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Abstract. The field studies show that Triassic carbonate rocks cropping out in the Belotintsi strip belong to Edivetar and Mogilata 
Formations. The micropaleontological analysis of benthic foraminifera associations defines their Anisian age (Aegean/Bythinian and 
Pelsonian subages). The microfacies analysis of limestones and dolostones of Edivetar Formation indicates rapid transgression of the 
Triassic sea along with formation of shallow subtidal and rare intertidal deposits in conditions of low to moderate bottom hydrodynam-
ics and variable terrigenous input. The established Microfacial Types (MFT) in Mogilata Formation are products of subtidal deposition, 
which was dominated by ooid shoals with high-energy water regime and strongly reduced siliciclastic supply. The correlation with close 
exposures of the two units in the Belogradchik region and Shiroka Planina Mountain outlines some differences in the sedimentation style 
on the Triassic carbonate ramp during the retrogradational stage of its development. The interpretation of new data and previous results 
shows that the delayed transgression in the northern part of the Western Balkanides was a combined effect from its advancing to the west-
northwest and an inherited relief sloping in the opposite direction. Large amplitudes in the thicknesses of Iskar Carbonate Group and the 
absence of carbonate rocks in the Triassic succession in some localities of Belotintsi strip and adjacent regions suggest long-term subaerial 
exposure that started probably in mid-Carnian time. The subsequent Early Cimmerian tectonic phase caused intensive erosion of the 
Triassic rocks, coarse clastic syntectonic deposition and formation of strongly uneven relief in part of the territory of NW Bulgaria. After 
the termination of sedimentation during the Late Triassic epoch this area was characterized by non-deposition until the onset of continental 
or marine sedimentation in the Early or Middle Jurassic.
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Резюме. Теренните изследвания показват, че в Белотинската ивица се разкриват триаски карбонатни скали, които принадлежат 
на Едиветърската и Могилската свита. Микропалеонтоложкият анализ на бентосни фораминиферни асоциации дефинира тяхната 
възраст като анизка (Егейски/Битински и Пелсонски подвек). Микрофациалният анализ на варовици и доломити от Едиветърската 
свита свидетелства за бърза трансгресия на триаското море с образуване на плитки подотливни и редки междуприливни отложения 
при ниска до умерена придънна хидродинамика и променлив теригенен привнос. Отделените микрофациални типове (МФТ) в 
Могилската свита са продукт на подотливна седиментация, която е била доминирана от ооидни плитчини в условия на повишена 
водна енергия и редуцирана силицикластична доставка. Корелацията спрямо близки разкрития на двете единици в Белоградчишко 
и Широка планина очертава известни различия в утайконатрупването върху триаската карбонатна рампа през ретроградационния 
етап от нейното развитие. Интерпретацията на новите данни и предходните резултати показва, че по-късната трансгресия в северна-
та част на Западните Балканиди е следствие от нейното напредване на ЗСЗ и унаследения релеф с наклон в противоположна посока. 
Големите амплитуди в дебелината на Искърската карбонатна група и липсата на карбонатни скали в триаската последователност от 
някои части на Белотинската ивица и съседни райони са доказателства за продължително осушаване, което е започнало вероятно 
около средата на Карнския век. Последвалата раннокимерска тектонска фаза е допринесла за интензивна ерозия на триаските скали, 
грубокластична синтектонска седиментация и образуване на силно разчленен релеф върху част от територията на СЗ България. 
След приключване на седиментацията през Къснотриаската епоха тази площ се е оформила като област на неотлагане до настъпва-
нето на континентално или морско утайконатрупване през Ранната или Средната Юра.

Ключови думи: карбонати, микрофациеси, фораминифери, корелация, Триас, Белотинци.

Въведение

Белотинската ивица представлява поредица от 
няколко изолирани и по-издържани повърхност-
ни разкрития на триаски седиментни скали меж-

ду Белоградчик и Монтана, които започват при 
с. Плешивец, Видинска област (непосредствено 
на изток от долината на р. Лом), и достигат до 
района южно от с. Клисурица, Монтанска област 
(Tronkov, 1973). Нейното геоложко значение про-
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изтича най-вече от обстоятелството, че тя се явява 
като свързващо звено между две по-големи пло-
щи с такива разкрития, намиращи се съответно в 
Белоградчишко (Гранитовска ивица) и Широка 
планина (Белимелска ивица), където триаските ска-
ли са разположени в съседни тектонски единици и 
показват известни различия по отношение на своя-
та стратиграфия, литология и условия на образува-
не. В този смисъл настоящото изследване е своеоб-
разно продължение на предходни стратиграфски 
и седиментоложки изследвания, осъществени в 
пределите на Гранитовската и Белимелската ивица 
(Budurov, 1962; Moskovski et al., 1963; Gnoevaya, 
1965; Tronkov et al., 1965; Tronkov, 1968b, 1972, 
1973, 1974, 1976, 1995; Tronkov, Monov, 1971; 
Petrunova-Olova, 1991; Chatalov, 1997, 1999, 2000a, 
2002, 2005, 2007, 2009, 2010; Muttoni et al., 2000; 
Zagorchev, Budurov, 2007; Tronkov, Sinnyovski, 
2014), както и отчасти в самата Белотинска ивица 
(вж. по-долу).

Две от поставените нови цели на настоящото 
изследване се свеждат до ревизия на литостра-
тиграфската схема за карбонатните скали в три-
аската седиментна последователност заедно с 
био- и хроностратиграфски анализ на базата на 
съдържащите се в тях фораминиферни асоциации. 
Седиментоложките задачи включват характерис-
тика на строежа и състава на тези отложения, както 
и интерпретация на седиментационните палеооб-
становки и тяхната еволюция с помощта на микро-
фациален анализ. В този контекст следва да се от-
бележи липсата на публикувани досега седименто-
ложки изследвания и подробна биостратиграфска 
информация за Триаската система в Белотинската 
ивица. Новите данни се базират на теренни наблю-
дения, извършени през периода 2011–2013 г., как-
то и микропетрографско и микропалеонтоложко 
изследване на събрания фактически материал. Въз 
основа на получените резултати е направен опит 
за корелация с триаски скали от най-близко раз-
положените разкрития в Белоградчишко и Широка 
планина.

Геоложка рамка

Съгласно алпийския тектонски модел на Ivanov 
(1988, 1998) Белотинската ивица попада глав-
но в източната част на Белоградчишката едини-
ца и обхваща съвсем малка площ от централна-
та северна част на Монтанската единица на За-
паднобалканската тектонска зона (Angelov et al., 
2006b) (фиг. 1). Ивицата има дължина ~20 km, ши-
рина до 2 km и приблизителна ориентация СЗ-ЮИ 
(фиг. 2). 

Според Ivanov (1998) параавтохтонната Бело-
градчишка единица е надхлъзната по Пред бал-
кан ския възсед (Tzankov, 1971) върху намиращи-
те се на север Крайненска зона, Кулска зона и 

Мизийска платформа, докато Angelov (2006b) 
отбелязва, че в най-източната ѝ част е налице от-
местване по Гостилския отсед (Bontscheff, 1910; 
Tzankov, 1971). Нейната граница с разположената 
на юг Монтанска единица следва линията на ре-
гионалния Ведернишки възсед (Bontscheff, 1910). 
Белоградчишката единица е изградена от пъстра 
домезозойска (главно горнопалеозойска) подлож-
ка и добре запазена седиментна мезозойска пок-
ривка, включваща триаски, юрски и долнокредни 
скални комплекси (Ivanov, 1998). В нейния обхват 
се различават реликти от ранно- и къснохерцин-
ско, ранно- и късноалпийско структурообразуване 
(Angelov, 2006b). Сред значимите тектонски струк-
тури в изследвания район се откроява късноалпий-
ската Белотинска антиклинала (Tzankov, 1971), в 
чието изграждане участват и триаски скали.

Триаската система в Белотинската ивица при-
надлежи към Балканидния (фациален) тип (Ganev, 
1974; Chatalov, 1980), който има изцяло автохто-
нен характер (Ganev et al., 1967). Неговите отло-
жения са образувани в перитетиски обстановки 
(Zagorchev, Budurov, 1997) и понастоящем пред-
ставляват част от т.нар. триаски перитетиски до-
мен (Zagorchev, Budurov, 2009). Според Chatalov 
(2013) триаската седиментна последователност в 
Западните Балканиди очертава почти симетричен 
трансгресивно-регресивен стратиграфски цикъл 
от втори порядък (в смисъла на Duval et al., 1998). 
Морските карбонатни скали са продукт на седи-
ментация в различни обстановки, развити върху 
карбонатна рампа от хомоклинален тип (Čatalov, 
1988; Chatalov, 2013). Те са били отложени през 
два главни етапа на платформената еволюция, а 
именно ретроградация и проградация (Chatalov, 
2013), обхващайки интервала от Късния Оленек до 
Ранния Карн (Tronkov, 1968a, 1973, 1976). 

Предходни изследвания върху  
Триаската система

В исторически план Moskovski et al. (1963) първи 
предлагат стратиграфска подялба на долнотри-
аския червеноцветен комплекс (Бунтзандщайн) 
в пределите на Белотинската ивица, като отделят 
две задруги – на олигомиктовите пясъчници и на 
полимиктовите пясъчници и алевролити. През съ-
щата година са публикувани данни за единствена-
та намерена досега у нас фосилна находка в конти-
нентални седименти, изграждащи долната част на 
Триаската система (Harkovska, Tenčov, 1963). Тя 
произхожда от прослойка песъчливи алевролити, 
които се разкриват в околностите на с. Белотинци, 
и е дефинирана като принадлежаща на растител-
ния вид Equisetites mougeoti Brongniart. По-късно 
Gnoevaya (1965) прави минераложко-петрограф-
ска характеристика на триаските седиментни ска-
ли в СЗ България, която включва и данни от опроб-
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ван разрез по р. Плешивска бара. Същевременно 
Tronkov et al. (1965) изследват долнотриаски-
те кластични скали, разкриващи се по реките 
Коритарска и Гостила, между селата Гюргич и 
Белотинци, както и при Плешивец, отделяйки в тях 
3 хоризонта (долен, среден и горен). Тези резулта-
ти са допълнени от Tronkov (1973), който за пръв 
път използва официални литостратиграфски еди-
ници (Оплетненска и Бабинска свита) за Триаската 
система в Белотинската ивица, посочвайки тяхно-
то разпространение и дебелина. Според приложе-
ната в същата публикация карта карбонатни ска-
ли се разкриват в 4 локалитета: в южния край на 
Плешивец, непосредствено на запад от Белотинци, 
в долината на Гостила близо до нейния водослив 
с р. Коритарска и в района южно от Клисурица. 
Най-голям площен обхват имат разкритията при  
с. Белотинци, където те оформят една самостоятел-

на ивица, имаща приблизителна дължина 3 km и 
ориентация в направление ССЗ-ЮЮИ. Същият ав-
тор отбелязва наличието на две фосилоносни нива в 
скалите, разкриващи се при Плешивец и „в разреза 
ЮИ от Белотинци“, които доказват принадлежност-
та на съдържащите ги седименти съответно към 
горната част на Долнотриаската серия и средната 
част на Анизкия етаж. По-късно Tronkov (1974) оп-
ределя посоките на палеотечения в долнотриаския 
червеноцветен комплекс от т.нар. Белоградчишки 
антиклинорий, като за целта използва и направе-
ни измервания в разкритията между Плешивец и 
Белотинци. Впоследствие всички триаски скали са 
включени (Tronkov, 1995) в обема на въведените 
по-рано Петроханска теригенна група и Искърска 
кар бонатна група (Tronkov, 1981). Конкретно 
скалите на Искърската карбонатна група в Бело-
тин ската ивица са отнесени към три литострати-

Фиг. 1. Повърхностни разкрития на Искърската карбонатна група (Долен–Горен Триас) в Западнобалканската 
тектонска зона (тектонските единици са по Ivanov, 1988, 1998) 
Съкращения: БгЕ – Белоградчишка единица, МнЕ – Монтанска единица, ВрЕ – Врачанска единица, БкЕ – Берковска 
единица 

Fig. 1. Exposures of Iskar Carbonate Group (Lower–Upper Triassic) in the West Balkan Tectonic Zone (tectonic units after 
Ivanov, 1988, 1998)
Abbreviations: БгЕ, Belogradchik Unit; МнЕ, Montana Unit; ВрЕ , Vratsa Unit; БкЕ , Berkovitsa Unit 
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графски единици с ранг на свити (Свидолска, Мо-
гилска и Бабинска), имащи дебелини съответно 
19 m, 45 m, >68 m (фиг. 3А) и обхващащи части 
от Оленекския и Анизкия етаж (Tronkov, 1995,  
фиг. 1). В рамките на Могилската свита допъл-
нително са обособени Оплетненски (29 m) и 
Лакатнишки член (16 m). Подложката на карбо-
натния Триас е представена от конгломерато-
вата задруга и пясъчниковата задруга на Петро-
ханската теригенна група, като с последната е 
налице нормален литоложки преход (Tronkov, 
1995). Според Sapunov & Tchoumatchenco (1995a, 
b), Angelov et al. (1995) и Filipov et al. (1995) 
покривката включва залягащи с размивна или 
тектонска граница долно- и средноюрски клас-
тични скали на Риксенската свита (Sapunov et 
al., 1990) и Кичерската свита (Stefanov, Tzankov, 
1970). Аналогична картина е отразена на картен 
лист Ружинци от Геоложката карта на Република 

България в М 1:50 000 (Angelov et al., 2006b), като 
в приложената обяснителна записка (Angelov, 
2006а) дебелините на горепосочените литостра-
тиграфски единици са дадени както следва: 
Свидолска свита 15–35 m, Могилска свита 45 m 
(Оплетненски член 30 m, Лакатнишки член 15 m) 
и Бабинска свита 60–70 m (фиг. 3Б). Наред с това 
последният цитиран автор прави кратка петро-
графска характеристика на триаските карбонатни 
скали конкретно за пределите на Белотинската 
ивица. Според Angelov et al. (2006b) Искърската 
карбонатна група при Плешивец се намира в тек-
тонски контакт със средноюрски глинесто-кар-
бонатни седименти на въведената от Sapunov 
(1969) Бовска свита, а на югозапад от Белотинци 
триаските скали граничат с метаконгломерати на 
ордовишките Средогривски метаморфити (Mos-
kovski et al., 1963; Antonov, Kiselinov, 2006) по 
протежение на Ведернишкия възсед. 

Фиг. 2. Схематична геоложка карта на част от Белотинската ивица (по данни на Filipov et al., 1995; Angelov et al., 
2006b, с изменения), която обхваща разкритията на Искърската карбонатна група 
1 – кватернерни седименти; 2 – долно- и средноюрски седиментни скали; 3 – Могилска свита (Аниз); 4 – Едиветърска 
свита (Аниз); 5 – Петроханска теригенна група (Долен Триас); 6 – Средогривски метаморфити (Ордовик); 7 – Ведернишки 
възсед; 8 – изследвани опорни разрези (а) и разкрития (б) 

Fig. 2. Simplified geological map of part of Belotintsi strip (modified from Filipov et al., 1995; Angelov et al., 2006b) includ-
ing the exposures of Iskar Carbonate Group 
1, Quaternary sediments; 2, Lower–Middle Jurassic sedimentary rocks; 3, Mogilata Formation (Anisian); 4, Edivetar Formation 
(Anisian); 5, Petrohan Terrigenous Group (Lower Triassic); 6, Sredogriv metamorphites (Ordovician); 7, Vedernik reverse fault; 
8, studied sections (а) and outcrops (б) 
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Материал и методика

В резултат на извършените теренни изследва-
ния бяха подбрани следните опорни разрези на 
Искърската карбонатна група в Белотинската иви-
ца: а) „Плешивец“ – в южния край на едноимен-
ното село; б) „Карачица“ – при водослива на ре-
ките Карачица и Гюргичка бара; в) „Гостила“ – на  
~200 m западно от съединяването на реките Гос-
тила и Коритарска (фиг. 2). Допълнителни измер-
вания, описания и опробвания бяха направени в 3 
отделни разкрития при с. Белотинци, намиращи 
се съответно: а) до широкия макадамов път, спус-
кащ се от селото на СЗ към долината на Карачица;  
б) около черния път, излизащ директно на запад в 
посока към същата река; в) в района ЮЗ от селото 
близо до контакта с Ведернишкия възсед. По вре-

ме на полевите маршрути бяха събрани данни за 
разпространението, границите, дебелината, стра-
тификацията, вътрешния строеж и литологията на 
литостратиграфските единици, свързани с карбо-
натните скали. В резултат на извършеното опроб-
ване бяха взети 41 проби за микропетрографско и 
микропалеонтоложко изследване. След обработка 
на първоначално събрания фактически материал 
бяха предприети ревизионни обиколки с цел ко-
рекция на някои измервания, доизясняване на въз-
никнали в процеса на теренната работа проблеми 
и вземане на допълнителни проби.

Стандартни дюншлифи за микроскопско на-
блюдение в проходяща светлина бяха изготвени 
от всички скални проби. След предварителен ог-
лед част от препаратите беше оцветена според 
методиката на Dickson (1965) за по-прецизно раз-
личаване на калцита от доломита и качествено оп-
ределяне на съдържанието на желязо в двата ми-
нерала. Главният методичен подход за изпълнение 
на поставените седиментоложки задачи се свежда 
до микрофациален анализ на карбонатните ска-
ли. Той беше извършен, следвайки препоръките 
и критериите, очертани детайлно от Flügel (2004). 
При варовиците и доломитите с познаваема седи-
ментационна структура бяха обособени микрофа-
циални типове (МФТ) чрез използване на тради-
ционно прилаганата за тази цел класификация на 
Dunham (1962). Названията на конкретните МФТ 
са формирани чрез комбиниране между термини, 
обозначаващи структурните класове (грейнстоун, 
мадстоун и т.н.) и видовете алохеми (ооиди, ин-
тракласти и т.н.). Тъй като сред изследваните ска-
ли често бе наблюдавано смесване на различни 
фрагменти, отделянето на МФТ беше направено 
според доминиращия вид, докато останалите са 
включени според тяхното нарастващо количество. 
Присъствието на силицикластични примеси (>5%) 
също е отразено в част от съответните наименова-
ния. Определянето на модалния състав на пясъч-
ници от Едиветърската свита беше извършено чрез 
изброяване на минимум 100 кластични зърна във 
всеки микроскопски препарат. За тяхната класи-
фикация е приложена популярната в литературата 
схема, предложена от Folk et al. (1970). 

За целите на био- и хроностратиграфския ана-
лиз беше използван микропалеонтоложкият ме-
тод, чрез който бяха установени богати асоциации 
от бентосни фораминифери. Микроскопските из-
следвания и фотодокументирането на подбрани 
обекти (микрофациеси и микрофосили) бяха из-
вършени с поляризационен микроскоп Amplival и 
автоматично дигитално устройство Olympus.

Ревизия на литостратиграфската схема

За разлика от публикуваните досега данни за Бе-
лотинската ивица (Tronkov, 1973, 1995; Angelov 

Фиг. 3. Литостратиграфски схеми за Искърската кар-
бонатна група в Белотинската ивица
А – по Tronkov (1995); Б – по Angelov (2006а); В – възприе-
та в настоящето изследване

Fig. 3. Lithostratighraphic schemes for Iskar Carbonate 
Group in the Belotintsi strip
А, after Tronkov (1995); Б, after Angelov (2006а); В, adopted 
in this study
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et al., 1995; Angelov, 2006а, b), извършените нови 
теренни изследвания върху опорни разрези и от-
делни разкрития на Искърската карбонатна група 
показват присъствието на скали, които принадле-
жат само на Едиветърската и Могилската свита  
(фиг. 3В). Тези две литостратиграфски единици 
се разпознават почти повсеместно, обхващайки 
стратиграфския интервал между Петроханската 
теригенна група и юрската седиментна покривка 
(фиг. 2, 4). Изключение прави хребетът, прости-
ращ се като продължение на Белоградчишкия ве-
нец между Плешивец и Гюргич (с най-висок връх 
Калето), където липсват триаски карбонатни скали 
и юрските отложения залягат директно върху чер-
веноцветните долнотриаски кластити (Stefanov, 
Tzankov, 1970; Tronkov, 1973; Angelov et al., 1995, 
2006b). Подобни взаимотношения се наблюда-
ват също в разкритията ЮЗ от Долна Рикса (вж. 
Stefanov, Tzankov, 1970; Tronkov, 1973), макар че 
според други автори между Петроханската тери-

генна група и Риксенската свита (Тоарс–Аален) 
там е налице тектонски контакт (Angelov et al., 
2006b). Въпреки публикуваните данни за раз-
криващи се триаски карбонатни скали южно от 
Клисурица (Tronkov, 1973; Filipov et al., 1995), при 
настоящите изследвания бяха установени само 
големи блокове от тях, включени в неогенските 
седименти на въведената от Kojumdgieva & Popov 
(1988) Димовска свита. В повечето локалитети над 
варовиците на Могилската свита с размивна грани-
ца, а на места и с видимо ъглово несъгласие, се раз-
полагат пясъчници и конгломерати на Кичерската 
свита (Аален–Байос) (Табл. Ia, b). Единствено в 
долината на Гостила контакт с идентичен харак-
тер се наблюдава между скали на Могилската и 
Риксенската свита. Същевременно в най-долни-
те и най-горните разкрити нива на Искърската 
карбонатна група никъде не се установяват ска-
ли, които могат да бъдат отнесени съответно към 
Сви долската и Бабинската свита. Освен събрани-

Фиг. 4. Литоложко-стратиграфски колонки на Искърската карбонатна група в изследвани разрези от Белотинската 
ивица
Забележка: Могилската свита е представена от Оплетненския член, а Петроханската теригенна група – от пясъчниковата 
задруга. 

Fig. 4. Lithologic-stratigraphic logs of Iskar Carbonate Group in studied sections from the Belotintsi strip
Note: The Mogilata Formation is represented by the Opletnya Member, and the Petrohan Terrigenous Group – by the sandstone 
formation.
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те мак роскопски доказателства при теренните 
на блюдения, този извод намира потвърждение и 
чрез микропетрографската характеристика на кар-
бонатните отложения (вж. по-долу).

Едиветърската свита е въведена от Tronkov 
(1968b) в района около Белоградчик, а по-къс-

но типов разрез е описан в едноименната мест-
ност при с. Гранитово (Tronkov, 1973). Според 
всички досегашни публикации (Tronkov, 1973, 
1995; Angelov et al., 1995, 2006а, b; Muttoni et 
al., 2000; Angelov, 2006а; Kiselinov, Petrov, 2006; 
Zagorchev, Budurov, 2009; Chatalov, 2010; Tronkov, 

ТАБЛИЦА I

a. Кластични скали на Кичерската свита (стрелка), залягащи с размивна граница и ъглово несъгласие над варовици на 
Могилската свита. Разрез „Карачица“. 
b. Контакт между Могилската и Кичерската свита (стрелки) ЮЗ от с. Белотинци. Триаските варовици са представени 
преобладаващо от грейнстоуни (част от тях ооидни). 
c. Редуване на песъчливи варовици и варовити пясъчници в основата на Едиветърската свита. Разрез „Плешивец“. 
d. Пласт от микрокристалинни доломити в Едиветърската свита. Разкритие на СЗ от с. Белотинци.

PLATE I 

a. Сlastic rocks of Kichera Formation (arrow) covering with erosional boundary and angular unconformity limestones of Mogilata 
Formation. Section “Karachitsa”. 
b. Contact between Mogilata and Kichera Formations (arrows) southwest of Belotintsi village. The Triassic limestones are repre-
sented predominantly by grainstones (part of them oolitic). 
c. Alternation of sandy limestones and calcareous sandstones at the base of Edivetar Formation. Section “Pleshivets”.
d. Bed of microcrystalline dolostones in Edivetar Formation. Outcrop NW of Belotintsi village.

PLATE IТАБЛИЦА I
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Sinnyovski, 2014) повърхностното разпростране-
ние на единицата е ограничено само в рамките 
на Гранитовската ивица, където тя има дебели-
на 15–18 m и заляга над скали на Петроханската 
теригенна група (Сливовнишка свита) или Сви-
долската свита (Калугерската свита според пос-
ледните схващания на Tronkov & Sinnyovski, 
2014). Горната граница на Едиветърската свита 
не изменно се характеризира като къс литолож-
ки преход с варовиците на Бабинската свита. В 
литоложко отношение единицата е изградена от 
песъчливи варовици (оолитни и биокластични) и 
варовити пясъчници, съдържащи на места глау-
конит (Tronkov, 1973). Фосилният състав включ-
ва предимно молюски и бодлокожи, а хроностра-
тиграфският обхват на отложенията е дефиниран 
на базата на макро- и микрофауна като обхва-
щащ част от Егейския подетаж (Tronkov, 1968b, 
1973) или Егейския/Битинския и Пелсонския 
подетаж (Muttoni et al., 2000) на Анизкия етаж. 
Според Chatalov (2010) в долните нива на свита-
та се проследяват тънки пластове от микрозър-
нести варовици, докато в нейния обем липсват 
оолитни варовици. Същият автор отбелязва, че 
Еди ветърската свита покрива навсякъде скали 
на Петроханската теригенна група, а освен ма-
сивна текстура в нейните седименти се устано-
вяват коса слоестост, градационна слоестост и 
сле ди от подводни размиви. Според Zagorchev 
& Bu durov (2006) Едиветърската свита следва да 
бъде включена в обема на Хемуската подгрупа на 
Искърската карбонатна група.

Във всички изследвани разрези и разкрития от 
Белотинската ивица Едиветърската свита показва 
приблизително еднаква дебелина от порядъка на 
4 m (фиг. 4), като се разполага с нормална страти-
графска граница и рязък литоложки контакт 
вър ху червеноцветната пясъчникова задруга на 

Пет роханската теригенна група. Единицата е раз-
крита най-пълно в разрез „Плешивец“, докато в 
останалите локалитети нейните скали са по-слабо 
разкрити. Ли толожкият състав на Еди ветърската 
свита включва доминиращи песъчливи варовици 
и подчинено представени варовити пясъчници  
(Табл. Ic), а непосредствено на СЗ от Белотинци 
се установява и пласт от микрозърнести доломити 
(Табл. Id). За всички скали е характерен сиво-ка-
феникав, сивоохрест или сиво-жълтеникав цвят, 
както и предимно среднопластова стратифика-
ция. Във варовиците присъстват редки макрофо-
силни останки от криноиди, бивалвии и гастро-
поди. Относно хроностратиграфския обхват на 
отложенията следва да се отбележи значението на 
фосилоносното ниво с бивалвийни таксони при 
Плешивец в Свидолската свита (Tronkov, 1973), 
т.е. съответстваща според новите данни вероятно 
на Едиветърската свита, което дефинира принад-
лежност към Спатския подетаж на Оленекския 
етаж (Tronkov, 1995).

Могилската свита е въведена от Asseretto et 
al. (1983) с холостратотип при махала Сфражен 
в Искърския пролом, който е описан по-рано от 
Tronkov (1968a). Тази литостратиграфска единица 
е широко разпространена в почти цялата площ на 
Западните Балканиди, като именно в Белотинската 
ивица се намират нейните най-северни разкри-
тия (Tronkov, 1973, 1995; Angelov et al., 1995). 
Дебелината (максимално до ~180 m) и вътрешни-
ят строеж (подялба на членове и репери, циклич-
ност, прояви на доломитизация) на Могилската 
свита са твърде изменчиви (Tronkov, 1972, 1973, 
1983; Asseretto, Chatalov, 1983; Asseretto et al., 
1983; Chatalov, 1997, 1999). Според досегашни-
те представи тя заляга навсякъде над отложения 
на Свидолската свита и се покрива от скали на 
Бабинската свита, както с рязък литоложки кон-

ТАБЛИЦА II

a. Варовици на Могилската свита с предимно среднопластова стратификация. Разрез „Плешивец“. 
b. Дебелопластови варовици на същата единица. Разрез „Гостила“. 
c. Изглед към горната част на Могилската свита. Разрез „Карачица“. 
d. Рязък литоложки контакт (маркиран с чука) между сиво-жълт песъчлив варовик на Едиветърската свита и сив варовик 
с коса слоестост на Могилската свита. Разрез „Плешивец“. 
e. Нагънати пластове на Могилската свита ЮЗ от c. Белотинци близо до контакта със Средогривските метаморфити. 
f. Заоблени, предимно плоски доломитни интракласти с псефитен размер (стрелки) в основата на Могилската свита. 
Разрез „Гостила“.

PLATE II 

a. Limestones of Mogilata Formation showing predominantly medium bedding. Section “Pleshivets”. 
b. Thick-bedded limestones of the same unit. Section “Gostila”. 
c. View to the upper part of Mogilata Formation. Section “Karachitsa”.
d. Sharp lithologic contact (marked with hammer) between grey-yellow sandy limestone of Edivetar Formation and grey cross-
bedded limestone of Mogilata Formation. Section “Pleshivets”. 
e. Folded beds of Mogilata Formation SW of Belotintsi village close to the contact with Sredogriv metamorphites.
f. Rounded, mainly flat-shaped, gravel-sized dolomitic intraclasts (arrows) at the base of Mogilata Formation. Section “Gostila”.

→



35

PLATE IIТАБЛИЦА II

такт, така и с къс литоложки преход. Единицата е 
изградена от тънко- до дебелопластови, светло- до 
тъмносиви, микрозърнести и алохемни варови-
ци плюс по-слабо застъпени жълтеникаво-сиви и 
белезникави, микро- до среднокристалинни доло-
мити, които показват разнообразни текстури. Въз 
основа на определена макрофауна максимални-
ят възрастов обхват на скалите е дефиниран като 
Късен Оленек–Среден Аниз (Tronkov et al., 1965; 

Tronkov, 1968a, 1973, 1976; Benatov, 1998). В част-
ност седиментите на Оплетненския член са обра-
зувани в перитайдълни обстановки при ариден 
климат (Asseretto, Chatalov, 1983; Chatalov, 1997, 
2000b). Могилската свита е включена в обема на 
Средногорската подгрупа на Искърската карбо-
натна група (Ganev et al., 1986).

В разрези „Плешивец“ и „Гостила“ Могилската 
свита има дебелина ~8 m (Табл. IIa, b), докато 
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западно и СЗ от с. Белотинци (т.е. включително 
в разрез „Карачица“) нейната дебелина достига 
55–60 m (фиг. 4, Табл. IIc). В района на ЮЗ от съ-
щото село, близо до контакта със Средогривските 
метаморфити, дебелината на единицата е трудно 
да бъде измерена поради относително слабата раз-
критост и силно изразената тектонска деформация 
на скалите, главно чрез нагъване (вж. Tzankov, 
1971, с. 164). В обема на Могилската свита може 
да се отдели убедително само Оплетненският член, 
чиято граница с отдолулежащата Едиветърска сви-
та представлява рязък литоложки контакт, изразя-
ващ се в промяна на цвета и видимо намаляване на 
кластичния компонент във варовиците (Табл. IId). 
В обхвата на цялата Белотинска ивица скалите на 
единицата показват до голяма степен хомогенен 
характер по отношение на цвят (светлосив, сив, 
по-рядко белезникав), стратификация (средно- до 
дебелопластова – Табл. IIe), литоложки състав 
(варовици), седиментни текстури (масивна тек-
стура и рядко проявена коса слоестост), както и 
макроскопски различими структури (преоблада-
ващо оолит на) и фосили (криноиди, бивалвии, 
гастроподи). В някои варовици, изграждащи 
най-долната част на Могилската свита, се наблю-
дават заоблени доломитни интракласти с грави-
ен до дребночакълен размер и предимно плоска 
форма (Табл. IIf). Според досега публикуваните 
биостратиграфски данни седиментите вероятно 
обхващат част от Егейския подетаж на Анизкия 
етаж (Tronkov, 1973, 1995).

Фиг. 5. Литостратиграфска корелация между обоб-
щени разрези на Искърската карбонатна група в 
северните части на Западните Балканиди
А – Гранитовска ивица по данни на Tronkov (1968, 1973, 
1995), Angelov et al. (1995, 2006а) и Chatalov (2010); Б – 
Белотинска ивица по данни от настоящето изследване;  
В – Белимелска ивица по данни на Tronkov & Monov 
(1971), Tronkov (1973, 1995), Angelov et al. (1995, 2008), 
Ajdanlijsky (2007) и Chatalov (непубликувани данни)
Съкращения: Зм – Змиянски член

Fig. 5. Lithostratigraphic correlation between summa-
rized logs of Iskar Carbonate Group in the northern 
parts of the Western Balkanides
А, Granitovo strip based on data from Tronkov (1968, 
1973, 1995), Angelov et al. (1995, 2006а) and Chatalov 
(2010); Б, Belotintsi strip based on data from this study; В, 
Belimel strip based on data from Tronkov & Monov (1971), 
Tronkov (1973, 1995), Ajdanlijsky (2007), Angelov et al. 
(2008) and Chatalov (unpublished data)
Abbreviations: Зм, Zmiyanski Member

Обобщавайки резултатите от извършените те-
ренни изследвания, може да се направи извод, че 
скалите, изграждащи Едиветърската свита, изклин-
ват от района на Белоградчик в ЮИ посока, тъй 
като в обхвата на Белотинската ивица единицата 
показва значително по-малка дебелина (фиг. 5). 
Що се отнася до Могилската свита, тя очевидно 
никъде не се разкрива в пълния си обем, тъй като 
над нея неизменно залягат с ясна размивна гра-
ница юрски седиментни скали. В този контекст 
следва да бъде спомената почти двойно по-го-
лямата дебелина на единицата в разположените 
на юг най-близки разкрития от Широка планина, 
където тя достига или надхвърля 100 m, а над нея 
навсякъде залягат с нормална граница анизки ва-
ровици на Бабинската свита (Tronkov, 1973, 1995; 
Chatalov, 1997; Ajdanlijsky, 2007). Следователно, 
установените драстични разлики в дебелината 
на Могилската свита по протежение на цялата 
Белотинската ивица, както и липсата на триаски 
карбонатни скали над Петроханската теригенна 
група между Плешивец и Гюргич, ЮЗ от Долна 
Рикса и южно от Клисурица, очертават ерозионен 
срез със силно променлива амплитуда в рамките 
на триаската седиментна последователност.

Микропалеонтоложки анализ 

В резултат на микропалеонтоложките изследва-
ния на варовици от Едиветърската и Могилската 
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свита бяха установени характерни фораминифер-
ни асо циации.

Едиветърска свита. В два от изследваните дюн-
шлифи бяха определени следните фораминифер-
ни родове и видове: Hoyenella gr. sinensis (Ho), 
Pilamminella semiplana (Kochansky-Devidé & Pan-
tić), Glomospirella triphonensis Baud, Zaninetti & 
Brönnimann, Turriglommina mesotriasica (Kohen-
Zaninetti) (Табл. IIIl), Arenovidalina sp., Endoteba 
sp., Planiinvoluta sp., Ophthalmidium sp. (Табл. IIIp).

Могилска свита. В 18 проби от скалите на тази 
еди ница бяха установени следните фораминифер-
ни таксони: Pilammina densa Pantić (Табл. IIIa–c), 
Pilamminella semiplana (Kochansky-De vidé & 
Pan tić) (Табл. IIId–f), Meandrospira dina rica Ko-
chansky-Devidé & Pantić (Табл. IIIm, n), “M.” 
de formata Salaj in Slaj, Biely & Bystricky, Glo
mospirella triphonensis Baud, Zaninetti & Brön-
nimann (Табл. IIIg–j), Aulotortus eotriasicus Za ni-
netti, Rettori & Martini (Табл. IIIo), Hoyenella gr. 
sinensis (Ho), Turriglommina mesotriasica (Kohen-
Zaninetti) (Табл. IIIk), Diplotremina astrofimbriata 
Kristan-Tollmann, Trochammina almtalensis Koehn-
Zaninetti, Paulbronnimannella whittakeri Rettori 
(Табл. IIIq, r), Arenovidalina amylovoluta Ho, En
dotebanella sp., Turrispirillina sp., Ophthalmidium 
sp., Earlandia sp., Abriolina sp. 

Био- и хроностратиграфски  
резултати 

Интензивни изследвания на микрофосилите в 
интервала Долен–Среден Триас през последните 
години и особено нови данни от паралелната био-
стратиграфия, базирана на конодонти и форами-
нифери, допринесоха значително за изясняване 
на еволюцията на бентосните фораминифери с 
появата на нови видове и видове-сървайвъри след 
масовото измиране на тази група организми около 
границата Перм–Триас (Rettori, 1995; Trifonova, 
Ivanova, 2001; Grǎdinaru et al., 2007; Song et al., 
2011; Lehrmann et al., 2015).

При извършеното микропалеонтоложко из след-
ване на варовици от Едиветърската и Мо гил ска та 
свита бяха установени сравнително бо гати асоци-
ации от бентосни фораминифери, които кореспон-
дират с находки в други области на Тетиския 
океан. Тези асоциации характеризират две био-
стра тиграфски единици: зоните Meandrospira di-
narica и Pilammina densa (Rettori, 1995). Хро но-
стратиграфският обхват на двете зони е съответ-
но Егейски/Битински подетаж за M. dinarica и 
Пелсонски плюс Илирски подетаж за P. densa, 
т.е. времеви интервал, когато се наблюдава зна-
чително нарастване на разнообразието на фора-
миниферните таксони. Следователно получените 

биостратиграфски резултати за двете карбонатни 
свити от Белотинската единица дават основание 
да се дефинира възрастта на изграждащите ги ска-
ли като анизка (Егейски/Битински и Пелсонски 
подвек). 

Микрофациален анализ

Сред изследваните карбонатни скали на Еди-
ветърската свита са отделени 4 микрофациални 
типа (МФТ), докато съответният брой на обосо-
бените МФТ в Могилската свита е 10. По-долу 
е дадена характеристика на всички МФТ, които 
включват почти изцяло варовици, а така също и 
кратко описание на опробваните в първата едини-
ца пясъчници.

Едиветърска свита

Песъчлив ооидно-биокластично-пелоидно-интра
кластичен пакстоун. При този преобладаващ МФТ 
се наблюдава асоциация между различни видове 
алохеми (ооиди, биокласти, пелоиди, интракласти) 
и некарбонатни кластични зърна. Присъстващите 
единични ооиди имат радиална влакнеста обвивка 
(Табл. IVa), а фосилните останки включват гастро-
поди, бивалвии, криноиди, остракоди и форамини-
фери, които често са микритизирани (Табл. IVb, c). 
Заоблените интракласти призхождат главно от 
биокластични вакстоуни (Табл. IVd). Кластичният 
компонент се отличава с предимно псамитен раз-
мер и умерена сортировка, а по състав е предста-
вен от доминиращ монокристален кварц. 

Песъчлив пелоидно-биокластичен пакстоун. За 
разлика от предходния МФТ тук отсъстват ооиди 
и интракласти, докато скелетните останки са поч-
ти изцяло от бентосни фораминифери (Табл. IVe) 
заедно с по-редки остракоди. Повечето пелоиди 
вероятно представляват малки по размер микрити-
зирани биокласти (също от фораминифери).

Алевритово-песъчлив мадстоун. В третия МФТ 
сред микритния матрикс са разположени единстве-
но алевритови и псамитни зърна и люспи, съответ-
но от кварц, фелдшпати и бяла слюда (Табл. IVf). 
Кластичните компоненти с анизометрична форма 
са подредени субпаралелно и очертават слабо из-
разена хоризонтална ламинация.

Доломадстоун. Този най-рядък МФТ е изгра-
ден от доломикрит, сред който се наблюдават еди-
нични кварцови зърна с алевритен и псамитен раз-
мер плюс кристали от автогенен пирит (Табл. IVg).

Варовитите пясъчници в обема на Едиветърска-
та свита се дефинират в класификационно отно-
шение като фино- до дребнозърнести субфелдса-
ренити (Табл. IVh). Водещ кластичен компонент 
в тях е монокристалният кварц (75–90%), докато 
фелдшпатовите зърна са по-слабо застъпени (10–
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25%). Присъстват също така редки слюдени люспи 
и спорадични скални късчета, а сред тежките ми-
нерали доминира цирконът. Матриксът е изграден 
от калцитен микрит и включва още единични био-
класти и зърна от автогенен глауконит. В някои 
скали се наблюдават различно издържани песъч-
ливи ламини, които се редуват със смесени гли-
несто-карбонатни ламини. За всички пясъчници е 
характерна умерена до добра сортировка, както и 
повишена степен на заобленост и сферичност на 
кластичния материал.

Могилска свита

Ооиден грейнстоун. Това е най-разпространени-
ят МФТ сред скалите на единицата. Ооидите са 
умерено до добре сортирани и имат среден размер 
~0,4 mm (Табл. IVi). Те притежават концентрич-
ни микритни обвивки, докато ядрата им най-често 
са прекристализирали или селективно доломити-
зирани. На места ооидите са деформирани в ре-
зултат на механично и/или химично уплътнение. 
Карбонатната спойка е представена от влакнест и 
блоков калцит.

Биокластично-ооиден грейнстоун. Във втория 
МФТ добре сортираните ооиди преобладават по 
относително количество над фосилни останки от 
дебелочерупчести бивалвии и по-редки гастропо-
ди (Табл. IVj).

Интракластично-ооиден грейнстоун. За разли-
ка от предходния МФТ тук идентични по своите 
характеристики ооиди асоциират само с интра-

класти, като двата вида алохеми са представени 
най-често в близки количества (Табл. Va). Локално 
е проявена частична доломитизация, която е засег-
нала селективно фрагментите на фона на заобика-
лящата ги калцитна спойка.

Фораминиферен грейнстоун. Този рядък МФТ 
сред варовиците с промита структура съдържа цели 
черупки на бентосни фораминифери, преоблада-
ващо от вида Pilammina densa Pantić (Табл. Vb). 
Съвсем слабо участие имат и други фосили (би-
валвии и криноиди), които показват следи от ин-
тензивна механична преработка.

Интракластично-биокластичен грейнстоун. Ха-
рактерен белег на следващия МФТ е наличието на 
добре заоблени останки от криноиди и молюски 
(Табл. Vc), които се намират в асоциация с пре-
димно микритни интракласти. Част от бивалвий-
ните и гастроподните черупки са превърнати в 
кортоиди.

Биокластично-пелоидно-интракластичен грейн-
стоун. Единствено в този МФТ сред отделените 
грейнстоуни се установяват повече от два вида 
алохеми, а именно пелоиди, интракласти и фоси-
ли. Тяхното разпознаване е затруднено поради на-
предналата степен на доломитизация.

Пелоидно-биокластичен грейнстоун. В този 
МФТ присъстват предимно бивалвийни и крино-
идни фрагменти с различни размери (Табл. Vd). 
Асоцииращите пелоиди най-вероятно представля-
ват дребен биодетрит, който е бил силно засегнат 
от микритизация.

Пелоидно-интракластично-биокластичен пак-
стоун. Това е най-често срещаният МФТ сред ва-

ТАБЛИЦА III

Фораминифери в Едиветърската (l, p) и Могилската свита (a–k, m–o, q, r): 
a–c. Pilammina densa Pantic. Разрез „Карачица“.
d–f. Pilamminella semiplana (Kochansky-Devidé & Pantić). Разрез „Карачица“.
g–j. Glomospirella triphonensis Baud, Zaninetti & Brönnimann. Разкритие СЗ от c. Белотинци (g), разкритие ЮЗ от Белотинци (h-j). 
k, l. Turriglomina mesotriasica (Koehn-Zaninetti). Разрез „Карачица“ (k), разрез „Плешивец“ (l). 
m, n. Meandrospira dinarica Kochansky-Devidè & Pantic. Разкритие СЗ от c. Белотинци. 
o. Aulotortus eotriasicus Zaninetti, Rettori & Martini. Разрез „Карачица“.
p. Ophthalmidium sp. Разрез „Плешивец“. 
q, r. Paulbronnimannella whittakeri Rettori. Разрез „Карачица“.

PLATE III

Foraminifera in Edivetar (l, p) and Mogilata Formations (a–k, m–o, q, r): 
a–c. Pilammina densa Pantic. Section “Karachitsa”. 
d–f. Pilamminella semiplana (Kochansky-Devidé & Pantić). Section “Karachitsa”. 
g–j. Glomospirella triphonensis Baud, Zaninetti & Brönnimann. Outcrop NW of Belotintsi (g), outcrop SW of Belotintsi village (h-j). 
k, l. Turriglomina mesotriasica (Koehn-Zaninetti). Section “Karachitsa” (k), section “Pleshivets” (l).
m, n – Meandrospira dinarica Kochansky-Devidè & Pantic. Outcrop NW of Belotintsi village. 
o. Aulotortus eotriasicus Zaninetti, Rettori & Martini. Section “Karachitsa”.
p – Ophthalmidium sp. Section “Pleshivets”. 
q, r. Paulbronnimannella whittakeri Rettori. Section “Karachitsa”.

→
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ровиците с непромита структура, който се отлича-
ва от описаните грейнстоуни както по присъствие-
то на матрикс, така и по характера на заоблените 
интракласти. Последните имат най-често удължена 
форма и са изградени от доломикрит (Табл. Ve), 
а някои от тях съдържат повишено количество 
кластичен кварц. Фосилните останки включват 
бивалвии, криноиди и по-малко гастроподи, които 
са претърпели значителна преработка (Табл. Vf). 
Други специфични компоненти са зърна от автоге-
нен глау конит (на места заместващ псевдоморфно 
биодетрит) и единични люспи от кластичен хлорит.

Остракодно-пелоиден вакстоун. Водещ строе-
жен елемент в този МФТ са добре заоблени, но 
слабосортирани пелоиди и по-редки остракодни 
черупки с разчленени валви (Табл. Vg), които асо-
циират със спорадични останки от фораминифери.

Алевритово-песъчлив пелоидeн вакстоун. В  
пос ледния МФТ се наблюдават пелоиди с анало-
гич ни характеристики сред микритен матрикс и 
разпръснати кластични зърна от кварц с алевритен 
и дребнопсамитен размер (Табл. Vh).

Интерпретация на седиментационните 
обстановки

Морската седиментация през Триаския период 
върху територията на СЗ България се е осъществи-

ла в рамките на хомоклинална карбонатна рампа 
(Čatalov, 1988; Chatalov, 2013). Изследваните отло-
жения са образувани през първия от двата главни 
етапа в нейната еволюция (ретроградация), който 
включва трансгресия и постепенно удълбочава-
не на платформата (Tronkov et al., 1965; Chatalov, 
2002, 2010, 2013). Според Chatalov (2013) утайко-
натрупването през въпросния етап е протекло пър-
воначално във вътрешната рампова зона в съответ-
ствие със зоналната подялба на този тип карбонат-
ни платформи, предложена от Burchette & Wright 
(1992).

Скалите на Едиветърската свита илюстрират 
резкия преход от континентална седиментация 
в алувиална обстановка (Петроханска териген-
на група) към плиткоморско утайконатрупване, 
подобно на нейните разкрития в Гранитовската 
ивица (Tronkov, 1968b, 1973; Mader, Čatalov, 1992; 
Chatalov, 2010). Повечето обособени МФТ демон-
стрират характеристики на подотливни (subtidal) 
отложения, което свидетелства за относително 
бърза трансгресия на триаското море, т.е. без изя-
веното формиране на преходна обстановка като 
делта, приливно-отливна равнина или други (вж. 
за сравнение Chatalov, 2010). Карбонатната седи-
ментация се изразява в образуването на ооиди, 
пелоиди, интракласти, биокласти и варовита тиня. 
Смесването на различни видове алохеми, имащи 
умерена до добра сортировка, присъствието на 

ТАБЛИЦА IV

МФТ в Едиветърската (a–h) и Могилската свита (i, j): 
a–d. Песъчлив ооидно-биокластично-пелоидно-интракластичен пакстоун (стрелки – радиални ооиди, C – криноиден фраг-
мент, F – фораминифера, G – гастроподна черупка с пелоиди, B – бивалвия с микритна обвивка, I – интракласт от биоклас-
тичен вакстоун). 
e. Песъчлив пелоидно-биокластичен пакстоун със скелетни останки от фораминифери. Болшинството от асоцииращите 
пелоиди вероятно представляват микритизирани биокласти (също от фораминифери). 
f. Алевритово-песъчлив мадстоун, съдържащ кварцови и фелдшпатови зърна плюс отделни люспи от бяла слюда. 
g. Доломадстоун с единични зърна от кварц (оцветен дюншлиф). 
h. Добре сортиран варовит пясъчник (субфелдсаренит) с калцитен матрикс и автогенен глауконит (стрелки). 
i. Ооиден грейнстоун, изграден от умерено сортирани микритни ооиди. 
j. Биокластично-ооиден грейнстоун с гастроподен фрагмент (оцветен дюншлиф).

PLATE IV

MFT in Edivetar (a–h) and Mogilata Formations (i, j): 
a–d. Sandy ooid-bioclastic-peloidal-intraclastic packstone (arrows, radial ooids; C, crinoid fragment; F, foraminifer; G, gastropod 
shell with peloids; B, bivalve with micritic envelope; I, intraclast derived from bioclastic wackestone). 
e. Sandy peloidal-bioclastic packstone with skeletal remains of foraminifers. The bulk of associated peloids probably represent 
micritized bioclasts (also of foraminifers).
f. Silty-sandy mudstone containing quartz and feldspar grains plus few flakes of white mica.
g. Dolomudstone with single quartz grains (stained thin section). 
h. Well sorted calcareous sandstone (subfeldsarenite) with calcitic matrix and authigenic glauconite (arrows).
i.Ooid grainstone consisting of moderately sorted micritic ooids. 
j. Bioclastic-ooid grainstone with gastropod fragment (stained thin section).

→
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ооиди и значителната степен на механична пре-
работка на интракластите и биокластите са пока-
зателни за плитка дълбочина и повишени нива на 
водната енергия. Въпреки тези ясни индикации за 
утайконатрупване над вълновия базис, придън-
ната хидродинамика не е била достатъчно силна 
за образуването на промити първични структури. 
Същевременно наличието на варовити мадстоуни 
и хоризонтална ламинация, както и често прояве-
ната интензивна микритизация на различни фраг-
менти, очевидно са свързани с периоди на по-сла-
ба раздвиженост на водната среда. Фосилната асо-
циация отразява нормална морска соленост, като 
само в определени случаи биокластичните утайки 
са доминирани от даден тип организми (форами-
нифери). Неизменна характеристика на варови-
ците представлява променливото по количество 
участие на кластични зърна. Теригенният привнос 
е включвал главно монокристален кварц в леката 
фракция и циркон сред тежките минерали, дока-
то по-неустойчивите на изветряне и транспорт 
компоненти са редки. Кластичната асоциация в 
пясъчниците на Едиветърската свита има аналоги-
чен състав, а присъствието на микритен матрикс, 
единични фораминифери и глауконит потвържда-
ва техния морски произход. На свой ред добрата 
сортировка на кластичния материал кореспондира 
на направения по-горе извод за преобладаващо 

→

ТАБЛИЦА V

МФТ в Могилската свита: 
a. Интракластично-ооиден грейнстоун със селективна доломитизация на алохемите. 
b. Фораминиферен грейнстоун, съдържащ преобладаващи черупки на Pilammina densa Pantić и единични, силно абради-
рани фрагменти от бивалвии (стрелка). 
c. Интракластично-биокластичен грейнстоун с добре заоблени криноиди (C), бивалвии (B) и микритни интракласти (I). 
d. Пелоидно-биокластичен грейнстоун, в който асоцииращите пелоиди най-вероятно представляват микритизиран 
биодетрит. 
e. Пелоидно-интракластично-биокластичен пакстоун, съдържащ големи, удължени доломикритни интракласти. 
f. Същият МФТ, показващ значителна механична преработка на всички алохеми (със стрелка е означена люспа от клас-
тичен хлорит). 
g. Остракодно-пелоиден вакстоун с преобладаващи пелоиди и редки разчленени черупки на остракоди (стрелки).
h. Алевритово-песъчлив пелоидeн вакстоун.
Забележка: Дюншлифите от снимки a, c и e са оцветени.

PLATE V 

MFT in Mogilata Formation: 
a. Intraclastic-ooid grainstone with selectively dolomitized allochems. 
b. Foraminifer grainstone containing predominant  tests of Pilammina densa Pantić and single, strongly abraded fragments of 
bivalves (arrow). 
c. Intraclastic-bioclastic grainstone with well rounded crinoids (C), bivalves (B) and micritic intraclasts (I). 
d. Peloidal-bioclastic grainstone in which the associated peloids most probably represent micritized biodetritus. 
e. Peloidal-intraclastic-bioclastic packstone containing large, elongated dolomicritic intraclasts. 
f. The same MFT showing strong mechanical reworking of all allochems (flake of clastic chlorite shown by arrow). 
g. Ostracod-peloidal wackestone with predominant peloids and scarce disarticulated shells of ostracods (arrows). 
h. Silty-sandy peloidal wackestone.
Note: The thin sections in photographs a, c and e are stained.

раздвижена хидродинамика над морското дъно. 
За разлика от интерпретираните дотук подотливни 
отложения, локалната поява на пласт от доломи-
тен мадстоун може да се приеме като индикатор за 
временно формиране на приливно-отливна обста-
новка. Почти лишеният от некарбонатни примеси 
състав на тези седименти е продукт на първично 
отлагане на варовита тиня и последвала раннодиа-
генетична доломитизация, вероятно в междупри-
ливната (intertidal) зона.

Скалите на Могилската свита са свързани из-
цяло с подотливна карбонатна седиментация, 
която е протекла в условия на силно редуцирана 
силицикластична доставка. Преобладаващата част 
от отложените утайки (показващи на места коса 
слоестост) са били промити в резултат на интен-
зивна вълнова дейност, а така също и чрез пред-
полагаемото влияние на силни морски течения и 
по-бурни щормови събития. Относително висо-
ката придънна хидродинамика намира изражение 
в масовото образуване на ооиди и интракласти, 
докато присъстващите скелетни останки се отли-
чават най-често с повишена степен на механична 
преработка (т.е. добра заобленост и сортировка) 
и са доминирани от дебелочерупчести молюски. 
Постоянната циркулация на морска вода, пренаси-
тена по отношение на СаСО3, е довела до почти 
повсеместно отлагане на морски фреатични спой-
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ки около алохемите. Умерено до добре сортирани-
те ооиди са показателни за съвсем плитка водна 
дълбочина, т.е. от порядъка на няколко метра. От 
своя страна съвсем редките вакстоуни свидетелст-
ват за периоди с нискоенергиен хидродинамичен 
режим. Стенохалинната фосилна асоциация за-
пазва своя характер в сравнение с Едиветърската 
свита. Биокластичните утайки нямат водещо по-
ложение сред останалите МФТ, като само част от 
тях включват определен тип организми без или със 
слабото участие на други алохеми (фораминифер-
ни грейнстоуни, остракодно-пелоидни вакстоуни). 
Цялостната интерпретация на седиментационната 
обстановка се свежда до формиране на вътрешно-
рампов комплекс от карбонатни плитчини с пре-
обладаващо акумулиране на ооиди, интракласти 
и биокласти, и в по-малка степен на пелоиди. 
Същевременно доломитните интракласти в най-
долните нива на Могилската свита са пряко дока-
зателство за дезинтеграция на полулитифицирани 
утайки, които са претърпели раннодиагенетична 
доломитизация. Макар и очевидно незапазени в 
пластореда на триаския разрез, такива отложения 
предполагат образуване в междуприливната зона 
на карбонатна приливно-отливна равнина.

Корелационни бележки

Сравнението със скалите на Едиветърската свита 
от Белоградчишко (Tronkov, 1973; Chatalov, 2010) 
очертава редица сходства (например, характер на 
подложката, литоложки състав, фосилно съдър-
жание, възраст), но и известна специфика на ней-
ните отложения от Белотинската ивица. На пър-
во място, неколкократно по-малката дебелина на 
тази литостратиграфска единица (фиг. 5) показва, 
че аналогични условия на седиментационната сре-
да са съществували много по-кратко във времето. 
В тази връзка следва да се отбележи и подчерта-
ното разнообразие на обособените МФТ заедно с 
многобройни подтипове в Гранитовската ивица 
(Chatalov, 2010). Други важни различия се свеж-
дат до липсата на грейнстоуни, коса слоестост и 
следи от подводни размиви, както и ограниченото 
присъствие на раннодиагенетични доломити в из-
следвания район, които илюстрират съответно по-
ниска придънна хидродинамика и временно фор-
миране на приливно-отливна обстановка. Наред 
с това изпъква по-високата минераложка и струк-
турна зрялост на кластичния компонент във варо-
виците и пясъчниците, която вероятно е следствие 
от по-голяма отдалеченост на морския басейн от 
подхранващата суша.

Корелацията спрямо най-близките разкрития на 
Могилската свита в Широка планина показва раз-
лична картина по отношение на вътрешния строеж, 
литоложкия състав, микрофациалните особености 
и възрастта на нейните скали в Белотинската иви-

ца. На първо място следва да се изтъкне фактът, че 
в разреза не се наблюдава перитайдълна циклич-
ност с пластове от раннодиагенетични доломити, 
която е типична за долната част на Оплетненския 
член във всички останали райони на Западните 
Балканиди (Tronkov, 1972, 1983; Asseretto, Cha ta-
lov, 1983; Chatalov, 1997, 2000b; Chatalov, Ste fa nov, 
2013). Други специфични макроскопски бе лези 
се свеждат до сравнително хомогенните цветови, 
стратификационни и текстурни характеристики 
на варовиците. Освен изцяло подотливният и под-
чертано плитководен произход на всички утайки, 
най-съществената разлика в микрофациално от-
ношение представлява доминирането на ооидни 
и други грейнстоуни при подчиненото участие на 
непромити биокластични и пелоидни седименти. 
За сравнение, нецикличната част на Могилската 
свита от Белимелската ивица характеризира глав-
но лагунна обстановка с ниска до умерена придън-
на хидродинамика, преобладаващо отлагане на ва-
ровити тини и променливо количество биокласти, 
като само в най-горните нива се установяват пе-
лоидно-интракластични пакстоуни и грейнстоуни 
без участието на ооиди (Chatalov, непубликувани 
данни). Накрая, хроностратиграфският обхват на 
скалите в Белотинската ивица вероятно включва 
по-големи части от Анизкия етаж (Егейски/Би-
тински и Пелсонски подетаж), сравнявайки с пуб-
ликувани данни за Могилската свита в Широка 
планина (Tronkov, 1973). 

Дискусия и изводи

Извършените теренни изследвания дават основа-
ние за ревизия на възприетата досега в литерату-
рата литостратиграфска схема за Искърската кар-
бонатна група в обхвата на Белотинската ивица. 
Получените нови данни позволяват разпознаването 
само на две единици с ранг на свити (Едиветърска 
и Могилска), като втората е представена от Оп-
летненския член. Фактически това е единствени-
ят район не само в Западните Балканиди, където 
въпросните свити се установяват заедно на по-
върхността, а изграждащите ги скали се намират 
в суперпозиция. Корелацията спрямо най-близ-
ко разположените разкрития на двете единици, 
съответно в Белоградчишко и Широка планина, 
показва изявени в различна степен специфични 
особености по отношение на дебелина, вътрешен 
строеж, цвят на скалите, стратификация, текстури, 
литоложки състав, структури и възраст. 

Аналогично на предложената по-рано интер-
претация за Гранитовската ивица (Chatalov, 2010), 
в пределите на изследваната площ са налице дока-
зателства за сравнително бързо настъпила транс-
гресия на триаското море и директно налагане на 
подотливен режим с доминираща карбонатна се-
диментация в началото на Среднотриаската епоха. 
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Установената плитководна среда във вътрешната 
зона на карбонатната рампа се е характеризирала 
за относително кратък период с ниска до умерена 
придънна хидродинамика при засиленото влияние 
на кластична доставка от страна на по-отдалече-
на подхранваща суша. По-късно през Анизкия век 
морската обстановка е претърпяла известни про-
мени, свързани с постепенно редуциране на тери-
генния привнос и значително нарастване на водна-
та енергия, което е довело до интензивна прера-
ботка на отлагания седиментен материал и образу-
ване на преобладаващо промити утайки в рамките 
на комплекс от ооидно-доминирани плитчини. От 
своя страна, ограниченото присъствие на ранно-
диагенетични доломити и доломитни интракласти 
в долната част на карбонатната последователност 
представлява индикация за временно зараждане на 
приливно-отливна равнина. Подобен специфичен 
ход на утайконатрупване в еволюцията на триаска-
та карбонатна рампа през ранния (ретроградацио-
нен) етап от нейното развитие, т.е. около граница-
та между Оленекския и Анизкия век, се установя-
ва единствено в Белотинската ивица (вж. Tronkov, 
1972; Asseretto et al., 1983; Chatalov, 1997, 2000b, 
2002, 2010; Chatalov, Stefanov, 2013).

Получените хроно- и биостратиграфски резул-
тати позволяват да се прецизират времето и посока-
та на триаската трансгресия върху днешната тери-
тория на СЗ България. Във всички разкрития, които 
са разположени на юг и ЮИ от Белотинската иви-
ца (фиг. 1), най-ниските нива с морски карбонатни 
скали в триаския разрез (Свидолска свита) имат 
по досегашни данни раннотриаска (оленекска) 
възраст (Tronkov, 1968a, 1972, 1973, 1976, 1995). 
Съ щевременно доказаният хроностратиграф ски 
об хват на скалите, изграждащи най-долната част 
на Искърската карбонатна група в Белоградчишко 
(Tronkov, 1973; Muttoni et al., 2000) и изследва-
ния район (Едиветърска свита), е в рамките на 
Анизкия етаж (Егейски/Битински подетаж). Спо-
ред Tronkov (1973, 1995) по-късно настъпилата 
трансгресия в района на Гранитовската ивица се 
дължи на съществуването на т.нар. Белоградчишка 
раннотриаска суша (Tronkov, 1968b, 1972), както и 
на оформения палеорелеф с наклон в ЮИ посока. 
Този извод се потвърждава, например, от устано-
вените посоки на палеотранспорт в най-горните 
нива на Петроханската теригенна група, разкри-
ваща се между Белоградчик и Монтана (Tronkov, 
1974, фиг. 1В). В по-регионален мащаб Chemberski 
& Vaptsarova (1979) доказват на базата на страти-
графска корелация по данни от сондажи в Северна 
България, че започналата през Раннотриаската 
епоха трансгресия е протекла от изток на запад. 
По-късно, разглеждайки цялата територия на 
стра ната, Chemberski et al. (1996, фиг. 12) уточ-
няват, че тя е била ориентирана в ЗСЗ посока, 
като последното заключение e в съответствие с 
палеогеографските реконструкции за областта на 

Западния Тетис (Ziegler, 1990; Gaetani et al., 2000a, 
b; Feist-Burkhardt et al., 2008; Bourquin et al., 2011). 
Извършени през последните години изследвания 
в централните и южните отдели на Западните 
Балканиди показват някои пространствени зако-
номерности в дебелината и строежа на вертикал-
ния интервал, който се намира под теребратулните 
пластове (Benatov, 1998; Chatalov et al., 2001), т.е. 
зоната на максимално заливане в триаската карбо-
натна последователност (Chatalov, 2013) и репер 
с изохронно значение в рамките на Анизкия етаж 
(Chatalov, 2010). Например, общата дебелина на 
Могилската свита намалява прогресивно от ЮИ на 
СЗ с няколко десетки метра и се редуцира дебели-
ната на цикличната приливно-отливна част заедно 
с броя на перитайдълните цикли в Оплетненския 
член (Chatalov, непубликувани данни). Вземайки 
предвид обхвата на площта, върху която се про-
следяват въпросните промени, те могат да се ин-
терпретират като едно от преките доказателства за 
формиране на карбонатна рампа, т.е. карбонатна 
платформа с наклон <1° (Ahr, 1973) върху пене-
пленизиран релеф. В същия контекст самото обра-
зуване на обширна карбонатна приливно-отливна 
равнина по време на зараждане на рампата отразява 
наличието именно на такъв релеф. Друго заключе-
ние, произтичащо от установените закономерности 
е, че наклонът на карбонатната рампа очевидно е 
бил ориентиран в ИЮИ посока, като същото пред-
положение е направено по-рано от Čatalov (1988). 
Обобщавайки всичко изложено дотук, може да се 
направи извода, че по-младата възраст на морските 
триаски отложения в северната част на Западните 
Балканиди (Гранитовска и Белотинска ивица) е 
следствие както от наличието на унаследен релеф 
с наклон на ИЮИ, така и от постепенната транс-
гресия на триаското море в ЗСЗ посока, която от-
разява повишаването на евстатичното ниво през 
Оленекския и Анизкия век (вж. Haq et al., 1987).

В обхвата на Белотинската ивица Могилската 
свита очевидно не е представена в пълния си обем 
поради повсеместното разполагане върху нея с 
ясна размивна граница на юрски седименти. В 
същия контекст силно променливата дебелина на 
единицата и отсъствието на триаски карбонат-
ни скали в някои локалитети са доказателства за 
настъпило продължително осушаване и протек ла 
ерозия с формиране на разчленен релеф до То-
арския век, а на повечето места и до Ааленския 
век. В по-регионален план този извод намира по-
твърждение чрез присъствието на по-млади сред-
нотриаски отложения (Бабинска и Тошковдолска 
свита) в съседната Гранитовска ивица, част от кои-
то са засегнати от досредноюрска телодиагенеза 
(Chatalov, 2009), а така също и чрез наблюдавания 
ерозионен контакт между скали на Петроханската 
теригенна група и Риксенската свита в района 
около с. Праужда (Tronkov, 1963, 1973; Angelov 
et al., 2006а) или Кичерската свита между селата 
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Яновец и Боровица (Tronkov, 1963, 1973; Angelov 
et al., 1995, 2006а, b). Подобна картина е налице 
и в разположената на юг Широка планина и ней-
ното продължение по рида Ведерник на запад от  
р. Лом, където долно- или средноюрски отложе-
ния залягат с размивна граница върху различни 
нива на триаския разрез между селата Търговище 
и Камена Рикса (Tronkov, 1963, 1973; Angelov et 
al., 1995, 2006a, b, 2008). Същевременно, присъст-
вието в Белимелската ивица на долнокарнски мор-
ски варовици (Чешмичка свита) и по-млади кон-
тинентални кластити на горнотриаската Мизийска 
група (Tronkov, 1973) показва, че гореспоменатото 
осушаване е започнало вероятно около средата на 
Карнския век, и обхващайки останалия интервал 
от Късния Триас, е продължило през част от Ранно- 
и Средноюрската епоха. Според Tronkov (1963) 
проявената към края на Триаския период ранноки-
мерска тектонска фаза е допринесла за интензивна 
ерозия на триаски скали с различна възраст и гру-
бокластична синтектонска седиментация в някои 
части на СЗ България, както и за локалното офор-
мяне на разчленен доюрски палеорелеф (например 
в Белоградчишко). Следователно, само с първо-
степенния контрол на широкомащабно изявената 
ерозия би могъл да се обясни факта, че триаската 

карбонатна последователност в Белотинската иви-
ца има най-малка максимална дебелина в сравне-
ние с останалите райони на Западните Балканиди – 
Белоградчишко, Широка планина, Мелянската ан-
тиклинала, Врачанския Балкан, планините Понор, 
Козница и Ржана, Искърския пролом и южните 
отдели на Берковска Стара планина (вж. Tronkov 
et al., 1965; Tronkov, 1973; Chatalov, Stefanov, 
2013). От всички гореизложени данни и интерпре-
тации може да се направи генералния извод, че 
след приключване на кластичната седиментация 
през Късния Триас цялата разглеждана площ (т.е. 
Белоградчишко, районът на Белотинската ивица, 
Широка планина) се е оформила като област на не-
отлагане (non-deposition), а не като суша „в усло-
вия на ерозия и денудация“ след края на Триаския 
период (Sapunov et al., 1988) до настъпването на 
континентално или морско утайконатрупване през 
Ранната или Средната Юра. 
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