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Abstract. The subject of this study is the Paleozoic sediments and the low-grade metamorphic sequences cropping out in the region
of the Eleshnitsa river at the border between Osogovo and Vlahina mountains – in the Piyanets region just to the village of Stradalovo.
From structural point of view they build the Rizovtsi allochthone which is an integral part of the Moravian unit – a complex allochthone
within the Moravian-Rhodope zone. The available data for Frasnian age of the rocks composing Rizovtsi allochthone, as well as these on
the specifics in lithology and significant tectonic processing, show that in lithostratigraphic terms are more appropriate these rocks to be
related to Kosovo metasediments. The established conodont fauna indicates the presence of upper rhenana zone – lower linguiformis zone
(upermost Frasnian). Conodont characteristic taxa in Late Frasnian biozonation are dominated by species of Palmatolepis, Polygnathus
and Ancyrodella. The established biofacies palmatolepid-polygnathid, and the complete absence of species of Icriodus are indicators for
deep water sedimentation. The found conodonts determinate Late Frasnian age, after which probably manifested Kellwasser event at
the Frasnian–Famennian border. This event is characterized by the presence of black shales in the upper Frasnian succession, which are
caused by oxygen-depleted water due to an episodic oscillation of the oceanic oxygen minimum zone. Kellwasser event is one of the five
Phanerozoic global events, wherein the substitution occurs on fossil communities – large fossil groups disappear and appear novel.
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Резюме. Предмет на настоящето изследване са палеозойските седименти и нискометаморфни последователности, които се
разкриват в района на р. Елешница, на границата между Осоговска и Влахина планина – областта Пиянец в околностите на
с. Страдалово. От структурна гледна точка те изграждат Ризовския алохтон, който е съставна част от Моравската единица – един
комплексен алохтон в рамките на Моравско-Родопската зона. Установена е конодонтна фауна, която индикира присъствието на
горна rhenana зона – долна linguiformis зона (най-горен Франски етаж). Характерните конодонтни таксони в къснофранската био
заналност са доминирани от видове на Palmatolepis, Polygnathus и Ancyrodella. Биофациеси като установеният тук palmatolepidpolygnathid, както и пълното отсъствие на видове от род Icriodus, са индикатор за дълбоководна обстановка на седиментация.
Намерените конодонти индикират последните зони на Франския етаж, след които вероятно е проявено събитието Kellwasser на
границата Фран–Фамен. Събитието се характеризира с присъствие на черни аргилити в горнофранския разрез. Този факт се интерпретира като нахлуване на бедни на кислород водни маси при епизодично колебание на морското дъно. Събитието Kellwasser
е едно от петте фанерозойски глобални събития, при което се случва смяна на фосилните съобщества – изчезват големи фосилни
групи и се появяват нови. Установените данни за франска възраст на скали, изграждащи Ризовския алохтон, както и спецификата
в литологията и значителната тектонската преработка, показват, че в литостратиграфско отношение е по-удачно тези скали да се
разглеждат като Косовски метаседименти.

Ключови думи: Ризовски алохтон, Моравска единица, Горен Девон, конодонти.

Въведение
Предмет на настоящото изследване са палеозой
ските седименти и нискометаморфни последо
вателности, които се разкриват в района на
р. Елешница на границата между Осоговска и

Влахина планина – областта Пиянец в околности
те на с. Страдалово (фиг. 1). От структурна гледна точка те изграждат Ризовския алохтон, който
е съставна част от Моравската единица – един
комплексен алохтон в рамките на Моравско-Ро
допската зона.
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Фиг. 1. Местоположение на изследваната област в Ризовския алохтон (по Milovanov et al., 2007b, d; Milovanov et al.,
2008a, c, с изменения) и на Моравската, Любашко-Голобърдската и Свогенската единица в опростената тектонска
схема на България (по Dabovski, Zagorchev, 2009)
1 – Неоген–Кватернер; Палеоген: 2 – магматити и нагъната покривка, 3 – Осоговски плутон; Струмска единица: 4 –
Осоговско-Влахинска подединица, 5 – Раковски параавтохтон, 6 – пластини от триаски карбонатни скали; Моравска единица: 7 – Елешнишки алохтон, 8 – Раковски гранит, 9 – Ризовски алохтон; 10 – разлом; 11 – навлак; 12 – навлак, реактивиран в разлом на отделяне; 13 – изследвана област
Тектонски единици: I – Моравска, II – Любашко-Голобърдска, III – Свогенска
Fig. 1. Location of the study area in the Rizovtsi allochthone (emended after Milovanov et al., 2007b, d; Milovanov et
al., 2008a, c) and the Moravian, Lyubash-Golo Bardo and Svoge units in the simplified tectonic sketch of Bulgaria (after
Dabovski, Zagorchev, 2009)
1, Neogene–Quaternary; Paleogene: 2, magmatic rocks and folded cover; 3, Osogovo pluton; Struma Unit: 4, Osogovo-Vlahina
Subunit; 5, Rakovo paraautochthone; 6, plates of Triassic carbonate rocks; Morava Unit: 7, Eleshnitsa allochthone, 8, Rakovo
granite; 9, Rizovtsi allochthone; 10, fault; 11, overthrust; 12, overthrust reactivated in detachment fault; 13, study area
Тectonic units: I, Moravian; II, Lyubash-Golo Bardo; III, Svoge

Eдиницата е въведена като Пенкьовско-Елеш
нишка структурна зона или Балкански Моравикум
от Загорчев (Zagorčev, 1984; Zagorchev, 1990), а покъсно и като Моравска единица (Zagorchev, 1996).
Тя е характеризирана като комплексен алохтон,
разположен върху Струмската единица, изграден
от неопротерозойски и палеозойски метаморфозирани скали – прекамбрийски гнайси и мигматити,
покрити от ордовишко-девонски (± Долен Карбон)
комплекс. Липсва мезозойска покривка. Възрастта
на навличането е среднокредна. Домезозойският
фундамент и навлачните структури се покриват от
еоценско-олигоценски седиментни и вулканогенно-седиментни асоциации (Dabovski, Zagorchev,
2009).

Геоложка изученост
Георги Бончев (Bontscheff, 1906) пръв отбелязва
присъствието на палеозойски скали в областта
Пиянец около с.с. Страдалово, Раково и Ветрен. За
описаните от него различни по цвят, но предимно
тъмни до синкаво-черни глинести шисти с матов
до слабо блещив блясък, той приема карбонска
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възраст въз основа на литоложка аналогия с „материалите между Араба-конак и Златица“, които
днес се разглеждат като ордовишки или камбрийско-ордовишки (Angelov et al., 2010).
Стефанов и Димитров (Stefanoff, Dimitrov,
1936) установяват, че палеозойските шисти около
с. Раково, които продължават източно от селото
по десния бряг на р. Елешница и към в. Човека,
са навлечени върху мезозойски скали. Тези автори
описват преобладаващо глинести шисти, придружени от сиво-зелени или тъмни глинести пясъчници и кварцити, на места лидитоподобни. Според
тях сивите и зеленикавите шисти и лидитоподобните кварцити наподобяват горносилурските материали от Балкана, а тъмните и черните шисти, на
места с въглищни чернилки – карбонските мате
риали също от Балкана.
В землищата на селата Страдалово, Раково и
Ветрен Белмустаков (Belmustakov, 1948) посочва,
че черни, сиви и зеленикаво-сиви блещиви лиски,
придружени от белезникави, гълъбовосиви и порядко бледорозови кварцити, са много силно тек
тонски преработени и навлечени върху по-млади
формации, като илюстрира това навличане източно от с. Ризовци. За тези скали той приема късно-

силурска възраст въз основа на литоложка аналогия с „блещивите сиво-зеленикави и по-тъмни силурски лиски също без фосили, които се разкриват
на много места в Искърския пролом.“
При мах. Ризовци на с. Ветрен Московски (Mos
kovski, 1967) описва Ризовския навлак с алохтон,
изграден от девонска флишоидна серия. В палеозойските скали той (Moskovski, 1968) разграничава две задруги: карбонатно-аргилитна (варовици,
алевролити и аргилити) с раннодевонска възраст
и флишоидна (пясъчници, алевролити, аргилити,
брекчоконгломерати, конгломерати и по-рядко лидити), вероятно среднодевонска. Данните за раннодевонската възраст са въз основа на конодонти
от карбонатни прослойки, определени от Христо
Спасов. Според Московски (Moskovski, 1967) е
много вероятно, изхождайки от структурната и
пространствената характеристика на Ризовския
и Пенкьовския навлак (Bončev et al., 1960), да се
приеме, че двете структури са сингенетични. По
добно е виждането и на Белмустаков (Belmustakov,
1948) и Еким Бончев (Bončev et al., 1960).
Според Спасов (Spassov, 1973) в областта Пия
нец за застъпени само долно- и среднодевонски
седименти, изграждащи горната част на Врабчен
ската, Здравковата, Стайчовската и Тръновдол
ската свита. Спасов (Spassov, 1973) коментира и
алохтонното положение на седиментите на Девона
около селата Раково и Ризовци. В по-широк план
Ризовският навлак с алохтон, изграден от девонски свити (Врабченска, Здравкова, Стайчовска и
Тръновдолска), се възприема като съставна част на
Елешнишкия навлак (Zagorchev, Ruseva, 1982) или
като част от Пенкьовската единица, обединяваща
Пенкьовския, Полетинския и Ризовския навлак, и
върху която е разположен Елешнишкият алохтон
(Zagorchev, 2001). В този смисъл Ризовският ало
хтон се разглежда и при съставянето на Геоложката
карта на Република България в мащаб 1:50 000
(Milovanov et al., 2007a, b, c, d; Milovanov et al.,
2008b, c).

Материал и методи на изследването
Поради значителната тектонска преработка на скалите опробването им не може да бъде извършено
послойно, нито да се опише пълна стратиграфска
последователност. При с. Раково са взети 4 проби
от карбонатни нива сред аргилити, отнесени (Spas
sov, 1973; Milovanov et al., 2007d) към Врабченска
та свита: Rk1 – N 42°04'54,7", E 022°42'37,4"; Rk2 –
N 42°04'56,2", E 022°42'41,8"; Rk3 – N 42°04'56,3",
E 022°42'49,8"; Rk4 – N 42°05'09,0", E 022°43'02,0".
Източно от с. Страдалово са взети 5 проби от карбонатни нива сред аргилити, отнесени (Milova
nov et al., 2008c) към Здравковата свита: St1 –
N 42°07'47,0", E 022°45'49,4"; St2 – N 42°07'45,9",
E 022°45'48,6"; St3 – N 42°07'38,6", E 022°45'45,2"; St4

– N 42°07'38,5", E 022°45'43,9"; St5 – N 42°07'39,1",
E 022°45'40,6"; St6 – N 42°07'38,2", E 022°45'35,7".
Макрофосили (криноиди) са наблюдавани само
в проба St6. При обработката на пробите конодонти бяха установени единствено в проба St2.
Пробите са третирани с 10% оцетна киселина по
стандартната методика при разпадане на карбонатни скали за извличане на конодонти.

Палеонтоложки данни и
биостратиграфска интерпретация
Установеното конодонтно съобщество съдържа
следните характерни видове (Табл. I): Palmato
lepis cf. delicatula Branson & Mehl, Polygnathus
decorosus Stauffer, Polygnathus procerus Sanne
mann, Ancyrodella ioidus Ziegler, Ancyrodella nodo
sa Ulrich & Bassler, Palmatolepis subrecta Müller
& Joungquist, Palmatolepis wildungensis Müller,
Palmatolepis simpla Ziegler & Sandberg, Palmato
lepis eureka Ziegler & Sandberg, Palmatolepis rotun
da Ziegler & Sandberg и др. Тази конодонтна фауна индикира присъствието на горна rhenana зона
– долна linguiformis зона (най-горен Франски
етаж). Характерните конодонтни таксони в къснофранската биозаналност са доминирани от видове на Palmatolepis, Polygnathus и Ancyrodella.
Биофациеси, като установеният тук palmatolepidpolygnathid, както и пълното отсъствие на видове
от род Icriodus, са индикатор за дълбоководна обстановка на седиментация.
Видовете Palmatolepis subrecta Müller & Joung
quist, Palmatolepis wildungensis Müller, Palmato
lepis simpla Ziegler & Sandberg, Palmatolepis eu
reka Ziegler & Sandberg и Palmatolepis rotunda
Ziegler & Sandberg се появяват в основата на
горна rhenana зона, като продължават своето разпространение и в зоната linguiformis до края на
Франския етаж, когато е и масовото измиране по
време на глобалното събитие Kellwasser. Всички
видове на Ancyrodella и всички франски видове
на Palmatolepis измират в края на зона linguiformis
на границата Фран–Фамен. Не сме установили фаменски таксони от първата конодонтна зона след
събитието Kellwasser. Границата Фран–Фамен не
може да бъде фиксирана прецизно в разкритията
при селата Раково и Страдалово. Намерените конодонти индикират последните зони на Франския
етаж, след които вероятно е проявено събитието
Kellwasser на границата Фран–Фамен. За присъствие на характерно ниво от черни аноксични седименти, свързани с глобалното събитие, е трудно да
се говори поради наличието на множество черни
аргилити в комплекса от седименти, както и поради усложнената тектонска обстановка. Единствено
на базата на конодонтната асоциация може да се
докаже стратиграфското ниво непосредствено
преди събитието Kellwasser, което в литература21

ТАБЛИЦА I
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PLATE I

→

Таблица I
Plate I
a. Polygnathus procerus Sannemann.
b, e–g. Polygnathus decorosus Stauffer.
d. Polygnathus brevilaminus Ovnatanova.
c. Polygnathus cf. pollocki Druce.
h, l. Palmatolepis eureka Ziegler & Sandberg.
i, j, m. Palmatolepis subrecta Müller & Joungquist.

k, p. Palmatolepis cf. delicatula Branson & Mehl.
n. Palmatolepis wildungensis Müller.
o, r. Palmatolepis rotunda Ziegler & Sandberg.
q. Ancyrodella ioidus Ziegler.
s. Ancyrodella nodosa Ulrich & Bassler.
t, u. Palmatolepis simpla Ziegler & Sandberg.

та е известно като Долен Kellwasser. Събитието
се характеризира с присъствие на черни аргилити
в горнофранския разрез. Този факт се интерпретира като нахлуване на бедни на кислород водни
маси при епизодично колебание на морското дъно.
Събитието Kellwasser е едно от петте фанерозойски глобални събития, при което се извършва смяна на фосилните съобщества – изчезват големи фосилни групи и се появяват нови.

тура, сходна с Ризовския навлак (Zagorchev, 2001),
е съставен от силур-горнодевонската Косовска
„свита“ (Косовски метаседименти по Milovanov
et al., 2006) и покриващата я Тръновдолска свита, за която той приема раннокарбонска възраст.
Авторът разглежда Косовската „свита“ като латерален аналог на по-слабо тектонски преработените силурски последователности и девонски свити
(Врабченска, Здравкова и Стайчовска), изграждащи клипите на Пенкьовския навлак. Поради това
смятаме, че е по-удачно и за Ризовския алохтон
да се използва терминът Косовска „свита“ или
Косовски метаседименти, в които са отделени
различни литоложки разновидности, но без да
се припознават в тях Врабченска, Здравкова и
Стайчовска свита, още повече, че няма достатъчно
литостратиграфски аргументи за това. Например,
по дефиниция Здравковата свита (Spassov, 1973)
представлява монотонен комплекс от богати на органично вещество тъмни до черни глинести и слабопесъчливи аргилити с прослойки от лидити. При
с. Страдалово единицата е изградена от много поразнообразни скали – слабометаморфозирани тъмносиви, сиво-зелени до черни глинесто-песъчливи
до песъчливи аргилити, които на места се прослоя
ват от метаморфозирани в ниска степен светлосиви до сиво-черни или сиво-зелени дребно- до среднозърнести варовици, тънки пластове от дребнозърнести пясъчници и единични тънки прослойки
от сиви до сиво-черни лидити (Milovanov et al.,
2008b). Тази характеристика е много по-близка до
Косовските метаседименти (Milovanov et al., 2006)
отколкото до Здравковата свита.
От друга страна, отделената при с. Раково
Врабченска свита (Spassov, 1973; Milovanov et al.,
2007d) показва специфично литоложко съдържание, различно спрямо типовата си област – тук
преобладават аргилити със зеленикаво-жълта до
светлокафява окраска, сред които има тънки прослойки или по-дебели пачки от сиви до сивобелезникави варовици, обикновено прекристализирали,
а на места и слабо мраморизирани (Milovanov et
al., 2007c). Скали с такава литология се наблюда-

Дискусия и заключение
До момента единственните палеонтоложки данни
за възрастта на скалите, изграждащи Ризовския
алохтон, дава Спасов (в: Moskovski, 1968; Spassov,
1973). Въз основа на конодонти той доказва емска
възраст на опробваните от него карбонатни нива,
като част от тях отнася към Врабченската свита, а
друга – към Здравковата свита. С установяване на
присъствието на най-горните части на Франския
етаж в една аргилитно-карбонатна последователност, отнесена към Здравковата свита (Spassov,
1973; Milovanov et al., 2008b, c), трябва да се преосмислят вижданията не само за възрастта на тази
свита и нейната покривка, но и доколко е удачно
тяхното отделяне в интензивно деформираните
скали на Ризовския алохтон.
Възрастта на Здравковата свита е определена
като Късен Емс–Ранен Айфел въз основа на конодонти, установени в Пиянец и Източна Сърбия
(Spassov, 1973). В покриващата я Стайчовска свита и следващата над нея Тръновдолска свита фосилни останки не са намерени. Тяхната възраст
се приема по стратиграфско положение съответно за Късен Айфел–Ранен Живет и респективно
Късен Живет–Ранен Фран. С получените при това
изследване данни трябва да се разшири възрастта
на Здравковата свита поне до Късен Фран и да се
приеме следфранска възраст за Стайчовската и
Тръновдолската свита.
Според Загорчев (Zagorchev, 2001) палеозойският алохтон на Пенкьовския навлак, една струк-
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Фиг. 2. Криноиди от проба St6 източно от с. Страдалово, Ризовски алохтон (Моравска единица)
Fig. 2. Crinoids from sample St6 east of Stradalovo village, Rizovtsi allochthone (Moravian Unit)

ват СЗ от с. Страдалово, което е дало основание
на Спасов (Spassov, 1973) да предположи присъствието на Врабченската свита в района, но не и на
Milovanov et al. (2007d, 2008c) да я отделят на геоложката карта.
При настоящото изследване, сред зеленикаво-
жълтите карбонатни аргилити източно от с. Страда
лово (проба St6), се установиха криноиди (фиг. 2),
характерни за Пржидолската серия на Силурската
система и около границата Силур–Девон (Yalçın
et al., 2012; Sachanski et al., 2015b). Изобилието от
криноиди е типично за най-долната част на Враб
ченската свита (Spassov, 1973; Sachanski et al.,
2005). Поради това и установените данни за фран-

ска възраст на скалите, изграждащи Ризовския
алохтон, както и въз основа на спецификата в литологията и значителната тектонска преработка,
смятаме, че в литостратиграфско отношение е поудачно тези скали да се разглеждат като Косовски
метаседименти. Тяхната силур-къснодевонска възраст е определена въз основа предимно на конодонти (Zagorchev, 2001) и палиноморфи (Lakova,
2009), установени в алохтона на Пенкьовския нав
лак (Zagorchev, 2001).
Благодарности: Изказваме своята благодарност на Емил Горанов, който направи възможно
опробването на разрезите.
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