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Представени са резултатите от интегрирана макрои ������������������������������������������
м�����������������������������������������
икропалеонтоложк�������������������������
а биостратиграфия, фациален и микрофациален анализ на каловско-валанжинските карбонатни секвенции около Българско–
Сръбската граница с цел да се определи възрастта
на изследваните седименти, да се направи корелация от двете страни на границата и да се проследи
прехода карбонатна платформа–басейн.
Платформените седименти от Западното Сред
ногорие представляват югозападното продължение на Западномизийската карбонатна платформа
(Patrulius et al., 1976). Разрезите с плитководна
седиментация се разкриват в югозападното продължение на Западномизийската карбонатна платформа и от тектонска гледна точка принадлежат
към Свогенската единица (България) (Дабовски,
Загорчев, 2009) и Видличка–Тепошка зона (Сър
бия). О����������������������������������������
бект на изследване от платформените карбонати са сивите, сивобежовите до белезникави,
масивни, здрави, плътни органогенни и по-рядко
микритни варовици, съдържащи богати асоциации
от бентосни фораминифери, водорасли, колониални корали, рудисти, брахиоподи, криноиди, гастроподи и други бентосни форми. Органогенните
варовици се отнасят към Сливнишката свита (Бъл
гария) и към Чернивръшките варовици (Сърбия).
Платформените карбонати се покриват от гли74

нестите варовици и мергели на Салашката свита
(България) и от свитата на глинестите варовици
(Сърбия).
Възрастовият обхват е определен като Калов
ски–Валанжински етаж на база на фораминифери
и варовити динофлагелатни цисти. Отделени са 6
биостратиграфски зони по бентосни фораминифери за този интервал – Globuligerina oxfordiana,
Protopeneroplis striata, Pseudocyclammina lituus,
Haplophragmoides joukowskyi, Montsalevia saleven
sis, Meandrospira favrei.
Разграничени са общо седем фациални зони с
характерни за платформените карбонати микрофациеси: рампов (пелоидален микрофациес); рифов и перирифов (биокластичен); супратайдълен
(надприливен) – онкоиден и без фосили; интратайдълен (междуприливен) – фораминиферно-фенестриален микрофациес; субтайдълен (подотливен) или лагунен – фораминиферен микрофациес;
рифов – Lithocodium-Bacinella-коралов микрофациес; склонов (биокластичен микрофациес).
Каловско-валанжинските пери-платформени
пелагични карбонати са отлагани в северния
континентален ръб на Тетиския океан. В Запад
нобалканската единица (България) (в: Загорчев и
др., 2009) пелагичните отложения са представени
от седиментите на Яворецката, Гинската и Гло

женската свита. Техните корелати в зоната Стара
планина–Порец (Сърбия) са съответно Каме
ницката, Покровенишката и Росомачката свита.
Те са представени от микритни и глинести
нодуларни варовици, образувани в относително
дълбоководни условия при сравнително бавна
степен на седиментация. От Късния Бериас до
Хотрива карбонатната басейнова акумулация
бързо се замества от хемипелагична алтернация/
редуване на глинести варовици и мергели (Са
лашка свита в Западна България и Ржанска свита
в Източна Сърбия).
Пелагичните седиментни скали са богати на макро- и микрофосили и от тях са изследвани амонити,
бентосни и планктонни микрофосили (фораминифери, варовити динофлагелатни цисти, варовит
нанопланктон, калпионелиди). Те са използвани за
целите на детайлна биостратиграфия, за етажна и
подетажна подялба. За различни хроностратиграфски интервали по различни фосилни групи са отделени следните биостратиграфски зони:
• пет амонитни зони за Бериаския и Валан
жинския етаж: Boissieri, Pertransiens, Campylo
toxus, Peregrinus и Frucillata;
• четиринадесет биостратиграфски зони по
варовити диноцисти за интервала Оксфордски–
Валанжински етаж: C. fibrata, C. parvula, S. Moluc
cana, C. borzai, C. tithonica, P. Malmica, C. tenuis, C.
fortis, S. Proxima, S. Wanneri, C. conferta, C. valan
giniana, S. echinata и C. nowakii;
• пет зони по варовит нанопланктон за интервала Горен Кимериджки–Горен Валанжински
подетаж: Parhabdolithus embergeri, Conusphaera
mexicana mexicana, Microstaurus chiastius,
Nannoconus steinmanni и Tubodiscus verenae;
• шест калпионелидни зони и съответните
12 калпионелидни подзони за интервала Горен
Титонски–Долен Валанжински подетаж: зона Chi
tinoidella с подзони Ch. dobeni и Ch. boneti; зона
Praetintinnopsella; зона Crassicollaria с подзони
Cr. remanei и Cr. massutiniana; зона Calpionella с
подзони C. alpina, C. remaniella и C. elliptica; зона

Calpionellopsis с подзони Csis simplex, Csis oblonga
и Csis murgeanui; зона Calpionellites, поделена на
две подзони – Ctes darderi и Ctes major.
В басейновата фациална зона са отделени шест
характерни за пелагичните карбонати микрофациеси: филаментен микрофациес – представен от
м��������������������������������������������
а�������������������������������������������
дстоуни и вакстоуни с филаменти от пелагични бивалвии; Globuligerina – радиолариен мик����
рофациес, характеризиран от вакстоуни, в които
преобладават прерези на планктонния фораминиферен род Globuligerina и прерези от радиоларии;
Saccocoma микрофациес, представен от вакстоуни
с преобладаващо в тях количество елементи от изчезналия планктонен криноиден род Saccocoma;
Globochaete микрофациес, този фациален тип се
характеризира от мадстоуни с прерези от зооспори
от зелени водорасли (Chlorophyta); калпионелиден
микрофациес – представен от изключително набогатени с калпионелиди мадстоуни; с������������
пикулен микрофациес – характеризира се с изобилие от спонгиеви спикули.
Карбонатната седиментация започва с формирането на хомоклинална рампа през Каловския
век и преминава в платформа с окрайнина през
Ранния Кимериджки подвек. В еволюцията на
платформата се очертават ясно три основни етапа
– постъпателна проградация, аградация и ретро
градация. Развитието на тези етапи започва през
Късния Кимериджки подвек и завършва през Ва
ланжинския век. Разрушаването и потъването на
карбонатната платформа стартира в дисталните
части на платформата и се документира от ерозион
ни повърхнини, хиатуси и кондензирани нива, на
места с глауконит. Потъването на платформата се
е осъществявало постепенно от Ранния до Късния
Валанжински подвек. През Късноюрската епоха в
басейна са съществували стабилни условия за седи
ментация, докато през Късния Бериаски подвек се
очертава ясна батиметрична тенденция в пелагичните карбонати в посока от запад към изток, която
се изразява в преминаването от склон на платформата, към басейн и периферия на флишки трог.
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