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Цветът на седиментите зависи предимно от подхранващата провинция, количеството на органичното вещество и окислително-редукционния потенциал на морското дъно. Богатите на кислород
придънни води окисляват органичния материал
и се натрупват светли седименти. Редукционните
условия са предпоставка за образуването на богати
на пирит тъмни скали. Смяната на окислителна с
редукционна обстановка може да се дължи на колебания в морското ниво, но при дълбоководните пелитни седименти трябва да се търсят и други обяснения – например промени в океанската
циркулация.
Повърхностните ветрове, температурата, валежите, солеността, Кориолисовият ефект и Екман
транспортът са основните движещи сили на океан
ските течения. Когато ветровете и повърхностните течения се движат по протежение на бреговата
линия, те могат да преместят повърхностните води
далече от брега. Тяхното място ще се замени с
води от дълбочина и ще протече процес на издигане – ъпвелинг (upwelling). Такива води са богати
на хранителни вещества и бедни на кислород. С
течение на времето мъртви организми и друга органична материя ще се утаят на дъното и в редукционни условия ще се образуват тъмни седименти.
Ъпвелингът съществува и в някои части на океана,
където ветровете формират повърхностни течения, които се отдалечават едно от друго (напр. на
екватора). Даунвелингът (downwelling) е обратен
процес, при който повърхностните води се спускат надолу и заместват дълбоките води. Такива
води са богати на кислород, органичната материя
на дъното ще се окисли и ще се образуват светли
седименти. Когато в някои части на океана вет-

ровете задействат движещи се едно срещу друго
повърхностни течения, също възникват условия за
даунвелинг. На повърхността на океана теченията са предимно движени от ветровете. Дълбоко в
океана теченията са контролирани от плътността
на водата, която зависи от нейната температура и
соленост. Охлаждането и изпаряването на водата
от повърхността на водните басейни я правят поплътна. По-студената и по-солена вода се спус
ка в дълбочина, което задвижва термохалинната
циркулация.
Палеозойската морска седиментна последователност в Свогенската единица (фиг. 1) e изградена
предимно от пелитни скали, като литостратиграфската им подялба се основава главно на различия в
техния цвят. Горноордовишката Церецелска свита
(сиво-зелени аргилити) се разполага над тъмните
аргилити на Грохотенската свита и се покрива от
грауваките на Сирманската свита, последвани от
доминираната от черни силицити Салтарска свита, черните граптолитни аргилити на Малоречката
свита, ивичестите аргилити на Ябуковдолската
свита, черните аргилити на Оградищенската свита и сиво-зеленикавите аргилити на Ромчанската
свита. Разрезът завършва с горнодевонски флишки седименти (Кътинска свита). Тези единици са
част от палеозойския Балкански терен. Промените
в цвета на техните седименти може да се свърже
с промени в режима на океанската циркулация,
предизвикани от климатични и палеогеографски
изменения.
Интервалът Късен Катски век–Среден Хирнант
ски век се свързва със заледяването на Гондвана
в края на Ордовика, с максимум в началото на
Средния Хирнант. Балканският терен се е намирал
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във високите южни географски ширини, където се
е формирала термохалинно задвижена даунвелинг
система. В такава обстановка са се образували
сиво-зелените аргилити на Церецелската свита
(фиг. 1А). След максимума на заледяването окислителните условия на морското дъно са заменени с
редукционни. Тази аноксия се запазва до най-ранния Лудлоу. Балканският терен се е придвижил от
високите ширини (60°S) към субтропичната зона
(30°S). В тази област на умерен климат преобладават северозападни ветрове. Те предизвикват
движение на повърхностните води на североизток
(Екман транспорт), което е подходящо условие за
инициирането на задвижена от вятъра ъпвелинг
система. Със затоплянето на климата през Късния
Хирнант ледниците рязко съкращават своя обем,
морското ниво се покачва, което бързо е последвано от изостатично издигане на кората. При този отскок част от седиментите се транспортират в дълбоките части на басейна под формата на турбидитни
потоци (фиг. 1В). С подобен механизъм се свързва
отлагането на пясъчниците на Сирманската свита.
Отдръпването на ледниците и постглациалното
възстановяване на кората създават широко поле
за интензивно химично изветряне. Един от продуктите на това изветряне е SiO2. Той се усвоява
най-вече от радиолариите. Натрупването на радиоларийни скелети води до формирането на доминираната от силицити Салтарска свита. В края
на Ландоверския период силицитната седиментация намалява и се отлагат само черни аргилити
(Малоречка свита). В началото на Лудлоуския период Балканският терен достигат до около 30°S,
попадайки в една суха и гореща субтропичната
зона, където има условия за възникване на термохалинен даунвелинг. Освен това в тези географски ширини преобладават югоизточни ветрове,
които инициират движение на повърхностните
води на югозапад, условия при които възниква
и задвижена от вятъра даунвелиг система. В такава обстановка се отлагат ивичестите аргилити
на Ябуковдолската свита (фиг. 1С). Образуването
на черните аргилити на Оградищенската свита
може да се свърже с ротация на Балканския терен
отново към умерените ширини или с продължаващо движение на север, при което той попада
в условия на мусонен климат (фиг. 1D). Летните
мусони в тропическа Гондвана водят до повишен
приток на прясна вода, намалявайки плътността
на повърхностните води. По-леката вода не може
да потъне в дълбочина и да достави кислород до
морското дъно, където се отлагат богати на органично вещество тини. През зимата преобладават
ветрове от сушата към морето, което задейства
ъпвелинг система. В същото време валежите над
океана надвишават изпарението и се запазва нис
ката плътност на повърхностните води и съответно редукционна обстановка на дъното, подходяща за образуване на черни аргилити.
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Фиг. 1. Обобщен профил на палеозойската морска седиментна
последователност в Свогенската единица с палеогеографски модел на седиментация

