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2012

Kounov, A., J. Graf, A. von Quadt, D. Bernoulli, J.-P. 
Burg, D. Seward, Z. Ivanov, M. Fanning. 2012. Evidence 
for a “Cadomian” ophiolite and magmatic-arc complex in SW 
Bulgaria. – Precambrian Research, 212–213, 275–295.
Кунов, А., Ж. Граф, А. фон Квадт, Д. Бернули, Ж.-П. 
Бюрг, Д. Сюърд, Ж. Иванов, М. Фанинг. 2012. 
Доказателства за наличие на „кадомски“ офиолити и маг-
мен дъгов комплекс в ЮЗ България.

Новите геохроноложки и геохимични данни за магме-
ните скали в Краище (ЮЗ България) сочат присъствието 
на кадомски дъгови магматити, внедрени в един офиоли-
тов комплекс. Подобната геохимична характеристика и 
кристализационна възраст на базичните до кисели скали 
от Струмската единица и Осогово-Лисецкия комплекс 
подсказват, че тези скали имат калциевоалкален източ-
ник. Те са били част от магматична дъга, свързана през 
Едиакариана–Ранния Камбрий (560–540 Ма) със субдук-
цията на протерозойския океан Прототетис. Геохимичният 
анализ на едновъзрастния калциевоалкален гранитов маг-
матизъм (577–551 Ма) в Моравската навлачна пластина 
разкрива един тренд от вътрешноплочова към вулканско-
дъгова характеристика.

Silva, L., K. DaBoit, C. Sampaio, A. Jasper, M. Andrade, 
I. Kostova, F. Waanders, K. Henke, J. Hower. 2012. The 
occurrence of hazardous volatile elements and nanoparticles 
in Bulgarian coal fly ashes and the effect on human health 
exposure. – Sci. of the Total Environment, 416, 513–526.

Velev, S., R. Nedialkov, I. Peytcheva, A. von Quadt. 2012. 
Geological and petrological characteristics of the volcanic 
centers from the upper volcanogenic-sedimentary unit from the 
Western Srednogorie, Bulgaria. – Geologica Macedonica, 3 
(Посебно издание), 7–12.

2013

Bedi, Y., E. Vasilev, Ch. Dabovski, A. Ergen, C. Okuyucu, 
A. Doğan, U. K. Tekin, D. Ivanova, I. Boncheva, I. Lakova, 
V. Sachanski, I. Kuşcu, E. Tuncay, D. G. Demiray, H. 
Soycan, M. C. Göncüoglu. 2013. New age data from the 
tectonostratigraphic units of the Istranca “Massif” in NW 
Turkey: a correlation with SE Bulgaria. – Geologica Carpathica, 
64, 4, 255–277. 
Беди, Я., Е. Василев, Х. Дабовски, А. Ерген, Д. Окуючу, 
А. Доган, У. К. Текин, Д. Иванова, И. Бончева, И. Лакова, 
В. Сачански, И. Кусчу, Е. Тункай, Д. Г. Демирей, Х. 
Сойчан, Д. Гьончоолу. 2013. Нови данни за възрастта от 

тектоностратиграфски единици в „масива“ Странджа в СЗ 
Турция: корелация с ЮИ България.

Скалният комплекс в Странджа (СЗ Турция и ЮИ България) 
включва структурни единици с различна литостратигра-
фия, метаморфизъм, възраст и позиция. Те са наречени 
Странджански алохтонен комплекс (Странджански на-
влаци). Отдолу нагоре те включват алохтонните единици 
(навлачни пластини) Сарпдере, Махиядаа (Махиядаг) и 
Дооанкьой (Доганкьой). Алохтонната единица Сарпдере 
се състои от долнотриаски метааркози с прослойки от гли-
нести шисти, следвани от средно- до горнотриаски карбо-
натни скали и една алтернация от горнотриаски кластич-
ни и карбонатни скали. Алохтонната единица Махиядаа 
включва горнопалеозойско-триаска нискометаморфна кар-
бонатно-силицикластична последователност. Алохтонната 
единица Дооанкьой се състои от докамбрийско-палеозой-
ски метаседименти, в които са внедрени горнокарбонско-
долнопермски калциевоалкални гранитоиди. Тяхната три-
аска покривка се състои от метакластити и метакарбонати. 
Странджанските навлаци се навличат в края на Триаския 
период и трансгресивно се покриват от грубокластични-
те отложения на долноюрската серия, следвани нагоре от 
средно- и горноюрски карбонати, черни аргилити и ва-
ровито-силицикластична седиментна последователност. 
Фосфатните конкреции от черните аргилити съдържат 
ансамбли от радиоларии, които индикират къснобайоска-
раннобатска, раннобатска и раннокимериджка възраст. 
Тези навлаци и тяхната юрска покривка са несъгласно по-
крити от вулкано-седиментна последователност с ценоман-
сантонска възраст, пресечени от сантонско-кампанския 
Дерекьой-Демиркьойски интрузивен комплекс. 

Cavazza, W., L. Caracciolo, S. Critelli, A. d’Atri, G. G. 
Zuffa. 2013. Petrostratigraphic evolution of the Thrace Basin 
(Bulgaria, Greece, Turkey) within the context of Eocene–
Oligocene post-collisional evolution of the Vardar–İzmir–
Ankara suture zone. – Geodinamica Acta, 1–15; dOI:10.1080/
09853111.2013.858943. 
Каваца, У., Л. Карачиоло, С. Крители, А. д’Атри, Дж. Г. 
Зуфа. 2013. Петростратиграфска еволюция на Тракийския 
басейн (България, Гърция, Турция) в контекста на еоцен-
ско-олигоценската постколизионна еволюция на Вардар-
Измир-Анкарската сутурна зона.

Еоцен-олигоценските палеогеографски/палеотектонски ре-
кон  струкции на Родопско-Северноанатолско-Западно чер-
но морския регион напълно изключват Тра кийския басейн, 
голям седиментен басейн с >9 km дебелина на седимен-
тите. Този басейн дълго време е бил интерпретиран като 
заддъгов басейн, развит в контекста на насочена на север 
субдукция. Най-новите структурни, стратиграфски, петро-
ложки и седиментоложки данни изменят тази представа и 
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могат в замяна на това да бъдат интерпретирани в контекста 
на горноплочова екстензия по време на сложния преход от 
колизионен тектонски режим, свързан с затварянето на 
Вардар-Измир-Анкарския океански ръкав и екстензионния 
режим, характеризиращ олигоценско-неогенската еволю-
ция на Егейския и Периегейския район. Детритусът, запъл-
ващ Тракийския басейн, е дошъл главно от два седиментни 
източника: 1) предимно метаморфните терени на Родопите 
на запад и 2) Вардар-Измир-Анкарската и Бига (интрапон-
тидна?) субдукционно-акреционна призма на югозапад. 
През Еоцен–Олигоцена целият басейн се е характеризирал 
с комплексна физикогеография, видна от дълбочинните 
сеизмични профили и стръмните латерални фациални из-
менения, видни на повърхността. Тази физикогеография е 
била контролирана от серия от възвишения на фундамента, 
имащи посока ЗСЗ–ИЮИ (в източната и северната част на 
басейна) до ЗЮЗ–ИСИ (в западната и южната част на ба-
сейна), които са повлияли на седиментацията и площното 
разпространение на палеосредата.

Chatalov, A. 2013. A Triassic homoclinal ramp from the 
Western Tethyan realm, Western Balkanides, Bulgaria: 
Integrated insight with special emphasis on the Anisian outer 
to inner ramp facies transition. – Palaeogeogr., Palaeoclimat., 
Palaeoecol., 386, 34–58.
Чаталов, A. 2013. Триаска хомоклинална рампа от За-
падния Тетис, Западни Балканиди, България: комплек-
сен анализ с ударение върху анизкия фациален преход от 
външнорампова към вътрешнорампова седиментация.

Триаската карбонатна последователност, разкриваща 
се в Западните Балканиди, е анализирана по отношение 
на седиментационна еволюция, секвентностратиграф-
ска рамка, темпове и условия на седиментация, както и 
разпределение на фосилните останки. Отлагането е про-
текло в рамките на щормово-доминирана рампа, която е 
съществувала в северозападния сектор на Тетиския океан 
от Късния Оленек до Ранния Карн. Подотливни, между-
приливни и надприливни утайки са били акумулирани в 
3 рампови зони: вътрешна, средна и външна. Изчислените 
средни темпове на седиментация са типични за древни 
морски плитководни карбонати, включително такива, от-
ложени върху рампи. Седиментоложкото изследване на 
част от анизкия вертикален интервал показва модел на 
хомоклинална рампа с епизодично устръмняване в ней-
ната външна част. Две главни фази на рампова еволюция 
са отделени на базата на промяна в палеобатиметрията: 
трансгресивна, т.е. ретроградационен тренд и регресивна, 
т.е. проградационен тренд. Зоната на максимално залива-
не е маркирана от Теребратулните пластове, имащи къс-
нопелсонска възраст. Параметрите на седиментационната 
среда в рамповата система включват: нормална морска 
до хиперсоленост; топли, добре осветени води; аеробен 
и по-рядко дисаеробен придънен режим; преобладава-
що мек тинест субстрат; интензивна щормова дейност; 
временно палеосеизмично влияние, свързано най-веро-
ятно с раннотриаско рифтообразуване. Вертикалното 
разпределение на морската фауна индикира преход от 
германски (Перитетиски) към алпийски (Тетиски) афи-
нитет през анизко време. Седиментацията не е била при-
дружена от формиране на големи карбонатни постройки 
поради оскъдното развитие на рифостроящи организми. 
Изследваните скали се корелират най-добре с триаски 
рампови последователности, известни от мегаединица-
та Тиса в Южна Унгария. Същевременно се открояват 
ясни сходства спрямо германския, полския и испанския 
Мушелкалк, като допълнителен паралел може да се про-

кара спрямо други платформени карбонати от североза-
падния шелф на Тетиса и някои перитетиски басейни. 

Chatalov, A. 2013. Flowchart for micropetrographic description 
and classification of dolostones. – Carbonates and Evaporites, 
28, 447–456.
Чаталов, A. 2013. Схема за микропетрографско описание 
и класификация на доломитните скали. 

Предложената схема е базирана принципно на минера-
ложкия състав и строежа на доломитните скали. Водещи 
параметри в нея са съотношението доломит/калцит и при-
съствието на некарбонатни компоненти (силицикластични 
примеси, автогенни минерали, вулканокластичен материал 
и органично вещество). Следващите стъпки включват оп-
ределяне на кристалния размер и неговото разпределение 
(с отделени 8 размерни класа), характера на междукристал-
ните граници, степента и начина на заместване или разтва-
ряне на структурни елементи, както и допълнителни мик-
ростроежни характеристики (порестост, микротекстури и 
жилки). Вторият и третият от изброените структурни пара-
метри стриктно кореспондират на тези, използвани в кла-
сификацията на Sibley & Gregg (1987, J. Sediment. Petrol., 
57, 967–975), но същевременно са посочени нови възмож-
ни продукти на разтваряне. Различните поделения на схе-
мата са илюстрирани с многобройни примери от триаски 
доломити, които са опробвани в повърхностни разкрития 
и сондажни разрези от България. Главните цели на пред-
ложената схема са изчерпателно описание и практическа 
класификация на доломитните скали. Макар че е изцяло 
дескриптивна, схемата съдържа ясни генетични елементи.

Kaiser-Rohrmeier, M. K., A. von Quadt, T. Dreisner, C. A. 
Heinrich, R. Handler, M. Ovtcharova, Z. Ivanov, P. Petrov, 
S. Sarov, I. Peytcheva. 2013. Post-orogenic extension and 
hydrothermal ore formation: high-precision geochronology of 
the Central Rhodopian metamorphic core complex (Bulgaria–
Greece). – Economic Geology, 108, 691–718

Rychliński, T., D. Ivanova, P. Jaglarz, I. Bucur. 2013. Benthic 
foraminifers and calcareous algae from the Anisian−Norian 
succession in the Tatras (S. Poland, N. Slovakia): new data 
from High−Tatric and Krížna units. – Studia Universitatis 
Babes-Bolyai, Geologia, 58, 1, 21–43.
Рахлински, Т., Д. Иванова, П. Яглац, И. Букур. 2013. 
Бентосни фораминифери и варовити водорасли от аниз-нор-
ска последователност в Татрите (Ю. Полша, С. Словакия): 
нови данни от Високите Татри и единицата Крижна. 

Фокусът на тази статия е върху нови микропалеонтолож-
ки данни от скални последователности с триаска възраст 
от единиците Крижна и Високи Татри в планината Татри. 
Установените бентосни фораминифери определят като въз-
раст Анизки–Норски етаж за единицата Крижна и Анизки 
етаж за единицата Високи Татри. Освен фораминифери в 
единицата Високи Татри са установени и варовити водо-
расли с анизка възраст. По-голямата част от родовете са 
описани за първи път, други са установени за първи път в 
нови разрези. Някои от определните видове представляват 
индексови видове. Въз основа на асоциация, съдържаща ва-
ровити водорасли от рода Oligoporella, характерни за зона-
та Oligoporella pilosa-Phisoporella pauciforata, както и при-
съствието на фораминиферния вид Meandrospira dinarica и 
Diplopora annulatissima, възрастта на горните части на раз-
реза Столу под Камниек (единица Високи Татри) е вероят-
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но Долен Илирски подетаж. Установяването на форами-
ниферните видове Pilamminella semiplana, Glomospirella 
triphonensis и Nodosaria skyphica сред варовиците на раз-
реза Лисански и придружаващите ги видове от разрезите 
Жлеб под Червиенец и Скорусняк (всички разрези са от 
единицата Крижна): Ophthalmidium cf. exiguum, Hoyenella 
gr. sinensis, Agathammina sp. и Gaudryina sp. предпола-
гат Ранен Анизки етаж. Ладинският етаж е индикиран 
от асоциацията Turriglomina mesotriasica–Glomospirella 
kuthani/gemerica–Aulotortus gaschei praegaschei, при-
състваща в доломитите на разрезите Скупньов Уплаз и 
Хлупи (единица Крижна). Асоциацията от доломитите 
в разреза Жлеб под Челвона Прелез Czerwoną Przełęcz 
(единица Крижна) съдържа вида ?Triasina hantkeni, кой-
то е зонален вид за интервала Горен Норски подетаж 
(Севатиан)–Ретски етаж.

2014

Chambefort, I., R. Moritz. 2014. Subaqueous environment 
and volcanic evolution of the Late Cretaceous Chelopech Au-
Cu epithermal deposit, Bulgaria. – J. Volcanol. and Geotherm. 
Res., 289, 1–13.
Шамбфор, И., Р. Мориц. 2014. Подводна обстановка и 
вулканска еволюция на горнокредното епитермално Au-Cu 
находище Челопеч, България. 

Детайлно полево и петрографско изследване е изяснило 
вулканската еволюция и околната среда на вместеното във 
вулкано-седиментна серия Cu-Au епитермално находище 
Челопеч, България. Магмената активност и свързаната с 
нея високосулфидизирана епитермална минерализация е 
с възраст ~91 Ма и се намира в Панагюрския руден ра-
йон на източноевропейския Банат-Тимок-Средногорски 
металогенен пояс. Вулканската и хидротермална актив-
ност протича в комплексна подводна среда, довела до 
про  слояването на кварцови пясъчници с андезитови вул-
кански и вулканокластични брекчи. Тук се разкрива и 
хипоабисална андезитова интрузия, фреатомагматична 
брекча и пластове от пирокластични, оолитни и биоклас-
тични скали. Присъствието на променени седименти, съ-
държащи cerebroid ooids (тангенциални Са-Мg ооиди), 
говори за висока соленост на водата, което е в съгласие 
с лагунната обстановка преди образуването на минерали-
зацията в Челопеч. Предложени са 4 основни стадия на 
еволюцията на Челопешкия район, базирани на полевите 
и петрографски наблюдения. Инициалният вулканизъм 
се проявява в езерна обстановка или близо до брега в 
плиткоморска лагуна, разположена върху кристалинния 
фундамент. „Фреатомагматичната“ брекча в Челопеч и 
повърхностно излетите андезити също са образувани по 
това време. Следствие на подводната хидротермална ак-
тивност са образувани различни типове хидротермални 
брекчи, Au-Cu жилна и заместваща минерализация, както 
и промяна на скалите от интензивно аргилизитов и кварц-
филитов тип. Краят на вулканизма и на хидротермална-
та активност съвпада с отварянето на pull-a-part басейн, 
покриващ Челопешкия район със седиментен флиш. По 
време на Алпийската орогенеза терциерното компресион-
но разломяване се налага върху различни скали и води до 
наблюдаваните съвременни наклони на рудните тела.

Chatalov, A., D. Ivanova, N. Bonev. 2014. Transgressive Eocene 
clastic-carbonate sediments from the Circum-Rhodope belt, north-
eastern Greece: implications for a rocky shore palaeoenvironment. 
– Geological Journal, dOI: 10.1002/gj.2598

Чаталов, A., Д. Иванова, Н. Бонев. 2014. Трансгресивни 
еоценски кластично-карбонатни седименти от Циркум-
Родопския пояс, Североизточна Гърция: доказателства за 
палеообстановка на скалист бряг.

Средно- до горноеоценски конгломерати, разкриващи се 
локално в западната част на неозойския Тракийски ба-
сейн, са интерпретирани като продукт на морска ерозия 
на скалист бряг (изграден от долнокредни варовици) и 
едновременно преотлагане на теригенния материал във 
вълново-доминирана прибрежна обстановка по време на 
една продължителна трансгресивна фаза. Съпътстващата 
биологична активност в условията на умерено топъл кли-
мат е допринесла за акумулирането на смесени грубоклас-
тично-карбонатни седименти в рамките на горния плажен 
фронт (upper shoreface). Образуването на относително 
дебела седиментна последователност е било благопри-
ятствано от комбинираното влияние на няколко фактора, 
вследствие на което в геоложкия летопис са били запазе-
ни само отложенията на плажния фронт. Получените ре-
зултати могат да осветлят по-добре еволюцията на нефто-
носния Тракийски басейн и да спомогнат за регионалната 
корелация на неговите базални отложения.

Didier, A., V. Bosse, Z. Cherneva, P. Gautier, M. Georgieva, 
J. L. Paquette, I. Gerdjikov. 2014. Syn-deformation fluid-
assisted growth of monazite during renewed high-grade met-
amorphism in metapelites of the Central Rhodope (Bulgaria, 
Greece). – Chem. Geol., 381, 206–222.
Дидие, А., В. Бос, З. Чернева, П. Готие, М. Георгиева, Ж. 
Л. Пaкет, Я. Герджиков. 2014. Синдеформационен рас-
теж на монацит в присъствие на флуиди при повторен ви-
сокостепенен метаморфзъм на метапелити в Централните 
Родопи (България, Гърция).

Представени са структурни, геохимични и геохроноложки 
(U-Th-Pb) данни за монацит в гранат-кианитови метапе-
лити от Чепеларската (България) и Местенската (Гърция) 
зона на срязване. Изследваните скалите съдържат доказа-
телства за две високометаморфни събития през Алпийско 
време. Първото събитие е протекло в средата на Мезозоя и 
е било съпроводено с дехидратационно топене в гранули-
тов фациес. Второто събитие, през Еоцена, се характеризи-
ра с нискотемпературно водонаситено топене. Последното 
е добре проявено в съседни кварц-фелдшпатови скали, но 
има слабо въздействие върху гранат-кианитовите метапе-
лити. В повечето образци са установени структурни беле-
зи за силно пластично срязване в присъствие на флуиди. 
Монацитът се среща в силно деформирания матрикс и като 
включения в гранатови и кианитови порфиробласти. За 
разлика от включенията, монацитът в матрикса е претър-
пял разтваряне и рекристализация, подпомогнати от при-
съствие на флуиди. Вътрешността на зърната в матрикса 
е бедна на Y и има U-Th-Pb възраст между 115 и 165 Ма. 
Богат на Y монацит с възраст ~36 Ма изгражда периферия-
та на тези зърна или образува самостоятелни дребни зърна 
около мезозойския монацит. Неозойският монацит е обра-
зуван за сметка на мезозойския, като обогатяването с Y се 
обяснява с едновременна резорбция на граната в резултат 
на флуидното въздействие. Възрастта на по-младия мона-
цит, еднаква в образците от двете зони на срязване, дати-
ра главния епизод на монацитов растеж в тези скали през 
Неозоя. Подобни възрасти са известни за левкосома и пег-
матити в съседни мигматитови гнайси. Кристализиращата 
анатектична топилка в тези мигматити се разглежда като 
най-вероятен източник на флуидите, отговорни за образу-
ването на неозойския монацит. Зърната на новообразува-
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ния монацит, заедно с асоцииращите рутил и биотит, са 
ориентирани паралелно на фолиацията в матрикса. Това 
подкрепя хипотезата за динамична среда на разтваряне 
и отлагане, благоприятстваща нова кристализация на 
монацит в условия на пластична деформация на скалите 
преди ~36 Ма.
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J. Newton, P. V. Andreeva, E. K. Koleva-Rekalova. 2014. 
Paleoenvironmental conditions recorded by 87Sr/86Sr, δ13C and 
δ18O in Late Pliensbachian–Toarcian (Jurassic) belemnites 
from Bulgaria. – Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 
409, 98–113.
Методиев, Л. С., И. П. Савов, Д. Р. Грьоке, П. Б. Уигнал, 
Р. Дж. Нютън, П. В. Андреева, Е. К. Колева-Рекалова. 
2014. Палеоеколожки условия регистрирани по 87Sr/86Sr, 
δ13C и δ18O- изотопни данни от юрски белемнити от Горния 
Плийнсбахски подетаж и Тоарския етаж в България.

Статията представя седиментоложки, палеонтоложки и 
геохимични доказателства (87Sr/86Sr, δ13C и δ18O-изотопи 
по белемнити) за проявата на раннотоарско океанско 
аноксично събитие (T-ОАЕ) в две източнотетиски после-
дователности в България с хроностратиграфски обхват от 
горните части на Плийнсбахския етаж до горните части 
на Тоарския етаж. Изследваните разрези са запазили най-
характерните особености на това събитие, установени на 
много места в Западна Европа: ясно изразен колапс на 
карбонатната платформена продуктивност около грани-
цата Плийнсбахски/Тоарски етаж, краткотраен импулс 
на седиментация в редукционни условия по време на 
амонитната зона Falciferum, бързо затопляне на морската 
среда след продължителен период на застудяване с ясен 
пик около границата на амонитните зони Falciferum/Bi-
frons, доказан с кислородни изотопи (δ18O). Широко ус-
тановеното значително повишение в стойностите на въг-
леродните изотопи (δ 13C) в края на зоната Falciferum е 
потвърдено в изследваните разрези. Предшестващата го 
отрицателна δ 13C-аномалия около границата между дол-
нотоарските амонитни зони Tenuicostatum и Falciferum, 
отчетена в повечето последователности в Западна Ев-
ропа, не се наблюдава в данните по белемнити. Това 
любопитно отсъствие не е единичен случай и е отбеля-
зано в други едновъзрастови последователности извън 
България. Силните отклонения на изотопните стойности 
и отношения (87Sr/86Sr, δ 13C и δ 18O), измерени в белем-
нити от Горния Тоарски подетаж предполагат, че освен 
свързаните с раннотоарско океанско аноксично събитие 
изотопни аномалии е възможно съществуването на по-
вече мащабни изотопни аномалии през Ранноюрската 
епоха. От друга страна стронциевите изотопни данни, 
получени от белемнитите са в съответствие с данните от 

Западна Европа и по този начин показват важността им 
като хроностратиграфски инструмент.
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207–230, dOI: 10.1144/SP402.7
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Quarterly, 58, 1, 117–124. 
Окуючу, Д., Д. Иванова, Я. Беди, А. Ерген. 2014. Първи 
находки на раннотриаски фораминифери и доказателства 
за масовото измиране на фораминиферни асоциации около 
граничния интервал Перм–Триаски период, Странджански 
навлак, Северозападна Турция.

Установена е нова фораминиферна фауна от Ранно-
триаската епоха (Индуански етаж) в разреза Чалъик в ма-
сива Странджа, Северозападна Турция. Тя е представена 
от 5 определени до вид таксона и 5 таксона в открита но-
менклатура, принадлежащи към 10 рода. Съвкупността от 
тези таксони представлява една фораминиферна асоциа-
ция, която е резултат от перм-триаската криза с характер 
на смесване, което е доказателство за масовото измиране 
на границата Перм–Триаски период. Фораминиферната 
асоциация се характеризира от присъствието както на ти-
пични за най-ранната Триаска епоха таксони (Earlandia и 
Postcladella kalhori), така и на таксони, преживели перм-
триаската криза (Diplosphaerina inaequalis, ?Rectostipulina 
quadrata, Arenovidalina sp. и Glomospira sp.). Настоящата 
публикация от изследването на единицата Тютюнлюктепе 
представлява една изключително важна за геологията на 
Странджа находка – за първи път са установени пермски 
фораминифери, които представляват реликти във фора-
миниферна асоциация с типично триаски видове и са едно 
несъмнено доказателство за масовото измиране на грани-
цата Перм–Триас.

Yossifova, M. 2014. Petrography, mineralogy and geochem-
istry of Balkan coals and their waste products. – International 
Journal of Coal Geology 122, 1–20. 
Йосифова, М. 2014. Петрография, минералогия и геохи-
мия на балканските въглища и техни отпадни продукти. 

Изследваните проби включват необогатени въглища от 5 
рудника, въглищен концентрат, въглищен шлам, скална 
маса и отпадна шламова вода. Колодетринитът е домини-
ращ в необогатените въглища и твърдите отпадни продук-
ти от обогатяването, докато колотелинитът и телинитът 
преобладават във въглищния концентрат. Сингенетичният 
пирит не може да бъде отделен напълно от въглищата дори 
след тяхното раздробяване и флотация. Главните минерали 
са: пирит, кварц и каолинит. Второстепенните минерали са 
представени от илит, мусковит, плагиоклаз, К-фелдшпат, 
гипс, калцит, доломит и сидерит, а акцесорните – от зла-
то, сяра, Fe1,24S0,76, пиротин, галенит, хематит, магнетит, 
херцинит, Cr-шпинел, Ti минерали, биотит, халуазит, цир-
кон, апатит, стилбит, целестин, Mn-калцит, Fe-доломит, 
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CaFe(CO3)2, анкерит, биогенни минерали, вулканогенен 
материал и вероятно космогенен прах. Формата на при-
съствие на автогенните минерали предполага, че въгли-
щата са повлияни от серии сингенетична, епигенетична и 
екзогенна минерализация. Произходът на епигенетичния 
фрамбоидален пирит и новообразуваните фази, в резултат 
на микроорганизмова дейност и третиране с вода, е също 
дискутиран. Елементите Те, S, Cd, U, Cs, V, Mo, W и Cr 
имат по-високи концентрации във въглищния концентрат 
и по-високи надкларкови съдържания. Повечето от изслед-
ваните елементи имат смесена форма на присъствие. Br, 
S, U и Ge показват строг афинитет към органичното веще-
ство, докато Al, K, Si, Rb, Li, Ti, P и Se проявяват отчет-
лива привързаност към минералното вещество. Някои от 
елементите-следи (Sr, Ba, P, Mn, Mo, As, Pb, Sb, Tl, Li, Nb, 
Be, Y, Ti, Yb и Cd) присъстват като включения в различни 
минерали, докато други, като La, Ba, Cu, Re, Pb, Gd, Nd, Sr, 
Sn и Cr, са в необикновени нанофази. Може да се предпо-
ложи, че основните източници на елементите-примеси са: 
минералните и смесените морски води, вместващите скали 
и U-полиметално находище при гр. Сливен. Установено е, 
че някои от елементите в балканските въглища (S, Li, Cs, F, 
Br, NH−4, NO−3 и V) мигрират лесно във водна среда и тех-
ните йони са потенциален замърсител за околната среда. 
Въглищният шлам може да бъде използван като източник 
на гориво.

Zagorchev, I. 2014. Rhodope evolution in the heart of Balkan 
geology. – In: Proceedings of XVI Serbian Geological Con-
gress. donji Milanovac, May 22–25, 2014, 43–48.
Загорчев, И. 2014. Родопската еволюция в сърцето на 
Балканската геология. 

Резюмиран текст: Родопският регион (Родопски масив 
s.s.) е разположен в самото сърце на Балканския полуостров 
и в продължение на дълги години е обект на противоречия. 
Според едната концепция родопските метаморфити се раз-
глеждат като много древен докамбрийски фундамент, за-
пазен като стабилна маса между двата клона на алпийския 
ороген (виж Zoubek et al. (Eds.), 1988). Фанерозойските де-
формации са имали само ограничен ефект върху този фун-
дамент. Според втората концепция масивът представлява 
мезозойско натрупване на навлачни пластини, образувани 
чрез синметаморфно навличане на палеозойски и мезозой-
ски комплекси, последвани от неозойска екстензия с голя-
момащабни движения по полегати корови разломи (виж 
Burg et al., 1996; Burg, 2011). В последните години наблюда-
ваме едно по-обективно отношение към геологическите фа-
кти, като по-важните измежду тях са обобщени в статията. 
Синтезата на тези данни очертава „сърцето“ на Балканския 
полуостров като специален случай на корово удебеляване, 
контролирано от многофазови деформации, започнали в 
къснодокамбрийско време. Доедиакарски фрагменти са се 
отделили от Гондвана и са се придвижили на север през 
едиакарското океанско пространство. Родопският супер-
комплекс се разглежда като остатък от неопротерозойски 
басейн, който е еволюирал от дълбоко море с флишоидна 
седиментация и отделни масивни ефузии от базични вул-
канити до плитко море с мощна карбонатна седиментация, 
дължаща се на обилен водораслов или бактериален живот. 
Възможно е горните нива (Асеновградски комплекс) на 
Родопския суперкомплекс да са изграждали карбонатна 
платформа, едновременна с едиакарските океански и дъ-
гови обстановки (Берковска група, Фролошка свита и пр.). 
Подобен паралел е бил загатнат от Стр. Димитров преди 
повече от 60 г., но остава недоказан и изоставен в по-ново 
време. Времето на колизия между тези корови фрагменти 

остава под въпрос. Някои от тях (напр. Лисецките диорити, 
Босилеградският гранит и др.) са били ексхумирани през 
Късния Камбрий или най-ранния Ордовик, като гранитът 
е покрит с депозиционен контакт от тремадокски морски 
пясъчници. Някои от перигондванските фрагменти са ко-
лидирали в късноордовишко време (Krstić et al., 1996), но 
основното време на прилепване и колизия обикновено се 
отнася към (Късния) Карбон. Ексхумацията на повечето 
перигондвански фрагменти, които са претърпели също 
ордовишка до карбонска преработка, се е състояла между 
Перма и средата на Кредата, както се доказва от трансгре-
сивното покриване от свити с такава възраст в Средна гора, 
Сръбско-Македонския масив и Струмската единица.
Основните проблеми остават фокусирани върху Родопския 
масив. Два основни типа тектонометаморфни единици са 
различени въз основа не на природата и възрастта на про-
толитите, а въз основа на U-Pb възрасти на цирконови по-
пулации. Те могат да се нарекат условно „херцински еди-
ници“ (възрасти средно между 310–275 Ма) и „юрски еди-
ници (165–135 Ma). Въз основа на тези данни и на струк-
турни съображения много автори постулират присъствие 
на няколко „навлачни пластини“, „плочи“ или „терени“. 
Критиката на тези постулати е извън темата на статията, но 
все пак тук наблягаме на няколко несъответствия, които се 
наблюдават в цитираните статии, както и някои нови дан-
ни, които противоречат на техните постулати.
На настоящия етап на изследване Родопският регион се  
очертава като композитна постройка, изградена от нео-
протерозойски скални комплекси. По време на херцински-
те колизии тя е била субдуцирана под съседни тектонски 
зони/терени и е претърпяла полиметаморфни изменения 
при различни тектонометаморфни режими. Протолити 
със състав близък до евтектиката са били разтопени ана-
тектично in situ (много гранитоидни тела с различен раз-
мер и възраст, включително „бебета-гранити“, описани от  
З. Чернева в района на Въча), поради възникване на локал-
на декомпресия и повишаване на температурата. Оттам и 
херцинските възрасти, определени в повечето родопски 
единици и скали от параметаморфити до „метагранити“. 
Някои от родопските скални единици (напр. Асенишката 
единица) са били ремобилизирани и почти изцяло прекрис-
тализирали в средно- до късноюрско време. Тези събития 
отговарят по възраст (но на различни корови нива и при 
различни тектонометаморфни режими) на тектонски съ-
бития в Сакарската единица, Странджанската единица и 
Източнобалканската (Котелската) зона.
Палеозойската и докъснокредната мезозойска история на 
Родопския масив е довела до неговото финално оформяне 
като леща от удебелена континентална кора при усилен тер-
мален и тектонски режим. В съчетание със севернопосоч-
ната субдукция на Вардарската зона под нея най-северните 
части от лещата (сега в Средногорието) са били подложени 
на екстензия, корово изтъняване с рифтинг и образуване на 
вулканския заддъгов Средногорски басейн в къснокредно 
време. Мантийните до дълбококорови източници за маг-
мената дейност в Средногорието са симптоматични точно 
по отношение на коровото изтъняване, докато по същото 
време останалата удебелена част на лещата (Родопи s.s.) е 
играла ролята на фронтална дъга (dabovski et al., 2002), с 
по-ограничен магматизъм с корова сигнатура. 
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Kozhoukharova, I. C. Balintoni, F. P. Mitrofanov, B. V. 
Lyalina, G. Săbău, E. Negulescu. 2014. Precambrian metaba-
sic relicts in the Ograzhdenian supercomplex, Gorna Ribnitsa 
Village, Serbo-Macedonian massif, Southwest Bulgaria. 
– In: Proceedings of XX CBGA Congress. Tirana, Albania. 



174

Special Session SS10, Bul. Shk. Gjeol. 1/2014 – Special Issue, 
224–227.
Загорчев, И. С., К. Балика, Т. Б. Баянова, Е. С. 
Кожухарова, Й. К. Балинтони, Ф. П. Митрофанов, Б. В. 
Лялина, Г. Събъу, Е. Негулеску. 2014. Прекамбрийски 
метабазични реликти в Огражденския суперкомплекс, с. 
Горна Рибница, Сръбско-Македонски масив, Югозападна 
България. 

Габроноритово тяло в Огражденския суперкомплекс съ-
държа следи от няколко фази на цирконообразуване. 
Датирането на циркони по методите TIMS и LA-ICP-MS 
показа значителен брой от древни цирконови кристали 
в интервала между 2600 Ma и 565 Ma. Дискордантните 
ксенокристали не дефинират единствена перфектна дис-
кордия, макар че горната пресечница на една референт-
на дискордия отговаря на ~2,7 Ga, а долната пресечница 
попада при ~1,0 Ga. Конкордатните циркони се разпо-
лагат върху конкордията в интервала между ~850 Ma и  
450 Ma. Получените данни се интерпретират като инди-
киращи една неопротерозойска базична интрузия (или 

амалгамиран мантиен материал), контаминиран с неоар-
хайски до палеопротерозойски цирконови ксенокристали. 
Главното ордовишко метаморфно събитие е добре дефини-
рано при 454,2 ±2,1 Ma.

Erratum

В брой 74 (2013 г.) в същата рубрика е допусната досад-
на грешка като е посочено, че статията на Collings, D., 
I. Savov, K. Eccles, E. Baxter, J. Harvey. 2011. “Timing 
and tectonic history of UHP rocks from the Rhodope Massif, 
Bulgaria” е публикувана в сборника “Ultrahigh Pressure 
Metamorphism”. dobrzhinetskaya, L., S. Cuthbert (Eds.). 
El sevier, London, 295–324. В страниците на авторите в 
Research Gate, от където е взет абстактът не е посочено 
мястото на публикуването му. При направената провер-
ка се оказа, че това не е статия, а абстракт, публикуван 
в сборника на конгреса на Европейския геоложки съюз: 
EGU General Assembly 2013, held 7–12 April, 2013 in 
Vienna, Austria, id. EGU2013-732.


