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Toula’s fossil deposit in the Garnyovitsa area near Kotel – a geosite  
of historical value for the Bulgarian geology
Фосилното находище на Тула в местността „Гърньовица“ при гр. Котел 
– геотоп с историческа стойност за българската геология
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Abstract. Fossil deposit first described by Franz Toula in 1890, in the Garnyovitsa area near Kotel is estimated as a 
geosite of a national significance with historical value for the Bulgarian geology. Here is cropping out a huge marl 
olistolith embedded among Middle Jurassic turbidites of the Kotel Olistostrome Formation. It contains Late Triassic 
(Norian) hydrozoa and corals, identified by the first explorers of the Bulgarian lands as early as the end of the 19th 
century. Given the high geodiversity of the area and the proximity to Kotel, this geosite has great potential for geotour-
ism within the future geopark “East Balkan”.
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Въведение

Котленският Балкан е изграден предимно от 
богати на фосили мезозойски скали. Предмет 
на настоящата статия е фосилното находище 
сред мергелите на голям горнотриаски олис-
толит, внедрен в средноюрските турбидити на 
Котленската олистостромна свита в местността 
Гърньовица до гр. Котел. То е установено още в 
края на XIX в. от един от първите изследователи 
на нашите земи Franz Toula (Toula, 1890). Нахо-
дището съдържа богата хидрозойна и коралова 
фауна, която е предмет на изследване от много 
по-късни автори и на фона на сложния геоложки 
строеж на района се превръща в ключов геотоп 
с национално значение.

Исторически бележки

Фосилното находище се споменава от всич-
ки изследователи на Котленския район от края 
на XIX и началото на XX в. Toula (1890) пръв 
попада на фосилоносните мергели до Котел и 
приема кълбообразните хидрозои за паркерии, 

но Steinmann (1893) ги отнася към къснотриа-
ските хетерастриди от родовете Stoliczkaria и 
Heterastridium. 

Bakalow (1905) определя редица корали, сред 
които няколко нови за науката видове. Те са 
публикувани и от Zlatarski (1909), който отнася 
въпросните мергели към Горния Триас. Kossmat 
(в Kockel, 1927) констатира като изненадваща 
„появата на жълти мергели и нечист варовик, 
пълни с корали и хетерастриди“ сред юрските 
скали около Котел. За нестандартното присъст-
вие на триаски скали „като малки петна сред юр-
ските“ споменава и Bakalov (1942). 

Кънчев (в Entscheva, Kănčev, 1962) посочва 
фосилните свлачища като причина за наличи-
ето на триаски мергели в юрските турбидити, 
обединени от Nachev et al. (1967) в Котленска 
олистистромна свита. Entscheva & Kănčev (1962) 
отнасят олистолитите към Карнския и Норския 
етаж на Горния Триас. В Карнския етаж те от-
делят „варовит хоризонт“ с ядчести и брахио-
подни варовици и „мергелен хоризонт“ с два 
подхоризонта: „долен“ – мергели с калцитови 
жилки и малки амонити, и „горен“ – мергелен, 
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а в Норския – „варовито-мергелен хоризонт“ с 
хидрозои и корали (предмет на настоящата ра-
бота) и „флишоподобен хоризонт“.

Геоконсервационна характеристика
Геотоп „Гърньовица“ е обект с историческа 
стойност за българската геология, установен 
в края на август 1888 г. от професора от Виен-
ската Политехника Franz Toula (фиг. 1а), който 
започва кариерата си като асистент на друг из-
следовател на българските земи Фердинанд фон 
Хохщетер. През 1875 г. той предприема марш-
рутни геоложки проучвания в Западния Балкан, 
където определя първите български фосили и 
поставя основите на българската геология. 

В публикацията си от 1890 г. Toula отбеляз-
ва фосилното находище в бежовите мергели 
до гр. Котел като „B“ – Fundstelle der Korallen, 
Krinoiden, Parkerien, Belemniten, etc.“ (място с 
корали, криноиди, паркерии, белемнити и др.) 
(фиг. 1b). Той приема хидрозоите за предста-
вители на кредния род Parkeria, но Steinmann 
(1893) определя предоставените му от Тула ек-
земпляри като триаски хетерастриди: Stoliczkaria 
granulata Dunc., Heterastridium conglobatum Rss., 
H. intermedium Dunc. sp., H. monticularium Dunc., 
H. verrucosum Dunc., H. geometricum Steinm. n. 
var., H. tuberculatum Dunc.

От това разкритие (фиг. 1c), роденият в Ко-
тел наш палеонтолог П. Бакалов (Bakalow, 
1905) определя 7 нови за науката видове кора-
ли: Isastraea profunda Rs., I. grandiflora n. sp., I. 
(Latimeandra) labirinthica Klipst. sp., I. cf. norica 
Frech., I. cf. bronni Klipst., Astrocoenia bulgarica 
n. sp., A. fuscina n. sp., Cyathocoenia koteli n. sp., 
Thamnastraea grassa n. sp., T. profunda n. sp., 
Margarastraea? klipsteini Frech., Astraeomorpha 
confusа Winkler, A. zlatarskii n. sp. 

В същите скали Bakalov (1942) описва кора-
лови колонии „някои от които достигат грамад-
ни размери (до 50 см. диаметър)“, повечето въ-
ведени в номенклатурата в предишната му рабо-
та (Bakalow, 1905): Isastraea grandiflora Bakalov, 
I. profunda Reuss, I. labirintica Klipst, I. cf. norica 
Frech, I. cf. bronni Klipst, Astrocoenia bulgarica 

Bakalov, A. fuscina Bakalov, Thamnastraea grassa 
Bakalov, T. profunda Bakalov, Astraeo morpha 
confusa Winkler, A. zlatarskii Bakalov. Авто-
рът установява и прешлени от триаския кри-
ноид Entrochus insignis Toula, бодли от Cidaris 
poculiformis Bakalov, гастроподите Natica aff. 
sublineata Munst., Murchisonia aff. blumi Münst., 
Koninkina expansa Bitth., мидите Monotis salinaria 
Bronn., Pseudomonotis aff. ohotica, Myophoria aff. 
kefersteini Münst. и др. При документирането на 
геотопа събрахме единични и колониални кора-
ли, които подлежат на определяне (фиг. 1d, e).

В „здробените глинести лиски на мест-
ността Гърньовица“, Bakalov (1942) опреде-
ля и няколко хидрозои: Stoliczkaria granulata 
Dunc., Heterastridium conglobatum Reuss, H. 
monticularium Dunc., H. intermedium Dunc., H. 
verrucosum Dunc., H. tuberculatum Dunc., H. 
geometricum St., Actinostroma styliferum Frech., 
Stromatostroma triassica Bakalov, S. mammilaris 
Bakalov. На мястото попаднахме на зле запазе-
ни хетерастриди (фиг. 1f), за разлика от тези в 
Музея по геология и палеонтология на МГУ „Св 
Иван Рилски“ (фиг. 1g, h). 

От норския „варовито-мергелен хоризонт“ 
Entscheva & Kănčev (1962) събират над 200 
екземпляра корали: Thecosmilia koteli Toula, 
Actinastraea oppeli (Laube), Thamnasteria delicata 
(Reuss), T. srechi Volz, T. rectilamellosa Winkler, 
Margarosmilia confluens (Münster), Isastraea 
güm beli Laube, I. norica Frech., I. austriaca Frech., 
Aphrag mastraea buriani Toula, Stylophyllum para
doxum Frech., Montlivaultia norica Frech., M. 
obliqua Münster, Thecosmilia oppeli (Reuss), T. 
coespitosa Reuss, T. sublaevis (Münster), Mar
garastraea klipsteini Frech. и хетерастриди Sto
liczkaria granulata Stoliczka, Ceriopora (Repto
multicava) spongiformis Toula. 

Високата геоконсервационна стойност на 
геотопа се съдържа в следните му основни ха-
рактеристики: 1) историческа стойност за бъл-
гарската геология, 2) уникално находище на 
хетерастриди в България, 3) добра изученост, 4) 
присъствие на образци във виенските колекции 
на Franz Toula и централни геоложки музеи – в 
Софийския и Минно-геоложкия университет.

Фиг. 1. Геотоп „Фосилно находище на Toula“: a – Franz von Toula (20.12.1845–03.01.1920); b – скица на посетените от 
Toula (1890) разкрития около гр. Котел: А, Барутовото кладенче; B, Фосилното находище на Toula; C1, Пясъчник за ръчно 
фрезовани камъни, Талим таш; D, Изворът Котелка; M, варовик с флинт; S, планината Разбойна; c – разкритие на олистоли-
та от триаски мергели в подножието на хълма Гърньовица на улица „Иглика“; d – единичен хексакорал (вляво) и фрагмент 
от колония Astraeomorpha Reuss (вдясно); e – „Latimaeandra koteli“ Toula (1890); f – Heterastridium sp.; g – Heterastridium 
conglobatum Reuss, Музей по геология и палеонтология, МГУ „Св. Иван Рилски“; h – Heterastridium monticularium Dunc., 
Музей по геология и палеонтология, МГУ „Св. Иван Рилски“.
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Интерпретация
Разликата между родовете Stoliczkaria и Parkeria 
е разгледана още в края на XIX в. от Duncan 
(1882). След повече от век Wilmsen (2003) от-
белязва, че скелетната архитектура на слабо 
познатите сферични колониални хидрозои от  
р. Parkeria Carpenter доказва принадлежността 
им към сем. Hydractiniidae Agassiz, а не към сем. 
Heterastriidae Frech, към което се отнася късно-
триаския хидрозоен род Heterastridium Reuss. 
Според него предишната класификация на 
Parkeria към това семейство се основава само на 
външна морфология. Parkeria sphaerica Carter се 
характеризира с арагонитен, сферичен скелет с 
диаметър до 70 mm, образуван от концентрич-
ни пластинки и радиални колони, преплетени от 
столонални тръби. Скелетите на P. sphaerica и 
P. provalei свидетелстват за дългосрочно равно-
мерно центробежно скелетно нарастване. Про-
тивно на предишните схващания, те не се тълку-
ват като плаващи (планктонни) колонии, а като 
„бентосни дрифтъри“, носени по морското дъно 
от теченията и вълните. 

Заключение 
Представителите на род Heterastridium са едни 
от ключовите фосили за мезозойската страти-
графия, използвани за корелация на горнотриа-
ските скали в глобален мащаб. Находището на 
Franz Toula при гр. Котел е уникално за Бъл-
гария и се оценява като важен геотоп с висока 
историческа стойност за българската геология и 
висока образователна и геотуристическа стой-
ност. Присъствието на образци от разкритието 
в чуждестранни колекции и централни музеи у 
нас го прави геотоп с международно значение. 
Това е и един от главните източници на фоси-
ли за колекциите на бъдещия геоложки музей, 
който ще бъде основан в посетителския център 
на проектния геопарк. Независимо от добрата си 
изученост, геотопът има и висок научно-изсле-
дователски потенциал с възможност за нови на-

учни открития и интерпретации. Освен лесния 
достъп, осигуряващ директна връзка от музея 
към разкритието, разположението му в рамките 
на града позволява лесно маркиране и поставяне 
на информационни панели с данни за неговите 
геоконсервационни характеристики. 
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