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Дискусия
Коментар върху триаската стратиграфия и литология на Западна
Стара планина и Западното Средногорие в новата „Геоложка карта
на Република България М 1:50 000“
Увод
В рамките на последните две десетилетия на миналия век беше поетапно публикувана съставената
на литостратиграфски принцип „Геоложка карта
на България М 1:100 000“, чиито картни листове
покриват цялата територия на страната. Това мащабно начинание обобщи и систематизира резултатите от различни предишни картировки и материализира дългогодишните усилия на голям брой
български геолози, давайки съвременен поглед
най-вече върху стратиграфията, тектониката и полезните изкопаеми на България. През изминалия
оттогава период бяха натрупани много допълнителни факти и създадени редица нови научни хипотези, част от които намериха отражение в излезлите напоследък от печат картни листове и съответни обяснителни записки от „Геоложка карта на
Република България М 1:50 000“. Публикуването
на последната, макар засега да не обхваща цялата територия на страната, а само площта на РилоРодопския масив, Западния Балкан, Централния
Балкан и областта Краище, несъмнено представлява значителен принос към българската геология и
по-конкретно в направленията стратиграфия, тектоника, полезни изкопаеми, магматизъм, метаморфизъм, геоложка опасност и феномени на геоложкото наследство. Новата средномащабна геоложка карта също се основава на литостратиграфски
принцип, като в съответствие с второто издание
на „Стратиграфски кодекс на България“ (Николов,
Сапунов, 2002), литостратиграфските единици са
поделени на слоести и неслоести (вж. Хрисчев и
др., 2005).
Настоящият коментар върху триаската стратиграфия и литология на Западна Стара планина и
Западното Средногорие е продиктуван от установяването на редица сериозни пропуски и грешки
главно в текста на обяснителните записки, които са
свързани с различни аспекти на геоложката карта.
В този смисъл изложените по-долу общи и терминологични забележки се отнасят до следните карт-

ни листове, включващи разкрития на триаски седиментни скали (изброяването е от север на юг и от
запад на изток): Димово, Княжевац и Белоградчик,
Ружинци, Чипровци, Монтана, Говежда, Берковица,
Вършец, Димитровград, Годеч, Лакатник, Мездра,
Цръвена ябука, Власотинце, Трън-север и Трън-юг,
Драгоман, Сливница, Своге, Литаково, Ботевград,
Брезник, София, Елин Пелин, Радомир, Перник,
София-юг, Дрен1.
По-съществени критични бележки върху представената фактология, както и кратък анализ на
някои възникнали етични проблеми, са направени
по отношение на един по-тесен набор от обяснителни записки към седем съседни картни листове (Чипровци, Монтана, Вършец, Димитровград,
Годеч, Лакатник, Мездра − Айданлийски, 2007;
2008а; 2008б; 2008в; 2008г; 2008д; 2008е), при което обект на дискусия е почти изцяло карбонатният
Триас. Поради обстоятелството, че в наскоро излязла от печат публикация (Чаталов, 2010) подробно е разгледана в литоложко-стратиграфски аспект
Искърската карбонатна група (Тронков, 1981), разкриваща се в Гранитовската ивица (картни листове Димово, Княжевац и Белоградчик), този район
практически не попада в полезрението на втора-

1
Една част от разгледаните само в общ контекст и нецитирани
по-долу в литературата обяснителни записки са издадени съответно
през 2006 г., 2008 г. и 2010 г., като в съдържанието на някои от
тях са посочени авторите на подраздели и глави за триаската
стратиграфия (В. Ангелов, С. Герджиков, Х. Киселинов, П. Петров
− Димово, Княжевац и Белоградчик; Г. Айданлийски − Говежда;
Г. Айданлийски, В. Ангелов − Берковица; П. Петров, Х. Киселинов
− Литаково; П. Петров − Ботевград; В. Ангелов − Елин Пелин), а
при други това не е уточнено (Цръвена ябука, Власотинце, Трънсевер и Трън-юг − Ред. Р. Маринова, Д. Синьовски; Драгоман
− Ред. В. Ангелов, Р. Маринова; Брезник − Ред. Р. Маринова,
Д. Синьовски; София − Ред. В. Ангелов, Р. Маринова; Радомир −
Ред. П. Милованов, Х. Хрисчев). Същевременно към момента на
постъпване на настоящия ръкопис в редакцията, останалите пет
обяснителни записки се намират под печат (Сливница, Своге − с автор
на подраздел „Триас“ Г. Айданлийски; Перник − Ред. М. Антонов;
София-юг − Ред. С. Саров, М. Антонов; Дрен − Ред. М. Антонов).
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та част от настоящия коментар. Също така предстои публикуването на други две работи, които
ще бъдат посветени конкретно на триаската лито
стратиграфия в Белотинската ивица (картен лист
Ружинци) и в обхвата на Еловишката (Мелянската)
антиклинала (картни листове Чипровци, Монтана,
Берковица). Във връзка с това по-долу в текста не
е дискутиран очертаващият се по мнението на
автора номенклатурен проблем с единствената
нововъведена официална литостратиграфска единица с триаска възраст (Eловишка свита) в пределите на Северозападна България върху новата
геоложка карта.

Общи забележки
Изложението на събраната информация за всички
триаски литостратиграфски единици в изброените по-горе обяснителни записки се подчинява на
една общоприета последователност и обхваща
съответно: историческа справка (включително за
геоложката изученост в рамките на конкретния
район), географско разположение на повърхностните разкрития (и/или сондажни разрези), характеристика на границите, взаимотношенията и общия
литоложки състав, кратко описание на петрографските видове и разновидности (цветове, текстури,
структури), дебелина, възраст. В дадени случаи са
разгледани някои установени от авторите закономерности във вертикално или латерално направление и/или е характеризирана вътрешната подялба
на литостратиграфски единици с по-нисък ранг.
По отношение на сполучливо избрания стандартен модел за поднасяне на такъв тип геоложка
информация могат да се направят няколко критични забележки. Така например, една от открояващите се слабости се свежда до отсъствието (с
едно изключение − Ангелов, 2006а) на дори минимална интерпретация на седиментационната
обстановка, макар неизменно описваните триаски
литостратиграфски единици да са изградени от
седиментни скали, и при положение, че в нашата
геоложка литература са налице достатъчно съвременни и изчерпателни публикации по тези въпроси (Петроханска теригенна група − Mader, Čatalov,
1992а; Айданлийски, 2005; Искърска карбонатна
група − Тронков, 1983а; Беливанова, 1995, 1996;
Чаталов, 1997; Chatalov, 1998; Chatalov, Vangelov,
2001; Чаталов, 2002; Belivanova, Chatalov, 2005;
Мизийска група − Горанов, 1961; Mader, Čatalov,
1992b; Zagorchev, Budurov, 2007; общо за целия
Триаски период − Тронков и др., 1965; Вапцарова
и др., 1984; Чемберски и др., 1996; Zagorchev,
Budurov, 1997). Същевременно е пропуснато да
бъдат споменати някои специфични геоложки
образувания като микробиалити, палеосеизмити,
темпестити и калкрети, които са описани за пръв
път детайлно у нас именно в рамките на Триаската
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система от разглеждания район (вж. Chatalov,
1994, 2000a; Chatalov, Vangelov, 2001; Chatalov,
2006). В определени случаи би било напълно
уместно и допълнителното цитиране на кратки седиментоложки данни за значими диагенетични и
хипергенни процеси, които са допринесли в голяма степен за оформяне на сегашния макроскопски
облик на скалите, като например, доломитизация,
рекалцитизация и раннодиагенетична деформация
(вж. Chatalov, 1999, 2000a; Чаталов, 2001). Следва
да се отбележи, че посочените слабости се отнасят
практически до всички раздели „Стратиграфия“
в обяснителните записки на картните листове за
Западна Стара планина и Западното Средногорие,
в които генетична информация е включена съвсем
спорадично за литостратиграфски единици, изградени от седиментни скали с друга възраст (вж. например Ангелов, 2006б; Петров, 2006).
В иначе подробно представената като цяло историческа справка за отделните триаски свити и задруги
много често е пропуснато да се отбележи ранговото
обозначение на съответната единица на предходната
„Геоложка карта на България М 1:100 000“, като по
този начин биха изпъкнали евентуално настъпили
промени във възгледите (макар и в субективен план)
при литостратиграфската номенклатура. От друга
страна в някои случаи от текста изобщо не може да
се разбере каква е конкретната позиция на съответния автор спрямо дадена литостратиграфска единица, която е въведена по-рано от друг изследовател.
Като примери в това отношение могат да се посочат:
Змиянският член и Церовдолският член на Бабинската
свита (Тронков, 1973) в пределите на картни листове
Димово, Княжевац и Белоградчик, Чипровци; четирите литостратиграфски репера (Тенуисен, Жито
любски, Сфраженски и Седмочисленишки) отделени от Тронков (1983а) в обема на Оплетненския
член на Могилската свита (картен лист Лакатник);
Деснидолският, Битенският, Голобърдският и Извор
ският членове на Радомирската свита (Тронков,
1975, 1983б) от картни листове Радомир, Перник
и Дрен. Друг немаловажен проблем е свързан с
поднесената в обяснителните записки информация относно дефинираната възраст на скалите,
изграждащи дадена единица в конкретен район
(т.е. картен лист), като нерядко позоваването е на
стари (при наличието на по-нови с възприета различна интерпретация) и дори погрешно цитирани
публикации или такива, третиращи съвсем отдалечени райони. Като нагледен пример могат да се
посочат Свидолската свита, Оплетненският член
на Могилската свита и Бабинската свита (картни
листове Вършец, Димитровград, Годеч, Мездра,
Ботевград, Елин Пелин, Литаково), за които изненадващо се цитира работата на Тронков (1973), без
да се отчете или дори спомене факта, че тя дискутира триаската литостратиграфия и биостратиграфия само в Белоградчишко (Гранитовската ивица) и Монтанско (Белимелската ивица). В същи-

те и други обяснителни записки (картни листове
Лакатник и Драгоман) за възрастта на Свидолската
свита неизвестно защо се използва и публикацията
на Чаталов (1974), макар че тя е посветена изцяло
на Тетевенския район и не привежда никакви биостратиграфски данни за седиментите на въпросната единица. В обяснителните записки към картни
листове Годеч, Вършец, Лакатник и Мездра горната граница на Могилската свита е поставена вместо в рамките на Долния (Егейски+Битински) под
етаж на Анизкия етаж (Тронков, 1995а) в „Средния
Аниз“ (т.е. Пелсонския подетаж), позовавайки се
на по-стари работи на същия автор. На свой ред
хроностратиграфският обхват на Чешмичката
свита (картен лист Чипровци) е правилно дефиниран като обхващащ долния и средния подетажи
на Карнския етаж, но вместо Тронков (1995б) погрешно е цитирана статията на Тронков (1973), в
която първоначално е възприета само среднокарнска възраст.
Макар и рядко, читателят може да открие липсата на елементарна координация между текстовете на различни глави в една и съща обяснителна записка или различия между отделни записки
(но отнасящи се до съседни картни листове). Така
например, при няколко триаски литостратиграфски единици, описани в рамките на картен лист
Лакатник, се споменава, че горната им граница
представлява ерозионен контакт със скалите на
юрската Озировска свита, но в текста посветен
на самата Озировска свита съществуването на такъв контакт въобще не е отбелязано (аналогичен
случай се наблюдава при картен лист Вършец за
посочените взаимотношения между горнотриаската Комщицка свита и юрската Яворецка свита). В
раздел „Стратиграфия“ на картен лист Радомир
Славеевата свита (Нор) погрешно е разгледана в
състава на Искърската карбонатна група, за разлика от съседните листове Перник и Дрен, където
същата единица е включена правилно в обема на
Мизийската група. Може би като най-фрапиращ
се очертава случаят с границата между Бабинската
свита и Милановската свита, която на една и съща
страница (картен лист Лакатник, с. 47) е характе
ризирана в два различни параграфа, съответно като
много бърз литоложки преход (вярно) и рязък литоложки контакт (погрешно). Също така в текста
за Радомирската свита от обяснителните записки
на картни листове Перник и Дрен е отбелязано,
че въпросната литостратиграфска единица се покрива с рязка литоложка граница от доломитите на
Русиновделската свита. Малко по-надолу обаче,
при описанието на самата Русиновделска свита,
нейната долна граница е дефинирана още като литоложки преход (имащ дебелина около 10 m) с варовиците на Радомирската свита.
В заключение към направените общи забележки следва да се припомни, че триаските литостратиграфски единици в състава на Искърската карбо-

натна група са отнесени от Ганев и др. (1986) и покъсно от Загорчев и Будуров (2006) съответно към
обема на Средногорската подгрупа, Шипченската
подгрупа и Хемуската подгрупа, но по неизвестни
причини тази важна допълнителна подялба в официалната литостратиграфска номенклатура не е
намерила отражение в текста на нито една от обяснителните записки.

Терминология и класификации
По отношение на използваната научна терминология и опитите за прилагане на определени
класификационни схеми, най-важните критични
забележки могат да бъдат групирани в три направления: стратификация и текстури; петрография на
карбонатните скали; петрография на силицикластичните скали. Следва да се отбележи, че терминологични пропуски и грешки се откриват в различна степен в обяснителните записки на всички
изброени картни листове, но особено масов характер те придобиват в споменатата по-горе поредица
от седем картни листове.
На първо място голямо недоумение буди свободната употреба на термини, в които за описание
на конкретни седиментни текстури са използвани
директно характеристики за стратификация(?!),
като например: „слоеста“, „хоризонталнослоеста“,
„неяснослоеста“, „плоскопаралелна“, „тънкопластова“, „среднопластова“ и др. Вярно е, че в англоезичната литература терминът bedding се прилага
за обозначаване както на даден тип стратификация
(thick bedding, thin bedding, cyclic bedding и т.н.),
така и на някои текстури (massive bedding, cross
bedding, graded bedding, convolute bedding и т.н.). В
българската геоложка литература обаче, такъв проблем с двойната употреба просто не би трябвало да
съществува именно поради възможността за приложение на два коренно различни термина − „стратификация“ (вж. например Султанов, 1985), който
се отнася до дебелината, взаимотношенията и вертикалната повтаряемост на отделните пластове,
и „текстура“, който характеризира макроскопски
вътрешния строеж и ограничителните повърхнини
на даден пласт (вторият термин често се заменя с
навлезлия в практиката синоним „слоестост“ − например, коса слоестост, градационна слоестост, хетеролитна слоестост и др.). Същевременно, трудно
може да са разбере какво точно са имали предвид
някои автори на обяснителни записки, използвайки произволно термините „финослоеста“, „финоламинирана“ и „тънкоивичеста“ за обозначаването
на различни(?) текстури, при положение, че найвероятно става дума за една и съща първична по
произход текстура, а именно „паралелна ламинация“. Като твърде неудачен се явява (макар и откъслечно) преводът на словосъчетанието “reverse
graded bedding” − „реверсивна градационна сло143

естост“ вместо коректното „обратна градационна
слоестост“. Следва да се отбележат и отделни груби грешки при изброяването на някои установени
видове коса слоестост в скали на Петроханската
теригенна група, които необяснимо са разграничени по съвсем различни параметри, например
„планарно-косослоеста текстура и нискоъгълнокосослоеста текстура“(?!) или „нискоъгълна и
дребномащабна плюс планарна и мулдовидна коса
слоестост“(?!).
При характеристиката на карбонатните скали
на места са използвани редица остарели термини,
които е целесъобразно да бъдат заменени с по-нови, като например: „афанитов“ и „криптоморфен“
(вместо криптозърнест или криптокристалинен),
„копролити“ (вместо фекални пелети), „флинтови
ядки“ (вместо кремъчни конкреции), „пелетно-оолитни“ (вместо пелоидно-ооидни), „онкоидални
и строматолитови образувания“ (вместо онкоиди
и строматолити) и т.н. Също така в съвременната
седиментоложка литература употребата на термина „калкаренит“ не е препоръчителна за прецизното описание на конкретни варовикови структури
(картен лист Лакатник), тъй като с него по-скоро
се обозначават карбонатни алохеми, имащи псамитен размер (вж. Folk, 1962). Относително често
в текста на някои обяснителни записки са съпоставени дескриптивни термини, които се отнасят до
съвършено различни характеристики на скалите
(например: „глинести и биодетритусни варовици“,
„…изградени от доломит, глинести минерали, калцит, криноиди, бивалвии и теригенен кварц“(?!),
„алохемни до глинести варовици“ − т.е. показващи състав и структура), или в други случаи такива, които частично или изцяло се припокриват
(например: „алохемни, оолитни и биодетритусни
варовици“, „микритни и микрозърнести варовици“(?!), „органогенни и биоморфни варовици“).
Същевременно като неясна, погрешна и дори безмислена се явява употребата на описателни изрази
от рода на „зърнест варовик“, „спаритов варовик“,
„алохемен варовик“ (без да се уточнява точно какъв), „органогенно-детритусен варовик“, „варовит
мергел“(?!), „органичен детрит“ и др. Особено лековато е подходено към описанието на някои доломитни скали, което може да се илюстрира със
следните (неподлежащи тук дори на корекция)
цитати: „долоспарити изградени от прекристализирал доломит“(?!), „фосилни фрагменти със заличена от прекристализацията първична структура“,
„пелитова структура на доломити“(?!), „пелитоморфен доломит“, „светли доломити“, „биодетритусна текстура“(?!), „плочести доломити“ и „доломити с плочеста текстура“(?!). В същия контекст
направо нелепо изглежда словосъчетанието „грудки и повлекла от доломитен варовик и/или глинест
доломит“(?!) използвано за макроскопската характеристика на скали от Бабинската свита (картен
лист Лакатник), след като в дадения случай напъл144

но прилягат по-рано предложените определения
„петнест изглед“ (Тронков и др., 1965) или „петнеста текстура“ (Чаталов и др., 2001). Некоректно
формулирано (при това нееднократно) e амбициозното твърдение за наличието на „микритен
цимент“ в някои варовици, като се има предвид,
че подобен вид спойка (по-правилно означавана
като криптокристалинна − вж. Chatalov, 2000b) е
изключително рядка находка в древни карбонатни скали и изисква сериозни микропетрографски
доказателства. Очевидно в споменатия случай се
касае за обикновен матрикс във въпросните варовици и тогава определението „микритен“ би
било съвсем основателно (вж. коментара по този
въпрос на Friedman, 1985). За част от варовиците
в обема на Могилската свита напълно излишно и
подвеждащо е използвано по-широкото понятие
„литокластични“ вместо „интракластични“, което
се прави принципно или при невъзможност да се
отличат екстракласти от интракласти (вж. Flügel,
2004; Boggs, 2009), или конкретно за означаване
на транспортиран в седиментационния басейн теригенен материал, произхождащ от по-стари карбонатни скали (вж. Folk, 1962). Както е известно
обаче от досегашни изследвания, карбонатни седименти, съдържащи масово преотложени скални
късчета от варовици и доломити, не са известни
от разкритията на тази литостратиграфска единица в рамките на разглежданата площ (вж. Тронков,
1968; Ассерето, Чаталов, 1983; Тронков, 1983а;
Чаталов, 1997). В същия контекст остава съвършено неясно какви точно петрографски видове се
имат предвид в описанието на Комщицката свита
и Челюстнишката свита (картен лист Лакатник)
под названието „кластични доломити и варовици“(?!), които асоциират в разрезите с правилно
дефинираните „карбонатни брекчоконгломерати“.
Следва да се отбележи също така, че на места в
текста крайно неуместно са използвани (например
за Могилската свита − картен лист Годеч) паралелно термини от петрографските класификации на
Dunham (1962) и Folk (1962). На този фон изглежда
твърде загадъчно почти постоянното споменаване
на „оолитни вакстоуни и пакстоуни“ в обема на същата литостратиграфска единица, при положение,
че варовиците изградени от преобладаващи ооиди
най-често притежават структура на грейнстоуни (в
текста на същия картен лист скалите буквално в
следващото изречение са дефинирани като ооспа
рити!) и това важи с пълна сила за Могилската
свита (вж. многобройните микропетрографски
доказателства в Тронков, 1983а; Chatalov, 2005a,
2005b). Накрая като особено интригуващо се очер
тава отбелязаното присъствие на „песъчливи доломити с литокласти от варовик“(?!) в обема на
Челюстнишката свита от сондажни разрези в рамките на картен лист Вършец, макар че дори начинаещ седиментолог трудно би могъл да си представи произхода на такива скали.

Немалко досадни пропуски и грешки са налице
и в петрографското описание на триаските силицикластични скали. Така например, остарели и отхвърлени в съвременната седиментоложка литература термини изобилстват при характеризирането
на видове спойки в пясъчниците („базална“, „регенерационна“, „контактно-порова“, „запълваща“),
като особено неадекватна се явява употребата на
„порова“ и „порово-запълваща“ (очевидно под
формата на отделни видове), имайки предвид общата дефиниция за спойка в седиментните скали
(вж. например Bathurst, 1975; Flügel, 2004; Boggs,
2009). Аналогично на цитирания по-горе случай
с „микритния цимент“, претенциозно и нереално изглежда почти повсеместното споменаване
на „глинеста спойка“ и „железноокисна спойка“
в долнотриаските пясъчници, защото цименти с
такъв минерален състав могат да се докажат изключително с помощта на специални лабораторни методи (вж. например Wilson, Pittman, 1977;
Blatt, 1982; Boggs, 2009). Едва ли има смисъл да
се разяснява и несъстоятелността на израза „полигенни конгломерати“, когато става въпрос за чисто
петрографското описание на подобни седименти
и тогава задължително следва да се употребява
термина „полимиктови“. Твърде неподходящо е
използването на „литокласти“ (да не говорим за
още по-неприемливото „литити“) за обозначаване
на скални късчета (фрагменти) в пясъчници, поради ненужното дублиране с широко възприетия
едноименен термин при петрографията на карбонатните (вж. по-горе) и вулканокластичните скали
(вж. Fisher et al., 2006). От елементарно прецизиране се нуждаят изрази като „лошо сортирани“ и
„несортирани“ (вместо слабо сортирани), „средно
сортирани“ (вместо умерено сортирани), „умерено
заоблени“ (вместо полузаоблени), „неслоести пясъчници“ (вместо пясъчници с масивна стратификация), „здраво споени финозърнести хипоскали“
(вместо литифицирани или консолидирани), „карбонатни екзокластични брекчи и конгломерати“
(без излишното и непонятно „екзокластични“),
„алевролити с алевропсамитова структура“ (вместо псамоалевритова) и т.н. Накрая като очевадно
погрешни и неподлежащи на коментар следва да
се квалифицират използваните в различни текстове изрази: „спойка от пясъчници“(?!), „песъчлива
спойка на брекчоконгломерати“(?!), „гравийна
спойка в конгломерати“(?!), „брекчоконгломерати с червена спойка“, „варовикова спойка“(?!),
„песъчлив матрикс на псефитни скали с глинеста
спойка“(?!), „матрикс от прекристализирали кварцови зърна“(?!), „гравийни и дребночакълни пясъчници“, „силициево вещество“(?!) и др.
Крайно време е в нашата геоложка литература
да се прекрати несъстоятелната (и за съжаление
масова) употреба на термина „гравелити“, с който
по традиция се означават (включително и в дискутираните обяснителни записки) литифицира-

ни гравийни кластични скали. Етимологията на
тази дума най-вероятно е свързана с английската
“gravel” (в дословен превод − едър пясък, дребен
чакъл), която обаче в съвременната седиментоложка терминология има далеч по-широко и утвърдено
дименсионно значение (вж. Bates, Jackson, 1980),
обхващайки всички късове в седиментните скали
с псефитен размер (т.е. включително гравийните).
В дадения случай изходът от създалото се положение е съвсем лесен, като съществуващият главно в
руската литоложка литература (и някои повлияни
от нея съседни национални школи) термин „гравелити“ (вж. за справка Кузнецов, 2007) се замени
просто с „гравийни брекчи/конгломерати“ (вж.
например Атанасов, 1958) подобно на „дребночакълни“, „едрочакълни“ и „валунни“, т.е. в съот
ветствие с популярната по света четиристепенна
подялба на псефитния клас в зърнометричната
φ-скáла на Udden-Wentworth-Krumbein (granules,
pebbles, cobbles, boulders). Тук е мястото да се направи и неприятния извод, че от хаотичното използване на размерни категории за описанието на
псефитни късове и скали в обяснителните записки,
за читателя изобщо не става ясно дали спрямо тях е
приложен някакъв унифициран подход (например,
подчиняващ се на логаритмичната скáла или десетичната скáла). Като илюстрация на този пореден
проблем могат да се посочат следните произволно
подбрани цитати: „дребно- до средночакълен късов състав“, „дребно- и средновалунен размер“,
„едрокъсови до валунни конгломерати“(?!), „финочакълни конгломерати“(?!), „дребнокъсови конгломерати“ „груби конгломерати“(?!). На свой ред
трудно могат да бъдат възприети словосъчетанията
„финозърнест алевролит“ и „дребнозърнест алевролит“, при положение че направените описания
на тези скали очевидно се базират само на теренни
и микроскопски изследвания (т.е. без прилагането
на прецизна зърнометрична методика). Друг подлежащ на преоценка и превърнал се в анахронизъм
термин е ,,хипоскали“ (въведен от Теодорович,
1958), който отдавна присъства в нашата и рускоезичната геоложка литература, а в световен мащаб
кореспондира в общи линии на термина „смесени
скали“ (mixed rocks). Макар че възгледите относно
това, коя седиментна скала може да бъде наречена
конкретно смесена, традиционно са били обект на
оживена дискусия (вж. Picard, 1971; Рускова, 1980;
Султанов, 1980; Mount, 1985), като най-логично и
обосновано се очертава общото правило в дадена
утайка или скала да присъстват в обемно количество под 50% три и повече компонента с различен
състав, зърнов размер или произход. Тази приблизителна дефиниция се споменава тук само за да се
оспори взаимноизключващото се словосъчетание
„теригенни финозърнести хипоскали“, което се
среща многократно в текста за седименти от обема
на Петроханската теригенна група (картни листове Чипровци, Монтана, Вършец, Димитровград,
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Годеч, Лакатник, Мездра, Говежда). В същия
контекст доста неудачно използваните и в други
български публикации термини „наситена“ и „ненаситена“ при характеризиране на структурата на
брекчи и конгломерати по-скоро би трябвало да
следват буквалния превод от английски език, а
именно „късово-поддържана“ (“clast-supported”) и
„матрикс-поддържана“ (“matrix-supported”).
Една от безспорно негативните последици, кои
то произтичат от масово допуснатите терминологични грешки, изпъква съвсем ярко при единственото приложено описание на разрез на триаска
литостратиграфска единица в рамките на всички
изброени по-горе обяснителни записки (Еловишка
свита – Ангелов, Айданлийски, 2007, с. 42–44).
Наложително е да се отбележи също така, че във
въпросния текст прави лошо впечатление липсата на единна и стройна система при характеризирането на отделните стратификационни единици
(вж. за сравнение Бенатов, Чаталов, 2000; Чаталов
и др., 2001).

Фактологични пропуски и грешки
В този раздел на настоящия коментар са подложени
на критика част от изнесените в седем обяснителни записки (картни листове Чипровци, Монтана,
Вършец, Димитровград, Годеч, Лакатник, Мездра)

данни за разпространението, границите, взаимо
тношенията, дебелината, стратификацията, вът
решния строеж, дефинитивните белези и номен
клатурата на триаските литостратиграфски единици, а така също за текстурите, литоложкия
състав и структурите на изграждащите ги скали.
Същевременно са направени и редица забележки
по отношение на самите геоложки карти, включително построените на тях литоложко-стратиграфски колонки. Макар някои от откритите пропуски
и грешки да се отнасят конкретно до изложената
фактология (например, използвани в текста цитати
за възрастта на седиментите или наименование на
дадена литостратиграфска единица), те са дискутирани в следващия раздел като повдигащи проблеми с научната етика.
На първо място следва да се оспори твърде широкото дефиниране на долната граница
на Свидолската свита (картни листове Вършец,
Годеч, Лакатник, Мездра), която е поставена на
базата на четири съвършено различни и невинаги
съвпадащи в разрезите параметри. В този смисъл
много по-удачен и обоснован е подходът, посочен
в оригиналната публикация на Чаталов (1974), а
именно че въпросната граница се маркира единствено от появата на първия карбонатен пласт
(Табл. I, 1). Трудно може да се възприеме и твърдението за възходящо редуване на прибрежни, литорални и отново прибрежни отложения в разре-

ТАБЛИЦА I
1. Долна граница на Свидолската свита, поставена по първия тънък карбонатен пласт (в основата на метъра). Разрез при
мах. Сфражен.
2. Приливно-отливен хемицикъл с три строежни елемента (А – базален интракластично-ооиден грейнстоун, В – варовит
мадстоун, С – доломадстоун) в долната част на Оплетненския член. Разрез при мах. Сфражен.
3. Фенестрална текстура в доломитизирани седименти от перитайдълен хемицикъл в обема на Оплетненския член. Разрез
при мах. Сфражен.
4. Ясно различими Оплетненски член (Оч) и Лакатнишки член (Лч) на Могилската свита в разреза при ж.п. спирка
Чепърлянци.
5. Дебелопластови до масивно стратифицирани скали на Лакатнишкия член (стрелка) в разкритието под вр. Стрешеро.
6. Доломитизирана литозона (обозначена със стрелки) във варовици на Лакатнишкия член. Разкритие западно от мах.
Сфражен.
7. Разрез на Згориградския член (Зч) на Бабинската свита по северния склон на Згориградската котловина (под вр. Тошина
могила).
8. Разрез на Згориградския член (Зч) при мах. Сфражен.
PLATE I
1. Lower boundary of Svidol Formation being marked by the lowermost thin carbonate bed (base of the yardstick). Cross section
near Sfrazhen hamlet.
2. Peritidal hemicycle consisting of three structural elements (А – basal intraclastic-ooid grainstone, В – lime mudstone, С – dolomudstone) in the lower part of Opletnya Member. Cross section near Sfrazhen hamlet.
3. Fenestral structure in dolostones from a peritidal hemicycle in the volume of Opletnya Member. Cross section near Sfrazhen
hamlet.
4. Clearly discernible Opletnya Member (Оч) and Lakatnik Member (Лч) of Mogilata Formation in the cross section near
Cheparlyantsi railway station.
5. Thick-bedded to massively stratified rocks of Lakatnik Member (arrow) in the outcrop below Streshero summit.
6. Dolomitized lithozone (designated with arrows) in limestones of Lakatnik Member. Exposure to the west of Sfrazhen hamlet.
7. Cross section of Zgorigrad Member (Зч) of Babino Formation on the north slope of Zgorigrad kettle (below Toshina mogila
summit).
8. Cross section of Zgorigrad Member (Зч) near Sfrazhen hamlet.
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за на същата литостратиграфска единица (картни
листове Вършец и Лакатник), при положение че
такава фациална подялба не се основава на никакви приведени седиментоложки доказателства (да
не говорим за погрешно употребените и припокриващи се термини „прибрежен“ и „литорален“).
Един изкуствено създаден проблем по отношение на използваната литостратиграфска номенклатура в пределите на Западното Средногорие е
свързан с отделянето на т. нар. карбонатно-теригенна задруга на картен лист Димитровград. Това
мнение се различава от по-рано изказаното гледище на Тронков (1995в) и Бенатов и Чаталов (2000)
за принадлежност на същите скали към Любашката
свита. Според Айданлийски (2008в) главното основание за въвеждането на нова задруга се свежда до отсъствието на доломити и червеноцветни
пясъчници, по което тя се отличава литоложки от
споменатата официална литостратиграфска единица. Истината е, че липсата на такива скали в разреза е посочена конкретно от Бенатов и Чаталов
(2000) не като разлика, а като прилика(!) спрямо
типовата област на Любашката свита заедно с
други достатъчно убедителни сходства с нейните
дефинитивни белези (вкл. стратификация, литология, цвят, текстури, вътрешен строеж, структури и
дори обща дебелина).
Голям брой критични забележки могат да бъдат отправени към изложената характеристика на
Могилската свита, като тук по целесъобразност
ще бъдат споменати само най-важните от тях.
Така например, Оплетненският член в повърхностните разкрития на картни листове Вършец,
Лакатник и Мездра е дефиниран твърде пестеливо като „ритмично редуване на микрозърнести
варовици, органогенно-биодетритусни варовици
и доломити“. Неспоримите факти обаче показват, че единицата има подчертано цикличен (а
не „ритмичен“!) строеж само в долната си част
(Табл. I, 2), при което следва да се добави значителното участие на оолитни и интракластични
варовици (вж. Ассерето, Чаталов, 1983; Тронков,
1983а, 1995а; Chatalov, 1998). В посочените текстове е пропуснато също така да се подчертае
специфичната природа на доломитните скали в
оформените хемицикли (паралелна и микробиална ламинация, текстура tepee, пукнатини на изсъхване, фенестрална текстура − Табл. I, 3, прослойки от т.нар. „плоскокъсови дребночакълни
конгломерати“ с имбрикация на интракластите,
псевдоморфози по евапоритни минерали и други), което е подробно документирано в отдавна
излезли от печат публикации (Ассерето, Чаталов,
1983; Тронков, 1983а; Chatalov, 1994, 1998). В същия контекст не е отбелязано присъствието и на
редица характерни текстури във варовиците на
Оплетненския член (например: конволютна ламинация, ходове от заравяне, следи от пълзене,
ерозионни канали), една от които е установена и
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описана за пръв път в нашата геоложка литература (интерпретираните като палеосеизмити суб
паралелни повърхнини на срязване – Chatalov,
2000a). Освен това при повечето картни листове прави впечатление твърде произволното (и
не отговарящо на действителността) очертаване
на дебелините както на цялата Могилска свита, така и поотделно на Оплетненския член и
Лакатнишкия член. Като илюстриращ пример
тук може да се посочи силно изменчивата дебелина на Оплетненския член (от 80 m до >200 m),
измерена в рамките на Берковската тектонска
единица от картен лист Лакатник, макар че според данни на настоящия автор установените вариации се простират в много по-тесен интервал
(125–140 m). Същевременно на построените литоложко-стратиграфски колонки за Берковската
тектонска единица на същия картен лист и на
картен лист Годеч (Ангелов и др., 2009б, 2009г)
неправилно е показан локално проявен нормален контакт директно между Оплетненския член
и отгорележащата Бабинска свита (т.е. пропуснат е Лакатнишкият член). По аналогичен начин
от обяснителната записка и литоложко-стратиграфската колонка на картен лист Димитровград
(Айданлийски, 2008в; Ангелов и др., 2009в) се
налага убеждението, че Лакатнишкият член не
се разпознава в пределите на Свогенската тек
тонска единица, като същият факт е отразен и
на геоложката карта на лист Вършец (Ангелов и
др., 2009а) за района с триаски разкрития около
вр. Стрешеро (Врачански Балкан). И в двата случая обаче Лакатнишкият член е съвсем ясно различим на терена и картируем (Табл. I, 4, 5), което
е посочено по-рано от Ассерето и Чаталов (1983),
Тронков (1995в) и Бенатов и Чаталов (2000).
Пореден сериозен пропуск е свързан с неотбелязаното присъствие на доломитни скали и рекалцитизирани (дедоломитизирани) варовици в
обема на Лакатнишкия член (вж. Chatalov, 1999),
които са много характерни литоложки типове за
тази литостратиграфска единица в пределите на
картен лист Лакатник (Табл. I, 6). От друга страна, твърде преекспонирано е наличието на „масивна текстура“ и „биоспарити“, защото в разреза
на Лакатнишкия член са застъпени относително
широко още интракластични, ооидни и пелоидни
варовици с разнообразни структури, като част от
тях показват коса и градационна слоестост (вж.
Ассерето, Чаталов, 1983; Тронков, 1995а, 1995в;
Чаталов, 1997). Накрая следва да се подложи на
съмнение факта, че за цялата Могилска свита в
текстовете нееднократно се споменават наблюдавани фрагменти от водорасли, въпреки че такива
не са установени в рамките на далеч по-детайлни микропетрографски изследвания (например
Чаталов, 1997). За сметка на това почти навсякъде
е пропуснато да се посочи водещия тип фосили в
карбонатните скали (изключения − картни листо-

ве Лакатник и Мездра), а именно бивалвии (вж. за
справка Тронков и др., 1965; Тронков, 1968, 1973,
1995а; Бенатов, Чаталов, 2000).
Основните очертаващи се проблеми при Ба
бинската свита в разглежданите седем обяснителни записки са свързани с диференцирането в
нейния обем на литостратиграфски единици от понисък ранг. Така например, в разкритията върху
територията на картен лист Вършец могат ясно да
се отделят Зимевишкият член (Чаталов и др., 2001)
и Згориградският член (Tronkov, 1976), като вторият има значително по-голяма дебелина в обхвата на
Врачанската тектонска единица (Табл. I, 7) в сравнение с Берковската тектонска единица (Табл. I, 8).
В текста обаче се застъпва странната теза, че седиментната последователност на Бабинската свита може да се раздели условно на три вертикални
интервала, от които само средният (20–22 m) притежава белези на Згориградския член. Противно
на изказаното в друга обяснителна записка мнение
(картен лист Годеч) същата литостратиграфска
единица се разпознава безпроблемно и в района
около с. Бракьовци, където нейната горна част
е изградена от варовити и чисти доломити, а
литологията в долните нива е представена изцяло
от варовици (Табл. II, 1). Подобно на разгледания по-горе случай с Лакатнишкия член на картен
лист Вършец, в споменатата триаска ивица покрай
вр. Стрешеро не е показано изобщо присъствието
на Бабинската свита (Ангелов и др., 2009а), макар
в този район отчетливо да се наблюдават нейните
най-долни пластове (вж. Ассерето, Чаталов, 1983).
Няколко грешки от различен характер са допуснати при описанието на Бабинската свита в рамките
на картен лист Димитровград. На първо място, наред с неотбелязаното присъствие на Згориградския
член, неправилно е очертан ареалът на разпространение на Мазгошкия член (вместо между селата
Станянци, Връдловци и Беренде извор − „локално
само в района около с. Станянци“) (вж. за сравнение
Бенатов, Чаталов, 2000). Освен това като горна
граница на Бабинската свита е посочен единствено ерозионен контакт с юрски скали, макар че при
мах. Врело на с. Беренде извор отчетливо се наблюдава рязка литоложка граница между Мазгошкия
член и Годечкия член на Милановската свита
(Бенатов, Чаталов, 2000). Накрая, относно възраст
та на седиментите, изграждащи Бабинската свита
погрешно са цитирани заедно Тронков (1995в) и
Бенатов и Чаталов (2000), които дават различна
хроностратиграфска принадлежност − съответно
изцяло към Анизкия етаж (Пелсонски подетаж–
Илирски подетаж) и в интервала от Пелсонския
подетаж до Фасанския подетаж на Ладинския етаж.
Като най-голям и непростим пропуск по отношение на същата литостратиграфска единица може
би следва да се окачестви липсата на всякаква информация за теребратулните (брахиоподните) пластове (Тронков, 1973; Бенатов, 1998; Чаталов и др.,

2001), които се разполагат под долната граница на
Згориградския член (Табл. II, 2) и се проследяват в
повърхностни разкрития върху голяма част от територията на Западна Стара планина и Западното
Средногорие (разрези Гранитово, шосето за гара
Орешец, Церов дол, Голяма Кратчина, Тошина
могила над Згориград, Очин дол, Сфражен, гара
Лакатник, Зимевица, Бракьовци, Комщица, Врело).
Тези пластове са интерпретирани като най-дълбоководните морски отложения в триаския разрез
(Чаталов и др., 2001) и репер с изохронно значение
(Чаталов, 2010), поради което имат определящо
значение при регионалната корелация в рамките
на Анизкия етаж (включително извън територията
на страната − вж. Aigner, Bachmann, 1992; Szulc,
1993; Török, 1993). Наред с изброените проблеми,
касаещи повърхностното разпространение, границите и вътрешната подялба на Бабинската свита,
се откриват и редица грешки, свързани с нейната
измерена дебелина. Така например, в пределите
на Широка планина (картен лист Чипровци) абсолютно нереално е очертан голям интервал от порядъка на 110–200 m. Подобно заключение може
да се тълкува отчасти като следствие от неотчитане на голямото тектонско нарушение (включително на геоложката карта − Ангелов и др., 2008),
което се простира между Церов дол и Десивички
дол и пресича седиментната последователност на
Бабинската свита, създавайки най-вероятно предпоставки за повторения в разреза. Същевременно
сумарната дебелина на единицата, посочена за
картен лист Вършец (110 m), е значително по-малка от измерената (около 160 m) от настоящия автор
по северния борд на Згориградската котловина.
От друга страна на картен лист Лакатник е даден
твърде широк диапазон (40–80 m) за Зимевишкия
член (означен там като „долен интервал“), макар
че именно върху тази площ се намират най-добрите разкрития на Бабинската свита (Табл. II, 3), в
които въпросният член показва слабо изменчива
дебелина (~ 45 m − вж. Тронков, 1968; Чаталов и
др., 2001). Извън контекста на горните критични
бележки следва да се оспори и изказаното твърдение в текста за картен лист Лакатник, че кремъчни
конкреции се установяват на отделни нива в разреза на свитата, след като в действителност те присъстват само в най-горната част на Згориградския
член (вж. Тронков, 1968; Чаталов и др., 2001).
Макар в някои обяснителни записки (например
картен лист Годеч) участието на доломити да е
разгледано подробно при описанието на вътрешния строеж на Бабинската свита, в други случаи
(картни листове Вършец, Лакатник, Мездра) те изобщо не са споменати като литоложки тип, въпреки че изграждат различни нива в Згориградския
член (разрези Зимевица, Лакатник, Сфражен,
Очин дол, Згориград, Осеновлак) и дори създават
известни проблеми при поставянето на границата
с отгорележащата Милановска свита (вж. Чаталов
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и др., 2001). Накрая заслужава да се отбележи фак
та, че в текста са пропуснати редица специфични
текстури, които имат важно генетично значение
(вж. например Chatalov, 2000a; Chatalov, Vangelov,
2001; Чаталов, 2010) за седиментоложката интерпретация на скалите от обема на Бабинската свита
(свлачищна, пламъчна, петнеста, следи от биотурбация, ходове от заравяне, хълмиста коса слоестост, градационна слоестост, имбрикация, хетеролитна слоестост − Табл. II, 4).
На свой ред широкото географско разпрост
ранение на Милановската свита в пределите на
Западните Балканиди не е намерило пълно отражение върху съставените геоложки карти за тази
площ и в съответните обяснителни записки. Така
например, въпросната литостратиграфска единица
не е разпозната в рамките на Свогенската тектонска единица (картен лист Димитровград) въпреки
убедителните данни за нейното, макар и ограничено присъствие при мах. Врело (вж. Бенатов,
Чаталов, 2000), а така също в част от Видличката
люспа (картен лист Годеч), където южно от мах.
Полеглица е описан типовият разрез на Годечкия
член (Чаталов, Бенатов, 2000). Същевременно в
текста за Милановската свита на втория картен
лист се среща съвсем погрешно изтълкувана обосновка за отделянето на Годечкия член, а именно,
че „... според Чаталов и Бенатов (2000) основна
причина да бъдат отнесени дебелопластовите до
масивни алохемни варовици като Годечки член на
Милановската свита е значителната степен на доло-

митизация на тези варовици в повечето разкрития“.
Обратно, главният довод на цитираните автори за
въвеждането на тази литостратиграфска единица е
именно липсата на наложена широкомащабна доломитизация върху първичните варовици. В този
смисъл изключение прави единствено разкритие
то на север от гара Лакатник (Табл. II, 5), където с
помощта на седиментоложки данни е доказано, че
варовиковата литология се явява продукт от рекалцитизация на бивши доломити (Чаталов, 2001).
За съжаление, в текста на обяснителната записка
към едноименния картен лист, не е спомената и
дума за присъствието на Годечкия член, а на литоложко-стратиграфската колонка до геоложката
карта (Ангелов и др., 2009г) посочената дебелина
на Милановската свита в рамките на Берковската
тектонска единица варира в необяснимо широк
интервал (40–100 m), при положение че в действителност тя остава почти постоянна (80–90 m)
в пълните разрези (вж. Тронков, 1968; Чаталов,
Бенатов, 2000). Относно направената обща мик
роструктурна характеристика на изграждащите
свитата доломитизирани седименти прави впечатление споменаването на биодолоспарити като
единствени скали с разпознаваеми алохеми, въп
реки че извършени наскоро микропетрографски
изследвания показват доминиране на ооидни, пелоидни и интракластични доломити с реликтови
протоструктури (Чаталов, непубл. данни), което
е напълно логично с оглед фациалната интерпретация на първичните варовити отложения (вж.

ТАБЛИЦА II
1. Долни варовикови нива на Згориградския член в разреза при с. Бракьовци.
2. Теребратулни пластове в разреза на Бабинската свита при мах. Сфражен.
3. Разрез на Бабинската свита по Зимевишка река, в който Зимевишкият член (Зм) и Згориградският член (Зг) имат приблизително еднаква дебелина.
4. Хетеролитна слоестост (в − варовик, д − доломит) в горната част на Згориградския член. Разрез под вр. Тошина могила
в Згориградската котловина.
5. Рекалцитизирани варовици (рв) на Годечкия член, покриващи доломити (д) в разреза на Милановската свита при гара
Лакатник.
6. Асоцииращи варовици (в) и доломити (д) в разреза на Русиновделската свита при с. Очин дол.
7. Пребойнишки нодуларен репер в разреза на Могилската свита при гара Лакатник.
8. Стрешеровски криноиден репер (Скр), залягащ над скали на Лакатнишкия член (Лч) в разреза при мах. Сфражен.
PLATE II
1. Lower limestone levels of Zgorigrad Member in the cross section near Brakyovtsi village.
2. Terebratula beds in the cross section of Babino Formation near Sfrazhen hamlet.
3. Cross section of Babino Formation in Zimevishka reka River valley in which Zimevitsa Member (Зм) and Zgorigrad Member
(Зг) have approximately the same thickness.
4. Heterolithic bedding (в − limestone, д − dolostone) in the upper part of Zgorigrad Member. Cross section below Toshina mogila
summit in Zgorigrad kettle.
5. Recalcitized limestones (рв) of Godech Member overlying dolostones (д) in the cross section of Milanovo Formation near
Lakatnik railway station.
6. Associated limestones (в) and dolostones (д) in the cross section of Rusinovdel Formation near Ochin dol village.
7. Preboynitsa Nodular Marker in the cross section of Mogilata Formation near Lakatnik railway station.
8. Streshero Crinoid Marker (Скр) overlying rocks of Lakatnik Member (Лч) in the cross section near Sfrazhen hamlet.
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Чаталов, 2002, 2010). Също така в текста на картни
листове Вършец, Лакатник и Мездра некоректно
е посочено, че „ладинската възраст на скалите е
приета въз основа на определена криноидна фауна от Тронков (1968)“, след като самият цитиран
автор твърди по-късно съвсем друго (Тронков,
1995а): „Само по стратиграфското положение
на свитата се приема, че тя представлява част от
Ладинския етаж, но не е изключено да обхваща и
част от най-горния Анизки подетаж“.
Въпреки публикуваните неоспорими доказателства (вж. Бенатов, Чаталов, 2000; Чаталов,
Бенатов, 2000) Русиновделската свита също не
е показана на геоложката карта в рамките на
Свогенската тектонска единица (при мах. Врело
на картeн лист Димитровград − Ангелов и др.,
2009в) и в част от Видличката люспа (южно от
мах. Полеглица на картен лист Годеч − Ангелов
и др., 2009б). Същевременно в текстовете към
картни листове Димитровград, Годеч и Лакатник
изобщо не е отбелязано участието на варовици
в някои разкрития на тази единица около селата Комщица, Равна (до гр. Годеч), Бракьовци,
Дружево, Очин дол (Табл. II, 6), макар този съществен факт да е посочен по-рано от Тронков
и др. (1965) и Чаталов и Бенатов (2000). Самите
доломити на Русиновделската свита са характеризирани твърде схематично, като са пропуснати специфични макроскопски особености на тези
скали (паралелна ламинация, фенестрална текстура,
пукнатини на изсъхване, интракластична структура), явяващи се важни индикатори за произхода на
първичните варовити утайки (вж. Чаталов, Бенатов,
2000). Накрая, прави впечатление необосновано занижената пълна дебелина на свитата в пределите
на Берковската тектонска единица на картен лист
Лакатник (60–80 m), въпреки че тя практически
не се отличава от коректно измерената дебелина в
площта на съседния картен лист Годеч (80–100 m).
По отношение на останалите литостратиграфски единици остават неразбираеми мотивите за изказаното предположение, че Тошковдолската свита (картен лист Чипровци) се зацепва и изклинва
в скалите на Бабинската свита в източна посока,
след като нейната естествена корелация по възраст
и фациална характеристика е спрямо част от или
целия обем на Милановската свита (вж. Тронков,
1973, 1995а; Benatov et al., 1999; Чаталов, Бенатов,
2000; Чаталов, 2002). Погрешно е дадена и дебелината на същата литостратиграфска единица (максимално ~100 m), след като тя в действителност е два
пъти по-малка (~50 m). На свой ред неправилно е
изтълкувана (картни листове Чипровци и Вършец)
направената от Тронков (1995б) корекция на възрастта на Митровската свита само като „ладинска
− лонгобардски подетаж“, защото въпросният цитиран автор запазва нейната хроностратиграфска
принадлежност и в рамките на Кордеволския под
етаж на Карнския етаж.
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Етични проблеми
На фона на посочените многобройни пропуски и
грешки в терминологията и фактологията, особено
негативно впечатление правят някои очертаващи
се проблеми с научната етика в текста на седемте
обяснителни записки. Един от най-показателните
примери се свежда до необяснимото използване на
стари неофициални наименования за обозначаване
на долната част на Бабинската свита − „долен член
на Бабинската свита“ (Тронков, 1968) и „задруга
на глинестите и ядчестите варовици“ (Тронков,
1995а) − вместо въведената официална литостратиграфска единица Зимевишки член (Чаталов и
др., 2001), който представлява използваемо валидно име и е характеризиран по всички правила на
литостратиграфската номенклатура. Конкретен
повод за това, подобна позиция да се тълкува като
нарушение на общоприетите етични норми, дават
и редица други красноречиви примери в научния
стил на колегата Г. Айданлийски, както в рамките
на дискутираната „Геоложка карта на Република
България М 1:50 000“, така и от различни негови
публикации (вж. по-долу). Така например, на фона
на споменатите вече литостратиграфски репери,
които са въведени от Тронков (1973) и Тронков
(1983а) съответно в обема на Бабинската свита и Могилската свита, в обяснителната записка
на картен лист Лакатник изобщо не е отбелязано
присъствието на Пребойнишкия нодуларен репер
(Табл. II, 7) и Стрешеровския криноиден репер
(Табл. II, 8), които са номинирани в статията на
Ассерето и Чаталов (1983). По аналогичен начин в
текста за картен лист Чипровци липсва информация за коренно различната позиция на Ганев и др.
(1986) по отношение на Широкопланинската свита (първоначално наименована като Белимелска),
Митровската свита и Чешмичката свита, които се
възприемат от въпросните автори като членове на
въведената от Чаталов (1984) Васильовска свита
в Тетевенско. Към всичко казано дотук, разбира
се, следва да се прибавят и разгледаните по-горе случаи с теребратулните пластове в обема на
Бабинската свита и отчасти с Годечкия член на
Милановската свита. Един по-маловажен на пръв
поглед пример може да се илюстрира посредством
холостратотипа на Бабинската свита, чието географско местоположение (вж. Тронков, 1968) над
лежно е отбелязано във всички обяснителни записки, без да се спомене обаче факта, че неговото
подробно описание е публикувано за пръв път от
други автори (вж. Чаталов и др., 2001).
Немалко забелязани „пропуски“ спрямо дефи
нираната възраст на седиментите в някои лито
стратиграфски единици също биха могли да се
тълкуват като явно нарушение на етичните норми.
Така например, за хроностратиграфската принадлежност на скалите, изграждащи Бабинската свита
в пределите на Берковската и Врачанската тектон-

ски единици, повсеместно се цитират работите на
Тронков (Тронков, 1968, Tronkov, 1976, Тронков,
1995а), които отстояват тезата, че Зимевишкият
член обхваща части от Долния (Егейски+Битински)
подетаж и целия Пелсонски подетаж, докато
Згориградският член включва по-голямата част
от Илирския подетаж. Никъде обаче в текста не
се споменава алтернативното гледище на Benatov
et al. (1999), според които хроностратиграфският
интервал на Бабинската свита кореспондира само
на части от Пелсонския подетаж и Илирския подетаж, а границата между тях се намира в рамките
на Згориградския член. Аналогичен е случаят със
седиментите на Митровската свита (картен лист
Чипровци), чиято възраст наистина е ревизирана
от Тронков (1995б) като късноладинско-раннокарнска, но същото е доказано по-рано чрез изследванията на Петрунова-Олова (1988), без този
приоритет да е отбелязан въобще в текста на обяснителната записка.
За направената кратка характеристика на цикличността в Оплетненския член на Могилската свита (картен лист Лакатник) колегата Г. Айданлийски
е цитирал само Тронков (1983а) и една колективна
публикация със свое участие (Айданлийски и др.,
2004). В текста обаче липсва и дума за статията на
Ассерето и Чаталов (1983), която не само има аналогичен принос за описанието на литофациесите
в циклите, но също така за пръв път интерпретира приливно-отливния характер на карбонатните
седименти и раннодиагенетичната природа на доломитните пластове сред тях. Етичните проблеми
се задълбочават твърде много с демонстративното
пренебрегване на работите на A. Чаталов (Chatalov,
1994, Чаталов, 1997, Chatalov, 1998), в които изчерпателно се коментира произхода на уникалната
за нашата страна перитайдълна цикличност (и на
отделните нейни строежни елементи) в триаския
разрез от Западните Балканиди. За съжаление подобна тенденциозност в цитирането на предходни
постижения относно въпросния геоложки обект
се наблюдава в още три публикации на същия автор (Айданлийски, 2002; Айданлийски и др., 2004;
Ajdanlijsky, 2007).
Сериозни претенции могат да се отправят и към
съставителите на разделите „Геоложка изученост“
С. Герджиков и В. Ангелов, които са изброили преди всичко общогеоложки и стратиграфски работи,
допринесли в исторически план за изучаването на
Триаската система в разглеждания район. Поради
неясни причини обаче, крайно оскъдно са застъпени публикациите със седиментоложка насоченост,
сред които липсват, например, основополагащото
петрографско изследване на Андреев (1911) и статията на Гноевая (1965), поставяща на свой ред началото на съвременния етап в седиментологията на
триаските скали върху територията на Западните
Балканиди. В списъка с цитирана литература отсъстват още важните трудове на Čatalov (1988) и

Tronkov (1993), в които за първи път се дискутира характера на триаската карбонатна платформа, както и на Вапцарова и др. (1984), в който се
проследява еволюцията на седиментационните обстановки през Триаския период. За своя изненада
читателят не успява да открие може би най-изчерпателните обобщения (с водеща седиментоложка
тематика) за скалите на Петроханската теригенна
група и Мизийската група, публикувани съответно от Mader and Čatalov (1992а) и Mader and
Čatalov (1992b). Същевременно подобаващо място
в геоложката изученост са намерили практически
всички работи (включително кратки резюмета от
научни доклади) на съставителя на обяснителните
записки Г. Айданлийски, като за сметка на това е
пропусната (с две изключения – Бенатов, Чаталов,
2000; Чаталов, Бенатов, 2000) обемистата научна
продукция на настоящия автор (вж. част от нея
в цитираната по-долу литература). Причините за
подобна селективност в историческия преглед
остават загадка и очевидно са известни само на
споменатите колеги, написали съответните раздели. Накрая съвсем не бива да се пренебрегва и
факта, че сред нецитираните заглавия фигурират
и немалко трудове, представляващи сериозен принос към литостратиграфията и биостратиграфията
на Триаската система в Западна Стара планина и
Западното Средногорие: Stephanov (1977), Aссе
рето, Чаталов (1983), Петрунова-Олова (1988), Ман
дов, Московски (1994), Бенатов (1998), Benatov et
al. (1999) и други.

Заключение
Настоящият критичен коментар няма претенции
за изчерпателност по отношение на разглежданата тема, особено като се има предвид, че някои
незасегнати в него въпроси вече са били обект или
подлежат на допълнителна дискусия в отпечатани
и предстоящи да излязат от печат публикации (вж.
увода). Освен това към направените по-горе общи,
терминологични, фактологични и етични забележки следва да се прибави наличието на редица правописни, граматични и стилистични грешки, които
се срещат в различна степен в отделните текстове.
Само за конкретна илюстрация тук може да бъде отбелязан един неправилно изписан (навярно поради
недоглеждане?) цитат, например, упоритото споменаване в текста на обяснителната записка към картен лист Годеч на „Г. Чаталов“ вместо „А. Чаталов“
(става дума за съавторската работа на Чаталов и
Бенатов, 2000). Така или иначе други специалисти
по геология на Триаската система в България ве
роятно биха открили още пропуски и грешки, найвече свързани с изложената фактология, а евентуално и в етичен аспект.
На фона на посочените сериозни, но все пак
относително лесно преодолими слабости от общ
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характер, твърде обезпокоително се явява положението с използваната в обяснителните записки
терминология. По принцип успешното поднасяне
на научна информация свързана с геоложкото картиране задължително изисква и добро владеене на
съвременните петрографски термини (в дадения
случай касаещи само седиментни скали), което за
съжаление не личи от изброените тук по-маловажни и отявлено груби грешки. В този смисъл няма
да е пресилено, ако бъде направен тежкия извод,
че демонстрираните познания на някои автори по
седиментна петрография са твърде често повърхностни, хаотични и остарели, макар че в определени случаи може да се допусне и проявена от тях
известна небрежност при изготвянето на съответния текст. Сама по себе си такава теоретична неподготвеност изглежда особено смущаваща и непростима за колеги, които притежават престижни
научни звания и степени и са ангажирани с академична преподавателска дейност по фундаментални геоложки дисциплини.
По отношение на изложената фактология относно триаската стратиграфия и литология убедено
може да се формулира заключението, че откритите
пропуски и грешки в обяснителните записки надхвърлят допустимите норми за официална научна
публикация. Конкретните причини за това следва да се търсят в неправилно или незадълбочено
осмисляне на установените (преди и по време на
картировъчната дейност) факти, водещо до редица
погрешни, произволни или недостатъчно аргументирани твърдения и интерпретации. Една от предпоставките очевидно се свежда до незадоволително познаване и прекалено субективен прочит на
наличната геоложка литература за Триаската система в изследвания район, за което свидетелстват
и някои посочени в настоящето изложение общи
забележки. От друга страна се очертават немалко
съществени пропуски от различен характер при извършената теренна работа, като междувременно се
налага впечатлението за непосетени ключови разкрития на скали от Искърската карбонатна група
(в това число типови разрези на литостратиграфски единици), като например, при махалите Врело
и Полеглица, гара Лакатник, вр. Стрешеро и други.
Не трябва да бъде подминато и неуспешното до голяма степен интегриране в текста на получените
резултати от проведени допълнителни микропетрографски изследвания. В резултат на това част
от допуснатите фактологични пропуски и грешки
неизбежно са намерили отражение и върху някои
листове на изготвената геоложка карта (включително на построените литоложко-стратиграфски
колонки).
Специално внимание заслужават повдигнатите по-горе въпроси относно научната етика, кои
то могат да бъдат обобщени по следния начин.
Първо, за всеки непредубеден читател става ясно,
че в конкретния случай става дума за нееднократ154

но и съзнателно пренебрегване на определени геоложки факти, както и на някои вече публикувани
интепретации и хипотези. Този с нищо неоправдан
подход има изцяло и единствено негативен ефект,
при това не само в морално-етичен план, но и както се вижда, по отношение на изнесената фактология. В този смисъл е абсолютно непростимо игнорирането на официални литостратиграфски единици в раздел носещ името „Стратиграфия“, които,
независимо дали се признават или отхвърлят от
съответния съставител на текста, е задължително
да бъдат споменати от негова страна. Освен това,
макар подборът на цитати да е принципно личен
избор на всеки автор, в дадения случай се касае за
официална научна публикация с национално значение, в която прищевки от подобен род са чисто и просто недопустими. Друг сериозен етичен
проблем е свързан с необоснованото пропускане
в текста на алтернативни гледни точки (особено
имащи приоритет на по-ранно публикуване) найвече по отношение на възрастта на седиментните
скали, изграждащи определени литостратиграфски
единици. Така или иначе целенасоченото и систематично пренебрегване на постиженията на кон
кретни изследователи (на фона на откровените
опити за собствено фаворизиране) издават един
ствено липса на елементарна колегиална етика.
В контекста на този параграф следва отново да
се обърне внимание и на твърде своеобразно поднесената информация в онази част от разделите
с историческите бележки в обяснителните записки, която третира Триаската система. Неизвестно
защо във въпросните текстове са пропуснати редица тематични трудове на различни български
геолози, като особено засегнати в това отношение
изглеждат специалистите седиментолози.
Съвсем неизбежно всичко казано дотук поставя остро поне два важни въпроса от по-широк
характер. Така например, любопитно е дали обяснителният текст за Триаската система в разделите
„Стратиграфия“ на дискутираните по-горе картни
листове е рецензиран от отраслов редактор, защото в общи линии се налага тягостното впечатление
за отсъствие на такава редакторска намеса (освен
ако, разбира се, не се изразява съгласие с многобройните слабости, пропуски и грешки). На второ
място, интересно е да се узнае считат ли възложителят и изпълнителят на поставената отговорна и
безспорно трудоемка задача, че в дадения случай
са изпълнени очакваните високи критерии към
официална научна публикация с национално значение като държавната геоложка карта.
В заключение следва да се отбележи, че крайният вариант на настоящия текст многократно надхвърли първоначално замисления и предполагаем
негов обем. Все пак, като дългогодишен външен
сътрудник, който е бил ангажиран с преводаческа
дейност в издаването на новата геоложка карта,
и като специалист, претендиращ за добро позна-

ване на Триаската система в разглеждания район,
авторът намира за наложително публикуването
на този подробен анализ. Въпреки неутешителните изводи, произтичащи от направения коментар върху триаската стратиграфия и литология в
пределите на Западна Стара планина и Западното
Средногорие, може да се обобщи, че съставената
на литостратиграфски принцип „Геоложка карта
на Република България М 1:50 000“ представлява

важен принос в средномащабното картиране на
триаските скали върху тази част от територията
на страната. Остава надеждата най-добронамерено изложените тук сериозни критични забележки
и произтичащите от тях въпроси да получат адекватен отговор на страниците на същото списание и
да бъдат препоръчително взети предвид при евентуалното бъдещо продължение на работата върху
започнатия мащабен проект.
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