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Долнопалеозойският разрез в Шипченска Стара
планина е от научен интерес поради факта, че в
литературата съществуват оскъдни данни за литоложния състав и структурните особености на
скалите, които го изграждат (Костов, 1949, 1950;
Кълвачева, 1987; Kalvacheva, Prokop, 1988; Yanev
et al., 1995). Причините за това са както значителната тектонска преработка на разреза, така и
до скоро слабата разкритост в тази част на Стара
планина. Новопостроените пътища във връзка с
изграждането на ветропарк „Бузлуджа“ за първи
път предоставят възможност за проследяване на
непрекъснат разрез.
Изследваната територия обхваща билните части на Шипченска Стара планина южно от хижа
„Планинец“. Литоложкият състав на описания
разрез включва основно хлорит-серицитови шисти, метагабра и метавулканити (лави и туфи) с
прослойки от мрамори. Границите между отделните литоложки разновидности са нормални преходни (с бърз или постепенен литоложки преход).
Скалите са засегнати от метаморфизъм в зеленошистен фациес. Структурните особености на
скалите са наблюдавани както в мезо-, така и в
микромащаб.
Описаните скални разновидности са силно
пластично деформирани. Наблюдава се повсеместно добре изразена проникваща фолиация, която затъва под ъгъл 30–50° към ЮЮИ (145–190°). Често
фолиацията огъва в отворени до изоклинални
гънки със северна вергентност, по осовите плоскости на които е развита на места втора фолиация
(фиг. 1а). Характерно е развитието на линейност
на разтягане, затъваща към Ю и ЮИ и на места

скалите са превърнати в L-тектонити (фиг. 1б, в).
Често се срещат паралелни на фолиацията синмета
морфни кварцови жили, които са будинирани и
сигмоидално огънати и показват северна посока на
тектонския транспорт (фиг. 1г). Микроструктур
ните наблюдения потвърждават пластичния характер на деформацията. Деформацията на кварца се изразява във вдаване на зърната (bulging),
характерно за деформация в зеленошистен фациес, подреждането му в ивички (рибони) и тяхното
изоклинално огъване, паралелно на фолиацията
(фиг. 1д, е).
Крехките структури в описания долнопалеозойски разрез не са повсеместно разпространени и
рядко напълно са заличили проявените пластични
деформации. Наблюдават се полегати срязвания,
затъващи най-общо към юг, риделови срязвания и
шевронни гънки. На места крехките деформации
са по-ясно проявени и скалите са превърнати в катаклазити и тектонски брекчи. Синкинематичните
критерии за определяне посоката на срязване (риделови срязвания, дуплекси, стриационна линейност) индикират северно насочена компресия и
при крехките структури.
Направените изследвания показват наличието
на поне две компресионни събития, засегнали скалите на долнопалеозойския разрез в Шипченска
Стара планина – синметаморфно и по-късно нискотемпературно (вероятно късноалпийско по аналогия с други части на орогена на Балканидите).
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Фиг. 1. а – изоклинално огъната фолиация (S1) в хлорит-серицитови шисти и формиране на втора фолиация, паралелно на осовите равнини
на гънките (S2); б – L-тектонити в хлорит-серицитови шисти; в – ясна линейност на разтягане в метавулканити; г – сигмоидално огънати
кварцови будини, показващи северна посока на тектонски транспорт; д – вдаване на кварцовите зърна (bulging) в хлорит-серицитови
шисти; е – изоклинално огъване на кварцови рибони, паралелно на фолиацията в метавулканити
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