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Abstract. The present study is a contribution to the stratigraphy of the Carpathian type Upper Cretaceous and Paleocene deposits
in Kula Zone, NW Bulgaria. It is the result of the development of geosites of scientific value for the purpose of Geopark “Belogradchik
rocks”. A new formal lithostratigraphic unit Ruzhintsi Formation is characterized to designate a unique facies of the Carpathian type Upper
Cretaceous and Paleogene near Beloptichene village, previously related to Kula, Kladorub and Staropatitsa Formations. The new formation is composed of uninterrupted coarse-grained terrigenous sequence of intraclastic marl breccia, conglomerates, gravelites, sandstones,
marls and siltstones within the stratigraphic range Upper Campanian–Middle Paleocene. This unit does not meet the definitive features
of Kula or Kladorub Formations, and significantly differs from the stratigraphic position of the Staropatitsa Formation. The only surface
outcrop near Beloptichene village is pointed as a lectostratotype. In the Upper Cretaceous portion of the section 2 nannofossil zones and
5 subzones are recognized, whereas the Paleocene part belongs to NP 2–NP 5 nannofossil zones (Lower–Middle Paleocene). Besides,
exotic outcrops of the Mirkovo Formation and the Krasava Member of Zavala Formation are described in Kurkov Dol, south of Ruzhintsi
village, known in the Central and West Srednogorie respectively as “couch-rouge” and “bituminous shale”. On the basis of 3 nannofossil
zones and 2 subzones recognized in the motley limestone-marl alternation of the Mirkovo Formation, its age is determined as Coniacian–
Santonian, while the overlying barren bituminous shale of the Krasava Member of Zavala Formation are related to the Lower Campanian
after their stratigraphic position.
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Резюме. Настоящото изследване е принос към стратиграфията на карпатския тип Горна Креда и Палеоцен в Кулската зона,
СЗ България. То е резултат от разработването на геотопи с научна, изследователска и образователна стойност за целите на геопарк „Белоградчишки скали“. Характеризирана е нова официална литостратиграфска единица – Ружинска свита, за означаване на
уникалния за карпатския тип Горна Креда и Палеоген фациес при с. Белоптичене, отнасян досега към Кулската, Кладорубската
и Старопатишката свита. Новата единица е представена от непрекъсната груботеригенна последователност от интракластични
мергелни брекчи, полигенни конгломерати, гравелити, пясъчници, мергели и алевролити в рамките на стратиграфския интервал
Горен Кампан–Среден Палеоцен. Тя не отговаря на дефинитивните белези на Кулската и Кладорубската свита и се разминава
значително със стратиграфската позиция на Старопатишката свита. Единственото повърхностно разкритие на единицата при
с. Белоптичене е посочено като лектотипов разрез. В горнокредната част на разреза са идентифицирани 2 нанофосилни зони и
5 подзони, докато палеоценската част е отнесена към нанофосилни зони NP 2–NP 5 (Долен–Среден Палеоцен). Oсвен този разрез са описани и екзотичните разкрития на Мирковската свита и Красавския член на Завалската свита по Курков дол, южно от
с. Ружинци, известни в Централното и Западното Средногорие съответно като „куш-руж“ и „битуминозни шисти“. Въз основа
на отделените 3 нанофосилни зони и 2 подзони възрастта на пъстрата варовиково-мергелна алтернация на Мирковската свита се
определя на Кониас–Сантон, а отгорележащите стерилни битумнозни шисти на Красавския член на Завалската свита са отнесени
по стратиграфска позиция към Долния Кампан.

Ключови думи: Кулска зона, Горна Креда, литостратиграфски единици, нанофосилни зони.

Въведение
Разработването на геопарк „Белоградчишки скали“
и описанието на редица геотопи с научна, изследователска и образователна стойност допринесе за
изясняването на много от дискусионните въпроси

за геоложкия строеж на Кулската зона, възникнали
по време на държавната картировка в М 1:50 000
през 2003–2006 г. Основен приоритет на геопарка
е т. нар. „мултиплициране“ на геотопи от един и
същ клас, което предполага разработване на повече геотопи от всеки клас феномени, чиито ка33

чества се сравняват с определен типов профил и се
одобряват за целите на геотуризма. Благодарение
на забележителната пълнота на стратиграфския
летопис на територията на геопарка, във фокуса
на клас „Стратиграфски обекти“ бяха поставени
границите на стандартните хроностратиграфски
единици. Поради катастрофичния характер на границата Креда/Терциер, която е мечтан геотоп за
всеки геопарк по света, тя бе разгледана като обект

с особен приоритет. Иридиевият слой е фиксиран
в пластореда на Кладорубската свита още преди установяването на геопарка (Sinnyovsky et al.,
2002), но поради унищожаването му от свлачище
се наложи идентифицирането на ново разкритие на
мястото на включения в Регистъра и кадастъра на
геоложките феномени геотоп (Sinnyovsky, 2003).
На територията на община Ружинци (фиг. 1)
бе установен един от най-перспективните за мул-

Фиг. 1. Геоложка карта на изследвания район (по Angelov et al., 2006, с изменения и допълнения)
1 – съвременни алувиални наслаги на р. Лом (Холоцен): чакъли, пясъци, глини; 2 – делувиални наслаги (Плейстоцен–
Холоцен): песъчливо-глинести отложения; 3 – алувиални наслаги от първа и втора надзаливна тераса (Горен Плейстоцен):
чакъли, пясъци, глини; 4 – еолично-алувиално-делувиални наслаги (Плейстоцен): льосовидни глини; 5 – Криводолска свита (Миоцен: Горен Бесараб): песъчливи глини с пясъчникови пластове; 6 – Димовска свита (Миоцен: Горен Волин–Долен
Бесараб): слабоспоени конгломерати и пясъчници; 7 – Ружинска свита (Горен Кампан–Среден Палеоцен): мергели, интракластични мергелни брекчи, алевролити, пясъчници, конгломерати; 8 – Мирковска и Завалска свита (Кониас–Кампан?):
пъстри варовици, мергели и битуминозни аргилити
Fig. 1. Geological map of the study area (after Angelov et al., 2006, with additional data)
1, modern floodplain deposits of Lom River (Holocene): gravels, sands and clays; 2, talus deposits (Pleistocene–Holocene):
sandy-clayey deposits; 3, alluvial deposits of 1st and 2nd abandoned flood terraces (Upper Pleistocene): gravels, sands and clays;
4, eolian-alluvial-talus deposits (Pleistocene): loess clays; 5, Krivodol Formation (Upper Bessarabian): sandy clays with sandstone
beds; 6, Dimovo Formation (Upper Volhynian–Lower Bessarabian): weakly cemented conglomerates and sandstones; 7, Ruzhintsi
Formation (Upper Campanian–Middle Paleocene): marls, intraclastic marly breccias, siltstones, sandstones, conglomerates;
8, Mirkovo and Zavala Formations (Coniacian–Campanian?): motley limestones, marls and bituminous shales

34

типлициране на тази граница разрези, в който
за съжаление непрекъснатата последователност
между Кредата и Палеогена се оказа нарушена от
разлом. Въпреки това, детайлната литоложка и
палеонтоложка характеристика на разреза доведе
до установяването на уникален за карпатския тип
Горна Креда и Палеоцен крайбрежен фациес. Той
е представен от интракластични мергелни брекчи,
образувани в условия на крайбрежни гравитационно-свлачищни процеси, които заедно с подстилащите ги пясъчници и покриващите ги конгломерати представляват една непрекъсната теригенна
последователност с кампан-палеоценска възраст
(фиг. 2).
Поради високата научна стойност на обекта в
плана за развитие на геопарка е предвидена откривка за търсене на границата Креда–Терциер и
разкриване на липсващата горномастрихтска част
на разреза. От друга страна разкритието е с висока изследователска и образователна стойност,

тъй като отразява палеогеографското развитие
на района през един доста драматичен период от
земната история, белязан от рядка космическа катастрофа, причинила изчезването на ключови мезозойски организмови групи. Това е разрез с изключително богата и добре запазена нанофлора,
който няма аналог в Кулската зона. Той е истинско богатство за стратиграфския интервал Горен
Кампан–Долен Мастрихт и зона Arkhangelskiella
cymbiformis, известна като “low diversity zone”, заради масовото изчезване на нанофосилни таксони
в края на Кампана.
Другият описан в настоящата статия разрез в
Курков дол, южно от с. Ружинци, обхваща пъстроцветните варовици и мергели на Мирковската свита, характерни за Централното Средногорие, както
и т. нар. „битуминозни шисти“, разпространени в
Западното Средногорие (фиг. 3). Изненадващото
присъствие на тези скали в Кулската зона е интересен феномен за регионалната геология, устано-

Фиг. 2. Типов разрез на Ружинската свита по десния бряг на р. Лом, южно от с. Белоптичeне, Видинско
1 – литоложка граница; 2 – несъгласие; 3 – разлом; 4 – номер на пачка; 5 – проба
Пачки 1–12 Ружинска свита (Горен Кампан–Среден Палеоцен): 1 – сиви пясъчници с тънки мергелни прослойки; 2 – сиви
мергели с тънки пясъчникови слоеве; 3 – сиво-зеленикави интракластични мергелни брекчи; 4 – черни алевритови мергели; 5 – сиви едрозърнести пясъчници; 6 – сиво-бежови ронливи пясъчници с прослойки от дребнокъсови конгломерати;
7 – полигенни конгломерати с добре загладени варовикови късове; 8 – ронливи сиви ненаситени конгломерати и пясъчници; 9 – среднозърнести сиво-бежови пясъчници с мусковит; 10 – ненаситен конгломерат със сива мергелно-песъчлива
спойка; 11 – дребнокъсови варовикови конгломерати с едрозърнеста до гравийна спойка; 12 – сиво-бежови среднозърнести пясъчници с редки гравийни зърна
Fig. 2. Type section of the Ruzhintsi Formation on the right riverbank of Lom River, South of Beloptichene village, Vidin
District
1, lithological boundary; 2, unconformity; 3, fault; 4, packet number; 5, sample
Packets 1–12 Ruzhintsi Formation (Upper Campanian–Middle Paleocene): 1, gray sandstones with thin marl interbeds; 2, gray
marls with thin sandstone beds; 3, gray-greenish intraclastic marl breccias; 4, black silty marls; 5, gray coarse-grained sandstones;
6, gray-beige weakly cemented sandstones with fine-grained conglomerate interbeds; 7, polygenetic conglomerates with well
rounded limestone particles; 8, weakly cemented gray matrix supported conglomerates and sandstones; 9, medium-grained graybeige sandstones with muscovite; 10, matrix supported conglomerate with gray marl-sandy matrix; 11, fine-grained carbonate
conglomerates with coarse-grained to gravel matrix; 12, gray-beige medium grained sandstones with rare gravel particles
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Фиг. 3. Разрез на Мирковската свита (Кониас–Сантон) и Красавския член на Завалската свита (Горен Сантон–
Кампан?) в Курков дол, южно от с. Ружинци, Видинска област
1 – Димовска свита (Сармат): слабоспоени пясъчници и конгломерати; 2–3 – Мирковска свита (Кониас–Сантон): 2 – мергели, 3 – варовици; 4–5 – Красавски член на Завалската свита (Горен Сантон – Кампан?): 4 – пясъчници, 5 – черни аргилити; 6 – разлом; 7 – несъгласие; 8 – образец
Fig. 3. Section of the Mirkovo Formation (Coniacian–Santonian) and Krasava Member of the Zavala Formation (Upper
Santonian–Campanian?) in Kurkov Dol, South of the Ruzhintsi village, Vidin district
1, Dimovo Formation (Sarmathian): loose sandstones and conglomerates; 2–3, Mirkovo Formation (Coniacian–Santonian):
2, marls; 3, limestones; 4–5, Krasava Member of the Zavala Formation (Upper Santonian–Campanian?): 4, sandstones, 5, black
shales; 6, fault; 7, unconformity; 8, sample

вен и дискутиран още по време картировката на
Република България в М 1:50 000 (Ангелов и др.,
2005ф1). В настоящата статия е направена подробна литоложка и палеонтоложка характеристика на
разреза, номиниран за геотоп с научна, изследователска и образователна стойност.

Исторически бележки
Разрезът при с. Белоптичене е описан за първи
път от Tzankov (1963), който датира палеонтоложки пясъчниците и мергелите в основата му като
кампан-мастрихтски, а отгорележащите конгломерати отнася към Палеогена. Авторът допуска
несъгласие и свързва отсъствието на дански отложения с интензивни нагъвателни движения в края
на Кредата. Тези скали са отбелязани за пръв път
на Геоложката карта на България в М 1:100 000
(Angelov et al., 1995) като Кулска и Старопатишка
свита (Tzankov, 1995). По същия начин те са описани и на Геоложката карта на Република България
в М 1:50 000 (Angelov et al., 2006), а напоследък
1
Ангелов, В., М. Антонов, С. Герджиков, И. Климов, П.
Петров, Х. Киселинов, Г. Добрев, Д. Синьовски, С. Приставова.
2005ф. Доклад по задача „Съставяне на държавна геоложка кар
та на България – ревизионно геоложко картиране и прекарти
ране на части от Кулската зона, Предбалкана и Западна Стара
планина“. Национален Геофонд, МОСВ IV-491.
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бяха отнесени дори и към Кладорубската свита
(Granchovski, 2014).
При разработването на геотопите за целите
на геопарк „Белоградчишки скали“ бе установен непрекъснат разрез между долната пясъчниково-мергелна част (Кулска/Кладорубска свита) и горната пясъчниково-конгломератна част
(Старопатишка свита). Този факт изключва възможността горната част от разреза да принадлежи
на Старопатишката свита, която според Tzankov
(1963, 1995) и Filipov et al. (1995) лежи трансгресивно и дискордантно върху горнокредните скали.
Поради несъответствието с литоложките белези на
Кулската и Кладорубската свита и със стратиграфската позиция на Старопатишката свита цялата
последователност бе обособена като самостоятелна литостратиграфска единица – Ружинска свита
(Sinnyovsky, 2011). Долната кампан-мастрихтска
част на разреза е поделена на 6 пачки (Sinnyovsky,
2013a, b, 2015), 2 нанофосилни зони и 5 подзони. В
тази част от разреза Granchovski (2014) идентифицира нанофосилна зона UC 16 и части от зони UC
15 и UC 17 по Burnett (1998).
Пъстрите горнокредни мергели и варовици
в Курков дол, отнесени от Tzankov (1963) към
Алба и Ценомана, бяха изследвани при държавната картировка в М 1:50 000 (Ангелов и др.,
2005ф1). Въпреки че бяха датирани по нанофосили като сантонски, те неправилно бяха отнесе-

ни към Рабишката свита (Angelov, Dobrev, 2006).
При изследванията на тези скали за целите на
геопарк „Белоградчишки скали“ (Sinnyovsky,
2013a, b, 2015) бе доказана безспорната им принадлежност към Мирковската свита от медитеранския тип Горна Креда със стратиграфски обхват
Кониас–Сантон. Съгласно над тях в същия разрез
лежат битуминозните шисти, описани в ядката на
Красавската синклинала в Западното Средногорие,
които наскоро бяха обособени като самостоятелна
литостратиграфска единица – Красавски член на
Завалската свита (Sinnyovsky et al., 2013). Поради
характерната за тях нанофосилна стерилност те са
отнесени към Долен Сантон–Кампан? по аналогия
с к. л. Брезник от Геоложката карта на Република
България в М 1:50 000 (Marinova et al., 2011) и положението им в изследвания разрез.

Описание на литостратиграфските
единици
В настоящата статия се описват 3 литостратиграфски единици, въведени по различно време:
Ружинска свита, Мирковска свита и Красавски
член на Завалската свита. Тъй като Ружинската свита е голо име, в настоящата работа се дава подроб
на литоложка характеристика на разкритието по
десния бряг на р. Лом при с. Белоптичене (фиг. 2)
и се посочва като лектостратотип, който включва
описаните преди това 6 пачки от долната му част
(Sinnyovsky, 2011, 2013b, 2015). Мирковската
свита е въведена от Moev & Antonov (1976) за
пъстрите горнокредни варовици и мергели от
медитеранския тип Горна Креда в ЧелопешкоСтъргелската ивица, известни в по-старата литература като „куш-руж“. Завалската свита е въведена като официална литостратиграфска единица
в Западното Средногорие (Sinnyovsky et al., 2013),
където включва изключително разнообразни морски и континентални седименти с къснокампанска
възраст, включително и т. нар. „битуминозни шисти“, обособени като Красавски член на Завалската
свита.

Ружинска свита
Номенклатура. Наименувана е на с. Ружинци,
Видинска област, където при с. Белоптичене (до
скоро квартал на с. Ружинци) се намира нейният
стратотип.
Историческа справка. Долната част на разреза
е скицирана от Tzankov (1963), който датира скалите като кампан-мастрихски по иноцерамуси и
фораминифери. Tzankov (1995) акцентира върху
„…ъгловото несъгласие между глинесто-песъчливите флишки седименти на къснокредната Кулска
свита и покриващите ги скали на Старопатишката

свита.“ Авторът отбелязва, че „…хроностратиграфската позиция на Старопатишката свита при
с. Ружинци се определя като средноеоценска въз
основа на установената при с. Кладоруб нумулитидна фауна.“ Името е използвано за пръв път от
Sinnyovsky (2011) за теригенните отложения по
десния бряг на р. Лом, отнесени към Кулската и
Старопатишката свита на Геоложката карта на
България в М 1:100 000 (Angelov et al., 1995) и
на Геоложката карта на Република България в
М 1:50 000 (Angelov et al., 2006). Granchovski
(2014) ги причислява към Кладорубската и Старо
патишката свита.
Дефинитивни белези. Изградена е от груботеригенни отложения – конгломерати, гравелити,
пясъчници, алевролити, алевритови мергели и
мергелни брекчи.
Типов разрез. Намира се по десния бряг на
р. Лом, южно от с. Белоптичене, Видинска област
(фиг. 2).
Покривка: Димовска свита (Горен Волин–Долен Бесараб):
конгломерати и пясъчници
-------- ерозионна повърхност -------Ружинска свита (Горен Кампан–Среден Палеоцен) (12–1)
– над 200 m
12 – масивни сиви до розово-сиви среднозърнести
пясъчници с редки гравийни зърна..................... над 23 m
11 – дребнокъсови полигенни конгломерати с доб
ре загладени късове и едрозърнеста до гравийна
спойка с преобладаващи варовикови късове............48 m
10 – ненаситен конгломерат със сива глинесто-песъчлива спойка (дебрит)................................................2 m
9 – среднозърнести сиво-бежови пясъчници с мусковит..............................................................................10 m
8 – ронливи сиви ненаситени конгломерати и пясъчници...........................................................................8 m
7 – дебелопластови полигенни конгломерати с доб
ре сортирани и загладени късове, главно от варовици...............................................................................24 m
6 – сиво-бежови, рядко червеникави ронливи пясъчници с пластове от дребнокъсови конгломерати....................................................................................26 m
5 – ронливи бежови масивни едрозърнести пясъчници...............................................................................14 m
4 – черни алевритови мергели......................................2 m
3 – сиво-зеленикави интракластични мергелни брек
чи...........................................................................................25 m
2 – сиво-зеленикави мергели с тънки 5-6 cm, цик
лично повтарящи се през 30–50 cm пясъчникови
слоеве............................................................................12 m
1 – ронливи сиви и бежови тънко- до средноплас
тови пясъчници с мергелни прослойки.............. над 16 m
Подложка – не се разкрива.

Литоложка характеристика. Свитата е изградена изцяло от груботеригенни отложения,
сред които преобладават конгломерати, брекчи
и пясъчници. Долната песъчливо-мергелна част
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на разреза (пачки 1–3), отнасяна към Кулската и
Кладорубската свита (Tzankov, 1995; Angelov,
Dobrev, 2006; Granchovski, 2014), е изградена от
пясъчници, песъчливи мергели и интракластични мергелни брекчи с къснокампанско-ранномастрихтска възраст. Най-старите къснокампански
нива на пачка (1) в източната част на разреза, са
представени от леко наклонени на ЮЗ ронливи
тънкопластови пясъчници с мергелни прослойки
(Табл. Ia, b). При допълнителните изследвания
на дъното под нивото на р. Лом бяха установени
още 10 m, с което общата дебелина на пачката в
описания тук стратотипов разрез става над 16 m.
Следващата пачка (2), с дебелина 12 m, е изградена
от песъчливи мергели с циклично редуване на тънки 5–6 cm пясъчникови слоеве, повтарящи се през
30–50 cm (Табл. Ic). Интракластичните мергелни
брекчи от пачка (3) с дебелина 25 m са представени от сиво-зелени ръбати мергелни късове с неправилна форма и хаотична ориентировка с размер
от 5–10 до 40–50 cm, плуващи сред мергелна маса
(Табл. Id). Алевритовите мергели, разположени на
запад от разломната повърхност между пачки (3)
и (4), се различават по черния си цвят и високото съдържание на алевритово-псамитна фракция
(Табл. Iе). В горната част на разреза (пачки 5–12)
с дебелина над 150 m преобладават конгломерати
и пясъчници. Конгломератите са с добре загладени полигенни или преобладаващо карбонатни късове. Срещат се както късово доминирани, добре

сортирани с изразена слоестост (Табл. If), така и
ненаситени с обилна песъчлива спойка и неясна
слоестост (Табл. Ig). Пясъчниците имат по-голям
дял от конгломератите в горната част на разреза.
Те са грубо- до едрозърнести, като в много случаи са с гравелитови късове или се прослояват от
ненаситени конгломерати и гравелити (дебрити).
По отношение на литификацията конгломератите
и пясъчниците са от добре споени до слабо споени
и ронливи. Съставът на късовете е изключително
разнообразен. Най-често се срещат варовици от
Западнобалканската карбонатна група, но сред
тях има и късове от кварц, кварцити, пясъчници,
гранитоиди, диабази, зелени шисти, гнайси и др.,
характерни за подхранващата суша от юг.
Граници и дебелина. Пластовете са от леко
наклонени на ЮЗ в източната част на разреза до
вертикални и преобърнати в неговата западна
част. Долната граница не се разкрива, а горната
представлява съвременна ерозионна повърхност.
В най-източната част сред горнокампанските пясъчници и мергели на пачка (1) се наблюдава дълбок ерозионен джоб, запълнен през Миоцена от
конгломерати и пясъчници на Димовската свита
(Горен Саравал–Долен Тортон) (фиг. 2; Табл. Ia, b).
Според Angelov et al. (2006) горнокредните скали
се покриват от алувиалните отложения на заливната и надзаливна тераса на р. Лом. По десния склон
върху кампанските отложения наистина има чакъли от стари речни тераси, но на изток по добре

ТАБЛИЦА I
а. Ерозионен джоб в пясъчниците и мергелите на Ружинската свита (пачка 1), запълнен с пясъчниците на Димовската
свита.
b. Базалният конгломерат на Димовската свита в същото разкритие.
c. Песъчливи мергели с циклично редуване на тънки пясъчникови пластове в долната част на Ружинската свита (пачка 2).
d. Интракластични мергелни брекчи в Ружинската свита (пачка 3).
e. Разломът между Долния Мастрихт (сиво-зелените мергели отляво) и Долния Палеоцен (черните алевритови мергели
отдясно).
f. Късово доминирани варовикови конгломерати в средната част на Ружинската свита (пачка 7).
g. Ненаситени конгломерати (дебрити) с песъчливо-гравийна спойка в средната част на Ружинската свита (пачка 8).
h. Пъстра варовиково-мергелна алтернация в Мирковската свита в Курков дол.
i. Гънки на свличане в Мирковската свита в Курков дол.
j. Черни финоламинирани аргилити („битуминозни шисти”) в Красавския член на Завалската свита в Курков дол.
PLATE I
a. Erosional pocket in sandstones and mudstones of the Ruzhintsi Fm (packet 1) filled with sandstones of the Dimovo Fm.
b. Basal conglomerate of the Dimovo Fm in the same outcrop.
c. Sandy marls with cyclic alternation of thin sandstone beds in the lower part of the Ruzhintsi Fm (packet 2).
d. Intraclastic marl breccia in the Ruzhintsi Fm (packet 3).
e. The fault between Lower Maastrichtian (green-gray marl on the left) and Lower Paleocene (black silty marl on the right).
f. Clast-supported carbonate conglomerate in the middle of the Paleocene portion of the Ruzhintsi Fm (packet 7).
g. Matrix-supported conglomerate with sandy-gravel matrix (debrite) of packet 8.
h. Motley limestone-marl alternation of Mirkovo Fm in Kurkov Dol.
i. Slump folds in Mirkovo Fm in Kurkov Dol.
j. Black fine-laminated argillites (“bituminous shales”) in Krasava Member of the Zavala Formation in Kurkov Dol.
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изразена ерозионна повърхност те се покриват от
базален конгломерат (Табл. Ia, b), прилягащ странично към кампанските пясъчници и мергели, поради което Granchovski (2014) приема границата
с Димовската свита за разломна. Разкритията на
миоценските скали по десния бряг на р. Лом на
изток от разреза са отнесени към Криводолската
свита (Горен Бесараб), чиито глинести отложения покриват пясъчниците на Димовската свита
(Angelov et al., 2006). На запад разрезът се покрива
от почвен слой, а най-горните стратиграфски нива
в западната част на разкритието попадат под съв
ременните алувиални отложения на р. Лом.
Разпространение. Засега свитата е установена
само в типовия разрез, но със сигурност е премината и от сондажите, прокарани в района през миналия век.
Фосилно съдържание и възраст. Всички проби
от кампан-мастрихтския интервал съдържат обилно количество отлично запазена нанофлора, благодарение на която тази част на разреза е прецизно
датирана и поделена на зони и подзони, съгласно
биостратиграфската схема по варовит нанопланк
тон на Горната Креда в България (Sinnyovsky,
2013b, 2015). В настоящото изследване са приложени данни за възрастта на целия разрез на
Ружинската свита – от най-старите му нива под
нивото на р. Лом в източната част до най-високите
нива в неговата западна част (фиг. 2).
Кредната част на разреза съдържа богато разнообразие от нанофосилни видове, част от които
са илюстрирани в Табл. II. Най-долната, пясъчниково-мергелна пачка (1) с новоустановените
10 m под нивото на р. Лом принадлежи изцяло
към подзона Uniplanarius sissinghii на горнокампанската зона Uniplanarius trifidus. Песъчливите
мергели на пачка (2) обхващат горната част на
подзона Uniplanarius sissinghii и цялата подзона
Lucianorhabdis arcuatus (Горен Кампан, най-горна
част). Интракластичните мергелни брекчи на пачка (3) принадлежат изцяло на зона Arkhangelskiella
cymbiformis (Долен Мастрихт), представена от
долните си 3 подзони – Broinsonia parca con
stricta, Reinhardtites levis и Arkhangelskiella maast
richtiana. Вследствие на вертикалния разлом
между пачки (3) и (4) липсват най-горната долномастрихтска подзона на зона cymbiformis – Lithra
phidites praequadratus, трите горномастрихтски
зони Lithraphidites quadratus, Micula murus и Mi
cula prinsii и най-долната палеоценска зона NP 1
Biantholithus sparsus.
Западно от разлома в конгломератно-пясъчниковата част на разреза нанофосили са установени
само в определени мергелни прослойки, от които
е извлечена максимално количество информация
за възрастта на тази теригенна последователност
(Табл. III). Пачка (4) принадлежи на зона NP 2
Cruciplacolithus tenuis (Долен Палеоцен). Те съдържат палеоценска нанофлора, индикираща присъст40

вието на долнопалеоценските зони NP 2–NP 4 в интервала от пачка (4) до пачка (7). В долната част на
пачка 8 (проба Рп-5) е установено присъствието на
Fasciculithus tympaniformis Hay & Mohler, по чиято
поява се поставя границата между нанофосилните
зони NP 4 и NP 5, съвпадаща с границата Долен–
Среден Палеоцен. Едновременното присъствие
на Fasciculithus tympaniformis Hay & Mohler от
една страна и Cruciplacolithus subrotundus PerchNielsen и Ellipsolithus bollii Perch-Nielsen от друга, характерни за палеоценските зони NP-4 (Долен
Палеоцен) и NP-5 (Среден Палеоцен) в пробите от
Рп-5 до Рп-2 показва, че горната част на разреза
(пачки 8–10) принадлежи на нанофосилна зона
NP-5 (Среден Палеоцен). Пачки (11) и (12) също
принадлежат на Средния Палеоцен, тъй като в
най-горната проба Рп-1 не бяха открити нанофосили, характерни за Горния Палеоцен. Цялостният
анализ на нанофосилното съдържание на скалите
от Ружинската свита показва, че нейният стратиграфски обхват е Горен Кампан–Среден Палеоцен.

Мирковска свита
Номенклатура. Свитата е въведена от Moev & An
tonov (1976) и описана подробно в Стъргелско-Че
лопешката ивица от Moev & Antonov (1978).
Историческа справка. В по-старите източници скалите на свитата са известни като „втори хоризонт на сенона“ (Landžev, 1940; Mandev,
1940; Nikolaev, 1947), „трети хоризонт на сенона“
(Vrabljansky et al., 1961). Tzankov (1965) отнася
карбонатните скали в разреза при с. Елешница
към Мастрихтския етаж. Karagjuleva et al. (1974)
ги обединяват в „карбонатна задруга“, а Dimitrova
et al. (1981) – във „варовиково-мергелна задруга“.
Dimitrova et al. (1984) определят кониас-раннокампанска възраст на пъстроцветните варовици и
мергели въз основа на фораминифери. Sinnyovsky
(2005) определя по нанофосили същия стратиграфски обхват, като причислява към Мирковската
свита и Воденския член. На север от Балкана скали
от типа „куш-руж“ са установени за пръв път северно от манастира „Св. Никола“ при с. Скравена,
Ботевградско (Sinnyovsky, Hristova-Sinnyovska,
1996). Тук, заедно с теригенните отложения на
Лютидолската свита, се разкриват пъстроцветни
варовици и мергели от Мирковската свита, съдържащи тънки бентонитови прослойки с биотит
и селадонит, които очевидно са с вулканогенен
произход. Поради интимните отношения на тези
скали с Лютидолската свита, последната е обявена за преходен фациес между медитеранския и
северноевропейския тип Горна Креда. В Кулската
зона за пръв път подобни пъстри скали бяха установени по време на картировката на Република
България в М 1:50 000 (Ангелов и др., 2005ф). Това
предизвика сериозна дискусия около тяхната ли-

тостратиграфска и морфоструктурна принадлежност. По време на полевия сезон те бяха датирани по нанофосили като сантонски (Синьовски в:
Ангелов и др., 2005ф) и отнесени към т. нар. медитерански фациес „куш-руж“, типично представен от Мирковската свита (Moev, Antonov, 1976)
в Централното Средногорие и Меловската свита
(Sinnyovsky et al., 2012) в Западното Средногорие.
В обяснителната записка на картен лист Ружинци
обаче Angelov & Dobrev (2006) ги причисляват
към Рабишката свита.
Бележки. Описаната последователност предста
влява незакономерна алтернация от мергели и варовици, поради което е отнесена към Мирковската,
а не към нейния латерален аналог Меловската
свита, изградена от тънкоритмични карбонатни турбидити. От друга страна присъствието на
разпространените в Западното Средногорие „битуминозни шисти“ е допълнително доказателство
за безспорната им принадлежност към медитеранския тип Горна Креда.
Типов разрез. Неописаният типов разрез се
намира в долината на р. Воден, северно от гара
Мирково, Софийско (Moev, Antonov, 1978).
Литоложка характеристика. В типовата местност свитата е представена от червени и пъстри
глинести варовици с единични неиздържани пачки
от ненаситени полигенни конгломерати в основата
и в горната част на свитата. Разкритията по Курков
дол, южно от с. Ружинци, представляват един доста пълен разрез в типичната за нея пъстра мергелноваровикова алтернация (фиг. 3; Табл. Ih). Свитата
е изградена предимно от бели и в подчинено количество пъстри глинести варовици с мергелни
прослойки. Независимо от определената по нанофосили сантонска възраст, в окончателния текст
на геоложкия доклад от държавната картировка в
М 1:50 000 (Ангелов и др., 2005ф) и обяснителната записка на картен лист Ружинци (Angelov et al.,
2006) Angelov & Dobrev (2006) отнасят разкрития
та по Курков дол към Рабишката свита, с което
неоснователно разширяват нейния стратиграфски
обхват до Алб–Сантон. В нея наистина има единични прослойки от сиво-зелени мергели с червеникав оттенък, но те не са определящ дефинитивен
белег, а по-скоро инцидентно срещани нива. Освен
това в нея мергелите са определящият скален компонент, докато в Мирковската свита преобладаващата разновидност са варовиците.
Граници и дебелина. В типовата местност дол
ната граница на свитата представлява постепенен
преход от пясъчниковата задруга с кониаска възраст, а горната – постепенен литоложки преход
към мергелния Воденски член на Чуговишката свита, подстилащ нейната турбидитна част. Разрезът
представлява дебела ~180 m последователност от
незакономерно редуващи се бели, сиви и розови мергели и варовици, които на места са силно
нагънати и разломени. Долната и горната част на

разреза се покриват трансгресивно от миоценските конгломерати и пясъчници на Димовската свита
(фиг. 3; Табл. Ia, b). Разрезът е усложнен от гънки
на подводно свличане с незначителна амплитуда,
характерни за Мирковската свита в Централното
Средногорие (Табл. Ii). На места при огъването са
се получили скъсвания, поради което има и разломи с незначителни размествания.
Разпространение. В Кулската зона свитата е
установена само в района южно от с. Ружинци: в
Курков дол и по международния път Е-79. Поради
високата си изследователска стойност разрезът е
заложен като обект за научна разработка в плана за
развитие на геопарк „Белоградчишки скали“.
Фосилно съдържание и възраст. Като цяло скалите съдържат бедни нанофосилни асоциации, но
някои проби показват задоволителна запазеност и
добро видово разнообразие. Това позволи идентифицирането на характерните за Кониаса и Сантона
нанофосилни зони Arkhangelskiella confusа (Долен
Кониас) с двете си подзони Quadrum svabenickae
(долен Долен Кониас) и Lucianorhabdus cayeuxii
(горен Долен Кониас), Micula staurophora (Горен
Кониас–Долен Сантон) и Reinhardtites anthophorus
(Сантон). В най-горната част се разкриват ~30 m
пясъчници и черни финоламинирани аргилити без
нанофосили (Табл. Ik). Те са аналог на битуминозните шисти в Западното Средногорие, обособени
като Красавски член на Завалската свита при селата Красава, Станьовци и Голо бърдо (Sinnyovsky
et al., 2013). При Голо бърдо те покриват тънкоритмичните карбонатни турбидити на Меловската
свита, но тук в подстилащите скали липсват елементи на турбидитна седиментация, поради което
са отнесени към Мирковската свита. Присъствието
на битуминозни прослойки, представящи едно
трансгресивно във времето аноксично събитие или
няколко последователни аноксични събития, проя
вени от най-Късния Сантон до Късния Кампан в
Западното Средногорие, е доказателство за връзката на карпатския тип Горна Креда от СЗ България
с медитеранския тип Горна Креда от Западното
Средногорие.

Красавски битуминозен член
на Завалската свита
Номенклатура. Името е въведено от Konstantinova
et al. (1976) като „Красавска битуминозна свита“.
Като член на Завалската свита (Горен Кампан)
е описан от Sinnyovsky et al. (2013) в ядката на
Красавската синклинала.
Историческа справка. Първоначално скалите,
изграждащи Красавската синклинала са отнесени
към Горната Креда от Zlatarski (1927), а по-късно Bontschew (1929) обосновава тяхната сенонска възраст. След това те са обединени в „шести
и седми хоризонт на мастрихта“ (Tzankov et al.,
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PLATE II

ТАБЛИЦА II (x 2020)
1. Arkhangelskiella confusa Burnett; зона anthophorus, Горен Сантон, Курков дол, проба Кд-20.
2, 3. Quadrum svabenickae Burnett; зона confusа, подзона svabenickae, Долен Кониас, Курков дол, проба Кд-4.
4. Tetralithus pyramidus Gardet; зона anthophorus, Горен Сантон, Курков дол, проба Кд-20.
5. Rucinolithus hayi Stover; зона anthophorus, Горен Сантон, Курков дол, проба Кд-20.
6, 7. Marthasterites furcatus (Deflandre); зона anthophorus, Горен Сантон, Курков дол, проба Кд-20.
8. Staurolithites imbricatus (Gartner); зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
9. Eiffеllithus eximius (Stover); зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
10. Microrhabdulinus tortus Stover; зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
11, 12. Broinsonia parca (Stradner) ssp. constricta Hattner et al.; зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене,
проба Ру-9.
13. Petrarhabdus copulatus (Deflandre); зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
14. Prediscosphaera microrhabdulina (Perch-Nielsen) – стебло; зона cymbiformis, подзона levis, Долен Mастрихт, Белоптичене,
проба Ру-26.
15. Ceratolithoides sesquipeadlis Burnett; зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
16. Reinhardtites anthophorus (Deflandre); зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
17. Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre; зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
18. Calculites obscurus (Deflandre); зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
19. Micula staurophora (Gardet); зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
20, 22. Uniplanarius gothicus (Deflandre); зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
21, 25. Uniplanarius sissinghii Perch-Nielsen; зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
23. Reinhardtites levis Prins & Sissingh; зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
24. Uniplanarius trifidus (Stradner); зона trifidus, подзона arcuatus, Горен Кампан, Белоптичене, проба Ру-9.
26. Arkhangelskiella maastrichtiana Burnett; зона cymbiformis, подзона levis, Долен Mастрихт, Белоптичене, проба Ру-26.
PLATE II (x 2020)
1. Arkhangelskiella confusa Burnett; anthophorus Zone, Upper Santonian, Kurkov Dol, Sample Кд-20.
2, 3. Quadrum svabenickae Burnett; confusа Zone, svabenickae Subzone, Lower Coniacian, Kurkov Dol, Sample Кд-4.
4. Tetralithus pyramidus Gardet; anthophorus Zone, Upper Santonian, Kurkov Dol, Sample Кд-20.
5. Rucinolithus hayi Stover; anthophorus Zone, Upper Santonian, Kurkov Dol, Sample Кд-20.
6, 7. Marthasterites furcatus (Deflandre); anthophorus Zone, Upper Santonian, Kurkov Dol, Sample Кд-20.
8. Staurolithites imbricatus (Gartner); trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
9. Eiffеllithus eximius (Stover); trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
10. Microrhabdulinus tortus Stover; trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
11, 12. Broinsonia parca (Stradner) ssp. constricta Hattner et al.; trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene,
Sample Ру-9.
13. Petrarhabdus copulatus (Deflandre); trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
14. Prediscosphaera microrhabdulina (Perch-Nielsen) – stem; cymbiformis Zone, levis Subzone, Lower Maastrichtian,
Beloptichene, Sample Ру-26.
15. Ceratolithoides sesquipeadlis Burnett; trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
16. Reinhardtites anthophorus (Deflandre); trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
17. Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre; trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
18. Calculites obscurus (Deflandre); trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
19. Micula staurophora (Gardet); trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
20, 22. Uniplanarius gothicus (Deflandre); trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
21, 25. Uniplanarius sissinghii Perch-Nielsen; trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
23. Reinhardtites levis Prins & Sissingh; trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
24. Uniplanarius trifidus (Stradner); trifidus Zone, arcuatus Subzone, Upper Campanian, Beloptichene, Sample Ру-9.
26. Arkhangelskiella maastrichtiana Burnett; cymbiformis Zone, levis Subzone, Lower Maastrichtian, Beloptichene, Sample Ру-26.

1960) и датирани с богати фосилни съобщества
като мастрихтски (Tzankov et al., 1960; Yolkichev,
Karagiuleva, 1962; Pamouktchiev, 1963, 1965, 1981;
Tzankov, 1981а, b). Въз основа на тези данни на
Геоложката карта на България в М 1:100 000 скалите са отнесени към кампан-мастрихтската „глинесто-мергелно-варовикова задруга“ и мастрихтските „конгломератно-пясъчникова“ и „пясъчни

ково-мергелна задруга“ (Zagorčev et al., 1991; Kos
tadinov, Tchounev, 1995), цитирани в академичното издание „Геология на България“ (Sinnyovsky,
Dimitrova, 2009). По аналогия с Пернишкия басейн
Beregov (1941) отнася битуминозните шисти в ядката на Красавската синклинала към Олигоцена,
описани като „мергели и глинести шисти“ с 50 m
„битуминозна зона“ (Beregov, 1945). Kamenov
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PLATE III

ТАБЛИЦА III (x 1720)
1. Biantholithus sparsus Bramlette & Martini; зона NP 2, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рc-5.
2. Cyclagelosphaera alta Perch-Nielsen; зона NP 2, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рc-5.
3. Marcalius inversus Deflandre; зона NP 2, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рc-5.
4. Cruciplacolithus primus Perch-Nielsen; зона NP 2, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рc-5.
5. Coccolithus cavus Hay & Mohler; зона NP 5, Среден Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-2.
6. Ericsonia subpertusa Hay & Mohler; зона NP 5, Среден Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-3.
7. Cruciplacolithus intermedius van Heck & Prins; зона NP 5, Среден Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-2.
8. Cruciplacolithus asymmetricus van Heck & Prins; зона NP 4, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-5.
9, 10. Cruciplacolithus tenuis Stradner; зона NP 5, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-5.
11, 12. Chiasmolithus edwardsii Romein; зона NP 4, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-5.
13. Cruciplacolithus subrotundus Perch-Nielsen; зона NP 5, Среден Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-3.
14. Cruciplacolithus lathipons Romein; зона NP 5, Среден Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-2.
15. Chiasmolithus danicus Brotzen; зона NP 4, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-5.
16. Ellipsolithus macellus Bramlette & Sullivan; зона NP 5, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-4.
17, 18. Neochiastozygus modestus Perch-Nielsen; Белоптичене: 17 – зона NP 4, Долен Палеоцен, проба Рп-4; 18 – зона NP 5,
Среден Палеоцен, проба Рп-2.
19. Neochiastozygus perfectus Perch-Nielsen; зона NP 4, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-4.
20. Ellipsolithus bollii Perch-Nielsen; зона NP 5, Среден Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-2.
21, 22. Fasciculithus tympaniformis Hay & Mohler; зона NP 5, Среден Палеоцен, Белоптичене: 21 – проба Рп-2, 22 – проба
Рп-3.
23. Braarudosphaera bigelowii Gran & Braarud; зона NP 2, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-2.
24. Zeugrhabdotus sigmoides Bramtelle & Sullivan; зона NP 4, Долен Палеоцен, Белоптичене, проба Рп-5.
PLATE III (x 1720)
1. Biantholithus sparsus Bramlette & Martini; NP 2 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рс-5.
2. Cyclagelosphaera alta Perch-Nielsen; NP 2 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рс-5.
3. Marcalius inversus Deflandre; NP 2 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рс-5.
4. Cruciplacolithus primus Perch-Nielsen; NP 2 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рс-5.
5. Coccolithus cavus Hay & Mohler; NP 5 Zone, Middle Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-2.
6. Ericsonia subpertusa Hay & Mohler; NP 5 Zone, Middle Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-3.
7. Cruciplacolithus intermedius van Heck & Prins; NP 5 Zone, Middle Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-2.
8, Cruciplacolithus asymmetricus van Heck & Prins; NP 4 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-5.
9, 10. Cruciplacolithus tenuis Stradner; NP 5 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-5.
11, 12. Chiasmolithus edwardsii Romein; NP 4 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-5.
13. Cruciplacolithus subrotundus Perch-Nielsen; NP 5 Zone, Middle Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-3.
14. Cruciplacolithus lathipons Romein; NP 5 Zone, Middle Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-2.
15. Chiasmolithus danicus Brotzen; NP 4 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-5.
16. Ellipsolithus macellus Bramlette & Sullivan; NP 5 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-4.
17, 18. Neochiastozygus modestus Perch-Nielsen; Beloptichene: 17 – NP 4 Zone, Lower Paleocene, Sample Рп-4, 18 – NP 5 Zone,
Middle Paleocene, Sample Рп-2.
19. Neochiastozygus perfectus Perch-Nielsen; NP 4 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-4.
20. Ellipsolithus bollii Perch-Nielsen; NP 5 Zone, Middle Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-2.
21, 22. Fasciculithus tympaniformis Hay & Mohler; NP 5 Zone, Middle Paleocene, Beloptichene: 21 – Sample Рп-2, 22 – Sample
Рп-3.
23. Braarudosphaera bigelowii Gran & Braarud; NP 2 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-2.
24. Zeugrhabdotus sigmoides Bramtelle & Sullivan; NP 4 Zone, Lower Paleocene, Beloptichene, Sample Рп-5.

et al. (1977) обединяват палеогенските скали в
„Брезнишки моласоиден комплекс“ с 3 задруги:
основна моласна, битуминозна и горна пъстроцветна моласоидна задруга с олигоценска възраст, отразени на Геоложката карта на България в
М 1:100 000 в ядката на синклиналата (Zagorchev
et al., 1991; Kostadinov, 1995). Олигоценската възраст на тези скали се приема от всички изследователи до държавната картировка на Република
България в М 1:50 000 (к. л. Брезник), когато Ma

rinova et al. (2011) установяват постепенен преход
между „мастрихтските“ и „олигоценските“ скали
и ги обединяват в „пясъчниково-мергелна задруга“ с къснокампанска възраст, доказана с нанофосили. Скалите на „пясъчниково-мергелната задру
га“ (Kostadinov, Tchоunev, 1995) дълги години са
считани за мастрихтски. Това се дължи на неправилната интерпретация на фосилните данни от
рифовите варовици на Ярославския репер, чиито
подробен анализ е направен в предходна статия
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(Sinnyovsky et al., 2013). При последната картировка скалите, изграждащи Красавската синклинала
бяха обединени в една литостратиграфска единица – Завалска свита (Sinnyovsky et al., 2013), чиято
къснокампанска възраст (вкл. и на „олигоценските“ нива) бе доказана с варовити нанофосили.
Дефинитивни белези. Красавският битуминозен член е изграден от финоламинирани сиво-зеленикави с черни повърхности аргилити, мергели,
варовици и доломити.
Типов разрез. Намира се в СИ бедро на Кра
савската синклинала на 300 m ЮЗ от с. Красава.
Литоложка характеристика. В района на
Курков дол Красавският член е изграден от пъстри до черни, здрави, финоламинирани мергели и
битуминозни аргилити. В долната част се наблюдава редуване на тънки пясъчникови и мергелни
слоеве, след което следват стерилни зелени и сиви
ламинирани аргилити и мергели с тънки пясъчникови слойчета. Нагоре в разреза те преминават
в здрави, тъмносиви до черни мергели и финоламинирани битуминозни шисти с паралелепипедно
напукване (Табл. Ij).
Граници и дебелина. Долната граница представлява постепенен преход от червени биотурбирани мергели на Мирковската свита. Горната
граница не се разкрива. Покрива се трансгресивно и дискордантно от миоценските пясъчници на
Димовската свита (фиг. 3). Дебелината на разкритията по Курков дол е ~30 m.
Разпространение. В Кулската зона е установен
само в горната част на Курков дол.
Фосилно съдържание и възраст. Битуминозните
шисти и мергели са стерилни не само в изследвания разрез, но и в цялото им разпространение в
Западното Средногорие. Единствената находка
на кампански нанофосили е установена южно от
с. Долни Романци, Брезнишко (Marinova et al.,
2011; Sinnyovsky et al., 2013). По стратиграфската
им позиция в разреза може да се допусне късносантонско-кампанска възраст.

Заключение
Анализираните разрези в околностите на с. Ру
жинци представят уникални за Кулската зона
фациеси, които досега са отнасяни към различни литостратиграфски единици. Поради своята уникалност за карпатския тип Горна Креда
и Палеоцен, скалите при с. Белоптичене са обединени в самостоятелна единица – Ружинска
свита. Крайбрежните кампан-мастрихтски отложения в долната част на разреза свидетелстват за плиткоморска обстановка, просъществувала от Късния Кампан до Средния Палеоцен.
Долномастрихтските мергелни брекчи са индикатор за крайбрежна обстановка на утаяване в
близост до стръмен бряг в условия на синседи46

ментационни ерозионни процеси на литифицирани седименти. Подобни процеси обикновено
се свързват със срутищни или щормови явления.
В случая най-вероятно става въпрос за дълго съществуваща високоенергийна крайбрежна обстановка, довела до перманентно разрушаване
на мергелното дъно, продължило поне 3 млн. г.
през целия Ранен Мастрихт, а вероятно и през
Късния Мастрихт, когато настъпва леко потъване и се установява плитководна мергелно-алевритова седиментация. В такива условия започва
Палеоценската епоха, когато се отлагат алевритово-глинесто-карбонатни скали. След това настъпва бързо изплитняване и обстановката отново се
променя в крайбрежна, доказателство за което са
плиткоморските отложения на Долния и Средния
Палеоцен, представени от пясъчници и конгломерати. За разлика от долномастрихтските мергелни
брекчи, тези отложения са представени от добре
загладени и сортирани късове с ясно изразена
слоесост. Сред тях има прослойки от ненаситени
конгломерати, които вероятно са образувани от
дебритови потоци. Изключително полезно за интерпретацията на седиментационната обстановка
се оказа присъствието на варовит нанопланктон,
благодарение на който са датирани всички нива на
разреза и идентифицирани разломни нарушения,
отделящи Долния Мастрихт, Долния Палеоцен и
Средния Палеоцен. Високото съдържание на нанофосили в горнокредната част на разреза позволи прецизната му подялба на 2 зони и 5 подзони: зона Uniplanarius trifidus (Горен Кампан) с
подзони Uniplanarius sissinghii и Lucianorhabdis
arcuatus, и зона Arkhangelskiella cymbiformis (Долен
Мастрихт) с подзони Broinsonia parca constricta,
Reinhardtites levis и Arkhangelskiella maastrichtiana.
Поради неблагоприятните условия за запазване
на нанофлора, палеоценската част на разреза не е
така прецизно датирана. Долнопалеоценската част
е отнесена към интервала NP 2–NP 4, а среднопалеоценската – към зона NP 5. Последователността
на нанофосилните зони изключва присъствието на
несъгласие в разреза и доказва различната стратиграфска позиция на палеоценските конгломерати
и Старопатишката свита, към която са отнасяни
досега.
Карбонатният фациес „куш-руж“, представен от характерната за Централното Средногорие
Мирковска свита, както и известните битуминозни шисти на Красавски член на Завалската свита
от Западното Средногорие, представляват уникално за карпатската зона екзотично разкритие,
което доказва директната връзката между карпатския и медитеранския басейн през Късната Креда.
Въпреки наличието на гънки и разломи, в разреза
са отделени 3 зони: Arkhangelskiella confusa с подзони Quadrum svabenickae (долен Долен Кониас)
и Lucianorhabdus cayeuxii (горен Долен Кониас),
Micula staurophora (Горен Кониас–Долен Сантон)

и Reinhardtites anthophorus (Сантон). Поради характерната за тях нанофосилна стерилност битуминозните шисти са отнесени по стратиграфска
позиция към Долния Кампан. Двете разкрития,
представляващи истинско богатство за българското геоложко наследство, са оценени като геотопи
с висока научна, изследователска и образователна

стойност и са включени в списъка от геотопи на
геопарк „Белоградчишки скали“.
Благодарности: Статията е принос към научните изследвания, свързани с разработването на
геопарк „Белоградчишки скали“, финансирани по
Договор 02-72 на Фонд „Научни изследвания“.
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