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Публичната защита на дисертацията ще се състои на 04.02.2014 г. от 16:00 часа в 

277 аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на заседание на 

назначеното по процедурата научно жури.  

 

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски” и са на разположение на интересуващите се в 

канцеларията на Геолого-географски факултет, бул. „Цар Освободител” 15, стая 254, 

2
ри 

 етаж.  

 

Дисертантът е редовен докторант в катедра „Геология, палеонтология и 

изкопаеми горива” на ГГФ при СУ „Св. Климент Охридски”, където е извършена 

основната част от работата по дисертационния труд.  

 

Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на заседание на катедрен 

съвет на катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива” на ГГФ при СУ „Св. 

Климент Охридски”, проведено на 18.07.2013 г. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд се състои от 282 страници основен текст, 32 страници 

литература (333 заглавия, 83 фондови материали), 43 фигури. Като приложения извън 

основния текст са представени 12 палеонтоложки фототаблици с обяснителен текст. 

Изложението е представено в следните раздели: 

1. Въведение – 5 стр. 

2. Исторически преглед - 8 стр. 

3. Материал и методика - 3 стр. 

4. Характеристика на литостратиграфските единици в палеогенския интервал в 

Ломската депресия - 9 стр. 

5. Пространствен 3D модел на литостратиграфските единици от палеогенската система 

в Ломската депресия. - 10 стр. 

6. Описание, биостратиграфско разчленяване и корелация на избрани сондажни разрези 

в палеогенския интервал в Ломската депресия. - 45 стр. 

7. Биостратиграфски единици. - 21 стр. 

8. Хроностратиграфски единици – 6 стр. 

9. Таксономична част – 139 стр. 

10. Изводи – 3 стр 

11. Литература – 32 стр. 

Палеонтоложки таблици 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 Актуалност на темата. 

Настоящата дисертация е резултат от редовна докторантура в периода 2009-

2013г. в катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива” към Геолого-

географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Темата на 

дисертацията беше одобрена на заседание на катедрата през м. февруари 2010г. 

Обект на изследване в тази дисертация са планктонните фораминифери – водеща 

група от микрофосили за биостратиграфско разчленяване и корелация на палеогенски 

седименти, особено ценни при работа със сондажни разрези, където находките от 

макрофосили са редки и безперспективни за детайлна стратиграфия. Районът на 

изследване включва отделни части от Ломската депресия, която е обширна негативна 

структура с продължително геоисторическо развитие. Тя се простира между реките 
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Арчар и Искър, като на юг се ограничава от Предбалканските възвишения 

(приблизително по линията с. Бело поле – с. Славотин – с. Владимирово – с. Борован – 

с. Бреница), а на север продължава в румънска територия (фиг.1.1).  

Актуалността на дисертационния труд се обуславя от факта, че до този момент 

все още не е добре проучен таксономичния състав и структурата на асоциациите от 

фораминифери в палеоцен-еоценския интервал в Ломската депресия, не са решени 

много проблеми на ниво систематика, дискусионни остават литостратиграфските 

единици, тяхната корелация, регионални особености, граници и хроностратиграфски 

обхват. За палеогенската система от района няма също така изградена цялостна 

детайлна биостратиграфска зонална схема, разпознатите биостратиграфски зони 

(асоциации) не се възприемат еднозначно, а като следствие от това и обемите на 

хроностратиграфските единици. Необходимо е да се ревизират, реинтерпретират и 

допълнят с нови съществуващите вече данни, да се направи съвременен 

биостратиграфски анализ по планктонни фораминифери за решаване на практически 

задачи свързани със стратиграфията и бъдещи проучвания за нефт и газ.  

 

1.2 Цели и задачи. 

Основната цел на изследването е да се направи цялостна биостратиграфска зонална 

подялба на палеогенската система в Ломската депресия съпоставима със световния 

зонален стандарт и да се корелират изучените разрези въз основа на намерените 

съобщества от планктонни фораминифери. Едновременно с това да се ревизира 

регионалната литостратиграфска схема като се проследят литостратиграфските 

единици, латералната им изменчивост и площното им разпространение в изучавания 

район. В съответсвие с тези цели са поставени следните задачи:  

 

1. Избор на опорни сондажни разрези характеризиращи установените 

литостратиграфски единици в района на Ломската депресия. Анализиране и 

реинтерпретация на геоложката информация, съдържаща се във всички фондови 

материали и отнасяща се до конкретното описание на избраните геоложки 

разрези от сондажите на територията на Ломската депресия. 

2.  Проследяване на пространствено-времевите взаимоотношения между скалните 

последователности в палеогенския интервал на Ломската депресия, 

характеризиране на литостратиграфските единици, техния обем и ранг, както и 

хроностратиграфската им възраст. 
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3. Създаване на пространствен триизмерен (3D) модел на литостратиграфските 

единици от палеогенската система в Ломската депресия, който се основава на 

геоложките данни от проведените търсещи и проучвателни сондажи за нефт и 

газ. 

4. Изучаване на таксономичния състав на асоциациите от планктонни 

фораминифери в палеогенските последователности на подходящо избраните 

опорни геоложки разрези от Ломската депресия. Проследяване на тяхното 

вертикално разпространение в обема на отделените предварително 

литостратиграфски единици. Съобразяване с актуалните критерии за 

разпознаването на видовете и родовете, и използването на сканиращ електронен 

микроскоп за установяване структурата на стената при фосилните останки. 

5. Отделяне и характеризиране на биостратиграфски единици по планктонна 

фораминиферна фауна в разрезите на палеогенската система от Ломската 

депресия. Разпознаване на границите и обемите на стандартните 

биостратиграфски зони. Характеристика на фосилното съдържание на зоналните 

единици. При необходимост дефиниране на локални биозони по фораминифери, 

които да бъдат с ясна позиция спрямо единиците от международния зонален 

стандарт. 

6. Дефиниране и характеризиране на хроностратиграфските единици (етажи) 

разпознати в Ломската депресия. 

7. Регионална корелация на изучените разрези въз основа на техния литоложки 

състав, биостратиграфски зони и етажи.  

 

1.3 Благодарности. 

На първо място искам да благодаря на научния си ръководител доц. д-р Сава 

Джуранов, който успя да провокира интереса ми към изследването на тази 

многообразна група организми след детайлното ми запознаване с тях в курса по 

микропалеонтология. Главно под негово влияние натрупах значителни познания върху 

фораминиферната стратиграфия и таксономия, които впоследствие постоянно 

доразвивам. В процеса на работа той бе изключително ангажиран спрямо темата на 

изследването и с непрестанни съвети и критични бележки ме напътстваше при 

написването на текста на дисертацията.  

Изключително съм задължен на доц. д-р Марин Иванов за безценните дискусии 

и полезни коментари относно палеогенската литостратиграфия. Бих искал да изкажа 
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своята благодарност и към проф. дгн Кристалина Стойкова, която ми предостави 

възможността да се запозная с дисертационния й труд върху стратиграфията на 

палеоцена и долния еоцен в Северна България, чрез изследването на варовити 

нанофосили, представляващ най-новото синтезирано изследване касаещо този времеви 

отрязък. Задължен съм също така на доц. д-р Янко Герджиков, доц. д-р Борис Вълчев и 

гл.ас. Калин Русков за помощта при осъществяване на пространствения 3D модел и 

дискусиите върху редица аспекти от изграждането и обработката на базата данни. 

Признателен съм на гл.ас. Вяра Идакиева и гл.ас. Дочо Дочев за съветите и 

техническата помощ при дигитализирането на разрезите. Благодаря на д-р Стефка 

Даракчиева за помощта, която ми оказа при събирането на част от литературата и 

консултациите по отношение на таксономията и морфологията на планктонните 

фораминифери. Изказвам благодарността си към всички колеги от катедра Геология и 

палеонтология на СУ “Св. Кл. Охридски” за ценните съвети при завършването на 

дисертационния ми труд. Накрая, но не на последно място благодаря за подкрепата на 

моите родители, на които съм най-искренно признателен и задължен.  

Събирането на първична информация с преглед на геофондовите материали в 

архива на МОСВ, теренните проучвания и лабораторните микроскопски фотографии са 

финансирани със средства от Университетския фонд “Научни изследвания”, чрез 

разработката на два научни проекта: 

- Пространствен (3D) модел на литостратиграфските единици от палеогенската 

система в Ломската падина (№ 287 / 2009-2010 УФНИ). 

- Биостратиграфски изследвания по фораминифери на опорни палеогенски 

разрези от Ломската депресия (№ 060 / 2010 УФНИ). 
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Фиг. 1.1 Тектонска схема на България с местоположението на района на изследване (по Георгиев, Дабовски, 1997 и Dabovski et al., 2002, с изменения). 
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2. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

 

Прегледът на литературните източници показва липсата на добре изградена 

цялостна литостратиграфска схема в района на Ломската депресия. Някой от 

използваните литостратиграфски единици са неофициални с ранг на задруги, докато 

други са разпознати като Комаревска и Авренска свити. В биостратиграфско 

отношение за част от седиментите в палеогенския интервал (предимно еоцена) са 

отделени биостратиграфски зони с характер на асоциации, които много трудно биха 

могли да се корелират със световния зонален стандарт. В хроностратиграфски аспект 

литотелата са датирани на базата на установените фораминифери (включително 

бентосни), като част от установените етажи не са добре обосновани и липсват 

категорични критерии за поставянето на границите им.  

 

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА  

3.1. Материал  

Материалът, който е изполван за решаването на поставените цели и задачи в 

настоящата дисертация, се съдържа в сондажните данни и материали за литоложкия и 

фаунистичния състав на скалите от над 250 дълбоки сондажа в изследвания район. За 

целите на биостратиграфския анализ е използвана фораминиферна колекция получена в 

резултат на скален материал от шлам и ядка от 12 сондажа, като техническата 

обработка на пробите, тяхното раздробяване, разпадане и промиване е извършено в 

микропалеонтоложка лаборатория от Геоложкото предприятие за лабораторни 

изследвания. Използвана е и част от личната колекция на Параскева Цанева. 

Колекциите от планктонни фораминифери, резултат от чието изследване е настоящият 

труд се съхраняват в музея по Палеонтология и Стратиграфия в СУ „Св. Климент 

Охридски”.  

Изследвани са общо 376 проби, като тяхното разпределението в сондажните 

разрези е следното: Р-1 Апарухово (60проби), Р-3 Аспарухово (36проби), Р-5 

Аспарухово (35проби), Р-1 Дългоделци (41проби), Р-1 Ковачица (21проби), Р-2 

Комощица (17проби), Р-3 Комощица (33проби), С-6 Оряхово (35проби). С-7 Оряхово 

(25проби), С-8 Оряхово (15проби), С-10 Лесковец (19проби), С-11 Оряхово (39проби). 

При лабораторна обработка на пробите са използвани стандартните методи за 

микропалеонтоложки анализ на фораминиферите. Установените в изследването видове 

планктонни фораминифери са заснети със СЕМ, в различни увеличения и позиции, като 

отлично запазените екземпляри разполагат и с кадър детайл върху микроструктурата на 
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стената. Микрофотоснимките са направени със СЕМ микроскоп JEOL JSM-5500 в 

Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИТОСТРАТИГРАФСКИТЕ ЕДИНИЦИ В 

ПАЛЕОГЕНСКИЯ ИНТЕРВАЛ В ЛОМСКАТА ДЕПРЕСИЯ 

 

В настоящото изследване са разпознати пет литостратиграфски единици, от 

които три са със статут на неофициални литостратиграфски тела, а останалите две са 

разпознати като Комаревска и Авренска свита. Те са въведени и описани с ранг на 

свита съответно от Дачев (1975) и Гочев (1933), и разпознати за първи път в 

седиментния разрез в част от Ломската депресия от Филипов (1992,1995). Площното 

разположение на сондажните разрези използвани за описание на литостратиграфските 

тела е посочено на фиг. 4.1, а пространствено-времевите взаимоотношения на 

литотелата – на фиг. 4.2. 

А. Подложка 

Като подложка на листостратиграфските единици от палеогенската система в 

района винаги се явяват единици, свързани с горнокредната серия - Санидиновска 

свита, Кайлъшката свита.  

Б. Единици, свързани с палеогенската система 

варовиково-мергелна задруга  

глинесто-мергелна задруга 

Комаревска свита 

мергелно-варовикова задруга 

Авренска свита   

В. Покривка – Всички литостратиграфски единици от палеогенската система се 

покриват от глините на Делейнската свита.  

Варовиково-мергелна задруга 

Дефинитивни белези: Изградена е от редуване на сиви до сиво-бели, плътни и 

здрави глинести варовици и мергели. Срещат се набогатени на глауконит нива, както и 

пакети от пъстроцветни варовици и мергели (Дабовски и др., 2009).  

Регионални аспекти: Варовиково-мергелната задруга е развита в северозападна 

България (Мизийската платформа, по западната периферия на Ломската депресия и във 

Видинското издигане) и e установена в сондажите от Расовска, Медковска, 

Аспаруховска, Маданска, Пишурска, Ковачишка, Дългоделска, Долно Линевска, 

Орсойска, Ярловишка и Ломска площи (фиг. 5.2, 5.4, 5.5, 5.9) 
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Фиг. 4.1. Разположение на сондажните разрези използвани за описание на литостратиграфските единици. 
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Фиг.4. 2. Схема на на пространствено-времевите отношения на литостратиграфските единици в 

Ломската депресия. 

 

Проведените системни геофизични, гравиметрични и магнитни изследвания 

съпъстващи сондажните работи дават допълнителна информация относно 

разпространението на свитата в региона. До момента не са известни естествени 

разкрития на скалите от тази свита. Дебелината на варовико-мергелната задруга 

намалява от юг на север и се изменя от 926m в Р-1бис Расово (1295-2221m) към 705m в 

Р-1 Ковачица (инт. 1000-1705m.) и достига до 313m (1363-1676m) в Р-1 Долно Линево, 

където горните нива на свитата не са представени. 

Граници: Долната граница следва с постепенен преход от седиментите на 

Санидиновската свита и се покрива нормално от глинесто-мергелната задруга или 

трансгресивно с размив от Делейнската свита западно от меридиана на град Лом. 
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Възраст: В предходни изследвания пълния стратиграфски обхват на свитата по 

микрофаунистични данни (фораминифери) е датиран като ценоман–дански етаж 

(Вапцарова, 1963, 1965). В настоящото изследване палеогенските нива на задругата са 

доказани като долен палеоцен–долен еоцен.  

 

Глинесто-мергелна задруга  

Дефинитивни белези: Изградена е от сивозелени, силно глинести здрави 

мергели, разположени в основата на задругата, като в горните нива те прехождат в 

сивозелени, варовити, чисти или финопесъчливи глини с тънки прослойки от мергели.  

Регионални аспекти: До момента не са известни естествени разкрития на 

скалите от тази задруга. Тя се дефинира само по данни от сондажите в северозападна 

България (Мизийската платформа, по западната и южна периферия на Ломската 

депресия и във Видинското издигане - фиг. 5.2, 5.5, 5.9). От юг на север глинестата 

компонента постепенно се увеличава, като мергелите са прослоени от сивозеленикави и 

сивобелезникави глини, а в най-северните сондажи горните част на палеогенския 

интервал се изграждат от сивозеленикави до сивобелезникави глини. Дебелината на 

глинесто-мергелната задруга варира в широки граници и се изменя от 75m на север (Р-1 

Ковачица, инт. 925-1000m), 283m на юг (Р-3 Комощица, инт. 797-1080m) до 800m (Р-1 

Мадан) 

Граници: По западната и южна периферия на депресията тя следва с постепенен 

преход над варовико-мергелната задруга и се покрива несъгласно с размив от 

Делейнската свита (неоген). В североизточните части от територията тя покривa с рязка 

литоложка граница Комаревската свита. 

Възраст: Възрастта на глинесто-мергелната задруга е доказана с микрофауна и 

обхваща ипреския етаж. 

 

Комаревска свита  

Дефинитивни белези: Изградена е от сиви до светлосиви на цвят неравномерно 

песъчливи, глинести, петнисти, плътни, здрави и в отделни интервали органогенни 

варовици. Съдържат недобре запазени черупки от миди, глауконитни зърна, фини 

овъглени растителни останки и към основата включения от различни по форма и 

големина флинтови конкреции.  

Регионални аспекти: Свитата има широко площно разпространение на 

територията на Ломската депресия. В резултат на интезивните и комплексни 
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проучвания за нефт и газ е събран значителен фактически материал и е възможно да се 

проследи и корелира свитата в множество сондажи както в Ломската депресия, така и в 

Плевенското издигане (фиг. 5.2, 5.6, 5.7, 5.9). 

В западна посока разпространението на Комаревската свита се проследява до 

Козлодуйска, Септемврийска и Бъзовецка площи, след което по на запад вероятно се 

заклинва латерално с варовиково-мергелната задруга. Дебелината на Комаревската 

свитата в района на Ломската депресия се увеличава както в посока от изток на запад, 

така и от юг на север, като рядко надвишава 100м. 

Граници: Долната граница на Комаревската свита в Ломската депресия е рязка и 

размивна с органогенните варовици на Кайлъшката свита, а върху нея се разполага с 

рязка литоложка граница мергелно-варовиковата задруга (в по-източните части на 

депресията) или глинесто-мергелната задруга (в по-западната и южна периферия на 

депресията). 

Възраст: Възрастта на Комаревската свита е палеоцен-танетски етаж, доказана с 

изобилни макрофосилни находки (бивалвии, гастроподи, зъби от риби – Белмустаков, 

1963; Дачев, 1975), както и с варовит нанопланктон (Stoykova 1990, Синьовски, 1992, 

Stoykova, Ivanov, 2004) и фораминифери (Цанева, 1965) в Централна Северна България. 

В Ломската депресия свитата е изключително бедна на микрофауна вследствие от 

характера на изграждащите я седименти, като в голяма част от сондажите такава 

отсъства или съдържа единични планктонни фораминифери с лоша запазеност, до 

голяма степен излужени и прекристализирали. Комаревската свита в района на 

Ломската депресия дава индикации, че освен танетска възраст, горните нива на 

единицата вероятно принадлежат към долния еоцен (ипрес). 

 

Мергелно-варовикова задруга 

Дефинитивни белези: Изградена е от редуване на пачки от глинести варовици и 

неравномерно слабопесъчливи мергели, като в отделни нива се установяват тънки 

прослойки от пясъчници. Мергелите са най-често сиви до тъмносиви на цвят, 

песъчливи до варовити, плътни, в отделни интервали глауконитови. Съдържат 

овъглени растителни останки. Пясъчниците са сиви, дребнозърнести, кварцови, а 

варовиците-глинести.  

Регионални аспекти: Задругата има широко разпространение в източния борд на 

Ломската депресия. Тя е установена в сондажите от Септеврийска и Козлодуйска 

площи на запад до Бърдарогеранска и Оряховска на изток и Добролевска и Кнежанска 
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площи на юг (фиг. 5.2, 5.7, 5.8, 5.9). Дебелината на задругата намалява от 400m на запад 

(Р-11 Септемврийци) към 200m (Р-11 Козлодуй, инт. 774-974m) до 102m. на изток (С-7 

Оряхово, инт. 310-412m). В Плевенското издигане задругата е широко установена и не 

надвишава 100m дебелина. Теригенната съставка в сондажните разрези се увеличава от 

север на юг както във варовиците, така и в мергелите като в сондажите от Кнежанска 

площ задругата се характеризира с редуването на слабо споени глауконитни пясъчници 

и песъчливи мергели. 

Граници: Мергелно-варовиковата задруга заляга с рязка литоложка граница 

върху Комаревската свита и изключително рядко направо върху единици, свързани с 

горнокредната серия (напр. Р-11 Д. Луковит. Отгоре задругата най-често се покрива от 

пластовете на Авренската свита с постепенен преход. Не са рядко случаите, в които 

чрез размивна граница задругата граничи с различни нива от неогенската система. 

Възраст: Скалите от мергелно-варовикова задруга се датират като ранно-

средноеоценски (ипрес-лютески етаж) въз основа на микрофаунистични доказателства.  

 

Авренска свита 

Дефинитивни белези: В изследвания район е изградена от зеленикави до 

жълтеникави песъчливи до варовити глини, прослоени от сиви неравномерно глинести 

мергели. 

Регионални аспекти: Дебелината на свитата се изменя от 199m в Р-11 Козлодуй 

до 42m в С-11 Оряхово. Върху големи площи от депресията тя напълно отсъства (фиг. 

5.2, 5.8, 5.9), вероятно поради проявените прекъсване на седиментацията и/или 

размиви. Литоложката характеристика на Авренската свита в Североизточна България, 

където е и типовата област на единицата, се различава от тази развита в Ломската 

депресия, където доминират варовитите неслоести глини и неравномерно глинести 

мергели. От запад на изток теригенната компонента се увеличава и глините преминават 

в песъчливи мергели. 

Граници: Авренската свита винаги заляга с постепенен преход върху мергелно-

варовиковата задруга и се покрива трансгресивно и с размив от Делейнската свита. 

Възраст: Възрастта на свитата по микрофаунистични данни се приема за 

долноеоценска (горни части на ипреския етаж) до горноеоценска (приабонски етаж). В 

мергелите на Авренската свита в сондаж С-11 Оряхово, Цанева (1965) отделя зоните 

Globorotalia aragonensis и Hantkenina alabamensis, с което доказва наличието на среден 

и горен еоцен. Шуцкая и др. (1972, непубликувани данни) установяват в палеогенските 
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седименти характеризиращи Авренската свита в обхвата на Ломската депресия 

следните планктонни фораминифери – Globorotalia aragonensis, Acarinina crassaformis, 

Acarinina pentacamerata, Hantkenina aragonensis, Globigerapsis subconglobatus, 

Globigerapsis index, Globigerina corpulenta. В настоящето изследване възрастта на 

единицата е доказана чрез планктонни фораминифери като лютес-ипрес. 

 

5. ПРОСТРАНСТВЕН (3D) МОДЕЛ НА ЛИТОСТРАТИГРАФСКИТЕ ЕДИНИЦИ 

ОТ ПАЛЕОГЕНСКАТА СИСТЕМА В ЛОМСКАТА ПАДИНА 

 

Създаването на пространствен (3D) модел на литостратиграфските единици от 

палеогенската система е задача която има за цел, на базата на съвременни технологии 

за моделиране на геоложки обекти, да обобщи събраната информация от проведените 

търсещи сондажи в Ломската депресия и Плевенското издигане и да я представи така, 

че постепенно да се постигне пространствена триизмерна визуализация на геоложките 

тела по няколко критерия. 

За изграждане на пространствен модел на палеогенската система на 

литостратиграфска база е използвана цялата налична информация, съхранявана в 

Националния геофонд. Получена бе достоверна информация за точното 

местоположение на сондажите, която след допълнителна обработка послужи за 

формирането на необходимата за модела ГИС база данни. Събрана бе геоложката 

информация, съдържаща се във фондови материали и отнасяща се до конкретното 

описание на над 250 геоложки разрези от сондажите на територията на Ломската 

депресия и Плевенското издигане, след което бе направена съвременна 

реинтерпретация на данните. Подготовката при реализирането на модела включва 

разработката на голямо количесто таблици с атрибутивни данни, съдържаши 

географски кординати, кота на залягане на сондажа, нива на литостратиграфски 

граници за отделните литостратиграфски нива и т.н  

Пространственото положение на сондажите, визуализирано в чрез 3D модела e 

показано на фиг. 5.1. Вижда се ясно струпване на сондажи в някои части от площа, 

което е вследствие от разработването на някои газови и нефтени находища или зони с 

засилен интерес. Всички останали сондажи покриват с относително равномерна 

плътност ареала. Тримерната визуализация е реализирана посредством подходяща 

програмна среда, с която се може да визуализира и текущо обработва всякакъв цифров 

модел, който е представен в съответния формат. 
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В модела са включени формациите „Неоген”, Авренска свита, мергелно-

варовикова задруга, Комаревска свита, глинесто-мергелна задруга, варовиково-

мергелна задруга и „Горна креда”. Въпреки неблагоприятното разположение на 

сондажните разрези и тяхната ниска плътност са направени профили, разрези и 

„оградни (Fence) диаграми, които демонстрират ясно взаимоотношенията между 

отделните геоложки тела. Друго затруднение при визуализиране на резултатите от 

модела е голямата несъразмерност на обектите, което налага изменения във 

вертикалния спрямо хоризонталния мащаб.  

Отделните възможности за визуализация на модела са демонстрирани на 

следните фигури (5.2-5.9) с помощта на софтуерната програма Rock Works. Цялостния 

вид на 3D модела, който е построен с цел да се покаже пространственото разпределение 

на отделните литостратиграфски тела и техните взаимоотношения е показан на фигура 

5.2. Освен 5-те литотела изпълващи палеогенския интервал са показани подложката от 

горнокредни седименти и неогенската покривка. Горнокредната подложка е 

представена като общо тяло (фиг. 5.3), макар да се състои от Кайлъшката и 

Санидиновската свити, а в отделни части и от горнокредните нива на варовиково-

мергелната задруга. Този метод на визуализация се налага от недостатъчното 

информация в базата данни за литостратиграфията на горната креда от изучавания 

район. В същото време горнокредния интервал не е обект на изследване в настоящата 

дисертация. На фигури 5.4 и 5.5 е визуализирано пространственото разположение на 

литостратиграфските единици от западната част на Ломската депресия и техните 

взаимоотношения – варовиково-мергелната задруга и глинесто-мергелната задруга. В 

следващите три фигури (5.6, 5.7, 5.8) са показани пространствено единиците от 

източната част на Ломската депресия – Комаревската свита, мергелно-варовиковата 

задруга и Авренската свита и техните взаимоотношения. Във фигура 5.9 е показана 

софтуерната интерполация между отделните единици, като са представени всички тела 

с изключение на неогенската покривка (с цел по-добра видимост на пространственото 

разположение).  

Въвеждането на нови данни при бъдещи сондажни проучвания ще допринесе за 

по-точното моделиране на телата и надграждане на познанията относно раположението 

на палеогенските литостратиграфски единици от Ломската депресия, а получените 

модели ще са в помощ при търсенето и съхраняването на акумулации от нефт и газ 
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5.1. Пространственото положение на сондажите от Ломската депресия и Плевенското издигане, визуализирани в 3D модела.  
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5.2. Триизмерен литостратиграфски модел на палеогенските седименти от Ломската депресия и 

част от Плевенското издигане. 

 

 
5.3. Разпространение на горнокредните седименти в обхвата на Ломската депресия и част от 

Плевенското издигане. 
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5.4. Разпространение на варовиково-мергелната задруга в обхвата на Ломската депресия. 

 

 
5.5. Разпространение и взаимоотнешения на варовиково-мергелната задруга и глинесто-

мергелната задруга в обхвата на Ломската депресия. 
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5.6. Разпространение на Комаревската свита в обхвата на Ломската депресия и част от 

Плевенското издигане. 

 
5.7. Разпространение и взаимоотношения на Комаревската свита и мергелно-варовиковата задруга 

в обхвата на Ломската депресия и част от Плевенското издигане. 
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5.8. Разпространение и взаимоотношения на Комаревската свита, мергелно-варовиковата задруга 

и Авренската свита в обхвата на Ломската депресия и част от Плевенското издигане. 

 
5.9. Разпространение и взаимоотношения на палеогенските литостратиграфски единици в обхвата 

на Ломската депресия и част от Плевенското издигане. (без неогенската покривка) 
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6. ОПИСАНИЕ, БИОСТРАТИГРАФСКО РАЗЧЛЕНЯВАНЕ И КОРЕЛАЦИЯ НА 

ИЗБРАНИ СОНДАЖНИ РАЗРЕЗИ В ПАЛЕОГЕНСКИЯ ИНТЕРВАЛ В 

ЛОМСКАТА ДЕПРЕСИЯ  

 

В тази глава са описани и изледвани 12 сондажни разреза, от които 7 са 

разположени в западната част на Ломската депресия (Р-1 Аспарухово, Р-3 Аспарухово, 

Р-5 Аспарухово, Р-1 Дългоделци, Р-1 Ковачица, Р-2Комощица, Р-3 Комощица) а други 

5 са в източната част (С-6 Оряхово, С-7 Оряхово, С-8 Оряхово, С-11 Оряхово, С-10 

Лесковец). В автореферата са представени три сондажни разреза, чиито избор се 

обуславя от факта че тяхното описание показва цялото разнообразие от 

литостратиграфски единици, установени в палеогена от Ломската депресия, както и 

всички биостратиграфски единици отделени въз основа на планктонни фораминифери  

 

 

Фиг. 6.1а. Легенда на символите използвани във фигурите на разрезите. 

 

 Р-3 Аспарухово  

 

Общи бележки: Сондажът е разположен на 1700m северно от с. Аспарухово 

(обл. Монтана). Дебелината на изследвания интервал е 207m. Първичното описание е 

включено в доклада на П. Цветкова и М. Петрова (1985) за геоложките резултати от 

търсещото сондиране, проведено в Аспарухово–Якимовска площ през 1983-1984г 
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(Геофонд КГ, III-348). В разреза са установени данския, зеландския и танетския етаж 

свързани със седиментите на варовиково-мергелната задруга (фиг. 6.2). Изследвани са 

30 ядкови проби в интервала от 1317,10m до 1509m Планктонните фораминифери в тях 

са дребни по размер, лошо запазени, облепени, което затруднява определянето и 

използването им в зоналната подялба. 

 

Описание на разреза:  

Покривка – Делейнска свита (среден миоцен) 

- Глини сиви, сивожълти, песъчливи, меки, мазни и пясъци сиви, пъстри, 

грубозърнести, полимиктови 

-------------------------------------трансгресивна граница-------------------------------------- 

 

варовиково-мергелна задруга (пачка № 9-1) 

 

Пачка № 9 – Пачка 1302-1317 (15m). Варовици сиви, микрокристалинни, 

алевритови, силно глинести, плътни, здрави, с неравен лом.  

Пачка № 8 – 1317-1325 (8m). Ядков интервал (8m-100%). Варовици сиви, 

плътни, здрави, глинести, силно алевритови, с неравен лом. Изследвани са 9 ядкови 

проби с интервал на опробване от 1 метър. Микрофаунистичният анализ на ядковия 

материал установява наличието на следните представители характеризиращи 

палеоцена: Subbotina triloculinoides (Plummer, 1926), Acarinina nitida (Martin, 1943), 

Parasubbotina varianta (Subbotina, 1953), Globanomalina pseudomenardii (Bolli, 1957), 

Globanomalina imitata (Subbotina, 1953), Globanomalina chapmani (Parr, 1938). За 

определяне на зоналната принадлежност на асоциацията в интервала с особено 

значение е таксонът Globanomalina pseudomenardii. Неговата поява и изчезване в 

разреза дефинират едноименната зона в среден-горен палеоцен. 

Пачка № 7 – 1325-1333 (8m). Ядков интервал (8m-100%). Варовици сиви, 

глинести, плътни, здрави, алевритови, на места с организмови останки, с неравен лом. 

Наблюдават се натрупвания на дребнозърнест пирит и черно-кафяво органично 

вещество. Микрофауната се състои от Globanomalina compressa (Plummer, 1926), 

Subbotina triloculinoides (Plummer, 1926), Parasubbotina varianta (Subbotina, 1953), 

Parasubbotina pseudobulloides (Plummer, 1926). Асоциацията дефинира локалната 

конкурентна зона Globanomalina compressa/Parasubbotina pseudobulloides (P1c-P3a). 

Появата на Globanomalina chapmani (Parr, 1938) в пробата от 1328m показва смяна в 
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зонално отношение и маркира началото на зона Igorina albeari (P3b). Изследвани са 9 

ядкови проби с интервал на опробване от 1 метър. 

Пачка № 6 – 1333-1374 (41m) Варовици сиви, алевритови, силно глинести, 

плътни, здрави, с неравен лом. 

 

 

Фиг.6.2. Листостратиграфско и биостратиграфско разчленяване на разрез Р-3 Аспарухово. 

 

Пачка № 5 – 1374-1427 (53m). Варовици светло до тъмносиви, неравномерно 

глинести, плътни, здрави.  
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Пачка № 4 – 1427-1439 (12m). Варовици светлосиви, сиви до тъмносиви, на 

места силно глинести, плътни, слабо напукани, с редки организмови останки.  

Пачка № 3 – 1439-1447 (8m). Ядков интервал (8m-100%). Варовици светло до 

тъмносиви в незакономерно редуване, алевритови, различно глинести, плътни. 

Наблюдават се пукнатини запълнени с черно глинесто вещество и калцит. Срещат се 

фосилни останки, разсеян пирит и глауконит. Изследвани са 6 ядкови проби с интервал 

на опробване от 1 метър.Микрофаунистичното съобщество установено в интервала 

доказва палеоценска възраст: Globanomalina compressa (Plummer, 1926), Subbotina 

triloculinoides (Plummer, 1926), Parasubbotina varianta (Subbotina, 1953), Parasubbotina 

pseudobulloides (Plummer, 1926) – локална конкурентна зона Globanomalina 

compressa/Parasubbotina pseudobulloides (P1c-P3a). 

Пачка № 2 – 1447-1504 (57m). Варовици сиви до тъмносиви, неравномерно 

глинести, плътни, здрави, със запълнени пукнатини.  

Пачка № 1 – 1504-1509 (5m) – Ядков интервал (4,8m-96%). Варовици сиви до 

тъмносиви, неравномерно глинести, плътни, здрави, петнисти. Наблюдават се 

стилолитоподобни пукнатини запълнени с глина и органично вещество. Микрофауната 

е  представена от единични фрагменти на фораминифери. В пробата от 1509m се 

съдържа смесена фауна – горнокредни и палеоценски видове. Изследвани са 6 ядкови 

проби с интервал на опробване от 1 метър. 

Разрезът продължава с горнокредните интервали на варовиково-мергелната 

задруга. 

 

 Р-1 Дългоделци 

 

Общи бележки: Сондажът е разположен на 2600m север-североизточно от с. 

Дългоделци (обл. Монтана). Дебелината на изследвания интервал е 830m. Първичното 

описание е включено в доклада на Желева, Ц., В. Бочева (1974) за геоложките 

резултати от дълбокия търсещ сондаж Р-1, проведен в Дългоделска площ през 1970-

1974г. (Геофонд КГ, III-266). В разреза са установени данския, зеландския, танетския, 

ипреския и лютеския етаж свързани със седиментите на глинесто-мергелната задруга и 

варовиково-мергелната задруга (фиг. 6.4). Изследвани са 41 броя шламови проби.  

 

Описание на разреза:  

Покривка – Делейнска свита (среден миоцен)  
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- Глини сиви, сивозеленикави на места с розов оттенък, неравномерно 

алевритови и варовити, плътни. Прослоени са често от пясъчници сиви, със зеленикав 

на места розов оттенък, дребнозърнести, с глинесто – варовита спойка. 

---------------------------------------------трансгресивна граница--------------------------------------- 

 

 

Фиг.6.4. Листостратиграфско и биостратиграфско разчленяване на разрез Р-1 Дългоделци. 
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глинесто-мергелна задруга (пачка № 3-2) 

 

Пачка № 3 – 1080 – 1300 (220m). Мергели сиви до тъмносиви със зеленикав 

оттенък, алевритови, слюдести, в отделни интервали са прослоени от съвсем тънки 

варовици сиви, силно глинести, алевритови, плътни. В долните нива на интервала 1250-

1300м. фораминиферната фауна характеризира ранноеоценската зона Morozovella 

aragonensis/Morozovella subbotinae E5), а останалата част от пачката попада в обхвата 

на зони Acarinina pentacamerata (E6) и Аcarinina cuneicamerata (E7). Изчезването на 

Morozovella subbotinae (Morozova, 1939) и появата на Acarinina cuneicamerata (Blow, 

1979) е критерии за фиксиране на границата между зоните Morozovella 

aragonensis/Morozovella subbotinae (Е5), Acarinina pentacamerata (E6) и Аcarinina 

cuneicamerata (E7). 

Пачка № 2 – 1300 – 1372 (72m). Мергели тъмносиви със зеленикав оттенък слабо 

алевритови, неравномерно варовити, слюдести, плътни, в отделни интервали, силно 

ронливи. В целия интервал планктонните фораминифери са добре запазени, 

разнообразни и многобройни. Установени са Subbotina eocaena (Guembel, 1868), 

Subbotina senni (Beckmann, 1953), Subbotina linaperta (Finlay, 1939), Subbotina yeguaensis 

(Weinzierl & Applin, 1929), Morozovella marginodentata (Subbotina, 1953), Morozovella 

subbotinae (Morozova, 1939), Morozovella lensiformis (Subbotina, 1953), Pseudohastigerina 

micra (Cole, 1927), Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman and Ponton, 1932), Acarinina 

primitiva (Finlay, 1947), Acarinina angulosa (Bolli, 1957), Acarinina bullbrooki (Bolli, 

1957), Parasubbotina inaequispira (Subbotina, 1953). Фораминиферната асоциация 

принадлежи към  зона Morozovella aragonensis/Morozovella subbotinae E5. Ранен еоцен – 

ипрески етаж. 

--------------------------нормална граница с постепенен преход------------------------------------ 

 

варовиково – мергелна задруга (пачка № 1) 

 

Пачка № 1 – 1372 – 1480 (108m). Варовици светло до тъмносиви, в отделни 

интервали глинести, слабоалевритови, слюдести, плътни. Микрофауната е представена 

предимно от планктонни фораминифери. В интервала 1372-1400m са установени: 

Morozovella marginodentata (Subbotina, 1953), Morozovella subbotinae (Morozova, 1939), 

Morozovella lensiformis (Subbotina, 1953), Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman and 

Ponton, 1932), Subbotina linaperta (Finlay, 1939), Parasubbotina inaequispira (Subbotina, 
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1953), Acarinina pentacamerata (Subbotina, 1947), Igorina broedermanni (Cushman & 

Bermudez, 1949). Трите вида от род Morozovella и наличието на Аcarinina pentacamerata 

дефинират фораминиферната асоциация като принадлежаща към зона Morozovella 

velascoensis-Morozovella subbotinae (Е5) средните нива на ипреския етаж. В интервала 

1410-1420m са определени Subbotina velascoensis (Cushman, 1925), Pseudohastigerina 

wilcoxensis (Cushman and Ponton, 1932), Morozovella marginodentata (Subbotina, 1953), 

Morozovella subbotinae (Morozova, 1939), чието съвместно присъствие характезира зона 

Pseudohastigerina wilcoxensis-Morozovella velascoensis (Е2) попадаща в началото на 

ипреския етаж. Между 1420 и 1450m фауната е с палеоценска възраст (танетски етаж 

зона Morozovella velascoensis Р5): Subbotina triangularis (White, 1928), Subbotina 

velascoensis (Cushman, 1925), Morozovella marginodentata (Subbotina, 1953). В интервала 

(1460 – 1470м.) са oпределени – Subbotina triloculinoides (Plummer, 1926), Subbotina 

triangularis (White, 1928) и Subbotina velascoensis (Cushman, 1925) в асоциация 

принадлежаща към обхвата на зона Р4 (зеландски етаж). Интервалът (1470 – 1480м.) е 

отнесен условно към дана. Възрастта на цялата пачка е долен палеоцен - долен еоцен. 

Разрезът продължава с горнокредните интервали на варовиково-мергелната 

задруга. 

 

 С-7 Оряхово 

 

Общи бележки: Сондажът е разположен в източния край на гр. Оряхово. 

Дебелината на изследвания интервал е 286m. Първичното описание е включено в 

доклада на Найденов, Л. (1964) за геоложките резултати от сондажните проучвания в 

Оряховска площ проведени през 1961-1963г. (Геофонд КГ, III-175). В разреза са 

установени танетския, ипреския и лютеския етаж свързани със седиментите на 

Авренската свита, мергелно-варовиковата задруга и Комаревската свита (фиг. 6.9.). 

Изследвани са 25 проби от шлам.  

 

Описание на разреза:  

Покривка – Делейнска свита (среден миоцен) 

- Глини сиви, тъмносиви, неясно слоисти, не много здрави, плътни, с неравен до 

полумидест лом.  

------------------------------трансгресивна граница------------------------------------- 
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Авренска свита (пачка № 14-11) 

 

Пачка № 14 –  227-229 (2m). Глини сивозелени, варовити, мазни, плътни.  

Пачка № 13 – 229 – 258 (29m). Глини жълтокафяви, слабо варовити, слабо 

слоисти, крехки, мазни. Съобществото от планктонни фораминифери е съставено от 

Subbotina linaperta (Finlay, 1939), Subbotina yeguaensis (Weinzierl & Applin, 1929), 

Subbotina angiporoides (Hornibrook, 1965), Subbotina corpulenta (Subbotina, 1953), 

Subbotina crociapertura Blow 1979, Subbotina eocaena (Guembel, 1868), Catapsydrax 

unicavus Bolli, Loeblich, and Tappan, 1957. Появата на Subbotina angiporoides 

(Hornibrook, 1965) в средната част на пачката индикира началото на локалната 

интервална зона Guembelitrioides nuttali /Аcarinina bullbrooki (E11), а нивата преди 

нейната поява се отнасят в обхвата на зоните Guembеlitrioides nuttalli (E8)-Аcarinina 

topilensis (E10). 

Пачка № 12 – 258-263 (5m). Глини сиви със слаб синкав оттенък, слабо 

варовити, пластични, неясно слоисти, плътни и здрави, с неравен лом.  

Пачка № 11 –  263-310 (47m). Глини светлосиви до сиви, слабо варовити, със 

слаб зеленикав оттенък, плътни и здрави, с неравен лом, срещат се глауконитни налепи. 

Интервалът биостратиграфски се поделя на две части. В пробите от №22 до № 25 (270-

300m) са установени видовете Subbotina linaperta (Finlay, 1939), Subbotina senni 

(Beckmann, 1953), Subbotina eocaena (Guembel, 1868), Subbotina yeguaensis (Weinzierl & 

Applin, 1929), Acarinina primitiva (Finlay, 1947), Acarinina collactea (Finlay 1939), 

Acarinina bullbrooki (Bolli, 1957), Acarinina cuneicamerata (Blow, 1979), Igorina 

broedermanni (Cushman & Bermudez, 1949), Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich, and 

Tappan, 1957, Guembelitrioides nuttalli (Hamilton, 1953), Hantkenina liebusi Shokhina 

1937, Hantkenina mexicana Cushman, 1924, Pseudohastigerina micra (Cole, 1927), 

Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman and Ponton, 1932), Globorotaloides 

quadrocameratus Pearson et al. 2006, Paragloborotalia nana (Bolli, 1957). Това 

съобщество характеризира биостратиграфския интервал между зоните Guembеlitrioides 

nuttalli  (E8)-Аcarinina topilensis (E10). В долната част на пачката 300-310m се 

установява подзона Turborotalia frontosa (E7b) и нейната горна граница - появата на 

Guembelitrioides nuttalli (Hamilton, 1953). 

--------------------------нормална граница с постепенен преход------------------------------------ 

 

мергелно-варовикова задруга (пачка № 10-5) 
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Пачка № 10 – 310-315 (5m). Варовици светлосиви със зеленикав оттенък, 

органогенни, слабо глинесто-алевритови. към края на интервала преминават 

постепенно в песъчливи мергели. Установени са бедни по състав планктонни 

фораминифери индикиращи подзона Turborotalia frontosa (E7b).   

Пачка № 9 – 315-328 (13m). Мергели сиви, неравномерно песъчливи, варовити, 

към края на интервала силно варовити, много плътни и здрави, с неравен до 

полумидест лом. В интервала се появява вида Turborotalia frontosa (Subbotina, 1953), 

които е индексов таксон и служи за критерии при поставяне  на границата между 

подзоните Аcarinina cuneicamerata (E7a) и Turborotalia frontosa (E7b).   

Пачка № 8 – 328-368 (40m). Варовици светлосиви със слаб зеленикав оттенък, 

глинести, микрокристалинни, здрави и плътни, с полумидест лом, прехождащи често в 

мергели доста плътни и не много здрави, с неравен лом. Към края на интервала се 

наблюдава голямо изобилие на глауконитни зърна. На 350-ия метър сe появяват 

видовете Morozovella aragonensis (Nuttall, 1930) u M. caucasica (Glaessner, 1937), 

първият от които е индексов таксон за долната граница на подзона Аcarinina 

cuneicamerata (E7a). Съпътстващи видове установени в обхвата на подзоната са 

Acarinina angulosa (Bolli, 1957), Acarinina cuneicamerata (Blow, 1979), Acarinina 

bullbrooki (Bolli, 1957), Subbotina linaperta (Finlay, 1939), Subbotina eocaena (Guembel, 

1868).  

Пачка № 7 – 368-380 (12m). Варовици светлосиви, алевритови, фино до 

дребнозърнести, сравнително здрави и плътни, с неравен лом. Планктонните 

фораминифери са изключително бедни като в интервала са установени само Аcarinina 

angulosa (Bolli, 1957) и Subbotina linaperta (Finlay, 1939). 

Пачка № 6 – 380-387 (7m). Мергели светлосиви, зеленикави, с голямо 

съдържание на глауконит, силно песъчливи, преминаващи на места в среднозърнести 

глауконитни пясъчници, плътни и здрави, с неравен лом. В пробите липсват 

планктонни фораминифери. 

Пачка № 5 –  387-400 (13m). Варовици светлосиви със слаб зеленикав оттенък, 

глинести, микрокристалинни. Слабопесъчливи, плътни и здрави, с полумидест лом, 

прехождащи в прослойки алевритови мергели, финозърнести, плътни и доста здрави, с 

неравен лом. Няма планктонна фауна. 

-----------------------------------------рязка литоложка граница---------------------------------------- 
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Комаревска свита (пачка № 4-1) 

 

Пачка № 4 – 400-412 (12m). Варовици сиви до тъмносиви, глинесто – песъчливи, 

към края микрокристалинни, плътни и здрави, с неравен и полумидест лом. В пробата 

№ 35 от 410м. са определени видовете Globanomalina imitatа (Subbotina, 1953), 

Subbotina velascoensis (Cushman, 1925) и Аcarinina soldadoensis (Bronniman, 1952) като 

тяхното наличие индикира зона Globanomalina pseudomenardii (P4). Следващите пачки 

също са отнесени в обема на тази биостратиграфска зона. 

Пачка № 3 – 412-424 (12m). Варовици сиви, глинестo-алевритови, петнисти. 

Сред варовиците се наблюдават по-тънки песъчливи ядки, плътни и здрави, 

прехождащи в алевритови мергели, финозърнести, силно варовити, плътни и много 

здрави. В пробите от интервала не са установени планктонни фораминифери. 

 

 

6.9. Листостратиграфско и биостратиграфско разчленяване на разрез С-7 Оряхово. 
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Пачка № 2 – 424-443 (19m). Варовици светлосиви, силно алевритови, 

финозърнести до дребнозърнести, петнисти, полумидест до неравен лом. В 

изследваните проби от интервала не е установена планктонна фораминиферна фауна. 

Пачка № 1 –  443-513м. (70m). Варовици сиви, в долната част на интервала на 

места със слаб зеленикав оттенък, в различна степен окременени, частично 

прекристализирали, много плътни и здрави, с мидест до ръбест лом, с флинтови ядки и 

повлекла. В местата където се срещат флинтовите ядки и повлекла варовиците са по-

светли и по-здрави, а в останалите интервали те са напукани и кавернозни. В интервала 

не е установена планктонна фораминиферна фауна. 

-------------------------------------рязка размивна граница --------------------------------------- 

Подложка: Кайлъшка свита 

- Варовици бели до сивобели, органогенни, слабо песъчливи, дребно до 

микрозърнести, кавернозни, напукани, с калцитни кристали по пукнатините, не много 

здрави, с неравен лом. 

 

Изучените разрези са представени на две схеми фиг. 6.13 и 6.14, които показват 

корелацията между отделните литостратиграфски единици и обема на 

хроностратиграфските единици в палеогенския интервал. На фиг 6.13 ясно личат 

границите между варовиково-мергелната задруга и глинесто-мергелната задруга 

(разпространени в западната част на Ломската депресия), а също така липсата на 

прекъсване в седиментацията на границата креда-палеоген и наличието на такава 

между палеогена и неогена. Фигура 6.14 показва корелацията между единиците в 

източната част на Ломската депресия, а именно Комаревската свита, мергелно-

варовиковата задруга и Авренската свита и хроностратиграфските етажи свързани с 

тях. Вижда се прекъсване в седиментацията и размивна граница в интервала между 

креда-палеогена и палеоген-неоген съответно между Кайлъшката и Комаревската 

свита, и Авренската и Делейнската свита. В някой случай хроностратиграфските 

границите са маркирани с въпросителна поради, недостатъчната плътност на 

биостратиграфските данни и факта че повечето хроностратиграфски граници попадат 

вътре в обема на биостратиграфските зони отделени в настоящото изследване.  
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6.13. Корелационна схема на разрезите от западната част на Ломската депресия 
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             6.14. Корелационна схема на разрезите от източната част на Ломската депресия 
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7. БИОСТРАТИГРАФСКИ ЕДИНИЦИ 

 

Всички изучавани литостратиграфски единици от Ломската депресия съдържат 

планктонни фораминифери, макар и в различно количество и видово разнообразие. 

Установени са 60 вида (фиг. 7.2.1), чието вертикално разпространие в сондажните 

разрези е солидна база за изграждане на цялостна биостратиграфска зонална схема 

(фиг. 7.2.2). В палеоцен-еоценския интервал са дефинирани 11 зони и 2 подзони. 6 от 

зоните са локални, а останалите отговарят по дефиниция на световния зонален стандарт 

(Wade et al., 2011).  

 

 

Фиг. 7.2.1. Стратиграфско разпространение на планктонните фораминифери от палеоценската и 

еоценската серия в Ломската депресия 
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фиг. 7.2.2. Биостратиграфска схема на палеоценската и еоценската серия в Ломската депресия 
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Локална конкурентна зона 

Globanomalina compressa / Parasubbotina pseudobulloides 

 

Възраст: Дански-зеландски етаж 

Определение: Интервалът от първата поява на Globanomalina compressa 

(Plummer, 1926) до изчезването на Parasubbotina pseudobulloides (Plummer, 1926). 

Характеристика: Асоциацията от планктонни фораминифери в обхвата на 

зоната е изключително еднообразна като е представена само от Parasubbotina 

pseudobulloides (Plummer, 1926), Subbotina triloculinoides (Plummer, 1926), Parasubbotina 

varianta (Subbotina, 1953), Globanomalina compressa (Plummer, 1926). Цитираните 

видове са лошо запазени поради характера на седиментите изграждащи варовиково 

мергелната задруга, в които зоната е установена. Количеството на таксоните е 

минимално, което допълнително затруднява установяването на границите на зоната. 

Subbotina triloculinoides (Plummer, 1926) е транзитен вид за зоната, докато 

Parasubbotina varianta (Subbotina, 1953) се появява в нейната основа и служи за 

допълнителен маркер. 

Бележки: Биостратиграфската зона е описана със статут на локална, поради 

невъзможността да се установят индексовите таксони дефиниращи границите на зоните 

от световния стандарт. Oбемът на зоната съответства на интервала между зони 

Globanomalina compressa и Igorina pussila от световния зонален стандарт (Wade et al., 

2011).  

Разпространение: В настоящото изследване е установена в сондажите от 

района на с. Аспарухово – Р-1;Р-3; Р-5, като част от варовиково-мергелната задруга. 

 

Локална интервална зона 

Globanomalina chapmanni / Globanomalina pseudomenardii 

 

Възраст: Зеландски етаж. 

Определение: Интервалът от появата на Globanomalina chapmanni (Parr, 1938) 

до появата на Globanomalina pseudomenardii (Bolli, 1957).  

Характеристика: В структурата на съобществото тук преобладават видовете 

Subbotina triloculinoides (Plummer, 1926) и Parasubbotina varianta (Subbotina, 1953), 

докато Globanomalina chapmanni (Parr, 1938) e представена с малко на брой екземпляри. 
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Бележки: В настоящото изследване зоналното подразделение придобива 

значение на регионално, макар и по обем да отговаря на подзона Igorina albeari (P3b) от 

зоналния стандарт. Това е наложено от невъзможността да се установи индексовия 

таксон Igorina albeari (Cushman, 1949), дефиниращ долната граница на подзоната. 

Рапространение: Биостратиграфската зона е установена само в седиментите на 

варовиково-мергелната задруга от сондажния разрез Р-3 Аспарухово.  

 

Таксон рейндж зона Globanomalina pseudomenardii (P4) 

 

Възраст: Зеландски-танетски етаж. 

Определение: Интервалът от появата до изчезването на Globanomalina 

pseudomenardii (Bolli). Зоната е въведена под името Globorotalia pseudomenardii от Bolli 

(1957). 

Характеристика: Таксономичният състав на зоната се характеризира с 

намаляване на представителите от род Subbotina и разнообразието на таксони от 

родовете Аcarinina, Globanomalina и Parasubbotina. Количествено най-многобройни са 

Subbotina triloculinoides (Plummer, 1926) и Subbotina velascoensis (Cushman, 1925). 

Първият от тях изчезва в долните нива на зоната. Освен индексовия таксон 

Globanomalina pseudomenardii (Bolli, 1957) от рода Globanomalina в зоната транзитно се 

установява и Globanomalina chapmani (Parr, 1938). Останалите таксони са в малки 

количества. Характерни за зоната са и малките компактни Acarinina nitida (Martin, 

1943) и Acarinina mckannai (White, 1928), като и двaтa вида се появяват и изчезват в 

нейния обхват. 

Разпространение: За първи път в България зоната е описана от Juranov (1983), 

който изказва предположение за наличието и в Ломската депресия. В настоящото 

изследване зоната се установява в седиментите на варовиково-мергелната задруга с 

целия си обем и в Комаревската свита само с най-горните нива на зоната–сондажни 

разрези Р-1 Аспарухово, Р-3 Аспарухово, Р-3 Комощица, Р-1 Дългоделци, С-6 Оряхово, 

С-7 Оряхово, С-11 Оряхово. 

   

Конкурентна зона Pseudohastigerina wilcoxensis / Morozovella velascoensis (Е2) 

 

Възраст: Ипрески етаж. 
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Определение: Интервалът от появата на Pseudohastigerina wilcoxеnsis (Cushman 

and Ponton, 1932) до изчезването на Мorozovella velascoensis (Cushman, 1925).  

Характеристика: Съставът на съобществото е изграден от Subbotina 

velascoensis (Cushman, 1925), S. roesnaesensis Olsson & Berggren 2006, Аcarinina 

angulosa (Bolli, 1957), A. soldadoensis (Bronniman, 1952), Мorozovella subbotinae 

(Morozova, 1939), М. velascoensis (Cushman, 1925), Parasubbotina inaequispira 

(Subbotina, 1953) и Igorina broedermanni (Cushman & Bermudez, 1949). Представителите 

на род Subbotina и Parasubbotina са относително равни по количество, като 

преобладават над акаринините. Нискоконичните видове Мorozovella subbotinae 

(Morozova, 1939) и М. velascoensis (Cushman, 1925) са слабо представени с единични по 

брой екземпляри. Всички изброени таксони са транзитни за зоната с изключение на 

индексовите. 

Разпространение: Зоната се отделя в сондаж С-6 Оряхово като част от 

седиментите на Комаревската свита и мергелно-варовиковата задруга, и в Р-1 

Дългоделци в обхвата на варовиково-мергелната задруга. 

 

Локална интервална зона 

Morozovella lensiformis/Моrozovella aragonensis 

 

Възраст: Ипрески етаж. 

Определение: Интервалът от първата поява на Morozovella lensiformis 

(Subbotina, 1953) до първата поява на Morozovella aragonensis (Nuttall, 1930).  

Характеристика: Най-характерни и силно преобладаващи над останалите са 

представителите на род Мorozovella. Разнообразието им в обема на зоната е най-голямо 

спрямо всички останали отделени зонални единици в Ломската депресия. Установени 

са Мorozovella aequa (Cushman and Renz, 1942), M. marginodentata (Subbotina, 1953), M. 

subbotinae (Morozova, 1939) и M. lensiformis (Subbotina, 1953). В количествено 

отношение многобройни са също така Parasubbotina varianta (Subbotina, 1953) и 

Subbotina roesnaensensis Olsson & Berggren 2006. Разнообразието на асоциацията се 

поддържа и от други видове, макар че те идват значително по-рядко от изброените. 

Aкаринините са представени от А. soldadoensis (Bronniman, 1952), А.angulosa (Bolli, 

1957). Всички отбелязани видове са транзитни за зоната с изключения на индексовия 

таксон Morozovella lensiformis (Subbotina, 1953), който се появява в основата й. 
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Бележки: Единицата отговаря по обем на зона Morozovella formosa от световния 

зонален стандарт, но индексовия таксон маркиращ долната граница е заменен, поради 

отсъствието му в Ломската депресия. Това обуславя и отделянето на зоната със статут 

на локална. В биостратиграфската зонална схема на Berggren et al. (1995) е описана 

интервалната подзона Morozovella lensiformis като за нейни граници са определени 

появата на Мorozovella formosa formosa (Bolli 1957) и/или Morozovella lensiformis 

(Subbotina, 1953) и появата на Morozovella aragonensis (Nuttall, 1930). По дефиниция и 

обем зоната установена в Ломската депресия отговаря напълно на подзона М. 

lensiformis (P6b) на Berggren et al. (1995).  

Разпространение: Със сигурност за нейн частичен еквивалент може да се 

приеме отделената в Североизточна България зона Мorozovella subbotinae от Juranov 

(1983). В Ломската депресия зоната е установена в разрез Р-1 Ковачица като част от 

седиментите на варовиково-мергелната задруга и глинесто-мергелната задруга.  

 

Конкурентна зона Morozovella aragonensis / Morozovella subbotinae (E5) 

 

Възраст: Ипрески етаж. 

Определение: Интервалът от появата на Morozovella aragonensis (Nuttall, 1930) 

до изчезването на Morozovella subbotinae (Morozova, 1939). 

Характеристика: Планктонните фораминифери които изграждат съобществото 

принадлежат към родовете Morozovella, Subbotina, Parasubbotina, Acarinina, Igorina. 

Суботините са представени от вида S.roesnaesensis Olsson & Berggren 2006, който 

преминава в тази зона от предходната и вида S. linaperta (Finlay, 1939) появяващ се в 

долните нива на зоната. Последният има широко стратиграфско разпространение и се 

установява във всички следващи биостратиграфски единици. Акаринините са с бедно 

видово разнообразие–А. angulosa (Bolli, 1957) и A. soldadoensis (Bronniman, 1952), 

въпреки че имат постоянно присъствие във фораминиферната асоциация. 

Разнообразието на морозовелите се запазва, като видовете М. subbotinae (Morozova, 

1939), M. aequa (Cushman and Renz, 1942) и М. marginodentata (Subbotina, 1953) 

изчезват в горните нива на зоната. Идентифицират се транзитните Parasubbotina 

varianta (Subbotina, 1953), P. inaequispira (Subbotina, 1953), а също така и Igorina 

broedermanni (Cushman & Bermudez, 1949). Последният, макар че в света се появява в 

по ниски стратиграфски интервали, в разрезите от Ломската депресия е установен за 
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първи път в описваната зона. В количествено отношение доминират родовете Subbotina 

и Morozovella, като най-често установявания вид е Subbotina linaperta (Finlay, 1939).  

Бележки: Дефиниращите характеристики за зоната напълно отговарят на 

описаните в литературата, като единствена разлика може да се отбележи сравнително 

слабо представения род Аcarinina. 

Разпространение: Единицата е описана от Juranov (1983) под името Morozovella 

formosa formosa, като за индексови таксони са посочени появата на Morozovella 

aragonensis (Nuttall, 1930) и появата на A. pentacamerata (Subbotina, 1947). Нейният 

обем отговаря на зоната описана в настоящата работа. В Ломската депресия зоната 

заема част от варовиково-мергелната задруга, глинесто-мергелната задруга и мергелно-

варовиковата задруга в сондажните разрези Р-2 Комощица, Р-3 Комощица, Р-1 

Дългоделци, С-7 Оряхово, С-8 Оряхово  

 

Интервална зона на частично разпространение Аcarinina pentacamerata (E6) 

 

Възраст: Ипрески етаж. 

Определение: Частичното разпространение на Аcarinina pentacamerata 

(Subbotina, 1947) между биостратиграфския интервал от изчезването на Morozovella 

subbotinae (Morozova, 1939) до първата поява на Acarinina cuneicamerata (Blow, 1979). 

Характеристика: Основното събитие в развитието на планктонните 

фораминифери, което служи като критерии за отделянето на зоната е изчезването на 

Morozovella subbotinae (Morozova, 1939) и Morozovella marginodentata (Subbotina, 1953) 

и осезаемото обедняване на род Мorozovella. В обхвата на зоната развитието си 

продължават грубо орнаментираните представители на род Morozovella–М. аragonensis 

(Nuttall, 1930), M. crater (Hornibrook, 1958) и М. caucasica (Glaessner, 1937), като 

последния може да служи за индексов таксон поради това, че появата му съвпада с 

началото на отделената зона. Наблюдава се увеличение в количеството и 

разнообразието при представителите на род Аcarinina. Характерни за зоната са А. 

soldadoensis (Bronniman, 1952), A. angulosa (Bolli, 1957), A. pentacamerata (Subbotina, 

1947), A. primitiva (Finlay, 1947) и A. cuneicamerata (Blow, 1979). Появяват се и 

представителите от групата на големите еоценски суботини, а именно S. eocaena 

(Guembel, 1868), S. yeguaensis (Weinzierl & Applin, 1929), S. hagni (Gohrbandt, 1967), S. 

corpulenta (Subbotina). Към тях се добавят и преминаващите от предходните 

стратиграфски нива S. linaperta (Finlay, 1939) и S. roesnaesensis Olsson & Berggren 2006, 
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и появяващата се дребна, но лесно определима S. senni (Beckmann, 1953). Parasubbotina 

varianta (Subbotina, 1953) и P. inaequispira (Subbotina, 1953) също имат постоянно 

присъствие в обхвата на зоната. За разнообразието на асоциацията допринася и 

Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman and Ponton, 1932). В количествено отношение 

половината от това съобщество принадлежи към род Subbotina, а другата половина е 

относително равномерно разпределена между род Мorozovella и род Acarinina. 

Останалите споменати родове са с малко на брой екземпляри. 

Бележки: Присъствието на групата големи еоценски суботини цитирана по-горе 

се явява съществена разлика спрямо разбиранията за характера на зоната в световен 

мащаб. Възможни са две обяснение: първото по-ранната поява на споменатите таксони 

в еоцена от Ломската депресия или второ – замърсяване на пробите при процеса на 

шламово опробване.  

Разпространение: У нас зоналната единица се отделя и описва за първи път. 

Констатирана е с пълния си обем в разреза Р-1 Дългоделци като част от седиментите на 

глинесто-мергелна задруга. В източния борд на Ломската депресия зоната не може да 

се установи еднозначно поради липса на индексови таксони и е отделена като 

съвкупност от две биостратиграфски единици в седиментите на мергелно-варовиковата 

задруга - С-6 Оряхово, С-7 Оряхово. 

 

Интервална зона Аcarinina cuneicamerata 

 

Определение: Интервалът от първата поява на Acarinina cuneicamerata  (Blow, 

1979) до първата поява на Guembеlitrioides nuttalli (Hamilton, 1953).  

 

Интервална подзона Аcarinina cuneicamerata (E7a) 

 

Възраст: Ипрески етаж. 

Определение: Интервалът от първата поява на Acarinina cuneicamerata (Blow, 

1979) до първата поява на Turborotalia frontosa (Subbotina, 1953).  

Характеристика: Съобществото от планктонни фораминифери даващо облика 

на подзоната е изключително разнообразно. Количествено преобладава род Subbotina, 

който е представен от групата на големите еоценски суботини S. corpulenta (Subbotina, 

1953), S. hagni (Gohrbandt, 1967), S. yeguaensis (Weinzierl & Applin,  1929), S. eocaena 

(Guembel, 1868). Сериозно присъствие имат и S. senni (Beckmann, 1953), S. linaperta 
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(Finlay, 1939) и S. roesnaesensis Olsson & Berggren 2006. Акаринините също поддържат 

високо разнообразие с А. angulosa (Bolli, 1957), A. cuneicamerata (Blow, 1979), A. 

bullbrooki (Bolli, 1957), A. aspensis (Colom, 1954), A. pentacamerata (Subbotina, 1947), A. 

primitiva (Finlay, 1947), A. collactea (Finlay 1939), A. praetopilensis (Blow, 1979). 

Представителите на род Acarinina маркират няколко биосъбития в обхвата на 

подзоната. Освен Acarinina cuneicamerata (Blow, 1979) в основата на подзоната се 

появяват А. collactea (Finlay 1939) и A. aspensis (Colom, 1954), като последната е с 

много къс рейндж на разпространение и е ценен биостратиграфски репер. 

Морозовелите са представени от грубо орнаментираните M. crater (Hornibrook, 1958), 

M. caucasica (Glaessner, 1937) и M. aragonensis (Nuttall, 1930), като и трите вида са 

транзитни за подзоната. За разнообразието на фораминиферната асоциация допринасят 

и установените в предходни стратиграфски нива и продължаващи развитието си тук 

таксони P. varianta (Subbotina, 1953), P. inaequispira (Subbotina, 1953), Ps. wilcoxensis 

(Cushman and Ponton, 1932), I. broedermanni (Cushman & Bermudez, 1949) и C. unicavus 

Bolli, Loeblich, and Tappan, 1957. 

Бележки: Интервална подзона Аcarinina cuneicamerata (E7a) е 

хроностратиграфски еквивалент на зона Acarinina cuneicamеrata (Berggren and Pearson, 

2005) и макар че таксоните дефиниращи границите им са различни, то обема им е 

еднакъв (фиг. 7.2а и б). 

Разпространение: В представения тук обем отговарящ на световния зонален 

стандарт, подзоната се дефинира за първи път у нас. Установена е в разрез С-7 Оряхово 

като част от седиментите на мергелно-варовиковата задруга.  

 

Интервална подзона Turborotalia frontosa (E7b) 

 

Възраст: Ипрески-лютески етаж. 

Определение: Интервалът от първата поява Turborotalia frontosa (Subbotina, 

1953) до първата поява на Guembelitrioides nuttalli (Hamilton, 1953).  

Характеристика: Съобществото от планктонни фораминифери в зоната запазва 

родовия и видовия си състав споменати в характеристиката на подзона Е7а. Род 

Subbotina e представен от същите видове,които характеризират и предходната зона. 

Почти без промени е и род Acarinina въпреки отсъствието на A. aspensis (Colom, 1954). 

В края на подзоната постепенно намаляват и изчезват А. soldadoensis (Bronniman, 1952), 

A. angulosa (Bolli, 1957) и А. pentacamerata (Subbotina, 1947), a транзитни са А. primitiva 
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(Finlay, 1947), A. cuneicamerata (Blow, 1979), A. collactea (Finlay 1939). A. bullbrooki 

(Bolli, 1957) и A. praetopilensis (Blow, 1979) се появяват в обхвата на подзоната. Грубо 

орнаментираните Моrozovella aragonensis (Nuttall, 1930), М. crater (Hornibrook, 1958) и 

M. caucasica (Glaessner, 1937) продължават своето развитие и са характерни за целия 

обем на отделената биостратиграфска единица. В обхвата на подзоната се появява също 

така и вида Pseudohastigerina micra (Cole, 1927) и първия представител от род 

Turborotalia – T. frontosa (Subbotina, 1953) маркиращ началото й. Количествените 

взаимоотношения във фораминиферната асоциация са добре изразени, като 

преобладава относителния дял на суботините, последвани от представителите на род 

Аcarinina и Мorozovella. Останалите родове са по-слабо представени като брой 

екземпляри, а единствено Т. frontosa (Subbotina, 1953) e сравнително многобройна. 

Бележки: Горната граница на интервалната зона Acarinina cuneicamеrata 

(Berggren and Pearson, 2005) служеше за отделянето на долния от средния еоцен. В най-

новата калибрирана зонална схема на Wade et al. (2011) границата между долния и 

средния еоцен попада в обхвата на интервална подзона Turborotalia frontosa (E7b)  

Разпространение: В представения тук обем, отговарящ на световния зонален 

стандарт, подзоната се дефинира за първи път у нас. Установена е в разрез С-7 и С-11 

Оряхово като част от седиментите на мергелно-варовиковата задруга. 

 

Интервална зона Guembеlitrioides nuttalli (E8) 

 

Възраст: Лютески етаж. 

Определение: Интервалът от първата поява на Guembеlitrioides nuttalli до 

първата поява на Globigerinatheka kugleri.  

Характеристика: Планктонната фораминиферна асоциация характеризираща 

обхвата на зоната е с голямо разнообразие като доминиращи количествено са 

представителите на род Subbotina. Всички видове принадлежащи към рода са транзитни 

за зоната и не се различават по състав от цитираните в предходната биостратиграфска 

единица, докато акаринините са с по-беден състав, поради прекратяване на 

съществуването на редица видове. Установени са с характер на транзитни А. primitivа 

(Finlay, 1947), A. cuneicamerata (Blow, 1979), A. collactea (Finlay 1939), A. bullbrooki 

(Bolli, 1957) и А. praetopilensis (Blow, 1979). Морозовелите са представени от М. 

аragonensis (Nuttall, 1930), M. caucasica (Nuttall, 1930) и М. crater (Hornibrook, 1958) 

като имат стабилно присъствие, но броя им постепенно намалява от основата към върха 
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на зоната. Сериозно биостратиграфско събитие е появата на първите представители на 

род Hantkenina – H. mexicana Cushman, 1924 и H. liebusi Shokhina 1937. В някой 

отделни нива те идват в големи количества като по-многобройни от тях са единствено 

суботините. Съобществото се характеризира и с първата поява на представител от род 

Globigerinatheka - Globigerinatheka subconglobata (Shutskaya, 1958) и изчезването на 

често установявания вид P. inaequispira (Subbotina, 1953). От останалите родове масово 

се среща Turborotalia frontosa (Subbotina, 1953), Guembеlitrioides nuttalli, (Hamilton, 

1953), Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman and Ponton, 1932) и Ps. micra (Cole, 1927), 

Paragloborotalia  nana (Bolli, 1957) и Сatapsydrax unicavus Bolli, Loeblich, and Tappan, 

1957. 

Бележки: Зоната е лесно разпознаваема поради специфичния състав на 

фораминиферното съобщество. Проблем за отделянето й е факта че с голяма честота 

индексовите таксони се установяват едновременно в едно и също стратиграфско ниво. 

Характерно за зоната е и струпването на ханткенини в определени нива и липсата на 

последователност в тяхната поява.  

Разпространение: Зоналната единица е установена в С-11 Оряхово, като част от 

Авренската свита. В останалите сондажи от Оряховска площ единицата се установява 

като съвкупност от повече на брой зони, които не могат да бъдат отделени една от 

друга поради липсата на индексови таксони. 

 

Локална конкурентна зона 

Globigerinatheka kugleri-Guembelitrioides nuttali 

 

Възраст: Лютески етаж.  

Определение: Биостратиграфският интервал от появата на Globigerinatheka 

kugleri (Bolli et al., 1957) до изчезването на Guembelitrioides nuttali (Hamilton, 1953). 

Характеристика: Съобществото се характеризира с многобразието на видове от 

род Subbotina. Установени са S. eocaena (Guembel, 1868), S yeguaensis (Weinzierl & 

Applin, 1929), S. hagni (Gohrbandt, 1967), S. corpulenta (Subbotina, 1953), S. roesnaesensis 

Olsson & Berggren 2006 (изчезва в обхвата на зоната), S. senni (Beckmann, 1953), S. 

linaperta (Finlay, 1939) и S. crociapertura Blow 1979, които идват в голямо количество. В 

зоната изчезват също така представителите на род Parasubbotina – P. varianta 

(Subbotina, 1953) и P. eoclava Coxall et al. 2003. Сред глобигеринатеките разнообразието 

се повишава с появата на видовете G. korotkovi Keller 1946, G. index (Finlay, 1939), G. 
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kugleri (Bolli et al., 1957). Индексовият таксон Guembelitrioides nuttali (Hamilton, 1953) 

се среща често в целия обем на зоната. В средните нива на единицата се появява и 

Globigerina officinalis Subbotina 1953. Често установявани макар и в малки количества 

са Ps. wilcoxensis (Cushman and Ponton, 1932) – изчезва в зоната и Ps. micra (Cole, 1927) 

- транзитен. Ханткенините преминават в тази зона от предходната като в допълнение се 

появява и H. lehneri Cushman & Jarvis 1929. Всички видове от род Мorozovella изчезват 

в долните нива на зоната. Акаринините запазват стабилно присъствие с А. primitivа 

(Finlay, 1947), A. collactea (Finlay 1939), A. bullbrooki (Bolli, 1957)- изчезва в средните 

нива на зоната, A. praetopilensis (Blow, 1979) и появата на А. echinata (Bolli, 1957). 

Рядко срещани са C. unicavus Bolli, Loeblich, and Tappan, 1957, P. nana (Bolli, 1957) и I. 

broedermanni (Cushman & Bermudez, 1949), като последната изчезва в обхвата на 

зоната.  

Бележки: Критериите, по които тук се отделя тази стратиграфска единица са 

ясни биостратиграфски събития, които лесно се установяват в седиментните разрези от 

Ломската депресия. Обемът на локалната зона отговаря на интервала от две 

биостратиграфски зони от зоналния стандарт - конкурентна зона Globigerinatheka 

kugleri/Morozovella aragonensis и зоната на частично разпространение Acarinina 

topilensis (Wade et al., 2011). Въвеждането и със статут на локална биостратиграфска 

единица се налага поради липсата на дефиниращия индексов таксон служещ за граница 

между Е9 и Е10. 

Разпространение: Локалната зонална единица е установена в С-11 Оряхово, 

като част от Авренската свита. 

 

Локална интервална зона Guembelitrioides nuttali /Аcarinina bullbrooki 

 

Възраст: Лютески етаж. 

Определение: Интервалът от изчезването на Guembelitrioides nuttali (Hamilton, 

1953) и до изчезването на Аcarinina bullbrooki (Bolli, 1957).  

Характеристика: Локалната интервална зона Guembelitrioides nuttali /Аcarinina 

bullbrooki е последната биостратиграфскa единица установена в Ломската депресия от 

средния еоцен. В структурата на фораминиферната асоциация характезираща зоната са 

установени средноеоценските големи суботини S. hagni (Gohrbandt, 1967), S. corpulenta 

(Subbotina, 1953), S. eoceana (Guembel, 1868), S. yeguaensis (Weinzierl & Applin, 1929) и 

дребните компактни форми S. linaperta (Finlay, 1939), S. crociapertura Blow 1979 и S. 
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senni (Beckmann, 1953). В нейната основа от рода Subbotina се появява характерния вид 

S. angiporoides (Hornibrook, 1965), който също може да се използва за дефиниране на 

долната граница на единицата. Често срещана е Globigerina officinalis Subbotina 1953. 

Aкаринините имат постоянно присъствие като в горната част на интервала намаляват 

количествено – А. primitivа (Finlay, 1947), A. collactea (Finlay 1939), А. bullbrooki (Bolli, 

1957) - изчезва в края на зоната и служи за индексов таксон, А. praetopilensis (Blow, 

1979), A. echinata (Bolli, 1957). Разнообразни по състав са и трите средноеоценски рода 

Turborotalia, Hantkenina и Globigerinatheka. В количествено отношение и трите рода са 

почти равностойно представени, като съставляват половината от общото количество 

екземпляри във фораминиферната асоциация. Характерни са Тurborotalia pomeroli 

(Toumarkine & Bolli, 1970), Hantkenina liebusi Shokhina 1937, Globigerinatheka 

subconglobata (Shutskaya, 1958), G. index (Finlay, 1939), G. korotkovi Keller 1946 и G. 

kugleri (Bolli et al., 1957). В обхвата на зоната изчезват видовете T. frontosa (Subbotina, 

1953), H. lehneri Cushman & Jarvis 1929, и се появява Т. cerroazulensis (Cole, 1928). По-

рядко присъствие имат Pseudohastigerina micra (Cole, 1927), Сatapsydrax unicavus Bolli, 

Loeblich, and Tappan, 1957 и Paragloborotalia nana (Bolli, 1957). 

Бележки: Единицата е описана със статут на локална поради липсата на 

индексовия таксон за горна граница на зоната Orbulinoides. beckmanni (Saito, 1962). По 

дефиниция в световния зонален стандарт (Wade et al., 2011) за граници са посочени 

изчезването на Guembelitrioides nuttali (Hamilton, 1953) и появата на O. beckmanni 

(Saito, 1962) и частичното разпространение на Мorozovelloides lehneri  Последните два 

не са установени в седиментите от Ломската депресия. 

Разпространение: Локалната зонална единица е установена в С-6 Оряхово, С-7 

Оряхово и С-11 Оряхово, като част от Авренската свита. 

 

8. ХРОНОСТРАТИГРАФСКИ ЕДИНИЦИ 

 

Обемът на стратиграфските единици за палеогена в последните десетилетия се 

определя от нивата на поява и (или) изчезване на определени родове, видове или цели 

групи от видове от планктонни фораминифери и нанопланктон. На тази база е изграден 

световен зонален стандарт, в който зоните по двете фосилни групи се корелират 

успешно. Тези данни стоят в основата и на утвърдената през 2004 година от 

Международния Геоложки Конгрес хроностратиграфска скала за палеогенската 

система (Gradstein, F. &. 2004). Стратиграфската подялба е напълно приложима и за 



 48 

палеогена в България (в т.ч. и в Ломската депресия), тъй като много от видовете 

планктонни фораминифери (а също и нанофосили), които са посочени като индексови, 

са установени и у нас. 

Дефинирането и характеризирането на хроностратиграфските единици на 

палеогенската система, разпознати в Ломската депресия се определя въз основа на 

вертикалното разпространение на характерни асоциации от планктонни фораминифери 

с бързи темпове на еволюция. Изучените 12 сондажни разреза в настоящото изследване 

служат за база при идентифицирането на хроностратиграфските единици, като в 

същото време са отчетени всички публикувани и непубликувани данни за 

хроностратиграфската принадлежност на части от палеогенския разрез в изучаваната 

територия. Представени са съвременните критерии за границите на етажите в 

изследвания хроностратиграфски интервал, които се прокарват по микрофауна. 

Палеогенската система е първата система от Неозойската ератема. Името 

палеогенска система е предложено през 1866г. от немския геолог K. Naumann. 

Стратиграфските проучвания на палеогена започват в околностите на Париж, където са 

били идентифицирани регионални етажи, техния фациес, палеогеография и фосилна 

фауна. Абсолютната възраст за долната (65,5Ма) и горната граница (23,03Ма) са 

изчислени с помоща на радиогеологични методи. Палеогенските отложения се поделят 

на три серии: палеоцен, еоцен и олигоцен. Названията на сериите са предложени 

съответно от Lyell (1833) за еоцена, Beyrich (1854) за олигоцена и Schimper (1874) за 

палеоцена. В Ломската депресия са установени само палеоценската и еоценската серия 

като в техния обем са разпознати данския, зеландския,танетския, ипреския и лютеския 

етаж.  

 

Палеоценска серия 

Дански етаж(долен палеоцен) 

Данският етаж, наименуван на латинското име за Дания, е въведен от Pierre Jean 

Édouard Desor (1846) след изследванията на автора върху ехинидите от бриозойските 

варовици в Stevns Klint и Fakse. В типовата област етажа съответства на интервала 

между мастрихтските варовици и базалния конгломерат на отгорележащия зеландски 

етаж. Прекъсването на седиментацията в началото и в края на данския век в типовия 

район предизвиква спорове за неговия обем. Първоначално е отнесен към кредната 

система (Desor, 1847), а по-късно Pomerol (1973) го включва към основата на 
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палеоценската серия, каквато е и съвременната му позиция. Данският етаж обхваща 

всички скали образувани по времето на данския век от 66Ма до 61,7Ма. За негов 

времеви еквивалент (отчасти) и по-млад синоним се счита монския етаж предложен от 

Dewalque (1868) и установен в покрайнините на град Монс, Белгия. Монският етаж е 

невалидно и неизползваемо име в съвременната стратиграфия.  

Долната граница на данския етаж, която е и долна граница на палеогенската 

система се поставя по иридиевата геохимична аномалия съдържаща се в тънък глинест 

слой установен в голям брой стратиграфски разрези от целия свят. За глобален 

стратотипов разрез е определен и ратифициран през 1991г. от МСК разреза в северната 

част на Тунис около 7км западно от град Ел Кеф. Планктонните фораминифери от 

стратотиповата област обхващат интервала между зони Guembelitria cretacea (P0) – 

Praemurica uncinata (P2). За определяне на началото на данския век се използва появата 

на палеогенския планктонен вид Parvularugoglobigerina eugubina (Luterbacher & Premoli 

Silva), който замества къснокредния род Globotruncana (Stainforth et al., 1975).  

В района на Ломската депресия присъствието на данския етаж се свързва с части 

от седиментите на варовиково-мергелната задруга. Посочените в някои публикации и 

най-вече във фондовите източници скали от данския етаж се отнасят към горната креда 

или към по-високи нива на палеоценската серия. Цанева и Вапцарова (1961) описват 

долен палеоцен - дан в сондажния разрез Р-6 Дългоделци, но установените видове 

фораминифери не доказват твърдението на авторите. Към момента границите на етажа 

и неговото разпространение остават неизяснени, но неговото наличие е несъмнено. 

Възможно е обема на целия дански етаж да е представен в седиментите на варовиково-

мергелната задруга, но биостратиграфски е доказана само част от етажа. В обхвата на 

данския етаж попада част от установената локална конкурентна зона Globanomalina 

compressa/Parasubbotina pseudobulloides (P1c-P3a) от разрезите Р-1, Р-3, Р-5 

Аспарухово. Интервалът се характеризира с оскъдното присъствие в скалите на 

фораминифери и тяхната лоша запазеност. В източните части на Ломската депресия 

етажът не се установява. 

 

Зеландски етаж (среден палеоцен) 

Зеландският етаж е въведен от Alfred Rozenkrantz (1924) и наименуван на датския 

остров Sjælland. В типовата област е изграден от конгломерати, пясъчници, мергели и 

глини залягащи несъгласно върху данските варовици и покрит от глините с вулканска 

пепел (Mo-clay) в Дания (Perch-Nielsen and Hansen, 1981; Berggren, 1994). Зеландският 
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етаж обхваща всички скали образувани по времето на зеландския век от 61,6Ма до 

59,2Ма. За глобален стратотипов разрез е определен и ратифициран разреза по 

протежението на главния плаж в крайбрежния град Зумая, Северна Испания (Schmitz et 

al., 2008). Долната граница на етажа се поставя в основата на свитата Itzurun около 49 

метра над границата креда/палеоген и се характеризира с биосъбитие на вторична 

радиация при представителите на род Fasciculithus от варовития нанопланктон. 

Биостратиграфските зони по планктонни фораминифери в обема на зеландския етаж от 

стратотиповия разрез включват интервала между зона Morozovella angulata (P3) и 

подзона Globanomalina pseudomenardii/Parasubbotina variospira (P4a). 

 В Ломската депресия зеландския етаж е установен за първи път в настоящата 

работа. Нива принадлежащи към обхвата на етажа, могат да се индикират във 

варовиково-мергелната задруга в сондажните разрези Р-1, Р-3 и Р-5 Аспарухово. 

Идентифицирани са биостратиграфските зони по планктонни фораминифери: част от 

локална конкурентна зона Globanomalina compressa/Parasubbotina pseudobulloides (P1c-

P3a), локална интервална зона Globanomalina chapmanni/Globanomalina pseudomenardii 

(P3b), таксон рейндж зона Globanomalina pseudomenardii (P4).  

 

Танетски етаж (горен палеоцен)  

Танетският етаж е най-младият етаж от палеоценската серия. Името на този етаж 

е използвано за първи път от швейцарския геолог Eugène Renevier през 1873, като 

значението му впоследствие е използвано в по-тесен смисъл от Dollfus (1880). 

Наименуван е на област в Кент (Южна Англия) известна като острова на Танет, където 

е типовата област на етажа. Скалите на танетския етаж са образувани по времето на 

танетския век от 59,2Ма до 56Ма. За глобален стратотипов разрез е определен и 

ратифициран разреза по протежението на главния плаж в крайбрежния град Зумая, 

Северна Испания (Schmitz et al., 2008). Долната граница се поставя по ниво 

съответстващо на основата на магнито-полярния хрон С-26n Биостратиграфските зони 

по планктонни фораминфери в обема на танетския етаж от стратотиповия разрез 

включват интервала между подзона Globanomalina pseudomenardii/Parasubbotina 

variospira (P4а) до по-голямата част от зона Мorozovella velascoensis (P5). 

Към танетския етаж в Ломската депресия се отнасят част от обемите на 

варовиково-мергелната задруга и Комаревската свита. Долната граница на етажа 

попада в средата на зона Globanomalina pseudomenardii (P4), докато горната граница е 

биостратиграфски необоснована, поради отсъствието на подходящи за целта данни.  
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Във фондовите доклади при първичните описания на разрезите част от тези нива 

са отнасяни към данския етаж, а други към горния палеоцен. Цанева (1961, 1964) 

доказва наличието на горен палеоцен чрез планктонни и бентосни фораминифери. В 

Плевенското издигане в седиментите на Комаревската свита танетския етаж е доказан 

възрастово чрез микрофауна в целия си обем.  

 

Еоценска серия 

Ипрески етаж (долен еоцен)  

Ипреският етаж е въведен в научната литература от белгийския геолог André 

Hubert Dumont през (1850). Той отнася в обема на етажа пластове от скали в морски 

фациес, ограничени стратиграфски между континенталните до морски седименти на 

ланденския етаж и отгорележащия брюкселски етаж. Наименуван е на град Ипрес 

(Белгия). Първоначалните дефиниции, характеризиращи границите на етажа са напълно 

различни спрямо съвременните. Най-добрия критерии за разпознаване на палеоцен-

еоценската граница (основата на ипреския етаж) е началото на ясно изразената силно 

негативна аномалия в стойностите на въглеродния изотоп δ13C, която позволява 

глобална корелация на голямо разнообразие от морски и континентални седиментни 

обстановки (Stott et al., 1996). Тази въглеродна аномалия е израз на рязко климатично 

събитие познато под термина палеоцен-еоценски термален максимум (PETM). За 

глобален стратотипов разрез е определен разреза Dababiya близо до египетския град 

Луксор ратифициран през 2003г. от Aubry and Ouda. В биостратиграфски аспект  

ипреския етаж е добре дефиниран чрез планктоннни фораминиферни асоциации, като в 

обема му попадат интервала от зона Acarinina sibaiyaensis (Е1) до подзона Turborotalia 

frontosa (Е7b). Ипреския етаж е най-старата хроностратиграфска единица в еоценската 

серия. Тя обхваща скали образувани по времето на ипреския век от 56Ма до 47,8Ма. 

Магнитостратиграфските изследвания корелират ипреския интервал с магнитните 

хрони на полярност C24r-C22r. (Ali and Hailwood, 1995). 

Към него се отнасят част от скалите на Комаревската свита, мергелно-

варовиковата задруга, варовиково-мергелната задруга и глинесто-мергелната задруга. 

Долната граница на етажа в обхвата на Ломската депресия не може да се установи 

поради липсата на биостратиграфски данни, докато горната му граница е много ясно 

проявена. По разпространението на планктонните фораминифери в разрезите от 

Ломската депресия тя се маркира в обхвата на подзона Turborotalia frontosa и от две 

биосъбития, които са много добре различими. Те са свързани с появата на първите 
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представители от род Hantkenina и установяването на вида Guembelitriopides nuttalli 

(Hamilton, 1953) по горната граница на подзона Е7b. Не винаги, обаче могат да се 

разграничат всички зони, влизащи в обхвата на етажа. Етажът е разпространен 

практически върху  цялата територия на депресията. 

 

Лютески етаж (среден еоцен)  

Лютеският етаж е наименуван на латинското име за град Париж и е въведен в 

научната литература от френския геолог Albert de Lapparent през 1883. Авторът 

характеризира етажа със седиментите „Calcaire grossier” на Парижкия басейн. 

Фосилното съдържание на лютеския етаж в типовата област съдържа големи 

фораминифери (Nummulites laevigatus, Orbitolites complanatus)и в по-малка степен 

палиноморфи и варовит нанопланктон.  

За глобален стратотипов разрез е ратифициран разреза Gorrondatxe разположен 

северозападно от град Билбао, Северна Испания (Molina et al., 2011). Критерият избран 

за поставяне на долната граница на етажа е първата поява на варовития нанофосил 

Blackites inflatus (границата между нанофосилна подзона CP12a/b) в средата на 

магнито-полярния хрон C21r. Горната граница на лютеския етаж се поставя по появата 

на варовития нанофосил Reticulofenestra reticulata. Лютеския етаж обхваща скали 

образувани по времето на лютеския век от 47,8Ма до 41,3Ма. Според съвременните 

критерии в зоналната схема по планктонни фораминифери на Wade et al., 2011 долната 

граница на лютеския етаж се установява в интервална подзона Turborotalia frontosa 

(Е7b). Целият хроностратиграфски обхват на лютеския етаж попада в интервала от зона 

Turborotalia frontosa (Е7b) до зона Globigerinatheka semiinvoluta (E14) 

В Ломската депресия към етажа се отнасят част от високите нива на глинесто-

мергелната задруга и мергелно-варовиковата задруга. Седиментите на Авренската 

свита, чието разпространение е характерно за източните части на Ломската депресия са 

с лютеска възраст. Биостратиграфските зони, които доказват наличието на етажа в 

изучавания район обхващат интервала Е7b-Е11. Разпространението на етажа в 

Ломската депресия е установено сондажните разрези С-6 Оряхово, С-7 Оряхово, С-8 

Оряхово, С-11 Оряхово. 

 

9. ТАКСОНОМИЧНА ЧАСТ   

В тази глава са представени таксономични описания на 60 вида планктонни 

фораминифери, определени при биостратиграфския анализ на асоциациите от 
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палеоценката и еоценската серия в Ломската депресия. Те принадлежат към 14 рода и 4 

семейства. Обърнато е специално внимание върху текстурата на тяхната стена, което в 

съвременната систематика е първостепенен критерии за дефинирането им на родово 

ниво. Коментирани са основните типове текстура и свързаната с тях терминология, 

Голяма част от изображенията на таксоните са придружени с кадър детайл на 

текстурата на стената. От установените планктонни фораминифери една голяма част 

(38 вида-обозначени с *) се описва таксономично за първи път в България, следвайки 

съвременните класификации. Използвани са систематиките на Оlsson et al. (1999) и 

Pearson et al. (2006). В две палеонтоложки таблици са представени 14 вида планктонни 

фораминифери, които са важни индикатори за дефиниране на границите на 

биостратиграфските зони от Палеоценската и Еоценската серия в Ломската депресия. 

 

Разред Foraminiferida Eichwald, 1830 

Подразред Globigerinina, Delage and Hérouard, 1896 

Надсемейство Globigerinaceae Carpenter, Parker and Jones, 1862 

Семейство Globigerinidae Carpenter, Parker and Jones, 1862 

Род Catapsydrax Bolli, Loeblich, and Tappan, 1957 

*Catapsydrax unicavus Bolli, Loeblich, and Tappan, 1957 

Род Globorotaloides Bolli, 1957 

*Globorotaloides quadrocameratus Pearson et al. 2006 

Род Guembelitrioides El Naggar, 1971 

Guembelitrioides nuttalli (Hamilton, 1953) 

Род Paragloborotalia Cifelli 1982 

*Paragloborotalia nana (Bolli, 1957) 

Род Pаrasubotina Olsson, Hemleben, Berggren, and Liu 1992 

*Parasubbotina eoclava Coxall et al. 2003 

Parasubbotina inaequispira (Subbotina, 1953) 

*Parasubbotina pseudobulloides (Plummer, 1926) 

*Parasubbotina varianta (Subbotina, 1953) 

Род Globigerina d'Orbigny 1826 

*Globigerina officinalis Subbotina 1953 

Род Subbotina Brotzen and Pozaryska, 1961 

*Subbotina angiporoides (Hornibrook, 1965) 

*Subbotina corpulenta (Subbotina, 1953) 
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*Subbotina crociapertura Blow 1979 

Subbotina eocaena (Guembel, 1868) 

*Subbotina hagni (Gohrbandt, 1967) 

Subbotina linaperta (Finlay, 1939) 

*Subbotina roesnaesensis Olsson & Berggren 2006 

Subbotina senni (Beckmann, 1953) 

*Subbotina triangularis (White, 1928) 

*Subbotina triloculinoides (Plummer, 1926) 

*Subbotina velascoensis (Cushman, 1925) 

*Subbotina yeguaensis (Weinzierl & Applin, 1929) 

Род Globigerinatheka Brönnimann 1952 

*Globigerinatheka index (Finlay, 1939) 

*Globigerinatheka korotkovi Keller 1946 

*Globigerinatheka kugleri (Bolli et al., 1957) 

Globigerinatheka subconglobata (Shutskaya, 1958) 

Семейство Hantkeninidae Cushman 1927 

Род Hantkenina Cushman, 1924 

*Hantkenina lehneri Cushman & Jarvis 1929 

*Hantkenina liebusi Shokhina 1937 

Hantkenina mexicana Cushman, 1924 

Семейство Truncorotaloididae Loeblich and Tappan, 1961 

Род Acarinina Subbotina, 1953 

*Acarinina angulosa (Bolli, 1957) 

*Acarinina aspensis (Colom, 1954) 

Acarinina bullbrooki (Bolli, 1957) 

*Acarinina collactea (Finlay 1939) 

*Acarinina cuneicamerata (Blow, 1979) 

*Acarinina echinata (Bolli, 1957) 

*Acarinina esnaensis (LeRoy, 1953) 

*Acarinina mckannai (White, 1928) 

*Acarinina nitida (Martin, 1943) 

Acarinina pentacamerata (Subbotina, 1947) 

*Acarinina praetopilensis (Blow, 1979) 

Acarinina primitiva (Finlay, 1947) 
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Acarinina soldadoensis (Bronniman, 1952) 

Род Morozovella McGowran and Luterbacher, 1964 

Morozovella aequa(Cushman and Renz, 1942) 

Morozovella aragonensis (Nuttall, 1930) 

Morozovella caucasica (Glaessner, 1937)  

*Morozovella crater (Hornibrook, 1958) 

Morozovella lensiformis (Subbotina, 1953) 

Morozovella marginodentata (Subbotina, 1953) 

*Morozovella subbotinae (Morozova, 1939) 

*Morozovella velascoensis (Cushman, 1925) 

Род Igorina Davidzon, 1976 

Igorina broedermanni (Cushman & Bermudez, 1949) 

Семейство Hedbergellidae Loeblich and Tappan, 1961 

Род Globanomalina Haque 1956, emended 

*Globanomalina chapmani (Parr, 1938) 

Globanomalina compressa (Plummer, 1926) 

*Globanomalina imitata (Subbotina, 1953) 

Globanomalina pseudomenardii (Bolli, 1957) 

Род Pseudohastigerina Banner and Blow, 1959 

Pseudohastigerina micra (Cole, 1927) 

Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman and Ponton, 1932) 

Род Turborotalia Cushman & Bermudez 1949 

*Turborotalia cerroazulensis (Cole, 1928) 

Turborotalia frontosa (Subbotina, 1953) 

*Turborotalia increbescens (Bandy, 1949) 

*Turborotalia pomeroli (Toumarkine & Bolli, 1970) 
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1-4. Guembelitrioides nuttalli (Hamilton, 1953). С-6 Оряхово (347 m, пр. 28), Среден Еоцен; 1 - пъпна страна, SEMx180; 2 - периферна страна, 
SEMx200; 3 - спирална страна, SEMx230; 4 - периферна страна, SEMx200; 5-6. Parasubbotina pseudobulloides (Plummer, 1926). Р-1 Аспарухово 
(1309 m, пр. 42), Долен-Среден Палеоцен, локална конкурентна зона Globanomalina compressa/Parasubbotina pseudobulloides (P1c-P3a); 5 - 
спирална страна (микрофотоснимка в проходяща светлина с мащаб 0.5 mm); 6 - пъпна страна (микрофотоснимка в проходяща светлина с мащаб 
0.5 mm); 7. Globigerinatheka kugleri (Bolli et al., 1957). С-11 Оряхово (435 m, пр. 39), Среден Еоцен, локална конкурентна зона Globigerinatheka 
kugleri-Guembelitrioides nuttali (Е9-Е10); 7 – апертури, SEMx180; 8-11. Acarinina bullbrooki (Bolli, 1957). С-6 Оряхово (347 m, пр. 28), среден еоцен; 
8 - пъпна страна, SEMx230; 9 - периферия, SEMx250; С-8 Оряхово (430 m, пр. 36), Долен-Среден Еоцен; 10 - пъпна страна, SEMx170; 11 - 
спирална страна, SEMx220; 12-13. Acarinina cuneicamerata (Blow, 1979). С-11 Оряхово (445 m, пр. 40), Среден Еоцен, интервална зона 
Guembеlitrioides nuttalli (E8); 12 - пъпна страна, SEMx200; 13 - спирална страна, SEMx250; 14-16. Morozovella aragonensis (Nuttall, 1930). С-6 
Оряхово (435 m, пр. 47), Долен Еоцен; 14 - периферия, SEMx270; С-6 Оряхово (365 m, пр. 30), Среден Еоцен; 15 - спирална страна, SEMx160; Р-3 
Комощица (780 m, пр. 39), Долен Еоцен, интервална зона Acarinina cuneicamerata (E7); 16 - пъпна страна, SEMx150.  
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1-2. Morozovella lensiformis (Subbotina, 1953). С-6 Оряхово (425 m, пр. 36), Долен Еоцен; 1 - спирална страна, SEMx170; Р-2 Комощица (1160 m, 
пр. 114), Долен Еоцен; 2 - пъпна страна, SEMx140. 3-4. Morozovella subbotinae (Morozova, 1939). Р-2 Комощица (1170 m, пр. 115), Долен Еоцен, 
конкурентна зона Morozovella aragonensis/Morozovella subbotinae (E5); 3 - пъпна страна, SEMx150; Р-2 Комощица (1110 m, пр. 109), Долен Еоцен; 4 
- спирална страна, SEMx140. 5-6. Morozovella velascoensis (Cushman, 1925). C-6 Оряхово (465 m, пр. 40), Горен Палеоцен, таксон рейндж зона 
Globanomalina pseudomenardii (P4); 5 - спирална страна, SEMx120; 6 - пъпна страна, SEMx150. 7-9. Globanomalina chapmanni (Parr, 1938). C-6 
Оряхово (455 m, пр. 39), Горен Палеоцен, таксон рейндж зона Globanomalina pseudomenardii (P4); 7 - спирална страна, SEMx170; С-6 Оряхово 
(453.50 m, пр. 6), Долен Еоцен, конкурентна зона Pseudohastigerina wilcoxensis/Morozovella velascoensis (Е2); 8 - пъпна страна, SEMx200; 9 - 
периферия, SEMx170. 10. Globanomalina compressa (Plummer, 1926). Р-1 Aспарухово (1305 m, пр. 43), Долен-Среден Палеоцен, локална 
конкурентна зона Globanomalina compressa/Parasubbotina pseudobulloides (P1c-P3a); пъпна страна, SEMx230. 11-12. Globanomalina 
pseudomenardii (Bolli, 1957). Р-1 Аспарухово (1237 m, пр. 20), Среден-Горен Палеоцен, зона Globanomalina pseudomenardii; 11 - спирална страна 
(микрофотоснимка в проходяща светлина с мащаб 0.5 mm); 12 - пъпна страна (микрофотоснимка в проходяща светлина с мащаб 0.5 mm). 13-14. 
Pseudohastigerina wilcoxensis (Cushman and Ponton, 1932). Р-3 Комощица (840 m, пр. 42), Долен Еоцен, интервална зона Acarinina cuneicamerata 
(E7); 13 - SEMx200; С-10 Лесковец (274 m, пр. 13), Долен-Среден Еоцен; 14 – aпертурна страна, SEMx200. 15-16. Turborotalia frontosa (Subbotina, 
1953). С-6 Оряхово (347 m, пр. 28), Долен-Среден Еоцен; 15 - пъпна страна, SEMx250; 16 - спирална страна, SEMx200;  
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ИЗВОДИ  

  

След проведените изследвания в областта на стратиграфията на палеоценските и 

еоценските седименти в част от Ломската депресия и таксономията на съдържащите се 

в тях планктонни фораминифери се стигна до следните резултати. 

 

1. Описани са детайлно 12 опорни сондажни разреза в палеоцен-еоценския 

интервал и е реинтерпретирана геоложката информация съдържаща се във фондови 

материали от проведени над 250 дълбоки сондажи в изследвания район. 

2. На територията на Ломската депресия са установени пет литостратиграфски 

единици. Това са варовиково-мергелната задруга, глинесто-мергелната задруга, 

Комаревската свита, мергелно-варовиковата задруга и Авренската свита. Установени са 

взаимооотношенията между отделните тела и е коригирана тяхната 

хроностратиграфска възраст въз основа на нови биостратиграгфски данни по 

планктонни фораминифери.  

3. Разработен е пространствен триизмерен (3D) модел на разпространението на 

литостратиграфските единици от палеогенската система в Ломската депресия, който 

демонстрира и взаимоотношенията между тях. Той се основава на геоложките данни от 

проведените търсещи и проучвателни сондажи за нефт и газ. Това е първи опит за 

изграждането на подобен модел в изледвания район.  

4. Определен е систематическия състав и е уточнено вертикалното 

разпространение на родовете и видовете фораминифери от палеогена в избраните 

опорни сондажни разрези от Ломската депресия. Детайлно изучена е морфологията на 

стената на фораминиферите чрез анализ на микрофотоснимки. Таксономичното 

изучаване на планктонните фораминифери доведе до установяването на 60 таксона от 

видовата група, които принадлежат към 14 рода и 4 семейства, дефинирани на базата на 

съвременните разбирания за систематиката на палеогенските планктонни 

фораминифери. От тях за първи път се описват в нашата литература 38 вида. 

Установените и описани номенклатурно в миналото видове, в настоящата дисертация 

са с коригирана синонимия и нови данни за обхвата им на разпространение. В 

отложенията на палеоценската и еоценската серия са установени планктонни 

асоциации, които в непрекъсната последователност променят своя таксономичен състав 

и дават възможност за изграждане биостратиграфска схема въз основа на дефинирани 

фораминиферни зони. 
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5. Разработена е съвременна биостратиграфска схема по планктонни 

фораминифери в палеогенските отложения от Ломската депресия базирана на 

стандартната схема на Wade et al., 2011. За първи път в изследваната област са отделени 

и дефинирани 11 биостратиграфски зони и 2 подзони, 6 от които са локални а 

останалите отговарят по дефиниция на световния зонален стандарт. В обхвата на всяка 

зона са описани биосъбитията на поява и/или изчезване на отделните видове. 

Установен е висок корелационен потенциал на зоните в територията на изследвания 

район. Изградената биостратиграфска схема по планктонни фораминифери има 

регионално значение и може да послужи като надежден инструмент за съпоставянето 

на палеогенските отложения в целия обхват на Ломската депресия с други райони на 

страната, а също така може да бъде използвана при създаването на геоложки карти в 

голям мащаб, при палеогеографски реконструкции и подобряване на проучванията за 

нефт и газ. 

6. Подробно са характеризирани хроностратиграфските единици включени в 

обхвата на палеоценската и еоценската серия. Уточнени са съвременните 

биостратиграфски критерии за поставянето на етажните граници, конкретизирана е 

позицията на границите в разрезите и е ревизирана хроностратиграфската 

принадлежност на конкретни скални последователности. За първи път в България е 

доказан зеландския етаж в Ломската депресия. Границата долен-среден еоцен е 

установена в сондажните разрези С-7 Оряхово и С-11 Оряхово.  

7. Направена е регионална комплексна корелация на изучените разрези  въз 

основа на литоложкия им състав, установените биостратифски и хроностратиграфски 

единици. 

 

Приноси:  

Литостратиграфия: За първи път в района на Ломската депресия и 

Плевенското издигане на базата на съвременни технологии за моделиране на геоложки 

обекти е постигната пространствена триизмерна визуализация на литостратиграфските 

тела от палеогенската система. Базата данни, която е основата за играждане на модела 

може да се допълва с още информация, която ще направи моделите по-достоверни. 

Възможностите за моделиране не се заключават само и единствено върху 

литостраграфията, като при едно бъдещо изследване е осъществимо да се разработи 

хроностратиграфски модел, който да показва развитието на  палеогенската система във 

времето. 
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 Биостратиграфия: В изучаваната територия е разработена подробна 

бисотратиграфска схема в съотвествие със съвременните критерии. Разработената 

биостратиграфска схема е корелируема със световния зонален стандарт, въпреки че 

част от установените зони имат локален характер. Установени са една не малка част от 

индексовите таксони служещи за индикиране на зоналните поделения. В обхвата на 

всяка зона са отбелязани биосъбития на поява и/или изчезване на видове с висока 

биостратиграфска стойност, който служат като допълнителни маркери. 

 Хроностратиграфия: За първи път в България е доказан зеландския етаж в 

Ломската депресия. В някои от сондажните разрези е прецизно установена границата 

между ипреския и лютеския етаж, която според съвременните разбирания за поставяне 

на хроностратиграфските граници попада във фораминиферната подзона Е7b. 

 Таксономия: В дисертацията са описани 60 вида планктонни фораминифери като 

е обърнато специално внимание върху текстурата на тяхната стена, което в 

съвременната систематика е първостепенен критерии за дефинирането им на родово 

ниво. Коментирани са основните типове текстура и свързаната с тях терминология, 

което до момента не е правено у нас. Голяма част от изображенията на таксоните са 

придружени с кадър детайл на текстурата на стената. От установените планктонни 

фораминифери една голяма част (38 вида) се описва таксономично за първи път в 

България, следвайки съвременните класификации. Някой от таксоните са с нова родова 

принадлежност, а друга част от тях са с изменение в хроностратиграфския си обхват на 

разпространение.  
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