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ПРОУЧАВАЊЕ ПЕЋПНЕ ТРЛПЦА У БЛИЗИНИ ГРАДА ПЉЕВЉА НА
СЈЕВЕРУ ЦРНЕ ГОРЕ

АПСТРАКТ: У раду су приказанирезултатиистраживања2010-2014. 
на пећини Трлица, која се налази у близини града Пљевља. Обрађују се и 
анализирају слојеви који се на основу откривене богате фауне и компара- 
тивног материјала, могу опредијелити у рани и средњи плеистоцен. Бројно- 
ст и разноликост нађених врста крупних и ситних сисара сврставају овај 
локалитет међу најзначајнијим на Балкану у погледу изучавања плеисто- 
ценске фауне.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: рани и средњи плеистоцен, таксономски састав те- 
риофауне, ситни и крупни сисари.

Институт археологије и етнографије Сибирског одјељења Руске акаде- 
мије наука у сарадњи са Црногорском академијом наука и умјетности почев 
од 2010. године обављају заједничка истраживања пећине Трлица, која се 
налази на сјеверу Црне Горе. Почетком 1980-их година у седиментима 
пећине пронађене су кости фосилне фауне раног плеистоцена и 1988., 1990. 
и 2 0 0 1 . године овај локалитет је  истраживан под руководством сараднице 
Београдског универзитета В. Димитријевић [Dimitrijevic, 1990; Codrea, 
Dimitrijevic, 1997; Forsten, Dimitrijevic, 2004; Arganti, Dimitrijevic, 2007]. 
Приликом обиласка и прегледа растреситих пећинских наслага 2009. го- 
дине, нађени су неопредељиви фрагменти костију плеистоценских живо- 
тиња и палеолитски одбитак од алевритског пјешчара.

Пећина Трлица налази се у околини Пљеваља (кординате: N 43° 20' 
38.0"; Е 19° 23' 00.2"), на падини простране планинске депресије тектонског
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Слика1.

поријекла, 1,6 км сјевероисточно од ушћа кањоиа ријеке Ћехотине, на 925 
м надморске висине. Сува падина југозападне експозиције, нагиба око 15- 
20°, обрасла је разријеђеном боровом шумом и жбуњем. Хумусни слој на 
падини је јако редукован, мјестимично сасвим одсутан, па на површину из- 
бијају крупне стијене испуцалог кречњака из епохе тријаса, када је пећина 
и настала. Пећина је  отворена и дјелимично уништена приликом изградње 
пута. Сачувани дио пећине представља затворену крашку шупљину испу- 
њену седиментима (Сл. 1).

У процесу изучавања неконсолидованих седимената крашке шупљине 
(Сл. 2) добијен је профил висине 5,5 м (Сл. 3), у коме је издвојено 12 слојева 
различите генезе. Горњи слојеви 1-4 представљају црвенкасту кору распа- 
дања која је упала у пећину кроз пукотине у субареалним условима слабе 
или умјерене влажности. Формирање слојева 5-10 треба повезати са алу- 
вијално-делувијалним процесима, при чему се удио алувијалног нагло по- 
већава од горњег ка нижим слојевима профила. Акумулација доњих слојева 
1 1  и 1 2  настала је у субаквалним условима привременог локалног воденог 
тока. У средњем дијелу профила јавља се слој 7, који представља хоризонт 
облутака и пијеска са јаком цементацијом травертина. То означава дугот- 
рајни прекид у таложењу тј. седиментацији и дијели профил слојева на 
двије хронолошки различите групе.
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Сва земља ископана у пећини 
Трлица подјељспа по слојевима но- 
шена је на просијавање водом. Про- 
сијавање је обављано у двије фазе.
У првој етапи активном флотацијом 
у калибрационим ситима промјера 
0,5 цм просијавана је основна маса 
земље, коју чини иловача средње и 
тешке фракције. Из материјала кру- 
пне фракције издвајани су фауни- 
стички остаци крупних сисара (Сл.
4). У другој етапи преостала земља 
је просијавана у ситу промјера 0 , 1  

цм (Сл. 5). Из материјала ситне фра- 
кције издвајани су фаунистички ос- 
таци ситних сисара.

Током ископавања и просијава- 
ња слојева из пећине прикупљена је 
збирка остатака крупне и ситне те- 
риофауне на основу које је установ- 
љена геолошка старост појединих депозита и дате палеогеографске 
карактеристике времена њихове акумулације. Највећи дио костију крупних 
сисара припада биљоједима, међу којима су најразличитији припадници 
папкара из реда парнопрсташа Artiodactyla. Знатно је мање костију звијери 
Camivo- ra, али по разноврсности оне не одступају од папкара. Поред тога, 
пронађени су фрагменти зуба сурлаша Proboscidea. Палеонтолошки мате- 
ријал ситних сисара представљају различите врсте зуба, кости посткра- 
нијалног скелета које припадају слијепим мишевима, зечевима и глодарима.

Расподјела врста крупне териофауне по литолошким слојевима открила 
је присуство двије групе различите старости -  фауне средњег и раног плеи- 
стоцена.

Слој 5.2. Откривени су остаци зуба носорога Stephanorhinus hund- 
sheimensis. Ова врста припада линији S. etruscus -  S. hundsheimensis. Он ce 
разликује од S. etruscus мањим димензијама, височијим круницама зуба и 
одговара средњеплеистоценским облицима. Врста је  већ позната у склопу 
фауне из Трлице, али до сада није било установљено из којих слојева су по- 
тицали скелетни остаци. Истраживања су показала да S. hundsheimensis

Слика 2.

75



припада горњем дијелу профила.
Осим тога, у склопу ориктоценозе 
препознати су: доњн зуб коња сте- 
ноновог типа, који највјероватније 
припада средњеплеистоценској вр- 
сти Equus suessenbornensis; зуб М 2 

бизона, по димензијама и морфо- 
логији сличан са Bison shoetensa- 
cki; и такође кости мањег средње- 
плеистоценског медвед Ursus deni- 
ngeri.

Слој 6. Нађени су остаци носо- 
рога Stephanorhinus sp. и хијене 
Crocuta sp.

Слој 7. Веома фрагментованме 
кости припадају носорогу Stepha- 
norhinus sp., коњу стеноновог типа 
Equus cf. stenonis, јелену из групе 
Cervus sp. и бизону Bison sp. Судећи 
по структури кутњака, коњ из овог 
слоја био је еволутивно напреднији 
од Equus cf. stenonis из слоја 11.

Слој 8. Откривено је  неколико фрагмента зуба носорога фамилије 
Rhinocerotidae, архаичпог јелсна Praemegaceros sp. и бизона.

Слој 9. Фаунистички материјал припада: представнику породице носо- 
рога Rhinocerotidae, коњу блиском стеноновом типу Equus cf. stenonis, 
мањем бизону Bison sp., бику Leptobos sp. и крупном мошусном говечету 
Megalovis sp. из породице муфлона. Коњ из овог слоја по структури кутњака 
сличан)eEquus cf. stenonis из слојева 10 и 11. Бик, бизон и говече такође су 
слични примјерцима из нижих слојева.

Слој 10. Одликује се највећом концентрацијом палеонтолошког мате- 
ријала. Међу крупним звијерима преовладава медвед Ursus cf. etruscus, који 
чини 8,1 % од укупног броја костију из овог слоја. Присутна је и хијена 
Pachvcrocuta brevirostris, чији је удио 2,7 %. Као јединствени налаз може 
се издвојити у потпуности очуван очњак сабљозубље мачке Homotherium 
crenatidens. Међу звијерима дефинисани су још и етрурски вук Canis etr- 
uscus, карактеристична форма европске фауне раног плеистоцена -  ракун
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Слика 4.

пас Nyctereutes п представник породице куна Mustelidae.
У оквиру слоја нађено је  неколико фрагмената кутњака сурлаша који 

припадају члановима породице слонова Elephantidae indet.
Најбројније кости (74,5 %) у овој тафоценози припадају биљоједима. 

Међу њима број непарнопрсташа Perissodactyla чини 19 %, укључујући по 
6  % за носорога Stephanorhinus etruscus и двије врсте коња Equus stenonis 
и Equus cf. major. Значајан проценат (62 %) скелетних остатака припада 
парнопрсташима Artiodactyla. У њиховом саставу доминира (17,4 %) арха- 
ични јелени мегалоцерос, средње величине Praemegaceros sp. Сличног 
броја, (16,3 %) је балканска ендемска врста Megalovis balcanicus из племена 
мошусних говеда. Скелетни остаци другог представника овог племена -  So- 
ergelia износе 7 %. Удио архаичног крупног шупљорогог Bison (Eobison) 
sp. и Leptobos sp. чини 13,3 %. Осим тога идентификован је и јелен рода 
Cervus (4,3 %) и мањи шупљорожци Caprinae (0,5 %).

Слој 11. Из депозита овог слоја добијен је многобројан палеонтолошки 
материјал. Представници првог реда -  звијери су медвед Ursus cf. etruscus (2,75 
%), крупна хијена Pachvcrocuta brevirostris (1,3 %), велика мачка, блиска са- 
временом леопарду Panthera опса cf. gombaszoegensis (0,7 %), сабљозуба мачка 
Homotherium crenatidens (0,7 %) и мања звијер из породице куна Mustelidae.
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У саставу тафоценозе из
овог слоја преовладавају (95
%) скелетнн остаци биљоједа.
Непарнопрсташи Perissodactyla
чине 36 % од укупног броја ко-
стију. Међу њима доминирају
(30 %) остаци коња -  архаични
Equus stenonis и еволутивно на-
преднији Equus cf. major. Ко-
сти носорога Stephanorhinus et-
ruscus представљене су са 6  %.
Код парнопрсташа Artiodactyla
водеће мјесто заузимају архаи-
чни бикови Bison (Eobison) sp.
и Leptobos sp. (22 %) и средњи
јелени мегалоцерини Praeme-
gaceros sp. (13 %). Такође је
идентификован јелен Cervus
acoronatus ( 2  %), представник
древног лоса Libralces cf. galli-
cus (1,3 %) и срне Capreolus sp.
Значајну улогу у саставу ове
заједнице имају представници 

Слика 5. „  .племена мошусног говеда Ovi-
bovini -  балкански ендем Megalovis balcanicus (4,7 %) и Soergelia (2,7 %.). 
Ту су још и мањи шупљорошци Caprinae.

Фауна крупних сисара из слојева 5.2 и 6  одговара средњем-касном га- 
лерију Италије или тирасполском фаунистичком комплексу Источне Ев- 
ропе, који се датује у почетак средњег плеистоцена.

Фауна сисара из слојева 10 и 11 датује се у почетак раног плеистоцена. 
Према таксономском саставу ова фауна је најсличнија фауни прве половине 
позног вилафранка (Villafrancha) Западне Европе и одговара зони сисара 
MNQ 18 или палеомагнетној епохи Матујама у хронолошком интервалу од 
субхрона Олдувај (1,9 -  1,7 милиона година) до средине касног вилафранка 
(1,5 -  1,4 милиона година). Најближе по саставу овој фауни су Дманиси у 
Грузији (1,7 милиона година), Горњи Валдарно (нивои Оливола и Тасо) у 
Италији и Вента Мицена у Шпанији (1,5 милиона година).
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Установљено је 18 таксона ситних сисара. Већина опредељивих костију 
припадају волухарицама, а знатан дио пуховима из рода Glis.

Слој 5.1. За овај слој карактеристично је присуство крупног хрчка, 
корјенозубе волухарице Mimomvs, архаичне подземне волухарице Terricola 
gregaloides и развијене форме Terricola arvaloides. Пронађен је горњи зуб 
М 1 волухарице из племена степских леминга Lagurini и фрагмент зуба М 2 

бодљикавог прасета. Присуство хрчка, блиског Cricetus cricetus, дозвољава 
да се претпостави постојање ливадског биотопа. Присуство волихарице из 
рода Terricola указује на распрострањеност лишћарских листопадних шума 
у условима прилично топле климе. Појава степског леминга свједочи о по- 
стојању отворених и сувих биотопа. Старост заједнице одређују Terricola 
gregaloides и Mimomvs, типични представници кромерских (тирасполских) 
фауна Европе прве половине средњег плеистоцена.

Слој 5.2. У овом слоју преовладавају кости пуха Glis sackdillingensis. 
Присутне су и кости волухарице из племена степских леминга Lagurini. 
Грађа зуба М 3 омогућава поређење са Lagurus transiens. Откривени су зуби 
хрчка, по величини и грађи блиског савременом Cricetus cricetus. Појављују 
се такође и кости ситног хрчка из рода Cricetulus. Јавља се велика количина 
секутића ситних глодара. Велики број пухова указује на распрострањеност 
лишћарских листопадних шума у условима топле климе. Хрчци су, са друге 
стране, становници ливада. Присуство степског леминга говори и по- 
стојању отворених и сувих биотопа. Старост ориктоценозе опредељује се 
присуством пуха Glis sackdillingensis и степског леминга Lagurus ех gr. tran- 
siens. Ови таксони карактеристични су за кромерску фауну Европе, тј. за 
прву половину средњег плеитоцена.

Слој 6 . Одликује га ниска концентрација палеонтолошког материјала. 
У њему је нађен зуб пуха Glis sackdillingensis и један крупни горњи зуб М3, 
прекривен цементом и са мало глеђи која се не простире дубоко. Ово су од- 
лике типичне за М3 Mimomvspliocaenicus. Сличан састав таксона ситних си- 
сара одговара раним тирасполским фаунама почетка средњег плеистоцена.

Слој 7. У овом слоју нађено је неколико фрагмената секутића бодљика- 
вог прасета.

Слој 8. Нађен је само горњи зуб М2волухарице из рода Mimomvs. Судећи 
по малим димензијама може се закључити да припада групи Mimomvs pusillus.

Слој 10. У слоју преовладавају кости волухарица из рода Mimomys, ме- 
ђу којима су издвојени зуби карактеристични за Mimomyspliocaenicus. Ос- 
им тога, пронађена су два зуба некорјенозубих волухарица из племена Mi-
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crotini, као и зуб иекорјеиозубе волухарице и зуб без цементне некорјрнозубе 
волухарице из племена Lagurini. Откривено је  мноштво фрагмената зуба, 
углавном секутића бодљикавог прасета. Нађена је доња вилица и зуб Р 3  

мањег зеца. Његова грађа показала је да зец припада роду Pliolagus. Ова 
група карактеристична је за рани плеистоцен Европе [Гуреев, 1964], а такође 
за локалитете плиоцена -  раног плеистоцена басена Дона и Волге [Сухов, 
1970, Агаджашш, 2009]. Откривени су још и остаци бодљикавог прасета 
рода Hystrix. Прелиминарна анализа показала је  да је бодљикаво прасе из 
Трлице крупније од савременог. Налази костију посткранијалног скелета и 
зуба Chiroptera свједоче да је у вријеме формирања овог слоја ова крашка 
шупљина била обична пећина, коју су настањивали слијепи мишеви.

Волухарице групе Mimomvs pliocaenicus карактеристичне су за страти- 
графску зону MNQ 18 прве половине раног плеистоцена. Присуство зеца 
рода Pliolagus ограничава горњу старосну границу ове фауне нарани плеи- 
стоцен. Појава представника племена Lagurini помјера доњу границу у па- 
леомагнетну епизоду Олдувај, -  некорјенозубе волухарице се не појављују 
изван ове границе. На тај начин може се закључити да вријеме постојања 
фауне сисара овог слоја одговара интервалу 1 , 8  -  0 , 8  милиона година.

Слој 11. Пронађени су скелетни остаци бодљикавог прасета и волуха- 
рице из рода Mimomvs, што фауну овог слоја приближава слоју 10.

На основу таксономског састава геолошке старости фауна ситних си- 
сара из пећине Трлица дијели се на двије групе. У прву групу спада мате- 
ријал из слојева 5.1., 5.2. и вјероватно слој 6 . Ова фауна постојала је у 
условима релативно топле и суве климе током прве половине средњег плеи- 
стоцена или кромера. Другу групу чини материјал из нижих слојева 10. и 
1 1 . За ову епоху карактеристични су нешто хладнији услови у односу на 
период претходно поменутих (горњих) слојева. Фаунистички комплекс ни- 
жих слојева је знатно старији и датује се у прву половину раног плеисто- 
цена. Присуство заједнице некорјенозубих волухарица племена Microtini 
дефинишу доњу старосну границу у палеомагнетну епизоду Олдувај. Да- 
кле, постојање ове микротериофауне се односи на интервал 1 , 8  -  1 , 2  ми- 
лиона година.

Резултати истраживања ситних и крупних сисара из слојева пећине 
Трлица добро су међусобно усаглашени и пружају информације о двије 
крупне палеогеографске етапе. из нижих слојева пећине добијен је репре- 
зентативни комплекс фауне раног плеистоцена, а из горњег ди јела- средњег 
плеистоцена.
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ПРОУЧАВАЊЕ ПЕЋПНЕ ТРЛИЦА У БЛИЗИНИ ГРАДА ПЉЕВЉА.

Р е з  и м  е

Пећина Трлица у близини града Пљеваља на сјеверу Републике Црне 
Горе је један од главних предмета заједничког истраживања Руске академије 
наука и Црногорске академије наука и умјетности. Као резултат ископавања 
2010 -  2014. године из пећине је  добијена репрезентативна збирка фосил- 
них остатака сисара, уз помоћу које се могао утврдити таксономски састав 
заједнице и геолошка старост депозита. Расподјела врста териофауне по 
литолошким слојевима показала је присуство двије групе различитих ста- 
росних доби, које одражавају двије велике пелеогеографске етапе плеисто- 
цена. Из нижих слојева пећине добијен је репрезентативан комплекс фауне 
раног плеистоцена, а из горњег дијела -  средњег плеистоцена.

Литература

Агаджашш А.К. Мелкие млекопитавдшие плиоцен-плеистоцена Рус- 
скои равнишл. -  М.: Наука, 2009. -  674 с.

Гуреев А.А. Фауна СССР Млекопитагошие. ЗаицеобразнБ1е. -  М.: 
Наука, 1964. -  276 с. -  (Тр. ЗИН АН СССР; т. 3, в б ш . 10).

Сухов В.П. ПозднеплиоценовБ1е мелкие млекопиташгцие Аккулаев- 
ского местонахожденил в Башкирии. -  М.: Наука, 1970. -  91 с.

Arganti Ј., Dimitrijevic V. Pollen analyses of Pleistocene ћуаепа coprolites 
from Montenegro and Serbia // Geološki anali Balkanskoga poluostrva. -  
Beograd. -  2007. -  V. 6 8 . -  P. 73-80.

Codrea V., Dimitrijevic V. Stephanorhinus cf. hundsheimensis (TOULA) 
(Rhinocerotidae, Mammalia) from Trlica near Pljevlja (Montenegro) // Geološki 
anali Balkanskoga poluostrva. -  Beograd. -  1997. -  V. 61 (2). -  P. 161-177.

Dimitrijevic V. Preliminary report on mammal fauna from Trlica near 
Pljevlja // Zbomik radova 12. -  1990. -  V. 1. -  P. 328-336.

Forsten A., Dimitrijevic V. Pleistocene horses (genus Equus) in the Central 
Balkans // Geološki anali Balkanskoga poluostrva. -  Beograd. -  2004. -  V. 65.
-  P. 55-75.

81



А. П. ДЕРЕВЈАНКО, М. В. ШУЊКОВ, А. К. АЕАДЖАЊАН, И. А. ВИСЛОБОКОВА, В. А.
УЉАНОВ, А. А. АНОЈКИН, М. М. ЖИВАНОВИЋ

Списак илустрација

Сл. 1. Пећина Трлица
Сл. 2. Ископавање плеистоценских слојева у пећпнн Трлица 
Сл. 3. Профил са плеистоценским слојевима у пећини Трлица 
Сл. 4. Прва етапа просијавања слојева из пећине Трлица 
Сл. 5. Друга етапа просијавања слојева из пећине Трлица

А. П. ДЕРЕВЈАНКО. М. В. ШУЊКОВ, А. К. АГАДЖАЊАН, И. А. ВИСЛО- 
БОКОВА, В. А. УЉАНОВ, А. А. АНОЈКИН, М. М. ЖИВАНОВИЋ

EXPLORATION OF ТНЕ TRLICA CAVE NEAR THE NORTHERN MON- 
TENEGRIN TOWN OF PLJEVLJA

Summarv

The cave Trlica near Pljevlja -  a town in northem region o f the Republic of 
Montenegro -  is one o f the main subjects of joint exploration by the Russian 
Academy of Sciences and the Montenegrin Academy of Arts and Sciences. The 
2010-2014 excavation of the cave yielded a representative collection o f fossil 
remains o f mammals that allowed the establishment o f the taxonomic composi- 
tion of the community and the geological age o f the deposit. The distribution of 
mammalian species throughout the lithological strata showed the presence o f 
two groups o f differing ages, which reflect the two great paleogeographic phases 
o f the Pleistocene. The lower strata o f the cave yielded a representative complex 
o f early Pleistocene fauna, whereas the upper portion came from the middle 
Pleistocene.
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ИЗУЧЕНПЕ ПЕ1ДЕРБ1 ТРЛИЦА В ОКРЕСТНОСТЛХ ПЛЕВЛПНА 
СЕВЕРЕ ЧЕРНОГОРИИ

АБСТРАЦТ. У раду су ириказани резултати истраживања 2010-2014. 
на пећини Трлица, која се налази у Пљевљима. Обрађују се и анализирају 
слојеви који се на основу откривене богате фауне и компаративног мате- 
ријала, могу опредијелити у рани и средњи плеистоцен. Бројност и разно- 
ликост нађених врста крупних и ситних сисара сврставају овај локалитет 
међу најзначајнијим на Балкану у погледу изучавања плеистоценске фауне.

КЈПОЧЕВБ1Е СЛОВА: раннин и среднии плеистоцен, таксономическин 
состав териофаунБ1, мелкие и крупнме млекопитаговдие.

Институт археологии и зтнографии Сибирского отделенил Россиискои 
академии наук и Центр археологических исследовании Черногорскои ака- 
демии наук и искусств с 2010 г проводит совмсстнис псследователБскне 
работБ1 в ncmepc Трлнца, расположеннон на севере Республики Черного- 
рии. В начале 1980-х гг. в отложеииих зтои певдерБ1 6 б ш п  обнаруженБ1 костн 
пскопаемон фаунБ1 раннего плепстоцена п в 1988, 1990 и 2001 гг. зто ме- 
стонахождение исследовалосв под руководством сотрудника Белградского 
университетаВ. Дмитриевич [Dimitrijevic, 1990; Codrea, Dimitrijevic, 1997; 
Forsten, Dimitrijevic, 2004; Arganti, Dimitrijevic, 2007]. B 2009 г. при осмотре 
о с б ш и  рБ1хлого заполпителм певдерБ1 6 б ш и  наиденБ1 неопределнмБго об- 
ломкп костеи илеистоценовБ1х ж и в о т н б к  и  утолвденнБш отвдеп палеолити- 
ческого облика из алевритистого песчаника.

Певдера Трлица находитсл в окрсстнос гнх г. Плевлл (координатБ1 43° 
20' 38.0" с.ш., 19° 23' 00.2" в.д.). Она расположена на склоне обширнон меж-
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Рис 1.

горнои депрессии тектонического происхожденил, в 1,6 км к  северо-востоку 
от уствл канвона р. Чеотпна, на абсолготнои ввшоте 925 м. Сухои склон шго- 
западнои зкспозиции им еет крутизну 15-20°, п о к р т  разреж енн вш  сосно- 
BbiM лесом  н ксероф птнБ ш  кустарником . П очвеннБш  покров на склоне 
с и л б н о  редуцирован, м естам и отсутствует, и на поверхностБ в б к о д л т  г л б 16б1 
снлБнотрегцпноватБ1х извес пш ков триасового возраста, в ко то р вк  ВБфабо- 
тан а  nentepa. Певдера вскрБ1та  и частично уничтож ена дорож нои в б ш м к о и . 

С охранивш алсл частв пешерБ1 представллет закрБ1тук> карстовуго п о л о с т б ,  

заполненнуго р в к л Б ш п  отложепимми (рис. 1).
В п роц ессе  пзученпл рБ1хлБ1х отлож енпп карстовоп  полостп  (рис. 2) 

вскрБгг разрез м о ш п о с т б г о  5,5 м  (рис. 3), в котором вБ1делено 12 литологи- 
ческих слоев разного генезиса. В ерхние слои 1 -4  сложенБ! красноцветноп 
короп В Бтетриванил, ноступивш еи в пеш еру по треш ин ам  в субазралвнои 
обстановке прп слабом  пли ум еренном  увлаж нении. Ф орм ирование пачки 
слоев 5 -1 0  свлзано с делговиалвнБш и и пролговиалБНБШи процессам и, при 
зтом  колпчество пролговиалБного м атериала зам етно увеличиваетсл вниз 
по разрезу. Н акопление ниж них слоев 11 и 12 проходило в субаквалБНБ1х 
условилх врем енного локалвного водотока. В среднеи части разреза ВБ1де- 
ллетсл слои 7, представленнБШ  дресвлно-песчанБШ  горизонтом  с плотно 
сцем ентированнБш и травертинам и. Он м аркирует продолжителБНБШ пере-
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рнв в осадконакоплении и делит от- 
ложенил разреза на две хронологи- 
чески разнБ1х толгци.

В есв грунт, вБ1браннБШ в про- 
цессе  раскопок nemepBi Т рлица в 
пределах одного слол, отправлллсл 
на промБшку. ПромБшка грунта про- 
водиласБ в два зтапа. Н а первом  зт- 
апе путем  активнои флотации в кал- 
ибровочнБ1х ситах с лчеи 0,5см  b b i-  

МБшаласБ основнал м асса  грунта, 
представленнал суглинкам:и средн- 
их и тлжелБ1х фракции. И з матери- 
ала крупнои фракции ВБ1бирали- с б  

ф аунистические остатки  к р у п н в к  
млекопитагош их (рис. 4). Н а втором 
зтапе оставш иисл грунт промвш ал- 
сл в сите с лчееи 0,1 см  (рис. 5). Из 
м атериала мелкои фракции ВБ1бира- 
л и с б  фаунистические остатки м елких млекопитагогцих.

В процессе раскопок и промвш ки п еш ер н в к  отлож ении полученБ1 кол- 
лекции останков крупнои и мелкои териофаунБ1, позволивш ие установитв 
геологи чески и  возраст вмицагогцих отлож ении и датв палеогеограф и че- 
скуго характеристику врем ени их накопленил. Н аиболвш ее количество ко- 
стеи крупнБ1х млекопитагош их принадлеж ит коп бп нбш  ж ивотнбш , среди 
которБ1х наиболее разнообразнБ 1 представители  отрлда парнопалБ 1х Artio- 
dactyla. К о стн б к  останков х ш ц н б ц с  Camivora значителБно м енвш е, но по 
разнообразиго видов они близки к п арн оп алвш  ж ивотнбш . К ром е того, об- 
наруженБ1 фрагментБ1 зу б н в к  пластин x o 6 o t h b ix  Proboscidea. П алеонтоло- 
гическии  м атериал  м елких млекопитагогцих представлен  разрозненнБ ш и 
гцечнБши зубами, резцам и грБ1зунов, ф рагм ентам и челгостеи и черепов, об- 
лом кам и рогов, костлми посткраниалБного скелета, при надлеж аш их лету- 
чим МБИпам, заицеобразнБШ , грввунам , хипдаикам, хоботнвш , копб1тнбш.

Р аспределение видов крупнои териофауиБ1 по литологи ческим  слолм 
показало присутствие двух разновозрастиБ к групп -  фаунБ1 среднего и раи- 
него плеистоцена.

Слоп 5.2. ОбнаруженБ! остатки зубов носорога Stephanorhinus hund-

Рис 2.
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sheimensis. З то т  вид  ирииадлеж ит 
к л и н и и  S. etruscus -  S. hundshe- 
imensis. О н отличаетсл  от S. etr- 
uscus м енвш им и разм ерам и, более 
вБ1сокими коронкам и шечнБ1х зу- 
бов и соответствует средн еплеи- 
стоценовБШ  формам. Зтот  вид уже 
и звестен  в составе фаунБ1 из Трли- 
ЦБ1, но не 6 б ш о  установлено, из ка- 
ки х  слоев  происходили его оста- 
нки. СборБ1 зтого года показали , 
что S. hundsheimensis приурочен к 
верхнеи  части разреза. К ром е того 
в составе ориктоценоза определе- 
н б 1: ниж нип зуб лош ади стеноно- 
вого типа, при н адлеж аш и и , ско- 
рее всего, среднепленстоценовом у 
внду  Equus suessenbornensis; зуб 
М 2 бпзона, по разм ерам  и морф о- 
логи и  с х о д н б ш  с Bison shoetensa- Рис 3.

cki; а такж е кости некрупного среднепленстоценового медведл Ursus deni- 
ngeri.

Слоп 6. НаиденБ1 останки носорога Stephanorhinus sp. и гиенБ1 Crocuta sp.
Слоп 7. Силбно ф рагментированнБ 1е кости принадлеж ат носорогу  Ste- 

phanorhinus sp., лош ади  стен онового  ти п а  Equus cf. stenonis, оленго из 
группБ1 благороднБ1х Cervus sp. и бизону Bison sp. Суди по строеннго корен- 
h b ix  зубов, лош адБ из зтого слол бвш а зволгоционно более продвинутон , 
чем  Equus cf. stenonis из слол 11.

Слоп 8. Обнаружено несколвко фрагментов зубов носорога семеиства 
Rhinocerotidae, архаичного болБшерогого олепм Praemegaceros sp. и бизона.

Слоп 9. Ф аунистическии м атериал принадлеж ит представителго семеи- 
ства н осорогов  Rhinocerotidae, н екрупноп  лош адн , блпзкон стен оновоп  
Equus cf. stenonis, мелкому бизону Bison sp., 6 bii<y Leptohos sp. и крупному 
полорогому Megalovis sp. трибБ1 овцебБжов. ЛошадБ из зтого слол по строе- 
ниго ко р еш ш х  зубов сходна с Equus cf. stenonis из слоев 10 и 11. Ббпс, мел- 
кии бизон и OBneobiK такж е аналогичнБ! форм ам  из ниж ележ аш их слоев.

Слоп 10. Отличаетсл наиболее в б г о о к о и  концентрациеи палеонтологи-
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Рис 4.

ческого материала. Среди кругших хигцииков иреобладает медведв Ursus 
cf. etruscus, на долш которого приходитсл 8 , 1  % обшего количества костеи 
из зтого слол. Присутствует гиена Pachycrocuta brevirostris, долл которои в 
тафоценозе составллет 2,7 %. Уникалвнои находкои лвллетсл целвш к л б гк  

саблезубон кошкн Homotherium crenatidens. В составе х и ш н б т х  ж и в о т н б г х  

определенБ1 также мелкие п с о в б ш  Canis etruscus, характернал форма евро- 
пеискои фаунБ1 раннего плепстоцена -  енотовиднал собака Nyctereutes и 
представителБ семеиства кунвих Mustelidae.

В пределах слом обнаружено несколвко фрагментов пластпн кореннвгх 
зубов хоботнБгх ЖПВОТНБ1Х, прннадлежашнх представптеллм семепства сло- 
нов Elephantidae indet.

Н апболее м ногочисленнБ ш и (74,5 % ) в зтом  таф оц ен озе  лвллш тсл 
кости к о п б гт н б гх  ЖИВОТНБ1Х. Среди них количество непарнопалБгх Perisso- 
dactyla составллет 19 %, в том чнсле по 6  % соответственно прнходнтсл на 
долго носорога Stephanorhinus etruscus и двух видов лош адеи Equus stenonis 
и Equus cf. major. ЗначителБнал частв (62 % ) к о с т н б г х  останков прпнадле- 
ж ит парнопалБш  Artiodactyla. В их составе преобладагот (17,4 % ) некруп- 
1Њ1С арханчнБге оленп мегацерпнБ 1 Praemegaceros sp. Близкуго численностБ 
(16,3 %) им еет балканскии зндем ик Megalovis balcanicus из трибвг овцебБ!-
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ков. Костнбш останки другого 
представителл зтои трибм-S'o- 
ergelia составллгот 7 %. На до- 
лш архапчнБ1х крупнвк поло- 
рогих Bison (Eobison) sp. и Lep- 
tobos sp. приходигсм 13,3 % оп- 
ределимБ1х костеи. Кроме то- 
го, определенБ1 оленв рода Се- 
rvus (4,3 %) и мелкие полоро- 
гие Caprinae (0,5 %)

Слоп 11. ВпервБго из отло- 
жении 3IOIO слом получен мас- 
с о в б ш  палеонтологпческии ма- 
териал. Консументов первого 
порадка, -  хпгцннков представ- 
ллгот медведБ Ursus cf. etruscus 
(2,75 %), крупнан гпена Pachv- 
crocuta brevirostris (1,3 %), кру- 
пнал кошка, близкал совреме- 
нному леопарду Panthera onca 
cf. gombaszoegensis (0,7%), саб- 
лезубал кошка Homotherium cre- 
natidens (0,7 %) и мелкии зверек 

гис семеиства кунвих Mustelidae.
В составе тафоценоза из зтого слол преобладагот (95 %) к о с т н б го  останки 

к о п б 1т н б 1х  ЖНВОТНБ1Х. На долго непарнопалБ1х Perissodactyla прпходнтсл 36 
% костеп. Средн ннх домпнпругот (30 %) останки лошадеи -  относителБно 
архаичнои Equus stenonis и зволгоцнонно более продвинутоп Equus cf. major. 
Кости носорога Stephanorhinus etruscus составллгот 6 %. В составе парнопа- 
ЛБ1Х Artiodactyla ведушее место занпмагот арханчнвго 6бжн Bison (Eobison) 
sp. и Leptobos sp. (22 %) и некрупнвго олени мегацеринБ1 Praemegaceros sp. 
(13 %). Кроме того, определенБ1 благороднБШ оленв Cervus acoronatus (2 %), 
древннп представптелБ лосеп Libralces cf. gallicus (1,3 %) и косулл Capreolus 
sp. Заметнуго ролв в составе зтого сообшества играгот представители трибБ1 
овцебБ1ков Ovibovini -  балканскии зндемик Megalovis balcanicus (4,7 %) и 
зоргелим Soergelia (2,7 %.). Присутствугот также мелкие полорогие Caprinae.

Фауна крупнБ1х млекопнтагошпх пз верхннх слоев 5.2 и 6 соответствует
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среднему-позднему галерпго Италпп или тирасполБскому фаунистическому 
комплексу Восточноп ЕвропБ1, которвго датируготсл началом среднего плен- 
стоцена.

Времл сугцествованпл фаунБ1 млекопнтагогцнх из отложении слоев 10 
н 1 1  относитсл к началу раннего плеистоцена. По таксономическому со- 
ставу зта фауна наиболее близка фаунам первои п о л о в и н б 1 позднего вилла- 
франка Западноп ЕвропБ1 и соответствует зоне млекопитаговдии MNQ 18 
или палеомагнитнои зпохе Матулма в хронологическом ннтервале от суб- 
хрона Олдувен (1,9—1,7 млн лет) до середшш позднего виллафранка (1,5- 
1,4 млн лет). Наиболее близки зтому сообвдеству фаунБ1 Дманиси в Грузии 
(1,7 млн лет), Верхнее Валвдарно (уровни Оливола и Тассо) в Италии и 
Вента Мицена в Испании (1,5 млн лет).

Дгш сообвдества м елких  млекопитаговдих устан овлен о  18 таксонов 
Болбш инство определимБ1х костеи принадлеж ит полевкам  и заметнал частв
-  соне из гр у ш ш  полчков рода Glis.

Слоп 5.1. Длл отложении слол характерно наличие крупного хомлка, 
корнезубоп полевки Mimomys, архаичнои подземнон полевкп Terricola gre- 
galoides и более продвинутои формБ1 Terricola arvaloides. Нанден верхнин 
зуб М1 бесцементнои полевки трибБ1 степнБ1х пеструшек Lagurini и обло- 
мок зуба М2 дикобраза. Хомлк, близкии Cricetus cricetus, предполагает су- 
вдествованне луговвк бпотопов. Ирисутствие полевки рода Terricola 
указБшает на распространение шпроколпственнБ1х лесов в условилх до- 
в о л б н о  теплого климата. Наличие степнои пеструшки свидетелвствует о 
сувдествование открБгтх и сухих биотопов. Возраст сообгцества опреде- 
ллгот Terricola gregaloides и Mimomvs, типичнБ1е представители кромерских 
(тирасполБских) фаун ЕвропБ1 первои п о л о в и н б 1 среднего пленстоцена.

Слоп 5.2. В отложеииих слол преобладагот кости сони-полчка Glis sack- 
dillingensis. Прнсутствугот также останки бесцементнои полевки трпбБ1 
степнБ1х пеструшек Lagurini. Строение зуба М3 позволлет сопоставитв ее с 
Lagurus transiens. НанденБ1 зубБ1 хомлка, близкого по размерам и строениго 
современному Cricetus cricetus. Присутствугот кости мелкого хомлчка рода 
Cricetulus. Много резцов мелких грБгзунов. Ввгоокал чнсленностБ сони ука- 
ЗБтает на госиодство широколиственнБ1х лесов в условилх теплого климата. 
Хоммки -  обнтателн луговБ1х участков. Налнчне степнон пеструшкп пред- 
полагает сувдествованпе открБ1тв1х н сухнх бпотопов аридного облика. Воз- 
раст ориктоценоза определлетсл наличием сони Glis sackdillingensis и 
степнои пеструшки Lagurus ех gr. transiens. Зти таксонБ! характернБ! длм
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кромерских фауи ЕвроиБ1, т.е. длл первои п о л о в п н б 1 среднего плеистоцена.
Слоп 6. Отлнчаетсл ннзкоп концентрацпен палеонтологического мате- 

риала. В нем наиден зуб сони Glis sackdillingensis и один крупнвш верхнии 
зуб М3, которБШ обладает наружнвш цементом и неболвшои змалевои мар- 
кои неглубокого залеганил. Зти признаки т н п п ч н б 1 дл м  М3 Mimomys plio- 
caenicus. Подобное сочетание таксонов мелкнх млекопнташших соотве- 
тствует ранним тирасполвским фаунам начала среднего плеистоцена.

Слоп 7. В зтом слое напдено несколвко фрагментов резцов дикобраза.
Слоп 8. Обнаружен т о л б к о  верхнии шечнвш зуб М2 полевки рода Mi- 

momys. Судл по неболБшпм размерам, он принадлежит группе Mimomvs 
pusillus.

Слоп 10. В отложенилх слол преобладашт кости полевок рода Mimomvs, 
среди которБгх отмеченБ1 зубБ1, характернБ1е длл Mimomvs pliocaenicus. Кро- 
ме того в сборах присутствугот два зуба некорнезубои полевки трибБ1 Mi- 
crotini и зуб бесцементнои некорнезубои полевки трибБ1 Lagurini. Обна- 
ружено много фрагментов зубов, в основном резцов, дикобраза. Наидена 
нижнлл челшстБ неболвшого заица и диагностичнБШ длл зтои группБ1 зуб 
Р 3 . Его строение показало принадлежностБ заица к роду Pliolagus. Зта 
группа характерна длл раннего плепстоцена (внлланнл) ЕвропБ1 [Гуреев, 
1964], а также длл местонахождении плиоцена -  раннего плеистоцена бас- 
сенна Дона н Волгн [Сухов, 1970, Агаджанлн, 2009]. ПредставлешЈ останки 
дикобраза рода Hystrix. ПредварителБНБШ анализ показал, что ископаемБШ 
дикобраз из ТрлицБ1 крупнее современного. Находкн костеп посткранналБ- 
ного скелета н зубов Chiroptera свидетелБствугот, что в зпоху формнрованнл 
зтого слол карстовал п о л о с т б  лвллласв о 6 б ш н о и  пешерои, в которои обита- 
ли летучне м б тттти.

Полевки группБ1 Mimomvspliocaenicus характернБ1 дли стратнграфнче- 
скон з о н б 1 MN 18 первоп п о л о в н н б 1 раннего плепстоцена. Присутствие 
заица рода Pliolagus ограничивает верхнин возрастнои предел зтои фаунБ1 
ранним плепстоценом. Налнчпе представптелл трпбБ1 Lagurini опрсделнст 
ннжнгого хронологическуго границу сообшества палеомагнитнБш зппзодом 
Олдувеп, -  ранее зтого рубежа некорнезубБ1е полевкп не встречаготсл. Та- 
кнм образом, времл сушествованнл фаунБ1 млекопитагоших из зтого слол 
соответствует интервалу 1,8 -  0,8 млн лет.

Слоп 11. ОбнаруженБ1 к о с т н б г о  остан кн  дпкобраза н полевки рода Mi- 
momys, что сближ ает фауну зтого слол с фаунои ВБ1шележашего слом 10.

По таксономическому составу и геологическому возрасту фауна мелких
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млекопитагогцих из псшсри Трлица делитсл на две rpynnti. В первуго гру- 
ппу входит матерпалБ1 нз отложении слоев 5.1., 5.2. н, веролтно, слол 6. Зта 
фауна сушествовала в условплх относптелБно теплого и сухого климата в 
первои половине среднего пленстоцена нлн кромера. Вторуго группу со- 
ставллгот материалБ1 из нижних слоев 10 и 11. Длл зтои зпохи характернБ1 
более х о л о д н б г о  условил, чем длм периода накопленнл вБшележагцих слоев. 
Фаунистическии комплекс нз зтпх отложении значителБно архаичнеи, его 
возраст отвечает первои половнне раннего плепстоцена. Полевки группБ1 
Mimomvs pliocaenicus характернБ1 длл возрастнои з о н б 1 MNQ 18. Присут- 
ствие в данном сообвдестве некорнезубБ1х полевок rpn6bi Microtini опреде- 
лмст нпжнни возрастнои иредел его сугцествованил палеомагнитнвш зпн- 
зодом Олдуваи, т.к. ранее зтого рубежа некорнезубБ1е полевки не встре- 
чаготсл. Таким образом, сугцествование даннои микротериофаунБ1 относи- 
тсл к интервалу 1,8-1,2 млн лет.

В целом  резулБтатБ1 изученил м елких и крупгњгх млекопитаговдих пз 
отлож еннн певдерБ1 Т рлпца хорош о согласуготсл м еж ду собоп  п н есут пн- 
формациго о двух крупнБ1х палеогеограф ических зтапах. И з ниж неи частп 
разреза получен представителБНБш комплекс фаунБ1 раннего плеистоцена, 
а пз верхнеи части -  среднего плеистоцена.

Р е зк) м е

Певдера Трлица в окрсстностих г. Плевли на севере Республики Черно- 
гории лвллетсл одним из о с н о в н б г х  обЂ СКгов совместнБ1х исследовании Рос- 
сиискои академии наук и Черногорскои академии наук и искусств. В 
резулБтате раскопочпнх работ 2010-2014 гг. в певдере получена представи- 
телБнал коллекцим ископаемои фаунБ1 млекопнтаговдпх, которал позволпла 
установптБ таксономпческпн состав сообвдества п геологическии возраст 
вмевдаговдих отложении. Распределение видов териофаунБ1 по литологиче- 
ским слолм показало присутствие двух разновозрастнБ1х групп, отражаго- 
вдих два крупнБ1х палеогеографических зтапа плеистоцена. Из нижнеи 
части разреза получен представителБНБш комплекс фаунБ! раннего плеп- 
стоцена, а нз верхнен части -  среднего плепстоцена.
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Список иллгострацип

Puc. 1. Пешера Трлица.
Puc. 2. Разборка пленстоценовБ1х отложенин в пешере Трлица. 
Рис. 3. Разрез плеистоценовБ1х отложенин в пешере Трлица. 
Рис. 4. ПервБШ зтап промвшки отложении из пешерБ1 Трлнца. 
Рис. 5. Второп зтап промвткн отложеннп нз пешерБ! Трлнца.
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