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Във връзка с организирането на XXII конгрес
на КБГА през 2022 г. в България, предлагаме
една еднодневна екскурзия през пре-Вариските
палеозойски скали в Западния Балкан. Тръгва се
от гр. София към с. Врачеш. Там (фиг. 1, т. 1)
се разкриват най-старите скали (горен Арениг) в
Свогенската тектонска единица – алевролитовоглинестата метазадруга. Тя е изградена предимно от филити, филитизирани аргилити и мета
алевролити. На места сред тях се срещат различно дебели пачки от гондити (кварц-гранатови
шисти). Продължава се по черен път към ловна
резиденция „Търсава“, където е необходима високопроходима кола. В т. 2 се пресича едно ниво
пясъчници, което се следи на десетки километри
и бележи границата със следващата ордовишка
свита – Грохотенската (сиви до черни аргилити
и светлосиви пясъчници). След „Търсава“ пътят
е асфалтиран, но тесен. Навлиза се в светло- до
сиво-зелени неяснослоести аргилити (Церецелска свита). В тях под формата на тъмни петна
се наблюдават ходове от червеи, а ашгилската
им възраст е приета по стратиграфска позиция.
Преди с. Ябланица изведнъж се появяват черни
аргилити и алевролити – първата девонска свита (Оградищенска). В т. 3 може да се „пипне“
Ябланишкия разсед, отделящ Ордовика от Девона. В селото и след него аргилитите стават
по-светли. Това е следващата девонска свита –
Ромчанската. Най-младите ордовишки и найстарите силурски скали се пресичат малко преди
и в с. Изказица. Това са пясъчници (Сирманска

свита) и богати на SiO2 лидити (Салтарска свита), които могат да се разгледат тук (т. 4), но има
и по-добра възможност. До с. Бакьово маршрутът е в описаните девонски седименти. Около
селото се разкриват всички силурски свити. В
неговия край (т. 5) може да се разгледа горносилурската Ябуковдолска свита. Тя е изградена
почти изцяло от сиви до сиво-зелени ивичести
алевритови аргилити, с преходи към аргилити.
В т. 6 се наблюдава спектакъл от силнонагънати, почти вертикални лидити (Салтарска свита),
черни граптолитни аргилити (силурската Малоречка свита) и внедрен между тях пермски дацитов сил. Продължава се към с. Батулия, но преди
това се спира в устието на Салтарски дол. Пеша
по дола към т. 7 се достига до единственото място в България, където в основата на Салтарската
свита, на около 1 m от горнището на Сирманската свита, е установена границата ОрдовикСилур, която е маркирана с бяла боя. В дола се
разкриват много добре Церецелската, Сирманската, Салтарската, Малоречката и Ябуковдолската свита. По посока към с. Томпсън в т. 8 се
наблюдават канални образувания в пясъчниците
на Грохотенската свита. Преди с. Томпсън по
горски път се тръгва към с. Церецел по долината на р. Дълбочица. В началото се разкриват
корбонски седименти, в които има изоставени
минни изработки за антрацитни въглища. След
Карбона се пресичат почти всички палеозойски
свити. В т. 9 при с. Церецел могат да се намерят
прекрасни отпечатъци на граптолити в Мало
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Фиг. 1. Маршрут на екскурзията (в жълто) и местоположение на обектите, които се предлагат за наблюдение. Картата е по Sachanski (2015 и цитираната там литература).

речката свита, а в т. 10 (Оградищенска свита) се
разкрива границата Силур-Девон. Тук пласторедът е преобърнат, а границата не е очертана.
Тя се прекарва по първата поява на граптолита
Monograptus uniformis. Може да се мине през
Миньорското селище и при с. Царичина (т. 11)
да се види великолепно разкритие на флишката
Кътинска свита – последната единица от списъка. На добър път!
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