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Цветовите промени на конодонтите, изследвани 
по САІ метода, са реакция на органичната материя 
към нарастването на температурата и налягането 
във вместващите седименти. Промените в цвето-
вете на органиката в конодонтите са акумулатив-
ни, прогресивни и необратими и са своеобразни 
геотермометри, съхранили данни за палеотемпера-
турите в геоложкия летопис. Цветната промяна на 
конодонтите е времева и температурна функция, 
среща се систематично, необратима е, съхранява 
се надживявайки следседиментационните проце-
си и е функция от термалната промяна на малките 
частици от органично вещество, съхранени между 
ламелите на конодонтите.

Изследвани са палеотемпературите в палео-
зойските седименти от десет сондажни разреза в 
Североизточна и Северозападна България чрез 
анализиране на органиката в конодонтната фауна. 
Най-високите стойности САІ = 4,5 (190–300 °С) са 
установени в долнодевонските седименти (Eмс), а 
най-ниските стойности са регистрирани в долно-
карбонски седименти САІ = 1,5 (50–90 °С). 

Палеозойските скали, достигнали до ниски па-
леотемператури (между 50 и 90 °С) в началото на 
Карбонския период, не са били повлияни от по-
късни процеси и затопляния след късновизейско 
време. Отсъствието на горнокарбонско-долно-
пермски седименти в изследваните разрези е по-
влияло на ниските стойности в САІ. Налягането, 
което биха упражнили липсващите седименти, би 
се отразило необратимо върху оцветяването при 
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конодонтите и би повишило стойностите на САІ, 
съответстващи на по-висока степен на метаморфи-
зъм. Ниските стойности на САІ очертават перспек-
тивност за продуциране на въглеводороди.

Айфелските седименти от изследваните сон-
дажи принадлежат на карбонатно-сулфатната 
задруга, а дълбочините на които се разкриват са 
от 2300 m до над 3000 m в Черешово, Дулово, 
Кардам, Ваклино, Огражден. Тези седименти 
съдържат конодонти със стойности преоблада-
ващо САІ 4 (при температури от 190 до 200 °С). 
Айфелските седименти попадат в зоната на въз-
можното продуциране на нефт и газ, но извън фа-
зата на максимално генериране. 

Най-площно са разпространени живетските се-
дименти, които обхващат седиментите на горните 
пачки на карбонатно-сулфатната задруга, доло-
митната задруга и долните части на задругата на 
ивичестите варовици. САІ са хомогенни от 2,5 и 3 
получени в температурен диапазон от 90–110 °С и 
110–200 °С. Конодонти от дълбочини над 2300 m в 
доломитната задруга и карбонатно-сулфатната за-
друга, както и над 3000 m в карбонатно-сулфатната 
задруга, демонстрират спектър на цветните си ин-
декси от САІ = 3, получени при палеотемператури 
в диапазона 120–140 °С и 140–180 °С, съответства-, съответства- съответства-
щи на дълбочините на вместващите ги седименти. 
Тези САІ стойности в живетските седименти са 
индикатори, че палеотемпературите са подходя-
щи за продуциране на нефт и газ. Благоприятни 
са условията за продуциране на въглеводороди 
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през Живета в сондажите Преславци, Огражден, 
Черешово, Никола Козлево и Кардам. 

Франските и фаменските седименти се разкри-
ват в задругата на ивичестите варовици и задруга-
та на ивичестите и грудкови варовици. Цветните 
индекси отразяват добра перспективност за про-
дуциране на нефт и газ. При стойности на САІ от 
порядъка на 1,5 – 2–2,5 и в отделни случаи 3, гор-
нодевонските седименти са с най-добър потенциал 
за продуциране на въглеводороди. Франският етаж 
присъства в сондажите Черешово, Преславци, 
Белгун, Огражден, Кардам, Горняк и Дулово, като 
навсякъде той се разполага над ерозионни повърх-
нини след Живетския етаж. Горнодевонските се-
дименти се разкриват на дълбочини от порядъка 
на 1400 m до 2300 m и дори до 3000 m в сондаж 
Черешово. Само в него е установен непрекъснат 
разрез на Франския и Фаменския етаж.

Различните САІ стойности, които се наблюда-
ват както в отделни проби от един и същи стра-
тиграфски интервал, така и в една и съща проба, 
могат да бъдат обяснени с проникването на хид-
ротермални флуиди, които в ареала на своето 
влияние са загрявали конодонтосъдържащите се-
дименти. Катагенетната промяна на органичното 
вещество, установима по САІ стойностите, обхва-
ща целия хроностратиграфски интервал от Долен 
Айфел–Долен Живет до Турнейския етаж. В по-
твърждение на тази констатация е и измерената 
степен на кристалинност на илита, индикираща 
същите степени на промяна в седиментите. Всички 
тези анализи взаимно се допълват и свидетелстват 

за процесите протекли върху конодонтите, респек-
тивно върху вместващите ги седименти. 

Палеотемпературите, изчислени по цветната 
промяна в конодонтите, са съпоставени със средна-
та стойност за степента на кристалинност на илита 
(IC) от дълбочина 3346 m IC = 0,73 2θ° и се корели-
рат с палеотемпературния интервал определен по 
САІ = 110–200 °С, което от своя страна индикира 
ниска степен на промяна в зоната на диагенеза-
та. В представеното изледване коефициентите за 
кристалинност на илита (отговарящи на определен 
температурен интервал) са съпоставими с цветни-
те индекси на конодонтите (CAI метод). Според 
Winkler (1976) горната граница на диагенезата 
се прокарва между 150 °C и 200 °C. Степента на 
въглефикация, достигната в началото на метамор-
физма, поставя граница за нефтените находища. В 
области с по-висока степен на въглефикация могат 
да останат само малки газови полета. 

Икономическият потенциал за акумулиране на 
въглеводороди в средно и горнодевонските седи-
менти на Североизточна България е вероятен, тъй 
като повечето стойности на САІ (3 и 4) индики-
рат палеотемпературни ареали от 110–200 °С и 
190–300 °С, отговарящи на свръх зрелост на ор-
ганичното вещество във високите точки на гене-
риране на нефт и газ след 170 °С. Присъствието 
на въг леводороди е перспективно в карбонските 
седименти, където палеотемпературите са меж-
ду 50 и 90 °С, условия при които въглеводороди-
те са зрели (в ранен етап). Такива са сондажите в 
Северозападна България – Гомотарци и Видин. 
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