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Abstract. The depositional environment of the studied Anisian–Ladinian carbonate rocks is interpreted on the basis of a combined 
sedimentological approach including description of their macroscopical features and microfacies analysis. Sixteen microfacies types are 
distinguished in the limestones and dolostones building three lithostratigraphical units (Edivetar Fm, Babino Fm and Toshkovdol Fm). The 
sandstones from the base of the carbonate section are also characterized by means of micropetrography and grain size analysis.

The initial inner-ramp subtidal regime at the onset of the Anisian age resulted in accumulation of predominant sandy bioclastic sedi-
ments and subordinate calcareous sands. Subsequently proximal and distal tempestites (including the so-called brachiopod beds) were 
formed in the limits of the mid-ramp zone. The uppermost part of the carbonate section consists of mostly oolitic and intraclastic grain-
stones deposited in the framework of an inner-ramp fringing shoal complex.

Other results from the accomplished study comprise some corrections made with respect to the hitherto adopted lithostratigraphical 
scheme and lithologic characteristics of the respective units, conclusions about the reduced thickness of the Triassic section compared to 
other exposures in NW Bulgaria, and attempted correlations with isochronic sediments from the same area.

Key words: sedimentology, carbonates, microfacies, correlation, Middle Triassic, Granitovo.

Резюме. Условията на седиментация на изследваните анизко–ладински карбонатни скали са интерпретирани на базата на 
комбиниран седиментоложки подход, включващ описание на техните макроскопски характеристики и микрофациален анализ. 
Отделени са шестнадесет микрофациални типа сред варовиците и доломитите, които изграждат трите литостратиграфски едини-
ци (Едиветърска свита, Бабинска свита и Тошковдолска свита). Пясъчниците от основата на карбонатния разрез също са харак-
теризирани чрез микропетрография и зърнометричен анализ.

Установеният в началото на Анизкия век подотливен вътрешнорампов режим е довел до акумулирането на преобладаващо 
песъчливи биокластични утайки и подчинено количество варовити пясъци. Впоследствие в пределите на среднорамповата зона 
са били генерирани проксимални и дистални темпестити (включително т. нар. брахиоподни пластове). Най-горната част от кар-
бонатната последователност е изградена от оолитни и интракластични грейнстоуни, отложени в рамките на вътрешнорампов 
комплекс от ограждащи плитчини.

Други резултати от проведеното изследване се свеждат до някои корекции по отношение на възприеманата досега литостра-
тиграфска схема и литоложките характеристики на съответните единици, изводи относно редуцираната дебелина на триаския 
разрез в сравнение с други разкрития в Северозападна България, и опит за корелация с изохронни седименти от същата площ.

Ключови думи: седиментология, карбонати, микрофациеси, корелация, Среден Триас, Гранитово.

Въведение

Гранитовската ивица обхваща най-северозападните 
повърхностни разкрития на триаски седиментни ска-
ли върху територията на страната. С оглед на интен-
зивните седиментоложки изследвания през послед-следвания през послед- през послед-
ните две десетилетия, конкретно върху изохронни 
карбонатни отложения от съседни площи в Западните 
Балканиди (Chatalov, 1998, 1999, 2000a, 2005a, 2007; 
Чаталов, 2001а; Chatalov, Stanimirova, 2001; Chatalov, 

Vangelov, 2001) тази област представлява особен 
интерес в контекста на едно сравнение. Освен това 
Гранитовската ивица е най-близо разположена до 
аналогични разкрития на периконтинентален Триас 
в други части на Европа (Румъния, Унгария, Полша, 
Германия), спрямо които е целесъобразна бъдеща 
регионална корелация по отношение на седименто-
ложките им особености.

Настоящите изследвания са съсредоточени 
върху карбонатната част от триаския разрез, т.е. 
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обхващат само скалите на въведената от Тронков 
(1981) Искърска карбонатна група (Долен–Горен 
Триас). Основните поставени цели са детайлна 
характеристика на строежа и веществения състав 
на тези отложения и интерпретация на техните ус-
ловия на седиментация. За тяхното осъществяване 
са описани текстурни и макроструктурни белези 
на скалите, като допълнително е извършен ми-
крофациален анализ. Други конкретни задачи са 
свързани с изясняване на някои литостратиграф-
ски проблеми, петрографска характеристика на 
пясъчниците от долните нива на карбонатния раз-
рез, както и корелация с изохронни седименти от 
Северозападна България.

Геоложка обстановка

Според алпийския тектонски модел на Иванов 
(1988), Гранитовската ивица попада в рамки-
те на параавтохтонната Белоградчишка единица 
на Западнобалканската тектонска зона. Ивицата 
има дължина около 10 km, като в по-голямата си 
част е ориентирана по направление север–юг. Тя  
се простира приблизително от северния край на  
с. Гранитово и минавайки по западния и южния 
склон на Белоградчишкия венец, завършва при  
с. Яновец преди да достигне долината на р. Лом 
(фиг. 1). Общата дебелина на карбонатната част от 
триаския разрез (имаща среднотриаска възраст) е 

Фиг. 1. Схематична геоложка карта на част от триаската Гранитовска ивица (по Ангелов и др., 2006а, 2000б, 
2000в, с изменения) с обозначение на опробваните разрези (правоъгълници) и отделни разкрития (звездички) на 
Искърската карбонатна група (Cреден Tриас)
1 – средноюрски седименти; 2 – Тошковдолска свита (Aниз–Ладин) и Бабинска свита (Аниз); 3 – Едиветърска свита 
(Аниз); 4 – Петроханска теригенна група (Долен Триас); 5 – карбонски гранитоиди

Fig. 1. Schematic geological map of part of the Triassic Granitovo strip (modified after Ангелов и др., 2006а, 2000б, 2000в) 
with designated location of the sampled cross-sections (rectangles) and outcrops (asterisks) of Iskar Carbonate Group 
(Middle Triassic)
1, Middle Jurassic sedimentary rocks; 2, Toshkovdol Formation (Anisian–Ladinian) and Babino Formation (Anisian); 3, Edivetar 
Formation (Anisian); 4, Petrohan Terrigenous Group (Lower Triassic); 5, carboniferous granitoids
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от порядъка на 100 m (Тронков, 1973), докато от-m (Тронков, 1973), докато от- (Тронков, 1973), докато от-Тронков, 1973), докато от-), докато от-
долулежащите долнотриаски (и евентуално дол-и евентуално дол-
ноанизки − Тронков, 1995б) червеноцветни клас-) червеноцветни клас-
тити на Петроханската теригенна група (Тронков, 
1981) достигат според различни автори съответно 
350 m (Герджиков, 2006) и 550 m (Тронков, 1995б). 
Подложката на карбонатния Триас в централната 
и северната част на изучената площ е представе-
на от Сливовнишката свита, в чието изграждане 
участват главно грубозърнести и гравий-съдържа-съдържа-
щи пясъчници с аркозен характер (Тронков, 1973), 
а така също и гранитоиди на горнопалеозойския 
Белоградчишки плутон. В южна посока (околности-(околности-околности-
те на Белоградчик) седиментите се съчленяват с по-
грубокластични скали, отнесени от Тронков (1995б) 
към конгломератно-пясъчниковата задруга. На 
свой ред покривката включва навсякъде средноюр-окривката включва навсякъде средноюр-
ски теригенни скали, които залягат с рязка размив-
на граница и са дефинирани като Кичерска свита 
(Стефанов, Цанков, 1970). Триасът в Гранитовската 
ивица принадлежи към Балканидния (фациален) тип 
(Ganev, 1974; Chatalov, 1980), чиито отложения са 
образувани в перитетиски обстановки (Zagorchev, 
Budurov, 1997).

Предходни стратиграфски  
и седиментоложки изследвания

Триаската система в Белоградчишко е устано  вена 
и изследвана за първи път от Toula (1877, 1881). 
По-късно съществен принос по отношение на 
триаската стратиграфия в района имат работите 
на Златарски (1909, 1927), С. Бончев (1910, 1930) 
и Е. Бончев (1955, 1956). Детайлни биострати-
графски изследвания са проведени от Будуров 
(1960, 1962), който изучава конодонтната фауна 
в Aнизкия етаж при с. Гранитово. Същевременно 
Tронков и др. (1965) предлагат етажна подялба 
на триаските седиментни скали за територията на 
Северозападна България. Наред с възрастовите 
определения тези автори привеждат кратка мак-
ропетрографска характеристика на литоложки-
те типове, описват голям брой фосилни видове и 
правят някои обобщени изводи относно палеогео-
графията на въпросната площ през Tриаския пе-Tриаския пе-риаския пе-
риод. Получените резултати са допълнени по-къс-
но от Tronkov (1968), Тронков и Монов (1971) и 
Tронков (1973) конкретно по отношение на т. нар. 
Белоградчишки антиклинорий, за който са въведе-
ни няколко литостратиграфски единици с разли-
чен ранг (свити, задруги, членове). Освен това в 
последните две работи са публикувани нови данни 
за биостратиграфията на карбонатните седименти 
и се дискутира отново триаската палеогеография 
на Белоградчишкия район. На свой ред Tronkov 
(1976) дефинира триаски амонитни зони за целия 
обхват на Западните Балканиди, включително и за 
карбонатната последователност в Белоградчишко. 

Наскоро Muttoni et al. (2000) представиха резулта-
ти от магнитостратиграфски и биостратиграфски 
анализ, базирани само на разреза при с. Гранитово, 
които според авторите могат да са използват за 
уточняване на палеогеографското положение на 
Мизийската платформа през Tриаския период. 
Някои от направените изводи в тази публикация 
обаче бяха впоследствие сериозно оспорени от 
Tronkov (2005).

Началото на същинските седиментоложки 
изследвания в района е поставено от Гноевая 
(1965), чрез извършената минераложко-петрог-1965), чрез извършената минераложко-петрог-), чрез извършената минераложко-петрог- извършената минераложко-петрог-
рафска харак теристика на сборен триаски про-
фил от Гранитовската ивица, при което главно 
внимание е обърнато на кластичния компонент в 
скалите. По-късно Тронков (1974) определя по-
соките на палеотечения в долнотриаския черве-
ноцветен ком плекс от Белоградчишкия антикли-
норий. В последно време някои седиментоложки 
особености на триаските карбонатни скали от 
Белоградчишко бяха дискутирани в рамките на 
редица обобщителни изследвания върху цялата 
площ на Западните Балканиди (Chatalov, 2000b, 
2005b; Чаталов, 2001б, 2002). Конкретно в сред-b; Чаталов, 2001б, 2002). Конкретно в сред-; Чаталов, 2001б, 2002). Конкретно в сред-Чаталов, 2001б, 2002). Конкретно в сред-, 2001б, 2002). Конкретно в сред-б, 2002). Конкретно в сред-). Конкретно в сред-. Конкретно в сред-
нотриаски варовици и доломити беше описана 
първична и вторична фенестрална порестост, а 
така също (с помощта и на други микропетро-
графски доказателства) беше направен извод за 
протекла диагенеза свързана с древно несъгласие 
(Chatalov, 2009).

Материал и  методика

В резултат на проведените теренни изследвания бяха 
описани и детайлно опробвани три опорни разреза на 
Искърската карбонатна група в Гранитовската иви-
ца („Гранитово“, „Шосето-Орешец“ и „ТВ кула“), 
като допълнителни проби бяха взети от други три 
разкрития – Бобук дол (под връх Соколов венец), 
Студени дол (пресичащ шосето от Белоградчик за 
гара Орешец) и под Смедов връх (югоизточно от 
Белоградчик) (фиг. 1). Разпределението на всички 
проби по свити и по разрези/разкрития е показано 
на табл. 1. Същевременно при провеждането на по-
левите маршрути бяха ревизирани някои данни за 
разпространението, границите, дебелината, страти-
фикацията и литологията на триаските литострати-
графски единици, а така също беше направено опи-
сание на цветовите, текстурните и макроструктур-
ните характеристики на изграждащите ги скали.

Основният обем от лабораторната обработка 
на фактическия материал включва микроскопско 
изследване на дюншлифи. От всички взети проби 
(варовици, доломити и пясъчници) бяха изготвени 
стандартни препарати, част от които предварител-
но оцветени по методиката на Dickson (1965). При 
карбонатните скали бяха дефинирани конкретни 
микрофациални типове, следвайки принципите 
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очер тани от Fl�gel (2004) и прилагайки тради-�gel (2004) и прилагайки тради-gel (2004) и прилагайки тради- (2004) и прилагайки тради-) и прилагайки тради-
ционно използваната за тази цел класификация 
на Dunham (1962) в нейния разширен вариант от 
Embry and Klovan (1972). Както е известно, главни 
параметри във въпросната схема са природата на 
свързващата маса, характера на структурно под-
държане и относителното количество алохеми. Тъй 
като сред срещаните структури често беше наблю-
давано смесване на различни фрагменти, отделя-
нето на микрофациалните типове беше направено 
според доминиращия вид, докато количествените 
вариации при останалите алохеми са отразени чрез 
допълнителното обособяване на микрофациални 
подтипове. За по-прецизно определяне на процент-
ните съдържания на основните строежни елементи 
в скалите бяха използвани сравнителните визуал-
ни схеми на Bacelle and Bosellini (1965).

На осем подбрани чрез предварително ми-
кроскопско изследване проби от варовици беше 
определено количеството на неразтворимия ос-
татък след декарбонатизация на 1 g фино стрит 
скален материал посредством 5% разтвор на HCl. 
Същевременно неразтворимият остатък на три 
проби от пясъчници беше подложен на съкратен 
зърнометричен анализ след декарбонатизация по 
гореописания начин, но с увеличено начално тегло 
на пробата до 50 g. За сепариране на псамитните 
фракции последователно бяха приложени мокро и 
сухо пресяване (през интервал 1�), докато преми-(през интервал 1�), докато преми-през интервал 1�), докато преми-), докато преми-, докато преми-
налият през ситото 4� тинест материал беше пре-
изчислен като разлика между началното тегло на 
пробата и сумарното количество на псамита плюс 
отделения разтворим компонент.

Литостратиграфски бележки  
и макроскопска характеристика  
на карбонатните скали

В рамките на Искърската карбонатна група от 
Гранитовската ивица досега са били обособе-
ни четири основни литостратиграфски единици 

(Tronkov, 1968; Тронков, 1973, 1995б): Свидолска 
свита (Долен Аниз), Едиветърска свита (Долен 
Аниз), Бабинска свита (Долен–Горен Аниз) и 
Тошковдолска свита (Горен Аниз–Долен Ладин). 
В частност последните две свити са включени от 
Ганев и др. (1986) в състава на Средногорската под-
група, докато Свидолската свита и Едиветърската 
свита са отнесени по-късно от Загорчев и Будуров 
(2006) към обема на Хемуската подгрупа.

Според Тронков (1973, 1995б), в разкритието 
по Студени дол и на югоизток от него, над ска-
лите на Петроханската теригенна група с посте-
пенен литоложки преход следват пъстрите тери-
генно-карбонатни седименти на въведената от 
Г. Чаталов (1974) в Тетевенско Свидолска свита. 
Отгоре се разполагат скалите на Едиветърската 
свита (Tronkov, 1968), които се срещат вече самос-, 1968), които се срещат вече самос-), които се срещат вече самос-
тоятелно в северна посока, т.е. покриват директно 
Сливовнишката свита с кратък литоложки преход. 
Самата Едиветърска свита има дебелина от 14,30 m 
в типовия разрез, който е разположен в едноимен-
ната местност западно от с. Гранитово (Тронков, 
1973) и съответства на част от обозначения тук 
разрез „Гранитово“. Според същия автор тази ли-“. Според същия автор тази ли-. Според същия автор тази ли-
тостратиграфска единица има ограничен обхват, 
като в нейното изграждане участват варовити пя-
съчници плюс оолитни и органогенни песъчливи 
варовици (често съдържащи изобилни фосилни 
останки и локално глауконит).

Извършените нови теренни изследвания върху 
цялата площ на Гранитовската ивица не показват 
убедителното присъствие на скали в основата на 
Искърската карбонатна група, които биха могли 
да се обособят самостоятелно като Свидолска сви-
та. От една страна това предполага допускането 
на латерален преход между нея и Едиветърската 
свита в посока от югоизток (Широка планина и 
Белотинска ивица) към северозапад, изразяващ се 
в постепенното налагане на относително хомоген-
на литология, която е представена от доминиращи 
песъчливи варовици и подчинени варовити пясъч-
ници (фиг. 2А; Табл. Iа, b). Друго по-приемливо 

Таблица 1
Разпределение на взетите проби по разрези/разкрития и литостратиграфски единици

Table 1
Distribution of the collected samples by cross-sections/outcrops and lithostratigraphic units

Разрез/разкритие
Свита

Едиветърска Бабинска Тошковдолска
„Гранитово“ 28 29 13

„Шосето–Орешец“ – 21 17
„ТВ кула“ – 17 15
Бобук дол – 9 10

Студени дол 6 – –
Смедов връх – 2 3
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Фиг. 2. Литоложки колонки на Искърската карбонатна група (Cреден Триас) за разрези „Гранитово“ (А), „Шосето-
Орешец“ (Б) и „ТВ кула“ (В) – показани от север на юг на фиг. 1
1 – гравий-съдържащи пясъчници; 2 – варовици; 3 – доломити; 4 – песъчливи варовици; 5 – варовити пясъчници
Със символа за фосили са обозначени брахиоподните пластове.

Fig. 2. Lithological logs of Iskar Carbonate Group (Middle Triassic) for cross-sections “Granitovo” (A), “Road-Oreshets” 
(Б) and “TV tower” (В) – shown from north to south in Fig. 1
1, granulе-bearing sandstones; 2, limestones; 3, dolostones; 4, sandy limestones; 5, calcareous sandstones
The brachiopod beds are designated with symbol for fossils.
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PLATE I ТАБЛИЦА I

ТАБЛИЦА I
а – тънко- до среднослоести варовити пясъчници с коса слоестост прехождащи възходящо в песъчливи варовици, 
Едиветърска свита, разрез „Гранитово“; b – алтерниращи варовити пясъчници и песъчливи варовици, които съдържат 
отделни глинесто-варовити класти (стрелки) с предполагаем вътрешнобасейнов произход, Едиветърска свита, разкритие 
Студени дол; c – тънък слой варовити мадстоуни (стрелки) сред варовити пясъчници и песъчливи варовици от долните 
нива на Едиветърската свита, разрез „Гранитово“; d – троговидна коса слоестост с двупосочна ориентировка на серийните 
ламини в песъчливи варовици. За отбелязване е ерозионната горна повърхност на отдолулежащия варовиков слой с 
масивна текстура, Едиветърска свита, разрез „Гранитово“.

PLATE I
a – thin- to medium-bedded calcareous sandstones with cross-bedding grading upwards into sandy limestones, Edivetar Formation, 
cross-section “Granitovo”; b – alternating calcareous sandstones and sandy limestones containing scarce marly clasts (arrows) with 
presumable intrabasin origin, Edivetar Formation, outcrop Studeni dol; c – thin bed of lime mudstones (arrows) between calcareous 
sandstones and sandy limestones from the lower levels of Edivetar Formation, сross-section “Granitovo”; d – trough cross-bedding 
with bidirectional orientation of the bounding surfaces in sandy limestones. Note the scoured upper surface of the underlying lime-
stone bed with massive structure, Edivetar Formation, cross-section “Granitovo”.

обяснение обаче се свежда до диахронен харак тер 
на седиментите изграждащи двете единици, тъй 
като за Свидолската свита в площта източно от 
р. Лом е дефинирана къснооленекска възраст, а 
за Едиветърската свита от Гранитовската ивица 
– ранноанизка възраст (Tronkov, 1972; Тронков, 
1973, 1995б). За съжаление липсата на непрекъс-, 1995б). За съжаление липсата на непрекъс- 1995б). За съжаление липсата на непрекъс-). За съжаление липсата на непрекъс-. За съжаление липсата на непрекъс-
нати разкрития между двата района не позволява 

да се проследят по-прецизно взаимотношенията 
между въпросните литостратиграфски едини-
ци. Сред новоустановените факти конкретно за 
Едиветърската свита може да се отбележи наличие-
то в нейните долни нива на единични тънки слоеве 
микрозърнести варовици (Табл. Ic). Същевременно 
проведеният микрофациален анализ (вж. по-долу) 
показва отсъствието на същински оолитни варови-
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ци, а наред с масивния изглед на скалите локално се 
наблюдават градационна и коса слоестост (Табл. Id) 
плюс редки следи от биотурбация. Освен това при 
сегашните изследвания е измерена по-голяма дебе-
лина (18,10 m) на типовия разрез в сравнение с посо-(18,10 m) на типовия разрез в сравнение с посо-18,10 m) на типовия разрез в сравнение с посо-) на типовия разрез в сравнение с посо- на типовия разрез в сравнение с посо-
чената от Тронков (1973).

Бабинската свита е единствената триаска ли-
тостратиграфска единица с такъв ранг от Белоград -
чишкия район, която се разкрива повсеместно в 
Западните Балканиди (въведена е с типов разрез в 
Искърския пролом от Тронков, 1968). В пределите 
на изследваната площ тя следва с кратък литолож-
ки преход над седиментите на Едиветърската сви-
та, а нейната литология е представена предимно 
от тънкопластови варовици, често набогатени на 
фосилни останки (Тронков, 1973, 1995б). По цяло-(Тронков, 1973, 1995б). По цяло-Тронков, 1973, 1995б). По цяло- 1995б). По цяло-б). По цяло-). По цяло-. По цяло-
то протежение на Гранитовската ивица в свитата 
се проследява Змиянският член, който я разделя 
на приблизително две равни части по дебелина 
(Тронков, 1973). Според същия автор в неговото 
изграждане участват дебелопластови до масивни, 
чисти или песъчливи варовици с обща дебелина 
от 5,50 m до 10,80 m. Долната част на Бабинската 
свита (с дебелина 30–35 m) е слабо разкрита, като 
отделни пачки от нея се наблюдават в обозначени-
те тук разрези „Гранитово“ и „Шосето-Орешец“. 
Изградена е от глинесто-алевритови варовици с 
ядчеста текстура, песъчливи мергели, песъчливи 
варовици и отделни тънки слоеве от чисти варови-
ци (Тронков, 1973). В цитираната работа се отбе-(Тронков, 1973). В цитираната работа се отбе-Тронков, 1973). В цитираната работа се отбе-). В цитираната работа се отбе-. В цитираната работа се отбе-
лязва, че в горната част на единицата се обособяват 
т.нар. брахиоподни пластове (с дебелина 9,50 m), 
съдържащи освен брахиоподи, още скелетни ос-
танки от криноиди и бивалвии. Общата дебелина 
на Бабинската свита достига около 60 m, като се 
очертава тенденция на изтъняване от югоизточ-
на в северозападна посока. Възрастта на скалите 
е дефинирана като анизка и по-конкретно обхва-
ща интервала от горната част на Долния Анизки 
(Егейски и Битински) подетаж до Илирския поде-
таж (Тронков, 1973; Tronkov, 1976). Това заключе-(Тронков, 1973; Tronkov, 1976). Това заключе-Тронков, 1973; Tronkov, 1976). Това заключе-; Tronkov, 1976). Това заключе-Tronkov, 1976). Това заключе-, 1976). Това заключе-. Това заключе-
ние се потвърждава от последните изследвания на 
Muttoni et al. (2000), като техните опити за по-де- et al. (2000), като техните опити за по-де-et al. (2000), като техните опити за по-де- al. (2000), като техните опити за по-де-al. (2000), като техните опити за по-де-. (2000), като техните опити за по-де-, като техните опити за по-де-
тайлно възрастово определение остават съмнител-
ни поради неправилно позициониране на взетите 
проби от разрез „Гранитово“ (Tronkov, 2005).

Проведените нови теренни изследвания по-
казват, че дебелината на ясно диференцирания 
Змиянски член се изменя в съвсем тесен интервал 
– от 5,40 m до 5,60 m (фиг. 2). Освен това той е 
изграден от почти чисти варовици с предимно не-
ясни слоеви граници (Табл. IIа) и масово проявена 
коса слоестост. Тази текстура е представена главно 
чрез нейната хълмиста (hummocky) разновидност 
в доминиращите интракластични и биокластични 
варовици, които показват също така хоризонтална 
ламинация и съдържат на места изпъкнали наго-
ре разчленени черупки от бивалвии и брахиоподи 
(Табл. IIb). Самите алохемни варовици често обра-

зуват неравни ерозионни срязвания в отдолулежа-
щи слоеве с идентична текстура и структура (Табл. 
IIc) или в прослойки от микрозърнести варовици 
(Табл. IId), които на места изклинват (Табл. IIIа). 
Друга характерна особеност на скалите от разг- на скалите от разг-
лежданата литостратиграфска единица е свързана с 
наличието на три повърхности тип „твърдо дъно“, 
като една от тях е по-ясно изразена и маркирана 
главно чрез следи от организми-макропробивачи 
(Табл. IIIb). Между така дефинирания Змиянски 
член и брахиоподните пластове се разполага ин-
тервал с почти постоянна дебелина (4,40–4,50 m), 
изграден също от варовици, които демонстрират 
ясни слоеви граници и преобладаващо тънкосло-
еста стратификация (Табл. IIIc). При тях аналогич-IIIc). При тях аналогич-c). При тях аналогич-
но се наблюдава отчетливо редуване на алохемни 
и микрозърнести скали (но в приблизително израв-(но в приблизително израв-но в приблизително израв-
нено съотношение по сумарна дебелина), показва-), показва-показва-
щи специфични макроскопски характеристики: за-: за- за-
пълнени ерозионни канали (gutter casts), хълмиста 
коса слоестост, рипъл-марки, хоризонтална лами-
нация, градационно подреждане на алохеми и ло-
кално проявен изклинващ или лещовиден характер 
на слоевете – при алохемните варовици; масивна 
текстура, следи от биотурбация и преобладаващо 
неравни горни слоеви граници – при микрозърнес-
тите варовици (Табл. IIId). Съответно измерената 
дебелина на залягащите над описания интервал 
същински брахиоподни пластове достига 1,80 m 
(Табл. IVа). Те са изградени главно от брахиопо-Табл. IVа). Те са изградени главно от брахиопо-). Те са изградени главно от брахиопо-. Те са изградени главно от брахиопо-
дни рудстоуни и флоутстоуни, като фосилните 
черупки са представени от разчленени (изпъкнали 
нагоре) и неразчленени валви (Табл. IVb). Преходът 
към скалите на Тошковдолската свита е белязан от 
интервал с дебелина около 4 m, в който количество-4 m, в който количество- m, в който количество-
то на брахиоподите намалява за сметка най-вече на 
криноидни останки, цветът на варовиците посте-
пенно изсветлява, а слоевата дебелина нараства. На 
свой ред долната слабо разкрита част на единицата 
е измерена с по-голяма прецизност (дебелина около 
32 m) единствено в разрез „Гранитово“ (фиг. 2А). 
Оскъдните разкрития в него показват наличие-
то на слабо песъчливи, биокластични варовици 
с масивна текстура, които имат дебелина около 
1,30 m и са разположени директно над скалите 
на Едиветърската свита. Същевременно отделни 
тънки слоеве и пачки от глинести микрозърнес-
ти варовици с нодуларна текстура се установяват 
от Студени дол нагоре по пътя за гара Орешец. 
Така пълната измерена дебелина на Бабинската 
свита в обхвата на Гранитовската ивица възли-
за на около 50 m, което е значително по-малко в 
сравнение с типовата област и останалите части 
на Западнобалканската тектонска зона, където се 
наблюдават пълни разкрития на тази литострати-
графска единица – Козница планина, Понор пла-
нина, Врачанския Балкан, района около с. Меляне 
и Широка планина (Тронков, 1968, 1973, 1995а, 
1995в; Филипов, 1995; Цанков, Недялкова, 1995). 



90

PLATE II ТАБЛИЦА II

ТАБЛИЦА II
а – изглед към Змиянския член и покриващия го интервал с дистални темпестити (границата е отбелязана с пунктир), 
Бабинска свита, разрез „Шосето-Орешец“; b – изпъкнали нагоре разчленени бивалвийни и брахиоподни черупки (стрелки) 
в биокластично-интракластични грейнстоуни (проксимални темпестити) на Змиянския член, Бабинска свита, разрез 
„Гранитово“; c – интракластични грейнстоуни с хълмиста коса слоестост и хоризонтална ламинация, разделени чрез 
неравни контакти (стрелки) на подводен размив – амалгамирани проксимални темпестити, Змиянски член на Бабинската 
свита, разрез „Гранитово“; d – интракластични грейнстоуни (проксимални темпестити), залягащи с контакт на подводен 
размив (стрелки) върху прослойка от варовити мадстоуни, Змиянски член, разрез „Гранитово“

PLATE II
а – front view of Zmiyanski Member and the overlying interval with distal tempestites (boundary marked with dashed line), Babino 
Formation, cross-section “Road-Oreshets”; b – convex-up disarticulated bivalve and brachiopod shells (arrows) in bioclastic-in-
traclastic grainstones (proximal tempestites) of Zmiyanski Member, Babino Formation, cross-section “Granitovo”; c – intraclastic 
grainstones with hummocky cross-bedding and horizontal lamination separated by uneven washout contacts (arrows) – scour-and-
fill structure in amalgamated proximal tempestites, Zmiyanski Member of Babino Formation, cross-section “Granitovo”; d – intra-
clastic grainstones (proximal tempestites) truncating (arrows) intercalation of lime mudstones (scour-and-fill structure), Zmiyanski 
Member, cross-section “Granitovo”

Друг резултат от проведените теренни изследва-
ния в рамките на посочените разрези и разкрития 
е, че не се установява тенденция към намаляване 
на сумарната дебелина на Бабинската свита от 
югоизток към северозапад.

Номинираната от Тронков (1973) в рамките 
на Белоградчишкия антиклинорий Тошковдолска 
свита следва с постепенен, но кратък литолож-

ки преход върху скалите на Бабинската свита. 
Според същия автор тя се състои от три пачки – 
две варо викови и вместена между тях доломитна. 
Варовиците са светлосиви и бели, плътни, слабо 
захаровидни и оолитни, а доломитите са сиви и 
жълтеникави. Фосилните останки, които на мес-
та са твърде изо билни, са представени от бивал-
вии, брахиоподи, ехиниди и корали (Тронков, 
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PLATE III ТАБЛИЦА III

ТАБЛИЦА III
а – изклинваща прослойка (двойна стрелка) от варовити мадстоуни сред интракластични грейнстоуни с хълмиста коса 
слоестост (проксимални темпестити), Змиянски член, разрез „Гранитово“; b – повърхност тип „твърдо дъно“ със следи 
от организми – макропробивачи (бивалвии?), Змиянски член, разрез „Гранитово“; c – интервал с тънкослоести дистални 
темпестити (изпъкнал релеф) и варовити мадстоуни, образувани при фоновата седиментация (вляво от чука се наблюдава 
запълнен ерозионен канал), Бабинска свита, разрез „Шосето-Орешец“; d – тънък слой дистален темпестит (под монетата) 
с ерозионна основа, хълмиста коса слоестост, хоризонтална ламинация, симетрични рипъл-марки (на горната повърхност) 
и единични интракласти, залягащ сред варовити мадстоуни/вакстоуни със следи от биотурбация, Бабинска свита, разрез 
„Шосето-Орешец“

PLATE III
a – intercalation (double arrow) of lime mudstones pinching out between intraclastic grainstones with hummocky cross-bedding 
(proximal tempestites), Zmiyanski Member, cross-section “Granitovo”; b – hardground surface with traces from macroboring 
organisms (bivalves?), Zmiyanski Member, cross-section “Granitovo”; c – interval consisting of thin-bedded distal tempestites 
(positive relief) and lime mudstones resulting from background deposition (gutter cast is observed left of the hammer), Babino 
Formation, cross-section “Road-Oreshets”; d – thin bed of distal tempestite (below the coin) with scoured base, hummocky cross-
bedding, horizontal lamination, symmetrical ripples (on top), and single intraclasts, covered and underlain by lime mudstones/
wackestones with traces from bioturbation, Babino Formation, cross-section “Road-Oreshets”

1995б). Долната варовикова пачка в обхвата на 
Гранитовската ивица е изградена от лещовидни, 
заместващи се в хоризонтално направление тела, 
а с най-голяма дебелина се отличава средната 
доломитна пачка, която има хомогенен строеж 
(Тронков, 1973). Общата дебелина на скалите на 
Тошковдолската свита в изследвания район дос-

тига 26 m, като отгоре с размивна граница заля-
гат средноюрски седименти. Според Киселинов и 
Петров (2006) дебелината на единицата варира в 
интервала 30–50 m.

По отношение на гореизложената характе-
ристика на тази литостратиграфска единица в 
Белоградчишко могат да се направят следните 
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уточнения. От една страна, тя се разполага чрез 
слабо разкрит („Гранитово“, Бобук дол) или за-(„Гранитово“, Бобук дол) или за-„Гранитово“, Бобук дол) или за-“, Бобук дол) или за-, Бобук дол) или за-) или за- или за-
крит интервал („Шосето-Орешец“, „ТВ кула“, под 
Смедов връх) над Бабинската свита (фиг. 2). На 
свой ред най-горните нива на Тошковдолската сви-
та също са навсякъде относително слабо разкрити, 
докато добре разкрита е само средната част. В рам-
ките на изследваната площ дебелината на едини-
цата показва известни вариации (между 30 и 40 m), 
свързани с раннокимерската денудация и оформя-
нето на изразителен предюрски позитивен релеф 

(Тронков, 1963), което се наблюдава особено ясно 
по пътеката за хижа „Планиница“. Същевременно 
във въпросната свита не могат да се отделят три 
ясно различими литоложки пачки поради следните 
обстоятелства: а) доломити се срещат в различни 
нива от разреза на единицата; б) доломитните ли-; б) доломитните ли-б) доломитните ли-) доломитните ли- доломитните ли-
тозони имат предимно секущо положение спрямо 
стратификацията. Не се потвърждава също така 
споменатото по-горе заключение, че „долната ва-
ровикова пачка“ е изградена от лещовидни, замест-“ е изградена от лещовидни, замест- е изградена от лещовидни, замест-
ващи се в хоризонтално направление тела. Други 

PLATE IV ТАБЛИЦА IV

ТАБЛИЦА IV
а – разкритие на брахиоподните пластове над интервала с дистални темпестити (границата е отбелязана с пунктир), 
Бабинска свита, разрез „Шосето-Орешец“; b – скален образец от брахиоподните пластове (брахиоподни рудстоуни) с 
изобилни, предимно разчленени, изпъкнали нагоре брахиподни черупки, Бабинска свита, разрез „Шосето-Орешец“; 
c – биокластичен рудстоун с косо серийно подреждане на криноиден детритус, Тошковдолска свита, разрез „Шосето-
Орешец“; d – интракластичен рудстоун със слаба сортировка и отчетлива имбрикация на (полу)ръбести интракласти, 
Тошковдолска свита, разкритие Бобук дол

PLATE IV
a – exposure of the brachiopod beds overlying the interval with distal tempestites (boundary marked with dashed line), Babino 
Formation, cross-section “Road-Oreshets”; b – rock specimen from the brachiopod beds (brachiopod rudstones) with abundant, 
commonly disarticulated, convex-up brachiopod shells, Babino Formation, cross-section “Road-Oreshets”; c – bioclastic rudstone 
with cross-bedded serial arrangement of crinoid fragments, Toshkovdol Formation, cross-section “Road-Oreshets”; d – intraclastic 
rudstone showing poor sorting and distinct imbrication of (sub)angular intraclasts, Toshkovdol Formation, outcrop Bobuk dol



93

характерни особености на карбонатните скали се 
свеждат до преобладаващо дебелослоестия и ма-
сивен характер на стратификацията, ва риациите 
в цвета на скалите (от светлосив и белезникав до 
сиво-жълтеникав и светлобежов), локалното на-), локалното на-локалното на-
богатяване на криноидни членчета на места със 
субпаралелно серийно подреждане (Табл. IVc), 
доминиращите масивна текстура и коса слоестост 
на фона на по-рядко застъпените фенестрална тек-
стура (Chatalov, 2009), имбрикация (Табл. IVd) и 
градационна слоестост. Освен оолитни варовици 
и доломити, в разреза на свитата макроскопски се 
различават още масово представени интраклас-
тични и подчинено застъпени биокластични и 
микрозърнести варовици. В сравнение с типовата 
област (Широка планина) Тошковдолската свита 
от Гранитовската ивица показва една специфична 
черта в литоложко отношение, изразяваща се в на-, изразяваща се в на- изразяваща се в на-
личието на чисти доломити, докато в холострато-
типа (както и в разкритията от Белотинската ивица 
– Чаталов, непубл. данни) са установяват съвсем 
спорадично доломитни варовици и варовити доло-
мити (Чаталов, 2002, фиг. 4).

Микрофациален анализ  
на карбонатните скали

Обособяването на микрофациални типове и под-
типове е направено по-долу поотделно в рамките 
на всяка от трите главни литостратиграфски еди-
ници. Основанията за подобно разделяне се свеж-
дат до известни специфики при някои сходни на 
пръв поглед микроструктури на изграждащите ги 
карбонатни скали, както и коренно различната ин-
терпретация на седиментационните обстановки, в 
които са отложени първичните утайки.

Едиветърска свита

В тази литостратиграфска единица са отделени 5 
микрофациални типа (МФТ): песъчливи биоклас-МФТ): песъчливи биоклас-): песъчливи биоклас-есъчливи биоклас-
тични грейнстоуни, песъчливи пелоидни грейн-
стоуни, песъчливи биокластични вакстоуни/пак-
стоуни, песъчливи биокластично-интракластични 
пакстоуни и варовити мадстоуни.

Песъчливи биокластични грейнстоуни. Това 
е вторият по застъпеност микрофациален тип сред 
скалите на Едиветърската свита (12 проби). Въпреки 
че повсеместно в него доминират биокластите, ха-
рактерно е честото им смесване с други видове 
фрагменти (интракласти, пелоиди и ооиди). На ба-(интракласти, пелоиди и ооиди). На ба-интракласти, пелоиди и ооиди). На ба-). На ба-. На ба-
зата на установените количествени взаимотноше-
ния между всички тях се разграничават голям брой 
подтипове: същински биокластични (Табл. Vа), 
ооидно-биокластични, ооидно-пелоидно-биоклас-
тични, пелоидно-интракластично-биокластични 
(Табл. Vb), ооидно-интракластично-биокластич-Табл. Vb), ооидно-интракластично-биокластич-), ооидно-интракластично-биокластич-, ооидно-интракластично-биокластич-

ни, ооидно-интракластично-пелоидно-биокластич-
ни и пелоидно-интракластично-ооидно-биоклас-
тични грейнстоуни. В някои скали се наблюдава 
локално набогатяване на бивалвии или криноиди, 
които достигат до около 80% от общото количе-
ство на всички фосили (включващи още гастро-(включващи още гастро-включващи още гастро-
поди, фораминифери и остракоди). Спорадични 
са останките от червени водорасли (Solenopora) и 
гръбначни организми (най-вероятно зъби от риби). 
Нерядко пелециподните черупки са частично или 
напълно микритизирани, а най-дребните скелетни 
фрагменти са фактически превърнати в пелоиди. 
Интракластите, които имат предимно структура 
на песъчливи биокластични вакстоуни и по-рядко 
на варовити мадстоуни и песъчливи биокластич-
ни пакстоуни, демонстрират заедно с биокласти-
те различна степен на сортировка и заобленост. 
Ооидните алохеми (средна големина 0,3 mm) най-
често притежават радиален влакнест или микритен 
строеж на обвивката. Ядрата им са представени 
предимно от пелоиди и биодетритус, а по-рядко от 
кластични зърна.

Количеството на некарбонатните съставки в 
песъчливите биокластични грейнстоуни се изменя 
от около 5% до 25–30% (определеният неразтво-(определеният неразтво-определеният неразтво-
рим остатък в три проби е съответно 4,06%, 7,12% 
и 27,82%), като отделните зърна имат преоблада-27,82%), като отделните зърна имат преоблада-%), като отделните зърна имат преоблада-), като отделните зърна имат преоблада-, като отделните зърна имат преоблада- като отделните зърна имат преоблада-като отделните зърна имат преоблада-
ващо размери от фин до едър псамит. Наред с до-
миниращия кварц и подчинените фелдшпати (ми-(ми-ми-
кроклин и плагиоклаз) се наблюдават още редки 
късчета от гранитоиди, които са по-характерни за 
горната част от разреза на свитата. В малка част от 
скалите се установяват автогенни глауконит и пи-
рит. Друг съществен градивен компонент са кал-
цитните спойки, които според кристалната морфо-
логия биват влакнеста, листовидна, криптокриста-
линна (Chatalov, 2000b), блокова и синтаксиална.

Песъчливи пелоидни грейнстоуни. Отнесените 
към този рядък микрофациален тип три проби пред-
ставляват съответно отделни подтипове, а именно: 
биокластично-пелоидни, интракластично-биоклас-
тично-пелоидни (Табл. Vc) и интракластично-ооид-(Табл. Vc) и интракластично-ооид-Табл. Vc) и интракластично-ооид-) и интракластично-ооид- и интракластично-ооид-
но-биокластично-пелоидни грейнстоуни (Табл. Vd). 
Водещите в скалите пелоидни алохеми варират сла-
бо по относително количество (50–60%). В общи 
линии характеристиките на асоцииращите фосили, 
ооиди и интракласти не се различават от предход-
ния микрофациес. Следва да се отбележи, че като 
пелоиди условно са дефинирани и някои дребни 
микритизирани скелетни останки, както и фрагмен-
ти, които в генетичен смисъл представляват най-
вероятно интракласти, но имат размери <0,2 mm 
(Folk, 1962). Кластичният компонент не надхвърля 
20% от общия скален обем (определен неразтворим 
остатък 17,45% в една проба) и включва предимно 
среднопсамитни зърна с умерена степен на сорти-
ровка и заобленост.

Песъчливи биокластични вакстоуни/паксто-
уни. Това е най-разпространеният микрофациален 
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PLATE V ТАБЛИЦА V
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тип в рамките на Едиветърската свита, при който 
матрикс- и зърново-поддържаните структури са 
обединени на базата на сходния характер на доми-
ниращите скелетни фрагменти. И в двата случая 
скалите се дефинират най-вече като интракластич-
но-пелоидно-биокластични вакстоуни или паксто-
уни, като изключение правят редките остракодни 
вакстоуни.

Интракластично-пелоидно-биокластичните вак-
стоуни (8 проби) са изградени преобладаващо от 
микритен матрикс и подчинено количество ало-
хеми. Неизменно водеща роля играят фосилните 
останки, които са представени от слабо сортирани 
детритус и цели черупки на криноиди, форамини-
фери, бивалвии, гастроподи и редки остракоди. 
Интракластите се отличават със същата вътрешна 
микроструктура, каквато притежава описвания ми-
крофациален подтип, или произхождат от песъч-
ливи мадстоуни. Кластичният компонент обхваща 
почти изцяло алевритни и псамитни зърна, които 
изграждат до около 30% от общия скален обем (оп-(оп-оп-
ределеният неразтворим остатък в две проби възли-
за съответно на 24,25% и 33,64%). Псамитът е пре-24,25% и 33,64%). Псамитът е пре- и 33,64%). Псамитът е пре-33,64%). Псамитът е пре-%). Псамитът е пре-). Псамитът е пре-Псамитът е пре-
обладаващо дребно- до среднозърнест, но достига 
локално и до грубозърнест. Зърната са предимно 
ръбести до полузаоблени и слабо- до умерено сор-- до умерено сор- до умерено сор-
тирани. Основно са застъпени кварц и фелдшпати, 
а второстепенни компоненти са мусковитови и би-
отитови люспи. Установяват се следните акцесорни 
минерали: хлорит, циркон, рутил, турмалин, епи-: хлорит, циркон, рутил, турмалин, епи- хлорит, циркон, рутил, турмалин, епи-
дот, гранат, титанит, руден минерал. В част от про-
бите се наблюдават редки агрегатни зърна от свеж 
глауконит със среден размер около 0,1 mm.

Интракластично-пелоидно-биокластичните па-
кстоуни (4 проби) се отличават по твърде малко 
белези от гореописаните вакстоуни (Табл. Ve). 
Така например, прави впечатление повишената 
големина на черупките от молюски и криноиди, 
както и на интракластите, достигащи в дадени слу-
чаи рудитов размер (т.е. >2 mm). В някои проби се 
появяват единични зародишни (superficial) ооиди 

със среден размер 0,2 mm. Теригенният компо-
нент е най-често под 20% от общия скален обем 
(определен неразтворим остатък 14,04% в една 
проба). В част от скалите кластиката оформя из-). В част от скалите кластиката оформя из-. В част от скалите кластиката оформя из-
държани ламини, които са ориентирани субпара-
лелно на слоестостта. Аналогична ориентировка 
нерядко демонстрират и бивалвийните черупки, 
като редица от тях показват следи от микробиална 
микритизация.

Редките остракодни вакстоуни (2 проби) се ха-
рактеризират с ниско количество на алевро-псамит-
на кластика (<5%), но имат повишено съдържание 
на диспергирано глинесто вещество сред микрит-
ния матрикс (Табл. Vf). Алохемите са представени 
почти изцяло от остракоден детритус и в по-малка 
степен от разчленени остракодни черупки. Наред с 
тях спорадично застъпени са и останки от форами-
нифери. Повечето остракодни биокласти са ориен-
тирани субпаралелно на слоестостта.

Песъчливи биокластично-интракластични 
пакстоуни. Към този микрофациален тип се от-
насят само две проби, които притежават структу-
ра на биокластично-интракластични пакстоуни. 
Водещите слабо сортирани интракласти произ-
хождат от варовити мадстоуни или биокластич-
ни вакстоуни. На свой ред фосилните останки са 
представени от криноиди (доминиращи), бивалвии 
и фораминифери, които също показват слаба сте-
пен на сортировка. Силицикластичният компонент 
присъства под формата на предимно ръбести не-
сортирани псамитни зърна. Той обхваща до около 
10% от общия скален обем (определен неразтво-0% от общия скален обем (определен неразтво-(определен неразтво-определен неразтво-
рим остатък 9,76% в една проба) и по състав не се 
отличава от останалите микрофациални типове в 
Едиветърската свита.

Варовити мадстоуни. Тези варовици (3 проби) 
са изградени почти изцяло от микритен/микроспа-
ритен матрикс. Сред него са диспергирани алеври-
тови и финопсамитни кластични зърна (<5%), как-
то и незначително количество глинесто вещество. 
Наблюдават се също така редки детритусни ос-

ТАБЛИЦА V
Микрофациални типове (подтипове) в Едиветърската свита: а – песъчлив същински биокластичен грейнстоун; b – песъч лив 
пелоидно-интракластично-биокластичен грейнстоун; c – песъчлив интракластично-биокластично-пелоиден грейнстоун; 
d – песъчлив интракластично-ооидно-биокластично-пелоиден грейнстоун; e – песъчлив интракластично-пелоидно-
биокластичен пакстоун; f – песъчлив остракоден вакстоун

Всички микрофотографии са при успоредни николи.

PLATE V
Microfacies types (subtypes) in Edivetar Formation: a – sandy proper bioclastic grainstone; b – sandy peloid-intraclastic-bioclastic 
grainstone; c – sandy intraclastic-bioclastic-peloid grainstone; d – sandy intraclastic-ooid-bioclastic-peloid grainstone; e – sandy 
intraclastic-peloid-bioclastic packstone; f – sandy ostracod wackestone 

All microphotographs in plane light.
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танки от остракоди, фораминифери и тънкочеруп-
чести бивалвии. Характерно е наличието на малко 
дребнокристален пирит и фина органика(?).

Бабинска  свита

В рамките на тази литостратиграфска единица са 
отделени 6 микрофациални типа: интракластични 
грейнстоуни, брахиоподни рудстоуни/флоутсто-/флоутсто-флоутсто-
уни, биокластични грейнстоуни, пелоидни грейн-
стоуни/пакстоуни, биокластични пакстоуни/вак-/пакстоуни, биокластични пакстоуни/вак-пакстоуни, биокластични пакстоуни/вак-/вак-вак-
стоуни и варовити мадстоуни.

Интракластични грейнстоуни. Този микро-
фациален тип се нарежда на второ място по брой 
на пробите (16) сред скалите на Бабинската свита. 
На базата на количествените съотношения между 
представените алохеми в него се обособяват след-
ните подтипове: биокластично-интракластични, пе-
лоидно-интракластични, пелоидно-биокластично-
интракластични и биокластично-пелоидно-интра-
кластични грейнстоуни. Най-важен за отбелязване 
е фактът, че доминиращите интракласти имат две 
различни общи характеристики без да е налице 
връзка с принадлежността им към някои от избро-
ените подтипове. В единия случай те демонстрират 
умерена до добра сортировка и относително малки 
размери (средно 0,3 mm) (Табл. VIа), докато във вто-
рия са слабо- до умерено сортирани и големината им 
достига 2 mm (Табл. VIb). Същевременно степента 
им на заобленост не се променя съществено (умере-
на до висока), докато тази на сферичност нараства 
пропорционално на характера на сортировката. При 
нередките случаи на напреднала прекристализация 
високосферичните интракласти трудно могат да бъ-
дат разграничени по външна форма от евентуално 
присъстващи ооиди с блоков строеж. За отхвърля-
нето на това предположение обаче са налице поне 

две основания: липсата на ооиди във всички слабо 
прекристализирали грейнстоуни и повсеместното 
отсъствие на следи от ядра и концентрична обвив-
ка във въпросните алохеми. На фона на спомена-
тите дименсионни различия между интракластите 
от двете популации изпъква и известна специфика 
в техния вътрешен строеж. Така например, добре 
сортираните фрагменти произхождат главно от де-
зинтеграцията на варовити мадстоуни, докато при 
слабо сортираните индивиди структурата варира от 
мадстоуни до биокластични или пелоидни паксто-
уни. Болшинството от асоцииращите пелоиди най-
вероятно представляват продукт от допълнителната 
абразия на интракласти, тъй като показват сходни 
морфологични характеристики и само условно се 
разграничават чрез споменатата по-горе размерна 
граница. Третият вид алохеми в описвания микро-
фациален тип са фосилните останки, сред които 
подчертано доминират бивалвии, по-слабо застъпе-
ни са гастроподи и криноиди, а съвсем рядко при-
състват ехиниди и фораминифери. Те се отличават 
принципно с повишена степен на заобленост, сор-
тировка и дори сферичност, която е по-изявена ко-
гато асоциират с първия вид интракласти. В скалите 
се наблюдават същите видове спойки (без крипток-
ристалинна), които са характерни за грейнстоуните 
от Едиветърската свита.

Брахиоподни рудстоуни/флоутстоуни. Тези 
варовици изграждат самостоятелно споменатите 
по-горе брахиоподни пластове. Взетите от тях 6 
проби съдържат както неразчленени, така и раз-
членени черупки и детритус от брахиоподи, кои-
то в някои скали имат широко вариращи размери 
(Табл. VIc). Те асоциират с максимално 20% кри-
ноидни останки, а понякога и с редки бивалвии. 
Брахиоподните скелети нерядко са натрошени 
допълнително в резултат на протекло механично 
уплътнение. За отбелязване е, че скалните струк-

ТАБЛИЦА VI
Микрофациални типове (подтипове) в Бабинската свита: а – пелоидно-биокластично-интракластичен грейнстоун с добре 
сортирани прекристализирали интракласти, показващи повишена степен на сферичност; b – биокластично-интракластичен 
грейнстоун със слабо сортирани интракласти, произхождащи от утайки с различна структура; c – биодетритус с псамитен 
размер в брахиоподен рудстоун имащ полупромита структура; d – полибиокластичен грейнстоун с плътна опаковка на 
добре заобления и сортиран детритус; e – интракластично-пелоиден пакстоун; f – полибиокластичен вакстоун

Всички микрофотографии са при успоредни николи.

PLATE VI
Microfacies types (subtypes) in Babino Formation: a – peloid-bioclastic-intraclastic grainstone with well sorted recrystallized 
intraclasts showing high degree of sphericity; b – bioclastic-intraclastic grainstone with poorly sorted intraclasts derived from sedi-
ments with different textures; c – sand-sized detrital bioclasts in brachiopod rudstone with semi-winnowed texture; d – polybioclas-
tic grainstone with close packing of well rounded and sorted skeletal detritus; e – intraclastic-peloid packstone; f – polybioclastic 
wackestone

All microphotographs in plane light.



97

PLATE VI ТАБЛИЦА VI



98

тури биват промити, непромити и полупромити, 
а сортировката на фосилните фрагменти е твърде 
променлива. Специфична характеристика са ге-
опталните образувания проявени под по-едрите 
черупки (с изпъкнали нагоре валви), които по съ-
щество представляват резултат от т. нар. ефект на 
заслоняване (shelter effect). Те се изразяват в на-
личието на подстилащ микритен матрикс (често с 
неравна повърхност), който преминава възходящо 
в блокова калцитна спойка, запълнила по-късно 
остатъчната празнина.

Биокластични грейнстоуни. При този широ-
ко застъпен микрофациален тип се обособяват два 
подтипа: полибиокластични и интракластично-би-
окластични грейнстоуни.

В първия подтип (5 проби) са представени един-
ствено скелетни останки от разнообразни органи-
зми, най-често бивалвии, криноиди и брахиоподи, 
и в по-малка степен гастроподи, фораминифери 
и ехиниди. Фосилните черупки показват различ-
на, но като цяло повишена степен на заобленост 
и сортировка (Табл. VId). Част от тях притежават 
микритни обвивки с равномерна или изменчива 
дебелина. Повечето ехинодермни останки се от-
личават със синтаксиални обраствания. В някои 
скали се наблюдават и отделни интракласти про-
изхождащи от варовити мадстоуни.

Интракластично-биокластичните грейнстоуни 
(7 проби) наподобяват предходния подтип и в общи 
линии се отличават от него само по завишеното ко-
личество интракласти (20–30% от общото съдър-
жание на алохеми). За отбелязване е, че последни-
те се отнасят към два структурни вида – варовити 
мадстоуни и биокластични вакстоуни/пакстоуни. 
Отделни интракласти достигат максимални разме-
ри до 0,5 cm, а като цяло при този тип фрагменти 
липсва изявена сортировка. Сред фосилите могат да 
доминират бивалвии плюс гастроподи, а така също 
криноиди или брахиоподи, докато фораминифери и 
ехиниди се срещат относително рядко.

Пелоидни грейнстоуни/пакстоуни. В рамки-
те на този микрофациален тип се обособява само 
един подтип (интракластично-пелоидни грейнсто-
уни или пакстуони), който обаче се установява в 
цели 12 проби. Доминиращите в скалите пелоиди 
са добре сортирани и имат среден размер около 
0,1 mm (Табл. VIe). Асоцииращите интракласти 
варират по относително количество между 5% и 
35% и произхождат предимно от варовити мадсто-
уни и пелоидни пакстоуни. Те показват преходни 
размери по отношение на пелоидите, което дава 
основание да се допусне, че поне част от послед-
ните представляват по същество силно абрадира-
ни интракласти. В някои варовици присъстват и 
редки биодетритусни останки (<5%). Плътното 
подреждане и дребният размер на алохемите пре-
допределят наличието на минимално количество 
спойка или матрикс съответно в промитите и не-
промитите седименти. В един дюншлиф се наблю-
дава постепенен преход от грейнстоун в пакстоун. 
Структурната характеристика на този микрофаци-
ален тип е близка до тази на описаните по-горе пе-
лоидно-интракластични грейнстоуни.

Биокластични пакстоуни/вакстоуни. При 
биокластичните варовици с микритен матрикс се 
различават четири подтипа: бивалвийно-гастропо-
дни, полибиокластични, интракластично-биоклас-
тични и фораминиферни пакстоуни и вакстоуни. 
Този микрофациален тип доминира сред останали-
те по брой на взетите проби.

Главна диагностична черта на първия подтип 
(7 проби) е наличието на самостоятелно предста-
вени дебелочерупчести бивалвии и гастроподи, 
разположени без закономерна ориентировка в 
скалната структура. В частност гастроподните 
черупки нерядко показват вътрешно геоптално 
запълване. В една от пробите присъства около 
20% кластичен алевро-псамитен материал.

Полибиокластичните пакстоуни и вакстоуни 
(също 7 проби) се характеризират с преоблада-също 7 проби) се характеризират с преоблада-) се характеризират с преоблада-се характеризират с преоблада-

ТАБЛИЦА VII
Микрофациални типове (подтипове) в Бабинската свита (а–c) и Тошковдолската свита (d–f): а – интракластично-биоклас-
тичен пакстоун (дистален темпестит); b – интракластично-биокластичен пакстоун с геоптално запълване под изпъкнали 
нагоре бивалвийни черупки (стрелки); c – фораминиферен пакстоун с частично пиритизирани черупки; d – пелоидно-би-
окластично-интракластично-ооиден грейнстоун; e – биокластично-интракластично-пелоидно-ооиден грейнстоун; f – ин-
тракласт от ооиден пакстоун в пелоидно-биокластично-интракластично-ооиден грейнстоун

Всички микрофотографии са при успоредни николи.

PLATE VII
Microfacies types (subtypes) in Babino Formation (а–c) and Toshkovdol Formation (d–f): a – intraclastic-bioclastic packstone 
(distal tempestite); b – intraclastic-bioclastic packstone with geopetal fabric below convex-up bivalve shells (arrows); c – foramini-
fer packstone with partly pyritized shells; d – peloid-bioclastic-intraclastic-ooid grainstone; e – bioclastic-intraclastic-peloid-ooid 
grainstone; f – intraclast from ooid packstone in peloid-bioclastic-intraclastic-ooid grainstone

All microphotographs in plane light.
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ващо участие на скелетен детритус, сред който 
водещо положение имат криноиди, гастроподи 
(на места с вътрешно геоптално запълване) и би-на места с вътрешно геоптално запълване) и би-) и би- и би-
валвии (Табл. VIf). По-рядко се наблюдават фо-(Табл. VIf). По-рядко се наблюдават фо-Табл. VIf). По-рядко се наблюдават фо-). По-рядко се наблюдават фо-. По-рядко се наблюдават фо-
раминиферни, ехинидни и остракодни черупки, а 
в някои скали участват до 5% пелоидни алохеми. 
Две от пробите, които произхождат от основата 
на Бабинската свита, съдържат около 10% алевро-
псамитна кластика.

Интракластично-биокластичните пакстоуни 
(4 проби) са изградени главно от фосилни ос-
танки, като към гореспоменатите в рамките на 
този микрофациален тип следва да се добавят и 
брахиоподи (Табл. VIIа). Всички те асоциират с 
подчинено представени несортирани и различно 
заоблени интракласти, възникнали предимно от 
дезинтеграцията на полулитифицирани варовити 
мадстоуни.

В някои проби (отнесени към втория и третия 
подтип) болшинството от анизометричните ске-) болшинството от анизометричните ске- болшинството от анизометричните ске-от анизометричните ске-ске-
летни останки са разположени субпаралелно на 
стратификацията, а в частност бивалвийните и 
брахиоподните черупки са ориентирани префе-префе-
ренциално с изпъкнали нагоре валви. Типичен 
е наблюдаваният под тях ефект на заслоняване 
с последващо геоптално запълване (Табл. VIIb), 
който често изпъква на фона на т.нар. инфилтра-
ционни образувания, т.е. възходящо нарастване на 
микритния матрикс в рамките на даден слой.

Най-редкият микрофациален подтип предста-
вляват фораминиферните пакстоуни (2 проби), в 
които фораминиферите изграждат приблизително 
80% от скалния обем (Табл. VIIc). Други асоции-(Табл. VIIc). Други асоции-Табл. VIIc). Други асоции-). Други асоции-. Други асоции-
ращи алохеми са разнообразни фосилни останки и 
единични интракласти. За скалите е типична плът-
на опаковка на фрагментите, а част от черупките 
са пиритизирани в различна степен.

Варовити мадстоуни. В рамките на послед-
ния, също широко застъпен микрофациален тип 
сред скалите на Бабинската свита, се открояват два 
неравностойно представени подтипа – биоклас-
тични (2 проби) и същински (10 проби) мадстоуни. 
Първите съдържат редки останки от тънкочеруп-
чести бивалвии и гастроподи, плюс фораминифе-
ри и остракоди. Общи характеристики на двата 
подтипа се свеждат до наличието на диспергиран 
пирит и предимно глинести примеси.

Тошковдолска свита

Сред скалите на Тошковдолската свита са отделе-
ни 5 микрофациални типа: ооидни грейнстоуни, 
интракластични рудстоуни/грейнстоуни, пелоидни 
грейнстоуни/пакстоуни, биокластични рудстоуни/
пакстоуни и варовити мадстоуни. С изключение на 
предпоследния микрофациес останалите са описа-
ни в предходна работа (Чаталов, 2002), която об-(Чаталов, 2002), която об-Чаталов, 2002), която об-, 2002), която об-, която об-
общава характеристиките на близките във фациал-

но отношение карбонатни скали на Милановската 
свита и Тошковдолската свита в пределите на 
Западните Балканиди. По отношение на втората 
литостратиграфска единица въпросното описание 
обхваща не само Белоградчишкия район, но и изу-
чените нейни разкрития в пределите на Широка 
планина. Същевременно за целите на настояще-
то изследване бяха опробвани два нови разреза 
(„Шосето-Орешец“, „ТВ кула“) и едно разкритие 
(под Смедов връх), като от тях и другия по-рано 
изследван разрез „Гранитово“ бяха взети допълни-“ бяха взети допълни-бяха взети допълни-
телно над 40 проби. Поради изтъкнатите причини 
по-долу е приведено описанието на микрофациал-
ните типове и подтипове в Тошковдолската свита 
само в рамките на Гранитовската ивица.

Ооидни грейнстоуни. Това е най-масово раз-
пространеният микрофациес сред взетите проби от 
единицата (26 броя), в който скалите са изградени 
от преобладаващи или самостоятелно представени 
ооиди. Относителното присъствие на други видове 
алохеми предопределя обособяването на допълни-
телни три подтипа освен доминиращите същински 
ооидни грейнстоуни, а именно: интракластично-
ооидни, пелоидно-биокластично-интракластично-
ооидни (Табл. VIId) и биокластично-интраклас-(Табл. VIId) и биокластично-интраклас-Табл. VIId) и биокластично-интраклас-) и биокластично-интраклас- и биокластично-интраклас-
тично-пелоидно-ооидни (Табл. VIIe) грейнстоуни. 
За отбелязване е, че не се установява някаква зако-
номерност при тяхното разпределение в рамките 
на отделните разрези. От друга страна, характерът 
на ооидите също не се различава при сравнение на 
четирите микрофациални подтипа. Представени 
са главно ооиди с радиална влакнеста обвивка и 
по-рядко индивиди с радиален спаритов, слегнат 
(shrunken), микритен и блоков строеж. Алохемите 
са най-добре сортирани в същинските ооидни 
грейнстоуни (среден размер 0,3 mm), докато при 
останалите два подтипа големината им обикно-
вено варира в границите 0,3–0,8 mm и е типична 
асоциацията между нормални и зародишни ооиди. 
За ядра служат предимно карбонатни и по-рядко 
кластични зърна. Първите са представени от би-
одетритус, интракласти, но най-вече от пелоиди, 
като последните са особено характерни за двата 
пелоид-съдържащи микрофациеса. Асоцииращите 
в скалите интракласти са разнообразни по своя ми-
кростроеж, но за разлика от останалите микрофа-
циални типове извън рамките на Тошковдолската 
свита, тук по-често присъстват фрагменти от 
ооидни пакстоуни (Табл. VIIf). Биокластите и ин-(Табл. VIIf). Биокластите и ин-Табл. VIIf). Биокластите и ин-). Биокластите и ин-. Биокластите и ин-
тракластите са предимно умерено до добре сорти-
рани и заоблени, а на места се отличават дори с 
повишена степен на сферичност. Пелоидите при-
тежават предимно субсферични очертания, като 
част от тях представляват дребни микритизирани 
ооиди. Специфично за някои скали е локалното 
струпване на пелоиди, които доминират количест-
вено в отделни участъци от структурата. Другият 
съществен градивен компонент на този микрофа-
циес са калцитните спойки (влакнеста, листовид-(влакнеста, листовид-влакнеста, листовид-
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на, блокова, пойкилотопна и синтаксиална). Една 
част от ооидните грейнстоуни са напълно доло-
митизирани с подчертано миметичен характер на 
протеклото заместване (Chatalov, 2009). В част от 
скалите се наблюдава запълнена и открита мол-
дична, междузърнова и фенестрална (вагова) по-(вагова) по-вагова) по-) по-по-
рестост с интерпретиран телогенетичен произход 
(Чаталов, 2001б; Chatalov, 2005b, 2009).

Интракластични рудстоуни/грейнстоуни. 
Това е вторият по застъпеност микрофациален 
тип сред скалите на Тошковдолската свита (14 
проби). На базата на количествените съотноше-
ния между представените алохеми се обособяват 
следните подтипове: същински интракластични 
(Табл. VIIIа), пелоидно-интракластични, биоклас-
тично-пелоидно-интракластични (Табл. VIIIb), пе-
лоидно-биокластично-интракластични, ооидно-пе-
лоидно-биокластично-интракластични (Табл. VIIIc) 
и пелоидно-ооидно-биокластично-интракластични 
(Табл. VIIId) грейнстоуни или рудстоуни. Първият 
от тях се установява само спорадично и в него при-
състват най-едрите по размер интракласти достига-
щи до няколко cm. Принципно този водещ тип ало-
хеми показва значително разнообразие по отноше-
ние на своята микроструктура, като произходът им 
е свързан с дезинтеграцията на полулитифицирани 
матрикс- и зърново-поддържани непромити утайки 
доминирани от фосилни останки или пелоиди (и 
съвсем рядко от ооиди). Някои от наблюдаваните 
фрагменти наподобяват агрегатни зърна от синсе-
диментационно слепени пелоиди (Chatalov, 2009). 
Сред почти повсеместно присъстващите скелетни 
фрагменти в интракластичните грейнстоуни се на-
блюдават най-вече криноиди и бивалвии, а по-рядко 
фораминифери, гастроподи, ехиниди и червени во-
дорасли (Solenopora). Твърде вероятно е поне част 
от асоцииращите пелоиди да са фактически раздро-
бени микритни интракласти. За повечето скали е ха-
рактерна обща слаба до умерена сортировка на ин-
тракластите и биокластите, но почти винаги добра 
степен на заобленост. За отбелязване е присъстви-
ето на една проба с полупромита структура (Табл. 
VIIIа). Във варовици от разреза „Шосето-Орешец“ 
се наблюдават бивши фенестрални празнини със 
синседиментационен произход (Chatalov, 2009).

Пелоидни грейнстоуни/пакстоуни. Този ми-
крофациален тип се нарежда сред редките за сви-
тата (7 проби), като скалите с промита и непромита 
структура често прехождат вертикално помежду си 
в отделните разрези. За разлика от ооидните грейн-
стоуни и интракластичните рудстоуни/грейнстоуни 
тук водещите алохеми никъде не са представени 
самостоятелно в скалната структура. Вследствие на 
това се обособяват пет подтипа: биокластично-пе-
лоидни, интракластично-биокластич но-пелоидни, 
ооид но-биокластично-пело идни, ооидно-интра клас  -
тично-биокластично-пелоидни и биокластично-ин-
тракластично-ооидно-пелоидни (Табл. VIIIe) грейн-
стоуни и пакстоуни. В почти всички скали пелоидите 

са умерено до добре сортирани и показват дименси-
онни преходи с асоцииращите микритни интракласти. 
Една значителна част от тях най-вероятно предста-
вляват микритизирани дребни алохеми (ооиди и 
биодетритус). В по-редки случаи пелоидите напо-
добяват фекални пелети показвайки малки размери 
(<0,1 mm), добра сортировка и тъмно оцветяване. 
Подобно на първия микрофациес наличните ооиди 
преобладаващо имат ядра изградени от пелоиди. 
Интракластите произхождат най-вече от варовити 
мадстоуни плюс пелоидни и ооидни вакстоуни и 
пакстоуни. Биокластите са предимно абрадирани 
и се отнасят към гореспоменатите при другите ми-
крофациеси организмови групи. В част от скалите 
се наблюдава запълнена със спойка и открита мол-
дична и междузърнова порестост с телогенетичен 
произход (Чаталов, 2001б; Chatalov, 2005b, 2009).

Биокластични рудстоуни/пакстоуни. Това 
е най-редкият микрофациален тип в рамките на 
свитата, който е представен само в 3 проби. Освен 
микритен матрикс варовиците са изградени от 
криноиден (асоцииращ на места с бивалвиен) де-(асоцииращ на места с бивалвиен) де-асоцииращ на места с бивалвиен) де-) де- де-
тритус. Последният показва слаба степен на сор-
тировка и заобленост без да е налице закономерна 
ориентировка на скелетните фрагменти. Скалите 
са относително чисти по отношение на некарбо- чисти по отношение на некарбо-чисти по отношение на некарбо-
натни примеси.

Варовити мадстоуни. Както при Бабинската 
свита варовитите мадстоуни се установяват (8 про-
би) под формата на два микрофациални подтипа 
– същински и биокластични. Във втория от тях фо-
силните останки принадлежат на тънкочерупчес-
ти бивалвии, остракоди и редки фораминифери. 
Освен тях в тези варовици присъстват единствено 
алевропелитови и псамитни кластични примеси 
(сумарно до 5%).

Петрографска характеристика  
на пясъчниците в Едиветърската свита

За микропетрографска характеристика на псамит-
ните кластити от Едиветърската свита са изследва-
ни 6 проби, а неразтворимият остатък на три от тях 
беше допълнително подложен на зърнометричен 
анализ. Получените данни показват, че скалите 
се дефинират неизменно като аркозни пясъчници 
(по класификацията на Petti�ohn et al., 1972), глав-по класификацията на Petti�ohn et al., 1972), глав- et al., 1972), глав-et al., 1972), глав- al., 1972), глав-al., 1972), глав-., 1972), глав-, глав-
но фино- до дребнозърнести (табл. 2), с калцитен 
матрикс (само в една от пробите се наблюдава пой-
килотопна спойка), изграден в различна степен от 
микрит и микроспар (Табл. VIIIf). Кафеникавият 
цвят на самия матрикс е индикация за известно 
присъствие на глинесто вещество. Кластичните 
зърна са предимно полуръбести до полузаоблени, 
с умерена степен на сферичност и сортировка. Те 
са представени от доминиращ кварц и подчинено 
количество фелдшпати (микроклин и плагиоклаз), 
а второстепенни минерали са слюдите (мусковит и 
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PLATE VIII ТАБЛИЦА VIII
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биотит), чиито по-едри люспи са нерядко огънати 
между по-здравите теригенни зърна. Сред акце-
сорните минерали се установяват хлорит, циркон, 
рутил, турмалин, епидот, гранат, титанит, амфи-
бол и руден минерал. При някои скали е налице 
неясна ламинация, обусловена от променливото 
количество и/или размера на кластичните зърна, 
сред които тези с удължена форма са ориентирани 
субпаралелно на слоестостта. Сравнително рядко 
се наблюдават деформирани (от протеклото уплът-(от протеклото уплът-от протеклото уплът-
нение) черупки на бивалвии, гастроподи, форами-) черупки на бивалвии, гастроподи, форами- черупки на бивалвии, гастроподи, форами-
нифери и остракоди. Само една от пробите напо-
добява по зърнов размер средно- до грубозърнес-
тите пясъчници от долнотриаската подложка, но 
другите структурни характеристики са както при 
останалите псамитни кластити от Едиветърската 
свита. Във втора проба, дефинирана като фино- до 
дребнозърнест пясъчник, голяма част от зърна-
та показват добра степен на заобленост и висока 
сферичност, като паралелно с това се наблюдава и 
повишено присъствие на слюда, кластичен хлорит 
и други тежки минерали.

Условия на седиментация

Триаската морска седиментация, чиито отложе-
ния се разкриват понастоящем в пределите на 
Западните Балканиди, е преминала през два глав-
ни етапа – на трансгресия и постепенно удълбоча-
ване на карбонатната платформа и на последвало 
изплитняване, завършило с осушаване (Тронков 
и др., 1965; Чаталов, 2002). Преобладаващо ва-Чаталов, 2002). Преобладаващо ва-). Преобладаващо ва-. Преобладаващо ва- Преобладаващо ва-Преобладаващо ва-
ровитите утайки са били акумулирани върху кар-
бонатна рампа, която се е оформила към края на 
Pаннотриаската и в началото на Cреднотриаската 
епоха (Čatalov, 1988; Tronkov, 1993). Според 
Чаталов (2002) седиментацията е протекла първо- (2002) седиментацията е протекла първо-2002) седиментацията е протекла първо-) седиментацията е протекла първо- седиментацията е протекла първо-
начално във вътрешната зона на рампата в съот-
ветствие със зоналната подялба на този тип кар-
бонатни платформи, предложена от Burchette and 
Wright (1992). При постепенното ѝ удълбочаване 
през Aнизкия век утайконатрупването е достиг-
нало обхвата на среднорамповата зона (Chatalov, 
Vangelov, 2001), докато към неговия край и в на-
чалото на Ладинския век е настъпило изплитнява-

Таблица 2
Съдържание на разтворимия компонент и неразтворимия остатък в проби от пясъчници по данни  
от зърнометричния анализ (в тегл.%)

Table 2
Contents of the soluble component and insoluble residue in sandstone samples after data obtained from the grain size 
analysis (in wt.%)

ТАБЛИЦА VIII
Микрофациални типове (подтипове) в Тошковдолската свита (а–e): а – същински интракластичен рудстоун с полупро-
мита структура; b – биокластично-пелоидно-интракластичен грейнстоун с отделни агрегатни зърна (бучки); c – ооидно-
пелоидно-биокластично-интракластичен грейнстоун; d – пелоидно-ооидно-биокластично-интракластичен грейнстоун; 
e – биокластично-интракластично-ооидно-пелоиден грейнстоун; f – фино- до дребнозърнест варовит аркозен пясъчник 
с единични скелетни останки (Едиветърска свита)

Всички микрофотографии (с изключение на последната) са при успоредни николи.

PLATE VIII
Microfacies types (subtypes) in Toshkovdol Formation (а–e): a – proper intraclastic rudstone with semi-winnowed texture; b – 
bioclastic-peloid-intraclastic grainstone with discrete aggregate grains (lumps); c – ooid-peloid-bioclastic-intraclastic grainstone; 
d – peloid-ooid-bioclastic-intraclastic grainstone; e – bioclastic-intraclastic-ooid-peloid grainstone; f – very fine to fine grained 
calcareous arkosic sandstone with sporadic skeletal fragments (Edivetar Formation)

All microphotographs (except the last one) in plane light.

Проба Карбонат
Пелит  

+  
алеврит

Псамит

0,063–
0,125 mm

0,125–
0,25 mm

0,25–
0,5 mm

0,5–
1,0 mm

1,0–
2,0 mm

7-Гр 40,2 9,5 27,6 19,4 2,3 0,8 0,2
14-Гр 41,0 5,7 19,9 29,8 2,4 0,9 0,3
20-Гр 40,8 3,2 24,7 17,9 12,4 0,9 0,1
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не и възвръщане на седиментацията в рамките на 
вътрешнорамповата зона (Чаталов, 2002).

Едиветърска свита

Преходът от континентална към морска седимента-
ция върху преобладаващата част от територията на 
Северозападна България e бил свързан според Mader 
and Chatalov (1992) с формирането на прибрежна ти- Chatalov (1992) с формирането на прибрежна ти-Chatalov (1992) с формирането на прибрежна ти-(1992) с формирането на прибрежна ти-1992) с формирането на прибрежна ти-) с формирането на прибрежна ти- с формирането на прибрежна ти-
несто-песъчлива заливна равнина, докато El-Ghali 
et al. (2006) интерпретират съответно обстановки на 
приливноотливно-доминирана делта и приливно-
отливна равнина. Акумулираните теригенно-карбо-
натни утайки са фосилизирани в седиментна после-
дователност, която е означена в литостратиграфско 
отношение като Свидолска свита, имаща оленекска 
възраст и дебелина до 35–40 m. Последвалата изцяло 
морска и преобладаващо карбонатна седиментация 
в рамките на въпросната площ е била първоначално 
продукт на образувания приливно-отливен комплекс 
(Chatalov, 1998), чиито отложения изграждат въведе-Chatalov, 1998), чиито отложения изграждат въведе-, 1998), чиито отложения изграждат въведе-, чиито отложения изграждат въведе-
ната от Ассерето и др. (1983) Могилска свита с въз-(1983) Могилска свита с въз-Могилска свита с въз-
раст Oленек–Aниз и максимална дебелина от поря-
дъка на 180 m.

На фона на очертаната регионална картина във 
фациално отношение става очевидно, че триаската 
трансгресия в района на Белоградчик демонстри-
ра известна специфика. На първо място, скалите 
на Едиветърската свита се отличават с приблизи-
телно двойно по-малка дебелина от най-близките 
разкрития на Свидолската свита в Широка плани-
на и Белотинската ивица, което само по себе си е 
индикация (макар и условна) за по един по-бърз 
преход от континентална към типично морска се-
диментация. От друга страна, песъчливите варо-
вици и варовитите пясъчници показват неизменно 
характеристики на подотливни отложения, тъй 
като липсват стратификационни, цветови, текс-
турни, литоложки и фаунистични белези, индики-, индики- индики-
ращи възникването на преходна обстановка и суб-
аерално утайконатрупване. Третата съществена 
разлика се свежда до интерпретираната възраст на 
седиментите, която според Тронков (1973) е ран-(1973) е ран-1973) е ран-) е ран- е ран-
ноанизка. С други думи триаската трансгресия в 
обхвата на съвременната Гранитовска ивица е на-
стъпила по-късно в сравнение с останалата част от 
територията на Северозападна България като пря-
ко следствие от наличието на т.нар. раннотриаска 
Белоградчишка суша (Tronkov, 1968).

Изхождайки от проведения микрофациален 
анализ върху скалите на Едиветърската свита мо-
гат да се направят следните обобщени изводи от-
носно характера на протеклата седиментация. На 
фона на подчертано бързото заливане с морски 
води в обхвата на изследваната площ дълбочината 
на самата подотливна среда е била най-вероятно 
от порядъка на няколко метра, за което свиде-
телства честото присъствие на ооиди в скалите. 

Същевременно следва да се допусне установява-
нето на нормална соленост на морската вода, като 
се изхожда от наблюдаваната фосилна асоциация 
(бивалвии, гастроподи, фораминифери и острако-бивалвии, гастроподи, фораминифери и острако-
ди) в долните нива на свитата и появата на крино-) в долните нива на свитата и появата на крино-в долните нива на свитата и появата на крино- и появата на крино-крино-
иди и редки червени водорасли възходящо в раз- и редки червени водорасли възходящо в раз-
реза (според Тронков, 1995б – също брахиоподи, 
корали и амоноиди). Именно биокластични утайки 
(песъчливи биокластични грейнстоуни и ваксто-есъчливи биокластични грейнстоуни и ваксто-
уни/пакстоуни) са били отложени в преоблада-) са били отложени в преоблада- са били отложени в преоблада-
ваща степен, докато останалите микрофациални 
типове имат твърде подчинено разпространение 
(песъчливи пелоидни грейнстоуни и биокластич-песъчливи пелоидни грейнстоуни и биокластич-
но-интракластични пакстоуни). В същия контекст 
прави впечатление почти постоянното смесване на 
различни видове алохеми (фосили, интракласти, 
пелоиди, ооиди), докато само в редки случаи ска-), докато само в редки случаи ска-, докато само в редки случаи ска-
лите изобилстват на един тип скелетни останки 
– бивалвии, криноиди или остракоди. През начал-
ния етап на морска седиментация акумулацията 
на варовита тиня е имала краткотраен доминиращ 
характер, изразяващ се в образуване на варовити 
мадстоуни (Табл. Iв). Самото утайконатрупване 
е протекло изцяло над нормалния вълнови базис, 
т.е. в рамките на вътрешнорамповата зона.

По отношение на придънната водна енергия въз 
основа на почти изравненото съотношение между 
промити и непромити структури може да се на-
прави извод за редуването на периоди със слаба 
и раздвижена хидродинамика. В първия случай 
тиховодната среда е благоприятствала интензив-
ната микробиална микритизация на цели черупки, 
биодетритус и ооидни алохеми (Табл. Vа), а така 
също и оформянето на хоризонтална ламинация. 
При появата на високоенергийни условия под вли-
янието на течения и/или вълнения отмиването на 
варовития (и евентуално глинест) матрикс, както 
и абразията на наличните карбонатни фрагменти, 
често са били съпътствани от образуването на оои-
ди (с предимно зародишен характер на обвивката) и 
интракласти (Табл. Vb, d). Конкретно генерирането 
на интракластични алохеми с рудитов размер (Табл. 
Ib) олицетворява максималната степен на енергия 
на придънната вода. Периодично повишената хид-
родинамика е имала за резултат и постигането на 
умерена до добра сортировка на варовитите фраг-
менти в някои утайки (Табл. Vа). В текстурно отно-(Табл. Vа). В текстурно отно-Табл. Vа). В текстурно отно-). В текстурно отно-. В текстурно отно-
шение основен индикатор за раздвижена водна сре-
да е наличието на коса слоестост, чийто двупосочен 
характер на серийните шевове и ламини (Табл. Id) 
е възможно доказателство за влиянието на прилив-
но-отливни течения. В същия контекст следва да се 
тълкуват и наблюдаваните на места неравни слоеви 
повърхнини възникнали вследствие на подводен 
размив (Табл. Id). От своя страна локалното при-(Табл. Id). От своя страна локалното при-Табл. Id). От своя страна локалното при-). От своя страна локалното при-. От своя страна локалното при-
съствие на морски фреатични спойки свидетелства 
за постоянно циркулиране на морска вода през про-
митите утайки, при което изграждащите ги алохеми 
са представлявали стабилизиран субстрат.
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Друга основна характеристика на седимента-
ционната среда се свежда до почти постоянния 
привнос (макар и с променливо във времето коли- (макар и с променливо във времето коли-макар и с променливо във времето коли-
чество) на теригенен материал. Последният е пре-) на теригенен материал. Последният е пре-на теригенен материал. Последният е пре-
търпял кратък до умерен транспорт, което личи 
от преобладаването на кварц, фелдшпати и слюди 
на фона на редките скални късчета от гранитои-
ди, присъствието на тежки минерали с различна 
степен на устойчивост, както и от наблюдаваните 
морфоложки особености, размер и сортировка на 
зърната. Изхождайки от характера на кластичната 
асоциация, установена в изследваните дюншли-
фи от варовити пясъчници и песъчливи варовици, 
може да се изкаже предположението, че основен 
доставчик на теригенен материал е бил непосред-
ствения фундамент на карбонатния триас пред-
ставен от горнопалеозойски гранитоиди и долно-
триаски кластити. В този контекст особено впе-
чатление прави присъствието (наред с лититовите 
фрагменти) на редица минерали, които изграждат 
скалите на Белоградчишкия плутон – микроклин, 
плагиоклаз, амфибол, биотит, хлорит, епидот и ти-
танит (Гноевая, 1965; Димитрова, 1965), макар че 
част от тях евентуално произхождат и от долно-
палеозойски нискометаморфни скали (например, 
т. нар. Средогривски метаморфити – Антонов, 
Киселинов, 2006). От своя страна болшинството от 
по-устойчивите тежки минерали (циркон, турма-
лин, рутил и гранат) най-вероятно се явяват като 
преотложени от кластичната триаска подложка.

Бабинска свита

За разлика от Едиветърската свита (разрез „Гра-
нитово“) всички изучени разрези на Бабинската 
свита се отличават с непълна разкритост, като не-
изменно се проследява добре само горната й част 
(фиг. 2). Това обстоятелство затруднява до извест-фиг. 2). Това обстоятелство затруднява до извест- 2). Това обстоятелство затруднява до извест-
на степен цялостната фациална интрепретация на 
нейните отложения в рамките на Гранитовската 
ивица. Въпреки това проведените теренни и лабо-
раторни изследвания дават възможност да се на-
правят някои конкретни изводи и да се обвържат 
условията на седиментация със скалите на другите 
другите две литостратиграфски единици, създа-
вайки по този начин обща представа за еволюци-
ята на утайконатрупването през Cреднотриаската 
епоха в пределите на дадената площ. 

Преходът към най-долните нива на Бабинската 
свита се наблюдава единствено в разрез „Гра-
нитово“, където се разкрива интервал с дебелина 
малко над 1 m. Изграждащите го скали предста-
вляват полибиокластични пакстоуни с масивна 
текстура и на практика твърде малко се отличават 
от непосредствено разположените отдолу песъч-
ливи варовици на Едиветърската свита. На фона на 
аналогичната интерпретация спрямо тях по отно-
шение на седиментационната среда единствената 

по-съществена разлика е пониженото количество 
кластични примеси, което следва да се обясни с 
прогресивно намаляване във времето на териген-
ния приток от околната суша.

Във възходяща посока и в трите изследвани раз-
реза се разполага закрит интервал, за който може 
да се изкаже само предположението, че е изграден 
от варовици с повишено съдържание на глинесто 
вещество без да се изключва и присъствието на 
същински глинести отложения. В този контекст 
косвено доказателство представлява литоложката 
корелация с долните нива на Бабинската свита от 
разкритията в Широка планина (Тронков, 1973, 
1995б). Следователно една условна интерпрета-). Следователно една условна интерпрета- Следователно една условна интерпрета-
ция за въпросния интервал се свежда до тиховодна 
обстановка на седиментация със смесен глинесто-
карбонатен характер, разположена най-вероятно в 
рамките на вътрешнорамповата зона.

Последният извод намира известно потвърж-
дение при фациалния и микрофациалния анализ 
на следващия добре разкрит интервал в триаския 
разрез и по-специално на отложенията включени в 
обема на Змиянския член. Тази литостратиграфска 
единица е изградена от доминиращи интраклас-
тични грейнстоуни и подчинено представени би-
окластични грейнстоуни, пелоидни грейнстоуни, 
биокластични пакстоуни и варовити мадстоуни. 
Описаните по-горе съвкупни стратификационни, 
текстурни и микрофациални характеристики на-
сочват към щормов произход на преобладаващата 
част от тези седименти. Най-солидните доказател-
ства в тази посока включват наличието на хълмиста 
коса слоестост, субаквални размивни повърхности 
и изпъкнали нагоре разчленени черупки от бивал-
вии и брахиоподи (Табл. IIb, c, d, IIIа). Когато еро-
зионните контакти се наблюдават между близки в 
микроструктурно отношение промити седименти 
следва да се предположи, че се касае за амалга-
мирани темпеститни слоеве (Табл. IIc). В другия 
случай като следствие от щормовата активност на 
подводен размив са били подложени слоеве и про-
слойки от полуконсолидирана варовита тиня (ва-(ва-ва-
ровити мадстоуни), представляващи продукт на 
фонова тиховодна седиментация (Табл. IId, IIIа). В 
допълнение може да се направи извода, че среда-
та се е характеризирала с периодично повишена 
придънна хидродинамика. Индикатори за това 
са доминиращите промити зърново-поддържа-
ни структури, изобилните интракласти, силно 
преработените фосилни останки, както и често 
наблюдаваната добра сортировка при интраклас-
тичните и скелетните фрагменти (на места дори 
с висока степен на сферичност) (Табл. VIа, b, d). 
Същевременно не трябва да се изключва подвод-
ната ерозия и на по-рано образувани темпеститни 
отложения. Въпреки че морската вода се е отли-
чавала с нормална соленост (според наблюдава-(според наблюдава-според наблюдава-
ната фосилна асоциация), често настъпващите 
високоенергийни условия не са позволили дъл-
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говременното създаване на стабилен субстрат, 
който да благоприятства устойчивото развитие на 
богата организмова популация. Общата фациална 
интерпретация на скалите изграждащи Змиянския 
член само на базата на техните микроструктурни 
характеристики насочва привидно към една плит-
ководна обстановка в пределите на вътрешнорам-
повата зона, където седиментацията е протекла 
над вълновия базис. Изтъкнатите по-горе обаче 
специфични макроскопски белези на седиментите 
са диагностични за щормово-доминирано утай-
конатрупване върху дъно разположено между 
вълновия и щормовия базис, което е довело да об-
разуването на типични проксимални темпестити 
(за сравнение: Kreisa, 1981; Aigner, 1985; Jenette, 
Pryor, 1993). Следва да се отбележи, че тези отло-, 1993). Следва да се отбележи, че тези отло- Следва да се отбележи, че тези отло-
жения демонстрират някои съществени различия 
в сравнение с проксималните темпестити, които са 
описани от Chatalov and Vangelov (2001) в долните 
нива на Бабинската свита от нейните разкрития в 
Искърския пролом и Врачанския Балкан (табл. 3). 
Главният очертаващ се извод въз основа на напра-
веното сравнение се свежда до по-устойчивия и 
дълготраен характер на щормовата дейност, дове-
ла до образуването на анизките проксимални тем-
пестити в Белоградчишко.

Интервалът разположен над Змиянския член е 
изграден от тънкослоести алохемни и микрозър-
нести варовици (Табл. IIа, IIIc, IVа). В микрофаци-
ално отношение първите са представени предимно 
от биокластични пакстоуни/вакстоуни, пелоидни 
пакстоуни и редки биокластични грейнстоуни, а 
вторите – от биокластични вакстоуни и варовити 
мадстоуни (Табл. VIe, f, VIIа–c). В частност ало-
хемните слоеве се отличават със стратификацион-
ни и текстурни белези, които ги дефинират като 
дистални темпестити. Тези макроскопски харак-
теристики включват малката дебелина на слоеве-
те (на места с изклинващо или лещовидно прос-(на места с изклинващо или лещовидно прос- с изклинващо или лещовидно прос-
тиране), наличието на ерозионни долни слоеви 
граници, хълмиста коса слоестост, хоризонтална 
ламинация, нормална градационна слоестост, за-
пълнени ерозионни канали, рипъл-марки по горна- по горна-по горна-
та слоева повърхност и изпъкнали нагоре разчле-
нени бивалвийни и брахиоподни черупки (Табл. 
IIIc, d). Сред микроструктурните доказателства в 
подкрепа на такава интерпретация се открояват 
наблюдаваните инфилтрационни образувания и 
ефекти на заслоняване с последващо геоптално за-фекти на заслоняване с последващо геоптално за-и на заслоняване с последващо геоптално за- на заслоняване с последващо геоптално за- с последващо геоптално за-
пълване (Табл. VIIb), относително слабата степен 
на алохемна преработка, масовото присъствие на 
непромити структури и незначителното участие 

Таблица 3
Различия и сходства между проксималните темпестити в Бабинската свита от Гранитовската ивица  
и от района на Искърския пролом и Врачанския Балкан (използвани са данни на Chatalov and Vangelov, 2001)

Table 3
Differences and similarities between the proximal tempestites in Babino Formation from Granitovo strip and the  
region of Iskar River gorge–Vratsa Balkan (data used from Chatalov and Vangelov, 2001)

Гранитовска 
ивица

Искърски пролом –
Врачански Балкан

Голяма сумарна дебелина Малка сумарна дебелина
Подчертано амалгамиран характер Амалгамирани и дискретни слоеве

Тънки прослойки от фонови седименти Големи вертикални интервали от фонови седименти
Неравна долна ерозионна повърхност на слоевете

Хълмиста коса слоестост –
Хоризонтална ламинация –

– Локална имбрикация на интракластите
– Локално градационно подреждане на алохемите

Грейнстоуни и пакстоуни Рудстоуни и флоутстоуни
Предимно промита структура Предимно непромита структура

Плътна опаковка на алохемите
Умерена до висока степен на заобленост на алохемите

Голямо количество интракласти
Интракласти предимно от фонови седименти Интракласти от фонови седименти и темпестити

Дребни, предимно добре сортирани интракласти Едри, предимно слабо сортирани интракласти
Алохтонна фосилна асоциация

Предимно смесени фосилни останки Доминиращи криноиди
Преобладаващо разчленени бивалвийни и брахиоподни черупки (локално изпъкнали нагоре)

Рядко проявени геоптални образувания под изпъкнали нагоре анизометрични черупки
Пелоиди –

– Редки ооиди
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на интракласти. Аналогични щормови отложения 
са описани от Chatalov and Vangelov (2001) в сред- Vangelov (2001) в сред-Vangelov (2001) в сред- в сред-в сред-
ните нива на Бабинската свита от Искърския про-
лом и Врачанския Балкан, поради което тук няма 
да бъде дискутиран отново техния механизъм на 
образуване. В същия контекст сходство е налице и 
по отношение на прослояващите се варовити мад-
стоуни с масивна текстура и следи от биотурбация, 
които са интерпретирани от посочените автори 
като продукт на фонова тиховодна седиментация, 
изразяваща се главно в акумулацията на варовита 
тиня. Специфичните характеристики на дистал-
ните темпестити позволяват да се направи ясно 
разграничение между тях и разгледаните по-горе 
проксимални щормови отложения (фиг. 3).

Брахиоподните пластове (Табл. IVа) са изгра-
дени най-вече от биокластични рудстоуни и фло-
утстоуни съдържащи изобилни останки от брахи-
оподи плюс криноиди и бивалвии. Алохтонният 
или параавтохтонният характер на тези седименти 
(Aigner et al., 1978; Chatalov, Vangelov, 2001) се 
определя от различната степен на сортировка, раз-
члененост и абрадираност на брахиоподните че-

рупки (Табл. VIc), които в болшинството случаи са 
разположени с изпъкнали нагоре валви (Табл. IVb). 
Тези факти позволяват въпросните отложения да 
се интерпретират като генерирани от щормово ин-
дуцирани потоци по морското дъно и съответно да 
се дефинират като дистални темпестити. Според 
вертикалното си положение в разреза брахиопод-
ните пластове могат да се корелират с отделените 
от Бенатов (1998) и Чаталов и др. (2001) теребра-
тулни пластове в разкрития на Бабинската свита 
от южните части на Западнобалканската тектонска 
зона и евентуално с брахиоподните пластове отде-
лени от Тронков (1973) в нейния разрез по Церов 
дол (Широка планина). Следва да се отбележи, че 
аналогичен щормов произход е предложен за мно-
го близките по своята литоложка характеристика и 
стратиграфско положение теребратулни пластове 
в мушелкалка от Южна Унгария (Török, 1993).

Интервалът с дебелина от няколко m, който бе-
лежи прехода към съвършено различните във фа-
циално отношение седименти на Тошковдолската 
свита (вж. по-долу), се характеризира с постепен-(вж. по-долу), се характеризира с постепен-вж. по-долу), се характеризира с постепен-), се характеризира с постепен-, се характеризира с постепен-
ното налагане на промити структури, намаляване 

Фиг. 3. Сравнителни стратификационни, текстурни и структурни характеристики на проксималните и дистални-
те темпестити (без брахиоподните пластове) от Бабинската свита

Fig. 3. Comparative stratificational, structural, and textural features of the proximal and distal tempestites (excepting the 
brachiopod beds) from Babino Formation
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на количеството на брахиоподни фосили и появата 
на ооиди плюс по-изобилни интракласти. 

Тошковдолска свита

В споменатата по-горе работа на Чаталов (2002) 
са интерпретирани подробно условията на се-
диментация за карбонатните скали, изграждащи 
Тошковдолската свита и Милановската свита в 
пределите на Западните Балканиди и Западното 
Средногорие. Проведените нови изследвания 
кон кретно върху варовиците и доломитите, из-, из- из-
граждащи първата литостратиграфска единица в 
Белоградчишкия район, макар и основаващи се 
на голям брой допълнително взети проби, показ-
ват твърде малко различия по отношение на пред-
ложения модел на седиментационна обстановка. 
Поради тази причина по-долу ще бъдат изложени 
съвсем накратко направените изводи.

Карбонатното уайконатрупване е протекло из-
цяло в обхвата на вътрешнорамповата зона при 
дълбочина от няколко метра, което се подчертава 
от доминирането на ооиди (Табл. VIId–f, VIIIe). 
На свой ред масовото присъствие на промити 
структури и интракласти (Табл. VIIIа–d), както 
и високата степен на преработка на алохемите в 
повечето микрофациални типове, свидетелстват, 
че е преобладавала повишена придънна хидро-
динамика, поддържана чрез вълнения и течения. 
Максимални високоенергийни условия са довели 
до дезинтеграцията на полулитифицирани утайки 
и образуването на интракласти с рудитов размер 
(Табл. IVd), което може да се приеме и като ин-Табл. IVd), което може да се приеме и като ин-), което може да се приеме и като ин-, което може да се приеме и като ин-може да се приеме и като ин- като ин-
дикация за евентуалното влияние на епизодична 
щормова дейност. Постоянното циркулиране на 
морска вода е имало за резултат изобилното отла-
гане на морски фреатични спойки около алохеми-
те. Същевременно наблюдаваната разнообразна 
организмова асоциация е показателна за една нор-
мална соленост и добра аерация на морската вода. 
Седиментацията е била свързана с оформянето и на-
растването на карбонатни плитчини (shoals), които 
са имали мобилен и мигриращ характер. Този гла-
вен извод се подчертава от наблюдаваните текстури 
(коса слоестост и имбрикация – Табл. IVc, d), чес-коса слоестост и имбрикация – Табл. IVc, d), чес- – Табл. IVc, d), чес-Табл. IVc, d), чес- d), чес-d), чес-), чес-, чес- чес-чес-
тото смесване на различни видове фрагменти (на 
места с коренно различна степен на преработка), 
относително слабото количествено участие на ор-
ганизмови останки, наличието на микритизирани 
ооиди, локалното отсъствие на морски фреатични 
спойки и вертикалните преходи между промити и 
непромити утайки. Последните са били отложени 
в малко по-дълбоководни участъци на вътрешно-
рамповата зона, които са били разположени пери-
ферно спрямо активните плитчини или под фор-
мата на депресии сред самите тях (Чаталов, 2002). 
Такива относително пасивни участъци са били до-
минирани предимно от акумулацията на варовита 

тиня (варовити мадстоуни) и в по-малка степен на 
алохемни утайки (пелоидни пакстоуни и биоклас-(пелоидни пакстоуни и биоклас-пелоидни пакстоуни и биоклас-
тични рудстоуни/пакстоуни).

Заключение

Получените резултати от проведеното седимен-
толожко изследване позволяват да се просле-
ди общата еволюция на утайконатрупване през 
Cреднотриаската епоха в рамките на изследваната 
площ и да се направи опит за корелация с други 
райони от Северозападна България, в които са на-
лице разкрития на изохронни скали. Очевидно е, 
че очер таните главни темпорални промени в усло-
вията на седиментация не се различават същест-
вено от генералната картина за карбонатния триас 
в пределите на Западните Балканиди. Така напри-
мер, ясно се открояват двата основни етапа в раз-
витието на карбонатната платформа − първоначал-
на трансгресия, съпроводена с постепенно удълбо-
чаване, и последвало изплитняване на рампата, за-, за- за-
вършило с осушаване. Най-ранната фаза от първия 
етап обаче показва известна специфика, която се 
свежда до по-късното настъпване на самата транс-
гресия (през Pанния Aниз) и директното налагане 
на подотливен режим на утайконатрупване, съпро-, съпро- съпро-
воден с интензивна кластична доставка от околна-
та суша. На свой ред последвалата седиментация в 
обхвата на среднорамповата зона кореспондира на 
добре познатия от разкритията в Искърския про-
лом и Врачанския Балкан проксимално-дистален 
тренд, носещ белезите на силно влияние от страна 
на щормова дейност. В този контекст най-подхо-
дящ за регионална корелация се явява интервалът 
с дисталните темпестити и брахиоподните пласто-
ве, които могат да се приемат за събитийни отло-
жения и репери с изохронно значение в рамките 
на Aнизкия етаж. Същевременно акумулираните 
на по-ранен етап проксимални темпестити демон-
стрират очевидни различия спрямо описаните 
техни аналози от южните части на Западните 
Балканиди. Възвръщането на режима на седимен-
тация в обхвата на вътрешнорамповата зона към 
края на Aнизкия век се олицетворява от образу-
ването на широкоплощен и диахронно възникнал 
комплекс от ограждащи (fringing) карбонатни 
плитчини, който е бил доминиран в конкретния 
район от оолитни и интракластични утайки.

Един от произтичащите при фациалната ин-
терпретация на изследваните скали проблеми се 
свежда до значително по-малката дебелина на 
Искърската карбонатна група спрямо нейни пълни 
разкрития в останалите райони на Северозападна 
България. Естествено сред главните фактори, обу-, обу- обу-
славящи тези различия, се нарежда споменатата 
частична денудация на триаския разрез през ран-
нокимерския тектонски етап. Като други възмож-
ни обяснения се очертават поне три причини, от 
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които първата е свързана със значително по-къс- по-къс-по-къс-
ното настъпване на трансгресията и налагането на 
морска карбонатна седиментация. На второ място 
могат да се посочат установените повърхности от 
типа „твърдо дъно“ в рамките на Бабинската сви-“ в рамките на Бабинската сви- в рамките на Бабинската сви-
та, които свидетелстват за неизвестни по своята 
продължителност периоди на неакумулация или 
такива с ниски темпове на седиментация. Накрая 
съвсем ясно изпъква и силно редуцираната дебе-
лина на интервала, бележещ обратния преход от 
среднорампово (Бабинска свита) към вътрешно-(Бабинска свита) към вътрешно-Бабинска свита) към вътрешно-) към вътрешно-към вътрешно-
рампово утайконатрупване (Тошковдолска свита) 

в сравнение с други изследвани триаски разрези 
в Западните Балканиди (Чаталов, непубл. данни). 
Последният факт следва да се интерпретира с ус-
корени темпове на изплитняване на карбонатната 
рампа и съответно по-ранно зараждане на компле-
кса от карбонатни плитчини в рамките на изслед-
ваната площ.
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годарност към колегите Галина Донева, Явор 
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