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Вести 

Научна сесия „200 години от геоложката карта на Уилям Смит“ в чест  
на Джон Каломон – Шербърн (Дорсет), Англия

През 2015 г. се навършват 200 години от публикуването 
на забележителната работа на Уилям Смит „Описание на 
пластовете, развити в Англия, Уелс и част от Шотландия“, 
придружена от геоложка карта. На тази карта, за първи път 
в геоложки труд, с различни цветове е показано площното 
разпространение на различни по състав скали, чиято въз-
раст е определена въз основа на запазените в тях фосили. 
Тази работа е изиграла решаващо значение за развитието 
на геоложките изследвания както в зората на геоложката 
наука, така и по-късно. Простото, но гениално откритие 
на Уилям Смит, че различните по състав и възраст скали 
могат да бъдат датирани, детайлно разчленени, проследени 
и корелирани на големи разстояния и показани върху гра-
фично изображение на земната повърхност, бързо печели 
признанието на геолозите от цял свят по онова време и не 
е загубило значението си и до днес. В чест на 200-годиш-
нината от публикуването на геоложката карта на У. Смит 
Лондонското геоложко дружество организира през 2015 г. 
поредица от разнообразни тържествени възпоменателни и 
научни мероприятия в Англия и САЩ, които започнаха в 
началото на месец юли и ще продължат до края на година-
та1. Сред тях си струва да се споменат: изложбата „Уилям 
Смит“, организирана от Музей Ротонда в Скарбъро, която 
е достъпна за посещение до края на годината; цикълът от 
публични лекции на Бристолския университет „200-годиш-
нина на Уилям Смит: визуализацията на терена и геоло-
гията – минало, настояще и бъдеще“, изнесени в средата 
на месец октомври; публичните лекции на Университета 
в Скарбъро „Суперпозиция и корелация: принципите на 
Уилям Смит, прилагани в 21 век“, изнесени в края на ме-
сец октомври; конференциите „Честване на гения Уилям 
„Страта“ Смит“ и „Уилям Смит – 200 години по-късно: бъ-
дещето на геоложкото картиране“, проведени в началото 
на месец ноември в Балтимор и Лондон.

През 2015 г. се навършиха 5 години от смъртта на проф. 
Джон Каломон, бележит британски учен, работил в Юни-
върсити Колидж (Лондон), с важни приноси в молекуляр-
ната спектроскопия и юрската амонитна таксономия и био-
стратиграфия, и богата, над петдесетгодишна публикацион-
на дейност, включваща няколко монографии и десетки на-
учни студии и статии в престижни международни списания, 
носител на „Уоластън Медал“ на Лондонското геоложко 
дружество (1967 г.) и на златния медал „Стено“ на Датското 
геоложко дружество (1993 г.). В негова памет Лондонското 
геоложко дружество включи в календара на честванията на 
Уилям Смит кратка научна сесия, която беше организирана 
от Дорсетската геоложка асоциация и проведена от 30 сеп-
тември до 2 октомври 2015 г. в Шербърн (Дорсет), Англия2.

Ръководството на сесията беше поверено на Робърт 
Чандлър, научен сътрудник в Департамента „Науки за 
Земята“ на Лондонския музей по естествена история, съ-
автор и близък съратник на проф. Каломон и проф. Джон 
Уичър (патолог по професия, член на Дорсетската геолож-
ка асоциа ция). Домакин на сесията беше Шербърнският 
замък в лицето на неговия собственик г-н Едуард Дигби, 
земевладелец и виден общественик в графство Дорсет, 
подкрепящ дълги години палеонтоложките и биострати-
графските проучвания в тази част на Англия (сн. 1). В се-
сията взеха участие повече от 50 професионални геолози, 
любители и свързани с геологията специалисти от Англия, 
България, Германия, Испания, Италия, Франция, Уелс, 
Унгария, Швейцария, Чили и Китай (сн. 2). Сесията про-
тече в две заседания, по време на които бяха изнесени 16 
доклада, съпроводени с организирани посещения на 3 част-
ни фосилни колекции, както и геоложка екскурзия, включ-
ваща 4 геоложки обекта със сигнатура SSSI (Sites of Special 
Scientific Interest), категоризирани от Natural England сред 
най-добрите природни обекти в Англия за диви животни 
и геология. Те са част от Природен резерват “The Jurassic 
Heritage Coast”, включен в Конвенцията за защита на све-
товното културно и природно наследство на UNESCO през 
2001 година3.

Първото заседание беше открито от Мартин Каломон, 
средният от тримата синове на Джон Каломон (сн. 3). В 
спомените за баща си Мартин Каломон очерта един въл-
нуващ портрет на големия човек и учен, който посвещавал 
дните си на химията, а свободното си време на амонитна-
та таксономия и биостратиграфия, обграден от три шумни 
и различни по характер момчета, които много обичали да 
шарят с цветни моливи върху подготвяните от него ръко-
писи. Проф. Джон Уичър изнесе интересен доклад върху 
геологията на Дорсет (сн. 4) и акцентира върху работата 
на проф. Каломон върху изключително богатите амонитни 
асоциации на Ааленския етаж и Долния Байоски подетаж от 
прочутата Inferior Oolite Formation. С нея е свързано най-
детайлното познаване на юрските амонитни сукцесии днес, 
от които също произтичат и важни приноси в теоретичните 
основи на амонитната таксономия и зоналната амонитна 
стратиграфия изобщо. В заключителната част на тази пре-
зентация беше представена новата книга на Робърт Чандлър 
и Джон Уичър “Fossils of Dorset. Inferior Oolite ammonites. 
Lower Bajocian” (сн. 5, 6)4. В книгата е публикувана пос-
ледната зонална схема за подялба на Долния Байоски под-

1 The William Smith Map Bicentenary (1815–1915). The Geological 
Society of London. www.geolsoc.org.uk

2 September 30th – October 2nd William Smith 2015 Sherborne. Dorset 
Geologists’ Association Group. www.dorsetgeologistsassociation.com

3 Dorset,s National Natural Reserves. Natural England. www.gov.uk
4 Chandler, R., J. Whicher. 2015. Fossils of Dorset. Inferior Oolite 

ammonites. Lower Bajocian. Commemorative issue celebrating the 
work of John Callomon and the 200th years since the production of 
William Smith’s geological map of England and Wales. Burton upon 
Trent, Staffordshire, Parker and Son, UK, 76 p., including 49 pls. 
www. jurassicammonites.co.uk
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етаж по амонити, състояща се от 6 зони, 10 подзони и 27 
амонитни биохоризонти, която предлага висока биостра-
тиграфска резолюция под 100 000 години. Накратко са ха-
рактеризирани таксоните от семейната група на големите 
амонитни семейства Graphoceratidae, Hammatoceratidae, 
Sonniniidae, Stephanoceratidae, Sphaeroceratidae, Otoitidae 
и Oppeliidae, чието стратиграфско разпространение стои в 
основата на предложената зонална схема. Книгата е бога-
то илюстрирана със снимки на великолепно запазени ха-
рактерни долнобайоски амонитни видове от Дорсет, които 
могат да бъдат използвани за справка и сравнения от спе-
циалисти и любители от цял свят. Заседанието продължи 
с доклада на проф. Джон Коуп от Националния музей на 
Уелс (сн. 7) „60 години диморфизъм“, в който беше очер-
тано в исторически план развитието на идеите на димор-
физма в амонитнтата таксономия, които Джон Каломон и 
Хенрик Маковски публикуват за първи път, независимо 
един от друг, в началото на 60-те години на миналия век. 
Приложението на тези идеи, независимо дали диморфиз-
мът при амонитите се схваща като полов или не, е спорно 
и е спечелило както горещи привърженици и следовници, 
така и непримирими противници. В България, например, се 
е наложил класическият подход в таксономното мислене 
и използването на диморфни двойки при юрските амони-
ти се среща рядко. Във втората част на заседанието бяха 
изнесени интересни доклади, представящи нови данни за 
синемурските амонитни фауни от класическото находище 
Марстън Магна (Съмърсет) на Мъри Едмъндс и колектив 
от Оксфордшър; нов подход при таксономията и класифи-
кацията на средноюрските наутилииди от Южна Англия на 
Анди Кинг (специалист-консултант по екология и геология 
в Съмърсет); нови находки на фосилни ракообразни от гор-
нобайоски седименти в Дорсет на проф. Джон Уичър; нови 
данни за кимериджката амонитна зона Pseudomutabilis в 
Швабия (ЮЗ Германия) на Армин Шерцингер; върху зна-
чението на фосилните находища в Дорсет за геоконсерва-
цията и опазването на световното природно наследство на 
Джонатан Ларууд (старши експерт в Natural England) и др.

След кратък тур в Шербърнския замък сесията продъл-
жи с посещение на частните фосилни колекции на Волфганг 
Грулке в Оборн (Дорсет) и Джон Уичър в Хенстридж (Съ-
мърсет), които направиха поразяващо впечатление на всич-
ки участници с богатството, разнообразието, запазеността 
и перфектната техника на отпрепариране на събраните об-
разци и екземпляри (сн. 8, 9). По-впечатляващ беше фак тът, 
че тези колекции са събирани и доста подробно таксоном-
но изучени от двама непрофесионалисти. Волфганг Грулке 
е местен бизнесмен с немски произход, установил се в 
Англия преди много години, който е страстен колекцио-
нер на редки амонитни видове и особено на хетероморф ни 
амонити. В неговата сбирка, елегантно подредена в малък 
музей, могат да се видят забележително добре запазени 
средноюрски Spiroceratidae и почти пълна гама от досега 
известните на науката кредни хетероморфни форми, про-
изхождащи от находища от цял свят. Дългогодишните 
усилия на г-н Грулке върху изучаването на тази интересна 
група са обобщени в наскоро излязла, луксозно издадена 
и богато илюстрирана книга5. Джон Уичър е пенсиониран 
професор по експериментални изследвания на раковите 
заболявания, запалил се по палеонтологията още в мла-
дежките си години. Особено силно впечатление в неговата 
спретнато организирана колекция правят великолепно за-
пазените и богато представени долнобайоски стефаноцера-

тиди от родовете Normannites и Teloceras и сфероцератиди-
те от родовете Frogdenites, Labyrinthoceras, Chondroceras и 
Sphaeroceras. Те са намирани на много места в Европа, но 
в повечето находища са с единични или непълни екземпля-
ри. Неслучайно повечето от тези образци, събирани мно-
го прецизно при теренни биостратиграфски изследвания, 
са фигурирани в новата му книга в съавторство с Робърт 
Чандлър.

Второто заседание на сесията беше предшествано от 
гео ложка екскурзия. Първият обект в програмата на екс-
курзията бяха отвесните скали на брега на Ла Манша при 
Бъртън Брадсток, които са част от Природен резерват “The 
Jurassic Heritage Coast” (сн. 10, 11). Разкритията по край-
брежието в тази част на Англия предлагат поглед върху 
динамично развита седиментна последователност с ясно 
изразени повърхнини на прекъсване с регионален харак-
тер, изградена от Бридпортските пясъчници (дебела серия 
от съвсем плиткоморски седименти с циклично наслоява-
не, което се обяснява с щормови явления, отнесена по спо-
радични амонитни находки към горните части на Тоарския 
етаж), кондензираните ожелезнени ооидно-биокластични 
варовици на свитата Inferior Oolite (в този локалитет със 
силно редуциран обем, отговарящ на долните части на 
Ааленския етаж, датирани с изобилни находки от амонити 
от род Leioceras) и глините на свитата Fuller’s Earth Clay 
(изградена от хемипелагични седименти с Bositra buchi и 
запазила амонити от зоната Zigzag, индикиращи основата 
на Батския етаж). Вторият обект от екскурзията включваше 
разглеждането на поредица от малки, близко разположени 
разкрития на свитата Inferior Oolite при Ъптън (източно от 
Бридпорт), в които в непрекъсната суперпозиция е запазена 
почти цялата поредица от известните досега амонитни асо-
циации от основата на Ааленския етаж до върха на Байоския 
етаж. Важен елемент на тези асоциации са най-старите из-
вестни представители на семейство Perisphinctidae, кои-
то тук са особено добре представени и се срещат в добре 
запазени екземпляри. Те дават идея за първата поява на 
това голямо амонитно семейство, развиващо се масово и 
придобиващо космополитен характер в по-младите седи-
менти на Средноюрската и най-вече в Горноюрската серия. 
Третата спирка на геоложката екскурзия представи забе-
лежителния природен феномен – амонитното находище 
Хорн Парк, близо до Бийминстър (сн. 12), което е защи-
тен обект с изключително висока научна, изследователска 
и образователна стойност. В находището са установени и 
детайлно изучени 16 амонитни биохоризонта от Ааленския 
етаж и основата на Долния Байоски подетаж с уникално 
хроноложко значение, обусловено от високото количест-
вено съдържание и степен на запазеност на амонитите от 
семейство Graphoceratidae. Те са в основата на биострати-
графската класификация на тази част на Средноюрската 
серия6. Наред с амонитите от това семейство, сред които са 
определени над 150 вида, принадлежащи на 20 (под)рода, 
тук са установени и около 40 вида и 25 рода от други амо-
нитни семейства, а така също и добре запазени бивалвии, 
белемнити, брахиоподи, гастроподи и единични корали, 
чието стратиграфско разпространение може директно да 
се привърже към амонитната биохронология. Над скалите, 
включващи тази безпримерна последователност, след голя-
ма прекъснатост следват седиментите на Батския етаж, от 
които произхождат типови образци, описани и фигурира-

5 Grulke, W. 2014. Heteromorph: The Rarest Fossil Ammonites. 
Nature at its Most Bizarre. Art One Communications, UK, 224 p.

6 Chandler, R. B. 1997. The graphoceratid ammonite succession 
in the Aalenian and lowest Bajocian (Middle Jurassic) at Horn Park, 
Dorset, UK. – In: Proceedings of the Dorset Natural History and 
Archaeological Society, 118, 85–106, 10 pls.
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ни от големия английски стратиграф и палеонтолог Уилям 
Аркел в знаменития му труд “Monograph of the English 
Bathonian Ammonites”.

След кратка почивка участниците в сесията се завърна-
ха в Шербърнския замък за провеждане на второто ѝ засе-
дание, в което бяха докладвани нови таксономни, тафоном-
ни и биостратиграфски данни и интерпретации от локали-
тети в Средноюрската и Горноюрската серия от различни 
части на света. Робърт Чандлър и Йарун Йен от Китайския 
университет по геонауки в Пекин представиха два докла-
да върху амонитните фауни от Куантан (Северен Тибет). 
В тези доклади те демонстрираха близкото сходство на 
тибетските амонитни асоциации от Ааленския и Байоския 
етаж с тези в Европа, но с наличието на нови местни ви-
дове, както и интересни батски и каловски амонитни так-
сони, характерни за известното находище Къч (Индия), с 
което изказаха предположение за значително разширение 
на ареала на Индо-Малгашката амонитна провинция към 
северната окрайнина на Тетиския океан. Професор Андраш 
Галач от Университета „Лоранд Йотвош“ (Будапеща) 
представи нови горнобайоски Morphoceratidae от Западна 
Сицилия, показващи интересни морфоложки и филетични 
изменения. В презентацията на проф. Джулио Павия от 
Университета в Торино бяха показани различни начини 
на запазване на амонити в кондензирани байоски ооид-
но-биокластични седименти от Калвадос (СЗ Франция), 
позволяващи отделянето на тафоценози с характерни осо-
бености, които могат да бъдат систематизирани в тополо-
гичен ред. Фолкер Дийце докладва за първи находки на род 
Clydoniceras от зоната Discus в Горния Батски подетаж в СЗ 
Швейцария. В доклада на проф. Сиксто Фернандес-Лопес 
от Университета в Мадрид (сн. 13) беше обосновано въ-
веждането на нова Източнотихоокеанска амонитна фило-
генетична линия по примера на горнобайоски амонити от 
семейство Parkinsonidae от находища в пустинята Атакама 
(Чили). Тя се състои от педоморфни форми, при които се 
наблюдава прекъсване на онтогенетичното им развитие до 
стадий, недостигащ възрастно състояние, но се предполагат 
запазени репродуктивни способности. Българското участие 
в това заседание на сесията беше доклад върху стратиграф-
ското разпространение на каловските амонити от подсе-
мейство Pseudoperisphinctinae от СЗ България, в който бяха 
представени около 90 каловски амонитни вида с подчертан 
субмедитерански характер и беше демонстриран потенциа-
ла на българските разрези и находища за детайлна биостра-
тиграфска подялба и корелация на Каловския етаж.

Сесията беше закрита с посещение на кариерата Фрог-
дън (източно от Шербърн) и колекцията на Стив Ечис в 
Кимеридж. Кариерата Фрогдън (сн. 14) е единствената 
действаща кариера, добиваща облицовъчен камък от ска-
лите на свитата Inferior Oolite в Дорсет със запазена търгов-
ска марка (сн. 15). В нея се разкриват 7 литостратиграфски 
единици от по-нисък ранг, съдържащи амонитна последо-
вателност от горните части на Ааленския етаж до горни 
части на Горния Байоски подетаж. В нея са дефинирани 
22 биохоризонта от зоната Concavum в основата до зоната 
Garantiana на върха. По данни на организаторите кариера-
та е наследник на няколко по-стари повърхностни минни 
изработки, открити за добив преди повече от 150 години, 

от които произхождат типови екземпляри на амонити, пуб-
ликувани във внушителната поредица “Type Ammonites” 
(1913–1930) на големия учен от края на миналото столе-
тие Сидни Бъкман. Участниците в сесията имаха възмож-
ност за колекциониране, тъй като на посетените преди 
това обекти събирането на фосили е абсолютно забранено. 
Удивителното тук беше, че без много усилия всеки успя да 
намери добре запазени амонити, особено от род Garantiana 
и други сродни форми от семейство Parkinsonidae, които 
у нас в България се срещат много рядко. Посещението на 
колекцията на Стив Ечис в Кимеридж беше подобаващ за-
вършек на сесията. В тази колекция, подредена в кокетен 
музей в близост до брега на морето, са намерили дом над 
2000 фосили, събирани повече от 35 години от прочутата 
горноюрска последователност Kimmeridge Clay. Сред тях 
са великолепно запазени амонити (сн. 16), бивалвии, бра-
хиоподи, криноиди, ракообразни, анелиди, бодлокожи, 
морски влечуги, но най-впечатляващи бяха фосилните 
риби, повечето от които нови за науката7. При представя-
нето на колекцията си Стив, който по професия е техник, 
направи силно впечатление с думите си: „Когато започ-
нах, нямах никаква академична подготовка по геология. 
Тогава бях собственик на малка компания за отоплителни 
и ВиК услуги и мислех, че събирането на вкаменелости е 
само едно чудесно семейно хоби. В трудните времена от 
средата на 80-те повечето хора като мен не можаха да пре-
възмогнат промените и фалираха. Работех каквото и да е, 
само колкото да мога да преживея, но постепенно осъз-
нах: Дорсет е толкова богат на вкаменелости, че мога да 
се преквалифицирам в професионален колекционер на фо-
сили, да живея спокойно и да оставя нещо след себе си.“ 
Дългогодишният труд на Стив Ечис е получил призна-
нието на Палеонтоложката асоциация и на Лондонското 
геоложко дружество, които го награждават два пъти с 
медала „Мери Анинг“ през 1993 и 2005 г., с медала „Р. Х. 
Уорт“ през 1994 г. и медала „Холстед“ през 2014 г.

Преди 200 години великото дело на Уилям Смит про-
правя пътя на съвременната палеонтология и стратиграфия 
и поставя основната им задача, свързана с изясняване на 
хронологията на геоложкото минало на Земята чрез раз-
членяване и корелация на геоложките разрези от различни 
части на света според запазените в тях фосилни асоциации 
и комплекси. Още докато е жив Уилям Смит геолози от 
различни страни възторжено приемат и прилагат неговия 
метод и между 1822 и 1866 г. са отделени и описани основ-
ните геоложки системи. Сто и четиридесет години по-къс-
но започва забележителният път на Джон Каломон, оставил 
ярка следа с приносите си в юрската амонитна таксономия 
и биостратиграфия. Макар и скромна, научната сесия, про-
ведена в Шербърн, отдаде почит на големите учени, чиито 
имена ще останат вписани в златните страници на све-
товната палеонтология и стратиграфия. В последния си 
контакт с колегите си от България от началото на 2009 г. 
Джон Каломон остави послание, над което си струва да се 
замислим:

“The ammonites continue to keep us busy: new problems 
and discoveries every day. But very few people left to carry on, 
and no-one being trained. Our kind of palaeontology will be 
entirely in the hands of amateurs!”

Любомир Методиев
Геологически институт при БАН

7 The Etches Collection. Museum of Jurassic Marine Life. www.
theetchescollection.org


