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Езерните варовици представляват относително
рядък фациес в горнопалеозойските седиментни
последователности, разкриващи се в СЗ България
(Janev, 1969). Тяхното присъствие е установено
в рамките на няколко литостратиграфски единици с къснокарбонска и раннопермска възраст.
Карбонатните езерни отложения асоциират с
преобладаващо силицикластични скали, които
съдържат доказателства за пролувиален, алувиален, делтов, блатен, езерен и еоличен произход
(Janev, 1969).
Извършени теренни изследвания в района около Белоградчик потвърдиха наличието на езерни
варовици, които в литостратиграфско отношение
се отнасят към Зелениградската свита (Стефан–

Долен перм) и Карловишката свита (Долен Перм).
Разкритията на тези горнопалеозойски единици
се намират непосредствено на запад и югозапад
от Белоградчик, както и северно от с. Боровица
(Tenchov, Yanev, 1963). В тях сиви до тъмносиви
(по-рядко червеникави) варовици образуват предимно тънки слоеве с дебелина до няколко cm,
както и редки по-дебели пластове и пачки, достигащи до няколко dm (фиг. 1а). Макроскопски
в карбонатните скали се наблюдават единствено
масивна текстура и отчетлива или слабо изразена
паралелна хоризонтална ламинация.
Под микроскоп езерните варовици показват
сравнително еднообразни структури и често се
отличават с повишено количество глинесто-алев-

Фиг. 1. а – пачка дебелопластови варовици в Карловишката свита, разкритие на север от с. Боровица; б – глинесто-алевритов варовик с
гирогонити от харови водорасли (стрелки), МФТ харов мадстоун; в – глинест варовик с цели черупки и детритус на остракоди (стрелки),
МФТ остракоден мадстоун
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ритови примеси, както и със следи от биотурбация. Фосилната асоциация е бедна и включва
цели черупки и детритус на остракоди, единични
бивалвии и гастроподи, гирогонити на харови водорасли, а някои скали съдържат и фосфатни останки от гръбначни организми. Много рядко се
наблюдават храстовидни образувания (shrub-like
fabrics) от фосилизирани скелети на цианобактерии. Микропетрографското изследване дава основание да се отделят няколко микрофациални
типа (МФТ), които могат да бъдат корелирани с
обособените от Flügel (2004) езерни микрофациални типове (Lacustrine Microfacies Types – LMF).
Доминиращо положение сред тях заемат харовите мадстоуни (фиг. 1б) и остракодните мадстоуни
(фиг. 1в). По-слабо застъпени са глинесто-песъчливи мадстоуни, ламинирани остракодни вакстоуни,
пелоидни мадстоуни/вакстоуни и интракластични
вакстоуни. Срещат се и смесени разновидности,
като например, харово-остракодни мадстоуни.
Изброените МФТ кореспондират в една или друга
степен на LMF 1, LMF 2, LMF 4, LMT 6 и LMF 7.
Само в една проба се установява хомогенна структура на микробиалит, която се изразява в присъствието на микропелоиди, а тяхното концентриране в
дадени участъци оформя т. нар. съсиречен (clotted)
микростроеж (вж. Dupraz et al., 2004).
Микропетрографските характеристики на скалите са типични за голяма част от езерните варовици в геоложкия летопис (Gierlowski-Kordesch,
2010). В конкретния случай доминирането на непромити, богати на микритен матрикс структури,
често оформената ламинация, следите от биотурбация и предимно добре запазените фосилни останки, заедно с почти пълната липса на пирит и органично вещество, са доказателства за седиментация
в тиховодна обстановка при окислителен режим.
От друга страна, локалната поява на натрошени
и/или деформирани ламини, микритни интра
класти и преработен в различна степен скелетен
детритус е показателна за повишена придънна хидродинамика през периоди, които са предшествали
окончателното отлагане на утайките. По отношение на палеобатиметрията присъствието на харови
водорасли, цианобактерии и микробиалити представлява надежден критерий за седиментация във
фотичната зона. Самата асоциация на обособените
МФТ предполага акумулиране на карбонатните
седименти в плитководни участъци на езерния басейн, които са били засегнати относително слабо
от вълнова дейност, течения и щормови събития,
т. е. сублиторалната зона според терминологията
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на Gierlowski-Kordesch (2010). Същевременно липсата на зърновоподдържани и промити структури,
покрити зърна, екстракласти и коса слоестост във
варовиците отхвърля допускането на прибрежна
високоенергийна седиментация, т. е. в обхвата на
литоралната зона. Въпреки че ламинирани карбонатни скали често биват интерпретирани като дълбоководни отложения в езерните басейни (т. нар.
profundal zone), тяхното присъствие не може да
се приеме за еднозначен батиметричен индикатор
(вж. Quijada et al., 2013) в дадения случай.
Наред с публикуваните микропетрографски описания на палеогенски и неогенски езерни варовици
в българската геоложка литература, настоящото изследване представя такива данни и за горнопалеозойски скали. Прeдстоящи седиментоложки изследвания върху континентални карбонатни скали с карбон-пермска възраст от други части на СЗ България
биха разширили представата за тези относително
редки и специфични отложения в геоложкия летопис. Получените предварителни резултати показват, че заедно с микрофациалните характеристики,
които очертават параметрите на седиментационната среда, са налице доказателства за разнообразни
диагенетични промени в езерните утайки, включително прояви на педогенеза (palustrine carbonates).
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