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Abstract. Lower Jurassic fossil-bearing red limestone with abundant belemnite rostra is exposed in the form of olisto-
liths included in the Middle Jurassic Kotel Olistostrome Formation in the surroundings of the town of Kotel in the East 
Balkan. Following the widely recognized Tethyan “ammonitico rosso” facies, we propose to formalize this distinctive 
red fossiliferous level as a lithostratigraphic marker under the name “belemnitico rosso”. This will contribute to the 
creation of attractive geosites of scientific and educational value with great interpretive potential for public under-
standing of science, as well as “ex situ” geodiversity elements used as building stones in construction. The creation of 
original geotourism products under the brand name of the future “East Balkan” Geopark seeks to make geology acces-
sible to all. It is quite possible that someday, the new term will gain widespread popularity and will bring awareness 
to the geopark where it was first defined. 
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Въведение

Като част от Източния Балкан Котленският Бал-
кан е изграден предимно от мезозойски скали, 
намиращи се в сложни взаимоотношения по-
между си. Смесицата от триаски, юрски и кред-
ни фосили в рамките на единични разкрития 
дълги години е будела недоумение сред гео-
лозите, които са я обяснявали с интензивните 
тек тонски движения. Едва в средата на миналия 
век се установява истинската причина за това 
явление – фосилните свлачищни процеси, про-
дължили десетки милиони години през Юрския 
и Кредния период. Подобни геоложки явления 
са от особен интерес при създаването на интер-
претативни материали за широката публика. В 
настоящата работа се предлага въвеждането на 
термина „belemnitico rosso“ за червените белем-
нитни варовици в основата на юрския разрез, 
което ще осигури научната разработка на атрак-

тивни геотопи в проектния геопарк „Източен 
Балкан“ (Sinnyovsky, Stoilov 2021).

Исторически бележки
Toula (1890) пръв попада на фосилоносните 
седименти в местността Гърньовица до Ко-
тел, където различава две стратиграфски нива: 
червени белемнитно-криноидни мергели „кои-
то напомнят за пентакринусите от Лиаса“ с 
Belemnites tripartitus Schl., B. canaliculatus Schl. 
и B. giganteus Schl. и сиви мергели с колониал-
ни корали и хидрозои, определени от Steinmann 
(1893) като къснотриаски. Zlatarski (1908) отна-
ся белемнитните варовици към Догера и добавя 
към определените от Toula (1890) още два вида 
Belemnites sulcatus Miller и B. blainvillii Voltz. 
Kossmat (в Kockel, 1927) описва СИ от Котел 
„червени пентакринусни варовици с множество 
белемнити и други вкаменелости“. Необяснимо-
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то присъствие на триаски и юрски скали, обра-
зуващи „една разбъркана смесица“, впечатлява 
и Bakalov (1942), който идентифицира Лиас, 
Догер и Титон. В Средния Лиас той отбелязва 
криноидни и брахиоподни варовици с тъмносив 
до черен цвят и прослойки от червени мергели с 
брахиоподи, амонити и белемнити, а също така и 
криноидни варовици с Pentacrinus basaltiformis 
Miller и белемнитни роструми. 

Belemnitico rosso
След геоложката картировка в средата на мина-
лия век, Кънчев (в Entscheva, Kănčev, 1962) пръв 
посочва фосилните свлачища като причина за 
смесването на триаски, юрски и кредни скали. С 
изясняването на причините за „петнистото“ раз-
пространение на Триаса около Котел, Nachev et 
al. (1967) обединяват вместващите скали в „Ко-
тленска олистостромна свита“ – тънкопластови 
турбидити от тъмносиви пясъчници, алевролити 
и аргилити със сидеритови и фосфоритови кон-
креции. Тя е датирана като „Лиас–Догер“ още 
от Kossmat (в Kockel, 1927), а Bakalov (1942) я 
отнася към Средната Юра. Tchoumatchenko & 
Černjavska (1989) прецизират стратиграфския ѝ 
обхват по миоспори и диноцисти на Аален–Сре-
ден Бат. 

Сред скалите на Котленската свита са вне-
дрени разнообразни по възраст и размери олис-
толити. Tchoumatchenko (1988) описва блокове 
от червени долноюрски мергели с белемнити 
в местностите Гърньовица, Черковище и Буй-
ков дол. Последното е ЮИ от вр. Грагювица, 
отбелязан неточно като Казан (старото име на 
Котел), изписано на картата на Bakalov (1942) 
с малки букви под наименованието на града и 
случайно съвпадащо с върха. В тази работа ав-
торът за пръв път прави паралел между изоби-
лието на белемнити в червените мергели с из-
обилието на амонити във фациеса „ammonitico 
rosso“, който у нас представлява реперно ниво 
от розови ядчести варовици с амонити и аптиху-
си в Гинската свита (Кимеридж–Титон): „Те съ-
държат много белемнити, които могат да служат 
като диагностичен белег за този тип седименти, 
както амонитите за фациеса „ammonitico rosso“. 

Според Kanchev (1995), разкритието в Буй-
ков дол е блок с размери от няколкостотин m2 с 
височина 15–20 m. В основата се разкриват дол-
нолиаски сиви глинесто-алевритови мергели до 
варовити алевролити със сидеритови и фосфо-
ритови конкреции и тънки (15–20 cm) пластове 
от тъмносиви брахиоподни варовици. В горна-
та част има зоогенна брекча с мергелна спойка, 
над която следва задруга с дебелина 12–15 m  
с характерните за Средния Лиас (Плийнсбах) 

сиви до кремавосиви брахиоподни варовици 
и червените криноидни варовици с брахиопо-
ди и белемнити. От брахиоподните варовици 
Tchoumatchenko (1988) определя редица видове, 
сред които индикативните за биостратиграф-
ските зони Zeilleria quadrifida и Homoeorhynchia 
acuta, указващи домерска възраст (Късен Плий-
нсбах). Сивите и червените криноидни варовици 
са изградени главно от прешлени на Pentacrinus 
basaltiformis Miller с изобилие от цели и натро-
шени белемнитни роструми. Над тях следват 
20–30 m тухленочервени мергели. 

Друго разкритие на олистолити от този фа-
циес е в местността „Черковището“, където те 
се срещат по хълма над гробищния парк. Тех-
ните декоративни качества са оценени високо 
от местното население и, съдейки по сградите, в 
които са използвани като строителен материал, 
скалите са добивани тук от Средновековието до 
края на миналия век.

Oсвен около Котел подобен фациес се раз-
крива in situ на много места около Търнашката 
синклинала – източно от Айтоския проход в ос-
новата на т. нар. „Каи“, по прохода южно от с. 
Билка, на запад в района на с. Дюля, източно от 
Ришкия проход, южно от с. Риш и др. Приема-
нето на голяма част от изолираните разкрития 
на триаски и юрски скали за „олистолити“ се 
дължи на факта, че догорнокредната подложка 
показва характеристики на тектонски меланж, 
но в част от изброените локалитети се наблю-
дават и нормални трансгресивни взаимоотноше-
ния между тях. В горноплийнсбахски олисто-
лит сред Котленската олистостромна свита при 
с. Трънак, Stoyanova-Vergilova (1993) попада 
на роструми от Brachybelus (Brachybelus) aff. 
breviformis Voltz, Brachybelus (Acrobelus) facetus 
Sachs, Passaloteuthis bucklandi Phillips. 

Разкритията на тези скали представляват 
геотопи с висока научна и образователна стой-
ност за проектния геопарк „Източен Балкан“. 
Това са фосилни находища на брахиоподи, кри-
ноиди и белемнити в блокове от долноюрски 
скали, внедрени в средноюрските аргилити на 
Котленската олистостромна свита (фиг. 1a, b). 
По аналогия със световно известния тетиски 
фациес „ammonitico rosso“, заради изобилието 
от белемнити и червения им цвят, тези скали са 
наречени от втория автор на настоящата статия 
„belemnitico rosso“. В досегашните работи те са 
определяни като варовици и мергели, но голяма 
част от тях са теригенни (калкаренити) и чес-
то са използвани като строителни плочи (фиг. 
1c–f). След ценоманските пясъчници, от които 
са изградени двете средновековни църкви, те са 
най-масово използваният строителен материал 
за стени и огради в града. Това е илюстрация 
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на тясната връзка между строителните занаяти 
и геологията на местно ниво и доказва нейната 
значителна роля в бита на местното население. 

Основната цел на настоящата статия е фор-
мализирането на термина „belemnitico rosso“ 
като разпознаваем стратиграфски репер сред 

долноюрските отложения в Източния Балкан. 
Така, освен високата научна стойност, той ще 
придобие и практическо значение за интерпре-
тирането на геоложките процеси и явления през 
Юрския период и подготовката на достъпни за 
широката публика материали при разработване-

Фиг. 1. а – червени мергели с белемнити и амонитна ядка в местността Черковището; b – типично „belemnitico rosso“ с 
роструми от белемнити; c – червеноцветен брахиоподен варовик сред бигор в стена на къща; d – червеноцветен черупчест 
варовик с белемнити сред бигор в стена на къща; e – белемнити и криноиди в къс, вграден в чешмата до паметника на 
Петър Берон; f – масивна ограда от „belemnitico rosso“
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то на интернет сайт и информационни панели, 
предназначени за посетителите на бъдещия гео-
парк „Източен Балкан“.

Заключение

Описаното стратиграфско ниво в основата на 
юрския разрез представлява характерен и разли-
чим литофациес, който е перфектен литоложки 
репер и лесно се идентифицира дори в олис-
толитите, които изобилстват на територията 
на Източнобалканската зона. Близката анало-
гия с широко разпространения тетиски фациес 
„ammonitico rosso“ дава основание за официал-
ното въвеждане на термина „belemnitico rosso“ 
за означаване на този литоложки репер в дол-
ноюрските отложения в Източния Балкан. Ня-
кои от по-представителните му разкрития ще 
бъдат номинирани за геотопи с научна и обра-
зователна стойност с огромен интерпретативен 
потенциал за създаване на оригинален геотурис-
тически продукт с марката на бъдещия геопарк 
„Източен Балкан“. 

Благодарности: Настоящото изследване е 
проведено във връзка с изпълнението на дого-
вор КП-06-Н54/3 с Фонд „Научни изследвания“.
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