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BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, National Conference with international participation “GEOSCIENCES 2010”

Алохтонът на Ботеввръшкия навлак (Чешитев, 
1958) в Централна Стара планина се разполага чес-
то върху горнокредни седименти, представени пре-
димно от песъчливи и глинести варовици, както и 
от кластични отложения (дебрити) с глинесто-кар-
бонатен до глинесто-песъчлив матрикс. Тези кон-
такти на навлака представляват широка до десетки 
метра зона на деформация, развита почти напълно 
в скалите на автохтона. Настоящото изследване 
представя данни за мезо- и микроструктурните 
особености на тези карбонатни тектонити.

Деформацията на седиментите се изразява в 
развитие на проникващ кливаж и линейност на раз-
тягане по калцитни ребра (фиг. 1а). Проникващият 
характер на кливажните домени не позволява 
разпознаване на по-ранна слоестост. Кливажните 
плоскости често са огънати в предимно изоклинал-
ни до отворени гънки (фиг. 1б). По-компетентни 
варовикови прослои или класти сред глинестите 
варовици са будинирани и сигмоидално деформи-
рани (фиг. 1в). В близост до навлачната плоскост в 
скалите присъстват черни ултракатаклазитни иви-
ци на срязване с високо съдържание на глинести 
минерали, както и класти от алохтона, тектонски 
включени в седиментите.

Високата степен на срязване на седиментите 
и крехко-пластичният характер на деформаци-
ята в тях се потвърждава и от микроструктур-
ните изследвания. Характерна деформационна 
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структура са ивиците на разтваряне (pressure 
solution seams), изградени от глинести минерали 
и Fe-оксиди, свидетелстващи за висока синде--оксиди, свидетелстващи за висока синде-оксиди, свидетелстващи за висока синде-
формационна активност на флуидите (фиг. 1г). 
Последното се потвърждава и от присъствието 
на множество калцитни жили, обикновено пре-
ориентирани в направлението на фолиационните 
плоскости (фиг. 1д). В по-едри калцитни зърна са 
развити предимно първи и втори тип (Burkhard, 
1993) деформационни срастъци (twinnings). В ре-
дица от случаите в матрикса на тези тектонити се 
наблюдава интензивна прекристализация на част 
от карбонатното вещество (фиг. 1е). Около ня-
кои теригенни зърна, напукани и фрагментирани, 
са образувани мантии от дребнозърнести ново-
формирани синкинематични глинести минерали 
и калцит. 

Повечето от описаните структури показват 
значителната пластичност на карбонатните седи-
менти по време на движението на Ботеввръшкия 
навлак. Това поведение на скалите в значителна 
степен е акомодирало свързаните с навличането 
срязвания. Подобни деформационни структури 
на карбонатни скали, описвани в литературата 
(Kennedy, Logan, 1998; Kennedy, White, 2001), ин-, Logan, 1998; Kennedy, White, 2001), ин-Logan, 1998; Kennedy, White, 2001), ин-, 1998; Kennedy, White, 2001), ин-Kennedy, White, 2001), ин-, White, 2001), ин-White, 2001), ин-, 2001), ин-, ин-
дикират нискотемпературния характер на срязва-
нията в навлачната зона на Ботеввръшкия алохтон, 
формирана в плитки корови нива и температури не 
по-високи от 220–250 °С.
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Фиг. 1. Мезо- и микроструктури в деформирани карбонатни седименти: а) проникващ кливаж (S1) и сигмоидално деформирани класти в 
дебрити; б) изоклинални гънки в микритни варовици; в) полиран срез на образец от силно кливирани глинести варовици, характеризиращи 
се със сегрегиране на ивици, изградени от карбонатен (1) и глинест материал (2) и сигмоидално огъване и будиниране на компетентни 
карбонатни нива; г) изоклинално огънати калцитни жили и ивици на разтваряне (бели стрелки), обогатени на глинести минерали и  
Fe-оксиди; д) преориентирани, паралелно на кливажа (S1), будинирани и сигмоидално деформирани калцитни жили; е) микрофотография, 
направена със сканиращ електронен микроскоп на калцитни двойници (в центъра на фотографията) и прекристализирали калцитни зърна 
(черни стрелки)




