиоца PUM-a. Tоком боравка у Потсдаму, 

палеомагнетном лабораторијом је руководио др Норберт Новацик (Norbert 

Nowatczyk). 
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Лабораторијски експерименти на узорцима профила у Батајници су урађени у 

периоду 6. 11 – 20. 12. 2004. у Бајројту. 

Узорци профила Стари Сланкамен, део узорака профила Тителски лесни плато и део 

профила Руме су анализирани у Бајројту у периоду 1. 11. 2006 - 30. 4. 2007.  

Експерименти на паралелном низу спесимена профила Стари Сланкамен су од 11. до 

16. 2. 2007. анализирани у Потсдаму. 

Након поновљеног узорковања горњег и доњег дела профила Мошорин - Велики 

сурдук, те узорковања последњег глацијалног циклуса циглане у Руми, анализе су 

рађене у Бајројту од 13. 3. до 30. 4. 2008. године. 

Први боравак је био финансиран од стране пројекта Немачког министарства 

образовања и истраживања (BMBF грант WTZ, MOE 04/R01). Пројектом под 

називом „Rekonstruktion des Paläoklimas im südlichen Karpatenbecken zur 

Untersuchung plötzlicher Klimawechsel“, руководио је др Улрих Хамбах. 

Лабораторијска истраживања током новембра и децембра 2006. су била у оквиру 

пројеката „Middle Pleistocene paleoclimatic transition documented by rock- and paleo-

magnetic record from long loess-paleosol sequences in Vojvodina region (Serbia)“ 

подржаног од стране Бајхост (BAYHOST) фондације. 

Програм Александар фон Хумболт (Alexander von Humboldt) фондације „Јуниор-

сениор“, је омогућио спровођење пројекта “Loess-paleosol sequences of the Vojvodina 

region, Serbia – the best European record of the Middle Pleistocene paleoclimatic 

transition”. У овом пројекту, који је трајао од 1. 12. 2006. до 30. 4. 2007. су 

учествовали др Слободан Б. Марковић (сениор члан) и Мр Млађен Јовановић 

(јуниор члан) са стране ДГТХ и др Лудвиг Целер (Ludwig Zoeller) руководилац 

Катедре за геоморфологију Универзитета у Бајројту.  

Од 11. до 16. 2. 2007. лабораторијски палеомагнетни експерименти су спроведени 

над паралелном серијом спесимена профила Чот у Геоистраживачком центру (GFZ) 

у Потсдаму. 

Трећи боравак је боравак финансиран из личних средстава, осим дела путних 

трошкова (Нови Сад – Беч) које је покрио пројекат МНТР 146019 „Лесне заравни у 

Србији“, руководиоца др Јован Ромелић. У овом периоду су поновљене 

лабораторијске анализе узорака са профила Феудвар, које је претходно урадио 

Тивадар Гаудењи. 

Теренска истраживања путевима пионира глаицјалне теорије финансирала је 

INQUA, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој и МНТР.  
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Неизмерну захвалност дугујем др Улриху Хамбаху, који је омогућио рад у 

бајројтској и потсдамској лабораторији. Свакодневна сарадња са њим учинила је 

дуге лабораторијске дане продуктивним и лагодним. 

Извођење експеримената у најсавременијој палеомагнетној лабораторији у Немачкој,  

било је јединствено искуство, а најдубљу захвалност дугујем др Норберту Новацику. 

Сарадњу између ДГТХ и Катедре за геморфологију у Бајројту успоставио је и 

одржава је плодном др Слободан Б. Марковић, чије познанство са др Лудвигом 

Целером потиче од првог Лесфеста (Loessfest 99) одржаног у Бону и Хајделбергу. 

Учешће на програму „Јуниор-сениор“ је несебично омогућио професор Марковић, 

као стипендиста Хумболтове фондације од 1. 12. 2006. до 30. 4 2007. 

Помоћ при лабораторијском раду пружили су и Михаел Харк (Michael Hark), 

Кристијан Зиден (Christian Zeeden), Катрин Поглич (Katrin Poglitsch), Рене Милер 

(Rene Muller), на чему им се захваљујем.  

Дане у Бајројту су још пријатнијим учинили домаћини у чијим сам се домовима 

осећао као код куће: Ханелоре и Норберт Ас (Aas) и проф. др Ердмуте Албер. 

Приликом израде ове дисертације несебичну помоћ и подршку имао сам од проф. др 

Слободана Марковића, ментора, а драгоцене сугестије добијао сам од чланова 

комисије - проф. др Љупчета Миљковића са Департмана за географију, туризам и 

хотелијерство и проф. др Предрага Ђуровића, са Географског факултета у Београду. 

Посебну захвалност дугујем др Драгославу Павићу, ванредном професору и 

изванредном пријатељу. 
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Прилог 1.1. Профил Батајница - Дунав – теренски и лабораторијски рад 

(скраћенице: МЈ – Млађен Јовановић; ТГ – Тивадар Гаудењи; ТЛ – Тин Лукић) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Организација истраживања и захвалност учесницима 

 10

 

 

Прилог 1.2. Профил Стари Сланкамен  - 
Чот - теренски и лабораторијски рад 

 

Прилог 1.3. Профил Рума - циглана - 
теренски и лабораторијски рад 
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Прилог 1.4. Профили Тителског лесног платоа – теренски и лабораторијски рад 
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2. УВОД 
 

Почеци истраживања леса временски и генетски су везани за саме почетке 

истраживања трагова леденог доба. Део ове историје приказан је у изванредној 

књизи Ледена доба (Имбри и Имбри, 1981).  Зачудо, извори на српском језику везани 

за ову тему су малобројни и углавном потичу из дела Имбријевих (Пантић, 1999). 

Нешто више информација се може наћи код Јовановића (2005), Гаудењија (2010) и 

Марковића (1999). 

У уводном поглављу ће стога бити приказани извори који су углавном остали 

непознати домаћој научној заједници. 

 

 

2.1. ЗАБОРАВЉЕНИ ПИОНИРИ ГЛАЦИЈАЛНЕ ТЕОРИЈЕ 

 

Током XVII и XVIII века било је устаљено мишљење да је савремени рељеф резултат 

потопа описаног у Старом завету (Hook, 1688; Leibnitz, 1680; Burnet, 1680/90; 

Woodward, 1695; Schenchzer, 1708; Brander, 1766; Pluche, 1732; Holbach, 1753; 

Brander, 1766; цитирано према Lyell, 1830) (Прилог 2.1). 

 

Прилог 2.1. Приказ библијског потопа у Европи (Figuier, 1863) 
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Библијским потопом је објашњавано порекло и транспорт огромних ератичких 

блокова, популарно названих “лутајуће камење” који су током друге половине XVIII 

и почетком XIX века изазвали велику пажњу геолога. Управо правилно објашњење 

појаве великих, углачаних и избразданих блокова, далеко од места њиховог порекла, 

на сасвим другачијој стенској подлози, пресудно је утицало и на почетак решења 

тајни Леденог доба (Имбри и Палмер-Имбри, 1981). 

Међутим, откривање порекла и начина транспорта ератичких блокова је дошло као 

последица нарастања сазнања о процесима стварања и кретања ледника. Због тога је 

потребно сагледати и развој сазнања о глечерима, тим „најзнажнијим моторима 

које природа може да запосли“ (Playfair, 1802, 389,390) и стога се вратити још пар 

векова уназад. 

Грчки историчар и географ Страбон (63 – 23 г. пне) је описујући пут преко Алпа 

навео: 

“...Познато је да се ледник састоји од многих хоризонталних слојева, како снег пада 

и акумулира се, очвршћује се и кристалише...“ (Bressan, 2011). 

Римљанима су Алпи представљали препреку али и најближу везу са Галијом, па су и 

ледници били предмет проучавања. Тако Квинтус Куртиус (Quintus Curtius) на 

ледницима описује „застрашујуће замке у терену“ (серак) наводећи примере када су 

у њих упадали несрећни војници, као и они који су пошли у помоћ. Такође, описивао 

је и моћне наслаге моренског материјала. Чини се да корени речи „долина“ (лат. 

Vallis; енг. Valley) потичу од латинског термина за „рупу“ или „шупљину“ 

означавајући тако препреке на које се наилази при преласку преко долинских 

ледника  (Acolat, 2007). 

Ово знање је током векова који су следели пало у заборав па је Леонардо да Винчи 

(1452-1519) сматрао да се ледници формирају од неотопљеног грâда који је 

акумулиран током лета (Bressan, 2011). 

Између 1538. и 1548. године ледници су на картама Швајцарске обележавани као 

глечери („Gletscher“) (Glaciological Society, 1964/65; Bressan, 2011), односно „реке 

леда“ или „наслаге леда“ (Acolat, 2007). 

Међу најранијим познатим запажањима о ледницима издвајају се Мунстерова 

(Sebastian Munster) из 1544. године и Зимлерова, тридесет година касније (Seligman, 

1949). 

Теолог, а касније и професор на будућем Циришком универзитету, Зимлер (Josias 

Simler) је 1574. године, у монографији посвећеној кантону Вале, описао ледник Роне. 
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Ова монографија је представљала део књиге  „De Alpibus commentarius“ – првог дела 

посвећеног искључиво Алпима (Прилози 2.3. и 2.4). 

Током максимума Малог леденог доба, чело овог ледника завршавало се испред села 

које је симболично добило назив – Глеч (Прилог 2.2)  

 

 

Прилог 2.2. Табла на улазу у село Глеч (Фото: М. Јовановић, 2011) 
 
 

Вероватно најстарија слика ледника потиче из 1601. На њој је приказан 

Вернагтфернер ледник у Тиролу (Аустрија) који је током Малог леденог доба више 

пута преграђивао долину Рофентал, стварајући тако језеро названо „Рофенско 

ледничко језеро“ (Rofener Eissee, Прилог 2.5). Ово језеро је први пут формирано 

1600. године, а изненада се излило 20. јула 1600. током, што је представљало 

катастрофу за становнике долине Оцтал (Ötztal). Преграђивање и изливање дешавало 

се и током 1678, 1680, 1773, 1845, 1847 и 1848. године (Richter, 1892; Hoinkes, 1969; 

www.climate4.you)  
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Прилог 2.3. Josias Simler (1530-1576) 
http://en.wikipedia.org 

Прилог 2.4.. Vallesiae descriptio, libri duo. 
De Alpibus commentarius. Zurich: Christian 

Froschauer, 1574 
 

 
Прилог 2.5. Вернагтфернерски ледник и ледничко језеро које је створио преграђујући  долину 

Рофентал. Вероватно први приказ ледника 
(http://www.climate4you.com/ClimateAndHistory%201600-1699.htm) 

 

Године 1642. Матеус Мериан Старији (Matthaeus Merian) je у својој „Topographie 

Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae“ приказао неколико гравура ледника (Прилог 2.6).  

Током XVI и XVII века су још увек постојале расправе о томе да ли се ледници 

састоје или не састоје од кварца. Иако се Мунстер још 1550. године противио 
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мишљењу да су глечери састављени од кварца, фон Муралт (Johann von Muralt), 

познат и као Муралтус, сарадник Краљевског друштва је 1669. године писао о томе 

да се лед претвара у камен, односно у кристал: „Снег отопљен топлотом лета, 

након што нови снег падне мало касније, стврдњава се у лед, који се мало по мало, 

дугим протоком времена, претвара у стену, не губећи чврстоћу и исчишћује се у 

кристал. Такве стене, блиско повезане и компактоване сачињавају читаве планине 

и то веома чврсте иако се током лета у њима стварају пукотине“ (Muraltus, 1669, 

983). 

Занимљиво да је на старом грчком, термин за лед управо „кристал“ 

(по чему би наука о ледницима треба да се зове „кристалографија“ или 

„кристалологија“, уместо термина скованог од латинског и грчког – „глациологија“. 

 

Прилог 2.6. Мерианов приказ ледника у делу „Topographie Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae“ из 
1642.  (Merian, 1642, 312) 

 

Непознати аутор је 1673. године на основу Муралтусових истраживања описао 

познате феномене на ледницима, као што су пукотине, дајући и скицу глечера 

(Прилог 2.7) (Anonymus, 1673, према Pering, 2009). Лако се уочава да је та скица 

заправо направљена на основу Мерианове гравуре из 1642. (Прилог 2.6). 
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Беати (Beattie, 2006) је овог анонимног аутора идентификовао као самог Муралтуса, 

а ледник као један из Гринделвалда, односно подножја Ајгера (Eiger, 3.970 m) 

(Прилози 2.9-2.11) али није уочио сличност са Мериановом гравуром. 

 

 

Прилог 2.7. Скица ледника из 1673. (Anonymus, 1673, према Pering, 2009) 
 

Јохан Шеуцер (Johann Jakob Scheuchzer), члан Краљевског Друштва, након што је 

1705. године посетио ледник Роне, своја запажања објавио у делу „Itinera per 

Helvetiae alpinas regiones facta annis 1702-1711“ наводећи да су ледници формирани 

акумулацијом снега, да се крећу, односно теку. У сјајној гравури приказао је ледник 

Роне и прави извор те реке (Scheuchzer, 1723; Прилог 2.8). 

Сматрао је да се ледници крећу као последица продирања воде у пукотине глечера, 

њеног смрзавања и ширења. Ова „дилатациона теорија“ је ширење новоствореног 

леда у пукотинама сматрала за силу која покреће леднике. Описао је и пример 

ледника из Гринделвалда, који је порушио капелу Св. Петронила, куће, дрвеће и 

уништио пашњаке (Walker and Waddington, 1988). 

Шеуцеров нећак, Хотингер (Johann Heinrich Hottinger) је 1706. године објавио 

„Descriptio Montium Glacialium Helveticorum”. И поред тога што је добар део књиге 

посветио резултатима ранијих истраживача, изузетна су његова оригинална 

запажања. Разликовао је леднике од фирна или снежаника; негирао разлику у 
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постанку ледничког- и других типова леда;  супростављао се мишљењу да се 

леднички лед претвара у стене - кристале. Уочавао је да ледници добијају на маси на 

рачун снежаника који се налазе изнад њих (циркови!), а стратификацију ледника 

објашњавао годишњим приносом снега у цирковима (de Beer, 1950). 

 

 

Прилог 2.8. Гравура ледника Роне (Scheuchzer, 1723) 
(лажни извори Роне на планини Фурка: М, N, O; прави извори J, K, L који долазе са краја 

„великог ледника“ A-F; који је оркужен са мањим ледницима: G, H; легенда према Bressan, 
2011) 

Интересовање за глечере раширило се и међу путницима – природњацима 

аматерима. Пјер Мартел (Pierre Martel) је у два писма из 1744. године, на 28 страна 
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описао да су „велике стене“ донешене у долину Шамони током велике експанзије 

ледника у прошости. Тврдио је да ледници имају променљиву дужину, да су некада 

били бројнији и да су били најмање 80 стопа дебљи (око 25 m) него што су били у 

време када их је посматрао (Windham, 2010). 

Још један природњак-аматер, Бордије (Bordier) је 1773. године Босонов ледник 

описао као „огромне мермерне рушевине уништеног града“ (Bressan, 2011). 

Један од најбољих познавалаца Алпа, де Сосир (Horace-Benedict de Saussure)  је део 

својих изванредних опажања објавио у књизи  „Voyages dans les Alpes“ (1779). На 

ледницима и испред њих је препознавао моренски материјал и предлагао њихово 

картирање ради препознавања пружања ледника у прошлости (Bressan, 2011).  

Иако је за ератичке блокове најпре сматрао да су покренути „неизменом поплавом“ 

(Bressan, 2011), у свом главном делу објашњавао је: „Највећи део тих стена су 

гранитне... а терен на који су оне депоноване је потпуно другачијег типа... искидани 

далеко из Алпа и неком снажном силом довучени доле до њиховог данашњег 

положаја“; “Те масе леда су се спуштале низ падине до долина испод, пуне комада 

леда нађених на странама ледника, комада који су формирали морене” (de Saussure, 

1779; Јовановић и Гаудењи, 2011). 

Као допринос Бернара Куна (Bernard Friederich Kuhn), Имбри и Имбри (1981) 

наводе: „Још 1787. године један швајцарски свештеник, Бернар Фридрих Кун, 

тумачио је локалне „лутајуће“ громаде као доказ давнашње глацијације“ (с. 25). 

Међутим, ова реченица ни приближно не приказује  Кунов значај за развој 

глацијалне теорије.  
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Прилог 2.9. Гринделвалдски ледник у XVIII 
веку 

(Извор:http://users.unimi.it/glaciol/glaciologia
/ghicon.html) 

Прилог 2.10. Гринделвалдски ледник 2010. године 
(Извор: GoogleEarth) 

 

Рођен је у Гринделвалду 1762. године и није наследио очеву позицију свештеника, 

иако је студирао и теологију поред права и природних наука. Током Наполеонових 

ратова и револуционарних догађаја у Швајцарској, Кун је једно време био и њен 

министар правде и полиције али и председник. Његово интересовање за леднике је 

било више из хобија и интересовања за долину у којој је рођен. Године 1787. у 

часопису Magazin fuer die Naturkunde Helvetiens објавио је рад на 19 страна под 

називом „Истраживања механизма ледника“ („Versuch fiber den Mechanismus der 

Gletscher). Иако није користио математичке алате, бавио се квантитативним и 

динамичким особинама ледника. Тако је одређивао и доводио у везу количину снега, 

леда, стопу акумулације и топљења и брзину ледника. Опажао је да су ледници бржи 

лети него зими, иако је принос снега и леда већи зими. Веома прецизно је описао 

процес претварања фирна у лед, процес режелације и истискивања ваздуха из леда. 

За разлику од де Сосира, утврдио је тачан процес настанка средишњих морена 

(Kuhn, 1787; de Beer, 1953) (Прилози 2.9-2.11) 
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Прилог 2.11. Југозападна страна Ајгера (Eiger, 3.970 m) и Ајгерглечер (Eigergletscher) који се 
спушта у долину Латуербрунен (Lauterbrunnen) (Фото: М. Јовановић, јул 2009) 
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На терену је препознавао трагове експанзије ледника током Малог леденог доба, која 

је по њему достигла врхунац током 1600. године. Иако је сматрао да се трагови рада 

ледника у даљој прошлости не могу пронаћи, спекулисао је о могућности да су се 

ледници са Алпа спуштали све до подножја ових планина (Kuhn, 1787; de Beer, 

1953). 

Код Имбријевих (1981) ни допринос Џејмса Хатона (James Hutton) није довољно 

вреднован: „Седам година касније (након Б. Куна, прим. М. Јовановић) Џејмс Хатон 

– шкотски геолог, којег данас многи сматрају оцем научне геологије – посетио је 

Јуру и дошао до истих закључака као Кун“ (Имбри и Имбри, 1981, 25). 

У првом издању „Теорије Земље“ (Theory of the Earth), 1785/1788. године, Хатон не 

помиње леднике али зато у проширеном издању, 1795. расправља о ледницима и 

алпској глацијацији у прошлости. Није потпуно јасно да ли је и када Хатон посетио 

Алпе. Можда је то било током његових студија медицине у Паризу – између 1747. и 

1748. (Davies, 1968), а пре рађања интересовања за геологију. Флинт (Flint, 1971) 

наводи да је на Јури био 1795. 

У чињеници да је стил Хатоновог писања био такав да га је ретко ко могао разумети 

(Bryson, 2003) лежи и објашњење за то што је након прва два тома из 1795., трећи 

том „Теорије Земље“ био одшампан тек 1899. године, односно 102 године након 

ауторове смрти, док четврти није никада угледао светло дана. 

Ипак, у делу из 1795. леже корени модерне глацијалне теорије (Hutton, 1795). Хатон 

је сматрао да су Алпи, пре него што их је денудација снизила, били довољно високи 

да се на њима одрже простране површине под снегом (Davies, 1968). 

„Биле су огромне долине дуж којих је лед клизио у свим правцима ка нижим 

теренима, носећи велике блокове гранита на велике раздаљине, где би они били 

различито депоновани и многи од њих би били предмет дивљења након векова, 

разматрајући одакле или како су дошли. Такви су и велики блокови гранита који су 

остали на брдима Салеве.” (Hutton, 1795, vol. 2, 218). 

“У Алпима Швајцарске и Савоје, постоји другачији систем долина, изнад оних 

речних и повезан са њима. То су долине покретног леда уместо воде. Те долине се 

такође гранају од већих ка мањим док на крају не заврше испод планинских врхова 

стално покривених снегом. Кретање ствари у тим леденим долинама је споро, 

дејство ових испупчених тела, као и ломљење и осипање је екстремно снажно.” 

(Hutton, 1795, vol. 2, p. 296). 
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Занимљиво да се идеја о томе да су се током глацијалне епохе ледници са Алпа 

спуштали са ових планина и покривали део Европе родила и код Плејфера (John 

Playfair) (Seylaz, 1962).  

Као најближи Хатонов сарадник (и међу ретким особама које су разумеле Хатона), 

Плејфер је 1802. године објавио „Illustrations of the Huttonian theory“ при чему је 

оригинални Хатонов део заузимао 140 страна, док су на преосталих 388 била 

Плејферова објашњења и цртежи (Seylaz, 1962). У овом делу је навео: 

“Најснажнији мотори које природа може да запосли за кретање великих маса 

стена су без сумње ледници, та језера или река леда која су формирана у највишим 

долинама Алпа” (Playfair, 1802, 389,390) 

“Те велике масе (леда) су у сталном кретању... ...заједно са небројеним 

фрагментима стена којим су испуњени... Огромна количина и величина 

транспортованих стена задивљује сваког посматрача” (Playfair, 1802, 388) 

По завршетку Наполеонових ратова, 1815. године, Плејфер је започео двогодишње 

путовање по Француској, Швајцарској и Италији. Пратећи де Сосирове стопе, веома 

детаљно се упознао са Алпима али га је изненадна смрт (1819) спречила да објави 

ново издање „Илустрација Хатонове теорије“ (Seylaz, 1962). Међутим, његов нећак 

је сакупио Плејферова теренска запажања и 1822. године објавио „Collected works for 

the late Professor Playfair“. 

“Феномен који је заокупио моју пажњу... Комади гранита... на површини потпуно 

кречњачког планинског ланца ... Тежине 2.520 тона. Најближа тачка где би се 

такав гранит могао наћи је на 112 km.“ 

“Водени ток би га депоновао у првој долини, на много краћој раздаљини, имао би 

заобљене ивице.“ 

„Ледник, који на свом путу испуњава долине, и који на својој површини носи стене, 

је једини чинилац за којег ми знамо да је способан да их транспортује на такве 

раздаљине.” 

“Такве планине су некада постојале величине толике да омогуће постојање таквих 

великих ледника” (Playfair, 1822, vol. I, XXIX-XXX) 
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2.2. ПРВИ ПРИКАЗИ ЛЕДНИКА НА КАРТАМА 

 

Најстарији познати приказ ледника, зачудо, потиче из тропских крајева. На 

Птоломејевој карти, објављеној у Риму, 1490. године, уз приказ Месечевих планина, 

стајао је и термин „nives“.   

Термин „глечер“ (Gletscher) је први пут употребљен на Чудијевој1 (Aegidius Tschudi) 

карти Швајцарске из 1538. године. 

Из 1539. године потиче карта „Carta marina“ Олауса Магнуса (Olaus Magnus) на којој 

је приказано неколико високих планина Исланда уз које је стајао и термин „nix“ 

(снег). Неколико деценија касније, око 1590. на карти коју је израдио Торлаксон 

(Gudbrandur Thorlaksson), а објавили је Ортелијус и Меркатор, високе планине су 

биле обележене са „nix“ или „nix perpetua“. 

 

Прилог 2.12. Део Јглове карте Тирола са приказом ледника 
(Ygl, 1962; Glaciological Society, 1964/65) 

                                                           
1 Чуди (1505-1572) био је уважени члан Чуди фамилије из Гларуса. Његово главно дело Aegidii 
Tschudii, gewesenen Land-Ammanns zu Glarus Getruckt zu Basel / In Verlegung Hanss Jacob Bischof, Anno 
M D CC XXXIV. [1734] није одштампано још дуго након његове смрти. У овој хроници је литералним 
стилом описана историја Швајцарске од 1000. до 1470. године. Чуди је био политичаар, командир 
плаћеника али и хуманиста. Шилеру је послужио као инспирација за Виљема Тела 
(http://www.moneymuseum.com) 
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Једна од значајнијих карти је и Јглова (Warmund Ygl), израђена 1604/05. године, која 

се састоји од 9 секција у размери 1:247.000. На појединим секцијама је приказан 

систем тиролских ледника. Тако је у округу Оцтал приказана огромна ледена маса 

испресецана пукотинама, обележена као „Der Grosz Verner“ и „Glacies continua et 

perpetua“ (Прилог 2.12). 

Блу (Blaeu) је 1635. године на карти употребио термин „Ferner et lacus glaciatus“ 

(ледник и замрзнуто језеро) при опису Великог Вернера (Glaciological Soicety, 

1964/65). 

 

 

2.3. НЕШАТЕЛСКО ПРЕДАВАЊЕ И РАЂАЊЕ ЛЕДЕНОГ ДОБА 

 

Трансфер знања који је довео до чувеног Нешателског предавања (24. јул 1837) је 

прецизно описан у делу Имбријевих (Имбри и Имбри, 1981).  

 
 

 
Прилог 2.13. Седиште Швајцарског природњачког друштва у којем је 1837. одржано 

Нешателско предавање (Фото: М. Јовановић, јул 2009) 
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Састанак Швајцарског природњачког друштва је био одлаган због изградње зграде у 

којој је требало бити његово ново седиште (Agassiz, 1837, Прилог 2.13). Тумачење да 

су у прошлости Алпи били покривени ледницима много пространијим од тадашњих 

није изненадило присутне јер су таква сазнања већ постојала, колико тврдња да је 

„лед покривао површину глобуса, бар од Северног пола до обала Медитерана и 

Каспијског мора“ (Agassiz, 1837, XXV).  

На овом састанку је и употребљен термин „Ледено доба“ (нем. Eiszeit), али то није 

учинио Агасиз, него Карл Шимпер у саопштеном „Изводу из писма О Леденом добу, 

које је је Шимпер упутио Агасизу“ (Schimper, 1837, Прилог 2.14). 

 

 

Прилог 2.14. Извод из Шимперовог писма Агасизу, прочитан на састанку Швајцарског 
природњачког друштва 1837. године (Schimper, 1837). 

 

 
За Агасиза и развој глацијалне теорије, најважније је било лето 1836. које је са 

Шарпентијеом (de Charpentier) провео у Бексу у долини Роне. Отишао је тамо са 

жељом да потврди своје сумње и да разувери свога пријатеља Шарпентијеа. Зачудо, 

након обиласка ледника у долни Шамони, морена у великој долини Роне и долинама 

које се спуштају у њу, он је схватио да је једина грешка заправо Шарпентијеева 

преуска интерпретација (глацијалног) феномена! (Agassiz, 1885, 231). 
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Прилог 2.15. „Нешателски хотел“ на средишној морени Унтерарског ледника 
(Agassiz, 1840) 

 

Да би оснажио своја сазнања о ледницима, Агасиз је скоро две године провео у 

Бернским Алпима, највише на Унтерарском леднику (Unteraargletscher). На овом 

леднику је Агасиз у лето 1840. установио прву сталну истраживачку станицу у 

Апима, опремљену бројним инструментима за узорковање леда али и 

метеоролошким инструментима (Agassiz, 1885). Популарно назван „Нешателски 

хотел“ је заправо представљао заклон у моренским блоквоима средишње морене 

(Прилог 2.15). Ова станица, кретала се заједно са леденом масом, и тако на најбољи 

начин сведочила о динамици глацијалног процеса (Прилог 2.16). Као резултат 

детаљних истраживања ледника, Агасиз је 1840. године објавио дело „Истраживање 

ледника“ („Etudes sur Les Glaciers“) у којем је на 347 страна изнео велики број 

запажања и закључака. 
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Прилог 2.16. Оберарски (Oberaar-) и Унтерарски (Unteraargletscher) ледници, које је 

детаљно проучавао Луис Агасиз (183-1840) (Фото: М. Јовановић, јул 2011) 
 

Практично је непознато да је Агасиз, током Нешателског предавања, расправљао и о 

пореклу леса у долини Рајне (Agassiz, 1837). Његову старост је повезивао са 

нестанком леда и бурним транспортом материјала дуж долине Рајне, који је осим 

шљунка, садржао и лес (Löss). Навео је и да је лес пореклом од материјала из моласе, 

преузевши тако Лајелово мишљење (Lyell, 1833, 153). 

 

 

2.4. ПИОНИРИ ИСТРАЖИВАЊА ЛЕСА 

 

Управо Агасизово разматрање порекла леса у долин Рајне може послужити као 

добар увод за разоткривање доприноса заборављених пионира истраживања леса. 

Иако је историја проучавања леса веома добро описана и на нашем језику 

(Марковић, 1999, Јовановић, 2005; Гаудењи, 2010), а нарочиту у међународној 

литератури (Smaley, 1983; Smalley and Rogers, 1997; Smaley et al., 2001, 2011), читава 

група истраживача на чије се резултате ослањао и Лајел (1833), пала је у заборав. 
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Прилог 2.17. Први опис лесно-палеоземљишних секвенци у европској литератури 

(Marsigli, 1726) (Фото: Т. Гаудењи) 
 

У раскошно уређеној шестотомној књизи генијалног италијанског научника, 

војсковође и политичара грофа Марсилија (Aloisius Ferdinando Marsigli) „Danubius 

Pannonico Mysicus” (Marsigli, 1726), појваљује се опис десне обале Дунава која се 

састоји од црног плодног земљишта на топографској површини и жуто-сиве глинене 

земље унутар које се јавља црно фосилно земљиште са слојем кречних састојака 

(Марковић и Ромелић, 1995; Марковић, 2000; Marković et al., 2004a, Прилог 2.17). 

Овај изузетан опис лесно-палеоземљишних секвенци Панонске низије представља 

први литературни податак о лесу и фосилним земљиштима у Европи. 

Године 1825. Карл Цезар фон Леонард (Karl Caesar von Leonhard) професор на 

Универзитету у Хајделбергу, је 1824. описао карактеристике леса у трећој књизи 

(треће и четврто поглавље)  дела  „Карактеристике стенских врста“ („Charakteristik 

der Felsarten“, 722-724, Прилог 2.18) 

Locus classicus et typicus леса на западној хемисфери је Харлас (Haarlass), место 

смештено на обали реке Некар, узводно од Хајделберга, на око 1,5 km од Старог 

моста, близу 27. речног километра. Фон Леонард је реч “лес” исковао позајмљујући 
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један од локалних назива (“Loesch”) који локално становништво горње Рајне користи 

да би описало жуто кречно земљиште (“Lischen”) или такозвано “земљиште пужевих 

кућица” (Smalley, 1980, Smalley et al., 2001). 

 

 

Прилог 2.18. Поглавље о лесу у фон Леонардовом делу „Charakteristik der Felsarten“ 
(Leonhard, 1824) 

 

Леонард је ову стену описао као мешавину иловаче, жуто-сиве глине и праха, 

карбоната, лискуна, која има земљани прелом. Вредно је поменути да је он приметио 

и висок садржај карбоната и песка, као и често присуство љуштура пужева али и 

кљова и кутњака мамута. У Средњерајнској долини, код Андернаха (Andernach) 

забележио је и присуство пирокластичног материјала у лесу – пумица и шљаке (von 

Leonard 1824, према Zoeller and Semmel, 2001). 

Како је већ поменуто, иако се Чарлсу Лајелу не може приписати да је назив лес увео 

у литературу, његовом огромном научном ауторитету припада заслуга што је овај 

термин прихваћен широм света.  

Током свадбеног путовања, 1832. године (Lyell, 1833), Лајел је у Хајлделбергу 

упознао Леонарда који га је одвео у Харлас и показао му лес који је импресионирао 

славног геолога. Године 1833, у трећем тому “Принципа геологије”, Лајел је 

укључио једно значајно поглавље о лесу, у којем расправља и о његовом пореклу. На 

основу чињенице да се највећи број остатака пужева нађених у лесу налазе и у 

савременим наносима Рајне, закључио је да је лес флувијалног порекла. 

Интересантно је да је Лајел навео и ауторе који су пре њега проучавали лес: 

Леонард, Брон (Bronn), Бу (Boue), Волтц (Voltz), Ногерат (Noeggerath), Штајнингер 

(Steininger), Мериан (Merian), Розет (Rozet), фон Мајер (Von Meyer) и Хиберт 

(Hibbert) (Lyell, 1833).  
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Међу истраживачима које је Лајел поменуо, осим Леонарда, вероватно 

најзанимљивији је допринос Семјела Хиберта (Samuel Hibbert Ware, 1782-1848).  

Хиберт, члан бројних научних друштава у Великој Британији је у склопу рада на 

капиталном  али никад завршеном делу „Геолошки систем“ („System of Geology“) 

два пута путовао на континент, а највише времена је проводио у долини Рајне, 

истражујући вулканску област у околини Нојвида у области Ајфел (Neuwied, Eifel). 

Први пут је на истраживању био од маја до септембра 1827, а након тога од 

септембра 1828. до пролећа 1829. Најближи сарадник му је била супруга Шарлота 

(Charlotte) која је израдила и све илустрације за књигу „Историја угашених вулкана 

басена Нојвида у доњој Рајни“ („History of the extinct volcanos of the Basin of Neuwied 

on the Lower Rhine“) (Hibbert, 1832a, b). Књигу је посветио К. Ц. фон Леонарду са 

којим је био у веома блиској сарадњи и који га је највероватније упутио на детаљно 

проучавање леса којем су у књизи посвећена два велика поглавља (Hibbert, 1832b). 

Лајел је 1831. године посетио Единбург и Хиберта (Lyell, 1881), припремајући свој 

пут долином Рајне. Скоро је сигурно да су разговарали и о лесу, који је представљао 

један од фокуса Хибертових истраживања. Двојица врсних научника су и даље 

остали у коресподенцији о чему говори и Лајелово писмо упућено 17. априла 1834, 

непосредно пре предаје у штампу новог (названо „треће“) издања целокукпниих 

„Принципа геологије“, овог пута у четири књиге: „Од када сам Вас видео, видео сам 

и пуно леса (löss), у Нојвидском дистрикту, а такође у Виртембергу и Баварскоj и 

видећете да сам у великој мери модификовао своје погледе, поготово у томе што 

сам сада сагласан са Вама да су се неке снажне ерупције догодиле током и након 

периода депозиције леса“ (Hibbert, 1882, 426).  

Хиберт је био и у блиским односима са Баклендом и Агасизом: 

„Његов стари пријатељ Бакленд од Оксфорда“ (Hibbert, 1882, 425) 

„Агасиз је био чест посетилац код др Хибертових“ (Hibbert, 1882, 421). 

Убрзо након Леонардове књиге (Leonhard, 1824), термин лес је преовладао над 

осталим терминима који су коришћени. „Најчешће име за стену је лес (Loess, 

Leonhard), Штајнингер (Steininger) и неки други користе бриц или лем (Britz, Lehm), 

Буе (Boue) га зове слатководном глином (Sueswasser-Mergel)“ (Leonhard and Bronn, 

1834, 680), док се у Алзасу и даље користио термин лем (lehm) (Rozet, 1830). 
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Детаљнији приказ ране историје истраживања леса ће се моћи наћи код Смолија и 

сарадника (Smalley et al., in prep.) 

 

2.4.1. Лес на геолошким картама 

 

Лес је први пут детаљно картиран, приказан светло жутом бојом и обележен под тим 

термином на Општој геолошкој карти Аустро-угарске монархије чијом израдом је 

руководио фон Хауер (Ritter von Hauer). Четири издања ове карте изашла су између 

1867. и 1871. године (Gaudenyi, Jovanović, 2011). На овој карти је приказан и лес на 

простору дела наше земље, а нарочито је занимљив приказ Сремске лесне заравни и 

Тителског лесног платоа, који су у фокусу и овог рада. Уочава се да су истом бојом 

приказани лесни као и лесу слични седименти више речне терасе („лесне терасе“) и 

падински застор јужног обода Сремске лесне заравни. Ипак, Тителски и Земунски 

лесни платои су приказани у веома прецизним границама (Прилог 2.19). 

 

 

Прилог 2.19. Исечак из фон Хауерове геолошке карте (Gaudenyi, Jovanović, 2011; Archive of 
the Geological Survey of Austria/Geologische Bundesanstalt) 

 

Још старија карта је Фромхерцова (Fromherz, 1838), на којој су приказане 

првенствено јурске формације околине Фрајбурга. На две секције је приказан и лес, 

у легенди обележен као „Löss“ (прва секција) и  „Löss о.(oder) Lehm“ уз ознаку „r“ 
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(друга секција). У текстуалном делу се лес помиње на више места али је наведено и 

да лес скоро у потпуности прекрива један брег код Мунцингена (Munzingen). 

 

 

2.4.2. Прва помињања леса у нашој земљи 

 

Тек три године након што је Лајел у светску литературу увео термин лес, француски 

геолог Ами Буе (Ami Boué) истражујући простор јужно од Дунава и Саве наводи да 

леса има између Дунава и Мораве (Boué, 1836 према Жујовић, 1893a), што 

представља прво помињање леса на простору тадашње Србије. 

Вероватно први српски геолог који се бавио лесом је Александар (Шандор) Поповић. 

Он је на Збору Мађарског геолошког друштва, у расправи „О геолошким 

одношајима Фрушке горе”, која се односила на седиментне стене („Jelentés a 

Fruscagora hegysében tett geológiai gyüjtés és kutatásról – II Üledékes kőzetek”) описао 

простирање „дилувијалног” леса у Срему, његову моћност, мноштво остатака 

копнених мекушаца и карбонатни састав. Помињући местимично црвену боју леса, 

Поповић је заправо описао палеоземљишта (Popovics, 1876, према Грубић, 2007). 

Превод ове расправе, уз делимичну дораду, објављен је у Летопису Матице српске 

(Поповић, 1881) што се сматра најстаријим научним чланком о лесу писан српским 

језиком  (Гаудењи, Јовановић, 2008/2011). 

У књизи „Минералогија за народне школе“ од П. Деспотовића (1882), у поглављу „I 

Ново или кенолитичко доба“, под бројем два „Формација старије наплаве (Diluvim), 

Деспотовић наводи: 

“Она лежи испод алувијума а изнад трећегорја. Састоји се  понајвише из сипског и 

дропског камења. На њој се могу разликовати следећи тавани: 

1. Жутуља глина (Lehm) 

2. Прапор (Löss) 

3. Песак, муљ, ситни и крупни шљунак“ (Деспотовић, 1882, 68). 

Термин прапор је наставио да се користи у хрватској литератури, док је на српском 

језику већ од наредне године (Петровић, 1883) назив лес постао уобичајен. 

 

Један од најранијих истраживача леса на простору данашње Војводине је био Мита 

Петровић. На основу рада о алкалним барама у сомборској околини (Петровић, 1883) 

а касније о барама у Бачкој (Петровић, 1887), припадао је првој генерацији научника 
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у Аустро-угарској (поред Инкеија, Халавача, Треица и Хоришуцког) који су 

подржали фон Рихтхофенову теорију од еолском пореклу леса, а насупрот тадашњих 

водећих научника у Аустро-угарској. Он је изнео гледиште да је лес Пештанске и 

Бачке жупаније еолског порекла (Гаудењи, 2010, Гаудењи и Јовановић, 2008/2011). 

Јован Жујовић износећи резултате геолошких проучавања Србије (18882) помиње и 

лес. У каснијим радовима констатује присуство лесних седимената од Саве и Дунава 

на југ до села Раље (1893а) и даје општи палеогеографски приказ Леденог доба 

(1893б). 

 

 

2.5. МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ И РАД INQUA 

 
 
Милутин Миланковић је одредио будући развој квартаролошких истраживања 

својим изузетним радом на дефинисању астрономске теорије узрока леденог доба.  

Његово интересовање за ову проблематику јавило се у периоду правог бума у 

истраживању трагова плеистоцене глацијације. Велики број научника, инспирисаних 

епохалним делом „Алпи током Леденог доба“ (Penck und Brückner, 1909) 

покушавали су да одгонетну временски и просторни оквир бурних климатских 

промена, пре свега на основу серија глацијалних и флувио-глацијалних наноса.  

Неспутан геолошким образовањем, Миланковић је решење овог проблема 

визионарски тражио ван граница наше планете, отиснувши се на пут у васиону. Прве 

две његове расправе о овој проблематици (Миланковић, 1913, 1914) представљале су 

камен темељац његових каснијих радова. Већ наредно дело, “Математичка теорија 

топлотних појава проузрокованих Сунчевим зрацима ” (Milankovitch, 1920) сматра се 

за једно од највећих домета људског стваралаштва 20. века (Пантић, 1997).  Врхунац 

свог стваралаштва достигао је објављујући дело „Канон осунчавања Земље и његова 

примена на проблем ледених доба“ (Миланковић, 1941).  

Скоро у исто време, време кулминације Миланковићевог стваралаштва, рађа са и 

међународна научна асоцијација која се безмало девет деценија бави проучавањем 

Леденог доба.  

                                                           
2 Прво издање овог дела појавило се 1886. године. Аутор наводи да је рукопис завршен 1884, али да из 
техничких разлога није одмах објављен, па се отуда издање на немачком језику (Бечки геолошки 
институт, 1885) појавило пре српског.  
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Идеја о стварању асоцијације која би се бавила проучавањем квартара на подручју 

Европе, родила се током 13. Међународног геолошког конгрес (IGC) одржаног у 

Бриселу, 1922. године. Члан делегације Пољског геолошког друштва Лимановски 

(M. Limanowski) је о овоме разговарао са немачким геологом Вунсторфом (W. 

Wunstorf), последњег дана конгреса, 19. 8. 1922. Занимљиво је да се поменути 

разговор десио непосредно након прихватања предлога делегата из Пољске, 

Чехословачке, Румуније и Краљевине СХС о оснивању Карпатске геолошке 

асоцијације (CGA) (Alexandrowicz, 2006; према Јовановић и Гаудењи, 2008). 

У наредним годинама су створена два научна друштва која су се бавила 

проучавањем квартара – немачко Geselschaft fuer Geschiebekunde (1924) и Комисија 

за квартарна истраживања Академије наука СССР (1927) (Alexandrowicz, 2004).  

У писму из фебруара 1928. године, које је Круш (P. Krusch), руководилац берлинског 

Геолошког института (Preussische Geologische Landesanstalt), упутио Лимановском, 

иницирано је оснивање радне групе за проучавање дилувијума северне Европе. 

Наредног месеца, на основу сугестије Лимановског, Пољско геолошко друштво 

предложило је формирање Глациолошке асоцијације. Током припреме статута ове 

организације, првобитно предложено име Глациолошка асоцијација промењено је у 

Квартарна асоцијација (Alexandrowicz, 2004), уважавајући значај природних 

процеса који су се одвијали ван заглечерених области.  

На наредном, 14. IGC, одржаном у Копенхагену од 17. до 30. јуна 1928. Лимановски 

је изложио пољску иницијативу, истичући проблеме у сарадњи квартарних геолога, 

неусаглашену терминологију као и мали број одговарајућих часописа, који су 

претежно штампани на скандинавским језицима. Као добар пример превазилажења 

таквих препрека навео је оснивање CGA. Другог дана одржавања 14. IGC у 

Копенхагену, 26. 6. 1928, једногласно је донет закључак о прихватању оснивања 

Асоцијације за проучавање квартара Европе (Association pour l’étude du Quaternaire 

Européen). Статут организације, која је укључивала представнике 14 земаља, такође 

је прихваћен акламацијом (Neustadt, 1969). 

Током 15. IGC одржаног у Преторији, 1929. године, одлучено је да наредни конгрес 

INQUA буде одржан у Лењинграду, 1932. године. Током лењинградске 

конференције асоцијација је још једном променила име у Светску асоцијацију за 

проучавање квартара (Weltassotiation für das Studium des Quartärs) (Neustadt, 1969).  
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Коначан назив, INQUA – International Union for Quaternary Research, који носи и 

данас, прихваћен је током Трећег квартаролошког конгреса, одржаног септембра 

1936. у Бечу.  

Међутим, термин „Inqua“ је постојао и пре 1936. године. Инква (Inqua), је назив 

једног од најбогатијих Јужноафричких племена - номадских сточара из области 

Камдебу. Није потпуно јасно да ли су учесници конгреса у Преторији чули за ово 

племе, па касније његов назив искористили као акроним за асоцијацију. 

Бечки конгрес INQUA био је и први на којем је учествовао Миланковић. 

 

 

2.5.1. Миланковић на Трећем конгресу INQUA (Беч, 1936) 

 

Захваљујући својим радовима из области математичке климатологије, Миланковић је 

већ од 1921. године у интензивној преписци са немачким климатологом Владимиром 

Кепеном (Wladimir Köppen). Ускоро Кепен и Вегенер (Alfred Wegener), приказују 

Миланковићеве криве осунчавања у „Клими геолошке прошлости“ (Köppen und 

Wegener, 1924), a затим Миланковић прихвата да напише и прву књигу за Кепенов 

„Приручник климатологије“ (Köppen und Geiger, 1930–1939), која је под називом 

“Математичка климатологија и астрономска теорија климатских промена” 

публикована 1930. године (Milankovitch, 1930). 

Миланковићеви радови објављени у Немачкој привукли су пажњу Албрехта Пенка, 

можда највећег светског геоморфолога (I.J. Smalley, лични коментар). Први сусрет 

Пенка и Миланковића догодио се 15. маја 1931., када се немачки научник, враћајући 

се из Грчке за Берлин, зауставио у Београду. Миланковић је приметио да Пенк не 

разуме значење његових израчунавања (Миланковић, 1953) али је њихова полемика 

одложена до Треће квартаролошке конференције, која тада добија званичан назив – 

Трећи конгрес INQUA (Jovanovic et al., 2004). 

Овај скуп је одржан управо у време Пенковог 78. рођендана, који је тада био почасни 

председник INQUA (Миланковић, 1953). Иако Миланковић није био званични 

учесник конгреса, а ни члан  асоцијације, у одсуству представника југословенских 

квартаролога Владимира Ласкарева (Архив САНУ, 10.131/II) током прве седнице 

одржао је краћи поздравни говор (Миланковић, 1953). 

Радни део конгреса обележила је неуобичајено оштра Пенкова реакција на 

Миланковићеве коментаре Пенковог уводног излагања. Пенк је том приликом 
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одбацио Миланковићеву астрономску теорију и радове Сергела (W. Soergel) и 

Еберла (B. Eberl), који су Миланковићеве криве доказали у моренским наслагама 

Алпа (Миланковић, 1953). Да би истакао колику је почаст организатор одао Пенку, 

Миланковић наводи да је у сали „испред свих редова седишта за учеснике, 

намештена нарочита фотеља на којој је, као на каквом престолу, заузео своје 

место Албрехт Пенк“ (Миланковић, 1953, 282). Међутим, његов опис само 

делимично одговара чињеницама. Пенк је заиста имао другачију столицу од осталих 

учесника скупа, али и поред тога што је био почасни председник INQUA, не може се 

рећи да је у питању била фотеља, а камоли да је била постављена испред првог реда 

(Прилог 2.20). 

 

 

 
Прилог 2.20. Сала аустријског Геолошког завода током Трећег конгреса INQUA. Пенков 
„престо“ се налазу у првом реду, уз леву ивицу фотографије. Миланковић седи у петом 
реду, четврти здесна (Архив САНУ 10.131/IV-16-2-9, према Јовановић и Гаудењи, 2008а) 

 
 

И поред тога што је ова расправа била веома значајна, није забележена у 

извештају са Конгреса у којем су штампани сви говори учесника (Миланковић, 1953; 

Götzinger, 1936).  
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2.5.2. Путовање Четвртог INQUA конгреса (1940-1953) 

 

Током бечког скупа, Велика Британија и Шведска су означени као потенцијални 

организатори Четврте конференције, која је требала бити одржана 1940. године 

(Alexandrowicz, 2006). До 1939. године, Финска, Норвешка и Италија су се такође 

номиновали, али су убрзо потом и одустајали. Коначно, у лето 1939. Мађарска је, и 

поред веома кратког рока, прихватила организацију за пролеће 1940. До јесени 1939. 

за слање је било спремно прво обавештење али је почетак рата паралисао сваку 

активност (Архив САНУ 10.131/II-299). 

Након почетка рата, Будимпешта је домаћинство препустила Риму, а крајем године 

је одржавање конференције званично одложено до 1942, како се то види у преписци 

италијанског палеонтолога Блана (A.C. Blanc) и Миланковића (Архив САНУ 

10.131/III-315).  Конференција је ипак морала да сачека крај рата.  

INQUA је организацију Четврте конференције опет поверила Мађарској. Почетком 

јуна 1948. конференција је заказана за крај августа или почетак септембра 1949. 

(Прилози 2.21. и 2.22).  

Председник организационог одбора, мађарски геолог Емил Шерф (E. Scherf) је 

поводом организације екскурзије за учеснике конгреса, током 1948. године био у 

преписци са Миланковићем (Архив САНУ 10.131/300, 10.131/301, 10.131/302). 

Познанство између Шерфа и Миланковића потиче од бечког конгреса. Након 

Миланковићеве полемике са Пенком, Шерф је пришао нашем научнику и подржао 

његову теорију: „Дајем своју главу да ви имате право, а не Пенк.“ (Миланковић, 

1953, 284). 

У писму од 25. 6. 1948. Шерф обавештава Миланковића да је Владимир Ласкарев 

послао имена осам југословенских квартаролога који би могли да учествују на 

конгресу. Миланковића и Ласкарева наводи као званичне представнике INQUA и 

предлаже да Сима Милојевић буде трећи представник. Од југословенских и 

румунских колега тражи помоћ за организацију бродске екскурзије доњим 

Подунављем. Миланковића као потпредседника САНУ истиче као особу која би 

могла да подржи будућу геолошку сарадњу (Архив САНУ 10.131/300). 

Крајем августа те године, Геолошки институт САНУ је у циљу припреме екскурзије 

упутио Јелену Марковић-Маријановић на геолошко истраживање Тителског лесног 

платоа, који је био предвиђен за обилазак (Марковић-Марјановић, 1950). 
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Прилог 2.21. Организациони комитет конгреса, који је планиран да 

буде одржан у Будимпешти, 1949. године 
(Архив САНУ, 10.131/II-299-2) 

 
 

Слика 2.22. Званичан 
печат неодржаног 

конгреса (Архив САНУ 
10.131/301) 

 
 

 
Због организационих тешкоћа, IV конгрес INQUA ипак није одржан у Будимпешти 

(Архив САНУ 10.131/301, 302),  па је Рим још јеном номинован за домаћина. Овај, 

дуго жељени, конгрес је требао бити организован 1951. (Архив САНУ 10.131/325, 

326), али је одржан тек 1953. (Архив САНУ 10.131/IV-9-113, 10.131/IV-9-113-2, 

Прилог 2.23) 

 

   

  
Прилог 2.23. Потврда о износу котизације за 
Четврти конгрес у Риму (Архив САНУ, 

10.131/IV-9-113-2). Најстарији лого INQUA 
конгреса (Porter, 2003) је у заглављу 

 

Прилог 2.24. Рукопис Миланковићевог 
римског предавања на француском језику 

(Архив САНУ 10.131/IV-10-4) 
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За ову прилику, Миланковић на немачком језику припрема предавање „О уделу 

егзактних наука у испитивању геолошке прошлости“ (Milankovitch, 1956), а првог 

дана конференције га је уз помоћ колеге Војислава Мишковића превео на француски 

језик (Архив САНУ 10.131/IV-10-4, Прилог 2.24). 

Као и на претходном, и на овој конференцији Миланковић је доживео непријатност, 

када га је након 20 минута излагања прекинуо председавајући, амерички географ 

Флинт (R. Flint). Немоћан, Миланковић је подигао текст саопштења, узвикујући 

„Биће штампано!“ (Миланковић, 1957, 58; Архив САНУ 10.131/IV-10-4; Прилог 

2.24).  

Током конгреса, Миланковић се коначно упознао са немачким геологом Грахманом 

(R. Grahmann), који је прилику да сретне српског научника пропустио у Бечу, 1936. 

године. Миланковић је са немачким колегом био у преписци од 1928. (Архив САНУ, 

10.131/II), односно од времена када је Грахман радио на картирању леса Европе  

(Grahmann, 1932) која је и даље веома актуелна. Прављење нове карте леса нашег 

континента остао је незавршени пројекат INQUA (Smalley et al., 2001). 

 
 

2.5.3. Миланковићево дело на наредним конгресима INQUA 
 

 
Римски конгрес је био последњи на којем је Миланковић учествовао. Упркос томе, 

његово научно дело је наставило да живи и добија нове следбенике (Пантић, 1997). 

На свим наредним конгресима INQUA, светски квартаролози су саопштавали нове 

доказе о траговима Миланковићевих циклуса у геолошком запису. Препознавање 

његових циклуса представља један од најважнијих циљева свих палеоклиматских 

истраживања, која се спуштају и ван плеистоцена – у дубљу геолошку прошлост.  

Од Шестог конгреса INQUA (Варшава, 1961), и стварања подкомисије за 

стратиграфију леса Европе (INQUA Sub-Commission on the Loess Stratigraphy of 

Europe), која 1969. добија статус комисије, трагови снажних плеистоцених 

климатских промена уочавају се и у сменама лесно-палеоземљишних хоризоната 

(Smalley et al., 2001). Потпуно је задивљујућа чињеница да је Миланковић, пловећи 

бродом између Београда, Даља и Беча, а заправо путујући кроз васиону и векове 

(Миланковић, 1928), пролазио поред лесних профила десне дунавске обале који 

осликавају његове циклусе (Јовановић и Гаудењи, 2008а).  

И поред краткотрајне сенке коју је развој методе радикарбонског датирања спустио 

на Миланковићев рад (Имбри, Палмер-Имбри, 1981), његова теорија и даље рађа 
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нове плодове. Кукла (Kukla, 1975), детаљно наводи доказе који негирају Пенк-

Брикнерову палеоклиматску шему. Објављивање резултата Хејса (J. Hays), Имбрија 

(J. Imbrie) и Шеклтона (N. Shackleton) (Hays et al., 1976), који су комбинованом 

статистичко-палеонтолошком методом утврдили Миланковићев ритам 

палеоклиматских циклуса, сачуван у дубокоморским седиментима Индијског океана, 

представљало је преломни тренутак за потпуну реафирмацију Миланковићеве 

теорије (Јовановић, 2005; Јовановић и Гаудењи, 2008а).  

Широка примена Миланковићевих циклуса, је вероватно најсјајнија награда коју је 

добио наш научник. Не мањег сјаја је и медаља која носи његово име (Прилог 2.25), 

а коју Европска унија геонаука (EGU – European Geosciences Union) додељује од 

1993. године, „за извандредна истраживања дуготрајних климатских промена и 

моделовања“ (Прилог 2.26). 

 

 

Прилог 2.25. Медаља „Милутин Миланковић“ коју од 1993. године додељује ЕGU – Европска 
унија геонаука (http://static.egu.eu/static/663/awards/milutin_milankovic_medal_large.jpg) 
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Прилог. 2.26. Носиоци медаље „Милутин Миланковић“ испред Природно-математичког 
факултета у Новом Саду током "Milutin Milankovitch Anniversary Symposium: Paleoclimate 

and the Earth Climate System: Belgrade, 30. August - 2. September 2004, Serbian Academy of 
Sicences and Arts" 

С лева: Џејмс Хејс (James D. Hays, носилац медаље од 2010), Андре Берже (Andre Berger, 
1994), Џорџ Кукла – седи (George Kukla, 2003) (Фото: М. Јовановић, 2004) 
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3. ГРАНИЦЕ, ТРАЈАЊЕ И ПОДЕЛА 

ПЛЕИСТОЦЕНА 
 

 

Према званичном ставу Међународне уније  геолошких наука (IUGS – International 

Union of Geological Sciences), епоха плеистоцена је почела пре 2,588 милиона година 

(Riccardi, 2009; Gibbard et al., 2010) и трајала је до пре 11.700 година (Walker et al., 

2009). 

Од 30. јуна 2009. године, када је ратификована доња граница плеистоцена, 

квартарној периоди је враћен формалан положај геохронолошке/хроностратиграфске 

јединице (Riccardi, 2009), који је изгубио 2004. године (Gradstein et al., 2004). 

Иако су оба ова термина у употреби преко 170 година, расправе о њиховој 

хијерархији и трајању су кулминирали управо након издавања Геолошке временске 

скале 2004 (Gradstein et al., 2004). 

Ради схватања значаја поменуте расправе, прегледно ће бити представљени главни 

догађаји у стварању и развоју терминологије, те променама хијерархије и трајања 

плеистоцена и кватара. 

 

 

3.1. СТВАРАЊЕ И РАЗВОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ 

 

Италијански геолог Ђовани Ардуино (Giovanni Arduino) је установио прву 

хроностратиграфску поделу, када је стене у Алпима на основу изгледа и фосилних 

остатака поделио на примарне, секундарне, терцијарне и квартарне (алувијум). 

Поделу Земљине прошлости на ове одељке, предложио је у писму објављеном 1760. 

године (Arduino, 1760, према Schneer, 1969). 

Филипс (John Phillips), нећак Вилијама („Страта“) Смита, је 1841. године два 

настарија одељка назвао палеозоик и мезозоик, а два најмлађа сврстао у кенозоик 

(Phillips, 1841; Прилог 3.1).  

Термин квартар је у ширу употребу увео Десноје (Desnoyers), 1829. године, 

описујући седименте који дискордантно леже преко терцијарних секвенци Париског 



3. Границе, трајање и подела плеистоцена 

 44

басена и садрже фосилне остатке савремених мекушаца (Reboul, 1833; Bourdier, 

1957. према Gibbard and van Kolfschoten, 2004).  

Лајел (1833) је терцијар поделио на еоцен, миоцен и плиоцен, на основу сличности 

фосилних мекушаца са савременим заједницама. Најмлађи одељак - новији плиоцен 

(Lyell, 1833) је у прилогу француског издања „Елемената геологије“ 1839. године 

преименовао у плеистоцен (Lyell, 1839a,b). Иако Лајел није прихватао Деснојеров 

термин квартар ипак је истицао да је еквивалент временског распона од новијег 

плиоцена до рецентнe (Lyell, 1857) епохе .  

 

 

Прилог 3.1. Насловна страна Филипсове књиге (Phillips, 1841) 
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Након што је Агасиз (1840) устврдио да „дилувијални“ нанос који покрива велике 

делове Европе и Северне Америке потиче од пространих ледника пре него од 

библијског потопа, Форбс (Forbes, 1846) је предложио да се глацијална епоха 

поистовети са епохом плеистоцена (Ogg, 2004). 

Фон Морлот (Von Morlot) је термин квартар повезао са ером леденог доба, а Форбс 

(Forbes, 1846) је Лајелов термин „плеистоцен“ користио за описивање „глацијалне 

епохе“ која је пост-терцијарне старости. 

Лајелова „рецентна“ епоха (Lyell, 1857) је на Трећем међународном геолошком 

конгресу (IGC), одржаном у Лондону 1885. године названа холоцен („потпуно 

рецентан“). Овај период је Жерваи (Gervais, 1867-1869), на основу учешћа 

савремених организама, повезао са „пост-дилувијалним седиментима који углавном 

кореспондирају пост-глацијалном периоду“ (Bourdier, 1957, 101). Холоцени период 

је временски одговарао „петој“ ери (Quinquennaire, Parandier, 1891), али овај термин 

никада није био у широј употреби (Gibbard and van Kolfschoten, 2004).    

Назив „холоцен“ је званично усвојен на Међународном геолошком конгрсу (IGC), 

1885. године.  

 

 

3.2. ТРАЈАЊЕ И ПОДЕЛА ПЛЕИСТОЦЕНА 

 

3.2.1. Историјски преглед 

 

Трајање плеистоцена је процењивано и одређивано на различите начине, у распону 

од око 660.000 година, до данас званичних 2,588 милиона година. 

На основу цртежа у Пенк-Брикнеровом делу (1909) (Прилози 3.2. и 3.3), почетак 

гинца се могао проценити на око 660.000 година. Кепен и Вегенер (Koeppen and 

Wegener, 1924) су трајање гинца датирали астрономски, користећи Пенк-Брикнерову 

криву (1909) и криву осунчавања коју је конструисао Миланковић (Milankovitch, 

1924). 

Након што је Еберл (Bartel Eberl) 1924. године пронашао трагове још старијих 

ледених доба (Миланковић, 1997), Миланковић је конструисао криву осунчавања за 

последњих милион година која је обухватила и ова два ледена доба (Eberl, 1930). 

Поштујући ненарушени абецедни редослед Пенк-Брикнерове шеме, она су добила 

имена дунав (Eberl, 1930) и бибер (Schaefer, 1940).  
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Прилог 3.2. Прво издање Пенк-Брикнеровог „Леденог доба у Алпима“ (Фото: М. Јовановић) 
 

 

Прилог 3.3. Пенк-Брикнерова (1909) карта са положајем долина Гинца, Миндела, Риса и 
Вирма (оригинални размер 1:400.000) (Фото: М. Јовановић) 
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Све до почетка седамдесетих година XX века, званична доња граница квартара била 

је 1 милион година пре садашњице (Holmes, 1937, 1960; Kulp, 1961). (Прилог 3.4).   

 

Прилог 3.4. Трајање квартара и граница према плиоцену (Извор: Gradstein et al., 
2004, модификовано) 

 
 

Увећавањем архива палеоклиматских промена и бољим разумевањем трагова 

климатских флуктуација али и применом метода орбиталног подешавања, доња 

граница плеистоцена је почела да се спушта (King and Oakley, 1949, 1950; Harland et 

al., 1982, 1990; Berggren et al., 1985, 1995; Haq et al., 1987; Harland et al., 1990). 

Прву детаљнију хроностратиграфску поделу квартара дао је Цојнер (Zeuner, 1937, 

према Flint, 1947) (Табела 3.1) 

Традиционална трипартитна подела одељака геолошке прошлости (доњи, средњи, 

горњи) је за плеистоцен први пут званично употребељена на 2. INQUA конгресу који 

је одржан у Лењинграду, 1932. године (Woldstedt, 1962; Gibbard, 2003; Gradstein et 

al., 2005) док су их Цојнер (Zeuner, 1935, 1959) и Хопвуд (Hopwood, 1935), први 

употребили у енглеском језику. Тада је ова подела још увек била базирана на 

карактеристичним заједницама фосилних кичмењака на европском тлу. Фосилни 

кичмењаци плеистоцене старости подељени су у три групе, од којих је свака по свом 

карактеру била савременија од претходне, а захватале су скоро истоветне временске 

распоне.  
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Табела 3.1. Једна од прих детаљних хроностратиграфских подела плеистоцена 
(Извор: Zeuner, 1937, према Flint, 1947) 

Стратиграфија/подела време максимума 
(године пре 1800. г.н.е) 

вирм 3 (померанијски) 18.000 

вирм 2 (бранденбуршки) 67.000 

вирм 1 (варта) 112.000 

рис/вирм интерглацијал 143.000 

рис 2 (сал) 183.000 

рис 1 226.000 

миндел/рис интерглацијал / 

миндел 2 (елстер) 430.000 

миндел 1 472.000 

гинц/миндел интерглацијал / 

гинц 2 545.000 

гинц 1 586.000 
 

 

На основу прихваћеног трајања плеистоцена од 600.000 година, које је засновано на 

Цојнеровој примени Миланковићеве временске скале на геолошки запис (Zeuner, 

1935, 1959), плеистоцен је подељен на следећи начин: 

Горњи плеистоцен који је трајао до пре 180.000 година и обухватао последњи 

глацијал и последњи интерглацијал, а карактерисала га је заједница Elephas 

primigenius, касни Elephas antiquus, Dama dama, Dicerorhinus merckii, Tichorhinus 

antiquitatis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. 

Средњи плеистоцен (180.000-425.000) је обухватао претпоследњи глацијал и 

претпоследњи интерглацијал, са заједницом Elephas trogontherii, E. antiquus, D. 

clactonianus, D. merckii, Homo cf. sapiens. 

Доњи плеистоцен (425.000-600.000) који је обухватао најстарије одељке плеистоцена 

- рани глацијал, први интерглацијал и први глацијал са типичним представницима 

Elephas meridionalis, primitive, E. trogontherii, E. antiquus, Dicerorhinus etruscus, Dama 

savini, Machairodus, Homo (Pithecanthropus) erectus, H. heidelbergensis (Zeuner, 1935, 

1959, према Gibbard, 2003). 

Након Другог светског рата, Пенк-брикнерова подела плеистоцена престала је да 

представља глобални стандард. Тражено је да се формирају локално базиране, 

прецизно дефинисане стратиграфске шеме (Van der Vlerk, 1953). Раних 70-их година 

прошлог века, јавила се потреба да се формално дефинишу хроно-
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стратиграфске/геохронолошке поделе вишег реда, на основу копнених и маринских 

седиментних архива. Стога је 1973. у оквиру INQUA установљена Радна група за 

поделу плеистоцена, а први задатак је био да се одреде границе доњег, средњег и 

горњег плеистоцена. Ове границе су требале бити креиране тако да се могу 

користити широм планете и примењивати како за копнене, тако и за маринске 

архиве. 

За постављање стратиграфске границе тражени су веома карактеристични и 

краткотрајни догађаји (слојеви тефре, магнетне реверзије, плављења, промене нивоа 

мора, тектонски покрети, глобални климатски догађаји...) (Gibbard, 2003). 

 
 

 

3.2.2. Доња граница плеистоцена 

 

На основу закључака донетих на Међународном геолошком конгресу (IGC), 

одржаном у Лондону, 1948. године, учињен је први званичан покушај дефинисања 

доње границе плеистоцена. IUGS је предложила да „доња граница плеистоцена мора 

бити место где је евидентирано прво значајно захлађење у развитку неогена Италије” 

(King and Oakley, 1949, 1950 према Pillans and Naish, 2004; Gibbard and van 

Kolfschoten, 2004). 

Одговарајући фосилни запис пронађен на профилима морских седимената у јужној 

Италији, у основи калабријског ката. Ова граница је одређена на основу првог 

појављивања хладнољубивих мекушаца Arctica islandica, Hyalinea baltica (Šibrava, 

1978), али је нешто касније доказано да се Hyalinea baltica појављује нешто касније 

(Ruggieri and Sprovieri, 1979). У међувремену је предложено и да граница буде 

хроностратиграфска - постављена на врху или мало изнад врха краткотрајног олдувај 

(Olduvai) магнетостратиграфског догађаја, на 1,8 милиона година (Haq et al., 1977). 

На XI конгресу INQUA у Москви (1982), званично је предложено да стратотип за 

доњу границу плеистоцена буде локалитет Врица (Vrica) у Калабрији (Calabria) – 

јужна Италија. Граница је одређена на основу литостратиграфског критеријума, па је 

маркерна тачка одређена у основи глинаца који леже преко сапропелског слоја „е“, 

формираног током Олдувај периода нормалног поларитета (Aguirre and Pasini, 1985). 

Граница је најпре датирана на 1,64 милиона година али је након астрономске 

калибрације спуштена на 1,806 милиона година (Lourens et al., 2005). Овако 

дефинисану границу је IUGS званично потврдио 1984. године (Bassett, 1985). 
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Међутим, убрзо су почели да стижу докази да је глобално захлађење почело много 

раније.  

Прво снажније захлеђење, детектовано на истоку Антарктика, почело је током 

касног еоцена (пре око 35 милиона година) (Ingolfsson, 2004; Trapati et al., 2005). 

Током миоцена, планинска глацијација је започела на Аљасци, Гренланду, Исланду, 

Патагонији, а настављена је током миоцена и на боливијским Андима, а могуће и на 

Тасманији. У северном Атлантику и Пацифику, трагови глацијације су забележени 

од пре 2,6 милиона година (Ehlers and Gibbard, 2007, Hеusser, 2003).  

Аљаска (Eyles et al., 1991) и северна Канада (Barendregt and Duk-Rodkin, 2004; Duk-

Rodkin, 2004) су биле захваћене веома снажном глацијацијом од пре 2,9 милииона 

година, а пре око 2,7 до 2,6 милиона година је дошла на југ до Високих равница у 

САД-у (Fairbridge, 1972; Boellstorff, 1978. према Bowen and Gibbard, 2007). 

Шеклтон је сугерисао да почетак квартара треба да одговара најранијем забележеном 

налазу продора ледених санти у северни Атлантик, односно MIS периоду 103  што је 

тада одговарало времену од пре 2,4 милиона година (Shackleton et al., 1984). 

Занимљиво је да је потврда о постављању границе на основу Врица локалитета 

(Москва, 1992), дошла читавих осам година након што су пронађени докази о 

наведеном продору леда у северни Атлантик. Формирањем тачније временске скале, 

MIS 103 период је постављен на пре 2,6 милиона година (Shackleton, 1997).  

Овој граници одговарају и многи други палеогеографски преображаји: 

-  започета је и акумулација леса у Кини и Централној Азији (Kukla and An, 1989; 

Dodonov, 1991; Ding et al., 1992); 

- започета је фаунистичка транзиција на тлу Европе – од шумских врста до степских 

елемената („Elephas-Bos-Equus“ догађај) (Bonifay, 1990); 

- појава бројних болошких маркера који означавају хлађење Средоземног мора 

(Combourieu-Nebout and Vergnaud-Grazzini, 1991); 

- након што је пре око 2,5 до 3 милиона година коначно затворен Панамски мореуз 

(Coates et al., 1992; Coates and Obando, 1996; Keller et al., 1989), перманетно Ел Нињо 

стање које је трајало током Плиоцена се завршило, а наследио га је режим не толико 

различит од садашњег (Federov et al., 2006).  

Упркос бројним доказима о почетку глацијације, према званичној Геолошкој 

временској скали (Gradstein et al., 2004), доња граница плеистоцена је дефинисана на 

1,806 милиона година. Овим документом квартар је изгубио формални статус на 

геолошкој лествици, а плеистоцен и холоцен су постале епохе неогена. 
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Овакво становиште изазвало је широку дебату о положају и доњој граници 

плеистоцена и квартара. Након скоро шест година расправе, 2009. године, Извршни 

комитет IUGS је званично ратификовао предлог Међународне уније за 

стратиграфију (ICS) да се доња граница плеистоцена спусти на почетак геласијског 

ката, односно до MIS 103 или 2,588 милиона година пре садашњице. У исто време, 

квартару је враћен формални статус периоде у оквиру кенозојске ере, а временски се 

поклапа са трајањем плеистоцена и холоцена (Riccardi, 2009; Gibbard, et al., 2010; 

Прилог 3.5)  

Одвијање дебате се може сагледати кроз доступне документе на адреси: 

http://www.quaternary.stratigraphy.org.uk/Temporary%20Items/ 

 

 

Прилог 3.5. Писмо у којем се потврђује одлука IUGS о трајању и статусу плеистоцена и 
квартара (Riccardi, 2009) 
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Стратотипски локалитет почетка геласијског ката је Монте Сан Никола на Сицилији. 

Почетак MIS 103 одговара почетку магнетне хронозоне C2r (матујама), која се на 

овом профилу налази унутар сапропелског слоја „А5“.  

 

 

3.2.3. Горња граница плеистоцена 

 

За разлику од доње границе плеистоцена, граница према холоцену је широко 

прихваћена.    

На основу предлога током VIII INQUA конгреса, одржаног у Паризу 1969. године, 

доња граница холоцена, односно горња граница плеистоцена, је требала бити 

одређена на основу варви у језерским седиментима Шведске (Moerner, 1976,  према 

Gradstein et al., 2004). Овај предлог је Комисија за холоцен INQUA званично 

прихватила 1982 (Olausson, 1982) али га није последила ICS-у. Као алтернатива, 

предложено је да се граница прецизно одреди на 10.000 радиокарбонских (14С) 

година. На овај начин би граница плеистоцен/холоцен била прва стратиграфска 

граница одређена хронометријски након протерозојског еона (Mangerud et al., 1974). 

Трећа алтернатива је била да се у оквиру GRIP леденог језгра одреди стратотип за 

последњу терминацију (Bjoerk et al., 1998). Старост овако одређене основе холоцена 

износила би 11.500 календарских година ВР (Dansgaard et al., 1993). 

Од 2008. године за званични почетак холоцена узима се први сигнал глобалног 

отопљавања на крају млађег дријаса/гренландског стадијала 1, детектованог у 

NGRIP леденом језгру Гренланда. Овај догађај временски је одређен на 11.700 

година пре 2000. године, са максималном грешком од 99 година (Walker et al., 2008, 

2009). Ова граница представља и „прву терминацију“ (Broecker and van Donk, 1970). 

 

 

3.2.4. Границе и трајање средњег плеистоцена 

 

Предмет ове дисертације су лесно-палеоземљишне секвенце средњеплеистоцене 

старости, па ће проблеми одређивања доње и горње границе бити детаљније 

изложени. 
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3.2.4.1. Доња граница средњег плеистоцена 

Фундаменталне промене у Земљином климатском систему, прогресивно су се 

дешавале током интервала од пре око 1,2 до 0,5 милиона година. У овом временском 

распону, било је предложено неколико могућих граница између доњег и средњег 

плеистоцена: 

- граница између калабријског и јонског маринског ката у Италији (Cita and 

Castradori, 1994, 1995); 

- MIS 22-21 транзиција која одговара почетку тираспољске фазе (сисара), 

почетку петропавловског (под)ката и почетку неоплеистоцена руске низије  

(Gibbard and van Kolfschoten, 2004; Zhamoida 2004; Dodonov, 2005) 

- Матујама-бринес палеомагнетска граница (Matuyama-brunhes, MBB) 

(Richmond, 1996; Pillans, 2003) 

- Харамиљо субхрон (Jaramillo) (Pillans, 2003) (према Head and Gibbard, 2005). 

Граница између калабријског и јонског ката у Италији се везује за MIS 25 и прво 

појављивање топлољубивог нанофосила Gephyrocapsa sp. 3, али је овај датум крајње 

проблематичан (Raffi, 2002; Reale and Monechi, 2005). 

MIS 22 представља период вероватно најизраженије палеоклиматске промене током 

рано-средњеплеистоцене транзиције. Она је најуочљивија на прелазу MIS 22-21 кад 

се уочава нагла промена између веома ниских према високим вредностима δ18О. Овај 

прелаз је веома уочљив у бројним евроазијским континенталним архивима 

(Dodonov, 2005) али је мање косристан за корелацију континенталних записа на 

јужној хемисфери јер је глацијација током MIS 22 изражена првенствено на северној 

полулопти. 

У маринском запису, израженија је граница MIS 23-22, базирана на нестанку 

карбонатног  нанофосила Reticulofenestra asanoi (Raffi, 2002; Rеale and Monechi, 

2005). 

Постављање границе на МВВ има практичну вредност, иако MIS 19, током којег је 

дошло до промене Земљиног поларитета, није нарочито значајан као палеоеколошки 

или палеоклиматски догађај. Палеомагнетска граница омогућава њено препознавање 

на обе хемисфере, како у копненим, тако и у маринским палеоархивима. Такође, она 

се налази релативно близу MIS 22 који, како је описано, представља најзначајнију 

палеоклиматску прекретницу током рано-средњеплеистоцене транзиције (Head and 

Gibbard, 2005). 
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Учесници симпозијума „Стратиграфија и образац културних промена у средњем 

плеистоцену“), који је одржан у Аустрији, 1973. године, препоручили су да: 

„Почетак средњег плеистоцена треба да буде дефинисан тако да се или поклапа или 

буде повезан са границом између матујама реверсном епохом и бринес нормалном 

епохом палеомагнетне хронологије (Butzer and Isaac 1975, Appendix 2).  

Сличну препоруку је дала INQUA Радна група за главну поделу плеистоцена током 

XII INQUA конгреса који је одржан у Отави, 1987. године (Richmond, 1996).  

МВВ тако представља одличан хроностратиграфски маркер, глобалног карактера. 

Граница се налази у средини MIS 19 (Bassinot et al., 1994; Channell et al., 2004), а 

Шеклтон и сарадници су је астрономски датирали на око 780 хиљада година 

(Shackleton et al., 1990), коришћењем модел запремине леда (Imbrie and Imbrie, 1980) 

за подешавање маринско изотопског записа ODP локалитета 677 у Источном 

Пацифику. Ова граница је у наредним годинама датирана на различите начине, о 

чему ће бити говора у поглављу 8. Дискусија. 

На XIV INQUA конгресу у Берлину (1995), предложени су кандидати за 

стратотипски локалитет. Кандидати се налазе у Италији (профили Вале ди Манче 

(Valle di Manche) у Калабрији, Монталбано Јонико (Montalbano Jonico) (Ciaranfi and 

Marino, 1995; Sagnotti et al., 2010), Јапану (Chiba) (Aida et al., 1995) и на Новом 

Зеланду (Pillans, 1995).  

На 32. Међународном геолошком конгресу (IGC, 2004), Радна група Међународне 

комисије за стратиграфију (ICS), препоручила је да стратотипски локалитет буде 

пронађен у маринским седиментима који се налазе на копну, а не у језгру морских 

седимената (Head et al., 2008b). 

 

3.2.4.2. Горња граница средњег плеистоцена 

Како је још Цојнер (Zeuner, 1959) дефинисао, горњи плеистоцен обухвата последњи 

глацијал и последњи интерглацијал. Цојнерова граница средњег/горњег плеистоцена 

је била постављена на 180.000 година, а након Волдштета (Woldstedt, 1962) 

спуштена је на 120.000 година.  

За прецизно постављање границе искоришћена је „терминација II“ (Broecker and van 

Donk, 1970), уочена у изотопско-кисеоничким записима океанских седимената. 

Овако драматичне промене у запремини леда означавају нагле климатске промене од 

потпуно глацијалних до потпуно интерглацијалних услова. Нагли прелази, који су 
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трајали неколико хиљада година, могу се уочити и у палеоклиматским и 

палеоеколошким записима у копненим седиментима. 

Друга терминација је детектована непосредно пре почетка MIS 5e (имијан по 

северозападноевропској шеми). Ова граница је најпре датирана на пре 130.000 

година (Martinson et al., 1987), а касније на 128.000 година B.P. (Broecker and 

Henderson, 1998). 

Стратотипски локалитет је постао локалитет Амерсфорт (Amersfoort) (Zagwijn, 1961, 

1983).  Након истраживања Низоземске геолошке службе за нови стратотип имијана 

је 1997. године одређена бушотина Амстердам-Терминал (Cleveringa, 1998). У језгру 

ове бушотине детектован је читав имијан, а доња граница на 63,5 м испод површине 

је одређена на основу палинолошког записа сачуваног у слатководним језерским 

седиментима (van Leeuwen et al., 1998; Gibbard, 2003). Термин имијан (Еemian) 

преузет је од формалног назива за секвенцу песка са љуштурицама локалитета 

Амерсфорт (Kolfschoten and Gibbard, 2000). 

Поред термина имијан, прихваћеног у западној и делу централне Европе, у употреби 

су и други називи који временски коиндицирају са овим временским периодом: 

интерглацијал рис/вирм (Алпи), ипсвичиан (Ipwichian) у В. Британији, микулино 

(европски део Русије), мурава (Белорусија), меркине (Литванија), фелицианова 

(Летонија), прангли (Естонија), тепсанкумпу (Финска)... (Kolfschoten and Gibbard, 

2000). 

На основу мишљења да овако важне границе требају бити одређене у морским 

седиментима, пронађено је језгро у Атлантику, уз обалу Пиринејског полуострва, 

означено као MD952042 (Sanchez-Goni et al., 1999).  

Међутим, утврђено је временско непоклапање између температурних промена на 

копну и промена у запремини морског леда (Sanchez-Goni et al., 1999), док су 

Шеклтон и сарадници  (Shackleton et al., 2003) установили да се почетак имијана 

јавља 6.000 година касније него што је граница између MIS 6 и MIS 5. Стога су Лит и 

Гибард (Litt and Gibbard, 2008) усвојили Гибардов предлог из 2003. (Gibbard, 2003) и 

за стратотипски локалитет одредили бушотину Амстердам-Терминал. Граница је на 

основу прецизних датација варви Монтићиа (Monticchio), временски одређена 

127.200 година пре данашњице (Brauer et al., 2007). Исте године је ICS прихватила 

овај предлог, док га IUGS још увек разматра.  
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3.3. СТАТУС ПЛЕИСТОЦЕНА 

 

 

Према Геолошкој временској скали  (Gradstein et al., 2004) плеистоцен је 

представљао епоху неогеног периода, који је обухватао временски распод од почетка 

плиоцена до данашњице (5,33 милиона година) (Прилог 3.4, Табела 3.2), при чему је 

поред терцијера и квартар изгубио формални статус. 

Од 1976. ICS дели кенозојску еру на палеоген, неоген и квартар, вреднујући терцијар 

као „користан неформални термин који обухвата палеоген и неоген“ (Cowie and 

Bassett, 1989; Head et al., 2008c). Терцијар стога није уврштен у наредне три 

Геолошке временске скале (Cowie and Bassett, 1989; Remane, 2000; Gradstein et al., 

2004). 

 

Табела 3.2. Статус плеистоцена на основу Геолошке временске скале 2004. 
(ICS, 2004; Gradstein et al., 2004, модификовано) 

 

ера период епоха 
почетак 

(милиони 
година) 

холоцен 
0,012 

плеистоцен 
1,8 

плиоцен 
5,3 К

Е
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О
ЗО

И
К

 

Н
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миоцен 
23,0 

 

 

Током одржавања XVII INQUA конгреса, августа 2007. године, анонимним гласањем 

националних представника али и чланова скупштине (око 600 чланова), одлучено је 

да квартару буде враћен статус периода у оквиру кенозоика, а да његова основа буде 

изједначена са почетком геласијског ката, пре 2,588 милиона година (Ogg, Pillans, 

2008; Head et al., 2008a).  

Овакав статус квартара добио је подршку и на отвореном форуму током 33. 

Међународног геолошког конгреса (Осло, август 2008). У исто време неогена 

геолошка заједница је снажно подржавала постојећи статус плеистоцена, уз уступак 

позиционирањем квартара (Aubry et al., 2009). 
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Међународна комисија за стратиграфију је од субкомисија за стратиграфију квартара 

(SQS) и неогена (SNS) затражила званичне предлоге статуса: 

 

Предлог субкомисије за стратиграфију квартара (SQS): 

1. Почетак квартарне периоде треба спустити и изједначити са почетком 

геласијског ката, односно до 2,58 милиона година, што одговара MIS103. 

2. Почетак плеистоцене епохе треба спустити и изједначити са почетком 

квартара. 

3. Званичну доњу границу плеистоцена (1,8 милиона година) треба задржати као 

почетак калабријског ката, другог по реду ката плеистоцена. 

4. Квартар треба да задржи статус периода и да следи неоген на Геолошкој 

временској скали. 

 

Предлог субкомисије за стратиграфију неогена (SNS): 

1. Кенозојска ера треба да садржи периоде палеогена и неогена, а квартар би 

представљао субпериод који би обухватао последњих 2,6 милиона година. 

2. Неогени период треба продужити до данашњице. 

3. Граница плиоцен/плеистоцен треба да остане на 1,8 милиона година али би 

плиоцен требало поделити на рани и касни. 

4. Квартарни субпериод би обухватао касни плиоцен и плеистоцен (Gibbard et 

al., 2010). 

 

Пропозиције гласања у оквиру ICS-а су одређивале да уколико ни један од предлога 

не добије најмање 60% гласова, задржаће се статус кво, односно квартар би остао 

формално период али са недефинисаним почетком; доња граница плеистоцена би 

остана на 1,8 милиона година. 

Како је предлог SQS добио 89% подршке, он је у мају 2009. прослеђен Извршном 

одбору IUGS који је 29. јуна 2009. године формално ратификовао предлог ICS/SQS 

(Riccardi, 2009; Gibbard, et al., 2010) (Табела 3.3) 
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Табела 3.3. Званичан статус плеистоцена и квартара у оквиру кенозојске ере (IUGS, 2009) 
(модификовано) 

ера период епоха кат 
почетак 

(милиони 
година) 

холоцен  0,012 

горњи тарантијски 0,126 

средњи јонски 0,781 

калабријски 1,806 К
В
А
Р
Т
А
Р

 
плеистоцен 

доњи 

геласијски 2,588 

пјаћенцијски 
3,600 

К
Е
Н
О
ЗО

И
К

 

Н
Е
О
Г
Е
Н

 

плиоцен 
занклијски 

5,332 
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4. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
 
Детаљан преглед досадашњих истраживања која су се бавила пореклом и 

распростирањем леса на простору Војводине, стратиграфијом његових наслага 

и значајем за палеоклиматске и палеоеколошке реконструкције, дали су 

Марковић (2000), Јовановић (2000, 2005) и Гаудењи (2000, 2004, 2006, 2010), 

Савић (2002, 2006) и Басарин (2009, 2001). У фокусу овог поглавља биће 

радови који се односе на лесне локалитете детаљно обрађене у овој тези. 

 

 

4.1. РАНА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Тителски лесни плато је био предмет проучавања Марсиљија (Marsigli, 1726) 

током његове Дунавске експедиције 1694. и 1696. године. Поред грубе карте 

међуречја Тисе и Дунава, даје и резултате археолошког рекогностицирања овог 

терена. Његова скица профила Дунава на чијој високој десној обали се смењују 

слојеви леса и земљишта, те пратећи опис ових хоризоната, сматра се првим 

писаним резултатом проучавања ових седимената на територији Европе 

(Марковић и Ромелић, 1995; Марковић, 2000) 

Скоро век и по касније, аустријски геолог Волф (Wolf, 1867) описује Тителски 

лесни плато као један од највиших геоморфолошких облика у међуречју 

Дунава и Тисе. Геолошке резултате проучвања платоа даје 1870. године, када 

истиче повећан садржај песка у лесу те уочава слојеве плаве глине у подини. 

На основу истог броја и стратиграфског положаја „смеђих зона“ износи 

становиште да је Тителски плато био у генетској вези са Земунско-

Сланкаменским. Претпоставља да се стари ток Дунава пружа северно од 

платоа, и да се у њега Тиса уливала код Мошорина (према Гаудењи, 2010). 

Халавач (Halavàts, 1895) на 50 м високим одсецима Тителског платоа уочава 

три „смеђе зоне“ колико их констатује и на локалитету Заград код Сланкамена. 

О вези са лесним ободом Фрушке горе и правцем пружања пра- Дунава и Тисе 

има исто мишљење као Волф . 
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Ханус (Hanus, 1883, 1890) указује да је у доба Диоклецијана и Трајана Тиса 

имала ушће западно од Тителског брега (према Гаудењи, 2010). 

Чолноки (Cholnoky, 1902) спекулише да је лес Панонског басена пореклом из 

Централне Азије, 1907. године (а и б) образлаже разлоге померања корита Тисе 

и формирања геоморфолошких облика. Геоморфолошки облици 50 до 60 m 

високог Тителског платоа, изграђеног од плеистоценог леса, били су предмет 

његовог следећег рада (1910).  Сматра га остатком некадашњег много 

пространијег лесног платоа и стога га назива „брдом сведоком“ 

(Tanúhegy/Zeugenberg) (према Гаудењи, 2010). 

Мита Петровић је дао кратак али за историју науке ипак значајан oпис 

Тителског брега: „И тај плато спада геолошки у акумулационе горе, али је 

постао у сасвим другим приликама него Телечка. Док писац још неколико 

потребних му података на лицу места прикупи, посветиће посебан један рад тој 

за многе загонетној и за цело најинтересантнијој тачци у целој Бачкој“ 

(Петровић, 1887, 117).  

Планирано истраживање Тителског брега прекинуто је болешћу, а убрзо и 

прераном смрћу овог вансеријског научника (Гаудењи, 2008/2011) 

Лес Срема и његове морфолошке, литоошке и хидролошке особине су биле 

предмет опсежних истраживања хрватског научника Горјановић-

Крамбергера (Gorjanović-Kramberger, 1910/1912, 1914, 1921, 1922). На 11. 

Међународном геолошком конгресу (Штокхолм, 1910) даје скицу профила у 

сурдуку између Новог и Старог Сланкамена (Gorijanović-Kramberger, 1912). 

Као ознаке за палеоземљишта користи слово „V“ (Verwitterungszonen), а за 

лесне хоризонте „L“ (Jovanovic et al., 2006, Прилог 4.1).  

У раду из 1921. даје карту лесног покривача Фрушке горе, Ердутског и 

Ђаковачког платоа, а на скицама профила Вуковара, Старог Сланкамена и 

Земуна, палеоземљишне хоризонте означава са „S“ уместо са „V“ (Прилог 4.2) 

и тако успоставља номенклатуру која постаје опште прихваћена крајем 20. века 

(Kukla, 1987). Уводи и термин „лесни период“ који обухвата један лесни 

хоризонт и наредном „трошном зоном“ односно палеоземљиштем. 

Модификовањем овакве поделе, Кукла долази до појма „глацијалног циклуса“ 

(Jovanovic et al., 2006). 

Поменуте профиле је корелирао са глацијалним периодама констатованим у 

Алпима (Gorjanović-Kramberger, 1922). У истом раду даје опис Тителског 
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„равњака“ и даје шематски профил од Кошевца преко Тителског платоа до 

Тисе. Као и Волф и Халавач, успоставља генетску везу леса Тителског платоа 

са фрушкогорским ободом (према Гаудењи, 2010). 

 

Прилог 4.1. Горјановићев опис профила у сурдуку између Новог и Старог 
Сланкамена (L – лесни хоризонги, V (Verwitterungszonen) палеоземљишта, Scho. 

шљунак) (Gorjanović-Kramberger, 1912) 
 

Цвијић (1906) у „Геоморфологији“ на два места најпре износи да су 

Тителски брег и Сремска лесна плоча у блиској прошлости чинили целину, а 

потом да ова веза није постојала (Гаудењи, у 2010). 

Була (Bulla, 1933, 1935а, 1935b, 1968) међу најпотпуније лесне профиле у 

јужном делу Алфелда наводи Тителску лесну зараван и зараван Срема.  

Ласкарев поред радова о лесу околине Београда (Laskarev, 1922, 1926; 

Ласкарев, 1938) 1951. године објављује рад о стратирафији квартарних 

наслага Војводине на оснoву артешких бунара у Зрењанину и на Тителском 

брегу. Ослањајући се на ранија истраживања даје мишљење да су се слојеви 

са Corbicula fluminalis таложили на крају барске и прелазу ка мочварној фази 

коју је наследила фаза акумулације леса. Аутор наводи да се број „смеђих 

зона“ креће од 4 до 7 (према Гаудењи, 2010). 
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Прилог 4.2. Горјановићево означавање лесних (L) и палеоземљишних (S) хоризоната, 
као и „лесних периода“ (Gorjanović-Kramberger, 1912) 

 

 

 

Милојевић (1948) истиче да Тителски лесни плато није био у генетској вези са 

Сремском лесном заравни. Даје опис рељефа, морфолошких облика и 

литофација, са скицом профила код Рогулићевог салаша. Наводи и да је 

акумулација леса на том простору почела док је равница још била прекривена 

барама и плитким језерима. Препознаје и шест фаза навејавања леса, а велику 

дебљину хоризоната објашњава сукобљавањем ветрова различитих праваца 

који су доносили лесни материјал.  

Букуров у својим радовима (Букуров, 1948, 1953а,б, 1974, 1975, 1982, 1986) се 

бавио геолошким карактеристикама и геоморфолошким процесима у лесним 

подручјима. Његова истраживања су у великој мери била ослоњена на ранија 

истраживања Коха, Халавача, Буле, Марковић-Маријановићеве, Милојевића, 

Ласкарева и Николића. Како се више бавио Бачком него Сремом, Тителски 

брег је веома често предмет радова. Букуров у раду о долини Тисе у 

Југославији даје опис Тителског брега, геолошки састав и генезу 

геомофолошких чланова. У морфолошком погледу аутор је заступао 

Чолнокијево гледиште у питању веза са Сремском лесном заравни. У свом 

каснијем раду о геоморфолошким цртама Јужне Бачке (Букуров, 1953a) описује 

генезу геоморфолошких облика, геолошки састав, расчлањеност лесних 

заравни. На Тителском брегу аутор је уочио 5 смеђих зона на основу чега је 
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извукао закључак да су се за време навејавања леса смењивали сушни и кишни 

периоди. У овом раду даје једну интерпретацију плеистоцене малакофауне. У 

геоморфолошком приказу Војводине објављеној исте године (Букуров, 1953b) 

даје релативно кратак приказ рељефа Војводине. Поново напомиње усамљени 

положај Тителског брега већ од почетка акумулације лесне прашине. У свом 

раду о физичко-географским проблемима Бачке (Букуров, 1975) бавио се 

старошћу Тителског брега, и проблемом одсуства остатака Corbicula fluminalis-

a у слојевима са планорбисима и лемнеусима. О постанку лесних заравни 

износи гледиште да је начин таложења суберичног материјала везан за 

барометарску депресију у Панонском басену, истичући значај падавина и 

вегетације за формирање лесних наслага.  

За Тителски брег аутор тврди (Букуров, 1982, 1974) да је имао одвојену 

површину од Сремске и Банатске лесне заравни. У академској беседи (Букуров, 

1982) са темом Синтетичка разматрања геоморфолошких проблема на 

територији Војводине износи своја претходна мишљања и тврди да су све 

лесне наслаге постале на исти начин. У погледу раздвојености лесних заравни 

дао је тада владајућа схватања. Букуров је своје хронолостратиграфско 

расчлањивање лесно-палеоземљишних слојева тумачио на основу 

палинолошких резултата Шоа (Soó) и Миланковићевог календара. У својој 

географској монографији општине Тител (Букуров 1986) даје сажетак претхоно 

објављених ставова везано за Тителски брег и опшину Тител (према Гаудењи, 

2010). 

 

 

4.2. ИСТРАЖИВАЊА ЈЕЛЕНЕ МАРКОВИЋ-МАРЈАНОВИЋ 

 

Радови Јелене Марковић-Марјановић објављивани током  више од пет 

деценија представљају основе квартарне геологије наше земље (Антонијевић, 

1982 према Марковић, 2000).  

Она сматра да је Тителски лесни плато чинио целину са Тамишким платоом и 

Јужнобанатском лесном заравни (1949).  

У Прилогу за геолошку грађу Тителског брега (1950) даје четири попречна 

профила овог платоа са грађом лесних профила. Истиче значај профила 

Дукатар са развијеним црвеним земљиштем у подини. Уочава проблем 
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висинског положаја барског леса на профилу Феудвар и даје објашњења ове 

појаве. Формирање Тителског платоа дели у три сукцесивне фазе.  

 

 

Прилог 4.3. Јелена Марковић-Марјановић – поставила основе квартарне геологије 
наше земље (Антонијевић, 1982) 

 

Занимљиво да је овај рад припремљен за конгрес INQUA који је требао бити 

одржан 1949. године у Будимпешти (Jovanovic et al., 2006). 

Разматрајући тектонику Сланкамена (1951) указује на њен значај за квартарне 

творевине овог подручја, при чему даје податке о Горјановићевом и профилу 

Чот, који по њој садржи шест непоремећених лесних хоризоната.  

У раду о геолошкој грађи Тителског платоа (Marković-Marjanović, J., 1953) се 

ослања на студију Милојевића (1949), а код описа морфолошких облика на 

Малицког (Malicki, 1946). Констатује пет смеђих зона и шест зона леса. 

Интересантан шематски приказ десне обале Дунава од Вуковара до Земуна са 

уцртаним положајима профила и бројем лесно-палеоземљишних хоризоната 

даје 1954. године у студији о профилу Нештин-Скелице. Поредећи овај профил 

са другим локалитетима, наводи да на Тителском брегу има по седам лесних и 

палеоземљишних хоризоната. У лепом шематском приказу десне обале Дунава 

приказује и профил Батајнице са по пет лесних и палеоземљишних хоризоната. 

Током VII INQUA конгреса, били су дати краћи извештаји са различитих 

профила басена Дунава док је Јелена Марковић-Марјановић (1965) дала 

опширан приказ лесних профила у долини Дунава на подручју Југославије и 

њихов значај за квартарну стратиграфију (Jovanovic et al., 2006). 
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У септембру 1966., током симпозијума INQUA подкомисије за лес који је 

одржан у Београду, међународној јавности је био представљен профил Чот у 

Старом Сланкамену (Fink, 1968; Jovanovic et al., 2006) (Прилог 4.4). 

Литографски стубови Старог Сланкамена и Батајнице су дати и 1969. године. 

У свом раду о распрострањењу леса у Југославији (1972а) поред описа 

профила: Смедерево, Београд, Земун, Батајница, Сланкамен, Нештин и 

Тителски брег, даје и њихове корелације са профилима Чехословачке и 

Аустрије те са алпском стратиграфском шемом. Слојеве са Corbicula fluminalis 

у основи и Helix pelasgica у црвенкастом базалном земљишту миндел-ришке 

старости повезује са најстаријим земљиштем у Старом Сланкамену. 

 

 

Прилог 4.4. Изглед профила Стари Сланкамен – Чот половином 60-их година XX века 
(љубазношћу др Никола Миљковић) 
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Разматрајући релативну хронологију земљишта у Југославији (1972б), 

најстарије земљиште ставља на границу плиоцен/плеистоцен, а описује и 

палеоземљишта профила Стари Сланкамен са њиховим генетским 

хоризонтима. 

Исте године (1972в) даје још једну корелацију профила Чот и Батајница-

Капела. 

Доња граница квартара на северним обронцима Фрушке горе је била предмет 

рада из 1974. године, а 1976. бавећи се стратиграфијом вирма, на лесном 

платоу у Новом Београду, прва три земљишта детектује као черноземе, а за 

четврто наводи да је шумско. Бавећи се границом плиоцен/плеистоцен у 

Југославији, описује и доњи део профила у Батајници (Marković-Marjanović, J., 

1977), а истом темом се бави и 1978. на примеру београдско-смедеревског 

Подунавља. У последњем раду који ће овде бии наведен (Marković-Marjanović, 

J., 1979), на основу фосилног записа и литолошких карактеристика 

реконструише палеоклиматску транзицију од горњег панона до миндел-ришког 

интерглацијала, наводећи хоризонте који су формирани на профилима Старог 

Сланкамена, Батајнице, Тителског брега и Нештина. 

Вељовић (1975/1976) представља резултате палеомагнетских мерења леса из 

оријентисаних узорака из Титела и Земуна. На основу анализираних 10 узорака 

са Тителског брега, одређена је стабилна компонента реманентне 

магнетизације за сваки узорак. На основу минералошког састава дискутује да 

су климатски услови на простору платоа пре или после таложења били 

другачији од оних у околини Земуна . 

Током 60-их и 70-тих година прошлог века започињу и прва истраживања 

иностраних истраживача на нашим лесним профилима: Бронгер (Arnt Bronger), 

Финк (Julius Fink), Бутрим (Jan Butrym), Марушчак (Henryk Maruszczak) 

(Bronger, 1969, 1971, 1975, 1976, 2003; Butrym, 1974; Fink, 1968; Зеремски и 

сар., 1991; Singhvi et al., 1989). 

Јулиус Финк, руководилац подкомисије за лес INQUA, која је 1969. године 

добила статус комисије, је у периоду 1961-1977. година био кључна личност у 

заједници европских истраживача леса (Smalley et al., 2010). Након теренских 

истрживања лесних профила у нашој земљи, које су у организацији Јелене 

Марковић-Марјановић и САНУ спроведена од 6. до 10. септембра 1966, Финк 
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је формирао „стандардни“ хроностратиграфски модел леса у овом делу 

Панонске низије. Такође, дао је скице профила Смедерево, батајница Нештин, 

Вуковар, Ердут, Сивац, Мошорин и Стари Сланкамен (Fink, 1968) 

Немачки педолог Арнт Бронгер (Bronger) је обрадио важније профиле 

Подунавља и на основу палеопедолошких карактеристика извршио њихову 

корелацију са профилима Централне Европе, Лочуан у Кини и Карамајдан у 

Таџикистану. Реконструкцију палеоклиме урадио је користећи 

микроморфолошке и минералошке методе (Bronger, 1970, 1972, 1975, 1976, 

2003, Bronger et al.1987). У својој последњој студији везаној за лес Панонског 

басена (Bronger, 2003) извршио је и корелацију са MIS периодима ослањајући 

се на раније резултате TL датирања, које је добио са својим сарадницима 

(Bronger et al., 1987). 

Мађарски геолог Мартон Печи (Pécsi), је у оквиру свог обимног рада 

обрађивао и профиле у Војводини: код Титела, Дукатар, Стари Сланкамен и 

Нештин (Pécsi, 1966a, 1966b). У каснијој студији (Pécsi, 1993) је дао опис 

профила из Југославије (Ердут, Тител, Стари Сланкамен) корелирајући их са 

Бронгеровим резултатима (Bronger, 1976). 

Бутрим описује профил Стари Слакамен - Чот (Butrym, 1974). На основу 

примене термолуминисцентне методе, формира стратиграфију лесних профила 

у нашој земљи (Butrym et al., 1991). 

Сингви и сарадници (Singhvi et al., 1989) су у сугестији за ревизију 

хронологије лесно-палеоземљишних секвенци Потисја и Подунавља у 

Панонском басену анализирали 11 профила од којих су два била са Тителског 

брега (Мошорин - сурдук Дукатар и Лок) применом термолуминесцентне 

методе (TL). Недовољно развијена методологија и тада важећа геохронолошка 

схватања утицали су да ови резултати остану важни само као прво апсолутно 

датирање лесно-палеоземљишних секвенци на простору Војводине.  

Зеремски и сарадници (Зеремски et al., 1991) дају хронолошку корелацију леса 

Војводине на основу обрађених профила: сурдук Дукатар, Стари Сланкамен - 

Чот, Батајница - Капела. Литолошки опис је урађен на основу  резултата 

Марушчака (Maruszczak), а TL датације према Бутриму (Butrym). Аутори 

констатују да се резултати датирања 46 узорака са три профила у Војводини у 

потпуности подударају са резултатима 10 узорака које су датирали Сингви и 

сарадници (Singhvi et al., 1989). 
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Допринос познавању лесног профила Батајница дају Небојша Протић и 

Никола Костић (Протић и Костић, 1999; Protić et al., 1995; Kostić and Protić, 

2000). 

Кнежевић и сарадници (2001) дају грађу лесно-палеоземљишних секвенци 

Руме, Земуна и Чортановаца на основу бушотина. 

Нићифоровић и сарадници (2001) поред два литолошка стуба циглане у Руми, 

добијених на основу бушења, дају и садржај карбоната и просечан 

гранулометријски састав за лесне, палеоземљишне и прелесне хоризонте.  

Ненадић (2000) представља стратиграфске карактеристике лесних наслага 

Београда и околине. Ненадић и сарадници (Nenadić et al., 2001) на основу 

бушотина на потезу Земун, Инђија, Чортановци и Рума проучавају 

стратиграфске, литолошке, седиментолошке и минералошке карактеристике 

плеистоцених, прелесних, наслага и уочавају генетски веома издвојене 

јединице, чија је смена у вертикалном и хоризонталном правцу, последица 

динамичке активности на овом простору. У докторској дисертацији (2003) бави 

се плеистоценим седиментима источног Срема.  

Ненадић и Симић (2004/2005) уочавају два типа плеистоцених творевина на 

подручју источног Срема који су настали у виду лесног платоа на заравњеним 

деловима терена и падински тип творевина на обронцима Фрушке горе. На 

основу неколико бушотина указују на битну разлику у грађи горњих 

хоризоната леса и палеоземљишта у односу на слојеве испод њих. 

Симић и сарадници (2004) представљају резултате истраживања лесно-

палеоземљишних хоризоната локалитета Горњи Батинци код Ирига. 

Кошћал и сарадници (Кошћал и сар., 2005) у тумачу за геоморфолошку карту 

1:200.000 уз географски преглед, геолошки приказ и типове рељефа у 

Војводини, дају морфогенезу рељефа на основу ранијих података истраживача 

из Мађарске.  

Кошћал и сарадници (2008) расправљају о настанку Тителског платоа, његовом 

развоју са освртом на климатске прилике које су тада владале. 
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4.3. СЛОБОДАН Б. МАРКОВИЋ - ВОЈВОЂАНСКИ ЛЕС У ФОКУСУ 

МЕЂУНАРОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА  

 

Нову етапу у истраживању лесно-палеоземљишних секвенци покренуо је 

Слободан Марковић, који је, успоставивши веома блиске везе са великим 

бројем истраживача у иностранству, методологију и резултате истраживања на 

простору наше земље сврстао у ред најсавременијих научних достигнућа. 

Марковић и сарадници 1998. године представљају модел заштите лесног 

профила Чот у Старом Сланкамену, а 1999. и 2003. његову стратиграфију на 

основу прелиминарних палеомагнетних истраживања. 

У студији Рељеф Срема (Марковић и Лазић, 1998а,б) обрађују морфологију и 

морфогенезу Сремске лесне заравни.  

У докторској дисертацији (2000) врши опширну палеогеографску 

реконструкцију простора Војводине током квартара на основу веома обимне 

литературне грађе, као и  резултата стенског- и палео-магнетизма профила Чот 

- Стари Сланкамен, седиментолошких, магнетних и малаколошких резултата 

профила Рума - циглана. Након ове дисертације следи читав низ радова који се 

веома детаљно баве различитим карактеристикама лесно-палеоземљишних 

секвенци на простору Војводине. 

Профил Чот је био и предмет радова Марковића и сарадника (1998в, 1999, 

2003). Резултате луминисцентног датирања горњег дела овог профила износе 

Шмитова и сарадници (Schmidt et al., 2010), а ревизију дотадашње 

стратиграфске шеме Марковић и сарадници (Marković et al., 2011). 

Нове резултате магнетне сусцептибилности доњег дела профила Чот дају 

Јовановић и сарадници (Јовановић и сар., 2008/11б, 2010). 

Басарин (2011) на основу нових резултата магнетне сусцептибилности доњег 

дела профила Чот и Тителског лесног профила (Јовановић и сар., 2008), као и 

палеомагнетских истраживања (Јовановић, ова теза; Marković et al., 2011) 

идентификује Миланковићеве циклусе у лесно-палеоземљишним секвенцама 

Војводине и формира астрономски калибрисану геохронолошку скалу за 

период последњих око милион година.  

Детаљан приказ Батајничког лесно-палеоземљишног профила дају Марковић 

и сарадници (Marković et al., 2009). Бугл и сарадници (Buggle et al., 2008) 
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применом геохемијских метода примењених на профилима Батајница/Стари 

Сланкамен, Мирчеа Вода (Румунија) и Стари Кајдаки (Украјина) откривају 

порекло материјала од којих су формиране лесне наслаге. У раду из 2009. 

стратиграфију синтетичког профила Батајница/Стари Сланкамен корелирају са 

више евроазијсих профила, представљају израчунавања количине падавина за 

последњих око 600.000 година. Корелацију стратиграфије батајничког профила 

дају и Јовановић и сарадници (Јовановић и сар., 2008, 2008/2011, 2010; 

Jovanović et al., 2008b, 2009a). 

Нови резултати магнетне сусцептибилности профила Тителског лесног 

платоа представљaju Јовановић и сарадници (Јовановић и сар., 2008/2011б; 

2010; Jovanović et al., 2008a,b, 2009a,d) на основу којих је форимирана 

савремена стратиграфија, подржавајући аспирације за заштиту овог лесног 

локалитета.   

Профили циглане у Руми су били предмет више радова (Марковић, 1999; 

Марковић и сар., 2001а, 2007; Marković et al., 2004а, 2006а, Јовановић, 2000; 

Јовановић и сар., 2001), када су представљени резултати минералошких, 

магнетских, седиментолошких, малаколошких и геохронолошких истраживања 

овог локалитета.  

Нови резултати магнетне сусцептибилности и нови поглед на генезу 

палеоземљишта овог профила дају Јовановић и сарадници (2008, 2008/11а, 

2010), као и могуће методе за утврђивање јужне границе Сремске лесне 

заравни (Jovanović et al., 2011). 

Серија изузетно вредних радова посвећена је горње плеистоценим лесно-

палеоземљишним хоризонтима, откривајући хроностратиграфију, 

палеоклиматске флуктуације и биогеографске услове у овом одељку 

плеистоцена. Део ових радова се односи на горње плеистоцене хоризонте 

профила чија старост се спушта у средњи и доњи плеистоцен (Antoine et al., 

2009; Bokhorst et al., 2009; Fuchs et al., 2008; Marković et al., 2004b, 2005, 2006b, 

2007, 2008; Stevens et al., 20011; Ujvari et al., 2011; Гаудењи, 2000, 2004, 2006, 

2010, Савић, 2002, 2006) 
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5. ОПИС ИСТРАЖИВАНЕ ОБЛАСТИ 
 

 

 

Око 10% територије Војводине покривају лесне и лесу сличне творевине. 

Лесно-палеоземљишне секвенце на простору Војводине се издвајају 

комплетношћу и моћношћу која прелази 50 m. Оне представљају и један од 

најбољих копнених палеоклиматских и палеоеколошких архива Евроазије 

(Antoine et al., 2009; Bokhorst et al., 2009., Bronger, 1976, 2003; Buggle et al., 

2008, 2009; Marković et al., 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011; Stevens et 

al., 2011).  

 

 

5.1. ПЛЕИСТОЦЕНИ ПРЕЛЕСНИ СЕДИМЕНТИ НА ПРОСТОРУ 

ВОЈВОДИНЕ 

 

Горње Палудинскo (Славонско) језеро (Magyar et al., 1999) је постепено 

испуњено делтама река које су притицале са севера и северозапада (Magyar et 

al., 1999; Gabris and Nador, 2007). 

Фација са прелазним лакустријско-флувијалним карактеристикама, утврђена на 

основу остракода и малакофауне, констатована је на готово читавом  простору 

данашњег равничарског дела Војводине (Јанковић, 1970, 1977).  

Према Ракићу (1976б) у исто време са млађим пакетом горње палудинских 

слојева настали су и најстарији делови пролувијално-делувијалних седимената 

на ободу Фрушке горе, као и старији део полицикличних речних седимената 

јужног Баната (Ракић, 1985).  

Проучавајући прелесне седименте Срема, Ненадић и сарадници (Nenadić et al., 

2001) такође закључују да су преко језерских (палудинских) слојева 

наталожене полигенетске језерско-терестично-барске наслаге различитог 

литолошког састава, а преко њих депоноване су хетерогене речне 

полицикличне творевине. 
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Старост наведених творевина се различито дефинише (Krolopp, 1977, 1983; 

Ракић  1973, 1976а, 1977б, 1985; Ненадић, 1997; Кнежевић и сар. 1998), а 

генерално одговара прелазу из неогена у квартар без прецизнијег временског 

одређивања. 

Палеомагнетна истраживања Кука и сарадника (Cooke et al., 1979) у басену 

реке Кереш показала су да се граница између Гаус и Матујама палеомагнетских 

епоха налази на дубини од 480 m, односно 420 m. Позиција овог репера 

палеомагнетне стратиграфије је лоцирана у близини литолошке границе између 

моћне серије пескова у повлати и “шарених” глина у подини (Ronai, 1983 

према Jambor, 2001 и Марковић, 2000),  што приближно одговара доњој 

граници прелазне хидрогеолошке зоне артешке издани коју је на простору 

југословенског Потисја издвојио Кукин (1969) Према наведеном, на основу 

интерполације палеонтолошких и хидрогеолошких података граница између 

неогена и квартара би требала да се налази на дубини приближно од  200 до 

250 m, на потезу од Бачког Градишта до Хоргоша (Марковић, 2000). 

Постојање језерских и барско-мочварних басена на простору Војводине 

костатовано је и током раног и средњег плеистоцена. 

Крстићева на основу налаза љуштурица остракоде Cytherissa lacustris наводи  

да је током средњег плеистоцена постојало језеро на простору северног Баната, 

чија је дубина расла идући ка северу (Крстић, 1988). Језерске фосилне врсте 

срећу се од Тобе и Житишта до Сенте, а одатле до Бачке Тополе простирала се 

мочварна равница са готово истовременим барским и алувијалним 

седиментима. Максимално распрострањење овог језера одговара времену 

миндел-ришког глацијала (Крстић, 1988). 

Марковић (2000) констатује да су током маринско изотопских стадијума 15, 16 

и 17 постојале мање акваторије стајаћих вода и у другим деловима Војводине. 

Постепено формирање речне мреже праћено је депоновањем речно-језерских 

(полицикличних) седимената. Минералошке анализе ових наслага на простору 

Баната указују на највећу заступљњеност граната (Ракић и сар. 1980/81) који 

према студијама Молнара и сарадника (Molnar, 1973, 1977, 1988, Molnar and 

Krolop, 1978, Molnar and Geiger, 1981) води порекло са Алпа, док су у 

седиментима Тисе најзаступљенији хиперстен, аугит и базична хорбленда. Ово 

мишљење прихвата Копривица (1990а, б). 
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Крстићева и сарадници (Крстић, 1984; Крстић и сар., 1985) на основу 

минералошких и палеонтолошких истраживања бушотина у источном Банату 

наводе закључак да се ток пра Дунава пред крај раног плеистоцена приближно 

поклапао са линијом државне границе између Југославије и Румуније. Након 

речне фазе на простору источног Баната уследио је процес ујезеравања и 

каснијег стварања мочвара и ритова што је вероватно тектонски 

предиспонирано (према Марковић, 2000). 

Снажно тектонско спуштање централног дела Панонског басена од краја 

плиоцена и током доњег и средњег плеистоцена, контролисало је развој речне 

мреже (Nador et al., 2007) и праћено је испуњавањем седиментима које су 

доносили Дунав и Тиса (Kasse et al., 2010).  

Габрис и Надор (Gabris and Nador, 2007; Прилог 5.1.) на основу опсежних 

истраживања на простору Мађарске наводе да је овај положај Дунав имао 

током доњег али и средњег плеистоцена на шта указује и карактеристично 

повијање изобата квартарних прелесних (флувијалних и полицикличних) 

седимената на простору средњег и јужног Баната (Marović et al., 2002; Прилог 

5.1.). 

 

Прилог 5.1. Моћност квартарних седимената и претпостављени правци отицања 
палеорека на простору Мађарске (Gabris and Nador, 2007, модификовано) и моћност 

плеистоцених прелесних седимената на северу Србије (Marović et al., 2002, 
модификовано) 
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Моћност прелесних плеистоцених творевина на простору Војводине достиже 

200 m и највећа је у источном делу средњег Баната, средишњем делу Бачке и на 

крајњем западу Срема (Marović et al., 2002, Прилог 5.1). Поменуто 

карактеристично повијање изобата на простору јужног Баната може се везати 

за доминантно флувијалну акумулацију, док се у средишњој Бачкој може 

везати за неоалпску тектонику, што је случај и за подручје западног и 

средишњег Срема (Marović et al., 2002). 

Чињеница да се дебљине седимената не поклапају на простору Војводине са 

оним у Мађарској, може се објаснити још увек другачијим рашчлањивањем 

плеистоцена на простору наше земље, несагласним објектом картирања 

(квартарни/прелесни), као и мањим бројем бушотина и георадарских профила. 

Без обзира на ова неслагања, истраживања у нашој земљи потврђују 

препотстављени модел развоја речне мреже. 

Померање тока Дунава према западу је било постепено на шта указују 

развијени флувијални облици на простору Баната и Бачке. Током раног и 

средњег плеистоцена, Тиса се у Дунав уливала у близини Чонграда,  текући 

данашњом долином Кереша (Gabris and Nador, 2007; Прилог 5.1). Данашњи 

правац отицања у Великој мађарској низији Дунав је заузео највероватније 

током горњег плеистоцена (Kasse et al., 2010).  

Веома добру илустрацију брзих и сталних промена тока Тисе  дали су Тимар и 

сарадници (Timar et al., 2005) који наводе да се Тиса са правца данашњег 

Кереша (SE од Полгара) померила за 80 km према северозападу, односно према 

њеном данашњем току, последњи пут пре између 16.000 и 18.000 година. 

Према Крстићевој (1992), у данашњи положај, уз северну подгорину Фрушке 

горе, Дунав је дошао пре око 35.000 година . 

Разматрајући настанак хетерогене пролувијално-делувијалне лепезе преко које 

леже лесни седименти предгорног конуса Фрушке горе Ракић (1973, 1976б) 

сматра да је почела да се формира од раног до средњег плеистоцена, при чему 

је највећи део акумилиран од доњег плеистоцена. У саставу ове „сремске 

серије“ доминирају шљунак, песак, суглина и делимично измењена фосилна 

земљишта (бушотина код Јазка) и бескарбонатни лесоиди (бушотина код 

Малих Радинаца). 

Интензивна црвена до мрка боја ових седимената потиче од значајног учешћа 

минерала гвожђа - магнетита и хематит-лимонита. Поред карактеристичног 
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седиментног хабитуса, појава ове боје омогућује јасно издвајање наслага  

“сремске серије” од подинских зеленкастих плиоцених глина и жућкасте лесне 

повлате  (према Марковић, 2000) (Прилог 5.2) 

Спуштајући се са падина Фрушке горе, бујични водотокови врло 

неусаглашеног хидролошког режима су након избијања на предгорну равницу 

постепено губили транспортну моћ. Тако се, идући од Фрушке горе према Сави 

најпре налазе седименти у којима доминирају шљункови, затим суглине са 

слојевима шљункова и пескова и најзад у завршној  серији јављају се 

искључиво прашинасте стене лесоидног хабитуса (Прилог 5.2) (Ракић, 1976).  

 

 

Прилог 5.2. Шематски положај предгорног конуса на јужним падинама  
Фрушке горе (Ракић, 1976) 

Легенда: 1. Подина квартара; 2. Сложени предгорни конус (I  шљункови и пескови кореног 
дела;  II  супескови и шљункови средишњег дела  III супескови и суглине периферне зоне); 

3. Формација леса; 4. Алувион Саве. 
 
 

Сремска серија је најлакше уочљива у два отворена копа Беочинске фабрике 

цемента (од 2003. „Lafarge“) – Белом камену у којем је експлоатација престала 

1997. године и активном копу Мутаљ.  

Сремска серија откривена на јужном ободу копа Бели камен представљена је 

хетерогеним пролувијално-делувијалним застором у којем се уочавају блокови 

до 1,5 m у промеру. Контакт са баденским кречњацима је уочљив дуж 

дислокационе линије, којом је скпуштен блок чиме је формиран локални 

седиментациони басен (Прилог 5.3). 
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Прилог 5.3. Сремска серија (лево) наталожена преко баденских кречњака (десно) на 
локалитету Бели камен. Линија приказује дислокацију, а у доњем десном углу 

аутомобил као скала (Фото: М. Јовановић) 
 
У копу Мутаљ, преко Сремске серије формирано је једно палеоземљиште, 

дебљине до 1 m, смеђе-црвене боје, табличасте текстуре у којем се уочавају и 

крупнији комади стена, најчешће кварцита (Прилог 5.4, лево од метра).  

 

Прилог 5.4. Делувијални седименти Сремске серије (А), палеоземљиште (Б), 
делувијални-лесоидни застор (В) и лесно-палеоземљишне серије (Г) на локалитету 

Мутаљ (скала: 2 m) (Фото: М. Јовановић) 
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Слични палеогеографски односи су постојали и на простору северне подгорине 

Фрушке горе. Међутим, примицањем Дунава и његових притока уз северне 

падине Фрушке горе, доње плеистоцени предгорни конус је еродиран. 

Уништавању пролувијално-делувијалних наслага су допринели и интензивни 

ерозивни процеси у долинама потока северне подгорине. Ови потоци имају 

знатно већи пад од водотокова јужних падина Фрушке горе што је условило 

интензивније испољавање ерозивних процеса (Ракић, 1976). 

Слично мишљење имају Ненадић и Симић (Nenadić and Simić, 2004/2005) и 

Ненадић и сарадници (Nenadić et al., 2001, 2010). 

Преко језерских палудинских слојева али и као њихове бочне фације, 

наталожене су полигенетске језерско-терестично-барске наслаге веома 

хетерогеног литолошког састава одлагане у периоду од млађег плиоцена до 

старијег плеистоцена, у времену када је услед тектонских покрета обављено 

диференцијално кретање раседима раздвојених блокова и издизање хорста 

Фрушке горе и београдског рта, наспрам тонућих терена Панонске низије 

(Прилог 5.5.).  

Због своје велике површине и распрострањења, полицикличне творевине имају 

изглед језерских наслага. Међутим, литостратиграфске карактеристике и 

садржај фосилне фауне упућују на закључак да је акваторијум у коме су 

наталожени имао динамику речне средине. Повлачењем језерско-барских вода, 

ствара се нови флувиоденудациони систем који је, усецајући се у вишекратно 

потањајућу лимничку централну раван, створио услове за формирање 

седимената полициличног карактера. Њихова повећана моћност, коса 

слојевитост и специфична ритмичка седиментација указују на везу са 

тектонских процесима.  

Непосредну повлату речним полицикличним седиментима чине речно-барске 

творевине до чијег таложења је долазило само после пролећног отапања снега 

који су се за време летњих суша брзо трансформисали у низ бара или су 

потпуно пресушивали. Творевине таложене у оваквим срединама показују 

лесоидан хабитус, али без других битних карактеристика које би их сврстале у 

типичне лесне творевине.  
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Прилог 5.5. Шематизована подела квартарних седимената источног Срема 
(Nenadić et al., 2001, модификовано) 

 

Ненадић и сарадници (Nenadić et al., 2001) истичу да речни полициклични 

седименти чине подину леса у области речних долина док испод подлесних 

серија ствараних на падинама они нису утврђени. 

Истовремено са иницијалном речном фазом у ободним деловима речног 

басена, на падинама подложним спирању, створени су полигенетски застори од 

пролувијално-делувијалних седимената насталих процесима спирања и течења 

на подгоринама Фрушке горе. Према распореду оваквог материјала може се 

рећи да је формиран сложени плавински конус, односно предгорна делта. Ове 

наслаге представљају еквивалент речних полицикличних и речно-барских 

седимената и одлагане су од млађег еоплеистоцена, завршно са минделом 

(Nenadić et al., 2001). 

Лесни покривач Фрушке горе Ненадић и Симић (Nenadić and Simić, 2004/2005) 

деле на онај формиран на обронцима у виду „падинског“ типа леса док је на 

уравњеним теренима развијена типична лесна зараван. 

 

Генерално посматрано прелесни седименти Срема су подељени у два генетска 

типа: 

- наслаге делувијално-пролувијалног карактера везане за јужне падине 

Фрушке горе; 

- језерско-барске и речне полицикличне творевине везане за долинске 

системе Дунава и Саве (Nenadić et al., 2010).  
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5.2. АКУМУЛАЦИЈА ЛЕСНИХ СЕДИМЕНАТА 

 

 

Акумулација лесних наноса на вишим теренима југоисточног обода Панонског 

басена одвијала се упоредо са формирањем полицикличних речно-језерским 

седимената на нижим просторима, а најстарије сачуване лесно-палеоземљишне 

секвенце на простору Војводине потичу са краја доњег плеистоцена (Јовановић 

и сар.,  2010). Најстарије лесно-палеоземљишне серије су констатоване на 

профилу Чот у североисточном делу косе Одушевци, на источном ободу 

Фрушке горе (Марковић, 1999, 2000, 2010). Микролокацијски услови - 

постојање издигнуте греде од неогених седимената (Пантић и сар., 1997; ОГК, 

секција Инђија, 1984), омогућили су формирање и задржавање овако старих 

еолских депозита. Било је потребно да прође још око пола милиона година док 

акумулација лесне прашине у низијским подручјима Војводине није 

надвладала образовање полицикличних и флувијалних седимената (Јовановић 

и сар., 2008, 2010). Тада су почели да се формирају најстарији слојеви Сремске 

лесне заравни у околини Батајнице као и у основи Тителског лесног платоа.  

 

 

5.2.1. Сремска лесна зараван 

 

Сремска лесна зараван на простору Војводине окружује планинско било 

Фрушке горе, због чега се често назива и Фрушкогорском лесном заравни 

(Букуров, 1953а), а затим на потезу Сурдук - Нови Карловци скреће према 

југоистоку спајајући се са Земунским лесним платоом или Земунском лесном 

заравни (Букуров, 1953а). Западни делови ове заравни налазе се у Хрватској 

почињући линије Бршадин - Нуштар - Мирковци (Марковић и Лазић, 1998а). 

Бронгер (Bronger, 1976) на простору Сремске лесне заравни издваја њен 

северни (почевши од Вуковара на западу) и источни део - до Земунског лесног 

платоа који су покривени типским лесом, док су крајњи западни и јужни 

делови покривени лесоидним материјалом (Bronger, 1976). 

Лесни застор обода Фрушке горе није континуиран, што се нарочито односи на 

његову северну страну и више делове ове планине. Иако Милић (1973) и 
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аутори који се на њега позивају (Марковић и Лазић, 1998а) наводе да се лесна 

зараван налази на теренима до 150 m надморске висине, она се на јужним 

падинама Фрушке горе налази и на висинама од преко 250 m (локалитети 

Мутаљ и Бели камен). 

Лесни седименти се јављају на висинама до 400 m (Nenadić and Simić, 

2004/2005), односно до 410 m (ОГК, Секција Нови Сад, 1971). 

На северним падинама Фрушке горе, лесна зараван је веома дисецирана и 

има изглед бројних изолованих острва. На основу положаја лесних површина, 

њихове изолованости и седимената који их окружују, на потезу од Нештина до 

Сремских Карловаца могу се издвојити три карактеристична дела.  

1) Потез од Нештина до Корушке је на секцијама ОГК Бачка Паланка и Нови 

Сад различито приказан. Док је терен од Нештина до Нештинске аде 

представљен лесном заравни која се одсецима спушта до инундације Дунава, 

на секцији Нови Сад је потез од Нештинске аде до Корушке представљен до 3 

km широком другом (вишом) речном терасом. Лесне оазе у залеђу су 

раздвојене поточним долинама са откривеним горње и средње палудинским 

седиментима и местимично делувијално-пролувијалним наносом. На југу се 

лесни застор наслања на миоцене (тортонске) седименте (ОКГ, Секција Нови 

Сад, 1971; Чичулић-Трифуновић и Ракић, 1971/77). 

Према Геоморфолошкој карти Војводине (Кошћал и сар., 2005а), виши делови 

лесне заравни на овом потезу су акумулирани на абразионој тераси Фрушке 

горе. 

Код Нештина и Сусека налазе се лесни профили који су били предмет 

проучавања (Гаудењи, 2006; Marković et al., 2006b; Марковић-Марјановић, 

1954). 

2) На потезу од Корушке до Шакотинаца мање лесне површине се спуштају до 

друге и треће дунавске терасе, а са осталих страна су окружене делувијално-

пролувијалним седиментима.  

Од Шакотинаца до Новоселског потока лесне оазе су веома дисециране и 

акумулиране су преко доњемиоценских седимената (сармат и меот). Између 

Старог Раковца и Старих Лединаца, лесне наслаге су констатоване на 

локалитетима Бања и Збег на висини од око 350 m (ОКГ, Секција Нови Сад, 

1971, ВГИ, 1:25.000, Нови Сад 4-1). 
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На потезу од Шакотинаца до Беочина лесна зараван је формирана на 

фрушкогорској абразионој тераси, док источно од Беочина нису констатовани 

лесни седименти (Кошћал и сар., 2005). 

3) Због веће удаљености била Фрушке горе од Дунава, на потезу од 

Новоселског до Липовачког потока (југоисточно од Сремских Карловаца) 

налазе се веће површине леса, издужене до 5-6 km у правцу југ-север. У својим 

највишим деловима наталожене су преко горњокредних и миоцених творевина, 

док су им бочне стране оивичене делувијално-пролувијалним наносом. На 

локалитету Селиште, јужно од Буковца, лесни седименти се јављају на висини 

од око 370 m, као и на Курјановцу између горњих делова Ешиковачког и 

Липовачког потока (ОКГ, Секција Нови Сад, 1971, ВГИ, 1:25.000, Нови Сад 4-

2) Према Кошћалу и сарадницима (2005) виши делови лесне заравни су 

формирани на абразионој тераси. 

У овом делу Сремске лесне заравни детаљно су проучени профили Мишелук 

(Гаудењи, 2000; Marković et al., 2004b, 2005, 2007) и Петроварадин (Гаудењи, 

2006; Marković et al., 2006b) 

Профил Мишелук се налази на одсеку Сремске лесне заравни, 100 m низводно 

од моста Слободе, односно 70 m северно од пута Сремска Каменица – 

Петроварадин. Профил се налази у горњем делу одсека релативне висине 60 m 

који се најпре стрмо, а затим благо спушта до корита Дунава. Лесно-

палеоземљишне секвенце завршног дела средњег и читавог горњег 

плеистоцена акумулиране су преко серије фосилних клизишта (Гаудењи, 2000). 

Ово је један од првих, детаљно истражених профила у Војводини и први на 

којем су започета малакофаунистичке анализе високе резолуције. Поред тога, 

очигледан је његов значај за реконструкцију палеогеографских процеса и 

временско корелирање са осталим лесним локалитетима у Панонском басену. 

Међутим, и поред тога што се одликује изузетно добрим географским 

положајем и урбаном инфраструктуром, профил је скоро у потпуности 

девастиран и већ веома тешко уочљив (Јовановић и Звиздић, 2009). 

Циглана у Петроварадину се налази на јужном ободу насеља на путу ка 

Буковцу. Коп се простире на површини од око 20 ha али је његов највећи део 

неактиван. Отворен профил обухвата хоризонте формиране током последњег 

глацијално/интерглацијалног циклуса, као и завршни део претпоследњег 
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циклуса, укупне моћности 8 m. У јужном делу циглане профил ове моћности се 

пружа у дужини од око 1.000 m (Јовановић и Звиздић, 2009). 

У средишњем делу копа на неколико места уочава се серија изразито црвених 

земљишта која леже преко лесних седимената. Ове фосилне творевине имају 

пад од 20о који је усмерен ка долини данашњег Буковачког, односно Роковог 

потока. Бројни прослојци шљунка, са кварцним облуцима промера до 10 cm 

указују да су овде очувани пролувијално-делувијални седименти који су 

спуштани са Фрушке горе према Дунаву (Јовановић и Звиздић, 2009, Прилог 

5.6) 

 

 

Прилог 5.6. Пролувијално-делувијални седименти на простору циглане у 
Петроварадину (Фото: М. Јовановић,  12. 12. 2008. О. Звиздић) 

 

На источним падинама Фрушке горе, лесна зараван има изглед 

континуираног покривача који се према алувијалној равни Дунава завршава 

стрмим одсецима. Овде је моћност  лесно-палеоземљишних секвенци највећа и 

на профилу Чот износи преко 40 m. 

Поред профила Чот, који ће бити детаљно описан, код Старог Сланкамена се 

налазе још два занимљива локалитета. 
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На западној страни сурдука кроз који пролази пут повезујући Нови и Стари 

Сланкамен (Прилози 5.7. и 5.8) налази се импозантан лесни одсек. То је први 

лесни профил у нашој земљи који је представљен међународној геолошкој 

заједници током 11. IGC конгреса одржаног 1910. године (Gorjanović-

Kramberger, 1910, 1912). 

На овом профилу је уочено пет фосилних педокомплекса, при чему су 

хоризонти испод  ерозионог поремећени и под углом од 8º падају према југу. 

На овај начин се на контакту са ерозионим хоризонтом, идући низ сурдук (ка 

североистоку), јављају све старија палеоземљишта. 

 

 

Прилог 5.7.  Горјановићев опис профила у сурдуку између Новог и Старог Сланкамена 
(1912) Легенда: Pl – плиоценски пескови, Ko – глина са конкрецијама, Tr – тера роса, V1-3 – 

старија палеоземљишта („Verwitterungsyonen“), L1-5 – лесни хоризонти   
   

Профил у сурдуку између Старог и Новог Сланкамена је од 1975. године под 

заштитом као Споменик природе и то је и у бившој Југославији био једини 

заштићени лесни профил. Иницијатива за заштиту профила Чот покренута је 

1998. године (Марковић и сар., 1998), али се још увек тражи старалац 

заштићеног добра. 
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Прилог 5.8.  Заштићени профил у сурдуку између Новог и Старог Сланкамена 

(Фото: М. Јовановић) 
 

На локалитету Тврђава изнад Старог Сланкамена, квартарни лесни седименти 

дискордантно леже преко  неогених седимената (Прилог 5.9).  

 

 

Прилог 5.9. Контакт неогених и квартарних лесних седимената на локалитету 
Тврђава изнад Старог Сланкамена (Фото: М. Јовановић) 
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Од потеза Нови Карловци - Сурдук, Сремска лесна зараван се исклињује према 

југоистоку. У уском појасу између Дунава на истоку и Старе Пазове, Нове 

Пазове и Батајнице на западу простире се до Земуна, односно Бежанијске косе. 

Лесна зараван се овде шири у Земунски лесни плато који се на западу завршава 

на линији Сурчин - Добановци. Источно од Батајнице, на локалитету 

Виногради, апсолутна висина заравни достиже 114 m, а на локалитету Голо 

брдо, западно од Новобежанијског гробља 108 m. 

У овом делу Сремске лесне заравни формирани су импозантни лесни одсеци 

који се уз десну обалу Дунава могу пратити од Бановаца па све до Земуна. 

Моћност лесно-палеоземљишних хоризоната прелази 40 m у околини 

Батајнице (Marković et al., 2009), односно 30 m на Земунском лесном платоу 

(Ненадић, 2000) (Прилог 5.10. и 5.11, Ласкарев, 1926). 

У селу Сурдук, 10 km низводно од Старог Сланкамена, стрма десна обала има 

висину од око 35 m, а карактеристична је по веома моћном лесном хоризонту 

формираном током последњег глацијала (Antoine et al, 2009; Fuchs et al., 2008). 

У подини профила се на појединим местима може уочити фосилно V-S3 

земљиште. 

Профили на обали Дунава код Батајнице биће детаљно описани у наредном 

поглављу. 

 

  

Прилози 5.10. и 5.11. Лесни  профили код Земуна (Ласкарев, 1926) 

 

Земунски лесни плато се према југу завршава стрмим одсеком (Бежанијском 

косом) према алувијону Саве. Уз новобеоградски Булевар Милутина 

Миланковића уочава се неколико отворених профила. Потенцијално 

најпогоднији за истраживање се налази иза салона керамике „Калпа Сан“ 
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(ситуација 2010. године) где је на три етаже отворено нешто мање од 20 m 

профила (Прилог 5.12). 

 

Прилог 5.12. Трећа, најнижа етажа лесног профила Бежанијске косе наспрам 
Булевара Милутина Миланковића (Фото: М. Јовановић) 

 

Јужни део Сремске лесне заравни има изглед континуираног лесног 

покривача који је на веће партије дисециран фрушкогорским потоцима. Лесни 

застор се у овом делу Фрушке горе налази и на висини од око 410 m – на 

локалитету Перина крајина, северно од Бешенова, док се изнад Врдника налази 

на 340 m (ОКГ, Секција Нови Сад, 1971; ВГИ, 1:25.000, Нови Сад 3-2, 3-3). 

Један од кључних локалитета за разумевање палеогеографских процеса на 

јужним падинама Фрушке горе је циглана у Иригу, која се налази на 

локалитету Нови Батинци. Активни, такозвани „Нови“ коп површине око 1 ha 

је отворен на левој долинској страни потока Јеленце (Батиначки поток) и 

ограничен је изохипсама од 175 и 180 m. У дужини од око 240 m отворен је 

профил моћности до 8 m којим је обухваћен комплетни последњи 

глацијално/интерглацијални циклус и завршни део претпоследњег циклуса 

(Bokhorst et al., 2009; Гаудењи, 2004, 2006; Marković et al., 2007).  

На делимично отвореној другој степеници, уочава се и педокомплекс V-

S2S1/V-S2S2 који је формиран на палеопадини, те су хоризонти поремећени 

процесима спирања, течења и клижења (Јовановић и Звиздић, 2009, Прилог 

5.13). 
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Прилог 5.13. Поремећени хоризонти формирани током претпоследњег глацијала и 
интерглацијала (Извор: Јовановић и Звиздић, 2008) 

 
Резултати геолошких бушотина указују на то да се на овом локалитету у 

подини налази и треће палеоземљиште V-S3 (Nenadić and Simić, 2004/2005; 

Прилог, 5.14) што омогућава јасну корелацију са профилима циглане у Руми. 

Наведена лесно-палеоземљишна серија депонована је преко речних 

полицикличних седимената (Симић и сар., 2004) 

 

Прилог 5.14. Геолошки профил формиран на основу резултата бушотина на 
локалитету Нови Батинци - циглана у Иригу (Симић и сар., 2004). 

 Легенда: 1) лес, 2) палеоземљиште, 3) црвена серија - смеђа прашинаста глина, 4) бушотине 
 

Јужна граница је, за разлику од северне и источне доста проблематична. 

Најчешће се наводи да се она углавном поклапа са изохипсом од 100 m 

(Букуров, 1953а; Марковић и Лазић, 1998а), односно 110 m (Милић, 1973). 

Граница није једнообразно дефинисана ни на секцијама ОГК 1:100.000. Тако на 

секцији Нови Сад (1971), од Руме према истоку граница се налази на 

надморској висини од 120 до 130 m, испод које се налази делувијални застор. 
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Западно од Руме јужна граница лесне заравни се налази на висинама између 90 

и 110 m испод којих се налазе алувијални седименти.  

На секцији ОГК Шабац (1971), која се наставља јужно од листа Нови Сад, 

граница лесне заравни се спушта до изохипса од 90 до 100 m. Лесна зараван се 

на овој секцији наставља на језерско-лесоидне седименте, а само на излазу 

речних долина са ње формирани су пролувијални конуси (Прилог 5.15). 

. 

 

Прилог 5.15. Јужна граница Сремске лесне заравни код Руме на секцијама Нови Сад и 
Шабац (Извор: ОГК 1:100.000, Нови Сад, 1970; Шабац, 1971) 

Легенда: Секција Нови Сад: alp алувијум: пескови, суглине и шљункови – фација корита и 
поводња (холоцен); d делувијум: лесоидне глине и супескови (холоцен); l копнени лес (горњи 
плеистоцен). Секција Шабац: ap поводањска фација: алевритски песак и суглине; pr 
пролувијум: песак, шљунак и суглина; a1 речна тераса: шљунак, песак, алевритски песак и 
суглине; l копнени лес; jl језерски лесоидни седименти: песак, алевритски песак, алевритска 
глина, глина, ређе шљунак. 
 

5.2.2. Тителски лесни плато 

 

 Тителски лесни плато  (Тителски брег, Тителска лесна зараван, 

Мошорински брег) представља изоловано лесно острво у крајњем 

југоисточном делу Бачке, код ушћа Тисе у Дунав. Површина платоа, 

ограничена изохипсом од 100 m износи 80,4 km2. Међутим, ако се у обзир узме 

и Тителска лесна тераса, која је ограничена изохипсом од 80 m, површина 

платоа достиже 89,6 km2. Карактеристичног је елипсастог облика, са дужом 

осом у правцу истокјугоисток - западсеверозапад (17 km) и краћом југјугозапад 

- северсевероисток (7 km). Највећа висина је на потезу Калварија и износи 

128,7 m.  
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Тителски лесни плато је од околних алувијалних равни јасно оивичен 

одсецима, који су нешто блажи на јужној и западној страни, а готово 

вертикални на странама које су окренуте Тиси. Овакав изглед падина платоа су 

директна последица флувијалне ерозије, односно протеклог времена од 

престанка деловања овог процеса и интензивирања денудације (Прилози 5.16-

5.18).  

Бројни извори (Marsigli, 1726; Halavats, 1895; Хенсел, 1998; Хаџић и сар., 1998, 

Медовић, 1998), указују на чињеницу да је Тителски плато све до опсежних 

мелиоративних радова током XIX века повремено представљао острво у 

инундацији Дунава и Тисе. Веома добре илустрације дају Марсилијеве карте из 

1696. (Nebenhay, 1981. према Медовић, 1998) и 1726. године (Marsigli, 1726, 

Прилог 5.19), катастарски план Шајкашке из 1764 (Медовић, 1998), карта 

подручја ушћа Тисе у Дунав из 1849. (Хенсел, 1998), као и карте Првог (1763-

1785) и Другог (1806-1869) Аустријског војног премера (Аrcanum, 2006a,b) 

(Прилог 5.20).   

Прилог 5.19 . Део Марсилијеве 
карте са Тителским платоом 

(Marsigli, 1726) 

Слика 5.20.Тителски плато на карти из 1765. 
године (Извор: Arcanum, 2006a) 
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На веома детаљним топографским картама Првог и Другог војног премера 

Хабсбуршке монархије, уочава се да је и при средњем водостају Тителски 

плато окружен водом Тисе и Дунава. Јасно се уочава палеомеандар који плато 

обилази са западне стране (Прилог 5.20) и сведочи о променама у току ове 

велике реке.    

Поред картографског, постоје и педолошки докази за тврдњу да је Тиса 

опкољавала плато. На његовој јужној и југозападној страни констатоване су 

смонице развијене на финозрном наносу Тисе, који се по гранулометрији 

разликује од наноса Дунава (Хаџић и сар., 1998). 

На ерозивно дејство Тисе на северној страни платоа указује и чињеница да је 

готово 2/3 површине археолошког налазишта Феудвар однешено рушилачким 

радом ове реке (Хенсел, 1998) (Прилог 5.21).  

 

 

Прилог 5.21. Поглед на остатак археолошког налазишта Феудвар 
(XVII – IV век пре нове ере, ознака „F“) (Извор: Фотоархив Музеја Војводине)  

 

Поред стрмих одсека, најистакнутији геоморфолошки облици на Тителском 

лесном платоу су сурдуци, висеће долине и лесне предолице на његовој 

површини. 

У студији Харка и сарадника (Hark et al., 2005/2006) дате су морфометријске 

карактеристике 31 судука и висеће долине. Међутим, у обзир није узет 

Феудварски сурдук, тако да би укупан број ових облика износио 32.  
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Занимљиво да о старости сурдука до сада није расправљано. Уочљиво је да су и 

на странама сурдука и висећих долина сва палеоземљишта, укључујући и 

најмлађе интерстадијално, потпуно хоризонтална. Непоремећеност ових 

земљишта, која су стварана у различитим климатским условима, чак топлијим 

и влажнијим него што су постојали током холоценског климатског оптимума, 

указује на закључак да је доминантан фактор за стварање сурдука и висећих 

долина био човек.  

Лако се уочава да се најдужи сурдуци налазе на ободу насеља (Тител, 

Мошорин, Вилово, Лок), односно у њиховој непосредној близини што је 

последица коришћења сурдука за комуникацију између површине платоа и 

околних терена. Погодност фрагмената речних тераса, односно речних 

спрудова који окружују плато, за изградњу насеобина је препозната још током 

праисторије што потврђују бројни археолошки налази (Медовић, 1998).  

Поред тога, палеоботаничким истраживањима утврђено је да је током 

бронзаног и гвозденог доба, односно постојања Феудварског насеља, површина 

платоа била покривена ораницама (Крол, 1998; Kroll and Borojević, 1988). На 

овај начин је убрзано спирање са земљишта која више нису била везана 

природном степском вегетацијом. 

Наведене чињенице потврђују да су сурдуци формирани тек након 

интензивнијег деловања антропогеног фактора. 

Висеће долине које се јављају само на источној страни платоа, често над самим 

коритом Тисе, заправо представљају остатке сурдука чија је дужина редукована 

флувијалним и колувијалним процесима. Ово упућује на закључак да је у 

садашњи ток, припијен уз плато, Тиса дошла током млађег дела холоцена.  

Сурдуци који се више не користе као путне комуникације релативно брзо 

бивају испуњене материјалом спраним са површине платоа - најбољи пример је 

управо Феудварски сурдук (Прилог 5.17, централни део фотографије). 

За површину лесног платоа карактеристични облици су плиће депресије - лесне 

предолице или лесне вртаче. Харк и сарадници (Hark et al., 2005/2006) и Зиден 

и сарадници (Zeeden et al., 2007) дају детаљне морфометријске карактеристике 

ових облика али осветљавају и њихову генезу. Дубина ових депресија достиже 

максимално 4 m, а густина 26/km2. На основу топографских карти у размери 

1:25.000, теренских истраживања и лабораторијских података, закључују да су 

настале процесима дисолуције кишницом на терену са одговарајућим 
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иницијалним облицима и уз дејство преовлађујућих ветрова, чиме се 

објашњава уочена оријентацију вртача правце SE-NW (Прилог 5.22. А) (Zeeden 

et al., 2007). 

Јовановић и сарадници (Jovanović et al., 2010) су на основу проучавања 

сателитских снимака, дигиталног елевационог модела и теренских запажања, 

изнели другачије мишљење. Аутори сматрају да је рељеф површине платоа 

резултат: а) усмерености генералног нагиба платоа, б) одвијања линијске 

ерозије, в) делувијално-пролувијалног процеса чији је смер одређен претходно 

наведеним компонентама, г) дисолуцијом процедних вода делувијално-

пролувијалних токова и кишнице. 

 

А 

 
Б     

n=23 

В 
n=23 

Г 
n=23 

Прилог 5.22. Оријентација лесних вртача: А) на читавом платоу (Zeeden et al., 2007); 
Б) у северном делу; В) у средишњем; Г) у јужном делу платоа (Јовановић и сар., 2010) 

 

Површина платоа генерално је благо нагнута према S, SW i W, тако да је SW 

обод на појединим местима нижи од NE обода и до 13 m. Падови на платоу су 



 
5. Опис истраживане области 

 94

одређени и слабо израженим развођем, које је паралелно са дужом осом али се 

налази ближе NE ободу. Локални падови су усмерени ка сурдуцима и висећим 

долинама.  

Поред вртача које су приказане на топографским картама, на сателитским 

снимцима се уочавaју и много мање депресије - прото-вртаче. Оне су 

елипсастог облика, а дужина им је различита, у зависности од изражености 

елипсе. Код оних чији је облик ближи кругу, дужина износи до 50 m, а 

издужене су дуге до 90 m. Густина појављивања им је до 70/km2. Њихова 

оријентација је у средишњим деловима површине платоа одређена генералним 

падом, а у ободним деловима је искључиво везана за сурдуке (Прилог 5.22. Б, 

В, Г; Прилози 5.23. и 5.24) 

Прото-вртаче су настале дуж праваца отицања слабијих повремених токова, 

након што су процеђивање површинских вода и хемијски процес надвладали 

пролувијални процес. 

 

 

Прилог 5.23. Прото-вртаче у средишњем делу Тителског лесног платоа са смером 
сагласним генералним падом (скала: 450 m) (Извор: GoogleEarth2010) 
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Одвијање пролувијалног процеса, упркос релативно малим падовима, је 

олакшано сиромашном вегетацијом али и култивисањем платоа, које је 

заступљено још од бронзаног доба (Крол, 1998; Kroll and Borojević, 1988).  

Након што су процеђивање површинских вода и хемијски процес надвладали 

површинско отицање, започето је изграђивање прото-вртача. У наредној фази, 

њиховим продубљивањем и проширивањем, дезорганизовано је до тада 

постојеће површинско линијско отицање вода.  

 

 

Прилог 5.24. Прото-вртаче у северном делу Тителског лесног платоа са смером 
сагласним са правцем сурдука (скала: 450 m, Мошорин у NW углу) 

(Извор: GoogleEarth2010) 
 

Занимљиво је да су на секцијама Трећег војног премера Хабсбуршке монархије 

(1869-1887) у размери 1:25.000, вртаче управо приказане као систем повезаних 

депресија, усмерених на начин који је описан (Прилог 5.25) 
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Прилог 5.25. Лесне вртаче на површини Тителског лесног платоа према секцијама 
Трећег војног премера Хабсбуршке монархије (1869-1887)(оригинална размера 

1:25.000, Лок у SW углу)(Arcanum, 2007) 
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6. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

 

Палеогеографска реконструкција, односно утврђивање физичко-географских 

карактеристика предела, у оквиру којих су настали седименти датог 

стратиграфског одељка, представља синтезу претходних геолошких 

истраживања (Еремија, 1980).  

За коначно дефинисање палеогеографских процеса који су се одвијали на 

истраживаном подручју током формирања средње плеистоцених лесно-

палеоземљишних секвенци коришћена је обимна литературна грађа и обављена 

су изузетно опсежна теренска и лабораторијска истраживања. 

 

Прилог 6.1. Најзначајнији лесно-палеоземљишни профили на простору Војводине 
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Средњеплеистоцене лесно-палеоземљишне секвенце су на простору Војводине 

најпотпуније изражене на профилима Чот - Стари Сланкамен, Батајница - 

Дунав, Рума – циглана, као и на више локалитета на Тителском лесном платоу: 

Велики сурдук, Феудварски сурдук и Дукатар. Због своје комплетности, 

набројани локалитети омогућују најдетаљнију реконструкцију 

палеогеографских дешавања на простору Војводине током средњег 

плеистоцена (Прилог 6.1) 

Теренска истраживања намењена изради ове дисертације започета су у марту 

2004. године на профилима Батајница - Дунав, док је последња фаза обављена у 

августу  2008. године. 

  

 

 

6.1. ОПИС ЛОКАЛИТЕТА И ЊИХОВА ПРИПРЕМА ЗА 

ОПИСИВАЊЕ И УЗОРКОВАЊЕ 

 

 

Након избора одговарајућих профила, њихова правилна припрема за 

описивање и узорковање је од изузетног значаја за добијање репрезентативних 

резултата. Услед спирања и одроњавања на површини профила су најчешће 

створени делувијалнo-колувијални застори дебљине од неколико центиметара 

до више метара који потпуно маскирају лице профила. Због тога је потребно 

обезбедити рад на профилу у in-situ материјалу, добро углачаном и довољно 

широком да би се на њему могла уочити смена хоризоната, нарочито у 

палеоземљиштима, а затим и све остале специфичне педолошке творевине. 

 

 

6.1.1. Локалитет Батајница – Дунав 

 

На десној обали Дунава, на потезу од Нових Бановаца до северне периферије 

Земун Поља, у дужини од око 7 km изражени су лесни одсеци релативних 

висина до 40 m (Прилог 6.2). 
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Прилог 6.2. Десна обала Дунава код Белегиша (Извор:Panoramio/GoogleEarth) 

 

Њихова највећа моћност констатована је између 1186. и 1184. речног 

километра, на потезу Виногради (Прилог 6.3). 

Због висине и неприступачности, није било могуће припремити јединствен 

профил на лесном одсеку. Стога су изабрана три локалитета (Прилог 6.3) на 

којима је омогућен приступ лесно-палеоземљишним секвенцама. Уклапањем 

резултата са ова три профила могуће је формирати синтетички профил лесно-

палеоземљишних хоризоната Батајнице. 

 

 

Прилог 6.3. Положај обрађених профила на локалитету Батајница - Дунав 
(Извор:ВГИ, 1990, 1:25.000, секција Београд 2-1) 
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Први профил (ознака „А“ на Прилогу 6.3) се налази 660 m узводно од пута који 

повезује Батајницу са Дунавом. У раније ископаном рову на врху лесног платоа 

(115 m н.в), као и на одсеку који се на ров наставља, истраживањима су 

доступни најмлађи лесни хоризонт са интерстадијалним земљиштима, најмлађе 

интерглацијално земљиште и врх наредног лесног слоја. Почевши од рецентног 

земљишта очишћено је седам вертикала у укупној висини од 12,9 m, односно 

просечно 1,8 m по вертикали. 

Првих 6,45 m односно од топографске површине до основе старијег 

интерстадијалног земљишта је доступно у ископаном рову, а преостали део на 

самом одсеку. Приликом формирања првих пет вертикала, уклоњено је од 40 

до 50 cm материјала у ширини од 50 до 70 cm. Код последње две вертикале на 

лицу одсека количина спраног наноса била је знатно мања тако да је овде 

приликом чишћења било потребно уклонити само до 10 cm материјала у 

ширини од око 1 m. 

 

Прилог 6.4. Батајнички профил „А“ на врху лесног одсека уз десну обалу Дунава 
(Фото: М. Јовановић) 
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На левој (северозападној) страни судрука који повезује Батајницу са дунавском 

обалом (ознака „Б“ на Прилогу 6.3), односно у непосредној близини профила 

Капела, узорковање је урађено од подине најмлађег ингерглацијалног 

палеоземљишта до врха трећег лесног хоризонта. У другом лесном хоризонту 

утврђена су два маркер хоризонта дебљине 2 - 3 cm. Старије лесно-

палеоземљишне секвенце су овде потпуно покривене делувијалним наносом. 

Припрема профила на овом локалитету састојала се у чишћењу четири 

вертикале. Иако су поменути профили били скоро потпуно свежи, уклоњено је 

између 15 и 20 cm материјала, а само у подини треће и четврте вертикале било 

је потребно укопавање и плићих ровова. Висина вертикала износила је између 

1,45 и 2,35 m, а ширина од 50 до 70 cm, а укупно је припремљено 7,65 m. 

Ови профили се налазе у непосредној близини профила Капела који је био 

предмет истраживања почетком последње декаде 20. века (Зеремски и сар., 

1991; Kostic and Protic, 2000). 

 

 

Прилог 6.5. Профил „В“ на локалитету Батајница-Дунав (Извор: 
Panoramio/GoogleEarth) 

 

Трећи локалитет  (ознака „В“ на Прилогу 6.3) се налази 350 m узводно од 

претходног профила, а узорковање је настављено на вертикалном одсеку који 

се диже непосредно уз корито Дунава. Профил се налази код табле за 1185. 

речни километар али упоређујући топографску карту 1:25.000 и сателитске 

снимке са теренским мерењима, утврђено је да положај ове табле не одговара 

оном на Прилогу 6.3. У односу на карту, табла се налази 350 m низводније. 
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На одсеку су откривене лесно-палеоземљишне секвенце од рецентног 

земљишта до врха петог фосилног педокомплекса. Јасна смена лесних и 

палеоземљишних хоризоната и њихова добра развијеност определили су овај 

локалитет за узорковање.  

Како је пето палезеомљиште било маскирано делувијално-колувијалним 

наносом, овде је најпре ископан истражни ров дубине 6,5 m (Прилози 6.6. и 

6.7). Дно рова се налазило на око 3 m испод тадашњег нивоа Дунава.  

Изнад рова очишћене су још две вертикале укупне висине 4,9 m. На овај начин 

су обухваћене лесно-палеоземљишне секвенце од подине петог лесног 

хоризонта наниже. 

Од доњег дела другог палеоземљишта до врха петог очишћено је још шест 

вертикала висина између 1,30 и 2,85 m, и ширина од 50 до 70 cm чиме је 

обухваћено 12,1 m профила. Укупна дужина вертикала припремљених за 

описивање и узорковање на локалитету Батајница „В“ износила је 23,5 m  

На сва три локалитета је очишћено укупно 44,5 m профила. 

 

Прилог 6.6. Копање рова у подини 
профила „В“ (6. 10. 2004, Т. Лукић, М. 

Јовановић, С. Марковић) (Фото: U. Hambach) 

Прилог 6.7. Изглед истражног рова пре 
глачања (6. 10. 2004, С. Марковић, Т. Лукић) 

(Фото: U. Hambach) 
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6.1.2. Локалитет Стари Сланкамен - Чот 

 

Профил Чот се налази на коси Одушевци, наспрам ушћа Тисе у Дунав на 1215. 

речном километру (Прилог 6.8). Врх преко 40 m моћног профила се налази на 

око  145 m н.в.  Акумулација лесно-палеоземљишних хоризоната започета је 

преко  неогених седиментима који се у виду греде пружају од крајњег источног 

обода Фрушке горе. Они су омогућили навејавање на сувој подлози у 

последњих око милион година (Марковић и сар., 1999, 2003).  

Прецизно утврђивање палеомагнетне границе између доњег и средњег 

плеистоцена, захтевало је спровођење новог узорковања, детаљнијег и 

прецизнијег него што је то био случај 1997. године (Марковић, 2000). 

И поред постојања ерозивног хоризонта, који је описан на заштићеном 

профилу између Новог и Старог Сланкамена (Gorjanovic, 1910, 1912), а 

утврђеном и на истраживаном локалитету (Марковић и сар., 1999, 2000), 

профил Чот представља један од најзначајнијих лесно-палеоземљишних 

профила за реконструкцију глобалних палеоклиматских процеса на 

Евроазијском простору.  

 

Прилог 6.8. Положај профила Стари Сланкамен – Чот (Извор: ВГИ, 1995, 1:25.000, 
секције Зрењанин 3-2, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4) 
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Како је циљ истраживања на локалитету Чот био утврђивање тачне позиције 

матујама-бринес палеомагнетне границе, припремљен је само део профила где 

је ова граница очекивана на основу стратиграфског модела и прелиминарних 

резултата (Марковић и сар., 1999, 2003).  

 

 

Прилог 6.9. Профил Стари Сланкамен - Чот (Фото: U. Hambach) 

 

 

За узорковање је припремљено укупно 11 m профила, почевши од подине 

лесног хоризонта V-L5 (Прилог 6.9).  У делу профила Чот, који је био предмет 

истраживања,  дебеле наслаге делувијално-колувијалног материјала покривале 
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су хоризонте све до подине палеоземљишта V-S6. Због тога је било потребно 

формирати три истражна рова, од којих је најнижи уређен багером.  Горњи део 

овог рова је почињао у палеоземљишту V-S7S21 (Марковић и сар., 1999, 2003) 

и током наредних 5,2 m обухватало још два палеоземљишта (Прилози 6.10. и 

6.11).  

 

Прилог 6.10. Почетак уређења истражног рова на профилу Чот 
(2. 5. 2006., С.Б. Марковић, Б. Махалет, М. Јовановић) (Фото: U. Hambach) 

 

                                                           
1 Палеоземљиште V-S7S2 је касније, на основу резултата ових истраживања, стратиграфски 
одређено као V-S8 (Marković et al., 2011) 
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Прилог 6.11. Други и трећи истражни ров на локалитету Чот 
(3. 5. 2006. Т. Гаудењи, М. Јовановић) (Фото: B. Machalett) 
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6.1.3. Локалитет Рума - циглана 

 

Отворени коп „ИГМ Рума“ у Руми налази се на око 400 m источно од 

периферије насеља, на левој долинској страни потока Јеленце. На десној страни 

потока изграђена је обилазница Нови Сад - Рума - ауто-пут, а са јужне стране 

копа пролази магистрални пут Рума - Инђија (Прилог 6.12). Коп је отворен пре 

30 година када се сировина захватала непосредно поред поменутог пута. Током 

интензивне експлоатације коп је прошириван, па се северна граница данас 

налази 540 m удаљена од пута. Како је терен нагнут ка долини потока Јеленце, 

западна страна северног обода копа је на висини од 114 m, и благо се повећава 

до 125 m на истоку. Површина данашњег копа износи око 35 ha, а 

истраживањима је доступно скоро 1.500 m отворених профила (Прилог 6.13). 

На више етажа отворене су лесно-палеоземљишне секвенце максималне 

моћности до 20 m (Marković et al., 2006а). Даљу експлоатацију и истраживање 

на отвореним профилима спречава изданска вода али је на основу бушотина 

утврђена укупна дебљина лесно-палеоземљишних секвенци од око 27 m 

(Кнежевић и сар., 2001; Нићифоровић и сар., 2001). 

 

 

Прилог 6.12 . Положај отвореног копа циглане у Руми 
(Извор: ВГИ, 1970, 1:25.000, секција  Нови Сад 4-3) 
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Велико пространство копа омогућава идеалне услове за избор 

репрезентативних профила. На више места се на странама копа могу уочити 

улегнућа испуњена палеопедолошким творевинама. Моћност палеоземљишта 

развијених у овим улегнућима вишеструко надмашује моћност истих 

хоризоната формираних на хоризонталној површини. 

 

Прилог 6.13. Поглед на северозападни део копа (Фото: М. Јовановић, 25. 10. 2006) 

 

На овом локалитету је узорковање вршено у једној вертикали, укупне висине 

14,6 m, којом је обухваћен интервал од подине трећег палеоземљишта до 

рецентног педолошког слоја.  

  

Прилог 6.14 . Отварање истражног рова у 
румској циглани (20. 7. 2006, М. Ерор) 

(Фото: М. Јовановић) 

Прилог 6.15. Припрема профила за 
узорковање (21. 7. 2006, М. Јовановић) 

(Фото: T. Gaudenyi) 
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Првих 3,5 m профила је отворено у истражном рову уз помоћ багера (Прилог 

6.14). До 12,5. метра чишћење и узорковање је вршено са телескопских 

мердевина, а последњих 2,1 m из рова који је ископан са врха профила (Прилог 

6.15). 

Изнад истражног рова са профила је уклањан слој до 20 cm дубине и 70 cm 

ширине. 

 

 

6.1.4. Тителски лесни плато 

 

На стрмим одсецима Тителског лесног платоа, који су најизразитији на 

његовим северним и североисточним странама, на више места су откривене 

лесно-палеоземљишне секвенце моћности до 40 m. Због своје моћности и 

комплетности, на овој лесној заравни изабрана су три локалитета на северној 

страни Брега: у Великом сурдуку на југоисточној страни Мошорина, у 

Феудварском сурдуку и одсек низводно од викенд насеља Дукатар. 

 

Прилог 6.16. Положај Великог сурдука у Мошорину – крстић означава позицију  
профила (Извор: 1:25.000, Зрењанин 1-4, ВГИ, 1996) 
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6.1.4.1. Локалитет Велики сурдук 

Велики сурдук се налази на југосточном ободу Мошорина и представља 

почетак главне путне везе између овог села и Титела. Дугачак је 890 m, док му 

је највећа ширина 75 m (Прилог 6.16). Стране сурдука се налазе на 115-119 m.  

На самом улазу у сурдук са мошоринске стране, на његовој западној страни 

налази се одсек висине 29 m (Прилог 6.17). Овај локалитет је изабран због 

изузетно развијеног другог лесног хоризонта, који овде достиже 8,5 m и тако 

представља најмоћнију акумулацију леса из претпоследњег глацијала на 

простору Европе.  

 

 

 

 

Прилог 6.17. Велики сурдук и Мошорин - профил се налази на левој страни 
(Фото: М. Јовановић) 

 

Значај овог профила је препознат пре више од пола века, када га је Марковић-

Марјановић уврстила у локалитете који би били посећени током  екскурзије за 

учеснике IV INQUA конференције која је требала бити одржана у Будимпешти, 

1949. године (Марковић-Марјановић, 1950; Јовановић и Гаудењи, 2008). 

На врху лесног одсека, на улазу у Велики сурдук, најпре је укопан ров дубине 

4,40 m и ширине 1,75 m (Прилог 6.18). Уз помоћ спелеолошке опреме, 
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припремљено је даљих 17 m профила у ширини од око 70 cm. Дубина 

припремљене вертикале износила је и до 50 cm, што је зависило од нагиба 

одсека. Од 21. до 25. метра припрема профила обављена је уз помоћ 

телескопских мердевина. Нова вертикала је уређена 5 m према улазу у сурдук. 

За њену припрему од 25. до 29. метра коришћене су мердевине, а потом је 

укопан ров дубине 3,35 m којим је обухваћено и треће палеоземљиште (Прилог 

6.19). Ширина очишћене вертикале овде је износила један метар. На овом 

профилу је за описивање и узорковање припремљено укупно 32,75 m. 

 

 

Прилог 6.18. Почетак припреме профила у 
Великом сурдуку (12. 7. 2006, Т. Gaudenyi, М. 

Јовановић, Н. Милојковић) (Фото: С. Марковић) 

Прилог 6.19. Изглед подине профила у 
Великом сурдуку (18. 7. 2006, Т. Лукић) (Фото: 

М. Јовановић) 
 

 

6.1.4.2. Локалитет Феудварски судук 

Феудварски сурдук се налази на 3 km југоисточно од Мошорина, са десне 

стране пута према викенд-насељу Дукатар (Прилог 6.20, ознака „А“, Прилози 

6.21 и 5.17). Ово је један од краћих сурдука на Тителском лесном платоу, дуг 

150 m и широк до 50 m. Ивица лесног одсека изнад њега има апсолутну висину 

од 127,5 m и представља једну од највиших тачака на платоу.  

Присуство слоја „BAG” туфита у лесу V-L4 представља јединствену појаву на 

простору наше земље. Ово је изузетно важан геохронолошки маркер, не само 

за комплетну палеогеографску реконструкцију Тителског лесног платоа, него и 
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за корелацију са бројним лесним локалитетима у Панонском басену (Horvath, 

2001).  

Истраживању је доступна северна страна локалитета, а након уклањања 

делувијалног материјала и његове источне, односно југоисточне падине 

(Прилог 6.21). На северној страни су јасно уочљива четири палеоземљишта са 

маркер хоризонтом између последњег и претпоследњег. Услед ерозије на 

странама одсека, редукован је први лесни хоризонт док је моћност другог мања 

него његовог еквивалента у Великом сурдуку. 

 

 

Прилог 6.20. Положај Феудварског сурдука (А) и локалитета Дукатар (Б) 
(Извор: 1:25000, секције Зрењанин 1-4 и 2-3, ВГИ, 1996) 

 

Овај локалитет истражен је након формирања пет вертикала. Прва се налази на 

северном одсеку брега. Од укупних 3,25 m, било је потребно укопати ров у 

четвртом палеоземљишту у дубини од 1,25 m. Наредна вертикала уређена је на 

око 6 m од прве. Њена укупна висина износи 4 m, од којих је последњих 2,3 m 

укопано у колувијалном материјалу. Трећа вертикала је висине 2,45 m, 

највећим делом укопана у наносу. Претпоследња вертикала је висине 5 m, од 

којих је 3,5 m укопано у наносу. Пета вертикала обухвата последњих 3,05 m 

овог профила. 
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Прилог 6.21. Феудварски сурдук (Фото: М. Јовановић) 

 

6.1.4.3. Локалитет Дукатар 

Овај профил се налази 450 m низводно од истоименог викенд-насеља, испод 

локалитета Живковићев салаш (Прилог 6.20, ознака „Б“). Налази се у самом 

дну лесног одсека тако да је доступан само током ниског водостаја Тисе.  

 
Прилог 6.22. Профил Дукатар (Фото: М. Јовановић) 
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Присуство туфита као маркер хоризонта и морфолошке особине 

палеоземљишта указују да су ово две најстарије педолошке творевине на 

подручју Тителског платоа - четврто и пето палеоземљиште, раздвојено петим 

лесним хоризонтом. Висина овог одсека износи око 14 m. 

На овом локалитету уређена је једна вертикала која обухватила укупно 10,8 m 

профила. Горњих 2,8 m вертикале је уређено директно на одсеку у ширини од 

80 cm. За уређење преосталог дела профила било је потребно уклонити велику 

количину колувијалног материјала који је маскирао највећи део петог лесног 

хоризонта и у потпуности старије слојеве. 

Ширина ове вертикале је око 70 cm, а да би се дошло до непоремећеног 

материјала, било је потребно уклонити и до 2 m наноса. 

 

 

6.2. ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА И МЕРЕЊА 
 
 
 
Након отварања профила, опсежних и детаљних припрема и обележавања, било 

је могуће прећи на описивање и узорковање.  

 
 
 

6.2.1. Опис лесно-палеоземљишних секвенци 
 

На профилима припремљеним за узорковање најпре су утврђене морфолошке 

карактеристике лесно-палеоземљишних секвенци. Детаљан опис 

стратиграфских чланова урађен је на милиметарском папиру. Све специфичне 

педолошке творевине (карбонатне конкреције, карбонатне мицелије, хумусне 

инфилтрације, кротовине итд.) уочене на очишћеним вертикалама су прецизно 

уцртане и касније приказане на литостратиграфским интерпретацијама 

профила. 
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Прилог 6.23. Део профила циглане у Руми 
(између 7. и 8. m од основе) припремљен за 

описивање (Фото: М. Јовановић) 
 

Прилог 6.24. Скица дела профила циглане у 
Руми (између 6. и 9,5. m од основе) 

 

Прилог 6.25. Профил Феудварски сурдук, субпрофил ТИТ 3, 3,70-3,75 m од врха 
профила (Фото: М. Јовановић, 20. 8. 2005) 
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Сваки профил је прецизно обележен и фотографисан тако да је било могуће 

поредити добијене резултате лабораторијских експеримената сваког 

појединачног узорка са изгледом хоризонта у којем је узоркован. Такође, у 

случају потребе могуће је урадити узорковање нових спесимена са истих 

позиција или узорковање за потребе примене других лабораторијских метода. 

Како је сваки пун метар профила обележен ексером (величине 20 или 25 cm), 

рад на профилима је могуће наставити и након неколико година. 

За профиле Рума, Стари Сланкамен и Тителски лесни плато, урађени су и 

видео записи сваког појединачног субпрофила.  

 

6.2.2. Узорковање за палеомагнетне анализе 

 
Осетљивост палеомагнтних анализа изискује строго поштовање процедуре 

узорковања. Од пресудне важности је коришћење алата израђеног од 

немагнетичних материјала (немагнетични челик, месинг, пластика). Чак се и за 

обележавање пластичних кутијица за паковање користе водоотпорни маркери 

искључиво плаве и зелене боје, који за разлику од црних и црвених немају 

магнетна својства.   

На детаљно очишћеном профилу најпре се поставе калупи (Прилог 6.26) 

израђени од пластике са клиновима од немагнетичног челика.  Уз помоћ 

геолошког компаса COCLA (Breithaupt, Kassel) одређују се елементи пада – 

азимут и падни угао. Потом се кроз калупе гуменим чекићем укуцавају 

месингани кутијасти профили (тубе) до једнаких дубина, који омогућавају 

узимање узорака у непоремећеном стању. Након вађења кутијастих профила, 

узорак из њих се потискује уз помоћ клипа или пресе (Прилог 6.27) у 

пластичне кутијице. Димензије ових кутијица су 2х2х2 cm, а на себи имају и 

стрелицу - маркер који служи да сви узорци буду на исти начин оријентисани.  
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Прилог 6.26. Калупи, компас, метарска 
пантљика и гумени чекић за укуцавање 

месинганих кутијастих профила (Фото: U. 
Hambach) 

Прилог 6.27. Вађење узорака из 
кутијастих профила, њихово паковање 

и обележавање 
 (Фото: М. Јовановић) 

 

У случају да због великог броја конкреција није могуће користити калупе, онда 

се свака туба оријентише и укуцава посебно. Овакви узорци се посебно 

обележавају јер постоји могућност грешке у одређивању њихових елемената 

пада. 

Узорци узети на овај начин се користе и за одређивање других показатеља 

палеомагнетизма и стенског магнетизма. 

Узорковање према описаној процедури обављено је на два лесно-

палеоземљишна локалитета: Батајница - Дунав и Стари Сланкамен - Чот.   

Током октобра и новембра 2004. године на профилу Батајница - Дунав узето је 

укупно 228 узорака, чиме је, уз интервал од 5 cm,  обухваћено 11,40 m. 

Узорковање је започето у дну истражног рова и настављено је до средишњег 

дела лесног хоризонта V-L5. 

На профилу Стари Сланкамен - Чот узорковање је урађено током маја 2006. 

године. Започето је у истражном рову, а завршено на прелазу из V-S6 у V-L6. 

Интервал узорковања је такође био 5 cm, тако да у 217 узорака обухваћено 

10,85 m. На овом профилу су узимана по два спесимена са истог нивоа, ради 
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спровођења експеримената у две независне лабораторије, тако да укупан број 

спесимена био 434.  

 

 

6.2.3. Узорковање за одређивање магнетне сусцептибилности 

 
Магнетна сусцептибилиност (МS) представља физичку величину која изражава 

степен магнетичности материјала (Thompson and Oldfield, 1986), односно 

колико је материјал магнетичан ако је изложен познатом спољњем магнетном 

пољу и изражава количину магнетичног материјала (Heller and Evans, 1995) и 

опште је прихваћен као поуздани индикатор палеоклиматских збивања, 

детектованих у лесно-палеоземљишним секвенцама (Heller and Liu, 1982; Kukla 

et al, 1988). 

При истраживању лесно-палеоземљишних профила у нашој земљи, МС је 

најпре одређивана у теренским условима помоћу портабл Бартингтоновог MS2, 

мерача са радном фреквенцијом 0,58 kHz, који је коришћен приликом 

истраживања на профилима Чот (Марковић и сар., 1998в, 1999), Мишелук 

(Марковић и сар., 2001б), Петроварадин (Marković et al., 2005; Савић, 2002), 

Ириг (Гаудењи, 2004), Рума (Марковић, 2000), Пожаревац (Јовановић, 2005) 

Мерења су вршена на сваких 5 cm детаљно очишћеног профила, при чему нису 

обухваћене кречне конкреције, хумусне инфилтрације и кротовине. На сваком 

мерном нивоу вршено је 10 независних мерења након чега је израчуната 

њихова аритметичка средина и додата вредност девијације.  

Нова истражвања лесно-палеоземљишних секвенци у нашој земљи, обухватала 

су одређивање магнетне сусцептибилности у лабораторијским условима. За 

потребе оваквих експеримената, узоркован је материјал у здробљеном - 

расутом стању, око 250 g у континуираном интервалу од 5 cm. Материјал је 

прикупљан у пластичне кесице, а само на профилима Батајнице он је директно 

пакован у пластичне кутијице запремине 6,4 cm3. 

У оквиру рада на изради ове дисертације, за одређивање магнетне 

сусцептибилности, прикупљено је укупно 3030 спесимена, односно узорковано 

је укупно 151,5 m профила. 

На профилима Батајница - Дунав су током октобра и новембра 2004. године 

узети узорци од рецентног земљишта V-S0 до палеоземљишта V-S5, укупно 
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663, чиме је уз интервал од 5 cm обухваћено 33,15 m овог профила. Узорковање 

је настављено до подине палеоземљишта V-S6 у сврху палеомагнетних 

анализа. На овај начин је узорковано још 11,4 m, односно прикупљено још 228 

узорака којима је одређен магнетни сусцептибилитет. Укупно је узорковано 

44,55 m профила, односно 891 узорак. 

На сваком нивоу за узорковање, узорци су узимани у измрвљеном стању и 

одмах су паковани у одговарајуће пластичне кутијице запремине 6,4 cm3 

(Прилог 6.28, А). Овом методологијом добијени резултати одговарају вема 

уском временском интервалу који се од хоризонта до хоризонта разликује само 

од стопе акумулације материјала. Коришћењем одговарајућег алата израђеног 

од нерђајућег челика обезбеђено је да узорци не буду контаминирани. 

 

  

А Б 

Прилог 6.28 . Узорковање за потребе мерења магнетног сусцептибилитета на профилима 
А) Батајница - Дунав, Б) Тителски брег - Велики сурдук 

 

На профилу који се налази на врху одсека лесне заравни (ознака “А“ на 

Прилогу 6.3), узорковање је започето у рецентном земљишту, а завршено на 

врху хоризонта V-L2. У седам вертикала узето је 258 узорка, односно 

обухваћено је укупно 12,90 m профила. 

На профилу на левој страни сурдука (ознака “Б“ на Прилогу 6.3), од врха 

палеоземљишта V-S1 до врха V-L3 у укупно четири вертикала узето је 154 

узорка, односно узорковано је 7,70 m профила.  
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Узорковање на профилу уз Дунав (ознака “V“ на Прилогу 6.3) је вршено од 

подине палеоземљишта V-S2 до горњег дела палеоземљишта V-S5. На 12,55 m  

моћном профилу узет је 251 узорак.  

Даљих 228 узорака (11,40m) узорковано је за палеомагнетне експерименте али 

су они коришћени и за одређивање МС. 

Узорковање на профилима Батајнице обављено је од 4. до 8. октобра 2004.  

На профилима Тителског лесног платоа узорковано је 1.412 спесимена на 

укупно 70,60 m профила. 

На профилу Велики сурдук је на две вертикале најпре узорковано 655 

спесимена намењених мерењу магнетног сусцептибилитета. Узорци су овде 

узимани у пластичне кесице, а затим је овај материјал мрвљен у авану и 

пакован у кутијице. Материјал је узиман са читавог интервала од 5 cm (Прилог 

6.28. Б), тако да резултат мерења магнетног сусцептибилитета на овај начин 

представља средњу вредност за нешто шири временски распон него што је то 

случај са претходно описаном методологијом на профилу Батајница. Пробна 

упоредна мерења су показала да се вредности магнетног сусцептибилитета 

добијена на оба начина поклапају те оба начина узорковања дају релевантне 

резултате. Узорковање на овом делу профила обављено је 18. јула. 2006.  

Како је део узорака овог профила изгубљен у шумама Тирингије, поново је 

узорковано првих 4,40 m профила и 3,60 m у доњем делу прве вертикале (скоро 

читав V-S2S2 и горњи део V-L2). Тако је прикупљено још 160 спесимена, 

односно укупно 815 или 40,75 m. Ово узорковање урађено је 21. септембра. 

2007. 

На локалитету Феудварски сурдук је на пет вертикала узето 345 узорка 

намењена мерењу МС (Прилог 6.29). Узорковање је од 19. до 22. августа 2005. 

године вршено на исти начин као на профилу Велики сурдук. 
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Прилог 6.29. Узоковане вертикале на профилу Феудварски сурдук 
(Фото: М. Јовановић, 19. 8. 2005) 

 

На локалитету Дукатар, је од 20. до 22. октобра 2006. на једној вертикали 

висине 11,25 m узето 225 узорака. Узорковање на овом профилу је било 

истоветно оном у Батајници, с тим што су узорци паковани најпре у пластичне 

кесе, а затим у лабораторији уситњавани и паковани у пластичне кутијице.  

 

 

Прилог 6.30. Узорковње на профилу Дукатар (22. 10. 2006, М. Јовановић) 
(Фото: T. Gaudenyi) 
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На профилу Стари Сланкамен - Чот узорковање је вршено у сврху 

палеомагнетских анализа на већ описани начин. У две вертикале је прикупљено 

217 узорака, са по два спесимена на сваком нивоу, односно укупно 434 

кутијице. 

На локалитету Рума – циглана, у јединственој вертикали узорковано је 14,65 

m, односно 293 узорка и то од 20. до 21. јула 2006. и од 9. до 10. јуна 2007. 

 

 

 

 

6.3. ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Лабораторијске анализе за потребе израде ове дисертације односиле су се на 

истраживања карактеристика стенског магнетизма и палеомагнетизма.  

Палеомагнетске анализе рађене су у Палеомагнетној лабораторији Катедре за 

геоморфологију Универзитета у Бајројту (Labor für Palaeo- und Umweltmagnetik 

- PUM), којом руководи др Улрих Хамбах, као и у Хелмхолц центру у 

Потсдаму – Немачком истраживачком центру за геонауке (Helmholtz Centre 

Potsdam, German Research Centre for Geosciences – GFZ), у палеомагнетној 

лабораторији којом је руководио др Норберт Новацик (Norbert Nowaczyk). 

Особине стенског магнетизма анализиране су у поменутој лабораторији у 

Бајројту. 

  

 

6.3.1 Палеомагнетизам - основни појмови 

 

Палеомагнетизам је генерички термин за неколико дисциплина геомагнетизма. 

Најзначајнији допринос палеомагнетизма геонаукама је у објашњењу 

механизма стварања океанских басена, реконструкцији положаја и кретања 

литосферних (тектонских) плоча (бројне референце, почевши од Vine and 

Mathews, 1963; Vine et al., 1965; Vine, 1966). Стенски магнетизам, са друге 

стране, стекао је славу употребом при формирању стратигрфије лесних 

секвенци Кине на основу магнетне сусцептибилности и њихове корелације са 

варијацијама глобалне запремине леда (Hambach et al., 2008). 
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Наша планета је окружена магнетним пољем чија снага је занемарљива у 

односу на вештачке магнете који су у људској употреби. Тако уобичајени 

потковичасти магнет формира више хиљада пута јаче магнетно поље него што 

је Земљино (Jacobs, 1994). Праћењем Земљиног магнетног поља у последњих 

око 400 година, уочен је његов диполни карактер. Овај дипол у односу на осу 

ротације заклапа угао од 10 до 11о (Hambach et al., 2008).  

Већина доказа указује на закључак да се Земљино магнетно поље формира у 

флуидном спољном језгру планете у процесу налик динаму али су детаљи овог 

процеса још увек тешко разумљиви (Jacobs, 1992; Glatzmaier and Roberts, 1995; 

Glatzmaier, 2002, Прилог 6.31). 

Прилог 6.31. Приказ тродимензионалне структуре геомагнетног поља према 
Глацмајер-Робертсовом моделу геодинама. Линије магнетног поља: жуте – усмерене 
од језгра, плаве – ка језгру. Лево – приказ садашњег стања, десно – приказ стања у 

средини транзиције поларитета (Glatzmaier and Roberts, 1995). 
 

Природна реманентна магнетизација стена старијих од 3,5 милијарди година 

сугерише на могући почетак генерисања Земљиног магнетног поља. Такође, 

палеомагнетске студије указују да инензитет магнетног поља, почевши од 

архаика, никада није варирао за више од двоструког фактора, што значи да је 

енергија потребна за покретање геодинама била присутна у сличном износу за 

последњих бар четири милијарди година (Condie, 2005).  

Земљино магнетно поље мења поларитет у временски неуједначеним 

периодима. Реверзијом се назива процес и стање када се поларитет Земљиног 

дипола промени за 180о. Некада, процес реверзије се не заврши до краја или се 
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оријентација дипола веома брзо врати у претходно стање, па се такво стање 

назива екскурзијом (Condie, 2005). 

Период током којег се један поларитет мења у његову супротност назива се 

транзиција поларитета, а смер магнетизације забележен у стенама током овог 

периода се назива транзиционалним или прелазним. Време трајања транзиције 

је променљиво, а на основу досадашњих података, оно износи између 1.000 и 

8.000 година (Bogue and Merrill, 1992; Dunn et al, 1971; McElhinny and 

McFadden, 1997; Merrill and McFadden,1999; Opdyke, 1972; Zhu et al, 1993) 

Реверсни поларитет је онај који је супротан садшњем, где се северни магнетни 

пол налази у близини северног географског пола. Међутим, гледано строго са 

становишта основа магнетизма, садашња ситуација је таква, да је јужни 

магнетни пол позициониран на северној Земљиној полулопти (Прилог 6.32, 

лево). Магнетна игла компаса је поравната са линијама магнетног поља које 

извире из северног пола Земљиног дипола, а увире у јужни пол. Дакле, 

данашње стање се назива периодом нормалног поларитета иако би оно у 

основном речнику магнетизма било назвнао обрнутим - реверсним. Смер 

линија магнетног поља у периодима магнетне реверзије приказан је на прилогу 

6.32, десно.  

 

Прилог 6.32. Приказ Земљиног магнетног дипола у нормалном стању (лево) и током 
реверзије (десно) (Hambach et al., 2008, модификовано) 

Објашњење за положај северног и јужног краја дипола се налази у тексту 
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Реверзије у смеру природне реманентне магнетизације (NRM) познате су још 

од пионира палеомагнетнских истраживања. Бринес (Brunhes, 1906) је 

саопштио да је смер магнетизације плиоцених лава Француске усмерен на југ и 

горе, уместо ка северу и доле. Он је ову појаву приписао локалној аномалији 

геомагнетског поља. Међутим, доказао је и да стене које су биле непосредно 

изложене утицају растопљених магматских стена, имају исти поларитет као и 

магматске стене. Под утицајем високих температура магматских стена, подиже 

се и температура околних стена достижући блокирајућу температуру 

магнетичних минерала. Природна магнетизација ових стена је поништена, а 

хлађењем стене усвајају тада присутан смер геомагнетског поља.  

Бринесов рад је праћен истраживањем Матујаме (Matuyama, 1929) на 

вулканским стенама Јапана и северне Кине. Бројне узорке стена реверсно 

намагнетисаних, Матујама је исправно повезао са реверсним геомагнетским 

пољем. Анализиране вулканске стене поделио је у две групе: у првој групи су 

биле стене плеистоцене старости, чији је смер NRM био сагласан савременом 

геомагнетном пољу, док су у другој групи биле углавном стене старије од 

плеистоцена, код којих је NRM било супротно усмерено. То је била прва 

назнака да би поларитет геомагнетног поља могао бити зависан од времена. У 

пионире палеомагнетских истраживања треба убројати још Шевалијера 

(Chevallier, 1925), Мерканотна (Mercanton, 1926) и Конигсбергера 

(Koenigsberger, 1938. према McElhinny and McFadden, 2000). 

 

6.3.1.1. Магнетостратиграфија 

Датирањем промена поларите формира се поуздана магнетостратиграфска 

шема. Хосперс (Hospers, 1955) је први указао на улогу магнетних реверзија као 

метод стратиграфске корелације, док је овај метод први применио Кхрамов 

(Khramov, 1955, 1957). Он је нагласио могућност стриктне планетарне 

корелације вулканских и седиментних стена и формирања јединствене 

геохронолошке палеомагнетне временске скале важеће за читаву планету 

(1958, енглески превод 1960, према Opdyke and Channell, 1996).  

Терминологија успостављене магнетостратиграфије (или магнетне 

стратиграфије) формализована је на IUGS суб-комисији за Временску скалу 

магнетног поларитета (Anonymous, 1979). 
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Основна магнетостратиграфска јединица је магнетостратиграфска зона 

поларитета, или скраћено магнетозона (Табела 6.1, прва колона). Услед 

различитих стопа седиментације или раста лавичних стена, једна магнетозона 

може бити представљена литолошким стубом различите дебљине. Стога је 

уведен термин поларитетни хрон који представља временски интервал (Табела 

6.2, друга колона).   

 
Табела 6.1. Предложена хијерархијска шема магнетостратиграфских и 

геохронолошких јединица према препоруци IUGS  
Магнетостратиграфске 
јединице (стенски запис) 

Геохронолошке јединице 
(временски еквивалент) 

Трајање 
(у годинама) 

Поларитетна мегазона мегахрон 108-109 

Поларитетна суперзона суперхрон 107-108 

Поларитетна зона хрон 106-107 

Поларитетна субзона субхрон 105-106 

Поларитетна микрозона микрохрон <105 

Поларитетна криптозона криптохрон 
постојање ове јединице није 

потпуно потврђено 

(Opdyke and Channell, 1996) 

 

Трајање еквивалентних магнетостратиграфских јединица није уједначено, при 

чему још увек не постоји општеприхваћено објашњење за овакво понашање 

геомагнетног поља. Један од најдужих периода стабилности магнетног поља 

трајао је око 40 милиона година и то од доње креде (доњи апт) до средине 

горње креде, односно од пре 121 до пре 83,5 милиона година (Gradstein et al., 

2004).  (Прилог 6.33),  

 

 

Прилог 6.33. Периоди нормалног (црно) и реверсног (бело) поларитета у последњих 

око 85 милиона година (Gradstein et al., 2004) 

 

Главне компоненте вектора геомагнетног поља су: деклинација (D), 

инклинација (I) – изражени у угловним степенима и интензитет поља (F) 

описан хоризонталном (H) и вертикалном (Z) компонентом (Прилог 6.34). 
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Деклинација представља одступање магнетне игле (магнетног севера) од 

правог (географског) севера. Инклинација је угао између хоризонталне равни и 

укупног вектора поља. На магнетним половима, магнетна игла на 

инклинометру стоји вертикално, хоризонтални интензитет је 0, док је укупни 

интензитет на максимуму. 

На магнетном екватору инклинација је 0, а хоризонтална вредност је 

приближна половини вредности која је на половима. Из овог произилази да 

инклинација, као и F,  H и Z зависе од гоеграфске ширине (Прилог 6.35). 

 

 

Прилог 6.34. Елементи Земљиног магнетног поља за тачку Р на површини планете 
(Hambach et al., 2008, модификовано) 
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Прилог 6.35. Вредности инклинације (I), укупног интензитета поља (F), хоризонталне 
(H), вертикалне (Z) компоненте, у односу на географску ширину (Hambach et al., 2008) 

 
 

Све информације које се налазе у главним елементима (компонентама) 

геомагнетног поља могу бити сачуване скоро у свим типовима стена у периоду 

од више милијарди година. Носиоци ове меморије у стенама су феримагнетни и 

антиферомагнетни минерали. Ови минерали гвожђа су искључиво гвожђевити 

оксиди, хидроксиди и сулфиди и могу се генерално назвати магнетичним 

минералима (Hambach et al., 2008). 

Методе палеомагнетских истраживања су веома добро описане у бројним 

публикацијама (нпр. Thompson and Oldfield, 1986; Butler, 1992, 2004; Opdyke 

and Channell, 1996; Maher and Thompson, 1999; Evans and Heller, 2003). 

 

6.3.1.2. Палеомагнетска истраживања 

Узорци намењени палеомагнетним анализама се најпре чувају у фрижидеру, да 

би кроз отвор у кутијицама, који служи за излазак ваздуха приликом 
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утискивања узорка из кутијастог профила, постепено испарила сувишна влага. 

Кутијице се детаљно чисте, а затим се приступа мерењу масе сваког 

појединачног узорка. Мерење масе је рађено на дигиталној ваги (Sartorius) са 

тачношћу хиљадитог дела грама. Након тога врши се провера да ли су узорци у 

кутијицама неокретни. У случају да нису, они се фиксирају малом количином 

памучне вате. Након овога се рупице попуњавају лепком да би се спречило 

даље сушење, а узорци се до завршетка лабораторијске процедуре чувају у 

биметалном сандуку тако да су заштићени од природног и вештачког 

магнетног поља. 

 

Мерење природне реманентне магнетизације (NRM) 

Магнетизација стене представља резултантни вектор две компоненте: 

 

J = Ji + Jr 

 

где је Ji индукована магнетизација, а Jr природна реманентна магнетизација. 

Природна реманентна магнетизација је магнетизација узорка стене пре 

лабораторијског третмана. Она зависи од геомагнетног поља и геолошких 

процеса који су постојали током периода формирања стене и у периоду након 

њеног формирања. Намагнетисање које стена усваја приликом формирања 

дефинише са  као примарно и представља предмет палеомагнетских 

истраживања, док оно које се усваја након формирања стене и делимично или 

потпуно маскира примарно намагнетисање, назива се секундарним. 

 

NRM = примарна NRM + секундарна NRM 

 

Основне форме примарне магнетизације су: 1. термореманентна магнетизација, 

која се усваја током хлађења стене – почевши од температуре која је виша од 

Киријеве; 2. хемијска реманентна магнетизација, коју растом формирају 

феромагнетичне честице на температурама испод Киријеве и 3. детритична 

реманентна магнетизација, која се усваја током акумулације седиментних стена 

које садрже детритичне феромагнетичне минерале. 

Секундарна магнетизација може бити резултат хемијских промена којима 

подлежу феромагнетични минерали, затим изложености стена ударима муња, 
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дуготрајног излагања геомагнетном пољу које је следило након формирања 

стене (Butler, 2004). 

Нормална реманентна магнетизација мерена је на свим прикупљеним узорцима 

са профила Стари Сланкамен - Чот и то у две независне лабораторије - у 

Бајројту и Потсдаму. 

У бајројтској лабораторији оно је вршено на уређају AGICO JR-6A Dual Speed 

spinner magnetometer (Прилог 6.36) уз коришћење софтрева REMASOFT6. 

Узорак дефинисане величине се поставља у три положаја, да би се одредиле 

вредности x, y, z компоненте (Прилог 6.34), при чему се елиминишу грешке у 

мерењу због непрецизног облика узорка.  

 

 

Прилог 6.36. Уређаји у PUM лабораторији у Бајројту (Фото: М. Јовановић, 2007) 
 

Узорак се ротира константном угаоном брзином, при чему се индукује 

наизменична струја, чија амплитуда и фаза зависе од јачине и смера 

реманентног магнетног вектора узорка. На основу унетих вредности угла пада 

и азимута, инструмент израчунава деклинацију и инклинацију, као и јачину 

магнетизације узорка. 

Уређај се одликује великом прецизношћу, а једни недостатак је мануелно 

постављање сваког појединачног узорка у три положаја, уз мерење NRM за 

сваки од положаја кутијице за узорком. 
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Други сет спесимена са профила Чот анализиран је у Немачком истраживачком 

центру за геонауке у Потсдаму (Прилог 6.37). 

 

Прилог 6.37. Објекат у којем се налази палеомагнетна лабораторија GFZ у Потсдаму 
(Фото: М. Јовановић, фебруар 2006) 

 

У овој лабораторији експерименти су вршени на уређају 2G Enterprises 755 

superconducting rock magnetometer (Прилог 6.38) који омогућава много бржи 

рад уз прецизност еквивалентну уређају AGICO. Уређај може истовремено 

обрађивати осам узорака и то без мењања њихове оријентације.  

 

 

Прилог 6.38. Магнетометар компаније 2G Enterprises у палеомагнетној лабораторији 
GFZ у Потсдаму (Фото: М. Јовановић, фебруар 2006) 
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Процес парцијалне демагнетизације 

Да би се обрисала секундарна магнетизација узорака, потребно је применити 

једну од техника демагнетизације или њихове комбинације.  

 

Демагнетизација у наизменичном пољу (AF демагнетизација) 

Демагнетизација у наизменичном пољу представља процедуру излагања узорка 

наизменичном пољу. Ово поље има синусоиду са опадајућом снагом током 

времена (Butler, 2004). 

Процес демагнетизације се састоји од три дела. У првом делу снага 

наизменичног поља расте, затим се задржава на дефинисаној вредности, а у 

трећем кораку снага поља опада према дефинисаној стопи опадања (AGICO, 

1998). 

 

Термална демагнетизација 

Термалном демагнетизацијом издвајају се магнетичне компоненте садржане у 

различитим магнетичним зрнима (Opdyke and Channell, 1996).  

Приликом примене термалне демагнетизације, узорци се загревају на 

температуру (Tдемаг) испод Киријеве тачке одређеног феромагнетичног 

минерала, а затим његовог хлађења до собне температуре без присуства 

магнетног поља (Н=0). То утиче да сва зрна са блокирајућом температуром (Тb) 

мањом или једнаком температури којој су изложени (Тb≤Тдемаг) да усвоје 

термореманентну магнетизацију у Н=0 (Butler, 2004). 

Мерењем магнетизације узорка, након сваког корака загревања и хлађења, 

одређује се смер магнетизације компоненти са различитом блокирајућом 

температуром (Opdyke and Channell, 1996). 

 

У PUM лабораторији се AF демагнетизација врши у уређају MAGNON MI 

AFD 300 са максималном снагом поља од 300 mT, са прецизношћу од 0,1 mT и 

са кораком опадања који се може дефинисати на 10 или 20 mT/s. 

У језгро за демагнетизацију узорак се ставља у три положаја и подвргава 

демагнетизацији дејством наизменичног поља, при чему се снага поља и 

брзина његовог опадања унапред дефинишу. Након демагнетизације узорак се 

поставља у обртни магнетоматар по процедури која је описана приликом 

мерења NRM. 
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Овом процедуром обухваћен је целокупан сет спесимена (205 комада) са 

профила Чот који су били намењени истраживањима у бајројтској 

лабораторији. Одређа процедура AF демагнетизације (приказана у Табели 6.2) 

примењивана је на спесимене правилно распоређене дуж узоркованог профила: 

сваки осми спесимен је демагнетисан у 6 корака од 5 до 30 mT. Од овог сета 

сваки други је демагнетисан још у корацима од 40, 50, 60, 70, 90, 110 и 130 mT. 

(Табела 6.2). 

 

Табела 6.2. Кораци мерења NRM, кораци (mT) парцијалне AF демагнетизације и број 
спесимена подвргнутих одређеним протоколима 

NRM

/ 

демаг. 

бр. 

узора

ка 

0 
m

T
 

5 
m

T
 

10
 m

T
 

15
 m

T
 

20
 m

T
 

25
 m

T
 

30
 m

T
 

40
 m

T
 

50
 m

T
 

60
 m

T
 

65
 m

T
 

70
 m

T
 

80
 m

T
 

90
 m

T
 

 1
00

 m
T

 

11
0 

m
T

 

13
0 

m
T

 

А) PUM  Бајројт 

93                  

25                  

25                  

29                  

24                  

8                  

              Након термалне демагнетизације 100, 150, 170оС 

24                  

Б) GFZ Потсдам 

205                  

Укупно 3.756 корака (1.501 PUM+2.255 GFZ) 

 

Део спесимена је био подвртнут протоколима у уређају за термалну 

демагнетизацију Magnon International TD 700 (Прилог 6.39). Истовремено се у 

термалном демагнетизеру може третирати пет узорака, чија се магнетизација 

након хлађења мери на претходно описан начин, а одређује се и магнетна 

сусцептибилност након сваког корака термалне демагнетизације. 
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Прилог 6.39. Уређај за термалну демагнетизацију Magnon Int. TD 700 
(Фото: М. Јовановић, 2007) 

 

Термалном демагнетизацијом било је обухваћено 112 спесимена. Кораци 

термалне демагнетизације за први сет од 28 спесимена су били 100 и 150оС, за 

други сет од 24 спесимена: 100, 150 и 170оС, након чека је примењивана 

демагнетизација у наизменичном пољу са корацима: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90 

mT. Трећи сет, од укупно 60 спесимена, подвргнут је термалној 

демагнетизацији са корацима: 100, 130, 170, 210, 250, 300, 350, 400, 440, 480, 

520, 560, 580оС, при чему је осим магнетизације, мерена и магнетна 

сусцептибилност након сваког корака. Укупно је урађено 908 корака термалне 

демагнетизације. 

 

У лабораторији GFZ у Потсдаму је читав сет спесимена паралено узетих на 

профилу Чот (205 спесимена), подвргнут одређивању природне реманентне 

магнетизације, а након тога и демагнетизацији са корацима: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 

50, 65, 80, 100 mT. Након ове процедуре, 14 узорака је било у протоколу 

термалне демагнетизације у PUM лабораторји са корацима 100, 150, 170оС 

Сви резултати су графички приказани коришћењем софтвера: Remasoft6,  

Grapher 5.0 и MSExcell. 

 

За протоколе AF демагнетизације у PUM лабораторији било је потребно нето 

око 300 радних сати, а у GFZ око 45 сати. За приказану процедуру термалне 
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демагнетизације, нето време износило је око 550 радних сати. Наведено време 

је без рачунске и графичке обраде и интерпретације. 

 

6.3.2. Магнетизам стена 

 

6.3.2.1. Магнетна сусцептибилност (МС) 

Магнетна сусцептибилност је мера магнетног одговора материјала на 

спољашње магнетно поље. Запреминска сусцептибилилност κ, изражена је у 

вандимензионим јединицама и дефинисана као однос магнетизације материјала 

J (по јединици запремине) у слабом спољњем магнетном пољу H: 

 

Ј=κH 

 

Масена сусцептибилност χ, изражена у јединици m3kg-1, дефинисана је као 

однос магнетизације материјала J (по јединици масе) у слабом спољњем 

магнетном пољу H: 

 

Ј=χH 

 

Сви материјали имају магнетну сусцептибилност (Hunt et al., 1995) која по 

карактеру и интензитету може бити:  

Дијамагнетна - слаба негативна сусцептибилност, независна од температуре.  

(вода, органска материја, пластика, кварц, фелдспат, калцијум карбонат). 

Материјал изложен магнетном пољу формира слабо магнетно поље које је 

супротно оном којем је изложен. Индукована магнетизација линеарно зависи 

од магнетног поља, и пада на нулу ако се изведе из поља. 

Парамагнетна - слаба позитивна сусцептибилност. Као и код дијамагнетичних 

материјала, и парамагнетични (биотит, оливин...) губе магнетизацију када се 

изведу из спољњег магнетног поља. 

Антиферомагнетна - значајна позитивна сусцептибилнсот (неки оксиди 

гвожђа као што су хематит, гетит). 

Феримагнетна - снажна позитивна сусцептибилност (неки оксиди и сулфиди 

гвожђа – магнетит, макемит, пиротит, грегит...). 
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Феромагнетна - снажна позитивна сусцептибилност. У присуству спољнег 

магнетног поља, изложени материјали и сами постају магнети тако што се 

њихови магнетни диполи оријентишу у правцу примењеног магнетног поља.  

Магнетизација феромагнетичних материјала може бити неколико магнитуда 

већа него код парамагнетичних при излагању спољнем магнетном пољу исте 

снаге. 

Када се уклони спољно магнетно поље, домени се делом дезоријентишу и 

магнетизација опада али овакви материјали показују особину реманентне 

магнетизације (Butler, 2004). 

 

Табела 6.3. Магнетна сусцептибилност неких стена и минерала 

Стена/минерал густина 
(103kg m-3) 

запреминска МС 
κ (10-6 SI) 

масена МС 
χ (10-8m3kg-1) 

Магматске стене    
Ср. вредност киселих магм. 
стена 

2,61 38-82.000 1,4-3.100 

Ср. вредност базичних магм. 
стена 

2,79 550-120.000 20-4.400 

Седиментне стене    
глина 1,70 170-250 10-15 
доломит 2,30 -10-940 -1-41 
кречњак 2,11 2-25.000 0,1-1.200 
пешчар 2,24 0-20.900 0-931 
ср. вредност седиментних 
стена 

2,19 0-50.000 0-2.000 

Негвожђевити минерали    
калцит 2,83 -7,5-39 -0,3-1,4 
гипс 2,34 -13-29 -0,5-1,3 
кварц 2,65 -13-17 -0,5-0,6 
галенит 7,50 -33 -0,44 
лед 0,92 -9 -1 
Гвожђевити минерали    
илит 2,75 410 15 
монтморилонит 2,50 330-350 13-14 
биотит 3,00 1.500-2.900 52-98 
пирит 5,02 35-5.000 1-100 
хематит 5,26 500-40.000 10-760 
макемит 4,90 2.000.000-2.500.000 40.000-50.000 
магнетит 5,18 1.000.000-5.700.000 20.000-110.000 
илменит 4,72 2.200-3.800.000 46-80.000 
титаномагнетит 4,98 130.000-620.000 2.500-12.000 
гвожђе 7,87 3.900.000 50.000 
гетит 4,27 1.100-12.000 26-280 
лимонит 4,20 2.800-3.100 66-74 

(Hunt et al., 1995) 

 

Феромагнетични минерали су малобројни, и у стенама су углавном садржани 

као пратећи минерали (<5%). Међутим, екстремно снажан сигнал MC ових 
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минерала у стању је да маскира магнетне особине осталих минерала који 

запремински доминирају у стенама (Butler, 2004; Dearing, 1999; Lanza and 

Meloni, 2006) (Прилог 6.41) 

Дијамагнетични минерали, осим леда, су и неки веома чести, као што су: 

калцит, доломит, кварц, фелдспат. Њихова магнетна осетљивост је око -10-6 SI. 

Парамагнетични минерали су многи силикати - основни састојци стена, као 

што су пироксени, амфиболи, лискуни... Њихова магнетна осетљивост је око 

100 - 5.000 10-6 SI. 

Феромагнетични минерали - најважнији су оксиди али и неки сулфиди гвожђа. 

МS је различита и веома варира – хематит од 500 до 40.000, а магнетит достиже 

милионске вредности 10-6 SI. 

 

Прилог 6.40. Опсег магнетне сусцептибилности стена и минерала (Dearing, 1999) 
 

Магнетна сусцептибилност пружа информације о минералогији и геохемији 

материјала из окружења. У прилогу 6.40. приказано је да је вредност МС свих 

материјала у опсегу <0,001 до >30 х 10-6m3kg-1, у оквиру пет до шест вредности 

магнитуде.  
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Прилог 6.41. Магнетна сусцептибилност стена у односу на садржај главних феро- и 
парамагнетичних минарала (Hrouda and Kahan, 1991. према Lanza and Meloni, 2006) 

 
Ово маскирање се веома добро може приказати на примеру једног замишљеног 

земљишта састављеног од органске материје, воде, кварцног песка, глине и 

оксида гвожђа (Табела 6.4).  

Табела 6.4. Магнетна сусцептибилност компоненти земљишта 

Материјал/минерал 
Учешће 

[%] 

Специфична χ 

материјал/минерала 

[10-6m3kg-1] 

Укупна χ 

[10-6m3kg-1] 

% учешће у 

укупној χ 

1 2 3 
4 

(2 х 3) 
5 

(4*100/0,5855) 
Магнетит 0,1 500 0,5000 85,4 
Гетит 9,9 0,5 0,0495 8,5 
Парамагнетични 
минерали 

75 0,05 0,0375 6,4 

Органска мат., 
кварц, песак, 
вода 

15 -0,01 -0,0015 -0,3 

УКУПНО 100 500,54 0,5855 100 
(Dearing, 1999, модификовано) 

 
За сваки од минерала/материјала дато је запреминско учешће изражено у 

процентима (колона 2). Сусцептибилност сваког минерала или материјала дата 

је у колони 3. Множећи претходне две колоне, добија се укупна 

сусцептибилност сваке компоненте у овом земљишту, а збир 0,58855 х 10-

6m3kg-1 представља укупна сусцептибилност земљишта. Последња колона (5) 

пресдтавља процентуално учешће сваког минерала/материјала у укупној МС 

земљишта. Тако веома мала концентрација магнетита (0,1%) даје 85,4% 
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сусцептибилности узорка земљишта, док најзаступљенија компонента – 

парамагнетични минерали (75% запрминских) учествују са само 6,4% у укупној 

сусцептибилности земљишта. 

Код највећег броја природних материјала магнетна сусцептибилност је 

контролисана концентрацијом феримагнетичних минерала. Оксиди гвожђа, 

магнетит, макемит, титаномагнетит, титаномакемит су доминантни 

феримагнетични минерали у многим земљиштима, стенама и седиментима 

(укључујући еолску прашину).  

Опсег МС у материјалима где су феримагнетични минерали доминанти, већа је 

од 0,1 х 10-6m3kg-1 и покрива вредности три до четир магнитуде (Табела 6.3; 

Прилози 6.40 и 6.41). 

Осим од концентрације феримагнетичних минерала, МС зависи и од њиховог 

састава, величине и облика кристала. 

Састав феримагнетичних оксида гвожђа варира од „чистих“ оксида какви су 

магнети и макемит, до „нечистих“ као што су титаномакемит у којем су атоми 

гвожђа делимично замењени атомима титанијума. Због замене гвожђа 

титанијумом, укупна МС таквог минерала је мања за око 15% у односу на 

магнетит. Порастом учешћа титанијума, минерал губи статус феримагнетичног 

и постаје парамагнетични оксид титанијума какав је илменит. 

Феримагнетична зрна су подељена на различите ћелије (регионе) 

магнетизације, које се називају доменима. Преко дијаметра од око 110 μm, зрна 

магнетита се одређују као мултидоменска (МД), зато што енергетски садрже 

више од једног домена. Зрна мања од 0,2 μm су мале запремине која дозвољава 

да се формира само један домен, па се таква називају једнодоменска (СД). Зрна 

између ова два интервала су довољно велика да подрже више од једног домена, 

али показују магнетне особине једнодоменских, па се називају псеудо-

једнодоменска (ПСД). Ултраситна зрна 0,003 μm су СД али приказују 

јединствене особине - понашање им је парамагнетично али са много већом 

сусцептибилношћу, па се такво понашње назива суперпарамагнетно (СП).  

Опажање утицаја облика кристана на сусцептибилност је отежана без примене 

електронске микроскопије или комбиновања више параметара магнетизма 

стена/минерала.  

Утицај наведених фактора на магнетну сусцептибилност је раличит. Тако 

концентрација минерала утиче на МС са фактором 200 до 300, састав минерала 
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са фактором 3 до 4, док величина и облик кристала утичу са фактором до 2 

(Dearing, 1999). 

 

6.3.2.2. Магнетна сусцептибилност у зависности од фреквенце 

Суперпарамагнетни кристали мањи од ~0,03 μm имају магнетно понашање које 

показује значајне промене током времена. Ако су изложене магнетном пољу, а 

након тока изведене из тог поља, оне губе индуковану магнетизацију у веома 

кратком периоду времена - за око десетохиљадити део секунде. Да би се овај 

феномен испољио, узорцима се одређује магнетна сусцептибилност два пута - 

једном у пољу ниске фреквенце, а други пут у пољу високе вреквенце. Разлика 

између два мерења, која се најчешће изражава у процентима, указује на 

присуство и количину суперпарамагнетских минерала (Forster et al., 1994; 

Dearing, 1999).  

Овај параметар се означава на различите начине: F-factor (Heller et al., 1991),  Fd 

(Forster et al., 1994), FD% (Maher, 1986), χd и Δχ  (Bloemendal and Liu, 2005), χfd 

и χfd% (Liu et al., 2007).  

Како се грчким словом „хи“ (χ) означава масена магнетна сусцептибилност, 

ова ознака не указује на праву природу резултата мерења МС зависне од 

фреквенце. У овој тези ће разлика између МС мерене у ниској фреквенци 

(MCнф [SI]) и високој фреквенци (МСвф [SI]) бити означавана као ΔMС [%].  

 

ΔMС [%] = (( MCнф - МСвф)/ MCнф)*100 

      (Forster et al., 1994, модификовано) 

 

За разлику од МС, која је квантитативна мера магнетичних честица, МС 

зависна од фреквенце, представља квалитативну меру магнетичних честица 

(Табела 6.5) и користи се као показатељ интензитета педогенезе (Liu et al., 

2007).  

ΔMС је и један од најбољих показатеља порекла и квалитета промена 

вредности МС која у највећој мери зависи од концентрације финозрне 

феромагнетичне фракције: 
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Табела 6.5. Интерпретација вредности ΔMС 
Мала ΔMС [%] <2,0 скоро без (<10%) SP зрна 

Средња ΔMС [%] 2,0-10,0 
мешавина SP и грубљих не-SP зрна, или 

SP зрна мањих од 0,005 μm 

Висока ΔMС [%] 10,0-14,0 скоро сва (>75%) SP зрна  

Веома висока ΔMС [%] >14,0 
веома ретка вредност, грешке у мерењу, 

анисотропија, контаминација... 

(Dearing, 1999, модификовано) 
 

 

 

6.3.2.3. Стратиграфија заснована на магнетној сусцептибилности 

Магнетне особине седимената и земљишта се широко користе у 

квартаролошким палеоклиматским као и геоархеолошким истраживањима, као 

показатељ палеоеколошких карактеристика. Такође, користе се и као 

индиректни временски показатељ. Варијације магнетних карактеристика 

седимената током времена/дубине су претежно климатски контролисане и 

стога могу служити као алат за датирање у случају да се независно од тога 

познаје временски оквир палеоклиматских варијација. 

Палеомагнетизам и екомагнетизам користе истоветне физичке методе и сличне 

технологије али се односе на различите феномене. Палеомагнетизам се базира 

на чињеници да стене омогућују чување варијација спољњег магнетног поља 

(СМП). Познајући варијације СМП, могуће је индиректно датирати стене, 

корелишући добијени запис са неким од референтних модела (Butler, 1992; 

Schnepp et al., 2004) 

Екомагнетизам седимената и земљишта, описује појаву, количину и особине 

гвожђевитих минерала у окружењу (Evans and Heller, 2003). 

Магнетичне честице, нарочито оксиди/хидроксиди и сулфиди гвожђа, налазе се 

у скоро свим квартарним седиментима, земљиштима и организмима, иако 

често у малим концентрацијама или само у траговима. Током дијагенезе или 

педогенезе, промене физичко-географских услова утичу на физичке и хемијске 

промене у стени или земљишту. Ове промене се резултирају трансформацијом, 

трошењем или повећањем концентрације магнетичних минерала. 

Феромагнетични минерали су нарочито важни у контролисању укупног 

магнетног сусцептибилитета, јер је њихов сигнал неколико пута већи од 

осталих гвожђевитих минерала (Табела 6.3, Прилог 6.40). Стога и веома мала 
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концентрација ових минерала може користити као осетљив показатељ 

палеоклиматских и палеоеколошких промена.  

Примена МС у проучавању леса први пут су применили Хелер и Лиу (Heller 

and Liu, 1984), поредећи лесне седименте са маринским записом, који указује 

на промене у запремини леда на планети. Варијације криве МС су у потпуности 

одговарале маринском палеоклиматском запису, са вишим вредностима у 

палеоземљиштима (интерглацијалима) и нижим вредностима у лесним 

хоризонтима (глацијалима). Закључено је да МС одражава промене 

интензитета педогенезе, која доводи до промене магнетичних минерала у 

земљиштима. Такође, снага ветра током транспорта прашине и акумулације 

леса такође утиче на магнетну минералогију (Evans and Heller, 2001, 2003). 

Магнетна стратиграфија примењена на лесу Кине утицала је на драстичну 

ревизију старости лесне седиментације у овом подручју, са око 1,2 на око 2,5 

милиона година (Heller and Liu, 1982, 1984) 

Увећање количине магнетичних минерала у лесу током педогенезе је далеко 

најважнији процес који дефинише магнетне особине лесних седимената. 

Формирање феримагнетичних минерала током педогенезе је најважнији 

сегмент овог процеса. Однос између формирања магнетита или макемита и 

осталих Fe- минерала је контролисан условима при образовању земљишта: 

температуром, влажношћу, рН вредношћу и количином органске материје 

(Evans and Heller, 2001). Широко прихваћен модел (Chen et al. 2005; Evans and 

Heller, 2001; Maher, 1998; Thompson and Oldfield,1986) објашњава да промене 

редукционих и оксидационих услова доводи до ослобађања Fe2+ из 

гвожђевитих минерала изложених хемијском распадању. Неки аутори истичу и 

значај гвожђевито-редукцијских бактерија у овом процесу (Chen et al. 2005; 

Evans and Heller, 2003; Maher, 1998). На крају, изузетно финозрни магнетит 

формиран дехидратацијом, још увек је подложан дисолуцији. Само даља 

оксидација макемита доводи до стабилнијих феримагнетичних минерала, 

дајући палеоземљиштима и лесу њихове магнетичне карактеристике (Buggle et 

al., 2009; Maher, 1998).  

Многи истаживачи  лесно-палеоземљишних секвенци користе криве МС за 

регионалну и глобалну лесно-стратиграфку корелацију, упоређујући их са 

изотопско-кисеоничком стратиграфијом дубокоморских седимената и записом 

ледених језгара Антарктика (e.g. Kukla et al., 1988; Liu et al., 1985; Heller and 
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Evаns, 1996; Evans and Heller, 2001). Примена кинеског лесно-стратиграфског 

модела (Heller and Liu, 1984), довела је до значајне ревизије ранијих 

хроностратиграфских модела лесно-палеоземљишних секвенци у басену 

Дунава. 

 

6.3.2.4. Одређивање магнетне сусцептибилности 

Мерење магнетне сусцептибилности обављено је у више наврата у 

Палеомагнетној лабораторији Катедре за Геоморфологију, Универзитета у 

Бајројту, Немачка (Labor für Palaeo- und Umweltmagnetik - PUM). 

Базична мерења сусцептибилитета рађена су на апарату Kappabridge KLY-3, 

еминентне чешке компаније AGICO – Брно, која производи најквалитетније 

уређаје за магнетна мерења. Мерења се изводе на фреквенци од 875 Hz и у 

пољу од 300 mA-1. Осетљивост инструмента износи до 3 х 10-8 (SI) (AGICO, 

1998) (Прилог 6.43). 

Добре стране овог апарата су: висока осетљивост, аутоматско нуловање током 

мерења, лако коришћење, потпуна компјутерска контрола процеса, брзо 

извођење мерења, одговарајући пратећи софтвер, мала величина излазног фајла 

и његово препознавање у више апликација (MS Excel, Grapher, Notebook, 

Wordpad…). 

Као недостатци могу се навести ручно постављање сваког појединачног узорка 

као и осетљивост на спољашње утицаје, због чега би руковаоц инструмента 

приликом мерења требао бити непокретан односно бити постављен на 

истоветној удаљености од инструмента. 

За разлику од Бартингтоновог мерача, коришћењем  KLY-3 добијају се знатно 

тачније вредности. Лабораторијски услови мерења и истоветна запремина 

узорка (одређена запремином пластичне кутијице) омогућавају понављање и 

контролу мерења. 

Процедура припреме узорака се донекле разликује за узорке узете кутијастим 

профилима од оних узетих само за одређивање карактеристика магнетизма 

стена.  

Припрема узорака који су намењени само одређивању карактеристика 

магнетизма стена је једноставнија. Пластичне кутијице је потребно споља 

очистити након чега се одређује њихова маса (Прилог 6.42). Ове узорке није их 



 
6. Материјал и методе истраживања 

 144

потребно чувати у биметалном заклону јер магнетно поље не утиче на својства 

која ће се мерити. 

 
Прилог 6.42. Дигитална Sartoius вага са тачношћу од хиљадитог дела грама 

(Фото: М. Јовановић, 2007) 
 

Мерење магнетне сусцептибилности на уређају Kappabridge KLY-3 врши се 

коришћењем пратећег SUMEAN софтвера. 

Узорци се појединачно стављају у пластични носач и полажу у цилиндар за 

мерење. Звучним сигналом се руковаоц обавештава о почетку и крају мерења, 

након чега се узорак вади, а у рачунару остаје забележена вредност. Мерење се 

може поновити више пута у случају да процедура није у потпуности 

испоштована.  

На овај начин су узорци са профила Батајница - Дунав анализирани током 

новембра и децембра 2004. године, са профила Тителски плато - Феудварски 

сурдук током децембра 2005, а са осталих профила од новембра 2006. до маја 

2007. те током марта и априла 2008. године. 

Експерименти намењени одређивању магнетне сусцептибилности спроведени 

су на укупно 2.870 спесимена (143,5 m профила), а како је за сат времена 

могуће обрадити просечно 40 кутијица, нето време неопходно за ову фазу 

истраживања износило је око 70 радних сати. 
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Прилог 6.43. Апаратура Kappabridge KLY-3 (AGICO), PUM лабораторија, 
Универзитет у Бајројту (Фото: М. Јовановић, 2007) 

 

 

 

6.3.2.5. Магнетна сусцептибилност зависна од фреквенце 

Вредности магнетног сусцептибилитета у зависности од фреквенце и 

интензитета магнетног поља указују на фина магнетна зрна која се налазе у 

суперпарамагнетичним гранулама.  

Анализе су вршене на MAGNON VFSM мерачу сусцептибилитета са 

могућношћу мењања радне фреквенце и магнетног поља. Напредни 

микропроцесор у овом уређају омогућава детекцију сасвим малих промена 

волтаже и мери их у веома кратком времену. Пратећи софтвер омогућава веома 

лако и интуитивно коришћење уређаја и контролу резултата (Прилог 6.42).  

Мерења се могу вршити у променљивом пољу од 20 до 500 A/m, са корацима 

од 20, 40, 80, 120, 200, 300, 400, 500 A/m. Опсег радне фреквенце је од 30 до 

10.000 Hz, са корацима: 30, 50, 100, 200, 300, 500, 800, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 

8.000, 10.000 Hz. Осетљивост инструмента је 10-5 до 10-7 (SI) у зависности од 

фреквенције и снаге поља.  
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Као и код претходног уређаја, недостатак овог уређаја је потреба мануелног и 

појединачног постављања сваког узорка, као и потреба да руковаоц приликом 

мерења заузме истоветан положај.   

Узорци су у стандардној процедури анализирани на фреквенцама од 1 kHz и 8 

kHz, у пољу од 80 A/m, односно на 300 Hz и 3 kHz у пољу од 300 A/m. 

  

 
Прилог. 6.42.Апаратура VFSM  (MAGNON), PUM лабораторија, Универзитет у 

Бајројту (Фото: М. Јовановић, 2007) 

 
 
Одређивање MС зависне од фреквенце рађено је на узорцима са локалитета 

Чот, профила Тителског лесног платоа и Руме, односно на укупно 1.735 

спесимена. За сат времена је могуће обрадити просечно око 30 узорака, тако да 

је нето уложено време било око 60 часова. 
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7. РЕЗУЛТАТИ 
 

 

У овом поглављу ће бити дат опис литолошких чланова, палеомагнетски 

резултати и резултати истраживања стенског магнетизма.  

 

 

7.1. ЛИТОЛОГИЈА 

 

Литолошке јединице су означене са „S“ (палеоземљишта) i „L“ (лесни 

хоризонти), по узору на кинески лесно-стратиграфски модеl (Kukla, 1987; 

Kukla and An, 1989). Од 2004. године користи се поједностављена 

номенклатура (Marković et al., 2004b), a oд 2008. године префикс „SL“, који је 

означавао референтни профил у Старом Сланкамену, замењен је префиксом 

„V“ који указује на регионални стратиграфски модел (Marković et al., 2008).  

 

7.1.1. Профили Батајница – Дунав 

 

У основи синтетичког профила Батајница – Дунав, налази се завршни хоризонт 

тамносмеђег земљишта, дебљине око 70 cm, који постепено прелази у хоризонт 

светлијег лесоидног материјала, дебљине 80 cm.  

Палеопедокомплекс, дебљине 250 cm, представља најстарији комплетно 

отворен  педолошки хоризонт, тамносмеђе боје (7,5YR 4/4–5YR 4/4). Дуж 

читавог профила овог камбичног педокомплекса (Marković et al., 2009) налазе 

се хидроморфни облици - гвожђевите флеке и манганске мазготине и грануле. 

Ови облици се могу објаснити као постдепозициони али и као резултат развоја 

у поводањској средини, чиме се објашњавају комплексност овог земљишта, као 

и доминација веома грубе песковите фракције. 

Наредних 380 cm представљено је са два црвенкастожута алевролитска-

псамитска хоризонта (7,5YR 6/6–5/6) грубе текстуре, између којих се налази 

слабо развијен жутосмеђи (10YR 5/6–4/4) педохоризонт. 
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Прилог 7.1. Синтетички литостратиграфски 
стубови профила Батајница - Дунав 

(десно Marković et al., 2009) 
 

Легенда: 1. лес; 2. иницијална земљишта; 3. А 
хоризонт; 4. Ah хоризонт; 5. В хоризонт;  6. 

Bw рубификован хоризонт; 7. ламине песка; 8. 
туфит; 9. слој песка; 10. остаци неолитске 
културе; 11. карбонатне конкреције; 12. 

кротовине (Marković et al., 2009, 
модификовано) 

 

 

 

Следећи снажно развијен фосилни 

педокомплекс представља V-S5 

хоризонт, дебљине 350 cm. Од 

основе према врху, састоји се од 

жућкастоцрвеног (5YR 5/6–4/4) 

слабо рубификованог В хоризонта 

са бројним хидроморфним 

облицима. Средишњи тамносмеђи 

(7,5YR 4/4–5YR 4/4)  слабо 

рубификован камбични хоризонт 

са развијеном грубом 

полиедарском структуром се 

наставља на горњи бледосмеђи 

(10YR 7/4–4/4) хоризонт (Marković 

et al., 2009). И поред бројних 

хидроморфних облика, развој овог 

хоризонта одвијао се у другачијим 

условима него старијег 

педокомплекса у којем су много 

уочљивије смене финије и грубље 

текстуре. 

Слабо развијено, иницијално 

палеоземљиште дебљине 30 cm 

(10YR 6/3–5/4) означено као V-

L5S1, налази се у средишњем делу 

наредног лесног хоризонта V-L5 

дебљине 240 cm. На прелазу ка 

палеоземљишту V-S4 налазе се 

бројне карбонатне конкреције, 

пречника до 4 cm и коренски 

канали. 

 



 
7. Резултати 

 149

Палеоземљиште V-S4, дебљине 170 cm, почиње са хоризонтом моћности 60 cm 

у којем се налазе бројни коренски канали и карбонатне конкреције. 

На камбични В хоризонт (10YR 5/6 4/4) наставља се измењени А хоризонт 

(Marković et al., 2009). 

Лесни хоризонт V-L4 (2,5Y 7/4 6/4), дебљине 60 cm наставља се у 200 cm 

моћно палеоземљиште V-S3. 

Полигенетско земљиште V-S3 започиње са прелазним А-В хоризонтом (7,5 YR 

6/4 4/4) који прелази у светлији хоризонт са карбонатним гранулама. Наредним 

измењеним А хоризонтом (10YR 7/3 4/3) доминирају бројне кротовине, које се 

запажају и на завршном хоризонту (10YR 5/2 3/3) (Marković et al., 2009). 

Ово земљиште дебљине 200 cm сврстано је у деградиране черноземе 

(фаеоземе) (Marković et al., 2012). 

Лесни хоризонт V-L3 (10YR 8/3 5/4) дебљине 320 cm у свом средишњем делу је 

нешто тамнији (10YR 8/2 5/3), са израженим кротовинама. Овај тамнији 

подхоризонт Марковић и сарадници (Marković et al., 2009) издвајају као 

палеоземљиште V-L3S1. 

Палеопедокомплекс V-S2 је укупне моћности 370 cm, а чине га два 

палеоземљишта раздвојена лесним хоризонтом. Старије, веће дебљине (230 cm) 

и боље развијено палеоземљиште је V-S2S2. Доњи, снажно развијени тамни (10 

YR 5/4 4/3) А2 хоризонт садржи мноштво псеудомицелија. На њега се наставља 

светлији А1 хоризонт (10 YR 5/4–4/3) у којем се због раличите боје веома лако 

уочавају кротовине испуњене материјалом из горњег, снажно равијеног (10YR 

5/2 3/3), 150 cm моћног А хоризонта. Након лесне субјединице V-S2L1, 

дебљине 50 cm, налази се слабо развијено светло смеђе (10 YR 6/3–4/4)  

земљиште V-S2S1.  

Лесни  хоризонт V-L2 је дебљине 350 cm, бледожуте боје (10YR 8/2 2.5Y4/4). У 

горњој половини уочљив је већи садржај песковите фракције, која је на 

неколико места представљена танким ламинама, али и једним слојем од 2 cm 

на 14,35 m од врха профила. На 13,65 m од врха профила налази се нови, јасно 

уочљив слој од 1,5 до 2 cm који је на основу вредности магнетне 

сусцептибилности одређен као слој вулканског пепела - туфита (тефра слој). На 

прелазу ка палеоземљишту V-S1, уочљиве су бројне карбонатне конкреције. 

Најмлађе фосилни чернозем V-S1 је  укупне моћности 230 cm, а састоји се од 

три А подхоризонта: доњег тамо смеђег (10YR 6/3 3/4), средишњег нешто 
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светлијег (10YR 6/3 3/2) и завршног слабије равијеног (10YR 5/2 3/3) (Marković 

et al., 2009).  

Лесни хоризонт V-L1, формиран током последњег глацијала укупне је 

моћности 8 m, и раздвојен је са два иницијална педохоризонта. Старији лесни 

подхоризонт V-L1L2 је дебљине 140 cm, бледожућкасте боје (10YR 8/2 2,5Y 

5/4), који се према текстурној класи може сврстати у песковити лес. 

Иницијални педохоризонт V-L1S1S2 је дебљине 190 cm, а због тек нешто 

тамније боје од околног леса (10YR 8/2 2,5Y 4/4) тешко је уочљив на сувом 

профилу. Од наредног иницијалног земљишта га раздваја 80 cm леса V-L1S1L1 

бледожућкасте боје (10YR 8/2 5/3). Млађе иницијално земљиште V-L1S1S1 је 

сличне дебљине (170 cm) и сличне боје као старије. Најмлађа лесна јединица V-

L1L1 (10YR 8/2 2,5 4/4) је веома порозна и слабо збијена, дебљине 220 cm. 

Савремено земљиште је представљено черноземом карбонатним моћности 1,80 

cm. Према Миљковићу (2001), прелазни Ck хоризонт садржи бројне карбонатне 

конкреције до 5 cm у пречнику, кротовине и коренске канале испуњене 

хумусним материјалом. Прелазни АС хоризонт (10YR 5/1–3/3) је веома порозна 

прашинаста глина, фине блоковске структуре. Ah хоризонт (10YR 6/3 3/3) 

представљен је прашинастом глином грнуларне структуре са карбонатним 

псеудомицелијама. 

Ово земљиште је током формирања било изложено људском делатности што се 

препознаје на основу бројних фрагмената грнчарије и животињских костију.   

 

 

7.1.2. Профили Стари Сланкамен – Чот 

 

Најстарији хоризонт који је отркивен у ископаном рову је одређен као 

хромични лувисолски педокомплекс, са бројним релативно меканим 

карбонатним нодулима и делимично фосилизованим остатцима дрвенасте 

вегетације. Његова моћност износи 170 cm. 

Измењени лесни хоризонт V-L10, дебљине 100 cm, прекривен је 

хидроморфним облицима и хумусним инфилтрацијама. 

Фосилно земљиште V-S9 је слабо развијен камбисол са хидроморфним 

облицима. Ово шумско земљиште је моћности 110 cm.  
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У наредном лесном хоризонту V-L9 са бројним хидроморфним облицима, 

фосилни коренски канали пружају се скоро до његове основе. Након 160 cm 

леса у основи, наредних 80 cm представља прелаз према палеоземљишту изнад 

њега. 

 

 

Прилог 7.2. Литостратиграфски стуб лесног 
профила Стари Сланкамен - Чот 
(Marković et al., 2011) 
Легенда: 1. Bwt хоризонт; 2. Bw(t) 
рубификовани хоризонт; 3. Bw хоризонт, 
смеђе шумско земљиште; 4. Ah хоризонт, 
деградирани чернозем; 5. Ah хоризонт, 
чернозем; 6. иницијално земљиште; 7. 
хидроморфни облици; 8. кротовине; 9. 
карбонатне конкреције;10. коренски канали; 
11. ерозиони ниво; 12. остаци васкуларне 
флоре 

 

Хромични камбисол V-S8, моћности око 70 cm је прошаран коренским 

каналима испуњеним лесним материјалом. Уочавају се и кречне конкреције 

промера до 2 cm. 
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Слабо изражени, тек 15 cm дебљине, светлији лесни хоризонт V-L8 је испуњен 

фосилним коренским каналима и ситним кречним конкрецијама. Прелаз према 

млађем палеоземљишту је веома оштар. 

Палеоземљиште V-S7, моћности 70 cm је као и претходно хромични камбисол. 

Карактеришу га веома ситне кречне конкреције у горњем делу и манганске 

флеке и нодули. 

Лесни хоризонт V-L7, укупне моћности 195 cm састоји се од два лесна 

подхоризонта између којих се налази фосилно земљиште. Лесни слој V-L7L2, 

дебљине 40 cm испуњен је карбонатним конкрецијама и хумусним 

инфилтрацијама фосилних коренских канала. V-L7S1 је хромични камбисол, 

слабије развијен него претходна два палеоземљишта, иако је 80 cm дебљине. 

Млађи лесни подхоризонт V-L7L1 је дебљине 75 cm, такође испуњен кречним 

конкрецијама и хумусним инфилтрацијама.  

Фосилни педокомплекс V-S6 је представљен 230 cm моћним камбисолом.  

Скоро 400 cm моћни лесни хоризонт V-L6 сачињен је од два лесна 

подхоризонта и иницијалног земљишта (V-L6S1) између њих. У млађен лесном 

подхоризонту V-L6L1 уочавају се бројне и велике карбонатне конкреције до 20 

cm у промеру. 

Један од најкарактеристичнијих педокомплекса на профилима у југоисточном 

делу Панонске низије је V-S5, који овде има моћност од 185 cm и представљен 

је хромичним лувисолом. Одликује се снажно развијеним и слабо порозним 

Bwt хоризонтом. У основи земљишта развијена је блоковска структура која 

нестаје према врху земљишта. На прелазу ка млађем лесу уочљиве су 

кротовине. 

Наредних 205 cm чини лесни хоризонт V-L5. 

Камбисолски педокомплекс са снажно развијеним Bw хоризонтом чини V-S4, 

моћности 100 cm. 

Лесни хоризонт V-L4, дебљине 125 cm испуњен је хумусним инфилтрацијама 

фосилних коренских канала. 

Деградирани черноземски педокомплекс V-S3 је 155 cm дебљине, са 

кротовинама испуњеним лесом у горњем делу. 

Око 60 cm изнад палеоземљишта се налази  хоризонт дебљине десетак 

центиментара којег чине облуци центиметарских до дециметарских димензија. 

Према положају овај хоризонт одговара оном на профилу између Новог и 
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Старог Сланкамена, при чему су на „Горијановићевом“ профилу облуци већих 

димензија, а уочавају се и комади дробине. Снага тока који је могао преносити 

овакве комаде била је довољна да еродила део лесног хоризонта V-L3, 

палеоземљишни хоризонт V-S2S2 и део V-S2S1.  

Лесни подхоризонт V-L2L1, на чије формирање није утицала ова ерозиона 

епизода, моћности је 325 cm. У њему се поред хидроморфних облика запажају 

и бројни остаци пужевих кућица. 

Фосилни педокомплекс V-S1 је представљен черноземом 220 cm дебљине, у 

чијој основи се налазе бројне ситније карбонатне конкреције. 

Лесни хоризонт V-L1 је укупне моћности 690 cm, и састоји се од песковитог 

леса V-L1L2, дебљине 215 cm, три слабо изражена хоризонта иницијалних 

земљишта, раздвојених међусобно танким порозним лесом, укупне дебљине 

260 cm и завршним порозним лесом V-LlL1, дебљине 215 cm. 

Савремено земљиште V-S0 је чернозем карбонатни са делимично еродованим 

Ah хоризонтом, укупне моћности око 70 cm. 

 

 

7.1.3. Профили Рума – циглана 

 

Профил започиње са слојем од 10 cm светлосмеђе боје са веома бројним 

карбонатним конрецијама.  

Претходни лесоидни материјал прелази у палеоземљиште V-S3 укупне 

моћности 215 cm. Доњих 60 cm чини Ck хоризонт (10 YR 7/3-5/4) са бројним 

коренским каналима, карбонатним конкрецијама 1 - 3 cm у промеру, 

гвожђевитим и манганским флекама и мазготинама. ВС хоризонт који следи је 

50 cm дебљине, светлије смеђе боје (10 YR 7/3-5/6) са конкрецијама 0,5-2 cm и 

гвожђевитим и манганским флекама. Bt хоризонт црвенкастосмеђе боје (10YR 

4/3-7,5 YR 3/2)  је 80 cm моћан, а изнад њега се налази елувијални слој светлије 

смеђе боје (10 YR 7/3-5/4), са крупнијим гвожђевитим и манганским 

мазготинама, дебљине 25 cm. 

Хоризонт V-L3 је дебљине 85 cm и представљен је тамножутим до смеђим 

алевролитом са хидроморфним променама. Коренски канали испуњени 

хумусом протежу се дуж читавог хоризонта, као и карбонатне конкреције око 

1,5 cm у промеру уз једну која је велика 10 cm. 
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Наредни палеопедокомплекс V-S2 

започиње са 80 cm моћним Bw камбичним 

хоризонтом, слабо рубификованим (10 YR 

7/3-4/4), са неколико конкреција 1-5 cm у 

промеру и манганским и гвожђевитим 

флекама. У нешто светлијем (10 YR 5/4-

4/3) АВ хоризонту, 40 cm дебљине налази 

се неколико коренских канала испуњених 

светлијим материјалом.  

На овом профилу прелаз ка V-S2S1 чини 

по боји слабо уочљив алевролитски 

хоризонт,  моћности 80 cm. Завршно 

палеоземљиште чини 100 cm светлије до 

тамније смеђи хоризонт (10 YR 6/3-4/3), са 

псеудомицелијама и гвођевитим и 

манганским флекама, а на неколико места 

и мазготинама рђастожуте боје.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 7.3. Литостратиграфски стуб лесног 
профила Рума - циглана 

 

Хоризонт V-L2, укупне моћности 360 cm, у првих 40 cm прекривен је бројним 

гвођевитим и манганским флекама и гранулама. На 8 m од површине  профила 

налази се 1,5 - 3 cm слој наранџасте боје, који је одређен као слој вулканског 

пепела - туфита (тефра), измењеног хемијским и физичким процесима. 

Наредних 170 cm тамножути алевролит указује на падинско порекло 

материјала, са неколико комада слабо заобљеног шљунка 1 - 1,5 cm у промеру. 
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Местимично се уочавају псеудомицелије али и коренски канали до 20 cm испод 

слоја туфита. Наредни бледожути (10YR 7/4-5/3)  лесни подхоризонт, моћности 

110 cm одликује се веома бројним коренским каналима испуњеним хумусом, 

карбонатним конкрецијама 1 - 3 cm у промеру и манганским гранулама. 

Черноземски палеопедокомплекс V-S1 започиње 40 cm моћним слојем Ck у 

којем се налазе карбонатне конкреције 1 - 4 cm у промеру. АС хоризонт, 35 cm 

моћан представља прелаз између палеоземљишта и лесног хоризонта у подини. 

Аh хоризонт је 150 cm моћан, а основни материјал у њему је помешан са 

колувијалним - у земљишту се уочавају пелитски пескови (Kukla and Koči, 

1972) али и крупнији комади леса. Местимично се појављују и коренски 

канали. Завршних 30 cm представља (А) хоризонт, настао акумулаицјом леса и 

његовом благом педогенетском трансформацијом.  На појединим секторима 

циглане, у основи овог палеоземљишта се јавља и B хоризонт. 

Лесни хоризонт V-L1, у оквиру којег се налази иницијално палеоземљиште, је 

укупне дебљине 280 cm. Старији подхоризонт V-L1L2 је 50 cm дебљине и 

престављен је светлијим лесом у основи и порозним бледожутим лесом (2,5YR 

8/4-5Y6/4) на прелазу ка V-L1S1. Ово иницијално палеоземљиште је 105 cm 

моћно и представљено је лесним сироземом (10YR 6/3-4/3). Завршни V-L1L1 је 

изразито светложуте боје. 

Савремени карбонатни чернозем V-S0 (10YR 6/3-4/4) је дебљине око 55 cm. 
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Прилог 7.4. Профил Рума – циглана, литолошки и педолошки опис 
 (Фото: М. Јовановић) 

 
 дубина  опис 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-55 cm карбонатни чернозем 
(10YR 6/3-4/4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,80-1,05 m веома светао лесни  
подхоризонт 
 
 
 
 
 
 
1,05-2,1 m иницијални палеоземљишни хоризонт 
– лесни сирозем (10YR 6/3-4/3) 
 
 
 
 
 
 
 
порозан бледо-жут лес 
(2,5YR 8/4-5Y6/4) 
 
 
 
 
 
 
 
од 2,6-3,1 m светлији лесни  
подхоризонт 
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 дубина  опис 

 

 
 
 
 
3 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 m 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
(А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,35-5,5 m карбонатни чернозем 
формиран у фосилној долини:  
3,35-3,65 m (А) хоризонт настао 
акумулацијом леса са страна долине 
и његовом благом педогенетском 
трансформацијом 
 
 
 
 
 
 
3,65-5,15 m моћан хоризонт који чини 
чернозем помешан са колувијалним 
материјалом;  
у земљишту се уочавају  пелитски пескови;  
коренски канали 
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 дубина  опис 

 

5,1 m 
 
 
 
 
 
 
 
6 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 m 
 
 
 
 
 
 

АС 
 
 
Ск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 
 

5,15-5,5 m прелаз између палеоземљишта и 
лесног хоризонта 
5,5-5,9 m тамнији лес са конкрецијама1-4 cm у 
промеру 
 
 
5,9-7 m бледо-жути (10YR 7/4-5/3)  
лесни хоризонт са веома бројним 
коренским каналима испуњеним 
хумусом и карбонатним конкре- 
цијама 1-3 cm и манганским грану- 
лама  
 
 
 
 
6,9-8,6 m тамно-жути падински лес  
местимично са псеудомицелијама, 
коренским каналима (до 8,2 m)  
неколико комада слабо заобљеног шљунка 1-1,5 
цм у промеру 
 
 
 
 
 
 
на 8 m хоризонт туфита наранџасте 
боје, 1,5-3 cm дебљине 
8,2-8,6 m бројне гвожђевите и манга- 
нске тачке 
 
8,75-9,75 m светлије до тамније  
смеђи хоризонт са псеудомице- 
лијама и гвожђевитим и манганским 
флекама;  
на неколико места мазотине рђасто- 
-жуте боје 
 
 
 
9,5-10,3 m тамно смеђ лесни хори- 
зонт хидроморфно измењен 
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 дубина  опис 

 

 
 
 
 
10 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 m 
 
 
 
 
 
14,60 m 

 
 
 
 
 
АВ 
 
 
 
 
 
 
 
Bw 
 
 
 
 
 
 
 
С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
Bt 
 
 
 
 
 
BC 
 
 
 
 
 
 
Ck 
 
 

 
10,30-10,70 m светлији АВ хоризонт 
 
на неколико места коренски канали 
испуњени лесом 
 
 
 
 
10,70-11,50 m камбични хоризонт  
слабо рубификован са пар конкре- 
ција 1-5 cm у промеру 
манганске и гвожђевите флеке 
 
 
 
 
 
 
11,50-12,35 m тамно-жути до смеђи  
лес са хидроморфним променама 
коренски канали испуњени хумусом 
кроз читав хоризонт; конкреције 1,5  
cm у промеру и једна од 10 cm 
 
 
 
 
 
 
12,35-12,60 m испрани елувијални слој светлије 
смеђе боје; крупније 
гвожђевите и манганске мазготине 
 
 
 
 
12,60-13,40 m црвенкасто-смеђи (10YR 4/3-7,5 
YR 3/2) хоризонт 
 
 
13,40-13,90 m прелазни хоризонт светлије смеђе 
боје са конкрецијама 0,5-2 cm и гвожђевитим и 
манганским флекама 
 
 
13,90-14,50 m 
коренски канали, карбонатне конкреције 1-3 cm 
у промеру 
гвожђевите и манганске флеке 
 
14,50-14,60 m веома бројне карбонатне 
конкреције 0,2-0,3 mm 
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7.1.4. Профили Тителског лесног платоа 

 

  

У основи профила који је отворен на 

локалитету Дукатар, налази се слој 

лесоидног материјала, грубље 

фракције, са бројним хидроморфним 

облицима, дебљине 90 cm. Веома су 

бројна крупна манганска зрна, а у 

доњем делу и рђасте флеке. 

Коренски канали испуњени 

црвенкастосмеђом земљиштем 

спуштају се до основе профила. 

Кречне конкреције су у овом делу 

центиметарских димензија, али на 

прелазу ка палеоземљишту достижу 

и дециметарске димензије. 

Палеоземљиште V-S5 је укупне 

моћности 435 cm.  У првих 100 cm 

налазе се веома крупне карбонатне 

конкреције, промера до 45 cm, са 

коренским каналима испуњеним 

материјалом из развијенијих 

земљишних хоризоната. Наредних 55 

cm чини жућкастоцрвени слабо 

рубификовани В хоризонт са 

бројним хидроморфним облицима. 

Коренски канали су испуњени 

хумусним материјалом али и 

светлијим лесоидним материјалом.  

 

Прилог 7.4. Синтетички 
литостратиграфски стуб профила 
Тителског лесног платоа 
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Преко овог хоризонта лежи слој од 25 cm светлијесмеђе боје испуњен 

карбонатним конкрецијама пречника до 10 cm. 

Средишњи тамносмеђи слабо рубификовани камбични хоризонт са добро 

развијеном грубом полиедарском структуром налази се у наредних 155 cm. 

Бледосмеђи развијени А хоризонт дебљине 100 cm испуњен је бројним 

гвођевитим флекицама и манганским гранулама, а у његовом средишњем делу 

налази се 25 - 35 cm слој кречних конкреција. Неколико конкреција промера до 

15 cm налазе се и изнад овог слоја. 

Лесни хоризонт V-L5 је дебљине 535 cm. Првих 60 cm боје је 

жућкастозеленкасте, са бројним конкрецијама центиметарских димензија и 

гвожђевитим флекама. Наредних 40 cm материјал је смеђежуте боје без 

конкреција. Преко овог подхоризонта налази се 40 cm интензивније 

зеленкастожућкасте боје, са веома бројним гвожђевитим флекама и 

манганским зрнима. На два места се уочавају и карбонатне конкреције 

центиметарских димензија. 

Наредних 160 cm лес је жућкастосмеђе боје са веома ситним гвожђевитим 

акумулацијама, а само местимично се појављују кречне конкреције 

центиметарских димензија. 

Према палеоземљишту V-S4 лес добија смеђежућксту боју, са коренским 

каналима који се спуштају до 140 cm испод палеоземљишта. Повећава се број 

ситних кречних конкреција, које су веома бројне али и нешто крупније у слоју 

од 30 cm испод основе палеоземљишта V-S4. 

На профилу Феудварског сурдука, хоризонт V-L5 је узоркован од подине V-S4 

наредних 545 cm али није пронађено старије палеоземљиште. 

Почевши од основе узоркованог хоризонта V-L5, уочава се да је материјал 

другачијих особина него на профилу Дукатар. Првих 45 cm је сивоплавкасте до 

жуте боје са крупним манганским гранулама.  Наредних 100 cm, материјал је 

интензивно рђастонаранџасте боје местимично са сивоплавкастим флекама и 

крупним манганским акумулацијама. Бројне веома крупне конкреције, промера 

и преко 50 cm, јављају се у два два слоја и тако испуњавају ових метар профила 

(Прилог 7.5).  

Испод слоја са конкрецијама наредних 290 cm је изразито рђастонаранџасте 

боје, крупније фракције, са новим слојем конкреција који се јавља на 50 cm 

изнад претходног. Ове кречне конкреције су 20 - 30 cm у промеру. У горњем 
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делу овог подхоризонта манганске акумулације се јављају у виду крупнијих 

зрна и флека. Овде се уочавају и први коренски канали који се налазе на 150 cm 

испод основе палеоземљишта V-S4. 

 

 

Прилог 7.5. Профил Феудварски сурдук, конкреције у V-L5, 
скала 90 cm (Фото: M. Јовановић, август 2005) 

 

У наредних 100 cm лесоидни и лесни материјал има смеђежућкасту боју, са 

много мање манганских и гвожђевитих акумулација. На прелазу ка 

палеоземљишту налази се нови слој крупних повезаних конкреција дебљине 40 

cm.  

Палеоземљиште V-S4 је дебљине 175 cm и представља камбични 

педокомплекс. Снажно развијени В хоризонт дебљине 115 cm, наставља се у 

измењени А хоризонт дебљине 60 cm.  
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На 20 cm од врха А хоризонта јасно се уочава слој наранџастог материјала 2 cm 

дебљине који је одређен као туфит/тефра (Прилог 7.6). Слој је окружен ситним 

карбонатним конкрецијама, а изнад њега следи око 460 cm лесног хоризонта V-

L4.  

 

 

Прилог 7.6. Слој туфита у V-L4 профила Феудварски сурдук 
(Фото: M. Јовановић, јул 2011) 

 

 

 

Лес бледожуте боје пружа се читавим хоризонтом, са кречним конкрецијама и 

коренским каналима испод палеоземљишта V-S3. Број хидроморфних облика у 

доњем делу хоризонта већи је него у горњем. 
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Прилог 7.7. Палеоземљиште 
V-S3 профила у Великом 
сурдуку код Мошорина 

(Фото: M. Јовановић, јул 
2006) 

 

 

У Великом сурдуку код Мошорина, описан је и 

узоркован профил од подине V-S3 до рецентног 

земљишта. 

На прелазу из V-L4 у V-S3 налази се слој од 50 

cm са карбонатним конкрецијама до 15 cm у 

промеру. Наредних око 35 - 40 cm  налази се слој 

тамније боје, са бројним карбонатним 

конкрецијама 1 - 2 cm у промеру, коренским 

каналима и кротовинама испуњеним хумусним 

матријалом. Хоризонт смеђежуте боје са 

коренским каналима и кротовинама али без 

конкреција наставља се у наредних 35 - 40 cm. 

Тамносмеђи хоризонт је дебљине око 40 cm са 

флекама оксида гвожђа до 1,5 cm у промеру са 

карбонатним акумулацијама. Изнад овог 

хоризонта следи нешто светлији, испрани 

хоризонт, дебљине 25 cm, а након њега још 50 cm 

изразито мркосмеђи хоризонт. Завршни хоризонт 

овог, укупно 275 cm моћног черноземског 

палеопедокомплекса, представља 40 cm 

светлијесмеђе боје, са коренским каналима 

испуњеним лесом (Прилог 7.7). 

Лесни хоризонт V-L3 је моћности 500 cm, 

типичне жутосмеђе боје. Гвожђевите флеке и 

мангански нодули су бројни у доњем делу овог 

хорионта, у слоју дебљине око 55 cm. У доњем 

делу хоризонта се налазе танки прослојци песка, 

понегде и ситне карбонатне конкреције. 
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На прелазу у палеоземљишни хоризонт V-S2S2 налази се слој од 65 cm са 

карбонатним конкрецијама (до 5 cm у промеру) са коренским каналима. 

Моћност тамносмеђег палеоземљишта V-S2S2 је 215 cm, у којем се по 

развијености истиче средишњих 85 cm. Лесни хоризонт V-S2L1 је дебљине 85 

cm и наставља се у 90 cm слабије развијени V-S2S1. Черноземски 

палеопедокомплекс V-S2 је укупне моћности 390 cm. 

Лесни хоризонт V-L2 је укупне моћности 640 cm што га издваја као не само 

најдебљи проучени лесни хоризонт претпоследњег глацијала у нашој земљи, 

него и у  Европи. У доњем делу се уочавају танки прослојци песка, а у 

средишњем, односно на 17,55 m од врха профила, слој 1 - 2 cm бледожуте боје, 

који је одређен као туфит. У горњем делу V-L2 Басарин (2008) на основу 

гранулометријског састава издваја два иницијална палеоземљишта V-L2S1S2 

V-L2S1S1. 

Палеоземљиште V-S1 укупне моћности 295 cm и представља степски чернозем. 

У његовом доњем делу се налази слој са карбонатним конкрецијама и 

коренским каналима. Мркосмеђи подхоризонт од 100 cm прелази у нешто 

светлије смеђи хоризонт који благо прелази у лес V-L1. 

Лесни хоризонт V-L1 је укупне моћности 940 cm и у њему се налазе два 

иницијална земљишта, V-L1S2 (245 cm) и V-L1S1 (130 cm) која су раздвојена 

лесним слојем V-L1S1L1 од 55 cm. 

Савремени чернозем V-S0 је на анализираном профилу дебљине око 90 cm, у 

чијем доњем делу се налазе бројне ситне карбонатне конкреције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилози 7.8 – 7.10.  Профили Тителског лесног платоа, литолошки и педолошки опис 
 (Фото: М. Јовановић) 
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Прилог 7.8. Тителски лесни плато – Велики сурдук, литолошки и педолошки опис 
 

 дубина  опис 

 

0 m 
 
 
 
 
5 m 
 
 
 
 
 
10 m 
 
 
 
 
 
15 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 m 
 
 
 
 

Аh 
 
(A) 
 
(A) 
 
 
 
 
Ah 
 
Ck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
туфит 
 
 
 
 
Аh 
 
 
 
Аh 
 
 
A 
Ck 

0-0,9 m рецентни чернозем тамно- 
-мрке боје (VS0) 
0,9-2,65 m порозан лес; у горњем делу бледо-
жут, а затим смеђе-жут (V L1L1) 
2,7-3,9 m лесни сирозем загасито 
смеђе боје (VL1S1) 
3,9-4,4 m порозни лесни хоризонт (VL1S1L1) 
4,45-6,9 m лесни сирозем (VL1S2) 
6,95-10,30 светло-смеђи лесни  
хоризонт (VL1L2) 
10,35-13,50 m чернозем (VS1) 
10,35-10,55 светло смеђе боје 
10,60-13,50 m тамно смеђе боје 
13,50-13,90 m карбонатне конкреције 
3-5 cm 
 
 
13,9-19,7 m порозан бледо-смеђи лесни  
хоризонт (V-L2) 
 
 
17,5 m хоризонт туфита бледо-жуте 
боје 1-2 cm дебео 
 
 
 
19,75-20,65 m слабо развијен чернозем 
(VS2S1) 
20,7-21,4 лесни хоризонт (VS2L1) 
21,45-23,65 m степско палео- 
земљиште (VS2S2) 
21,45-23,05 m тамно смеђи хоризонт 
23,05-23,2 m ситне конкреције 
23,2-23,65 m тамније смеђе-црвено 
земљиште 
23,65-24,3 m карбонатне конкреције (5 cm) и 
коренски канали до 25. m 
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 дубина  опис 

 

25 m 
 
 
 
 
26 m 
 
 
 
 
 
27 m 
 
 
 
 
 
 
28 m 
 
 
 
 
 
 
 
29 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 m 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
Bt 
 
 
 
Е 
 
 
 
В 
 
 
 
 

прелаз према лесном хоризонту без 
конкреција 
25-28,55 лесни хоризонт (VL2) 
од 25. до 26,40 m карбонатне конкреције до 
2,5 cm у промеру 
 
 
од 26,40 до 28,55 m 
гвожђевите и хумусне флеке и мангански 
нодули 
нарочито бројни од 28. до 28,55. m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
28,55 m почетак палеоземљишта 
до 28,90 m прелазни хоризонт 
 
 
 
 
28,90 – 29,30 m светлије смеђе земљиште; 
коренски канали испуњени лесом 
 
29,30 – 29,75 m 
изразито мрко-смеђе земљиште 
 
 
 
 
 
29,75 – 30 m елувијални хоризонт светлије 
смеђе боје 
 
30 – 30,40 m тамније земљиште са 
карбонатним невезаним акумулацијама до 
0,5 cm у промеру 
30,40 – 30,50 m гвожђевите флеке до 1,5 cm 
у промеру 
 
30,55 – 31 m испрани хоризонт са 
коренским каналима испуњеним лесом 
дугим до 35 cm 
 
31 – 31,30 m тамнији хоризонт са 
конкрецијама до 2 cm промера 
31,30 – 31,50 крупне карбонатне 
конкреције 
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 дубина  опис 

 

0 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прелаз према лесном хоризонту 
са ситним конкрецијама (до 1 cm) 31,50 до 
31,75 cm 
 
коренски канали до дна профила  
 
мицелије од 32,50 до 32,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Резултати 

 169

 
Прилог 7.9. Тителски лесни плато – Феудварски сурдук, литолошки и педолошки опис 

 
TIT 5 дубина  опис 

 

0 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 cm 
 
 
 
 
 
 
 
250 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 cm 

AC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А 
 
 
 
Аh 

прелаз према лесном хоризонту без 
конкреција 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
175-185. cm хумусни хоризонт 
 
 
 
 
 
 
 
 
читав лесни хоризонт без  
карбонатних конкреција 
 
 
почетак степског палеоземљишта 
смеђе боје 
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TIT 4 дубина  опис 
 

 
од 165. до 510. cm није на снимку 

 
 
 
 
 
38 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 m 
165 cm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
Ah 

до 50. cm мало манганских гранула 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
од 80. до 240. cm развијено степско 
палеоземљиште 
 
испуњени коренски канали до 350 cm 
 
 
од 400. cm жући лес са више гвожђевитих и 
манганских акумулација 
 
510. cm последњи узорак 
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TIT 1 дубина  опис 

првих 100 cm није на 
снимку 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
150 cm 
 
 
 
 
 
 
200 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 cm 
 
 
 
 
 
 
325 cm 

тефра 
125 cm 
 
Ck 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bt 
 
 
 
 
 
 
BC 
 
 
 
 
 
Ck 

до 100. cm светло жути лес са гвожђевитим 
тачкама и оранж флекама 
20 + 20 cm хоризонт са конкрецијама 
раздвојен танким прослојком леса са 
хоризонтом тефре 
 
 
 
 
 
 
 
 
од 215. cm до дна профила 
развијено шумско палеоземљиште 
црвено-смеђе боје 
 
 
 
манганске флеке и гвожђевите 
мазготине 
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TIT 2 дубина  опис 

 
до 250. cm није на снимку 

 

 
 

 
 
 
250 cm 
 
 
 
 
 
300 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400 cm 

А/С 
 
 
С 
 
 
 
 
 
 
Ck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ck 

0 – 15. cm  
прелаз од палеоземљишта ка бледо-
жућкастом лесу са знацима 
хидроморфизма – рђасте флеке, мангански 
нодули 
 
0-100. cm 
лес са израженим хидроморфним утицајем 
местимично оранж боје 
 
коренски канал 50 cm дуг (100-150. cm) 
 
150-250. cm мангански нодули и мазготине 
 
200-250. cm 
300-350. 
390-400. 
крупне карбонатне 
конкреције 
 
коренски канал на 380-390. cm 
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TIT 3 дубина  опис 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 cm  

 
 
 
Ck 
 
 
 
 
 
 
 
 
g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ck 
 
 
 
 
 
g 

до 
 
40 cm моћан слој крупних карбонатних 
конкреција 
 
 
наранџасто-сиви алевролитско-песковити 
материјал наталожен у барској средини 
(одсечени меандар?) са љуштурама 
Planorbis и Limnea, рђастим флекама и 
манганским нодулима 
 
 
 
 
 
алевролитско-песковити глејни хоризонт 
 
 
 
 
 
120 cm моћан слој веома крупних (до 50 
cm) карбонатних конкреција 
 
 
 
 
глејни хоризонт 

 
 
 
 



 
7. Резултати 

 174

Прилог 7.10. Тителски лесни плато – Дукатар, литолошки и педолошки опис 
 

TIT D2 дубина  опис 

 

 
 
 
 
 
38 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bt 
0 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 cm 
 
Ck 
 
 
 
 
 
C  
пост-
генетски 
хидро-
морфни 
утицај 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 cm 

доњи део палеоземљишта V S4 
 
боја: 
 
 
 
 
карбонатне конкреције промера до 1,5 cm 
нарочито бројне у слоју од 60. до 120. cm 
карбонатне акумулације: флеке, тачке, 
нити 
 
 
 
 
у слоју од 110. до 280. cm уочене љуштуре 
пужева, без детерминације 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у слоју од 120. до 170. cm коренски канали 
и карбонатне мицелије 
веома мало карбонатних конкреција мањег 
промера  
 
 
 
 
број манганских и гвожђевитих тачака, 
флека и музги се повећава ка дну прфила 
 
испуњени коренски канали до 10 cm 
дугачки 
 
крупна карбонатна конкреција од 15 cm 
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TIT D2 наставак дубина  опис 

 

 
 
 
 
40 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C  
пост-
генетски 
хидро-
морфни 
утицај 
 
 
 
 
 
 
250 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
230 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
карбонатна конкреција 15 cm 
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TIT D3 дубина  опис 

 
 
 
 
 
 
 

41 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0 cm 
C  
пост-
генетски 
хидро-
морфни 
утицај 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 cm 

смеђе-жути лес са гвожђевитим тачкицама 
карбонатна конкреција 22 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
од 60. до 90 cm зеленкасти лес са бројним 
гвожђевитим и манканским тачкама и 
гранулама. Слој ограничен крупнијим 
конкрецијама. 
 
 
 
100. до 150. cm  
жуто-смеђи лес са многобројним 
манганским гранулама 
 
 
 
 
 
 
150. до 200. cm  
жуто-зеленкасти лес  
уз ивицу профила бројне крупне 
конкреције 
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TIT D4 дубина  опис 

 
 
 
 
 
 
43 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C  
пост-
генетски 
хидро-
морфни 
утицај 
 
 
 
 
 
 
 
Ck 
 
 
 
100 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
290 cm 

тамнији лес, местимично зеленкасте 
нијансе; 
бројне манганске грануле и гвожђевите 
флеке чији број расте према дну хоризонта 
 
 
 
 
 
 
 
крупне карбонатне конкреције у слоју од 
85. до 110. cm 
 
 
 
 
 
више гвожђевитих него манганских флека 
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TIT D5 дубина  опис 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
45 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bw 
 
 
 
100 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
Ck 
 
 
 
 
Bt 
 
 
200 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
230 cm 

 
 
 
измењени лес на прелазу према 
палеоземљишном хоризонту 
 
 
смеђе-црвено земљиште; интензивно 
цигла-црвене боје у сувом стању, 
блоковско-стубаста текстура 
 
коренски канали испуњени лесом 
 
 
 
 
 
од 100. до 140. cm карбонатне конкреције 
до 1,5 cm у промеру 
 
 
 
 
 
 
 
од 150. до 165. cm лесни прослојак са 
крупним карбонатним конкрецијама и 
коренским каналима до 10 cm дугим 
испуњеним палеоземљиштем 
 
 
нешто светлији хоризонт 
местимично у оглејавању 
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TIT D6 дубина  опис 

 

47 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
48,8 m 

 
 
 
B/Ck 
 
50 cm 
 
 
 
g 
 
 
100 cm 
 
 
 
 
 
 
150 cm 
 
 
 
175 cm 
 
 
 
 
 
 

 
изразити хоризонт до 90. cm са конкрецијама до 35 cm 
дугим 
 
коренски канали до подине хоризонта (175 cm) 
 
псеудоглеј измешан са песковитим лесом са веома 
бројним манганским гранулама и гвожђевитим флекама 
чији се број повећава према дну хоризонта 
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7.2 РЕЗУЛТАТИ ПАЛЕОМАГНЕТСКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Палеомагнетска истраживања спроведена су ради утврђивања бринес-матујама 

(MBB) палеoмагнетске границе, односно границе између доњег и средњег 

плеистоцена. Истраживања су спроведена на два локалитета који су потенцијално 

садржавали хоризонте одговарајуће старости. 

 

 

7.2.1. Резултати палеомагнетских истраживања на профилу Батајница - Дунав 

 

Палеомагнетска истраживања спроведена су на узорцима прикупљеним у доњем 

делу профила „В“ на локалитету Батајница - Дунав, дебљине 10,85 m.  

Реманентна магнетизација узорака се разликовала између лесних и палеоземљишних 

хоризоната. У палеоземљишним хоризонтима износила је између 30 и 45 mA/m, а у 

лесним хоризонтима између 15 и 38 mA/m (Прилог 7.11). 

 

 

 

Прилог 7.11. Интензитет НРМ током прогресивне демагнетизације у наизменичном пољу 

 

Прогресивном демагнетизацијом у наизменичном пољу са максимумом од 120 mT 

констатовано је присуство мекане компоненте. Након другог корака 

демагнетизација, интензитет је опао за скоро 50%, док је након првог корака опадао 

и до 20%. 
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Прилог 7.12 Графикони опадања интензитета НРМ, ортогонални демагнетограми и 

стереографске пројекције изабраних узорака са профила Батајница - Дунав 
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Прилог 7.13. Графикони опадања интензитета НРМ, ортогонални демагнетограми и 
стереографске пројекције изабраних узорака са профила Батајница - Дунав 
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Реманентна магнетизација након првог корака демагнетизације (5 mT) садржи једну 

компоненту. Сви приказани узорци имају нормални пoларитет (Прилози 7.12. и 

7.13). 

 

 

Прилог 7.14.  Деклинација након прогресивне демагнетизације (-120 mT) узорака из доњег 
дела профила Батајница - Дунав. 
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Прилог 7.15. Инклинација  након прогресивне демагнетизације (-120 mT) узорака из доњег 

дела профила Батајница - Дунав. 
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На прилозима 7.14. и 7.15. су приказане промене у деклинацији [оЕ] и инклинацији 

[оN] спесимена дуж узоркованог профила након сваког корака прогресивне 

демагнетизације.  

Резултати сугеришу постојани нормални поларитет на истраживаном делу профила.  

Иако палеомагнетским истраживањима није утврђена Бринес-Матујама граница, 

добијени резултати могу помоћи одгонетању стратиграфије хоризоната старијих од 

V-S5. Као помоћно средство може се користити крива релативног палеоинтензитета, 

(Прилог 7.16) која се добија дељењем интензитета НРМ након демагнетизације на 20 

mT, са масеном МС (Spassov et al., 2001).  

 

Прилог. 7.16. Криве масене МС релативног палеоинтензитета за доњи део профила 
Батајница - Дунав 
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7.2.2. Резултати палеомагнетских истраживања на профилу 

Стари Сланкамен - Чот 

 

Два сета спесимена са овог профила су након експеримената у две независне 

лабораторије, применом две технике демагнетизације (у наизменичном пољу и 

термалне), као и њиховом комбинацијом, указују на постојање интервала нормалног, 

реверсног и прелазног поларитета.  

Промена интензитета НРМ током демагнетизације у наизменичном пољу приказана 

је у прилозима 7.17 и 7.18.  

 

Прилог 7.17. Интензитет НРМ током прогресивне демагнетизације у наизменичном пољу 
(у легенди су приказане релативне дубине истраживаног дела профила) 
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Прилог 7.18. Интензитет НРМ током прогресивне демагнетизације у наизменичном пољу 
(у легенди су приказане релативне дубине истраживаног дела профила) 

 

Нормални поларитет је констатован у хоризонтима од V-S6 до V-S8, односно до 

завршног дела V-L9. У базалном педокомплексу, односно у завршном метру 

профила, такође је констатован пуни нормални поларитет али и у једном кратком 

интервалу у горњем делу V-S9. Скоро пуни реверсни поларитет детектован је у 

доњој половини V-S9 и V-L10. Интервал јасно неутврђеног поларитета (прелазног 

или мешаног) обухвата скоро читав V-L9 и горњи део V-S9. 

Овакав опис тренда палеомагнетних дирекција дат је на основу инклинације на „А“ 

сету који је у лабораторији GFZ у Потсдаму био подвргнут демагнетизацији у 

наизменичном пољу. Додатна термална демагнетизација дела спесимена из овог 

сета, вршена у PUM лабораторији у Бајројту, потврдила је овакву шему. 

За разлику од инклинације, деклинација углавном није показивала систематско 

понашање (Прилози 7.19. и 7.20). 

 

 

 



7. Резултати 

 188

 

Прилог 7.19.  Деклинација након прогресивне демагнетизације (-100 mT) узорака из доњег 
дела профила Стари Сланкамен - Чот („А“ сет спесимена) 
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Прилог 7.20. Инклинација након прогресивне демагнетизације (-100 mT) узорака из доњег 
дела профила Стари Сланкамен - Чот („А“ сет спесимена) 
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 Неколико примера спесимена са нормалним поларитетом из базалног 

педокомплекса („А“ сет спесимена), дати су у прилогу 7.21. Бројчана ознака у називу 

указује на редни број, рачунајући од основе профила. Множењем са пет, добија се 

удаљеност у сантиметрима од базе профила.  

 

 
Прилог 7.21. Графикони опадања интензитета НРМ, ортогонални демагнетограми и 

стереографске пројекције изабраних спесимена из доњег дела профила С. Сланкамен - Чот 
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Неколико примера спесимена из реверсног интервала овог профила дато је у 

прилогу 7.22. У увећаном исечку приказани су и кораци демагнетизације на криви 

инклинације.  

 

 
 

Прилог 7.22. Графикони опадања интензитета НРМ, ортогонални демагнетограми и 
стереографске пројекције изабраних спесимена из реверсног интервала профила 

 Стари Сланкамен - Чот 
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У прилогу 7.23. приказана су 

два спесимена из реверсног 

интервала, чија је 

демагнетизација настављена 

термалном методом. 

Након прве јасне компоненте, 

уклоњене након прва три или 

четири корака демагнетизације, 

није утврђена јасна дирекција 

преосталих компоненти. 

Овако нејасна слика последица 

је највероватнијег вискозног 

или хемијског утицаја али и 

мешања материјала који је 

након депоновања и аквизиције 

поларитета, пропадао кроз 

бројне коренске канале, те био 

изложен  и другим 

биотурбацијама, као и 

хидроморфним променама.  

Прилог 7.23. Пример спесимена из реверсног интервала профила Стари Сланкамен - Чот 
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„Б“ сет спесимена, анализиран искључиво у PUM лабораторији у Бајројту, указује на 

исте палеомагнетске трендове.  

 

Прилог 7.24. Деклинација након прогресивне демагнетизације (-130 mT) узорака из доњег 
дела профила Стари Сланкамен - Чот („Б“ сет спесимена) 
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Прогресивном демагнетизацијом у наизменичном пољу, до максималнилх 130 mT, 

детектован је интервал нормалног поларитета у горњој половини истраживаног дела 

профила, још један краћи нормални интервал у оквиру V-S9, као и јасно нормални 

поларитет у базалном педокомплексу. 

 

Прилог 7.25. Инклинација након прогресивне демагнетизације (-130 mT) узорака из доњег 
дела профила Стари Сланкамен - Чот („Б“ сет спесимена) 
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У прилогу 7.26. приказана су 

два спесимена „Б“ сета из 

реверсног интервала, демаг-

нетисана у наизменичном пољу.

Након прве јасне компоненте, 

уклоњене након прва три или 

четири корака демагнетизације, 

није утврђена јасна дирекција 

преосталих компоненти. 

Ово је ситуација веома слична 

оној на узорцима који су након 

демагнетизације до макс-

ималних 100 mT били 

подвргнути и делимичној терм-

алној демагнетизацији.  

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 7.26. Пример спесимена из 
реверсног интервала профила 
Стари Сланкамен - Чот 
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Део спесимена је подвргнут најпре термалној демагнетизацији по корацима 100, 150, 

170оС, а затим и у наизменичном пољу до 90 mT. Упркос малој резолуцији, и овај сет 

указује на скоро исту дистрибуцију палеомагнетских дирекција, при чему је 

компонента деклинације јаснији показатељ. 

  

 

Прилог 7.27. Деклинација  након комбиновања термалне (-170оС) и демагнетизације у 
наизменичном пољу (-90 mT) узорака из доњег дела профила Стари Сланкамен - Чот („Б“ 

сет спесимена) 
 
 
 

 

Прилог 7.28. Инклинација  након комбиновања термалне (-170оС) и демагнетизације у 
наизменичном пољу (-90 mT) узорака из доњег дела профила Стари Сланкамен - Чот („Б“ 

сет спесимена) 
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У прилогу 7.29. приказана су 

два спесимена „Б“ сета из 

реверсног интервала, термално 

демагнетисана. 

Поред промене интензитета 

магнетизације (графикон у 

горњем левом углу), дата је и 

крива промене магнетне 

сусцептибилности, мерене 

након сваког корака 

демагнетизације (горњи десни 

угао). 

 

Прилог 7.29. Пример спесимена из реверсног интервала профила Стари Сланкамен - Чот 
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7.3 РЕЗУЛТАТИ МАГНЕТНЕ СУСЦЕПТИБИЛНОСТИ 

 

 

Ради прецизније поредивости, резултате (очитавања) магнетне сусцептибилности 

добијене уређајем AGICO Kappabridge KLY-3 потребно је кориговати.  

У табели 7.1 приказан је поступак корекције очитаних вредности МС [SI] на 

узорцима који су спаковани у пластичне „лесне кутијице“, запремине 6,4 cm3. 

Како је материјал који се утискује у кутијице у расутом стању (уситњен у авану), 

његова количина је одређена притиском који се примењује при утискивању, 

гранулометријским саставом, влажношћу и уситњеношћу узорка. Оступања од масе 

појединачних узорка (Табела 7.1, колона в) приказана су на прилогу 7.30.  

 
Табела 7.1. Пример корекције очитане MС [SI] 

у узорцима спакованим у кутијице запремине 6,4 cm3 
а б в г д ђ е 

очитана 
MС 

маса 
узорка+ 
маса 

кутијице 
 

маса самог 
узорка 

густина 
узорка 

коректура 
очитанe MС 

масена 
МС 

χ 

запреминска МС 

κ 

[SI] [g] [g] [g/cm3] [E-6 SI] 
[10-8 kg-1 

m3] 
[10-6 SI] 

  б-2,891 g 
 
1маса празне 
кутијице [g] 

в/6,41 cm3 

 

1запремина 
кутијице [cm3] 

 

a+7,081+2,82 
1 корекција за 
носач узорка 
2 корекција за 
кутијицу [Е-6 SI] 

д/в 
 

MС по 
граму 

ђ х 1,71 
 

11,7 g/cm3 просечна 
густина узорка 

1.161,915 10,965 8,075 1,262 1.171,80 145,114 2.466,937 

 

Густина узорка (г) стога представља густину материјала у расутом стању, а не 

густину in situ материјала.  

Коректура очитане МС [SI] се врши и у односу на малу негативну сусцептибилност 

коју поседују пластични носач узорка и пластична кутијица (д).  

Масена МС (ђ) или χ [10-8 kg-1 m3] представља количник кориговане МС и масе 

узорка, односно представља МС по јединици масе.  

Запреминска МС (е) или κ [10-6 SI] се добија множењем χ са емпиријски утврђеном 

просечном густином лесно-палеоземљишних седимената у непоремећеном стању 

(~1,7 g/cm3). 
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Прилог 7.30. Маса и густина узорака са профила 

Тителског лесног платоа  
(Напомена: густина узорка представља густину расутог 

материјала који је утиснут у кутијицу) 

Како је претходно наведено, 

маса и густина узорка  су у 

директној пропорцији јер 

густина представља количник 

константне запремине кутијице 

и масе узорка у расутом стању, а 

не in situ материјала (Прилог 

7.30) 

Занимљиво је да се на 

графикону не уочава разлика у 

маси узорака између узорака из 

последња два глацијална леса и 

интерглацијалног земљишта 

које се налази на 13,50 - 10,50 m 

од врха профила Велики сурдук 

- Мошорин. Узорци из наредног 

палеоземљишта, које се налази 

на дубини 23,70 - 19,75 m, се 

јасно се издвајају по већој маси.  

Материјал из ова два 

палеоземљишта је имао скоро 

истоветно малу количину влаге 

јер је узоркован са лица сунцу 

изложеног профила, а учешће 

глинене фракције (Басарин, 

2009) је чак веће у V-S1 него у 

V-S2. 

  

 

Разлика између масе узорака V-S1 и V-S2 се може објаснити нешто грубљим, 

односно слабије уситњеним материјалом из V-S1, што је последица одсуства влаге и 

текстуре овог чернозема. 
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На већу масу узорака од V-S4 према основи профила (од 37 m) поред разлика између 

материјала из лесних и палеоземљишних хоризоната, утицала је већа влажност 

узорака - која је занемарљива за првих око 29 m. 

Корекција очитаних вредности МС за узорке у кутијицама намењеним 

палеомагнетским истраживањима је нешто другачија. 

Густина узорка овде представља густину материјала у непоремећеном стању, тако да 

се добија дељењем масе узорка са 8 cm3 колико износи запремина ових кутијица. 

Како су узорци истоветне запремине, запреминска МС (κ) се добија множењем 

кориговане вредности МС са фактором 1,25 да би се вредност односила на 10 cm3.  

Дељењем κ са 10 и густином узорка, добија се χ односно МС по граму (Табела 7.2). 

 

Табела 7.2. Пример корекције очитане MС [SI] 
у узорцима спакованим у кутијице запремине 8 cm3 

а б в г д ђ е 

очитана 
MС 

маса 
узорка+ 
маса 

кутијице 
 

маса самог 
узорка 

густина 
узорка 

коректура 
очитане МС 

масена МС 

χ 

запреминска 
МС 

κ 

[SI] [g] [g] [g/cm3] [E-6 SI] [10-8 kg-1 m3] [10-6 SI] 
  б-5,8031 g 

 
1маса празне 
кутијице [g] 

в/81 cm3 

 

1запремина 
кутијице [cm3] 

 

a+7,081+3,5122 
1 корекција за носач 
узорка 
2 корекција за 
кутијицу [Е-6 SI] 

е/10/г/ 
 

MС за 10 
cm3/густина 

д х 1,251 
 

MS за 10 cm3 

18 cm3 х 1,25= 
10 cm3 

1.047,941 20,953 15,15 1,89375 1.058,533 69,870 1.323,166 
 

 

Разлике у масама узорака са профила Стари Сланкамен се не могу јасно везати за 

смену лесних и палеоземљишних хоризоната осим код палеоземљишта V-S9 (Прилог 

7.31). Мања маса у врху профила би могла бити објашњена мањом влажношћу 

узорака. Просечна густина узоркованог материјала од 1,89 g/cm3 је већа него 

емпиријски утврђена просечна вредност од ~1,7 g/cm3 што се може објаснити већом 

збијеношћу ових, више од 650.000 година старих седимената. 
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Прилог 7.31 Маса и густина узорака са узоркованог дела профила Стари Сланкамен - Чот  
(Напомена: густина узорка представља густину непоремећеног материјала утиснутог у кутијицу) 

 

 

7.3.1. Магнетна сусцептибилност профила Батајница - Дунав 

 

Крива магнетне сусцептибилности профила конструисана је спајањем и 

преклапањем резултата МС са 21 вертикале на којима је вршено узорковање што је 

обележено различитим бојама на прилогу 7.32. 

Узорковање од 29,95 m, мерено од врха профила, па до његовог дна, вршено је у 

ископаном рову и намењено је палеомагнетским истраживањима. Четири различите 
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боје приказане на криви овог дела профила на прилогу 7.32. указују на различиту 

азимут оријентисаних узорака, односно на узрковање на челу и странама истражног 

рова.  

Крива МС доњег дела профила, од 32,5. m до основе има изразито тестераст облик са 

знатним осциловањем вредности у овиру малих интервала - на око 50 cm у 

најстаријем палеоземљишту и 20-ак cm у прва два хоризонта са лесоидним 

материјалом. Овакав облик криве се тумачи постдепозиционим хидроморфним 

процесима (Marković et al., 2009) али се може објаснити и резултатом депоновања у 

поводањској средини чиме се објашњава наизменично смењивање високих и ниских 

вредности МС. 

Првих 60 cm профила карактерише благ пад вредности МС од 47,7 до 42,5 x 

10-8 m3 kg-1. У материјалу на прелазу ка V-S6 просечна вредност МС је 37,7 x 10-8 m3 

kg-1. 

Наредни, 250 cm моћни хоризонт V-S6 има вредности МС карактеристичне за 

интерглацијално палеоземљиште али са наглашеним тестерастим изгледом криве на 

којој је уочавају четири истакнута дела. Први има максималну вредност од 60,4 x 10-

8 m3 kg-1 на 30 cm од основе ове творевине. Следећи зубац има вредности преко 70 x 

10-8 m3 kg-1 (максимално 74,2) у интервалу од 55. до 95. cm. Трећи зубац је 

карактеристичан по највишим вредностима у слоју од 110. до 160. cm које прелазе 75 

x 10-8 m3 kg-1 са максимумом од 81,3 x 10-8 m3 kg-1. 

Вредности МС у наредних 380 cm (V-L6) веома варирају. Просечна вредност 

у овом хоризонту износи 39,4 x 10-8 m3 kg-1, а појединачне вредности варирају 

између 21,8 и 57,9 x 10-8 m3 kg-1. 
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Прилог 7.32. Синтетичка крива магнетне сусцептибилност профила Батајница - Дунав 
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Крива МС педокомплекса V-S5 нема карактеристичан облик који је утврђен на 

профилу Тителског лесног платоа.  Средња вредност износи 50,9 x 10-8 m3 kg-1 и 

варира од 25,8 x 10-8 m3 kg-1, у самом врху палеоземљишта до 67,2 x 10-8 m3 kg-1 у 

његовом најразвијенијем подхоризонту, на 95 cm од базе. Након примарног 

максимума, вредности МС благо падају до 180. cm од основе земљишта. У наредном 

метру МС задржава вредности од око 55 x 10-8 m3 kg-1. Наредних седам узорака 

имају карактеристичан облик седам узорака високе вредности уочене и на профилу 

Дукатар (Јовановић и сар., 2008/11б, 2010), са максимумом од 101,1 x 10-8 m3 kg-1 на 

30,20 m од врха профила. Комбиновањем вредности МС и МС зависне од фреквенце, 

утврђено је да овај слој представља слој туфита (тефра слој). 

Прелаз ка млађем лесном хоризонту на криви МС је врло благ и карактеристичан за 

овај профил. 

Вредности МС у лесном хоризонту V-L5 су најниже за читав профил Батајница-

Дунав. МС за узорке леса из овог хоризонта не прелази 19 x 10-8 m3 kg-1 осим у слоју 

од 25 cm где расту до 27,1 x 10-8 m3 kg-1. Ове, нешто више вредности одговарају 

слабо развијеном V-L5S1 (Marković et al., 2009). 

Вредности МС у палеоземљишту V-S4, дебљине 170 cm имају просечну вредност од 

48,0 x 10-8 m3 kg-1, са максимумом од 73,3 x 10-8 m3 kg-1. МС овог шумског 

палеоземљишта је нижа од осталих, млађих степских палеоземљишта. 

Лесни хоризонт V-L4 је веома мале дебљине (60 cm) али су вредности МС више него 

у осталим лесним хоризонтима – просечно 37,2 x 10-8 m3 kg-1. 

Палеоземљиште V-S3, дебљине 200 cm има највише вредности МС од свих 

педолошких творевина овог профила. Просечна вредност је 87,8 x 10-8 m3 kg-1, са 

максимумом од 124,6 x 10-8 m3 kg-1. За криву МС овог земљишта веома је 

карактеристичан двоструки врх који га издваја од крива МС осталих фосилних 

земљишта. 

Крива МС лесног хоризонта V-L3 у доњем делу има вредности око 24-26 x 10-8 m3 

kg-1. Према врху хоризонта, МС расте достижући 35,4 x 10-8 m3 kg-1 у слабо 

израженом палеоземљишту V-L3S1. Просечна вредност МС за V-L3 износи 28,4 x 

10-8 m3 kg-1. 

Палеопедокомплекс V-S2 има карактеристичан облик криве МС у којој се јасно 

уочава јаче развијено земљиште V-S2S2 (~63,3 x 10-8 m3 kg-1) и слабије развијено V-

S2S1(~37,1 x 10-8 m3 kg-1) која су раздвојена лесним хоризонтом V-S2L1 (~25,8 x 10-8 

m3 kg-1). 
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Вредности МС у лесном хоризонту V-L2 од просечно 22,6 x 10-8 m3 kg-1 су тек нешто 

више него у V-L5 у којем овај параметар има најниже вредности на читавом 

профилу. Од врха V-S2S1 вредности МС опадају најпре до слоја са вулканским 

пепелом који је локализован у једном узорку (67,9 x 10-8 m3 kg-1), а затим и ка 

прелазу према палеоземљишту. Повећано учешће песковите фракције (Басарин, 

2009) одређује овако ниске вредности МС.  

Нагли пораст, а затим нешто блаже опадање  вредности МС, уз један прегиб 

(степеник) карактеристично је за палеоземљиште V-S1 (~68,6 x 10-8 m3 kg-1). 

Максимална вредност 106,1 x 10-8 m3 kg-1 указује да је снага сигнала МС већа само у 

палеоземљишту V-S3.  

У лесним подхоризонтима у оквиру V-L1, вредност МС је ниска и креће се између 23 

и 25 x 10-8 m3 kg-1. У интерстадијалним палеоземљиштима оно просечно износи 30,7 

x 10-8 m3 kg-1 у V-L1S1S2, односно 29,1 x 10-8 m3 kg-1 у V-L1S1S2. 

Изузетно високе вредности МС у V-S0, које прелазе 125 x 10-8 m3 kg-1 објашњавају се 

антропогеним утицајем јер су у овом земљишту пронађени трагови неолитске 

културе. 

 

 

Прилог 7.33. Хистограм резултата магнетне сусцептибилности 
профила Батајница - Дунав 
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У прилогу 7.33. резултати МС за профил Батајница - Дунав приказани су 

хистограмом. Јасно се препознаје транзиција вредности МС у чисто лесним 

хоризонтима, интерстадијалним и интерглацијалним палеоземљиштима. Веома 

високе вредности, преко 125 x 10-8 m3 kg-1 измерене су у горњем делу 

палеоземљишта V-S1 у којем су пронађи тракови неолитске културе. 

Узорци са вулканским материјалом и они помешани са палеоземљиштем V-S5 не 

издвају се јасно на овом хистограму. 

 

Прилог 7.34. Упоредни приказ крива МС за профил Батајница - Дунав: резултати 
очитавања и масена МС (χ) 

 

Вредности магнетне сусцептибилности профила Батајница - Дунав анализиране су 

на основу масене магнетне сусцептибилности χ [10-8 m3 kg-1]. На прилогу 7.34. дат је 

упоредни приказ МС - резултата очитавања са уређаја [SI] и резултате прерачунате 
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по јединици масе (χ). Разлике у изгледу криве наглашене су у доњем делу профила - 

од врха V-S5 наниже. Овај део профила узоркован је методологијом за 

палеомагнетна истраживања, па је запремина узорка 8 cm3, док је у горњем делу 

профила она 6,4 cm3. 

 

 

  7.3.2. Магнетна сусцептибилност профила Стари Сланкамен – Чот 

 

Вредности магнетне сусцептибилности профила Чот одређиване су на основу 

оријентисаних узорака првенствено намењених палеомагнетским истраживањима.  

Како је већ наведено, узимана су по два спесимена из сваког узорка. Вредности МС 

за обе серије спесимена приказане су на прилогу 7.35.  

 

Прилог 7.35. Вредности масене магнетне сусцептибилности за оба сета спесимена из 
доњег дела профила Стари Сланкамен - Чот 
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Вредности МС за оба анализирана сета спесимена се у највећој мери поклапају 

(r=0,95). На десној криви уочавају се два кратка интервала (у V-L9 и V-L7L1) без 

резултата јер је утврђено да се у њима налазе фрагменти карбонатних конкреција те 

резултати нису репрезентативни за тај узорак. За анализирање МС биће коришћен 

први (А) сет спесимена (Прилог 7.35, лево). 

Вредности МС у базалном педокомплексу (Marković et al., 2011) у врху криве износе 

око 70 x 10-8 m3 kg-1 и спуштају се до 33,5 x 10-8 m3 kg-1  на прелазу ка лесном 

хоризонту V-L10. 

Просечна вредност МС у лесном хоризонту V-L10 износи 23,9 x 10-8 m3 kg-1 (21,0-

30,3 x 10-8 m3 kg-1). 

Крива МС палеоземљишта V-S9 има пирамидални изглед са благим растом 

вредности ка средишњем делу палеоземљита (максимум 31,4 x 10-8 m3 kg-1) и 

истовено благим падом ка V-L9. 

Крива МС у лесном хоризонту V-L9 је под снажним утицајем биотурбација и 

хидроморфизма. Како се приликом узорковања није могао контролисати изглед и 

састав хоризонта испод површине уређеног профила, бројни узорци су 

контаминирани материјалом из коренских канала испуњених материјалом из V-S8. 

Вредности МС просечно износе 31,4 x 10-8 m3 kg-1, са флуктуацијама између 16,5 и 

69,3 x 10-8 m3 kg-1
. 

Наредна два палеоземљишта (V-S8 и V-S7) имају скоро идентичан изглед крива МС 

са просечном вредности око 89 x 10-8 m3 kg-1, док су екстремне вредности ~55 x 10-8 

m3 kg-1 до ~110 x 10-8 m3 kg-1. 

Слабо изражени лесни хоризонт V-L8 који раздваја ова два палеоземљишта има 

вредности МС од 54,6 до 69,3 x 10-8 m3 kg-1. 

У доњем делу лесног хоризонта V-L7 развијено је палеоземљиште V-L7S1 (~51,7 x 

10-8 m3 kg-1) које раздваја лесне подхоризонте V-L7L2 (~51,7 x 10-8 m3 kg-1) и V-L7L1,  

који је испуњен коренским каналима, те вредности МС варирају од 48,8 x 10-8 m3 kg-1 

до 21,2 x 10-8 m3 kg-1.  

Нагли раст вредности МС у основи V-S6 (~65,2 x 10-8 m3 kg-1) јасно одвајају ово 

палеоземљиште од лесног хоризонта V-L7L1.  
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Прилог 7.36. Хистограм резултата магнетне сусцептибилности профила 
Стари Сланкамен - Чот 

 

На хистограму у Прилогу 7.36, издваја се број узорака из лесних хоризоната са 

вредностима око 20 x 10-8 m3 kg-1. На овом профилу вредности хистограма МС у 

лесним хоризонтима померен је у десно - према вишим вредностима МС, углавном 

због узорака са материјалом који испуњава коренске канале. Вредности МС у V-

S7S1 су знатно више од оних у V-S9, па су стога и вредности МС за интерстадијално 

палеоземљиште померене у десно. 

Код узорака константне запремине, намењених палеомагнетним анализама, 

коефицијент корелације између очитаних вредности и вредности масене магнетне 

сусцептибилности је 1, стога ове две криве неће бити приказане. 

Формирање синтетичке криве МС за читав профил Чот урађено је на основу спајања 

нормализованих вредности МС доњих 10,85 m профила са нормализованим 

вредностима МС за остатак профила, који су добијени употребом преносног 

Bartington MS2B уређаја (Марковић, 2000) (Прилог 7.37). 
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Прилог 7.37. Уклапање нормализованих вредности МС за профил Чот 
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7.3.3. Магнетна сусцептибилност профила Рума - циглана 

 

На профилу Рума-циглана, вредности МС (Прилог 7.38) у интерглацијалним 

палеопедокомплексима (~30 - 117 x 10-8 m3 kg-1) су и до двоструко веће него у 

интерстадијалним палеоземљиштима (~34 - 45 x 10-8 m3 kg-1), а вишеструко веће у 

односу на лесне хоризонте (~18 - 24 x 10-8 m3 kg-1).  

Средња вредност МС најстаријег лесног хоризонта V-L4 износи 56,7 x 10-8 m3 kg-1 са 

појединачним мерењима која се крећу између 52,4 и 63,2 x 10-8 m3 kg-1. 

Прво палеоземљиште V-S3 има просечан МС од  84,6 x 10-8 m3 kg-1 са максимумом 

од 118,2 x 10-8 m3 kg-1 у његовом горњем делу, односно на 115 cm од основе 

земљишта. Секундарни максимум се налази на 65 cm од основе и износи 108,6 x 10-8 

m3 kg-1. 

Лесни хоризонт V-L3 има високе вредности МС – просечно 49,8 x 10-8 m3 kg-1  са 

максимумом од 57,8 и минимумом од 43,7 x 10-8 m3 kg-1. 

Двојни карактер палеопедокомплекса V-S2 је на профилу Рума-циглана слабо 

изражен, са малим разликама у вредностима МС између хоризонта V-S2S2 (~57-97 x 

10-8 m3 kg-1)  и V-S2S1 (~35-75 x 10-8 m3 kg-1). На криви МС се јасно не може уочити 

лесни хоризонт V-S2L1 (~66-69 x 10-8 m3 kg-1). Ако се упореде просечне вредности 

МС, оне за V-S2S2 износе 80,4 x 10-8 m3 kg-1; за V-S2S1 61,8 x 10-8 m3 kg-1, а у лесном 

хоризонту V-S2L1 просечно 61,8 x 10-8 m3 kg-1, што је више него и у V-S2S1. 

Средња вредност МС у лесном хоризонту претпоследњег глацијала V-L2 износи 

~22,3 x 10-8 m3 kg-1, не рачунајући хоризонт са туфитом (275,6 x 10-8 m3 kg-1) и четири 

суседна узорка (~36-51 x 10-8 m3 kg-1) чији је сигнал последица мешања вулканског 

пепела са лесном прашином.  

На основу резултата МС зависне од фреквенце, потврђено је да је у питању слој 

вулканског пепела (Јовановић и сар., 2008/11а). Овај слој, као „маркер“ хоризонт је 

уочен и на криви МС код Марковића и сарадника (Marković et al., 2006), али са 

знатно нижим вредностима. Исти слој је детектован и на профилма Батајнице 

(Marković et al., 2009) и Тителског лесног платоа (Јовановић и сар., 2008/11б). 

Вредности МС између врха V-S2S1 и тефре прелазе 30 x 10-8 m3 kg-1 (~33,3 x 10-8 m3 

kg-1), а од тефре према V-S1 су углавном испод 20 x 10-8 m3 kg-1 све до прелаза ка 

последњем интерглацијалном палеоземљишту (~20,5 x 10-8 m3 kg-1). 
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Прилог 7.38. Масена магнетна сусцептибилност профила Рума - циглана 

 

Палеоземљиште V-S1 се одликује високим али и уједначеним вредностима МС које 

у најразвијенијем делу  хоризонта, моћном 80 cm, прелазе 110 х 10-8 m3 kg-1. Средња 

вредност МС износи 78,9 х 10-8 m3 kg-1, а максимум 117,4 х 10-8 m3 kg-1. 
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У лесном хоризонту V-L1 развијено је једно интерстадијално земљиште са 

просечном вредношћу МС од 30,9 x 10-8 m3 kg-1 и максимумом од 44,9 x 10-8 m3 kg-1 у 

његовом средишњем делу. Старији лесни подхоризонт V-L1L2 има средњу вредност 

од 26,4 x 10-8 m3 kg-1, а млађи V-L1L1 незнатно вишу – 26,9 x 10-8 m3 kg-1, док je MС 

интерстадијалног палеоземљишта V-L1S1 просечно 35,0 x 10-8 m3 kg-1. 

Од основе рецентног земљишта V-S0 крива МС нагло расте и на његовом врху 

достиже вредност од 102,5 (~56,9 x 10-8 m3 kg-1) (Јовановић и сар., 2008/11a). 

 

 

Прилог 7.39. Хистограм резултата магнетне сусцептибилности профила Рума - циглана 

 

У прилогу 7.39 резултати МС за профил Рума-циглана приказани су хистограмом. 

Уочљиво је преклапање вредности МС за лесне хоризонте, са оним за 

интерстадијална палеоземљишта и интерглацијална палеоземљишта. Вредности МС 

у хоризонитма V-L4, V-L3, а нарочито у V-S2L1 су веома високе, више од 

интерстадијалног палеоземљишта V-L1S1, а поклапају се са већим бројем узорака из 

палеоземљишних хоризоната. Јасно се издваја МС туфита, а обележене су вредности 

МС у узорцима леса помешаног са вулканским материјалом. 

Крива магнетне сусцептибилности профила Рума - циглана анализирана је на основу 

вредности масене магнетне сусцептибилности χ [10-8 m3 kg-1]. На прилогу 7.40. дат је 
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упоредни приказ МС - резултата очитавања са уређаја [SI] и резултата прерачунатих 

по јединици масе (χ). На кривој χ неутралисане су разлике у висини сигнала које су 

биле последице различите масе узорка у кутијицама константне запремине. То је 

нарочито уочљиво за хоризонте V-S2L1, V-S2S1 и V-S3. 

 

 

Прилог 7.41. Упоредни приказ крива МС профила Рума - циглана: резултати очитавања и 
масена МС (χ) 

 

 

Поређењем са претходним резултатима МС (Marković et al., 2006), потврђена је 

предност лабораторијских анализа овог показатеља над теренским мерењима. Свако 

очитавање је рађено на узорку исте запремине, а добијени резултати су калибрисани 

на основу масе узорка. Материјал узет из средине интервала узорковања, представља 
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слој формиран у релативно уском временском оквиру. Овом методологијом је било 

могуће утврдити и изразито јак сигнал у слоју вулканског пепела (Јовановић и сар., 

2008/11а). 

На прилог 7.42. упоредно су приказане криве МС добијене на оба поменута начина. 

Због употребе сензора различитог типа на преносном и лабораторијском уређају, 

вредности МС су нормализоване – вредност МС сваког појединачног узорка је 

дељена са просечном вредношћу МС за читав профил. Вредност 1 стога представља 

средњу вредност, а оне мање, односно веће од јединице, указују на вредности ниже, 

односно више од средње.  

 

Прилог 7.42. Криве магнетне сусцептибилности за профил циглане „ИГМ Рума“. Вредости 
МС су нормализоване на основу средњих вредности за оба појединачна профила. Крива лево: 

Јовановић, 2008/11а; десно Marković et al., 2006 
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7.3.4. Магнетна сусцептибилност профила Тителског лесног платоа 

 

Крива магнетног сусцептибилитета за читав Тителски лесни плато добијена је 

уклапањем вредности за сваку појединачну вертикалу на сва три обрађена профила. 

Уклапање је извршено на основу стратиграфског положаја, измерених вредности 

магнетног сусцептибилитета и маркерних хоризоната, како је то приказано на 

прилогу 7.43. 

У врху профила Феудвар, један узорак има изразито ниску вредност масене магнетне 

сусцептибилности. Провером узорка и дневника узорковања, утврђено је да је, осим 

лесног материјала, грешком узоркована карбонатна конкреција. Како калцијум-

карбонат има дијамагнетна својства која се одражавају као мала негативна вредност 

МС, укупан МС је изузетно низак. Због ове грешке, узорак је изостављен приликом 

конструисања синтетичке криве МС. 

На овај начин је добијен синтетички литостратиграфски профил Тителског лесног 

платоа који обухвата распон од самог врха лесног хоризонта V-L6 до рецентног 

земљишта (Прилог 7.43). 

Вредности масене магнетне сусцептибилности (χ) на профилима Тителског брега 

варари од максималних 199,2 у тефри изнад V-S4 до 10,8 x 10-8 m3 kg-1  у глејном 

хоризонту испод палеоземљишта V-S5. Максимална вредност у палеоземљиштима је 

измерена у V-S1 и износи 123,2 x 10-8 m3 kg-1.  

У подини профила, на врху V-L6 хоризонта, вредности МС варирају између 10,8 x 

10-8 m3 kg-1  и 21,5 x 10-8 m3 kg-1, а просечно износе 14,2 x 10-8 m3 kg-1  што 

представља апсолутни минимум на читавом профилу. Овако ниске вредности су 

последица оглејавања под утицајем варирања нивоа подземних и површинских вода 

(Јовановић и сар., 2008/11б). 

Изузетно снажно развијен палеопедокомплекс V-S5, дебљине 510 cm, има средње 

вредности МС од 53,2 x 10-8 m3 kg-1. У првих 175 см од подине, у делу хоризонта 

испуњеном крупним кречним конкрецијама вредности МС расту уз значајно 

варирање, дајући кривој МС тестерасти облик. Након овог интервала вредности 

нагло расту до максималних 114,0 на 260 cm од основе палеоземљишта. Вредности 

МС даље стрмо падају до 345. cm. У интервалу од 350 до 410 cm задржавају 

релативно уједначене вредности – просечно 32,4 x 10-8 m3 kg-1. Између 415 и 450 cm 

вредности МС нагло расту 64,3 x 10-8 m3 kg-1, а затим исто тако нагло опадају према 

лесном хоризонту V-L5. Описани нагли раст вредности МС се објашњава 
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постојањем слоја криптотуфита - вулканског пепела који визуелно није уочљив, а 

који је констатован и на профилу Батајница - Дунав (Јовановић и сар., 2008/11б). 

 

 

Прилог 7.43. Синтетичка крива магнетне сусцептибилности профила Тителског лесног 
платоа 
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Просечна вредност МС у лесном хоризонту V-L5 износи 15,3 x 10-8 m3 kg-1  и варира 

између 12,1 x 10-8 m3 kg-1  и 32,7 x 10-8 m3 kg-1. Од 115. до 195. cm вредности падају 

испод 15 x 10-8 m3 kg-1  - минимално до 12,1 x 10-8 m3 kg-1. У слоју од 20 cm – између 

405. и 425. cm уочава се изразито повећање вредности МС које достиже 32,7. 

Максималне вредности МС у палеоземљишту V-S4 износе 76,6 x 10-8 m3 kg-1, а 

минималне 15,4 x 10-8 m3 kg-1, док је средња вредност 50,4 x 10-8 m3 kg-1. У првих 65 

cm МС нагло расте до 76,1 x 10-8 m3 kg-1. Наредних 30 cm се задржавају овако високе 

вредности, са максимумом на 85 cm. Потом се крива МС спушта да би на 135. см 

вредност износила 34,9 x 10-8 m3 kg-1. 

Лесни хоризонт V-L4 се одликује знатнијим осцилацијама вредности МС. Просечна 

вредност износи 23,1 x 10-8 m3 kg-1, крећући се између 42,8 x 10-8 m3 kg-1  и 12,2 x 10-8 

m3 kg-1. У самој основи овог хоризонта вредности МС нагло расту до 199,1 указујући 

на слој вулканског пепела. Сигнал тефре се препознаје у слоју од 20 cm, након чега 

се вредности у лесу благо спуштају од 34,5 x 10-8 m3 kg-1  до 22,5 x 10-8 m3 kg-1. Од 

150. до 290. cm вредност МС просечно износи 27,6 x 10-8 m3 kg-1  што је незнатно 

мање од вредности овог показатеља у интерстадијалним земљиштима последњег 

глацијала. Средња вредност МС у последњих 175 cm износи 16,1 x 10-8 m3 kg-1 

Просечна вредност МС у палеоземљишту V-S3 износи 66,8 x 10-8 m3 kg-1  и варира од 

23,3 x 10-8 m3 kg-1  до 117,5 x 10-8 m3 kg-1. Двојни врх криве МС у V-S3 је развијен од 

100. до 260. cm од основе палеоземљишта. Примарни максимум је на 130. cm и 

износи 117,5 x 10-8 m3 kg-1, а секундарни на 210. cm са 108,4 x 10-8 m3 kg-1. У 

последњих 35 cm вредности опадају до 25,5 x 10-8 m3 kg-1. 

Вредности МС у лесном хоризонту V-L3 су уједначене и од просечне вредности од 

23,3 x 10-8 m3 kg-1  варирају само у распону од 19,7 x 10-8 m3 kg-1  до 31,8 x 10-8 m3 kg-

1. Овакве осцилације су приметне само у последњем метру, на прелазу ка V-S2. 

Двојни педокомплекс V-S2 има средњу вредност МС од 46,7 x 10-8 m3 kg-1, при чему 

је просечна вредност МС у V-S2S2 57,9 x 10-8 m3 kg-1, а V-S2S1 36,6 x 10-8 m3 kg-1.  У 

лесном подхоризонту V-S2L1 средња вредност МС износи 24,1 x 10-8 m3 kg-1.  

МС у V-S2S2 има два максимума – секундарни од 64,6 x 10-8 m3 kg-1  на 80 cm и 

примарни од 85,6 x 10-8 m3 kg-1 на 125. cm од подине палеоземљишта. Највећа 

вредност у V-S2S1 је 47,4 x 10-8 m3 kg-1  на 340 cm. 

Лесни хоризонт V-L2 се одликује уједначеним вредностима МС које се крећу између 

17,9 x 10-8 m3 kg-1  и 28,1 x 10-8 m3 kg-1, са просеком од 20,8 x 10-8 m3 kg-1. Наведене 
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осцилације су израженије у последњих 180 cm леса.  У ове вредности није укључен 

слој вулканског пепела на 215 cm од основе леса са вредношћу од 62,4 x 10-8 m3 kg-1. 

Најмлађе интерглацијално палеоземљиште V-S1 има просечне вредности МС од 85,3 

x 10-8 m3 kg-1. Појединачне вредности се крећу од 24,1 x 10-8 m3 kg-1  до 123,2 x 10-8 

m3 kg-1. МС већи од 120 је измерен у слоју од 80. до 115. cm, где се налази и 

апсолутни максимум на 95. cm. У хоризонту од 55. до 15. се уочава прегиб на кривој 

када вредности МС благо расту до 60 x 10-8 m3 kg-1, а потом опет нагло падају. 

Најмлађи лесни хоризонт V-L1 чине три лесна и два палеоземљишна подхоризонта. 

Старији лес V-L1L2 има вредности између 21,4 x 10-8 m3 kg-1  и 39,5 x 10-8 m3 kg-1, са 

просеком од 25,4 x 10-8 m3 kg-1, што је више од V-L1L1 са просеком од 21,8 x 10-8 m3 

kg-1  који осцилује између 19,1 x 10-8 m3 kg-1  и 25,9 x 10-8 m3 kg-1. МС у старијем 

интерстадијалном палеоземљишту V-L1S2 износи просечно 30,4 x 10-8 m3 kg-1, а у V-

1LS1 незнатно више – 30,8 x 10-8 m3 kg-1. Лесни подхоризонт V-L1S1L1 има средњу 

вредност МС од 28,4 x 10-8 m3 kg-1. Најнижи МС је у V-L1L1 и он од врха V-L1S1 

опада до границе са V-S0 где износи 20,2 x 10-8 m3 kg-1.  

Највећи МС у рецентном земљишту V-S0 је на његовом врху и износи 38,3 x 10-8 m3 

kg-1, док је средња вредност 27,3 x 10-8 m3 kg-1. Овако мала маскимална и просечна 

вредност упућује на то да је горњи део земљишта уклоњен. 

 

Прилог 7.44. Хистограм резултата магнетне сусцептибилности профила 
Тителског лесног платоа 
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На хистограму (Прилог 7.44) јасно су одвојени лесни хоризонти од 

палеоземљишних, а на самом крају апцисе је узорак туфита из V-L4. 

 

  

 

Прилог 7.45 Упоредни приказ крива МС профила Тителског лесног платоа: резултати 
очитавања и масена МС (χ) 

 

 

Крива магнетне сусцептибилности профила Тителског лесног платоа анализирана је 

на основу вредности масене магнетне сусцептибилности χ [10-8 m3 kg-1]. На прилогу 

7.45 приказане су вредности МС - очитавања са уређаја [SI] и вредности прерачунате 

по јединици масе (χ). На овај начин су кориговане вредности МС у најразвијенијим 

хоризонтима интерглацијланих палеоземљишта. 
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7.4 РЕЗУЛТАТИ МАГНЕТНЕ СУСЦЕПТИБИЛНОСТИ ЗАВИСНЕ ОД 

ФРЕКВЕНЦЕ 

 

 

Методологијом описаном у поглављу 6.3.2.5 добијају се два сета резултата МС за 

сваки узорак/спесимен. Први сет представља резултате МС мерене на ниској 

фреквенци (MCнф), а други сет резултате МС мерене на високој вреквенци (МСвф).  

Резултат (ΔMС) се изражава као процентуални однос разлике ове две вредности у 

односу на МСнф. 

 

ΔMС [%] = (( MCнф - МСвф)/ MCнф)*100 

 

 

7.4.1. Магнетна сусцептибилност зависна од фреквенце профила 

Стари Сланкамен – Чот 

 

Сви прикупљени узорци били су предмет протокола за одређивање МС зависне од 

фреквенце. Резултати изражени као ΔMС су приказани на прилогу 7.46. 

Вредност ΔMС у палеоземљиштима прелази 8%, осим у V-S9 где је просечно 6,4%, 

док је у лесним хоризонтима од 2 до 6,5%. Изглед криве ΔMС и МС овог профила се 

у великој мери поклапају до основе палеоземљишта V-S8, указујући на јасне разлике 

у квалитетним особинама магнетичних честица између палеоземљишних и лесних 

хоризоната. У горњем делу анализираног профила, разлике ΔMС између ових 

хоризоната су веома мале и просечно износе између 1 и 3%. 

У базалном педокомплеску, просечна вредност ΔMС је 8,8% (6,3-10,3%). У 

хоризонту V-L9 оне се крећу између 3,9% и 6,4% (просечно 5,0%). Нешто више се 

бележе у V-S8, где је максимум 7,0%, а просек износи 6,4%. 

Знатно осциловање вредности ΔMС у хоризонту V-L8 слично је оном за параметар 

МС, а последица је веома бројних коренских канала испуњеним материјалом из V-

S8. Ако би били издвојени узорци са „позадинском вредношћу“, односно они који у 

себи не садрже палеоземљишни материјал (или га садрже веома мало – што се 

примењеним начином узорковања не може у потпуности избећи), вредност ΔMС 

просечно износи 3,2%. Код свих узорака у хоризонту просечна вредност је 5,5%. 
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Вредности ΔMС су највише у V-S8 и V-S7, као и у хоризонту V-L8 који их раздваја. 

Просечно, у сва три хоризонта, ΔMС износи 10,4%. Просечна вредност ΔMС у V-L8 

од 10,8% указује на сличне педогенетске процесе као и у земљиштима између којих 

се налази. 

ΔMС има високе вредности и у наредна два лесна подхоризонта – просечно 8,6% и 

7,4%. Интерстадијално V-L7S1 има просечну вредност ΔMС од 7,4% што је више 

него у V-S9 (6,4%).  

ΔMС у последњем анализираном палеоземљишту износи просечно 8,4%.  

 

 

Прилог 7.46. МС зависна од фреквенце профила Стари Сланкамен – Чот, 
изражена као ΔMС [%] 

 



7. Резултати 

 223

На основу интерпретације вредности ΔMС у табели 6.5, може се закључити да у 

најразвијенијим генетским хоризонтима базалног педокомплекса, V-S8, V-S7, као и у 

V-L8, доминирају суперпарамагнетска зрна. Грубља магнетична фракција је у 

осталим палеоземљиштима, док позадински сигнал ΔMС у V-L9 има вредности 

карактеристичне за лесне хоризонте. 

 

Прилог 7.47. Однос између вредности МС 
мерене на високој (вф) и ниској (нф) 

фреквенци и МС 
 

Прилог 7.48. Однос између вредности МС 
мерене на ниској (нф) фреквенци и МС 
мерене на високој вреквенци (вф) 

 
 

 

У прилогу 7.47. уочава се веома висока корелација између вредности МС мерене на 

различитим фреквенцама и очитаних вредности МС. 

У прилогу 7.48. приказан је однос између вредности МС мерене на ниској фреквенци 

и МС мерене на високој фреквенци. Испрекидана права линија приказује потпуну 

корелацију између МСнф и МСвф (r=1). Црвени симболи и зелена линија тренда 

представљају прави односи између МСнф и МСвф за доњи део профила Стари 

Сланкамен – Чот, при чему коефицијент детерминације износи 0,99982. Тачка 

пресека - МСп (Forster et al., 1994, означавају са χB)  између идеализоване линије и 

измерених вредности МСнф и МСвф за овај профил има координате X=228,48 SI и 

Y=228,48 SI. Све очитане вредности су десно и изнад ове тачке, што указује да је МС 

свих узорака зависна од фреквенце. 
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Форстер и сарадници (Forster et al., 1994) на основу познавања МСп (χB): 

 

МСп= МСнф - МСп 

(Forster et al., 1994, модификовано) 

 

предлажу извођење „индивидуалног“ или „коригованог“ „Ф“ фактора (Fс) који ће 

овде бити приказиван као ΔMСк (Прилог 7.49): 

 

ΔMСк= (МСнф - МСвф )/МСп)*100 

(Forster et al., 1994, модификовано). 

 

Резултати магнетне сусцептибилности зависне од фреквенце се приказују и као 

однос МСнф и ΔMС (Dearing, 1999) (Прилог 7.50). 

 

Прилог 7.49. Однос између МСнф и ΔMСк за 
профил Стари Сланкамен – Чот 

Прилог 7.50. Однос између МСнф и ΔMС за 
профил Стари Сланкамен - Чот 

На основу резултата који су приказани у прилогу 7.50, могуће је одредити позицију 

узорака из палеоземљишта и оних из лесних хоризоната (Прилози 7.51 и 7.52). 
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Прилог 7.51. Узорци палеоземљишта профила Стари Сланкамен - Чот приказани на 
графикону односа између МСнф и ΔMС. Позиција узорака дата је и на графикону МС 

 

 

Прилог 7.52. Узорци леса са  профила Стари Сланкамен - Чот приказани на графикону 
односа између МСнф и ΔMС. Позиција узорака дата је и на графикону МС 
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7.4.2. Магнетна сусцептибилност зависна од фреквенце 

профила Рума - циглана 

 

Доња половина профила има високе вредности ΔMС (Прилог 7.53), која се тек у 

узорку на 610 cm од основе спушта испод 8%. У лесном хоризонту V-L4 просечно 

износи 10,6%, а вредности опадају према прелазу ка V-S3. У овом палеоземљишту 

ΔMС просечно износи 11,7%, а у средишњих 60 cm, ΔMС се креће између 12,4% и 

максималних за профил 12,6%. 

И у лесном хоризонту V-L3 вредности ΔMС су блике 10% и износе просечно 9,7%. 

Вредности ΔMС у палеоземљишту V-S2 су нешто ниже него у V-S3. Просек за V-

S2S2 износи 11,1%, са максимумом 11,9%.  

Вредности у S2L1 су више него у V-S2S1 и просечно износе 10,21%, односно 9,2%.  

Лесни хоризонт се одликује већим осциловањем вредности ΔMС, што је и 

карактеристика лесних седимената, незахваћених педогенезом. Просечно износи 

5,3%, са апсолутним минимумом овог профила од 2,9% на 755 cm од основе, 

односно скоро тачно на половини обрађеног профила. Последњих 35 cm леса према 

V-S1 захваћено је педогенезом и на овом делу ΔMС просечно износи 61,2%. 

У палеоземљишту V-S1 средња вредност ΔMС је 10,5%, а укупно 11 узорака има 

вредност већу од 12%. Прелаз према V-L1L2 је веома јасан. 

Лесни хоризонт V-L1L2 има средњу вредност ΔMС од 5,9%, и она расте према V-

L1S1 (6,7%). У доњем делу V-L1L1 принос еолског материјала је значајнији па су 

вредности ΔMС испод 6% (са минимумом од 4,77%), док просечно за читав хоризонт 

износе 6,1%. У завршном делу овог хоризонта, око 20 cm представља материјал, који 

је претрпео педогенетске промене, јер вредности прелазе 7%.  

Узорковани део савременог земљишта V-S0 има просечну вредност 9,6%. 
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Прилог 7.53. МС зависна од фреквенце профила Рума - циглана, 
изражена као ΔMС [%] 
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Прилог 7.54. Однос између вредности МС 
мерене на високој (вф) и ниској (нф) 
фреквенци профила Рума - циглана 

 

Прилог 7.55. Однос између вредности МС 
мерене на ниској (нф) фреквенци и МС мерене 

на високој вреквенци (вф) профила 
Рума - циглана 

 
 

Узорак чија вредност одскаче у односу на остале, је туфит који се јасно уочава на 

криви МС у прилогу 7.38.  

Тачка пресека - МСп између идеализоване линије и измерених вредности МСнф и 

МСвф за овај профил има координате X=127,93 SI и Y=127,93 SI, при чему су сви 

узорци са вишом вредношћу, односно сви имају МС зависну од фреквенце. 

Коефицијент детерминације износи 0,999. 

На основу добијених резултата, одређена је позиција узорака из палеоземљишта и 

леса  (Прилози 7.56 и 7.57). 

Високе вредности МС лесних хоризоната V-L4, V-L3 и V-S2L1 (Прилог 7.57) се 

налазе на делу графикона који је уобичајено резервисан за узорке из 

(палео)земљишних хоризоната. 

Јасно се издваја узорак туфита, као и узорци леса који су помешани са вулканском 

прашином. Овакав однос МСнф и ΔMС указује на доминацију изразито финозрних 

(<0,005 μm) суперпарамагнетичних честица (Dearing, 1999). 
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Прилог 7.56. Узорци палеоземљишта профила Рума – циглана, приказани на графикону 
односа између МСнф и ΔMС. Позиција узорака дата је и на графикону МС 

 

 

 

Прилог 7.57. Узорци леса са профила Рума – циглана, приказани на графикону односа између 

МСнф и ΔMС. Позиција узорака дата је и на графикону МС 
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7.4.3. Магнетна сусцептибилност зависна од фреквенце профила Тителског 

лесног платоа 

 

На прилогу 7.58. јасно се уовачавају разлике у висини ΔMС између лесних (просечно 

3,74%) и палеоземљишних (просечно 9,36%) хоризоната.  

Најстарији откривени хоризонт V-L6 је под снажним утицајем педогенезе, па је 

просечна вредност ΔMС 6,8%. 

За разлику од резултата МС, на криви ΔMС палеоземљишта V-S5 се уочавају блиске 

вредности за доњи и средишњи део. Прелаз ка лесном хоризонту V-L5 је најпре 

оштар, а онда блажи у интервалу око туфита. 

У лесном хоризонту V-L5, просечна вредност ΔMС је 4,2% али поједини узорци 

имају вредности испод 3%. 

Палеоземљиште V-S4 са просеком од 8,5% има нешто мање вредности од 

претходног палеоземљишта. Слој са туфитом се одликује повишеном ΔMС – 6,78%, 

односно ~3,4-5% за узорке у којима је лес помешан са вулканским материјалом. 

Вредности ΔMС у лесу V-L4 веома варирају између апсолутно минималних 1,5% и 

7,5%, са просечном вредношћу од 3,6%.  

Карактеристичан двостуки врх палеоземљишта V-S3 има другачији изглед на криви 

ΔMС него што је то на графикону МС, јер је код ΔMС горњи врх наглашенији са 

максимумом од 12,5%. 

Осцилације ΔMС у лесном хоризонту V-L3 су неуобичајено мале за лесне хоризонте 

и осцилује између 2,7% и 7,7%, док просечно износи 4,1%. Последњих 85 cm овог  

хоризонта, односно прелаз ка палеоземљишту V-S2 је под снажним утицајем 

педогенезе, тако да вредности ΔMС износе од 5 до 7,7%. 

Хоризонт V-S2S2 са просечном ΔMС од 9,9% (5,9 - 11,6%) је са V-S2L1 (~4,4%) 

јасно одвојен од V-S2S1 који има просечну вредност 5,2%.  

Параметар ΔMС у лесном хоризонту V-L2 јако осцилује – између апсолутно 

минималних 0,9% и максималних 7,5%.  

ΔMС у палезеомљишту V-S1 просечно износи 10,6%, а у најразивјенијем делу, у 

хоризонту дебљине 130 cm вредности се крећу око 12%. 

У лесном хоризонту V-L1L2 вредности су веома ниске, просечно 2,7%, док се у 

интерстадијалним земљиштима просечно крећу око 4,5%, при чему су вредности у 

V-L1S1 више него у V-L1S2. У најмлађем лесном подхоризонту, V-L1L1, ΔMС 

просечно износи 3,6%, дакле нешто више него у V-L1L2. 
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У савременом земљишту, вредности ΔMС расту до 9,3%. 

 

 

 

Прилог 7.58. МС зависна од фреквенце профила Тителског лесног платоа, 
изражена као ΔMС [%] 
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Прилог 7.59. Однос између вредности МС 
мерене на високој (вф) и ниској (нф) 

фреквенци профила  
Тителског лесног платоа 

 

Прилог 7.60. Однос између вредности МС 
мерене на ниској (нф) фреквенци и МС мерене 

на високој вреквенци (вф) профила 
Тителског лесног платоа 

 
Тачка пресека - МСп између идеализоване линије и измерених вредности МСнф и 

МСвф за овај профил има координате X=119,29 SI и Y=119,29 SI, при чему 24 узорка 

имају МС независну од фреквенце. Коефицијент детерминације износи 0,9996. 

На основу добијених резултата, одређена је позиција узорака из палеоземљишта и 

леса  (Прилози 7.61 и 7.62). 

 
Прилог 7.61. Узорци палеоземљишта  профила Тителског лесног платоа, приказани на 
графикону односа између МСнф и ΔMС. Позиција узорака дата је и на графикону МС 
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Прилог 7.62. Узорци леса са профила Тителског лесног платоа, приказани на графикону 
односа између МСнф и ΔMС. Позиција узорака дата је и на графикону МС 

 

На прилозима 7.61 и 7.62, јасно се разликују вредности МСнф/ΔMС дуж читавог 

профила, а нарочито су наглашене ниске вредности за лесне хоризонте. На профилу 

уочени хоризонти туфита у V-L4 и V-L2 се издвајају и на прилозима 7.43 и 7.45. 

Поређењем вредности МСнф/ΔMС први пут је снажан сигнал на врху V-S5 профила 

Дукатар одређен као слој крипто туфита. Истоветан слој се налази и на профилу 

Батајница – Дунав.  
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8. ДИСКУСИЈА 
 

 

8.1. ЛИТО- И ПЕДОСТРАТИГРАФИЈА 

 

 

На основу дискусије током VI INQUA конгреса (Варшава, 1961), формулисано је 

„стратиграфско упутство“ према којем најмлађе фосилно шумско земљиште треба да 

буде одређивано као интерглацијално рис/вирмско. Овај принцип се примењује „на 

све земље централне Европе“, а „нарочито на профиле у Мађарској“ (Fink, 1962, 19, 

20; 1965). 

Ово становиште коришћено је и на лесно-палеоземљишним профилима у нашој 

земљи, знатно умањујући праву старост хоризоната. Тек након примене 

термолуминисценцне (TL) методе апсолутног датирања, почетком 90-их година 

прошлог века (Butrym et al., 1991; Зеремски и сар., 1991), долази до мењања 

мишљења о стратиграфији ЛПС. Након истраживања које су спровели Марковић и 

сарадници (Marković et al., 2004a,b, 2006a, 2008, 2009, 2011), креирана је данас 

важећа стратиграфска шема ЛПС Војводине.  

 

 

8.1.1. Доња граница средњег плеистоцена 

у лесно-палеоземљишним секвенцама Војводине 

 

Доња граница средњег плеистоцена, односно граница између доњег и средњег 

плеистоцена је дефинисана палеомагнетским методама и као таква представља 

глобални репер у хроностратиграфским реконструкцијама.  

Матујама-Бринес граница (МВВ) је утврђена на бројним локалитетима, како у 

маринским седиментима, тако и у копненим седиментима и вулканским изливима.  

Тоукс и сарадници (Tauxe et al., 1996) наводе резултате проучавања 19 језгара 

морских седимената истичући да се МВВ у највећем броју језгара налази у слоју који 

је временски еквивалент интерглацијалног MIS 19 периода. Астрономски 
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калибришући марински изотопски запис, границу су позиционирали на 778,8±2,5 

хиљада година. 

Овај датум се добро поклапа са оним добијеним на основу вулканских излива, који је 

позициониран на пре 778,2±3,5 (Tauxe et al., 1996), односно на 780±10 хиљада година 

(Spell and McDougall, 1992). 

МВВ се у лесним седиментима налази на различитим позицијама што усложњава 

хронолошки оквир формирања ових наслага. Након што су Хелер и Лиу (Heller and 

Liu, 1982, 1984) ову границу уочили у палеоземљишту S8 профила Лочуан, бројни 

други истраживачи су је позиционирали у лесном хоризонту L8 које претходи 

поменутом палеоземљишту (детаљан приказ код Zhou and Shackleton, 1999), а 

понекад ова граница није уопште уочена (Hus and Han, 1992). 

Прве резултате палеомагнетских истраживања на профилу Стари Сланкамен 

приказали су Марковић и сарадници (Марковић и сар., 1999) и Марковић (2000) 

(Прилог 8.1, лево). Истраживања су спроведена на мањем броју прикупљених 

узорака у интервалу од палеоземљишта F11 до лесног хоризонта између 

палеоземљишта F9 и F8 (на основу модела Bronger, 1976). МВВ  је констатована у 

лесу између F9 и F8, односно у лесном хоризонту V-L7 (на основу модел Marković et 

al., 2011). 

Ревизијом резултата, Марковић и сарадници (2003) ову границу спуштају у лесни 

хоризонт SL-L8 (Прилог 8.1, десно), који је временски еквивалент MIS20. Овај 

хоризонт према савременом моделу (Marković et al., 2011) одговара V-L9 или V-L10. 

На основу истраживања у оквиру израде ове тезе (Hambach et al., 2009; Jовановић и 

сар., 2010; Marković et al., 2011), утврђено је да транзиција нормалног поларитета 

(бринес хрон) према реверсном (матујама хрон) почиње у доњем делу V-L9, док се 

узорци искључиво реверсног поларитета налазе у горњем делу хоризонта V-L10 

(Marković et al., 2011), чиме су потврђени прелиминарни резултати.  
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Прилог 8.1.  Прелиминарни резултати палеомагнетских истраживања профила 
Стари Сланкамен - Чот 

Лево: положај МВВ; номенклатура према Бронгеру (Bronger, 1976); литологија профила је 
приказана по Марковићу и сар. (1998) (Марковић, 2000). Десно: ревизија положаја МВВ 

(Марковић и сар., 2003). Сива линија повезује МВВ на ова два модела 
 

Овако дефинисана МВВ одговара интервалу у оквиру MIS22 (Marković et al., 2011), а 

на основу временског модела војвођанског леса (Басарин, 2011), њена старост 

износи између 882 у 893 хиљада година. Одступање у односу на утврђену старост од 

778,8±2,5 хиљада година (у оквиру MIS19) (Tauxe et al., 1996) износи између 102 и 

113 хиљда година.  

На основу проучавања положаја микротектита (природног стакла насталог 

топљењем стена на површини планете услед удара космичких тела), на примеру 

дубокоморског језгра ODP 769A и лесног профила Лочуан (Luochuan), а у односу на 

стваран и опажен положај МВВ, Чоу и Шеклтон (Zhou and Shackleton, 1999), 

одредили су период усвајања магнетизације у лесу. МВВ се на основу њихових 

проучавања у лесу налази 170-250 cm испод праве позиције, односно јавља се раније 

за око 15.000 до 25.000 година (Прилог 8.2). 
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Прилог 8.2. Положај микротектита (Mt) као репер за одређивање правог положаја МВВ на 
лесном профилу Лочуан (Pillans, 2007, модификовано) 

 

Генерално, у лесним седиментима опажена МВВ може бити од неколико десетина 

сантиметара до више од 300 cm испод стварне границе, а временска разлика може 

бити и до 30 хиљада година. Каснији радови ову разлику датирају између 21 и 30 

хиљада година (Heslop et al., 2000; Ding et al., 2002; Sun et al., 2006). На лесном 

профилу Баоји ова разлика износи 1,90 m, а на Лочуану 1,59 m (Heslop et al., 2000). 

Уочена је правилност да се МВВ у маринским и језерским седиментима налази 

унутар интерглацијалног периода (MIS19), док се у сувоземним седиментима она 

налази у глацијалним периодима (Zhou, Shackleton, 1999; Tauxe et al., 1996). 

На локалитету Кремс (Аустрија), МВВ је уочена у лесу између палеоземљишта KR-4 

и KR-5 (Fink, Kukla, 1977). На локалитету Чрвени Копец (Брно, Чешка), она се 

налази у танком слоју леса унутар педокомплекса који чине палеоземљишта PK X и 

PK Xa (Forster et al., 1996). На лесном профилу Пакш, МВВ је лоцирана унутар 

палеоземљишта PD2 (Pecsi et al., 1995). У Бугарској, на профилу Виатово, граница се 

налази унутар L7 хоризонта, еквивалента MIS20 (Jordanova et al., 2008). У 

украјинском лесу, граница се налази између палеоземљишта PK6 и PK7 профилa 

Роксолани (Tsatskin et al., 1998), односно унутар палеоземљишта S7  профила 

Захвиздја (Nawrocki et al., 2002). 

Чоу и Шеклтон (Zhou, Shackleton, 1999) истичу да се МВВ, посматрајући од 

Кинеског лесног платоа, преко леса Централне Азије према лесу Средње Европе, 
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помера навише, односно према млађим хоризонтима, објашњавајући то хумиднијим 

приликама на западу Евроазијског континента. Међутим, према временском моделу 

војвођанског леса, ово правило не важи и за лес Старог Сланкамена (Прилог 8.3). 

Могући фактори који утичу на варијације у позицији МВВ су: критеријум коришћен 

за дефинисање педостратиграфских граница, постојање хиатуса, стопа акумулације, 

различите технике демагнетизације, процес усвајања (аквизиције) магнетисања, 

климатске прилике у периоду јављања реверзије и акумулације леса (Zhou, 

Shackleton, 1999). 

Поред процеса усвајања детритичне и хемијске реманентне магнетизације (Zhou and 

Shackleton, 1999; Spassov et al., 2003), Марковић и сарадници (Marković et al., 2011), 

истичу улогу педогенетских процеса и биотурбација као разлога велике разлике 

између опажене МВВ и њеног очекиваног положаја на профилу Стари Сланкамен - 

Чот. 

 

Прилог 8.3. Резултати прогресивне демагнетизације у наизменичном пољу (из прилога 7.17), 
литостратиграфски стуб, маринско изотопски периоди (према Marković et al., 2011), 

магнетна сусцептибилност и геомагнетна скала  
 

Очекивани положај МВВ, у доњем делу палеоземљишта V-S7 (еквивалент MIS19), 

се на профилу Чот налази око 290 cm изнад опажене границе (Прилог 8.2, десно). 

Ванг и сарадници (Wang et al., 2006) су предложили да би кинеско палеоземљиште 

S8 (еквивалентно V-S8) требало корелирати са MIS19, а не са MIS20. На основу ове 

претпоставке, лесни хоризонт L9, у којем се најчешће опажа МВВ (еквивалент 

војвођанског V-L9), треба корелирати са MIS21, а не са MIS23. На основу ове 

претпоставке Басарин (2011) израчунава да би временска разлика очекиваног и 
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опаженог положаја МВВ  износила 35 хиљада година. Ова временска разлика је за 

скоро 2/3 краћа него у примењеном временском моделу војвођанског леса али је и 

даље већа него што је на профилима Кинеског лесног платоа.  

Последњих нешто више од метар профила Чот одликује се нормалним поларитетом 

што се доводи у везу са харамиљо субхроном (Hambach, 2009; Јовановић и сар., 

2010; Marković et al., 2011).  Горња граница овог субхрона је постављена на 988 

хиљада година (Gradstein et al., 2004).  

 

 

8.1.2. Горња граница плеистоцена 

у лесно-палеоземљишним секвенцама Војводине 

 

За разлику од доње границе средњег плеистоцена, која је у лесно-палеоземљишним 

секвенцама Војводине утврђена само палеомагнетном методом, горња граница је 

одређена применом више различитих метода. 

Крива магнетне сусцептибилности се у знатној мери поклапа са осцилацјама δ18О у 

дубокоморском запису (Lisiecki and Raymo, 2005), односно са глобалним SPECMAP 

палеоклиматским моделом (Martinson et al., 1987), а такође и са палеоклиматским 

записом Гренланда (GISP2) (Gallup et al., 1994; Cheng et al., 1996) или Антарктика 

(Jouzel et al., 2007). Поклапање је још веће са кривом МС кинеског леса, који је 

директно и датиран (Sun et al., 2006).  

Варијације криве МС су у блиској вези са педостратиграфијом, што омогућава јасну 

интерпрофилну корелацију између лесно-палеоземљишних профила на северу наше 

земље и поред великих разлика у моћности горњеплеистоцених лесно-

палеоземљишних секвенци (од 6 до 20 m). Карактеристичан изглед криве МС у 

палеоземљишту V-S1 и јасна разлика у висини вредности од околног леса, 

недвосмислено одређују положај педолошких творевина најмлађег интерглацијала. 
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Прилог. 8.4. SPECMAP палеоклиматски модел и криве МС за горње плеистоцене ЛПС у 
Војводини. Бројеви указују на апсолутне старости у 000 година, 

добијене методама IRSL и TL (Marković et al., 2008) 
 

Педостратиграфија горњеплеистоцених лесно-палеоземљишних секвенци Војводине 

је слична, и поред различите грађе педолошких творевина насталих током MIS 3 

периода, као и различите дубине јављања ових творевина. Карактеристична грађа 

чернозема V-S1, чији се временски оквир формирања поклапа са MIS 5, јасно 

издвајају ово земљиште од V-L1S1 и V-S2 (Antoine et al., 2009; Bokhorst et al., 2009; 

Јовановић и сар., 2008/2011а,б, 2010; Markovic et al., 2004a,b, 2005, 2006, 2008, 2009). 

Грађа V-S1 се разликује у односу на временске еквиваленте у централној, западној и 

источној Европи, по одсуству танког лесног слоја унутар педокомплекса (Kukla, 

1975; Kukla and Cilek, 1996; Rousseau et al., 1998, 2001). 

Резултати апсолутног датирања (Antoine et al., 2009; Bokhorst et al., 2009; Fuchs et al., 

2008; Schmidt et al., 2010) су такође у сагласности са хроностратиграфским моделом 

војвођанског леса.  

Релативно датирање методом AAR указује на јасне разлике између вредности HYD 

A/I за љуштурице у хоризонту V-S1 од оних из V-L2 (Marković et al., 2004b, 2005, 

2007, 2011) 
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8.2. СТРАТИГРАФИЈА ЛЕСНО-ПАЛЕОЗЕМЉИШНИХ 

СЕКВЕНЦИ ВОЈВОДИНЕ 

 

 

8.2.1. Стратиграфија профила Батајница - Дунав 

 

Једну од првих хроностратиграфских интерпретација лесног профила Батајнице дао 

је Финк (Fink, 1968). На основу теренских осматрања лесних профила и применом 

стратиграфије коју је за лесне терена наше земље развила Марковић-Марјановић 

(Marković-Marjanović, 1953; Марковић-Марјановић, 1950, 1953) приказао је 

„стандардни“ хроностратиграфски модел. На основу овог модела дао је мишљење и 

о хроностратиграфији профила Батајница (Fink, 1968) (Прилог 8.5, стуб 1). 

Два најстарија земљишта (PK V) шумског карактера су формирана на песковитом 

лесу, који лежи преко црвеног песковитог материјала „песковите серије“  (нем. 

sandige serie) (Прилог 8.ХХ, ознака 1). Наредна два типична шумска земљишта 

према Финку припадају педокомплексу IV и према „стратиграфском упутству“ VI 

INQUA конгреса (Fink, 1962, 19, 20; 1965), одговарају периоду последњег 

интерглацијала (рис/вирм). У савременој шеми, ова земљишта су обележена као V-

S4 и V-S3. Наредна два земљишта су транзиционо шумско-степско земљиште PK III 

(V-S2) и снажно развијено степско земљиште РК II (V-S1), за које је сматрао да су 

формирана током последњег глацијала. На профилу није уочио слабо развијено PK I. 

На скици Финк није приказао али је дао објашњење да се неколико стотина метара 

од анализираног профила Капела, тик изнад тока Дунава, уочава и PK VI, снажно 

развијено псеудоглејно земљиште формирано на песковитом супстрату1.  

Марковић-Марјановић (1972б), у подини 37 m моћног профила, поред већ описаног 

PK VI, уочава још два старија педокомплекса: PK VII и PK VIII (Прилог 8.5, стуб 2). 

Бутрим и сарадници (Butrym et al., 1991), приказују профил Капела (Прилог 8.5, стуб 

3), на основу Марушчаковог литолошког описа и Бутримових TL датација. 

Најстарији двочлани педокомплекс p2 и p1, представљен смеђим шумским снажно 

рубификованим земљиштем, би према старости одговарао MIS 14 и 13. 

                                                           
1 Почетком септембра 1966. године водостај Дунава је достигао максималну годишњу вредност 
(СХМЗ, 1966), што је највероватније спречило учеснике INQUA екскурзије да приђу до локалитета 
где се може уочити PK VI. 
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Формирање палеоземљишта шумског карактера, обележених као n5, n3 и n1, би на 

основу TL датација временски одговарало МIS 9. Временски оквир формирања 

иницијалног педолошког хоризонта m2, који се налази изнад n1, налази се на 

прелазу MIS8 у MIS9. Према саврменој стратиграфској шеми, два старија земљишта 

представљају V-S5, a n1 V-S4 (Marković et al., 2009). Најмлађи шумски 

педокомплекс (l2, l1, k) по приказаној старости одговара МIS7, док је у савременом 

моделу то V-S3 (временски еквивалент MIS9). Степске творевине i и h2 би према 

датацијама одговарале MIS5. На савременој шеми, ово су V-S2S2 и V-S2S1, 

формирана током МIS7. Степско земљишта g/f и иницијални педолошки хоризонти d 

и b су према Бутриму и сарадницима (1991) формирани током последњег глацијала, 

а према савременом мишљењу ове творевине одговарају интерглацијалном V-S1 и 

интерстадијалним V-L1S2 V-L1S1 (Marković et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда за прилог 8.5. Butrym et al., 1991:1. савремени чернозем; 2. фосилни иницијални 
хоризонт налик чернозему; 3. фосилни чернозем са знацима деградације: а) јачи, б) слабији; 
4. смеђе шумско и смеђе земљиште са благим знацима рубификације; 5. Смеђе земљиште са 
знацима рубификације: а) изражени, б) веома изражени; 6. карбонатне конкреције; 7. млађи 
лес бледо жути и жућкасти; 8. најстарији лес жућкасти и жуто-црвенкасти. 
Marković et al., 2009: 1. лес; 2. иницијални педолошки хоризонт; 3. A хоризонт; 4. Ah 
хоризонт; 5. В хоризонт; 6. Bw рубификовани хоризонт; 7. слојеви песка; 8. тефра; 9. 
неолитски артефакти; 10. карбонатне конкреције; 11. кротовине. 



8. Дискусија 

 243

 

 

П
рилог 8.5. У

поредни приказ лит
ост

рат
играф

ских ст
убова проф

ила Б
ат
ајница: 

1. Ф
инк (F

ink, 1968), 2. М
арковић-М

арјановић (1972а), 3. Б
ут
рим

 и сарадници (B
utrym

 et al, 1991),  4. М
арковић и сарадници (M

arković et 
al., 2009), 5. ова ст

удија
 

 



8. Дискусија 

 244

Најстарије јасно временски дефинисано палеоземљиште профила Батајница према 

Марковићу и сарадницима (Marković et al., 2009) је V-S5, формирано током MIS 15-

13 (Прилог 8.5, стуб 4). Карактеристичан слој туфита, идентичан оном на профилу 

Дукатар (Јовановић и сар., 2008/11б, 2010) јасно одређује овај педокомплекс.  

Хроностратиграфско одређивање педолошких творевина које се налазе испод V-S5 

је могуће коришћењем параметра релативног палеоинтензитета (РПИ), који се 

добија као количник вредности реманентне магнетизације након корака 

демагнетизације од 20 mT и масене магнетне сусцептибилности (χ) (Spassov et al., 

2001):  

РПИ = НРМ20mT/ χ 

Корелација нормализованих вредности РПИ доњег дела профила Батајница са 

вредношћу виртуелног аксијалног диполног момента (Guyodo and Valet, 1999; Valet 

and Maynadier, 1993) и бентоског изотопског записа (Lisiecky and Raymo, 2005), 

приказана је у прилогу 8.6. 

 

 

Прилог 8.6. Корелација МС и РПИ доњег дела профила Батајница (дубинска скала) са VADM 
(Guyodo and Valet, 1999) и бентоским изотопским записом (Lisiecky and Raymo, 2005) 
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Педокомплекс који је на прилогу 7.1. условно обележен као V-S6 (?), се овом 

корелацијом може рашчланити на више педолошких хоризоната, формираних од 

МIS 17.3 до MIS 17, док се испод налазе и творевине настале током МIS 19 и 

почетног дела MIS 20 (Прилог 8.5, стуб 5). У овом временском оквиру, на профилу 

Стари Сланкамен - Чот, формирана су палеоземљишта V-S6, V-L7S1 и V-S7 (Прилог 

8.7, стуб 5). Према приказаном моделу, старост доњег дела профила Батајница – 

Дунав спушта се до пре око 800.000 година, осветљавајући палеогеографске процесе 

који су се одвијали у низијском делу Панонског басена од краја доњег плеистоцена. 

Овим се потврђује и оправданост палеомагнетских истраживања на локалитету.  

 

 

8.2.2. Стратиграфија профила Стари Сланкамен – Чот 

 

У прилогу 8.7 дат је упоредни приказ више различитих литостратиграфских стубова 

профила Стари Сланкамен - Чот према различитим ауторима (Pecsi, 1966b; 

Марковић-Марјановић, 1972а; Butrym, 1974; Butrym et al., 1991, Bronger, 1976, 2003) 

као и интерпретација Марковића и сарадника (Marković et al.,  2011), која ће овде 

бити коришћена. 

Печи (Pecsi, 1966b) је описао 11 палеоземљишта на 62 m моћном профилу Старог 

Сланкамена, дошавши при томе до нивоа Дунава (Прилог 8.7, стуб 1), при чему је 

изостављен интервал између 44. и 48. метра. Земљиште F5 одређује као рис/вирмско, 

испод којег лежи средњеплеистоцено F6. Касније Печи и Себењи (Pecsi and Szebenyi, 

1971, према Bronger, 1976), земљишта од F8 до F6 одређују као средњеплеистоцена, 

док су F11 до F9 доњеплеистоцена. За најстарије земљиште (F11) наговештава да би 

могло бити старије од гинца. 

У горњем делу профила, изнад палеоземљишта F3 уочава ерозиони ниво са речним 

песковима. Аналогијом са профилима Тителског платоа, фосилно земљиште F2 је 

одредио као средњевирмско (Прилог 8.9, стубови 1 и 2). 

Јелена Марковић-Марјановић (1972а) је утврдила такође 11 палеоземљишта, 

сврставајући их у седам фосилних педокомплекса, при чему би најстарији, PK VII 

одговарао Печијевом F10. Уочавајући положај педокомплекса PKIV на профилу у 

сурдуку између Новог и Старог Сланкамена, ова два земљишта приказује као 

субхоризонтална. Овај начин приказивања примењују Бутрим (Butrym, 1974) и 

Бронгер (Bronger, 1976, 2003) (Прилог 8.7, стубови  2-4). 
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Бутрим (Butrym, 1974) даје сличан приказ као и Марковић-Марјановић, при чему у 

педокомплексу РКVI (Марковић-Марјановић, 1972а), констатује само три земљишта, 

док у основи профила препознаје две раздвојене педолошке творевине. 

Литостратиграфски стуб који даје Бронгер (Bronger, 1976) има исти изглед и након 

скоро три деценије (Bronger, 2003) али се разликује интерпретација старости. 

Прихватајући мишљење Печија (Pecsi, 1966b; Pecsi and Szebenyi, 1971), 

палеоземљишта старија од F8 су доњеплеистоцене старости, док су она од F8 до F6 

средњеплеистоцена. Током последњег интерглацијала (рис/вирм) је формирано F5, а 

земљишта F4-F2 су вирмске старости (Bronger, 1976) (Прилог 8.7, стуб 4). 

Примењујући датације Сингвија и сарадника (Singhvi et al., 1989) за горњу половину 

профила и корелирајући га са лесно-палеоземљишним секвенцама Кине и маринско 

изотопским периодима, Бронгер (Bronger, 2003) даје нову геохронолошку 

интерпретацију. Палеоземљиште F6 је формирано током MIS 15-13, F5 приказује да 

је настало током MIS 11 али и MIS 9, F4 током MIS 7, док су два најмлађа настала 

током последњег интерглацијала MIS 5 и то у почетном његовом стадијуму („е“) и 

завршном („а“).  

Бутрим и сарадници (Butrym et al., 1991) формирају геохронолошку шему на основу 

TL датација. Старост два најстарија палеоземљишта обухваћена датацијама n3 и n2 

(на 26 до 29 m од површине профила), би одговарала MIS 9. Три палеоземљишта која 

се налазе испод ерозионог нивоа (l, i и g) би били временски еквиваленти MIS 9, MIS 

5e и 5с. Снажно развијено палеоземљиште d временски одговара MIS 5a, док три 

иницијална земљишта (b5, b2, b1) одговарају MIS 3 (Прилог 8.7, стуб 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда за прилог 8.7. Pecsi, 1966b: лес генерално, 2. испрани падински лес, 3. испрани 
падински песковити лес, 4. глиновити лес (лесна глина, лесоид), 5. иницијални хумусни 
хоризонт, 6. чернозем, 7. ружичасто степско земљиште, 8. черноземско смеђе шумско 
земљиште, 9. црвено (глиновито) земљиште, 10. псеудоподзол (Parabraunerde), 11. 

мочварно земљиште, 12. еолски песак, 13. флувијални песак, 14. песковита глина/глиновити 
песак, 15. кротовине, 16. хоризонт испраних карбоната, 17. кречне конкреције, 18. хоризонт 
са израженим конкрецијама, 19. ерозиони хоризонт/ниво (на свим стубовима обележен и 

као „ЕН“) 



8. Дискусија 

 247

M
arković et al., 2011: 1. A

h хоризонт
 – деградирани ченозем

, 2. A
h– чернозем

, 3. иницијално зем
љ
иш
т
е, 4. В

w
t– рубиф

иковани, 5. B
w

(t) – 
рубиф

иковани, 6.  B
w

 – см
еђе ш

ум
ско зем

љ
иш
т
е, 7. хидром

орф
ни облици, 8. крот

овине, 9. кречне конкреције, 10. коренски канали, 11. ерозиони 
ниво, 12. ост

аци васкуларне ф
лореП

рилог 8.7. У
поредни приказ лит

ост
рат

играф
ских ст

убова проф
ила С

т
ари С

ланкам
ен - Ч

от
: 

1. П
ечи (P

ecsi, 1966b), 2. М
арковић-М

арјановић (1972а), 3. Б
ут
рим

 (B
ytrim

, 1974), 4. Б
ронгер (B

ronger, 1976, 2003) T
L

 дат
ације С

ингви и 
сарадници (Singhvi et al., 1989), 5. Б

ут
рим

 и сарадници (B
utrym

 et al, 1991), 6. М
арковић и сарадници (M

arković  et al., 2011), T
L

 (Schm
idt et al., 

2010)

 



8. Дискусија 

 248

На основу палеомагнетских истраживања (Hambach et al., 2009; Јовановић и сар., 

2010), Марковић и сарадници (Marković et al., 2011) су ревидирали  

хроностратиграфску шему доњег дела профила Чот коју су формирали Марковић и 

сарадници (2003) (Прилог 8.7, стуб 6).  

Фосилни педокомплекс у основи истраживаног дела профила, који се одликује 

нормалним поларитетом (Hambach et al., 2009) би одговарао кинеским 

палеоземљиштима S10 и S11, односно периодима MIS 31 до 27 који припадају 

харамиљо субхрону. Овај педокомплекс би могао бити еквивалент базалним 

„црвеним глинама“ профила Виатово (Jordanova et al., 2008) у Бугарској. Овако дуг 

временски оквир формирања педокомплекса указује на педогенезу која се одвијала 

кроз више фаза акумулације и ерозије материјала (Мarković et al., 2011).  

На основу резултата магнетне сусцептибилности, двојно земљиште које је у ранијој 

шеми било идентификовано као  SL S7SS2 и SL S7SS1 (Марковић и сар., 2003) је 

одређено као V S8 и V S7, односно као еквивалент кинеским S8 и S7, и 

климатостратиграфским јединицама MIS 21 и 19. На основу позиционирања V-S8,  

палеоземљиште V-S9 би одговарало MIS 23 и/или 25 (Marković et al., 2011). 

Палеоземљиште V-L7S1 је формирано током интерстадијалног периода MIS 18.3, 

како је то сугерисао и претходни модел, који важи и за остала палеоземљишта до 

врха профила.  

Поред палеомагнетских истраживања и резултата магнетизма стена, приказана шема 

потврђена је апсолутним IRSL (Schmidt et al., 2010) и релативним AAR датирањем 

(Marković et al., 2011). 

 

 

8.2.3. Стратиграфија профила Рума - циглана 

 

Први резултати магнетне сусцептибилнсоти профила Рума недвосмислено су 

одредили стратиграфски положај средње- и горње плеистоцених хоризоната на овом 

локалитету (Марковић, 2000; Марковић и сар., 2001а). 

Постојеће разлике у номенклатури – обележавању ЛПС не утичу на тумачење 

стратиграфског положаја хоризоната (Прилог 8.8). Различита дебљина трећег стуба у 

односу на прва два је последица узорковања у јединственој вертикали, чиме је 

створена реалнија слика о моћности ЛПС.  
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Горњи део хоризонта V-L4, који је отворен на профилу, формиран је током завршног 

дела MIS 10. Фосилни педокомплекс V-S3, који је формиран под утицајем шумске и 

шумо-степске вегетације, одговара MIS 9. Двочлани педокомплекс V-S2, раздвојен 

са хоризонтом измењеног лесоидног материјала V-S2L1, формиран је током MIS 7.  

Веома изражени слој вулканског материјала, временски одговара истоветним 

слојевима профила Батајница и мошоринског Великог сурдука. Међутим, његов 

нешто другачи положај – ближе врху палеоземљишта V-S2S1 указује на ерозивне 

процесе који се одвијају на јужним падинама Сремске лесне заравни (Прилог 8.12). 

Степско палеоземљиште V-S1, чија дебљина на овом локалитету варира од пар 

десетина центиметара, па до шест метара – у западном делу копа циглане, 

формирано је током MIS 5. 

 

 

Прилог 8.8. Упоредни приказ литостратиграфских стубова: 1. Marković et al., 2004а 
(делимично модификовано), 2. Marković et al., 2006а (делимично модификовано), 3. 

Јовановић и сар., 2008/11а, 2010) 
Легенда за Marković et al., 2006a: 1. лес, 2. степско земљиште, 3. шумо-степско земљиште, 4. 

шумско земљиште 
 

У оквиру завршног лесног хоризонта V-L1, развијено је иницијално палеоземљиште, 

формирано током интерстадијалног MIS 3. На појединим секторима копа ово 
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палеоземљиште није уочљиво, док му на појединим вертикалама дебљина прелази 

један метар.  

Чернозем V-S0 на врху профила одговара MIS 1. 

 

 

8.2.4. Стратиграфија Тителског лесног платоа 

 

Примена хроностратиграфске схеме кинеског леса (Kukla, 1987; Kukla and An, 1989) и 

коришћење МС за регионалну и глобалну корелацију са маринско-изотопском 

стратиграфијом (Imbrie et al., 1984) у знатној мери су измениле досадашње 

хроностратиграфске интерпретације ЛПС Тителског лесног платоа (Марковић-Марјановић 

1967, 1972а, 1972б; Bronger, 1976, 2003; Singhvi et al., 1989; Зеремски и сар., 1991). 

Због недостатака апсолутних датација лесних седимената, хроностратиграфски 

модели засновани на корелирању вредности МС на регионалном нивоу, као и са 

записом дубокоморских седимената, кључне су за одгонетање динамике 

палеоклиматских промена (Hambach et al., 2008; Buggle et al., 2009). 

У прилогу 8.9. дат је упоредни приказ више различитих литостратиграфских стубова 

профила Тителског лесног платоа према различитим ауторима (Pesci, 1966b; 

Марковић-Марјановић, 1972б; Bronger, 1976; Зеремски и сар., 1991; Kukin, 1998) као 

и интерпретација Јовановића и сарадника (2010). 

Мартон Печи (Pecsi, 1966b) је приказао два профила – један у близини Титела 

(Прилог 8.9, стуб 1), а други код Дукатара (стуб 2).  Основа дукатарског профила се 

налази око пет метара изнад опаженог нивао Тисе, у слоју кречних конкреција које 

на овом делу тока чине десну обалу реке. Након песковитих глина, Печи је 

констатовао тројни педокомплекс којег чине мочварно земљиште (F8), црвено 

глиновито земљиште (F7), ружичасто-смеђе степско земљиште (F6), која су 

испресецана кротовинама и коренским каналима, а између којих се налазе прослојци 

угљенисаних остатака биљака. Овај, осам метара моћни педокомплекс, је према 

Печију формиран током интерглацијала рис/вирм. 
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Ревизија стратиграфског положаја палеоземљишта старијих од  F5 описана је у 

претходном поглављу (Pecsi and Szebenyi, 1971, према Bronger, 1976). 

Фосилна земљишта F5 и F4 су на профилу Дукатар представљена ружичасто-смеђим 

степским земљиштима, изнад којих се налази хоризонт испраног-падинског леса.  

Истим ознакама (F5 и F4) су означена и два најстарија палеоземљишта на профилу 

код Титела, испод којих се налази песковита глина. На овом локалитету 

палеоземљишта F5 и F4 су мочварног карактера, а између њих се налази најпре 

глиновити лес, а потом и испрани падински лес. Између ова два лесолика хоризонта, 

Печи на основу опажања флувијалног песка констатује хијатус.  

Двочлани педокомплекс F3 на профилу Дукатар чине шумско земљиште налик 

чернозему и ружичасто-смеђе степско земљиште. Овај педокомплекс на профилу 

код Титела чине ружичасто-смеђа степска земљишта, које је одредио као еквивалент 

мађарском BD палеоземљишту профила Башахарц („Doppelter Bodenkomplex von 

Basaharc“). 

У лесном хоризонту F3, на оба локалитета Печи на основу хоризонта флувијалних 

пескова препознаје хијатус. 

Наредно палеоземљиште F2 на оба локалитета је представљено као шумско 

земљиште налик чернозему, док је најмлађе палеоземљиште F1 представљено слабо 

израженим хумусним хоризонтом.  

Профил Дукатар је укупне моћности око 50 m, а онај код Титела 42 m, при чему је 

Печи ову дебљину мерио од нееродираног врха платоа. Сами вертикални одсеци су 

неких десетак метара мање висине.  

Марковић-Марјановић (Marković-Marjanović, 1967) у подини Тителског лесног 

платоа констатује седиментну серију хетерогених седиментолошких и литолошких 

карактеристика који у себи садрже остатке шкољке Corbicula fluminalis (Прилог 8.9, 

стуб 3). Слојеви са овим доминантим фосилом представљају речно-барске наслаге 

које су на простору Војводине таложене од позног плиоцена до средњег 

плеистоцена, када је ова шкољка мигрирала ка јужном ободу Каспијског језера и 

Туркестану где и сада егзистује као рецентна врста.  

Палеоземљиште у основи профила Дукатар Марковић-Марјановић (1972а,б) 

одређује као интерглацијалне  - миндел/ришке старости. Наредна два 

палеоземљишта су према овом аутору настала током ришких интерстадијала. 

Двочлани педокомплекс је формиран током интерглацијала рис/вирм. Наредно 

палеоземљиште одговара горњем делу фосилног земљишта у Чешкој - РК II и 
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аустријском Stillfried A. Најмлађе констатовано, слабо развијено палеоземљиште 

одговара палеопедолошким творевинама Stillfried В (Паудорф) или чешком РК I. 

Према немачком педологу Бронгеру (Bronger, 1975, 1976), двочлани педокомплекс 

профила Мошорин/Тител, означен као фосилна земљишта F7 и F8, је настао током 

миндел-ришког интерглацијала. Према упутству са VI INQUA конгреса (Fink, 1962), 

најмлађе шумско земљиште - F5 је формирано током последњег интерглацијала 

(рис/вирм) и одговара сиво-смеђем базалном земљишту профила Доње Вестонице 

(Dolni Vestonice), односно смеђем шумском земљишу („Stillfried Kоmplex“) профила 

Штилфрид. Палеоземљишта F4, F3, F2 и F1 су глацијалне (вирмске) старости.  

Након ТL датирања на овом локалитету и у жељи да своју стратиграфску схему 

усагласи са стратиграфијом кинеског леса и дубокоморских седимената, овај модел 

је касније знатно измењен (Bronger, 2003) (Прилог 8.9, стуб 4). 

Два најстарија палеоземљишта F7 и F8 према овом моделу формирана су током MIS 

17 и MIS 19, што значи да представљају најстарија палеоземљишта бринес епохе. 

Палеоземљиште F5 сврстава у MIS 9 али и у MIS 11 (Bronger, 2003, 14, 15, 21). 

Педохоризонт F4 је из последњег глацијала премештен у MIS 7. На основу TL  

датација, палеоземљишта F3 (доња граница 125.000 година) и F3 (доња граница 

71.000 гогидна) су уместо у вирмском глацијалу додељена интерглацијалним фазама 

MIS 5е и MIS 5а. 

Датирање Бутрима (Butrym et al., 1991; Зеремски и сар., 1991) омогућава детаљније 

корелирање са маринско-изотопском стратиграфијом. Међутим, добијени датуми 

откривају слабости ове методе на почетку њене примене (Прилог 8.9, стуб 5).  

Најстарија педолошка творевина, педокомплекс означен са n3 - n1, је овом методом 

датиран на период између 386.000 и 313.000 година, што би одговарало MIS 9. 

Старост два наредна фосилна педохоризонта l и j временски одговара MIS 7. 

Двочлани педокомплекс h и f је на основу датирања еквивалент MIS 5, односно фаза 

5e и 5a, односно последњем интерглацијалу. Најмлађе снажно развијено земљиште, 

означено са d, на основу добијених датација, образовано је током интерстадијалне 

MIS 3 фазе, па би иницијално земљиште b одговарало MIS 2. 

Методологија коју је користио Бутрим је проблематична и изложена негативној 

критици (Wintle, 1987; Frechen et al., 1997. према Marković et al., 2009), па су и 

његове датације одбачене. Међутим, ни унапређене методе апсолутног датирања 

лесних седимената, као што су оптички стимулисана луминисценција (OSL) или 

инфрацрвена оптички стимулисана луминисценција (IRSL) још увек нису 
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одговарајуће за седименте старије од 100.000 година (Singhvi et al., 2001; Wintle and 

Murray, 2006. према Marković et al., 2009). Фуксова (Fuchs et al., 2008) IRLS датација 

горњег дела лесног хоризонта V-L2 на локалитету Сурдук од 120,7±12,8 хиљада 

година је ипак веома близу старости претпостављене на основу нашег модела и за 

око 80 хиљада година је старија од Бутримовог еквивалента (Butryum et al., 1991). 

У прилогу 8.10. као илустрација развоја хроностратиграфских модела, приказан је 

профил Дукатар (Зеремски и сар., 1991) (ознака 1) са Бутримовим датацијама 

(Butryum et al., 1991) (стуб 2), маринско-изотопским периодима који би одговарали 

Бутримовим датумима (ознака 3), MIS према овде примењеном моделу (4) и 

датумима почетка и краја MIS (Imbrie et al., 1984).  

 

 

 

Прилог 8.10. Профил Дукатар (1) (Зеремски и сар., 1991) са Бутримовим ТL датацијама (2) 
(Butryum et al., 1991), еквивалентним маринско-изотопским периодима (3), упоређеним са 
маринско-изотопском стратиграфијом коришћеном у овој дисертацији (4) и одговарајућим 

временским оквиром (5)  (Imbrie et al., 1984). 
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Кукин (1998) даје пресек грађе Тителског лесног платоа по линији Вилово – Феудвар 

али опис одговара профилу Дукатар, а не Феудвар. У основи платоа Кукин 

препознаје сиво-окер иловачу, а сматра да је наталожена током миндела. Најстарије 

фосилно земљиште и лесни хоризонт изнад њега смешта у интерглацијал рис/вирм. 

Три наредна палеоземљишта су према овом аутору вирмске старости, док су два 

најмлађа холоценска (Прилог 8.9, стуб 6). Ово тумачење је донекле слично 

Печијевом (Pecsi, 1966b) па и оригинални извор треба тражити у периоду половине 

прошлог века.  

Према моделу који се користи у овој дисертацији, најстарије палеоземљиште V-S5 је 

формирано током дугог периода MIS15-13. Изглед криве магнетне 

сусцептибилности је скоро идентичан са палеоземљиштем S5 Кинеског лесног 

платоа (Sun et al., 2006). Mаринско-изотопски период 15 је према SPECMAP моделу 

(Imbrie et al., 1984), почео пре 620.000 година, а MIS13 се завршио пре 478.000 

година. Временски модел војвођанског леса (Басарин, 2011), који је формиран и на 

основу резултата магнетне сусцептибилности профила Тителског лесног платоа, 

добијених у току израде ове дисертације, указује да је палеопедокомплекс V-S5 

формиран у периоду између 640.000 и 479.000 година.  

Одговарајућа ознака у Бронгеровој номенклатури (Bronger, 1975, 1976, 2003) би била 

F6. Ово палеоземљиште је еквивалент S5 профила Лочуан (Bronger and Heinkele, 

1989).  

Изразито високе вредности МС на прелазу из V-S5 у V-L5 су на основу резултата 

МС зависног од фреквенце дефинисане као криптотефра, односно слој туфита који 

се услед дисолуције не може визуелно уочити на очишћеном профилу (Јовановић и 

сар., 2010). На основу истраживања на Тителском лесном платоу, закључено је да 

исти слој постоји и на профилу Батајница. Овај слој вулканског пепела може да 

служи као независан геохронолошки маркер. 

Наредни педохоризонт V-S4 је временски еквивалент MIS 11 периода који је трајао 

од пре 423.000 до пре 362.000 година (Imbrie et al., 1994),  односно од пре 421.000 до 

пре 362.000 година (Басарин, 2011).  

Хоризонт туфита на прелазу ка V-L4 је еквивалент „БАГ“ тефри у мађарском лесу 

(Horvath, 2001) и представља изузетан геохронолошки репер (Јовановић и сар., 2010). 

Овај туфит је у нашој земљи констатован само у грађи Тителског лесног платоа, а 

осим у Мађарској, идентификован је и у јужној Словачкој. Његова старост је 

одређена на око 350.000 година (Pouchlet et al., 1999; Horvath, 2001; Bardak, 2009).  
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Печи (Pesci, 1966b) је овај слој вулканског пепела препознао на профилу код Титела 

(Прилог 8.9, стуб 1), али га је описао као слој флувијалног песка, настао као 

последица епизоде речне ерозије. Слој се запажа и код Зеремског и сарадника (1991), 

а Бутрим и сарадници га датирају на пре 232.000 година (Butrym et al., 1991) 

Педокомплекс V-S3 формиран током MIS 9 се према карактеристичном облику 

криве МС непогрешиво повезује са одговарајућим палеоземљиштима у Кини, 

Централној Азији, Мађарској и Бугарској (Мarković et al., 2009; Јовановић и сар., 

2010). Овај маринско изотопски период је трајао од пре 339.000 до пре 303.000 

година (Imbrie et al., 1984), односно од пре 342.000 до пре 278.000 година (Басарин, 

2011). 

 

Табела 8.1. Упоредни приказ хроностратиграфских модела лесно-палеоземљишних секвенци 
средњег и горњег плеистоцена Тителског лесног платоа 

 

 

 

Двојно V-S2 земљиште формирано је током  MIS 7, који је трајао од пре 245.000 до 

пре 186.000 година (Imbrie et al., 1984), односно од пре 249.000 до пре 185.000 

(Басарин, 2011). Изглед криве МС је веома карактеристичан за ово палеоземљиште 

на простору средњег и доњег дела басена Дунава (Sartori et al., 1999; Panaiotu et al., 

2001; Marković et al., 2006a, 2009; Buggle et al., 2009). Стратиграфски положај лесног 
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хоризонта V-L2 одређен је и слојем туфита који је уочен на профилима Батајница 

(Marković et al., 2009) и Рума (Јовановић и сар., 2008/2011, 2010). Овај слој је 

констатовао и Печи (Pecsi, 1966b) на оба анализирана профила платоа (Прилог 8.9, 

стубови 1 и 2) али га је описао на исти начин као и „БАГ“ туфит на профилу код 

Титела. Највероватније је овај слој временски корелирао са епизодом пролувијалне 

ерозије профила Стари Сланкамен – Чот, прептостављајући слабљење транспортне 

моћи водотока између Чота и тителског профила. 

Палеоземљиште V-S1 је формирано на почетку горњег плеистоцена, током MIS5. 

Старост најмлађег интерглацијалног палеоземљишта V-S1 и интерстадијалних 

хоризоната V-L1S1 и V-L1S2 јасно је дефинисана и апсолутним датирањем како на  

Тителском лесном платоу (Bokhorst et al., 2009), тако и на профилима Сремске лесне 

заравни (Singhvi et el., 1989; Fuchs et al., 2008; Marković et al., 2007, 2008; Schmidt et 

al., 2008). 

Упоредни приказ хроностратиграфских модела Тителског лесног платоа дат је у 

табели 8.1. 

 

 

8.3. МЕЂУПРОФИЛНЕ КОРЕЛАЦИЈЕ 

 

 

Корелација лесно-палеоземљишних профила у нашој земљи урађена је на основу 

резултата стенског магнетизма, литостратиграфских и педолошких карактеристика.  

Веома висок степен корелације крива МС ЛПС у Војводини, добијених у 

лабораторијским условима, лако је уочљив на прилогу 8.17. Ово се нарочито односи 

на хоризонте од V-S5 до V-S0 на лесним профилима Тителског лесног платоа и 

Батајнице. Разлике у процесу формирања ЛПС на лесним платоима (источни део 

Сремске лесне заравни, Тителски лесни плато) и засторима од падинског леса (јужни 

и северни делови Сремске лесне заравни), утицале су на нешто мање поклапање 

резултата МС профила Рума у односу Тителски лесни плато и Батајницу. 

Као што је приказано у прилогу 8.6, најстарији хоризонти профила Батајница - 

Дунав, који до сада нису били хроностратиграфски дефинисани, на основу 

вредности релативног палеоинтензитета могу одговарати распону од MIS 19 до MIS 

16, односно хоризонтима од V-S7 до V-L6 на профилу Стари Сланкамен – Чот.  
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Резолуција узорковања је омогућила уочавање високих вредности МС у хоризонтима 

1 - 3 cm дебљине, који су препознати као слојеви туфита (Marković et al., 2009; 

Јовановић и сар., 2008/11а,б, 2010). Осим што представљају потенцијал за 

геохронолошко корелирање, они као маркер хоризонти омогућавају и међупрофилно 

хроностратигафско корелирање.  

Изузетно високе вредности МС у врху V-S5 на профилима Батајница – Дунав и 

Тителски лесни плато, су на основу односа МСнф и ΔMС (Прилози 7.56, 7.57, 8.13) 

препознати као крипто туфити.  

Туфит у лесном хоризонту V-L4 је констатован само на профилима Тителског лесног 

платоа али он омогућава регионалну корелацију са лесно-палеоземљишним 

профилима јужне Словачке и Мађарске (Pouchlet et al., 1999; Horvath, 2000; Bardak, 

2009). Слој је на основу локалитета у Мађарској добио назив „БАГ“ и може се 

пронаћи на седам профила у ове две Подунавске земље. На основу минеролошког и 

геохемијског састава, највероватнији извори вулканског материјала су вулкани 

Вулсини (87 km NW од Рима) или Албани (20 km SE од Рима) (Bardak, 2009), а 

могуће време настанка овог слоја је пре 351.000 година (Pouchlet et al., 1999; Horvath, 

2000). Према временским моделима војвођанског леса, овај слој би могао имати 

старост између 374.000 и 368.000 година (Басарин, 2011). 

 

Прилог 8.11. Слој „БАГ“ туфита на профилу Дукатар – Тителски лесни плато 
(Фото: М. Јовановић, октобар 2006) 

 

Овај слој је омогућио да се формира поуздани синтетички литостратиграфски стуб 

Тителског лесног платоа, корелацијом његовог положаја на подпрофилима Феудвар 

и Дукатар (Прилог 7.43). Разлике у вредности МС, која за туфит на профилу Феудвар 

износи 199,2 x 10-8 m3 kg-1, а за туфит Дукатара 458,4 x 10-8 m3 kg-1, последица су 

различите концентрације вулканског материјала у слојевима. 
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Туфит у хоризонту V-L2 је трећи и најмлађи до сада пронађен слој вулканског 

пепела у ЛПС Србије.  

 

 

Прилог 8.12. Разлика у положају туфита унутар V-L2 на профилима Батајница – Дунав, 
Велики сурдук, Рума – циглана 

 
Иако се његов положај у оквиру V-L2 разликује (Прилог 8.12), на основу односа  

МСнф и ΔМС утврђено је да се ради о истом слоју (Јовановић и сар., 2008/11а,б, 

2010) (Прилог 8.13).  

 

 

Прилог 8.13. Вредности МС мерене на ниској фреквенци (МСнф) у односу на МС зависну од 
фреквенце (ΔМС) за профиле Тителског лесног платоа и Рума – циглана. Симболима су 
издвојени узорци туфита, а траком повезани истоветни туфити на оба профила 

 

Знатно више вредности МС у слоју туфита на профилу Рума – циглана (275,6 x 10-8 

m3 kg-1) у односу на подпрофил Велики сурдук на ТЛП (62,40 x 10-8 m3 kg-1) указује 
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не само на различиту концентрацију вулканског материјала у узорку, него и на већу 

количину првобитно акумулираног материјала на локалитету Рума. Дисолуцијом и 

миграцијом раствореног материјала, првенствено подземним водама, повишене 

вредности МС су очитане у хоризонту од 10 cm изнад и 10 cm испод туфита (Прилог 

8.13, десно). 

 

Прилог 8.14. Слој туфита у V-L2 на профилу Рума – циглана 
(Фото: М. Јовановић, јун 2006, скала у cm) 

 
Одговарајући слој на „Горјановићевом“ профилу поред Вуковара, има старост не 

мању од око 145.000 година (Wacha and Frechen, 2011), a налази се при врху 

хоризонта L2. 

Уколико би у обзир била узета ова старост туфита, уз претпоставку да је V-L2 настао 

континуираном акумулацијом материјала без ерозивних процеса, стопе акумулације 

у читавом слоју V-L2, односно у делу испод и изнад туфита, знатно би се 

разликовале на три обрађена профила (Табела 8.2). 

Овакав геохронолошки репер указује не само на разлике у стопи акумулације лесне 

прашине, него и на ерозивне процесе који су иза себе оставили хијатусе. Прекиде у 

седиментацији је тешко констатовати без континуираног апсолутног датирања 

профила или палеомагнетских истраживања високе резолуције (Marković et al., 2012) 
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Табела 8.2. Стопе акумулације материјала у V-L2 
према различитим временским моделима1 

Временски модели 

П
ро
ф
ил

 

Хоризонт 
1 2 3 4 

V-L2 6,7 7,6 6,6 6,7 

изнад туфита 12,9 38,8 15,5 31,0 

 Б
ат
ај
н
и
ц
а 

испод туфита 4,9 4,6 4,5 4,1 

V-L2 12,3 13,9 12,1 12,3 

изнад туфита 34,6 103,8 41,5 83,0 

В
ел

. с
ур
ду
к

 

испод туфита 5,6 5,4 5,2 4,8 

V-L2 6,9 7,8 6,8 6,9 

изнад туфита 25,0 75,0 30,0 60,0 

Р
ум

а 

испод туфита 1,5 1,4 1,4 1,3 
11) Marković et al., 2012; 2) Heslop et al., 2000 3) Lisiecki and Lisiecki, 2002 

4) Imbrie et al., 1984; Ding et al., 1994. 
 

 

У прилогу 8.15 дат је упоредни приказ типова (палео)земљишта на обрађеним лесно-

палеоземљишним профилима. У табели 8.3. налази се детаљније објашњење 

педолошких чланова.  

Палеопедолошки типови указују на мале разлике у педогенетским процесима који су 

се на обрађеним ЛПС одвијали током завршног дела доњег, током средњег и горњег 

плеистоцена. Генерално, они сугеришу на постепену климатску транзицију од 

субтропских до степских интерглацијалних услова, односно на постепени тренд 

аридизације и континенталности (Marković et al., 2011, 2012). 
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Прилог 8.15. Упоредни приказ педолошких типова за профиле 1. Рума – циглана, 2. 
Батајница – Дунав, 3. Тителски лесни плато, 4. Стари Сланкамен – Чот (Marković et al., 

2012, модификовано). Ближе објашњење педолошких типова у табели 8.3 
 

Најстарије палеоземљиште средњег плеистоцена, V-S7, се на профилима Старог 

Сланкамена и Батајнице развијало у другачијим палеогеографским условима и на 

различитом матичном супстрату, што је утицало на различиту грађу овог 

педолошког члана. Ова констатација се односи и на палеоземљиште V-S6, а у мањој 

мери и на V-S5, које је Бронгер (2003) описао као карактеристичан облик средњег 

дела бринес епохе у Евроазији.  
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Табела 8.3. Упоредни приказ карактеристика педолошких типова 
(Marković et al., 2012, модификовано) 

 

 

 

Палеоземљиште V-S4 је најмлађа шумска педолошка творевина, након које су током 

интерглацијала формирана степска земљишта. Изузетак је профил Рума-циглана, где 

се током формирања V-S3 развијала бујнија вегетација, као последица плитких 

подземних вода и површинске хидрографије. Окружење падинског карактера 

утицало је на вишеструке смене акумулације и ерозивних процеса, за време и након 

формирања овог палеоземљишта, што се може уочити на појединим секторима 

циглане у Руми (Прилог 8.16). 
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Прилог 8.16. Дискордантна граница између V-S3 и V-L3 на локалитету Рума – циглана, 
настала као последица падинских процеса (Фото: М. Јовановић, јул 2011) 

 

Палеозмљиште V-S2 је карактеристичне двојне грађе, са снажно развијеним 

земљиштем V-S2S2  и слабо уочљивим V-S2S1. Оваква грађа присутна је и на ЛПС 

других локалитета у средњем и доњем делу басена Дунава (Sartori et al.,1999; 

Panaiotu et al., 2001; Marković et al.,2006a, 2009, 2012; Jordanova et al., 2007; Buggle et 

al., 2009) 

На профилу Стари Сланкамен – Чот, међутим, највећи део овог палеоземљишта, као 

и део V-L2, однешени су токoм интензивног пролувијалног процеса (Gorjanović-

Kramberger, 1912; Marković et al., 2011).  

Током последњег интерглацијала, на свим анализираним профилима развијао се 

чернозем. Његово формирање на локалитету Рума, одвијало се на падинском застору 

и у коритима повремено хидрографски активних токова. Ерозивни процеси су били 

јаче изражени на падинама између корита, па је V-S1 веома често представљен само 

доњим делом хоризонта A и прелазним AC. У фосилним коритима, и поред њихове 

повремене хидрографске функције, очувана су веома моћна земљишта (до 6 m 

дебљине). Овако моћни педокомплекси су последица акумулације материјала који је 

долазио са страна долине али и из узводнијих делова корита, током повремених 

епизода њихове хидрографске активности. 

У прилогу 8.17. приказана је стратиграфска корелација између вредности МС 

најважнијих ЛПС у нашој земљи, са синтетичком кривом МС кинеског леса (Sun et 

al., 2006) и дубокоморског палеоклиматског записа (Lisiecki and Raymo, 2005) (према 

Јовановић и сар., 2010, модификовано). Вредности МС за профиле у нашој земљи су 
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нормализоване и цртане на дубинској скали, док су криве кинеског леса и 

дубокоморски запис приказане на временској скали.  

Досадашњи модели стратиграфске корелације између европских и азијских лесних 

региона (Bronger, 1976, 2003; Bronger and Heinkele, 1989; Singhvi et al., 1989) су 

значајно измењени на основу резултата које су приказали Марковић и сарадници 

(Marković et al., 2006a, 2008, 2009, 2011, 2012). Већ је истакнуто да  је номенклатура 

која се примењује за обележавање у ЛПС наше земље развијена на основу 

номенклатуре леса Кине (Marković et al., 2008), што додатно олакшава ову 

корелацију. 

Стратиграфија горњеплеистоцених ЛПС Војводине је дефинисана на основу изгледа 

криве МС (Markovic et al., 2004a,b, 2005, 2006, 2008, 2009) али и на основу 

апсолутног датирања (Antoine et al., 2009; Bokhorst et al., 2009; Fuchs et al., 2008; 

Marković et al., 2007, 2008). Међутим, за хоризонте старије од V-L2 не постоје 

поуздане датације. Стога је наглашен значај сигнала МС високе резолуције за 

интерконтиненталну стратиграфску корелацију, као и за корелацију са 

дубокоморским палеоклиматским записом.  

Поклапање сигнала МС између ЛПС у нашој земљи и сигнала МС кинеског леса је 

веома значајно у распону од V-S5 до савременог земљишта. Изглед криве МС 

палеоземљишта V-S5 са профила Дукатар се још више поклапа са кривом S5 

профила Лочуан на Кинеском лесном платоу (КЛП) (Прилог 8.18). 

За стратиграфску корелацију хоризоната старијих од V-S5, од суштинског је значаја 

утврђени и стварни положај матујама/бринес палеомагнетне границе  (МBB).  

MBB се на профилу Стари Сланкамен – Чот налази стратиграфски дубље (Hambach 

et al., 2009; Marković et al., 2011) него у кинеском лесу (Zhou and Shackleton, 1999), 

иако постоји неслагање и у положају ове границе између леса Кине и дубокоморског 

записа (Прилог 8.2). И поред тога, на основу ње се могу стратиграфски одредити 

хоризонти V-S8, -S7, V-S6, као временски еквиваленти MIS 21, 19 и 17, односно 

палеоземљишта КЛП S8, S7, S6 (Marković et al., 2011, 2012). Након корелација 

палеомагнетних показатеља доњег дела профила Батајница – Дунав (Прилог 8.6), 

педокомплекс у основи овог профила се може корелирати са S7 и S6 на КЛП. 

Палеоземљиште V-S9 одговара кинеском S9 које обухвата временски распон од MIS 

25 до МIS 23. Педокомплекс у основи профила Стари Сланкамен – Чот 

највероватније одговара кинеским S10 и S11, и обухвата период старији од MIS 27 

(Прилог 8.18).  
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П
рилог 8.17. С

т
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2008/11; Јовановић и сар., 2010) (приказано на дубинској скали) са аст
роном
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 М
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ила кинеског леса (Sun et al., 2006) 
и бент

оског изот
опског записа (L

isiecki and R
aym

o, 2005)
(прем

а Јовановић и сар., 2010, м
одиф

иковано)
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Прилог 8.18. Корелација између вредности МС за палеоземљишта (V-) S5 са профила 
Дукатар – Тителски лесни плато (Јовановић и сар., 2008/11б, 2010) и Лочуан – Кинески 

лесни плато (Lu et al., 1999, према Marković et al., 2012) 
Напомена: дубинска скала примењена за ТЛП, а временска за КЛП 

 

 

 

8.4. ГЕНЕРАЛНА ПАЛЕОГЕОГРАФСКА РЕКОНСТРУКЦИЈА 

 

 

Временски оквир и процес формирања лесно-палеоземљишних секвенци Војводине 

су одређени извором алевритског материјала, правцем ветрова који су овај материјал 

разносили и палеоклиматским условима током којих се одвијала дијагенеза лесне 

прашине и формирање лесних и палеоземљишних хоризоната. 

До почетка плиоцена, скоро читав басен Панонског језера је био испуњен 

седиментима, као последица знатне разлике између износа термалног спуштања коре 

и стопе акумулације материјала (Jambor, 1989; Magyar et al., 1999). Период 

интензивне акумулације материјала на дну Панонског басена, временски одговара 

снажној ерозији алпског орогена (Kuhlemann and Kempf, 2002). До пре око 4,5 

милиона година, акваторија Панонског језера је редукована на простор севера Србије 

и североистока Хрватске, односно на Славонско или Палудинско језеро (Gabris and 

Nador, 2007).  

Смањивањем језерских површина, почела је да се на дну Панонског басена формира 

речна мрежа система Драве, Дунава и Тисе, која је тек запуњавањем басена 

Палудинског језера, проширена и на север Србије. Транзиција од палудинских 
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седимената језерског карактера, ка речно-језерским и полицикличним седиментима, 

одвијала се на граници плиоцена и доњег плеистоцена (Nenadić et al., 2011).  

Током касног плиоцена и раног квартара (Horvath and Cloething, 1996; Magyar et al., 

1999), тектоника Панонског басена ушла је у нову фазу, при чему је постојећи 

процес субдукције, замењен компресијом и издизањем, које се најинтензивније 

одвијало по ободу басена, као и тоњењем унутрашњих делова басена (Marović et al., 

2002). Овакво издизање захватило је и хорст Фрушке горе (Marović et al., 2007). 

Савремени износ тектонског спуштања днa басена износи између 0 и 2 mm/годишње, 

Фрушка гора се издиже за 0 до 1 mm/годишње, док се Динариди и Карпато-

Балканиди издижу од 2 до 4 mm/годишње (Marović et al., 2002; Прилог 8.19). 

 

 

Прилог 8.19. Износ савремених тектонских покрета у српском делу Панонског басена и 
његовом ободу (Marović et al., 2002, модификовано) 

 

Формирањем речне мреже (Прилог 5.1) у крајњем југоисточном делу Панонског 

басена и депоновањме флувијалних седимената, створена је изворишна област за 

формирање лесних седимената. Дебљина прелесних плеистоцених седимената на 

највећем делу простора данашње Војводине, износи између 150 и 200 m, док је 

најмања на ободу Фрушке горе – до 50 m (Прилог 5.1). 

Спуштање се наставило и током плеистоцена, а према Богнару (1990), дебљина 

алувијалних седимената у области Апатин-Копачево, млађих од MIS 5e износи преко 

200 m. 
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Разматрајући порекло материјала у дунавском басену, Смоли и Лич (Smalley and 

Leach, 1978) наглашавају значај алувијалних равни Дунава и његових притока, делом 

се ослањајући на реконструкцију палеоветрова (Royzcki, 1967). Слично мишљење о 

доминантним ветровима имају Марковић и сарадници (Marković et al., 2008). Према 

овим ауторима, северозападни и северни ветрови су били доминантни у периоду 

формирања лесних седимената, изузев у области југоисточно од ушћа Тисе у Дунав, 

где су значајнији били југоисточни ветрови.  

Према Буглу и сарадницима (Buggle et al., 2008), на основу геохемијских анализа, 

Карпатске планине, дрениране Тисом и мањим притокама Дунава, као и 

Аустроалпска навлака, дренирана Дравом, представљају највероватнији извор 

алевритског материјала од којег су формиране лесне наслаге. Иако није потврђено 

анализама, претпоставља се значајна улога транспорта реком Ин (Smalley and Leach, 

1978). Значајно је истаћи да на основу анализа, састав лесних седимената басена 

Дунава, Добруџе и Дњепра, одговара просечном саставу горњег дела континенталне 

коре (Buggle et al., 2008) што се поклапа са проучавањима лесних седимената у 

другим областима (Taylor et al., 1983; Gallet et al., 1996, 1998). 

Акумулација лесних наноса је најпре почела на гребену Фрушке горе. На локалитету 

Стари Сланкамен – Чот, основа базалног педокомплекса се налази на кречњацима 

миоцене старости, док на локалитету Тврђава, лесни седименти дискордантно леже 

преко плииоцених пескова. Микролокацијски услови - постојање издигнуте греде од 

неогених седимената (Пантић и сар., 1997; ОГК, секција Инђија, 1984), омогућили су 

формирање и задржавање преко милион година старих (Makrović et al. 2011, 2012) 

еолских депозита  

Акумулација лесних наноса на вишим теренима југоисточног обода Панонског 

басена одвијала се упоредо са формирањем полицикличних седимената на нижим 

просторима (Nenadić et al., 2010, 2011) али је било потребно да прође још око 300 – 

400 хиљада година година док акумулација лесне прашине у низијским подручјима 

Војводине није надвладала образовање полицикличних и флувијалних седимената 

(Јовановић и сар., 2008, 2010). Тада су почели да се формирају најстарији слојеви 

Сремске лесне заравни у околини Батајнице као и у основи Тителског лесног платоа.  

Снажно рубификована земљишта формирана од краја раног плеистоцена и почетком 

средњег плеистоцена (базални педокомплекс, V-S8, V-S7) имају карактер 

суптропских педолошких творевина (Bronger, 1976), што је потврђено и савременим 

истраживањима (Buggle et al., 2008, 2011). Резултати палеомагнетских истраживања 
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базалног педокомплекса, указују на његову сличност са комплексом „црвених глина“ 

профила Виатово у Бугарској (Jordanova et al., 2008), што сугерише да је настао 

током више смена топлих и хладних климатских фаза и смена акумулативних и 

елувијалних процеса (Marković et al., 2011). Дубоки коренски канали који се од 

основе палеоземљишта V-S8 спуштају до 2 m дубоко у V-L9 указују на шумску 

вегетацију. Приликом разматрања палеоклиматских услова који су постојали током 

формирања ових палеоземљишта, у обзир треба узети језерско-речну средину у 

подножју Фрушке горе, као локални извор влажности. 

Најстарији откривени педокомплекс средњеплеистоцене старости у низијском делу 

Панонског басена, налази се у основи профила Батајница – Дунав, и чине га V-S7, V-

L7S1 и V-S6. Груба песковита фракција и крупне гвожђевите мазготине указују да је 

овај педокомплекс формиран у поводањској средини. Вероватно је на овом простору 

долазило до вишеструких смена акумулативних и ерозивних процеса, при чему је 

акумулирани материјал потицао из проломских лепеза и еолског наноса (Прилог 

8.20). Основа овог педокомплекса има старост од око 800.000 година, што указује на 

временски и просторни оквир одвијања флувијалног процеса на дну Панонског 

басена. Иако је сматрано да је V-S5 најстарије средњеплеистоцено палеоземљиште у 

низијском делу Панонског басена (Јовановић и сар., 2008/11б, 2010),  период током 

којег су постојали одговарајући услови за формирање педолошких хоризоната, сада 

је спуштен за око 180.000 година. 

 
Прилог 8.20. Модел седиментације у меандарској реци 

(према Nichols, 2009; Грубић и сар., 1996, модификовано) 
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Палеоземљиште V-S6 на профилу Стари Сланкамен – Чот, је формирано под 

шумском вегетацијом умереног климата. 

Најзначајнија промена интерглацијалних климата забележена на профилу Чот 

генерално се поклапа са кратким средње бринеским догађајем (Mid-Bruhnes Event – 

MBE) који је констатован у леденим језгрима Антарктика (EPICA, 2004, према 

Marković et al., 2011).  Ова промена по времену и интензитету одвијања одговара 

вегетационој транзицији забележеној у поленском запису језерских седимената на 

локалитету Тенаги Филипон (Tenaghi Philippon) у Грчкoj.  Након MIS 16, уочена је 

доминација родова отпорних на сушу, као што су Quercus и Carpinus (Tzedakis et al., 

2006). 

Снажно развијено V-S5 палеоземљиште се на профилу Батајница – Дунав развијало 

под још увек снажним постдепозиционим хидроморфним утицајем (Marković et al., 

2009). Ови процеси су у знатно мањој мери били изражени на профилу Дукатар 

(Јовановић и сар., 2008/11б). Мале осцилације на дубокоморској палеоклиматској 

криви (Lisiecki and Raymo, 2005, према Marković et al., 2011) (Прилог 8.17) указују на 

мале разлике између умерених и хладних климатских услова. На основу грађе овог 

палеоземљишта на профилу Чот, претпоставља се да је оно формирано током дугог 

периода ниске стопе акумулације лесне прашине, од MIS 15 до MIS 13. Мала стопа 

акумулације лесне прашине омогућила је да површина палеоземљишта буде 

излагана елувијалним процесима у веома дугом временском распону, а довољно 

падавина је спречило формирање лесних хоризоната у овом периоду (Marković et al., 

2011). 

Иако се профил Феудвар налази на мање од 2 km од локалитета Дукатар, на њему 

није уочено палеоземљиште V-S5. Овде се ипод V-S4 налази најпре лесоидни 

материјал снажно измењен под утицајем подземних вода, а онда следи наранџасто-

сиви алевролитско-песковити материјал, са изузетно бројним рђастим флекама и 

манганским нодулима и љуштурицама мекушаца Planorbis и Limnea, што све указује 

да је депозициона средина највероватније имала карактер одсеченог меандра. Овај 

податак указује на простирање лесне заравни и наизменично просторно и временско 

смењивање флувијалног и еолског процеса. 

Kамбисолски педокомплекс V-S4, формиран је у условима шумског покривача 

умерених климата (Marković et al., 2011), током MIS 11 периода. Иако је 

претпостављано да су током овог интерглацијала климатски услови били слични 
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холоценим (Berger and Loutre, 2002), V-S4 је на анализираним профилима једно од 

најслабије развијених земљишта (Marković et al., 2011). 

Палеоземљишта V-S3, V-S2 и V-S1 су степске интерглацијалне творевине, које на 

профилима Стари Сланкамен - Чот (изузев еродираног V-S2), Батајница – Дунав и 

Тителском лесном платоу, најпре имају карактер деградираног чернозема (V-S3, МIS 

9), а онда прелазе у типичне черноземе. 

На профилу румске циглане, V-S3 палеоземљиште је рубификовани лувисол, 

формиран под утицајем шумске и шумо-степске вегетације (Marković et al., 2004a, 

2006a) и лежи преко делувијално-пролувијалног застора падина Фрушке горе 

(Јовановић и сар., 2008/11а). Влажење подземних али и отицање површинских вода, 

нарочито након отапања снегова, утицало је да ово земљиште буде знатно измењено 

хидроморфним процесима.  

Палеоземљиште V-S2 је на профилу румске циглане формирано у сличним условима 

као и V-S3 али представља фосилни чернозем, као и на осталим анализираним 

локалитетима. Као што је већ наведено, ово палеоземљиште на профилу Стари 

Сланкамен – Чот је у највећој мери еродирано током снажне фазе пролувијалне 

ерозије, иза које је остао слој мање или више уобљеног стеновитог материјала, 

пореклом са гребена Фрушке горе.  

 

 

Прилог 8.21. Тектонски поремећени лесно-палеоземљишни хоризонти, тектонско-ерозивна 
дискордантна граница са V-L2 (Фото: М. Јовановић, мај 2012) 

 

Пролувијални процес је највероватније инициран тектонским покретима, који су 

веома уочљиви на левој страни сурдука који повезује Нови и Стари Сланкамен 

(Прилози 5.7, 5.8. и 8.21). Како је Горјановић-Крамбергер описао (Gorjanović-

Kramberger, 1912), слојеви испод ерозивног су тектонски поремећени и под углом од 

8о падају према југу. Идући низ сурдук, на доњој граници ерозионог нивоа се тако 
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могу уочити све старија палеоземљишта. Динамични тектонско-ерозивни процеси су 

овде уочљиви и у старијим хоризонтима, што је очигледно на примеру спајања два 

старија палеоземљишта (Прилог 8.21). 

На профилима Батајнице и Тителског лесног платоа, палеоземљиште V-S2 има 

карактеристичну двојну грађу, карактеристичну за бројне лесне профиле у доњем 

делу басена Дунава (Sartori et al.,1999; Panaiotu et al., 2001; Marković et al., 2006a, 

2009, 2012; Jordanova et al., 2007; Buggle et al., 2009; Јовановић и сар., 2008/11б, 

2010). Слабо развијено V-S2S2 може бити последица постепеног смањивања 

количине падавина у завршном делу MIS 7, што би уз интензивније испаравање 

спречило формирање моћнијег педолошког покривача.  

Формирање горње плеистоценог палеоземљишта V-S1 се на локалитету Рума – 

циглана одвијало у специфичним условима, различитим у односу на остале 

анализиране профиле. И поред тога што период формирања овог земљишта излази 

ван временског оквира којим се бави ова дисертација, реконструкција овде 

забележеног процеса може се применити и на старија палеоземљишта, која су се 

образовала у овако динамичним процесима. 

На детаљано проученом профилу циглане у Руми, подину палеоземљишта V-S1 чини 

материјал претежно падинског порекла, са неколико комада слабо заобљеног 

шљунка (Прилог 7.3). 

На профилима циглане лако су уочљива местимично веома снажно развијена 

палеземљишта V-S1 и V-L1S1, а местимично је и рецентни чернозем повећане 

дебљине (Прилог 8.23). Палеодепресије (Marković et al., 2006a) у којима су 

формирана ова земљишта заправо представљају профиле корита повремено 

хидрографски активних токова, који су се спуштали са Фрушке горе, низ лесни 

застор. Трагови некада много гушће поточне мреже могу се уочити на сателитским 

снимцима (Прилог 8.22).  
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Прилог 8.22. Сателитски снимак дела Фрушке горе и Сремске лесне заравни са цигланом у 
Руми. Црна дендроидна мрежа представља трагове палеотокова (Извор: GoogleEarth2007) 

 
 

Снажно развијена палеоземљишта V-S1 су настала комбинацијом педогенетских и 

колувијално-делувијалних процеса. Смена хоризоната различите боје уочљива је на 

прилогу 8.23. У основи овог земљишта се налази слабије изражен В хоризонт који је 

настао спирањем и акумулацијом већ формираног А хоризонта земљишта која су се 

налазила на странама долина. Депоновање овог материјала је вршено по дну сувог 

корита, а овакав процес се више пута понављао током читавог MIS 5 периода, знатно 

увећавајући дебљину палеоземљишта и прекидајући педогенезу која се у њему 

одвијала. Под утицајем површинског спирања али и подзмених вода, доњи део 

земљишта је благо хидроморфно измењен. Најсветлији хоризонт, који се налази у 

средини посматраног палеоземљишта потиче од знатне количине колувијално-

делувијалног материјала, претежно леса, који је сачуван и у груменима 

дециметарских размера. У врху профила овог земљишта налазе се завршни Аh и А 

хоризонти. У структури читавог палеоземљишта налазе се пелитски пескови (Kukla 

and Koči, 1972) који настају након што киша спере осушену покорицу лесног 

хоризонта, а воденим филмом покренут материјал згрудва у зрна милиметарских 

димензија и депонује га по дну канала.  
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Прилог 8.23. Композитно палеоземљиште V-S1 на профилу Рума – циглана 
(Фото: М. Јовановић, јул 2007)  

(уз профил Ch. Zeeden, са белим шеширом U. Hambach, у белој мајици T. Gaudenyi) 
 

За разлику од снажно развијених земљишта у каналима, на странама долина, V-S1 је 

често мање дебљине и слабије уочљив од V-L1S1. Најчешће је представљен само 

делом А хоризонта и AC хоризонтом. Читав Ah и добар део А хоризонта су више 

пута спирани и таложени у коритима. Низ ова корита су повремено текли 

водотокови, односећи поједине хоризонте палеоземљишта.  

Већа дебљина V-L1S1 на појединим секторима копа у односу на V-S1, указује на 

мању количину падавина те слабије спирање током MIS 3 него током MIS 5.  

На прилогу 8.24. приказан је композитни профил више генерација корита која су 

формирана на истом правцу отицања. Палеоземљишта V-VS1 и V-L1S1 су овде 

практично спојена, а на странама V-S1 се могу уочити вертикални одсеци који могу 

представљати терасне одсеке или су последица клижења материјала на странама 

корита. 
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Прилог 8.24. Лесно-палеоземљишне секвенце профила Рума – циглана. Палеоземљишта V-S1 
и V-L1S1 формирана у кориту повременог тока (Фото: М. Јовановић, мај 2012) 

 

Као добра илустрација промена у хидрографским карактеристикама јужних падина 

Сремске лесне заравни, могу послужити и топографске карте Првог (1763-1785) и 

Другог (1806-1869) војног премера Хабсбуршке монархије. Токови који су данас 

остали без хидрографске функције или је она смањена на најмању меру, су у блиској 

историјској прошлости имали толико воде да је скоро на сваком потоку било и преко 

десет воденица (Arcanum, 2006a,b). 

Током интерстадијалног MIS 3 периода, на анализираним профилима формирани су 

иницијални педолошки хоризонти, чија моћност и бројност варира (Прилог 8.15). 

Савремено земљиште је представљено черноземом и деградираним черноземом на 

профилу Велики сурдук – Тителски лесни плато. 
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9. ЗАКЉУЧАК 
 

 

Детаљним теренским и лабораторијским истраживањима четири најважнија лесно-

палеоземљишна профила у нашој земљи: Батајница – Дунав, Стари Сланкамен – Чот, 

Рума – циглана и три профила на Тителском лесном платоу, обухваћено је преко 130 

m профила, а прикупљено је и лабораторијски обрађено око 3.000 узорака, што до 

сада представља најобимније и најдетаљније истраживање лесно-палеоземљишних 

секвенци (ЛПС) у нашој земљи. 

Дат је детаљан литолошки и педолошки опис ЛПС, које су формиране у делимично 

различитим палеогеографским условима. На основу резултата палеомагнетских 

истраживања, која су обављена у две независне лабораторије и на два сета спесимена, 

прецизно је дефинисан положај последње пуне геомагнетне реверзије 

(матујама/бринес) која се одиграла пре око 778 хиљада година. У исто време она 

представља званичну границу између доњег и средњег плеистоцена. Правилним 

позиционирањем ове границе, која је опажена у доњем делу лесног хоризонта V-L9, 

формирана је нова интерпретација постојећег хроностратиграфског модела. 

Истраживањима особина стенског магнетизма, коришћењем параметара магнетне 

сусцептибилности и магнетне сусцептибилности зависне од фреквенце, формирана је 

јасна слика о палеоклиматским условима који су постојали током формирања слојева 

леса и образовања серије фосилних земљишта. Транзиција од екосистема 

суптропског карактера завршног дела доњег плеистоцена и почетног дела средњег 

плеистоцена, преко шума умереног појаса током средњег дела средњег плеистоцена, 

ка степским палеоземљиштима у каснијим периодима плеистоцена, јасно је осликана 

у типовима фосилних земљишта.  

Метод корелације магнетне сусцептибилности (МС) и магнетне сусцептибилности 

зависне од фреквенце, показао се као одличан за детекцију слојева вулканског 

пепела, укључујући и оних невидљивих голим оком.  

Формиране криве МС анализираних профила, указују на јасну међупрофилну 

корелацију, уз одређена одступања која су резултат формирања у делимично 

различитим палеогеографским околностима, као последица локацијских услова. 
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Формирање ЛПС на локалитету Батајница - Дунав је отпочело у доњем делу средњег 

плеистоцена, пре око 800.000 година, што је утврђено првом применом параметра 

релативног палеоинтензитета на ЛПС у нашој земљи. У доњем делу профила 

уочљива је транзиција између поводањске седиментације и акумулације лесних 

седимената. Постдепозициони хидроморфни процеси утицали су на промену изгледа 

и особина ЛПС у транзиционом делу профила. У горњем делу снажно развијеног 

палеоземљишта V-S5 измерена је висока вредност сигнала МС. Ова појава је 

корелирана са истоветним сигналом профила Дукатар на Тителском лесном платоу и 

објашњена као слој криптотефре – визуелно неуочљивог слоја вулканског пепела.  

Формирање ЛПС профила Стари Сланкамен отпочело је пре више од милион година, 

на неогеној греди источних обронака Фрушке горе. Овај терен је био довољно изнад 

низијске области у којој се одвијала интензивна акумулација барско-језерских и 

полицикличних седимената. У горњем делу профила, констатован је хијатус који 

обухвата доњи део лесног хоризонта V-L2 и скоро читаво палеоземљиште V-S2. 

Хијатус је настао као последица ерозивног рада снажног пролувијалног тока који се 

након тадашњих тектонских покрета, почео спуштати са гребена Фрушке горе. 

Формирање ЛПС профила Рума се одвијало сменом еолске акумулације, педогенезе, 

падинских и флувијално-пролувијално-колувијалних процеса, током последњих око 

350.000 година. Раније констатоване серије палеоземљишта изузетне дебљине, које 

су објашњаване као последица педогенезе у лесним вртачама, сада су објашњене као 

педолошке творевине формиране у сувим коритима. Снажан сигнал у доњем делу V-

L2 представља хоризонт вулканског пепела, који временски одговара слојевима на 

профилу Велики сурдук Тителског лесног платоа и профилу Батајнице. Различите 

позиције слоја туфита у оквиру V-L2 указује не само на разлике у стопи акумулације 

лесне прашине, него и на ерозивне процесе који су иза себе оставили хијатусе 

Пре око 650.000 година, када је процес еолске акумулације надвладао процес 

акумулације полицикличних седимената у низијском делу Панонског басена, 

започето је формирање лесне заравни, која је данас ограничена на Тителски лесни 

плато (ТЛП). Ова лесна зараван се одликује веома интензивном акумулацијом 

материјала од самог почетка њеног формирања. Висока стопа акумулације, 

омогућила је очување детаљног сигнала палеоклиматских и палеоеколошких промена 

на овом простору. Једино се на профилима ТЛП, у лесном хоризонту V-L4 може 

уочити слој „БАГ” тефре, која представља одличан независни геохронолошки 

маркер. 
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Изузетно добро поклапање кривих МС са анализираних профила омогућава јасну 

међупрофилну стратиграфску корелацију али и сагледавање просторног обухвата 

одређених палеогеографских услова. Оваква корелација је могућа и са ЛПС на 

читавом Евроазијском континенту, а нарочито са најмоћнијим лесно-

палеоземљишним седиментима Кинеског лесног платоа. Као показатељ 

палеоклиматских промена, криве МС су упоредиве и са дубокоморским 

палеоклиматским записом, који представља глобални палеоклиматски репер.  

Истраживањима је потврђен изузетан значај лесно-палеоземљишних секвенци 

Војводине као архива палеогеографских промена у последњих више од милион 

година.  
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Детаљним теренским и лабораторијским истраживањима четири најважнија лесно-палеоземљишна 

профила у нашој земљи: Батајница – Дунав, Стари Сланкамен – Чот, Рума – циглана и три профила на 

Тителском лесном платоу, обухваћено је преко 160 m профила, а прикупљено је и лабораторијски 

обрађено преко 3.500 узорака, што до сада представља најобимније и најдетаљније истраживање 

лесно-палеоземљишних секвенци (ЛПС) у нашој земљи. 

Дат је детаљан литолошки и педолошки опис ЛПС, које су формиране у различитим палеогеогрфским 

условима. На основу резултата палеомагнетских истраживања којa су обављена у две независне 

лабораторије и на два сета спесимена, прецизно је дефинисан положај последње пуне геомагнетне 

реверзије (бринес/матујама) која се одиграла пре 778 хиљада година. У исто време она представља 

званичну границу између доњег и средњег плеистоцена. На основу позиције ове границе у доњем 

делу лесног хоризонта V-L9, формирана је нова интерпретација постојећег хроностратиграфског 

модела. 

Истраживањима особина стенског магнетизма, коришћењем параметара магнетне сусцептибилности 

и магнетне сусцептибилности зависне од фреквенце, формирана је јасна слика о палеоклиматским 

условима који су постојали током формирања слојева леса и образовања серије фосилних земљишта. 

Транзиција од екосистема суптропског појаса завршног дела доњег плеистоцена и почетног дела 

средњег плеистоцена, преко шума умереног појаса током средњег дела средњег плеистоцена, ка 

степским палеоземљиштима у каснијим периодима плеистоцена, јасно је осликана у типовима 

фосилних земљишта. 
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ABSTRACT: 

Detailed field and laboratory studies of four major loess-paleosol sequences in our country: Batajnica - 
Danube, Stari Slankamen - Čot, Ruma - brickyard and three sub-profiles on the Titel loess plateau, is covered 
by over 160 m of sections and collected and laboratory analyzed over 3,500 samples, which so far is the most 
comprehensive and most detailed research of loess-paleosol sequences (LPS) in our country. 
A detail description of the lithological and pedological LPS, which are formed in different 
palaeogeographical conditions, was presented. Based on the results of palaeomagnetic experiments which 
were performed in two independent laboratories and on the two sets of specimen, the position of 
Matuyama/Brunhes boundary whics took place 778 ka, was precisely defined. At the same time it is the 
official boundary between the Lower and Middle Pleistocene. Based on the position of this magnetic reversal 
in the lower part of loess horizons V-L9, a new interpretation of existing chronostratigraphic models was 
formed. 
Investigation of the rock magnetism properties, using the magnetic susceptibility and frequence dependent 
magnetic susceptibility, a clear picture of paleoclimate conditions that existed during the formation of layers 
of LPS was formed. The transition from the subtropical zone ecosystems of the final part of the Lower 
Pleistocene and the initial portion of the Middle Pleistocene, through forests of temperate belt during the 
middle part of the Middle Pleistocene, to the steppe paleosol in the later periods of the Pleistocene, is 
reconstructed according different soil types. 
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