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Abstract. The Precolnitsa graben (West Bulgaria) spreads out over entire Kamenitsa cattle and continues on the territories of Serbia 
(to the North) and Macedonia (to the West). Paleogene terrigenous sedimentary and volcano-sedimentary successions in association with 
syn- and postsedimentary acid volcanic bodies of the linear Ruen magmato-tectonic zone crop out in the graben. The stratified successions 
form the large NW–SE (135–140°) fault bounded Devebair asymmetric graben-syncline. The same is the trend of the strips both of the 
intragraben horsts and of the cutting volcanic bodies.

The units in all of the lithostratigraphic models оf the Precolnitsa graben рaleogene filling are described as Formations and Members, 
consisting of both bedded and unbedded lithologies but according to the requirements of the Stratigraphic Code they have to be considered 
as “nomen nudum“ only. This discrepancy together with some new data called for an actualization of the lithostratigraphic division. 

The following changes were made in the most frequently used model (Fig. 3, columns 2, 3, 5): a) taking into account the lateral 
variations of the stratified successions and their interruptions by cutting volcanic bodies and steep faults, the formal lithological units 
are recategorised into informal ones – formations and packets; b) the breccia-conglomerate formation (20–400 m) is regarded an 
equivalent of the Tsarven dol Formation of the previous model; с) the bedded volcanogenic rock varieties of the Gueshevo Formation 
from the lowermost levels of the Percolnitsa section are united with the pyroclastic Tsreshnevo Formation in a volcaniclastic forma-
tion (about 100 m?), which is interfingered with the basal breccia-conglomerate formation; d) the volume of the Dolno selo Formation 
is divided into two packets. The first packet is variegated and consists of sandstones and small pebble conglomerates with lenses of 
limestons and fine white tuffs (up to 120 m). The second packets (>600–700 m) is a siltstone-conglomerate-sandstone one; e) the vol-
cano-sedimentary formation (200–400 m?) consists of bedded rocks, related to the growth and partly – to the erosion of the Gyueshevo 
paleovolcano (pyro- and epyclastics, rare sheet-like lava bodies) and of synchronous sedimentary deposits; f) The Jedilovo Formation 
is united with the second member (Bб2) of the Velbajd Formation (Иванов et al., 1971) in a sandstone-conglomerate formation; g) the 
lithostratigraphic units are characterized using the data, available up to the end of 2012.

The age interval of the Precolnitsa stratified rocks deposition is still under discussion: a) according to the determinations of 
spore-pollen assemblages and macrophauna nearly all the section, including the upper levels of the volcano-sedimentary formation, 
belongs to the Upper Eocene (Priabonian); b) according to some radiogeochronologic determinations of pyroclastics and epyclasts the 
Paleogene sedimentation starts on the territories of Eastern Serbia and near-border part of Bulgaria by the end of the Late Eocene (at 
about 35–34 Ma) ± synchronously with the earliest events of the subaerial exsplosive acid volcanism. It continues in Latest Priabonian 
and Earliest Oligocene (together with synsedimantary volcanic activity at the Gyueshevo locality: 33–31.6 Ма) being interrupted by the 
Devebair assymetric graben-syncline formation and the following intrusion of the polistage postsedimentary Kopriva subvolcanic stock 
(32–30 Ma). In the frame of such a possible scenario the Eocene-Oligocene boundary coincides with the early events of the synsedimentary 
volcanism at the Gyueshevo locality.

Key words: stratified Paleogene complex, Precolnitsa graben (Western Bulgaria), actualized lithostratigrahy, time and span 
interrelations of the sedimentation and volcanism.

Резюме. Преколнишкият грабен (Западна България) обхваща Каменишката котловина и продължава на териториите на 
Сърбия (на север) и Македония (на запад). Палеогенският пълнеж на грабена е представен от седиментни и вулкано-седиментни 
слоести последователности и от вулкански тела. Стратифицираните скали изграждат СЗ–ЮИ (135–140°) Девебаирската асимет-
рична междуразломна грабен-синклинала. Паралелно на оста ѝ се разполагат вътрешнограбенови хорстове и секущите син- и 
постседиментационни вулкански тела на Руенската магмато-тектонска зона.

Преколнишкият Палеоген във всички модели е поделян на официални литостратиграфски единици (свити и членове), състоя-
щи се от слоести и неслоести тела. По различни причини тяхното въвеждане не е съобразено с изискванията на Стратиграфския 
кодекс, поради което номинациите им представляват само „голи имена“. Това разминаване и някои нови данни наложиха акту-
ализация на литостратиграфската подялба. Подялбата се отнася само за слоестите съставки на разрезите и се състои в следното: 
а) поради латералната изменчивост на стратифицираните разрези и прекъсванията им от секущи вулкански тела и разломи, 
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слоестите официални литоединици от най-често използвания модел (фиг. 3, колонки 2, 3 и 5) са прекатегоризирани в неофи-
циални (задруги и пачки); б) базалната брекчоконгломератната задруга (20–400 m) е аналог на бившата Цървендолска свита;  
в) заклинващите се с базалната задруга слоести съставки на Гюешевската свита от най-долните нива на преколнишкия разрез  
са обединени с пирокластичната Црешневска свита във вулканокластична задруга (~100 m?); г) обемът на Долноселската свита 
е поделен на две пачки: пъстра (до 120 m пясъчници и дребнокъсови конгломерати с лещи от варовици и фини бели пепелни 
туфи) и алевролитово-конгломератно-пясъчникова (>600–700 m); д) вулкано-седиментната задруга (200–400 m?) включва пиро- 
и епикластитите, образувани при оформянето и частичното разрушаване на Гюешевския палеовулкан и синхронно отложените 
седименти с пъстър литоложки състав; е) в пясъчниково-конгломератната задруга (до 400 m) са обединени Жедиловската свита 
и „члена на пясъчниците и конгломератите“ (Вб2) от Велбъждската свита на Иванов и др. (1971); ж) характеристиката на литоте-
лата и изграждащите ги скални разновидности е направена по данни, публикувани през 2012 г. вкл.

Възрастовият обхват на стратифицираните скали в Преколнишкия грабен е дискусионен: а) съгласно определения на споро-
поленови ансамбли и макрофосили, слоестият разрез (вкл. най-горните нива на вулкано-седиментната задруга) е горноеоценски 
(приабонски); б) съгласно няколко радиогеохроноложки определения на пирокластити и епикластика, палеогенската седимен-
тация е започнала към края на Приабона (преди 35–34 Ма) на територията на Източна Сърбия и в крайграничната територия 
на България, едновременно със субаералния експлозивен кисел вулканизъм. Седиментационните процеси са продължили през 
Късния Приабон и са завършили през Ранния Олигоцен с оформянето на Девебаирската синклинала, в която се внедрява поли-
фазовият постседиментационен Копривски субвулкански щок (32–30 Ma). Съгласно този възможен сценарий границата между 
Приабона и Олигоцена съвпада с началото на синседиментационния вулканизъм в района на с. Гюешево.

Ключови думи: слоест палеогенски комплекс, Преколнишки грабен (Западна България), актуализирана лито-
стратиграфия, пространствeни и времеви взаимоотношения на седиментация и вулканизъм.

Въведение

В съвременния си вид Преколнишкият грабен 
(Преколнишки ров – Харковска, 1974а = Каме-
нишки грабен по Загорчев, Русева, 1991, 1993 и 
др.) е постседиментационна структура. Той об-
хваща Каменишкото понижение в границите, опи-
сани от Захариев (1935) и Стефанов и Димитров 
(1936), т.е. – Каменишката котловина (~130 km2 
– Каменов, 1942) и продължава на север и запад 
от нея през държавните граници със Сърбия и 
Македония (фиг. 1). В пълнежа му участват гор-
ноеоценски-долноолигоценски теригенни седи-
менти, вулкано-седиментни скали и кисели стра-
тифицирани вулканокластити, както и полифазово 
внедрени кисели ранноолигоценски син- и постсе-
диментационни вулкански тела на Руенската маг-
мато-тектонска зона. В югоизточната част на гра-
бена палеогенските скални комплекси са покрити 
частично от кватернерни наслаги (фиг. 1).

Територията става обект на геоложки изслед-
вания в средата на 20-ти век (Каменов, 1942). При 
по-късни регионално-геоложки, стратиграфски и 
петроложки разработки се набират допълнител-
ни данни за скалните комплекси и се извършва 
литостратиграфската им подялба с акцент върху 
пространствените и времеви взаимоотношения на 
вулканските и седиментационни процеси (Иванов 
и др., 1971; Харковска, 1974а, б; Harkovska, 
1984; Kounov, 2002, и др.). Редица още по-но-
ви, вкл. и непубликувани данни, поставят на 
дневен ред необходимостта от актуализация на 
някои от представите за тези взаимоотношения. 
Въпросната актуализация, предмет на настояща-
та работа, се оказа необходима и за привеждане 
на наличната информация за слоестите скали от 
Преколнишкия грабен в съгласие с изискванията 
на Стратиграфския кодекс на България (Николов, 
Сапунов, 2002).

Геоложка позиция и строеж  
на Преколнишкия грабен

Преколнишкият грабен се разполага на север 
от Осоговския хорст и от изток – от Лисецкия  
(фиг. 1). Хорстовете и подложката му са изградени 
от комплекси на Струмската (автохтонна – пара-
автохтонна) и Моравската (алохтонна) регионал-
на тектонска единица (в смисъла на Dabovski et 
al., 2002; Дабовски, Загорчев, 2009). Струмската 
единица е представена главно от метаморфи-
ти, гранитоиди и метагранитоиди (Осоговско-
Лисецки комплекс), а Моравската единица – от 
силурски(?)-дeвонски шисти и варовици, които 
изграждат среднокредния Елешнишки навлак 
(Загорчев, Русева, 1982) = Елешнишки алохтон 
(Zagorchev, 2001). Алтернативна представа разви-
ва А. Кунов, според когото (Kounov, 2002; Коunov 
et al., 2012) въпросните две тектонски единици 
контактуват по разлом на отделяне (детачмънт), в 
какъвто е бил трансформиран лежащият контакт 
на Eлешнишкия алохтон при терциерната ексху-
мация на Осоговско-Лисецкия купол (фиг. 1). В 
северозападната част на грабена (на сръбска тери-
тория) палеогенските скали се разполагат и върху 
горнокредни седименти (Мaric, Маrtinovic, 1957), 
но съотношенията им с тях не са изяснени.

Сведения за някои скални разновидности от 
южната част на грабена и от северните отдели 
на Осоговския хорст привеждат още първите из-
следователи на Западна България (справка в: 
Каменов, 1942). Основните линии в стратигра-
фията на палеогенските седименти в него са набе-
лязани от Каменов (1942), който очертава по тях 
Девебаирската синклинала. Това е асиметрична 
междуразломна грабен-синклинала с потъваща 
към югоизток ос. Тя е паралелна на удължението 
на грабена (СЗ–ЮИ – 135–140°) и заема цялата 
му площ. Същата посока имат по-малките (втори 
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Фиг. 1. Строеж на Преколнишкия грабен по Харковска (1974а) – опростено и актуализирано; териториите на 
Сърбия и Македония – по Maric and Маrtinovic (1957) и картата на крайграничните територии на България и 
Югославия в M=1:100 000 (Геозавод Скопие, 1967). На диаграмата – слоестост в българската част на грабена; про-
екция долна полусфера; изолинии 1-2-3-5-6%

Fig. 1. Precolnitsa graben structure after Харковска (1974a) – simplified and actualised); for Serbia and Macedonia – 
according to Maric and Маrtinovic (1957) and to the unpublished Map of the near border territories of Bulgaria and 
Yugoslavia M=1:100 000 (Geozavod, Skopje, 1967). On the diagram: stratification in the Bulgarian part of the graben – 
lower hemisphere projection; isolines 1-2-3-5-6%
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порядък) отразени блоково-гънкови структури, ус-
ложняващи североизточното бедро на грабен-син-
клиналата, броеницата от синседиментационни 
вулкански тела и ивицата от дребни вътрешногра-

бенови хорстове (фиг. 1 и 2). Надлъж на осевата 
зона на синклиналата е внедрен постседимента-
ционният полифазов субвулкански-екструзивен 
Копривски щок (фиг. 2).

Фиг. 2. Разпространение на задругите в Преколнишкия грабен

Fig. 2. Distribution of the formations in the Precolnitsa graben
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Стратиграфия на преколнишкия 
Палеоген

Стратиграфска изученост

Стратиграфска позиция съгласно 
палеонтоложките данни

До 1936 г. седиментите в Кюстендилско са се счи-
тали за мезозойски (вж. литературата, цитирана от 
Стефанов и Димитров, 1936). Във въпросната пуб-
ликация те за пръв път са отнесени към Терциера. 
Палеонтоложки доказателства за приабонската им 
възраст в южната част на Каменишката котловина 
привежда Каменов (1942). По-късно, въз основа на 
палиноложки находки все в южната ѝ част, Иванов 
и др. (1971, фиг. 3, колонка 1) отнасят целия пре-
колнишки разрез към зоната Тоriosporis aneddeni, 
която съгласно българските палиноложки стандар-
ти характеризира Горния Еоцен (Cernjavska, 1977). 
При последвалите изследвания (Харковска, 1974а; 
Загорчев, Русева, 1993; Кounov, 2002; Милованов 
и др., 2008а, б) нови датиращи палеонтоложки на-
ходки не бяха установени.

За литостратиграфските модели

За строежа на грабеновия пълнеж са предложени 
три литостратиграфски модела и няколко техни ва-
рианта (фиг. 3), в които са засебявани официални 
литостратиграфски единици. Първите два модела 
(фиг. 3, колонки 1 и 2) датират от преди 1982 г. и 
не са съобразени с препоръките и изискванията за 
номиниране на официални литостратиграфски еди-
ници (Коюмджиева и др., 1982). Тези изисквания 
не покрива и третият модел (Kounov, 2002, фиг. 3, 
колонка 5), публикуван в чужбина едновременно 
със Стратиграфския кодекс на България (Николов, 
Сапунов, 2002). Т.е. свитите и членовете и в трите 
модела, независимо от присъствието им в литера-
турата (Загорчев и др., 1989; Тенчов, 1993 и цити-
рана литература; Загорчев, Русева, 1993; Kounov, 
2002; Милованов и др., 2008а, б, и др.) предста-
вляват само непрепоръчващи се за употреба „голи 
имена“. Извън терминологията на кодекса стои и 
терминът „литозони“, с който са описани двете ли-
тоединици в „басейн Деве баир“ (Stojanova, Petrov, 
2012, фиг. 3, колонка 7) = македонската част на 
Преколнишкия грабен (фиг. 1).

Актуализирана литостратиграфска  
подялба

За Преколнишкия грабен спазването на изисква-
щите се критерии за засебяването на официални 
слоести литостратиграфски единици (Николов, 
Сапунов, 2002) се затруднява от две основни обек-
тивни причини: а) латералната изменчивост, осо-

бено на литоединиците, отложени в условия на 
синхронен субаерален вулканизъм, практически 
не дава възможност за избор на типови разрези; 
б) разрезите са непълни и често – неподлежащи 
на корелиране, тъй като са прекъснати от син- и 
постседиментационно внедрени вулкански тела 
(Harkovska, 1984; Kounov, 2002, стр. 103) и от зна-
чителен брой разновъзрастни постседиментацион-
ни и поствулкански стръмни и вертикални разло-
ми, разположени надлъжно (130–150°), напречно 
(35–65°) и диагонално на удължението на грабена 
(Харковска, 1974а).

Предвид тези фактори и с отчитане на някои 
нови данни, тук е предложена актуализирана ли-
тостратиграфска подялба. Тя се отнася само до 
слоестите последователности и е базирана на най-
често цитирания модел (фиг. 3, колонки 2, 3 и 5). 
Актуализацията се състои в следното (фиг. 4):

– описаните литостратиграфски единици и тех-
ните подразделения са категоризирани като не-
официални слоести единици (задруги и пачки); 

– запазеният обем на Цървендолската свита 
съответства на обема на брекчоконгломератната 
задруга; 

– в обема на Долноселската свита са засебени 
две пачки – пъстра и алевролитово-конгломератно-
пясъчникова; 

– от Гюешевската свита са изключени секущи те 
лавови тела (в района на с. Гюешево, вр. Здравково 
гумно, вр. Чуката и при Вели връх(?) – фиг. 2). 
Слоестите ѝ съставки, разположени на две раз-
лични нива в преколнишкия разрез, са отнесени 
към две задруги (вулканокластична и вулкано-се-
диментна). Пирокластичната Црешневска свита е 
причислена към вулканокластичната задруга в ка-
чеството на неин клин; 

– в задругата от пясъчници и конгломера-
ти освен Жедиловската свита е включен „чле-
нът на пясъчниците и конгломератите“ (Вб2) от 
Велбъждската свита на Иванов и др. 1971 – фиг. 3, 
колонка 1); 

– характеристиката на задругите и на изграж-
дащите ги скални разновидности е направена въз 
основа на данни, публикувани до 2012 г. вклю-
чително.

Брекчоконгломератна задруга

Задругата е базална (фиг. 2, 4). Разполага се дискор-
дантно спрямо скални комплекси на Струмската 
и Моравска регионални тектонски единици, като 
според Kounov (2002) в района на с. Ръсово покри-
ва и разделящия ги Елешнишки разлом на отделя-
не (фиг. 1). Разкрива се покрай североизточните 
оградни разломи и около вътрешнограбеновите 
хорстове. Нейни фрагментарни разкрития има и 
в зоната на Кюстендилския разлом. В редица ло-
калитети долната ѝ граница не е разкрита или е 
тектонска.
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Фиг. 4. Актуализирана литостратиграфска подялба на слоестия палеогенски разрез (настоящата работа) и строеж 
на негови долни нива
А – в района на с. Жеравино; Б – в района на мах. Падище – с. Црешнево (по Харковска, 1974а, Harkovska, 1984 – акту-
ализирано): I – брекчоконгломератна задруга; II – вулканокластична задруга; IIIa – долна (пъстра) пачка на алевроли-
тово-конгломератно-пясъчниковата задруга, IIIb – горна пачка на алевролитово-конгломератно-пясъчниковата задруга;  
IV – вулкано-седиментна задруга; V – пясъчниково-конгломератна задруга

Fig. 4. Actualized lithostratigraphy of the Precolnitsa graben stratified Paleogene section (this work) and structure of its 
lower levels
A, village of Zheravino locality; Б, locality between the hamlet of Padishte and village of Tsreshnevo (according to Харковска, 
1974a and Harkovska, 1984, with modifications): I – breccia-conglomerate formation; II – volcaniclastic formation; IIIa – lower 
(variegated) packet of the siltstone-conglomerate-sandstone formation, IIIb – upper packet of the siltstone-conglomerate-sandstone 
formation; IV – volcano-sedymentary formation; V – sandstone-conglomerate formation
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Брекчоконгломератната задруга съответства 
на: долните нива от профила на Каменов (1942); 
на най-долния член (Бс1) на Босачката свита на 
Иванов и др. (1971); на Цървендолската свита на 
Харковска (1974а), Загорчев и Русева (1991, 1993) 
и Милованов и др. (2008a, б); на долния и горен1 
брекчоконгломератен член на Преколнишката 
свита в района на с. Бобешино (Kounov, 2002); на 
базалната литозона от територията на Македония 
(Stojanova, Petrov, 2012, фиг. 3, колонка 7).

Задругата е най-добре разкрита по р. Цървен-
долска и в участъка между с. Црешнево и мах. Па-
дище. Изграждат я главно полимиктови пролу-
виални до пролувиално-алувиални брекчи, брек-
чоконгломерати и конгломерати с червено-вио-
летов, сив (до тъмносив), сиво-зелен, пъстър или 
червеникав цвят. На места е представена главно от 
алувиални полимиктови конгломерати (в района 
на селата Ръсово и Гюешево и др.).

Брекчите (до брекчоконгломерати) са несорти-
рани, дебелопластови или напълно лишени от на-
слоение. Размерите на кластиката са от 1–50 cm до  
2–3 m3. Тя е от гнайси и амфиболити (доминират из-
точно от с. Црешнево), разностепенно нашистени гра-
нити и габродиорити (по р. Цървендолска), разноо-
бразни шисти (графитови, кварц-серицит-графитови, 
хлоритови, кварц-хлоритови, кал кошисти), кварц и 
лидитподобни кварцити (в района на селата Ръсово и 
Раненци). Присъстват също класти от варовици и дол-
нотриаски пясъчници (Kounov, 2002), от зелени скали 
и от кисели до среднокисели(?) вулканити (в района на  
с. Бобешино, с. Цър вен дол и др. – Каменов, 1942; 
Иванов и др., 1971; в долината на р. Дренощица – 
Kounov, 2002, и др.). Матриксът е от пясъчници и гра-
вилити и е във вариращо, но подчинено количество.

В по-високите нива брекчоконгломератите се 
прослояват незакономерно от неиздържани или срав-
нително добре следящи се пластове от несортирани 
полимиктови гравилити или пясъчници – червени 
или розови, а на места – сиво-зеленикави. Колкото до 
разкриващите се под брекчоконгломератите „тънко-
наслоени червени до жълтеникави алевролити и гли-
ни, прослоени от варовици и калк аренити“ (долината 
на р. Дренощица – Kounov, 2002), то те принадлежат 
към клин на долната пъстра пачка от алевролитово-
конгломератно-пясъчниковата задруга.

Дебелината на базалната задруга варира от 20 m 
до ~400 m и най-често е тектонски редуцирана.

Вулканокластична задруга

Разкрива се на площ от ~1,5 km2 само в най-северо-
западната част от българската територия на грабена 

– в околностите на бившето с. Жеравино, откъде-
то продължава на територията на Източна Сърбия 
(фиг. 1 и 2). Изграждащите я вулканокластити 
са отнасяни към Гюешевската свита (Харковска, 
1974а; Загорчев, Русева, 1991, 1993; Kounov, 2002; 
Милованов и др., 2008а, б).

Задругата е представена от различни по външен 
облик и генетично неразчленени вулканокластити, 
които се заклинват с брекчоконгломератите на ба-
залната задруга и с пъстрата пачка на алевролито-
во-конгломератно-пясъчниковата задруга (фиг. 4). 
Това са главно зеленикави и сиво-зеленикави до 
виолетови вулкански брекчи, с ръбести и слабо за-
облени класти от фенодацити (максимални размери 
до 8–10 cm). В изграждането на задругата участват 
също туфи (западно от мах. Падище), туфозни пя-
съчници, дребнокъсови шистни брекчи с вулкано-
кластична спойка, послойни тела от фенодацити (с 
дебелина до 1 m), както и пъстри „вулканогенно-се-
диментни“ скали с вариращи размери на вулканска-
та кластика (вероятно – епикластика). На места вул-
канокластитите са неравномерно хидротермално 
променени, което затруднява диагностиката им и 
придава допълнителна пъстрота на техните разеди-
нени разкрития. Дебелината на вулканокластитите 
при с. Жеравино видимо не превишава 100 m.

Пространствено засебен клин на задругата се 
разкрива при мах. Белковци на с. Црешнево (СИ от 
центъра на с. Бобешино). Тук кисели зеленикави и 
сиво-виолетови, значително променени пирокла-
стити с тектонски редуцирана дебелина до ~5 m 
контактират по разлом с метаморфити от подлож-
ката и подстилат с рязък контакт брекчоконгломе-
ратите на базалната задруга. Тези пирокластити 
бяха засебени в Црешневска свита (Харковска, 
1974а, фиг. 3, колонка 2), отбелязвана в някои по-
късни разработки самостоятелно или обединявана 
с покриващите я брекчоконгломерати (Загорчев, 
Русева, 1993; Милованов и др., 2008а). При  
с. Црешнево в близост с тях, но без взаимоотноше-
ния, има опочвени разкрития от фенодацити. Към 
вулканокластичната задруга принадлежат и „ту-
фите“, които се редуват с конгломерати на терито-
рията на Източна Сърбия (Мaric, Маrtinovic, 1957) 
непосредствено на север и северозапад от селата 
Бобешино и Црешнево.

Вулканитите от района на с. Жеравино не са 
датирани, но техни възрастови аналози от сръбска 
територия са били източници на добре заоблената 
кисела епикластика, която присъства често в дол-
ните нива на палеогенските разрези от северната 
част на грабена. При пилотния опит да се датират 
такива епикласти с K-Ar метод (таблица 1)2 бяха 

1 Необоснованото засебяване на „горен брекчоконгломератен 
член“ е последица от игнорирането на вътрешнограбеновата 
СЗ–ЮИ междуразломна Бобешинска синклинала (вж. Харковска, 
1974а, фиг. 1)

2 Поради променителните процеси, засегнали амфиболовите 
и биотитови впръслеци още преди разрушаването на съответните 
вулкански тела (Иванов и др., 1971), са датирани само скални 
проби. Олигоценските възрасти на два силно хидротермално 
променени конгломератни къса не се обсъждат.
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получени късноприабонски възрасти (референтна 
скала на Gradstein et al., 2004). Като късноприабон-
ска (34,63±0,05 Ма) е определена и фенориолито-
ва епикластика в базалната задруга от района на 
с. Цървен дол (ID-TIMS U-Pb метод – Grozdev et 
al., 2012).

Алевролитово-конгломератно- 
пясъчникова задруга

По място в разреза тази задруга съответства на: 
средните нива от разреза на Каменов (1942), на 
глинесто-карбонатния (Бс2) и глинесто-песъч-
ливия (Бс3) член на Босачката свита на Иванов и 
др. (1971), на Долноселската свита на Харковска 
(1974), Загорчев и Русева (1991, 1993) и Милованов 
и др. (2008а, б), както и на долните и средни нива 
от пясъчниковия член на Преколнишката свита на 
Kounov (2002, фиг. 3).

По изключение (мах. Смокарци) задругата се 
разполага направо върху подложката, а като пра-
вило следва нормално над брекчоконгломератната 
задруга. Представена е от две пачки (фиг. 4).

Пъстра пачка. Разполага се с бърз преход над 
брекчоконгломератната задруга. В изграждането 
ѝ преобладават разнозърнести пясъчници, които 
нагоре по разрезите, паралелно с повишаването на 
фациеса, променят червеното си или червеникаво 
оцветяване в сиво-зеленикаво и жълто. В някои 
разрези сред пясъчниците се разполагат непра-
вилни лещи или неиздържани пластове от дреб-
нокъсови полимиктови конгломерати и се срещат 
неправилни дребни струпвания от овъглен расти-
телен детритус. При с. Ръсово пясъчниците алтер-
нират с аргилити и алевролити и съдържат обилни 
растителни фрагменти. Алевролити и аргилити 
присъстват и в други разрези на пачката. За нея са 
характерни също незакономерно разположени ле-
щовидни тела от сиви до кафеникави тънкопласто-
ви варовици с дебелина от няколко до 100 m и дъл-
жина до 500 m. Варовиците, ядчести или масивни, 
са обогатени в различна степен на песъчлива със-
тавка или на овъглен растителен детритус, а някои 
са слабо битуминозни. Друга характерна, но по-

рядко представена съставка са тънките (30–50 cm) 
и дълги (15–100 m) лещовидни прослойки от бели 
до кремави, плътни, пепелни, почти масивни туфи 
(районите на мах. Падище, на с. Ръсово, западно от 
с. Гърляно, южно от с. Долно село и др.), свързани 
с неидентифициран, очевидно дистален източник. 
Пъстрата пачка е дeбела от първите десeтки мет ри 
до 120 m. Скалната ѝ асоциация свидетелства за 
отлагане в езерен басейн, дребните лещи от овъг-
лени растителни останки в нея – за локални крат-
котрайни заблатявания, а растителните фрагменти 
при с. Ръсово – за близка суша.

Алевролитово-конгломератно-пясъчникова 
пачка. Това е основната пачка на задругата. Тя 
прехожда бързо от отдолулежащата пъстра пач-
ка. Профилите, които я характеризират най-добре, 
са в района на с. Преколница, ЮЗ от центъра на  
с. Бо бешино, по р. Коприва, по р. Лебница, ЮЮЗ 
от с. Долно село и др. (фиг. 2). Kounov (2002) под-
чертава латералната ѝ фациална изменчивост. 
Пачката съответства на глинесто-песъчливия член 
(Бс3) на Босачката свита на Иванов и др. (1971), на 
средните и високи нива от Долноселската свита на 
Харковска (1974а), Загорчев и Русева (1991, 1993) 
и Милованов и др. (2008а, б). Kounov (2002) я от-
нася към пясъчниковия член на Преколнишката 
свита. Освен пясъчници, в изграждането ѝ участ-
ват конгломерати, алевролити (до аргилити), на 
места – мергели (фиг. 5).

Пясъчниците са тънко-, среднопластови до 
дебелопластови, дребно- до грубозърнести по-
лимиктови и здраво споени, често – варовити. 
Те са бели, зеленикави или кремави до жълтени-
кави, на места – ръждиви. По-грубозърнестите 
често запълват неизразителни ерозионни канали. 
Сравнително честите растителни отпечатъци по 
пластовите повърхнини издават речен внос от 
сравнително близко разположени суши. Рипъл-
марки в района на с. Бобешино са отбелязани 
от Каменов (1942), а Kounov (2002) описва в две 
разкрития по р. Лебница пясъчникови турбидити 
с разнообразни скулптури по долните пластови 
повърхности, с растителни обломки, с парчета от 
миди и с биотурбации.

Таблица 1
К-Ar възрасти на фенодацитови епикласти от алевролитово-конгломератно-пясъчниковата пачка на едноименната 
задруга СЗ от с. Бобешино (непубликувани данни на З. Пeчкай и А. Харковска)

Table 1 
K-Ar ages of the phenodacitic epiclasts in the second packet of the siltstone-conglomerate-sandstone formation – NW of the village 
of Bobeshino (unpublished data of Z. Pecskay and A. Harkovska)

Лаб. № № на обр. Място на обр. Датирана 
фракция K%

40Arrad 

(cccSTR/g×10–5)
40Arrad 
(%) K/Ar age (Ma)

6322
St18a ИЮИ от Средна мах.  

(с. Бобешино) w.r. 8,94 1,292 . 10–5 93,4 34,26±1,28

St18a1 ИЮИ от Средна мах.  
(с. Бобешино) w.r. 8,04 1,135 . 10–5 91,2 35,93±1,10
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Фиг. 5. Част от разреза на алевролитово-конгло ме  -
рат  но-пясъч никовата задруга южно от с. Бобе ши но 
(по Kounov, 2002 – опростено и частично реинтер-
претирано)

Fig. 5. A part of the siltstone-conglomerate-sandstone for-
mation south of the village of Bobeshino (after Kounov, 
2002 – simplified and partly reinterpreted)

Матриксът на конгломератите е главно песъчлив 
и е във вариращо количество. Югозападно от  
с. Гюешево в разрезите на пачката се разполагат 
вклинени полимиктови брекчоконгломерати.

Алевролитите са светло- до тъмносиви, често 
яснослоести, с резки контакти. На места са обога-
тени на растителен детритус. Прехождат в тъмни 
аргилити, а на места – в мергели. Непосредствено 
надлъж на държавната граница с Македония  
(вр. Чу ката, Сиври тепе и др.) в разрезите на пачката 
се намесват клинове(?) от кисели пирокластити.

Седиментите на задругата са отложени в посте-
пенно задълбочаващ се сладководен басейн, пре-
минал локално в морски. Неизяснени еколожки 
условия са влияели негативно върху условията на 
живот в морския водоем3. Последвалото му връща-
не към езерни условия очевидно е било свързано с 
началото на субаералния вулканизъм в района на 
с. Гюешево.

Дебелината на алевролитово-конгломератно-
пясъчниковата пачка е не по-малка от 600–700 m.

Вулкано-седиментна задруга

Разкрита е в района на с. Гюешево (фиг. 2). Нейни 
литоложки корелати в колонките от фиг. 3 са: вто-
рият (Гш2) и третият (Гш3) член на Гюешевската 
свита и долният – „глинесто-песъчлив“ член (Вб1) 
от Велбъждската (Иванов и др., 1971); горните, 
стратифицирани нива на Гюешевската свита на 
Харковска (1974а), Загорчев, Русева (1991, 1993) 
и Милованов и др. (2008а, б), както и горните нива 
на Гюешевската свита на Kounov (2002, фиг. 3,  
колонка 4).

Задругата обединява стратифицираните скални 
разновидности, образувани в резултат на актив-
ността и на частичното разрушаване на Гюешевския 
палеовулкан (Harkovska, 1971; Харковска, 1974б) 
и продуктите на синхронните седиментационни 
процеси. Тя се разполага над алевролитово-кон-
гломератно-пясъчниковата задруга, но контактите 
ѝ с нея са силно нарушени и лошо разкрити (Мала 
река). Нещо повече, надлъж на българо-македон-
ската граница (в района на Сиври тепе, вр. Чуката) 
би могло да се предполага и заклинване на двете 
задруги. Взаимоотношенията с Гюешевския купол 
са сложни: от една страна куполът маскира контак-
та между въпросните две задруги, а от друга – по-
високите нива на вулкано-седиментната задруга 
запълват нептунични кластични дайки и ерозион-
ни джебове в него.

В латерално изменчивите (сравни таблица 2 с 
описанието на фиг. 6) и тектонски нарушени раз-

Конгломератите се разполагат като послойни 
тела или като пълнеж на ерозионни канали (фиг. 5). 
Късовете им (до 5–10 cm) са добре заоблени и са 
изградени от различни метаморфити и гранитои-
ди на подложката, от жилен кварц, както и от раз-
ностепенно изветрели кисели вулканити (Каменов, 
1942) – феноандезити, фенодацити, фенотрахити, 
фенориолити (Иванов и др., 1971). Вулканската 
епикластика присъства най-често в разрезите на 
север и северозапад от с. Бобешино, но неравмер-
но разпределена се среща спорадично и в най-юж-
ните части на грабена (с. Каменишка скакавица). 

3 В Преколнишкия грабен са установени само две находища 
на не особено добре запазени, вкл. натрошени и смачкани 
горноеоценски фосили (Каменов, 1942).
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Таблица 2
Строеж на част от вулкано-седиментната задруга ССЗ от с. Гюешево (Гш2 – по Иванов и др., 1971)

Table 2 
Rock types in а part of the volcano-sedimentary formation NNW of the village of Gyueshevo (Гш2, according to Иванов и др., 1971)

Алевритови туфопясъчници 15–20 m

Туфопясъчници с прослойки от литокристалокластични туфи и дребнокъсови, предимно олигомиктови 
конгломерати с редки класти от кристалин 30–40 m

Редуване на зеленикави и жълтеникави туфопясъчници и дребнокъсови вулканомиктови конгломерати  
с подчинени класти от кристалин 30 m

Фиг. 6. Строеж на горната част от вулкано-седимент-
ната задруга западно от с. Гюешево (по Kounov, 2002 – 
опростено и реинтерпретирано)

Fig. 6. Upper Part of the volcano-sedimentary formation 
west of the village of Gyueshevo (after Kounov, 2002 – sim-
plified and reinterpreted)

рези на задругата са представени пирокластити 
(повече или по-малко преработени), вулкано-седи-
ментни скали, епикластити, генетично неразчле-
нени вулканокластити и единични пластиновидни 
или неправилни лавови тела (силове или потоци?). 
Описвани са главно като туфи, туфити и туфопя-
съчници, а някои от тях – като вулкански брекчи, 
но всички те, вкл. „игнимбритите“ и „лахарите“, 
за които без индикираща диагностика споменава 

Kounov (2002), не са били предмет на специали-
зирани вулканоложки изследвания. Седиментите, 
които вземат участие в изграждането на задругата, 
са описвани като: разнозърнести (вкл. варовити) 
пясъчници, глинести лиски и алевролити с расти-
телни отпечатъци и овъглен растителен детритус, 
аргилити (до хартиени шисти), нечисти варови-
ци, полимиктови конгломерати. Към по-високите 
нива на разрезите количеството на вулканогенна-
та съставка намалява паралелно с повишаването 
на фациеса. 

Дебелината на задругата е не по-малка от 200 m, 
а според някои автори надхвърля 400 m.

Задруга на пясъчници и конгломерати

В литературата фигурира като Жедиловска свита 
(Харковска, 1974а; Загорчев, Русева, 1991, 1993; 
Милованов и др., 2008а,б), а в района на с. Гюешево 
е описана като „горен брекчоконгломератен член“ 
на Преколнишката свита (фиг. 3, колонка 5).

Задругата е разкрита на ограничена площ око-
ло Жедиловска махала и в горното течение на 
Мала река, откъдето (вж. Милованов и др., 2008а) 
може да бъде проследена на ЮЮИ до към ста-
рия граничен пункт „Деве баир“ като член Вб2 
от Велбъждската свита на Иванов и др. (1971). 
Разполага се с бърз преход над вулкано-седимент-
ната задруга. Изградена е от конгломерати, които 
се прослояват с пясъчници, доминиращи в горните 
части на разреза. Конгломератите са светлоръжди-
ви, светлорозови или жълтеникави, с пясъчников 
до гравилитов матрикс. Дебелопластови са и доб-
ре наслоени. Кластите им (2–40 cm в диаметър) са 
доб ре и много добре заоблени и са изградени от 
скали на подложката (метаморфити, метаграни-
тои ди, жилен кварц) и от неравномерно променени 
вулканити (фенодацити, фенотрахити?). Срещат се 
и редки класти от плътни червени алевролити.

Пясъчниково-конгломератната задруга е отло-
жена в прибрежни зони на сладководен водоем 
(косвени данни в: Stojanova et al., 2011; Stojanova, 
Petrov, 2012). Масовото присъствие на конгломера-
тите се свързва с бързо понижаване на ерозионния 
базис, резултирало в нарастналия обем на алуви-
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ални конуси, внасяли в басейна обилен теригенен 
материал от север и ССЗ, където са се разполагали 
засега неидентифицираните източници на вулкан-
ската епикластика (Kounov, 2002).

Дебелината на задругата на българска тери-
тория е ~400 m, но разкритията ѝ продължават и 
от другата страна на държавната граница, където 
е включена в „долната флишка литозона“ (фиг. 3, 
колонка 6).

Възрастов обхват – съпоставка  
на палеонтоложките и 
радиогеохроноложки данни

Възрастовият обхват на палеогенските страти-
фицирани скали в Преколнишкия грабен е дис-
кусионен. Каменов (1942), а по-късно Иванов и 
др. (1971, фиг. 3, колонка 1) и Харковска (1974а.  
фиг. 3, колонка 2) отнасят целия разрез към Приа-
бона. Загорчев и др. (1989) също го приемат за 
горноеоценски, но обсъждат и алтернативната въз-
можност границата Приабон–Олигоцен да се раз-
полага между Гюешевската и Жедиловската сви-
ти от колонка 3 от фиг. 3. Според Kounov (2002) 
и Милованов и др. (2008а, б) тази граница лежи 
непосредствено под Гюешевската свита (колонки 
4 и 5 на фиг. 3).

Долна възрастова граница

Брекчоконгломератната и алевролитово-конгломе-
ратно пясъчниковата задруги от северната част на 
Преколнишкия грабен (и двете в заклинване с вул-
канокластичната – фиг. 4, А, Б) продължават през 
държавната граница в Източна Сърбия (фиг. 1, 2), 
където съответните седименти са отнесени към 
„Еоцена на Пчиня“ (Dimitrijevic, 1995).

В долните нива на българските им разрези е доб-
ре представена заоблена епикластика от кисели вул-
канити (Каменов, 1942; Иванов и др., 1971) с късно-
приабонска възраст (35–34 Ма, Grozdev et al., 2012) 
(табл. 1). Тя без съмнение произхожда от вулкански 
тела, с които пространствено и генетично е свързана 
вулканокластичната задруга (фиг. 1). Заклинването 
на последната с базалните брекчоконгломерати по-
казва, че седиментационните процеси по тези места 
са започнали през Късния Приабон.

Горна възрастова граница

Най-високо разположената пясъчниково-конгло-
мератна задруга не е датирана, а за възрастта на 
средните части на разреза са публикувани палеон-
толожки и радиогеохроноложки данни.

Палеонтоложки данни. Морска фауна (ох-
люви, миди, морски таралежи) е установена от 

Каменов (1942) само в по-високите нива на алевро-
литово-конгломератно-пясъчниковата задруга от 
района на с. Преколница (при Рекалийска махала) 
и северно от центъра на с. Каменишка Скакавица 
(билото Ротец). Фауната е недобре запазена, като 
е подчертано честото присъствие на начупени и 
смачкани екземпляри. Видовете, въз основа на 
кои то е направен изводът за приабонската възраст 
на седиментите са: Lucina (Phacoides) saxorum, 
Lmk. (Лютес–Приабон); Cardium (Trachicardium) 
gratum, Defr. (Лютес–Приабон); Cytherea (Meretrix) 
incrassata, Sow. (известна от Приабона); Cultellus 
rossii, Opph. и Cerithium (Potamides) scalaroides, 
Desh. – описана като приабонски; Cerithium viva-
rii mut, Аlpinum, Tourn. (Горен Еоцен–Долен Оли-
гоцен). Многобройните люспи от риби не са 
определяни.

В седиментите на същата задруга и по същите 
места са установени и значителен брой находи-
ща на листни отпечатъци. Каменов (1942) съоб-
щава за: Laurus primigenia, Ung., Laurus princeps, 
Herr, Cinnamomum scheuchzeri (Herr) Frentzen, 
Andromeda Revoluta, Al. Br.; Myrica hakeaefolia, 
Ung,; Quercus furcinervis, (Rossm.) Heer; Quercus 
cf. heeri, Al. Br.; Quercus cf. hamadriadum, Ung.; 
Carpinus grandis, Ung. и др. Изброените видове са 
без особена стратиграфска стойност, но не проти-
воречат на фаунистичните определения. Същото 
се отнася и за Acrostichum lanzaeanum Chandl.; 
Dapheogene cinnamomena (Rossm) Kn. Livistona cf. 
latinia Takht. и Dryophillum curticellense Sap. от на-
ходище, южно от с. Долно село (определения на  
Е. Паламарев в: Харковска, 1972).

Споро-поленовите съобщества от пъстрата пач-
ка на алевролитово-конгломератно-пясъчниковата 
задруга (респ. от член Бс2 на Иванов и др., 1971) 
и от вулкано-седиментната задруга (респ. член 
Гш2 на Иванов и др., 1971) са доста еднообразни и 
еднотипни, въпреки че сумарната дебелина на съ-
държащия ги разрез е не по-малка от 800–850 m. В 
съобществата са представени около 30 таксона, ха-
рактеризиращи споро-поленовата зона Toriosporis 
aneddeni (Иванов и др., 1971), която съгласно бъл-
гарските палиноложки стандарти принадлежи към 
Горния Еоцен (Cernjavska, 1977).

Радиогеохроноложки данни. Датираната от 
Коunov (2002) пирокластика от долната част на 
вулкано-седиментната задруга съгласно шкала-
та на Gradstain et al. (2004) е свързана с ранно-
олигоценско експлозивно събитие (33,46±0,27 Ма 
– U/Pb SHRIMP метод4). Тя обаче е разположена 
в интервала на цитираната по-горе горноеоценска 
(приабонска) споро-поленова зона (фиг. 4). 

4 Съобщените от Kounov (2002) FT възрасти не са взети предвид 
поради големите аналитични грешки от ± 3–4 Ma, непроложими за 
разграничаване на палеогенските етажи.
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Т.е. извършените с различни методи налични 
датировки не дават възможност да се определи ед-
нозначно възрастта на вулкано-седиментната зад-
руга като приабонска, ранноолигоценска или като 
разположена от двете страни на границата между 
двата етажа.

Възрастите на две секущи тела от Гюешевската 
вулканска постройка (нестратифицирана съставка 
от пълнежа на грабена) бележат ранноолгоценски 
събития в развитието на вулканските процеси и 
са в съгласие с взаимоотношенията на въпросни-
те тела и слоестата последователност на вулкано-
седиментната задруга. Става дума за Гюешевския 
купол (32,623±0,047 Ма, Grozdev et al., 2012 – ID-
TIMS датиране на циркони) и за сателитния нек(?) 
„Големия връх“ (31,6±1,3, Harkovska, Pecskay, 
1997 – K-Ar метод). 

Още по-младият полифазов ранноолигоцен-
ски Копривски субвулкански екструзионен щок 
(32–30 Ма, Harkovska, Pecskay, 1997; Grozdev, 
2011; Grozdev et al., 2012) е внедрен след завър-
шека на седиментационните процеси, прекъснати 
от блоково-гънковите деформации на седиментите 
от описаните задруги. Т.е. съгласно този възможен 
сценарий, базиран само на радиогеохроноложки 
данни, границата на Приабона и Олигоцена съвпа-
да грубо с началото на синседиментационния вул-
канизъм в района на с. Гюешево.

Констатации и изводи

Латералната изменчивост на стратифицираните • 
литотела в Преколнишкия грабен и непълнотата на 
разрезите им, прекъснати от син- и постседимента-
ционни вулкански тела и от постседиментационни 
и поствулкански разломи, не позволяват спазва-
нето на изискванията на Стратиграфския Кодекс 
за засебяване на официални слоести литострати-
графски единици. За такива и подобни слоести 
обекти по-коректна е подялбата на неофициални 
литостратиграфски единици.

Съгласно радиогеохроноложките датировки на • 
кисела епикластика от долните нива на преколниш-
кия разрез, седиментацията в ареала на съвременния 
грабен е започнала (брекчоконгломератна задруга) 
на територията на Източна Сърбия и крайгранична-
та територия на България, практически едновремен-
но с киселия вулканизъм (вулканокластична задру-
га) през Късния Приабон (преди 35–34 Ма).

Възрастта на вулкано-седментната задру-• 
га е дискусионна поради несъвпадението между 
палиноложките и наличните радиогеохронолож-
ки данни. По палиноложки определения цялата 
задруга принадлежи към горноеоценската (приа-
бонска) зона Toriosporis annedeni, а съгласно ра-
дио  геохроноложки датирана пирокластика дол-
ните ѝ нива са долноолигоценски (рупелски) 
– 33,46±0,27 Ма. Докато не бъдат изяснени при-
чините на това несъвпадение, коректна възрасто-
ва корелация на преколнишкия разрез с приабон-
олигоценските разрези от други грабени в Западна 
България не може да бъде направена.

Наличните радиогеохроноложки възрасти на • 
синседиментацонни вулкански тела, пирокластити 
и епикласти са в съгласие с геоложката им пози-
ция в общия разрез и потвърждават представите за 
миграция на вулканските процеси от СЗ към ЮИ.

Засега без детайлни вулканоложки и геохро-• 
ноложки изследвания не може да се даде отговор 
на въпроса, дали вулканокластитите от района на 
Джабелска мах., Сиври тепе, вр. Чуката (фиг. 1  
и 2) принадлежат към разпръстяващи се клинове на 
вулкано-седиментната задруга сред горните нива 
на алевролитово-конгломератно-пясъчниковата, 
или са свързани с по-стари, неразшифровани още 
вулкански събития на територията на Македония.

Благодарности: Работата е подготвена за 
публикуване в рамките на Проекта на ГИ–БАН 
„Геология на България“. К-Ar определения са из-
вършени от д-р З. Печкай (ATOMKI, Дебрецен, 
Унгария). Фигурите са изчертани от Й. Загорчева, 
а текстът е напечатан от Л. Михайлова.
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